
Golgotai kenyér
Kalásszá ért csíraféltő reménységünk.
Testvérietlenség taposta, vihar tépte vetésen

zsoltárrá magasztosul az arató-ének.
Köszönjük, Urunk, kapás/sarlós szegénységben

ihlető erődet, bűnben farkasult éhségben mennyei
morzsából földi kenyerünket.

Köszönjük Krisztust, lelkünk eledelét, akit a
kereszten törtél meg érettünk és kínálod, hogy életté
legyen vágyott örökségünk. A Te mindennapi kegyelmedet,
add meg nekünk ma.

Alázz bele minket, Urunk, megtartó kezedbe, s
taníts meg kenyértörő áldozatod felelős szolgálatára.
Cselekedd, hogy áldásaiddal akaratod szerint éljünk, –
hogy imádság legyen a tett, s a szó pedig cselekvő
szeretet.

Tartsd meg közöttünk, érettük/érettünk, kit kőből lett
kenyér csodája csábít hontalan határba.

Agyunk, szívünk is elbogáncsosulóban, véreddel
tisztíts meg, s tégy jó földjévé Igéd vetésének.

Urunk, tudjuk – s ígéreted igaz –, hogy egykor
visszajössz a végső aratásra. Segíts ezért, úgy tölteni
múló napjainkat, hogy számot adhassunk bennünk beért
tiszta gabonádról. Ámen.
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Halmen Malvin

Isten névtelen szolgálóleánya

Isten erejét, hatalmát, csodáit láthatjuk naponként
a körülöttünk levő természetben, de még inkább láthatjuk
a névtelenek, a kicsik, a gyengék, a nehézségek közt élő
emberek életében.

Így láthattuk meg sokan az idős, lelki testvérünk
életében, hosszú évtizedeken keresztül Isten hatalmát,
nagyságát. Ötven éven keresztül sokszor elmesélte élete
történetét: “Székelykakasdon  születtem 1901-ben.
Onnan 3 éves koromban elkerültem, mert édesapám
meghalt és édesanyám férjhez ment. A mostohaapa meg
akart szabadulni tőlem, mert ötön voltunk testvérek.
Átdobtak a kerítésen, hogy haljak meg. De a Jóisten
megsegített, nem haltam meg. Két oldalbordám tört el.
A szomszéd összeszedett, bevitt a kórházba, onnan a
menhelyre. 14 éves koromig a menhelyen voltam. Innen
egy-egy évre kivettek libapásztornak vagy gyer-
mekpesztrának. Keserves sors volt. Sem anyám, sem
testvéreim nem kerestek fel.” Isten csodálatosan
átsegítette ezeken a nehézségeken. Szeretet nélküli
környezetben Isten volt, Aki szeretetével körülölelte őt.
Mikor 14 évesen kikerült a menhelyről Isten gondviselő
szeretetét látta meg abban a borbély családban ahol szol-
gált. Szorgalmas, megbízható leányka volt. Akkor már
látogatták testvérei, hogy fizetését elkérjék. Az anyja is
jött, hogy kérjen tőle cukrot, lisztet, élelmet. Ő azt mondta,
ezek az emberek szeretnek engem, megbíznak bennem.
Munkámmal meg vannak elégedve, nem lopom meg őket.
Isten szeme mindent lát. 
Később mikor férjhez ment, mosni, takarítani, vasalni járt
jobb családokhoz. Mindenhol úgy végezte munkáját mind,
aki nem embereknek ad számot munkájáról, hanem
mennyei Atyjának. Már gyermekkorában tudta a jó Atya
visel gondot rá, szereti őt. Így mondta: „az ötvenedik
esztendőmben ismertem meg az Úr Jézust, tudtam meg,
hogy Jézusért vagyok Isten gyermeke. Azóta Neki élek.”
„A Gecse utcába jártam templomba, ott ültem az utolsó
padban hallgattam szomjasan az igét.”   Sokat olvasta a

Szentírást, abból tanult meg igazán olvasni. Iskolába csak
két elemit járt. A Kistemplomnál besegített a presbiteri
munkába és – mint pénzbegyűjtő – körzete volt.
A Hidegvölgy lakói sokszor nagy bajukban hozzászalad-
tak, hogy imádkozzon értük. Világított hitével, életével,
alázatosságával. 
Durva férje volt. Sokat szenvedett miatta. Egyetlen fia a
II. világháborúból hazajött. Itthon napszámos munkát
végzett valakinél, mikor egy rejtett aknára lépett. Levágták
a lábát. Belehalt. Ezek elhordozásához is Ura, Krisztusa
adott erőt. Mikor ágyba került is megtapasztalta, hogy
Isten csodálatosan segíti a bajokban. Ezért hálás volt a
szíve. Öröm volt őt látogatni., mert mindig békességes,
örvendező volt. Mindenért hálát adott mennyei Atyjának.
Tudta, hogy, akik felkeresik őt, meleg ételt, igét, gyümöl-
csöt, pénzt, ruhát visznek, azt Jézus szavára teszik. Mivel
neki már vérszerinti testvérei nem voltak, azokat, akik
felkeresték „lelki testvéreinek” nevezte. Mindenkiért,
akiket ismert naponként imádkozott. Megélte a 62. Zsoltár
minden szavát. Hálás a szívünk, hogy ismerhettük
Krisztusban elrejtett életét. Ő volt Sára néni.
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Valamit kérnek tõled, megtenni nem kötelességed.
Mást mond a jog, mást súg az ész,
Valami mégis azt kívánja: Nézd
tedd meg, ha teheted!
- Mindig erre a harmadikra hallgass,
mert ez a szeretet.

Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat,
Valakiért még egyet kellene,
De tested – véred lázad.
Majd máskor! Nyugtat meg az ész,
és a jog józanságra int.
De egy szelíd hang ezt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
- Mindig erre a harmadikra hallgass,
Mert ez a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá, nem érdemli meg,
Tán összetörte a szíved.
Az ész is ezt súgja: minek?
De Krisztus szenvedhet benne…
És a szelíd hang újra kérlel:
Tedd meg ha teheted!
- Mindig erre a harmadikra hallgass!
Mert ez a szeretet.

Oh, ha a harmadik egyszer az elsõ lehetne!
És diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet: elégnél hamar,
Valóban esztelenség volna, 
De a szíved békességrõl dalolna!
S míg elvesztenéd,
Bizony megtalálnád az életet!
- Bízd rá magad erre a harmadikra!
Mert ez a szeretet.

Ismeretlen költõ verse

Marion “Mike” Menning,
Minnesota állam egykori szená-
torának politikai életrajza szorosan
összefonódik értelmi fogyatékos
kisfiának a gondozásával járó
érzelmi drámával. Miközben
felesége, Dawn gyermekük
érdekében napi tizenkét órás, het-
venöt önkéntes tornáztató jelen-
létét igénylő program betartásán
fáradozik, Menning arra igyekszik,
hogy keresztülvigye
meggyőződéseit a parlamentben.
A szenvedés, az élet megmag-
yarázhatatlan jelenségei próbára
teszik még a legszeretőbb csalá-

dokat is. Részt venni a politikai életben, nevelni egy fogyatékos
és egy egészséges gyermeket, és mindemellett őszinte, meghitt
há-zastársi kapcsolatban élni lehetetlen
feladatnak tűnhet. És mégsem az. Ennek
bizonysága ez a könyv.  Olvasó



Tatár Mihályné

Márták és Máriák

Az Anna-kör nevet viseli az alsóvárosi
nőszövetség, a bibliai Annára emlékeztetve, aki sokáig
várt, óhajtott fiát, Sámuelt Isten szolgálatára rendelte.
Az alsóvárosi gyülekezet asszonyai Anna módjára áldoz-
nak. Időt, anyagiakat nem sajnálva igyekeznek a köztük
élő szegények megsegítésére. Évek óta eredeti módon
gyakorolják az “Egy krumpli akció”-nak nevezett
adakozást. Heti bibliaórájukra egy kevés élelmiszert:
krumplit, hagymát, lisztet visznek. Ez az adag külön-külön
nem nagy mennyiség, de összegyűjtve enyhít egy
szerény háztartás egy-két napi gondjain. Az ajándék igazi
értékét a szeretet adja, amellyel odafigyelnek egymás
életére, gondjaira és nem maradnak a sajnálkozás vagy
együttérzés szintjén, hanem segítenek. Vallják, hogy csak
sáfárai vagyunk a földi javaknak; aki mindent Istentől
kapott, az csak továbbad ezekből másoknak. Az
adományok elvitele, átadása emberi kapcsolatok
kialakítására ad lehetőséget. A megajándékozott családot
hívják istentiszteletre, bibliaórára, megismertetve velük a
nagy családhoz, a gyülekezethez tartozás jó érzését.
Az alsóvárosi nőszövetség asszonyai szeretetszolgálatot
végezve gazdagodnak lelkiekben, céljuk szerint egyre
közelebb érve Istenhez.  

A szeretet nemcsak hosszútűrő, kegyes, hanem
elébe megy a másik ember kívánságainak. Ez ötlik
eszünkbe a cserealji nőszövetség egy régebbi, de el
nem feledett és követnivaló tettéről. Anyagi és lelki segít-
séget nyújtottak már hosszabb ideje egy szegénysorú
családnak, miközben kiderült, hogy a két gyerek közül a
tizenéves Mónika nincs megkeresztelve. A nőszövetség
tagjai vállalták, hogy előkészítőre járatják a kislányt,
segítenek a keresztelő lebonyolításában. Eleget tesznek
a keresztségre vonatkozó jézusi parancsnak, egyúttal
odaszeretgetik a serdülő kislányt a gyülekezet
közösségéhez. 
A keresztelő megtörtént, azóta a beteg édesanya
meghalt, a két árva fiatal elsodródott a cserealji fiataloktól,
asszonyoktól, de hinnünk kell abban, hogy a meghallott
Ige majd egyszer Isten kegyelméből kicsirázik ennek a
nehézsorsú, hányatott életű lánynak a szívében.   
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Mónika keresztelõje

Az alsóvárosi gyülekzet temploma

* 2002 augusztus 10-én körzeti konferenciát tartottunk Búzásbesenyõn. az alsó-marosmenti nõszövetségek számára.
A találkozón, a körülöttünk-mellettünk élõ szekták tanaival ismerkedhettek meg a résztvevõk.
* Egyházmegyei nõszövetségi zászlónk az alábbiak szerint folytatja vándorútját: Magyarbükkös (aug.25), Toldalag
(szept. 15), Hagymásbodon (okt.6), Maroskeresztúr (okt.27), Mezõbergenye (nov.17).
* 2002 szeptember 21-én körzeti konferenciának ad helyet a Marosvásárhely X. kövesdombi egyházközség temploma.
Vendégünk lesz dr. Pálhegyi Ferenc pszihológus-tanár Magyarországról.  Szeretettel várjuk a marosvásárhelyi és
környékbeli nõszövetségek tagjait. 
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Napjainkban egyre többször lehet hallani, hogy a
modern embernek semmihez sincs türelme: a szülőknek
gyerekeikhez - a gyerekeknek szüleikhez; a tanítóknak a
diákokhoz - a diákoknak a tanítókhoz; nincs türelmünk a
munkához, megoldani problémáinkat; nincs türelmünk
harcolni a házasságunkért, családunkért; nincs türelmünk
élni és meghalni; betegnek lenni, szenvedni, tűrni és meg-
gyógyulni, nincs türelmünk társainkhoz,  nincs
türelmünk kivárni a reggelt, a tavaszt, a nyárt;  élni
és örvendeni, néha meg-megállni és pihenni.
Talán éppen ezért egyre gyakrabban eszünkbe jut
jól ismert szólásunk: A türelem rózsát terem.  Lehet,
hogy lassan tartalmatlanná válik a szó, elérhetetlen-
né válik a rózsa?!
De mi is a türelem ? A türelem, az önuralomnak, a
lelki bátorságnak, a nyugalomnak megőrzése oly
körülmények között, melyek e tulajdonságainkat
próbára teszik.                     
Három vonatkozásban értelmezhető: cselekvőleg
vagyunk türelmesek, ha az akadályok nem riasz-
tanak vissza bennünket munkánkban; szenvedőleg
vagyunk türelmesek, ha kedvezőtlen körülmények
között sem esünk kétségbe, vagy/és uralkodunk
magunkon, toleránsak vagyunk, ha a mienktől eltérő
nézeteket, hitet elfogadunk és eltűrünk.
Mihez segít a türelem?   Avagy mi is a rózsa?  

Könnyen megérthetjük a rózsa jelképének
értelmét, ha kissé elgondolkozunk a rózsának, mint virág-
nak a tulajdonságain, hiszen nem egy akármilyen virágról
van szó, hanem éppen az egyik legnemesebb fajtáról:
gyönyörű, illatos, sok gondozást, nevelést igényel, tehát
értékes. Szára tövissel védett, amely a nehézségeket,
akadájokat jelképezi, hiszen nem lehet könnyen elérni,
megérinteni. 
Ekképpen a rózsa a munka területén tevékenységünk
eredményét jelképezi. Bármilyen jellegű munkáról is
legyen szó mindig akadályokkal, kihívásokkal, felada-

tokkal, önmagunk gyengeségeivel találkozunk, ezért nagy
szükség van a türelemre. Ha van a munkánkhoz
türelmünk tudásunkat, sikerélményeinket, egy általunk
elkészített tárgyat, egy segítségünkkel megyógyult
beteget stb.jelképezhet a rózsa.
Családunkban, a nevelésben a rózsa a harmonikus csalá-
di életet, a jól nevelt, egészséges gyerekeket jelképezi.
Kapcsolatainkban a rózsa a szeretetteljes baráti kör, a
békés munkatársi viszony. Rossz lelki és egészségi
állapotainkban a rózsa a gyógyulás, a helyreállt lelki és
testi egyensúly. Nehéz életkörülmények között, mint
például a háború, szegénység, diktatúra,  rózsánk is kissé

megviselt, de kinőhet a túlélést, megmaradást
jelképezvén.

Türelmesen továbblépve érdemes megvizsgálni,
hogyan is lesz a türelemből rózsa?

Tovább folytatva a rózsa jelképének
értelmezését az a kérdés merülhet fel bennünk,
hogy milyen lételemekre van szüksége a rózsának
mint növénynek. Ezek a következők: talaj, víz, friss
levegő. Hasonlóan a türelem sem létezhet
önmagában, hanem csakis a remény talaján, a
szeretet vizén és a hit frissességén  fejlődhet
egészségesen.

Ugyanakkor, amint arról már szó volt, a rózsa
gondozása különös odafigyeléssel kell történjen
vagyis a szó szoros értelemében nevelést ígényel.

Több lehetőség rejlik a szülő – gyerek, tanár – diák
nevelési viszonyban. Itt elsősorban  példamutatással
lehet hatékonyan fejleszteni a türelmet, tehát mi magunk
is türelmesek, elfogadóak kell legyünk gyerekeinkkel,
hozzátartozóinkkal szemben. Eszközként szolgálnak a
mesék, történetek, regények, melyek kitartásra, türelemre
adnak példát: Hamupipőke, Kis herceg stb.

Önmagunkat is nevelhetjük rózsát eredményező
türelemre, azáltal, hogy felismerjük ennek hiányát saját
életünkben és akarattal, kitartással lényeges ered-
ményeket, gyönyörű, egészséges rózsákat nevelhetünk
életünk bármely területén.
(Elhangzott 2002 április 20-án Székelykövesden tartott
konferencián)
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Első-második osztály. Na, kérem ismerkedjünk. Ugye, az úgy nagyon
unalmasan egyszerű, hogy: hogy hívnak, hol laksz, leülhetsz. Én tehát
a nagyszerűbbet választom.
-Kedves csemetéim. Én most megvendégellek titeket. Jó?

-De még mennyire, hogy jó! Ez már igen, ez aztán a rendes óra!
-Sajnos, jól nem laktok, de egy kis kóstoló mindegyiketeknek jut. Itt ez a fürt szőlő, osztozzunk meg rajta

testvériesen. Mindenki csípjen belőle és adja tovább szépen. Vigyázzunk, itt a száránál fogva emeljük tovább.
Az első lurkó zavart mosollyal veszi el a fürtöt. Szemérmesen csíp belőle. A második kínosan jófiú: - Én nem

kérek!- mondja, de azért kopog a szeme a sóvárgástól. – Akkor én kettőt veszek!- rikkant a szomszédja és lecsíp hár-
mat. A negyedik nyugodtan veszi a ráeső részt. Ő az első, aki megköszönte. A következő is megköszönte, de nem
vette a szájába, hanem a padra tette. Egy kis ördögfióka már lövelte is messzire az ujjával a bogyót. Az a kis pepi-
tainges két-három szemet is letépett. Nem törődött vele, jut-e a többinek. Még hárman vannak hátra. A következő
vérszemet kap. Vad mozdulattal belemarkol a megmaradt cömbőkbe. Csak egy szem maradt végezetül. Az árva
maradékot úgy ereszti a szájába az utolsó, mint egy kardnyelő. A végére maradt fiúcska lefelébiggyedt szájjal
mosolyog. Neki nem maradt semmi. Ő külön kap egy kis fürt fájdalomdíjat. Néhányan irigyen nézik, mások meg kacag-
va. Elfogyott a szőlő, de a gyerekek bemutatkoztak. Most már következhet a szürke statisztika: lakás, apa, foglalkozás
stb.

„Egy kis
jóillat

mindig
tapad

annak a
kezéhez,

aki
rózsákat
nyújt”.

Hegyi Füstös István   
Körbe sétál egy szőlőfürt

Horváth Zsófia
A türelem rózsája



A termékeny nők nagytöbbsége hallott a ha-
gyományos és korszerű fogamzásgátló módszerekről,
azonban kevesebb, mint fele használja őket. Tíz terhes
nőből hat nem vállalja a gyereket, s orvosi beavatkozással
– abortusszal – szabadul meg a magzattól – olvasható az
Egészségügyi Minisztérium, s különböző alapítványok
által készített felmérésből. A kérdésekre adott válaszokból
azt is megtudhatjuk, hogy a nők nagytöbbsége a
pénzhiány miatt nem használ fogamzásgátló szert vagy
eszközt. Az abortusz testre és lélekre egyaránt káros
hatásának megelőzése, a családtervezés elősegítése
érdekében az Egészségügyi Minisztérium külföldi
szervezetek segítségével ingyen biztosít fogamzás-
gátlókat az egyetemistáknak, a vidéken, falun
élő nőknek, a városon, nehéz anyagi
körülmények között élőknek, s az abortuszra
jelentkezőknek. A tablettákat és eszközöket a
családorvosoknál lehet igényelni, ők előzetes
vizsgálat után állapítják meg, hogy kinek mi
ajánlott.
A fogamzásgátlók kapcsán számos
kérdés merül fel. Használhatja-e őket
a keresztyén nő? Okoznak-e elhízást,
rákot, más betegséget? Fog-e apadni
a születések száma az ingyen biz-
tosított fogamzásgátlók miatt?     A
kérdések részleges megvála-
szolása érdekében egy
lelkésznővel és egy családorvos-
sal beszélgettünk a
családtervezésről,   a
fogamzásgátlók használatáról,
mellékhatásaikról.

Az élet  és az értelem 
Isten ajándéka

- A jegyes beszélgetések
alkalmával mindig arra bíztatom a fiatal
párt, hogy jól gondolják át és beszéljék
meg, hogy hány gyereket szeretnének, s buzdí-
tom őket, hogy vállaljanak gyereket, mert a gyerek
Isten áldása – mondja Sós Noémi, cserefalvi lelkésznő.
Naponta találkozunk utcán élő, kolduló gyerekekkel,
tudjuk, hogy az árvaházakban több ezer, elhagyott, meg-
tagadott gyerek él, s arról is egyre gyakrabban hallunk
híreket, hogy az anyák megfojtják, szemetes kosárba
dobják megszületett gyerekeiket. Tudjuk azt is, hogy a
magzat már a megfoganás első pillanataiban él, ezért az
abortusz gyilkosság. A gyilkosságot tiltja Isten. A felsorolt
tények ismeretében mondom, hogy a családtervezésnek
nagyon fontos szerepe van. A házastársaknak tudniuk
kell, hogy hány gyereket szeretnének, meg kell tervezniük
életüket. Isten azért teremtett minket értelmes lényeknek,
hogy dönteni tudjunk, hogy ki tudjuk használni az orvostu-
domány által biztosított lehetőségeket is. Védekeznünk
kell a nem kívánt terhesség ellen, s mindenképpen meg
kell előznünk az abortuszt, hiszen, újra hangsúlyozom, az
gyilkosság. A családorvos által ajánlott fogamzásgátló
módszerek segítenek nekünk megtervezni családi életünk
alakulását. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a

gyermek Isten áldása, s ha megfogan életet kell adni neki,
függetlenül attól, hogy beterveztük érkezését vagy sem.
Isten megengedi, hogy tervezzünk, s megengedi, hogy
használjuk az orvostudomány által biztosított szereket és
módszereket, de megtiltja, hogy gyilkoljunk, hogy
megöljük a megfogant magzatot – vélekedett a lelkésznő.

60 ezer  le j t  ér  egy emberélet

- A fiatal és kevésbé fiatal nők számos előítélettel fordul-
nak a fogamzásgátló eszközökhöz, módszerekhez. Azt
mondják, hogy veszélyes, betegséget okoz, s drága –
tájékoztat Szalkay Márta, gernyeszegi családorvos.

Orvosként azt mondom, hogy az a veszé-
lyes, ha a termékeny nők nem használnak
fogamzásgátlót. Az jelenti az igazi veszélyt,
hogy egy gyermek élete attól függ, hogy az
anyukának van 60 ezer leje, hogy elmenjen
abortuszra, vagy sem. Az a sajnálatos, hogy
vannak olyan asszonyok, akik 8-9-szer

voltak „kaparáson”, eldobták
maguktól élő magzatukat. S sokan
vannak, akik megszülik gyer-
mekeiket, s otthagyják a kórházban.

Tapasztalatom szerint a nők
nagytöbbsége azért nem használt
fogamzásgátló tablettát, mert
nem volt pénze megvásárolni
azt. Amióta ingyenes fogamzás-
gátlókat biztosítunk nagyon
sokan érdeklődtek, voltak
közöttünk olyanok, akik már
használtak azelőtt is, s

olyanok is, akik még soha.
A hozzám forduló nőknek, csak

előzetes vizsgálatok, tájékoztató
beszélgetés után ajánlom, a

megfelelő tablettát, folyékony szert,
vagy más eszközt. Amennyiben meg-

találjuk a személyre szabott tablettát, a
fogamzásgátló használatának a mellékhatása

elenyésző. Szerintem nagyon fontos, hogy minél több
fiatal és kevésbé fiatal nő és asszony használja ki a
lehetőségeket, s találja meg, családorvosával közösen a
számára legmegfelelőbb védekezési módszert.
A védekezés megelőzi a nem kívánt terhességet, az abor-
tuszt, s nagy szerepet játszik a családtervezésben. Az
ingyen osztott fogamzásgátlók használatával nem a
születendő gyerekek száma, hanem a nem kívánt,
eldobott, elhagyott gyermekek száma fog csökkenni –
mondta a családorvos.

Mindenki egyénileg döntheti el, hogy él-e a fent
ismertetett lehetőségekkel, vagy sem. Ismerve a mi-
nisztérium által biztosított lehetőségeket, elolvasva a
lelkésznő és családorvos véleményét, talán könnyebben
tudjuk megtenni a szükséges lépéseket. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy jó és rossz döntéseinkért
felelősek vagyunk Isten előtt.
Írásunkat, a tájékoztatás mellett, vitaindítónak szántuk.
Várjuk hozzászólásaikat, véleményeiket, javaslataikat. 
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Simon Virág

Keresztyén 
családtervezés
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B E U G R A T Ó  K É R D É S E K
- Mi a különbség a labda, a fagolyó és a kutyaól
között?
A labda gömbölyű és ugrik. A fagolyó is gömbölyű,
de nem ugrik. A kutyaól se nem gömbölyű, se nem
ugrik.

- Mi a különbség a favágó, az asztalos és a cserép-
kancsó között?
A favágó kivágja a fát. Az asztalos megmunkálja a
fát. A cserépkancsónak semmi köze nincs a fához.

O L V A S D  É S  V Á L A S Z O L J !
"Kövess engem!"
Máté 9:9-13
Indiában történt, hogy egy misszionárius megkérdezett egy fiút: "Akarod-e követni Jézust?" "Majd gondolkozom rajta"
- válaszolt a fiú. Egy napon nagyon beteg lett. A misszionárius, aki egyben orvos is volt, egy üveg gyógyszert adott
neki. Ez volt ráírva: "Egy év múlva vegyél be egy evőkanállal". A fiú elgondolkodott: "Ez így nem lesz jó, nekem most
van szükségem a gyógyszerre. Lehet, hogy már holnap késő lesz." 
Ekkor a misszionárius újabb cimkét ragasztott az üvegre: "Minden nap egy evőkanállal." A fiú megértette a célzást.
Ha nagyon beteg vagy, akkor azonnal van szükséged segítségre, és nem lehet másnapig várni. Ha Jézus így szól:
"Kövess engem!", akkor nem mondhatod: "Majd egy év múlva" -; most kövesd Őt!

1. Kinek mondta Jézus: "Kövess engem!" ? (Mt 9,9)

2. Kikkel ültek Jézus és tanítványai asztalhoz? (Mt 9,10)

3. Kik kérdezték a következőket: "Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?" (Mt 9,11

4. Mit válaszolt Jézus? (Mt 9,12)

A tanító megkérdezi az egyik tanulót:
-Szarvast már láttál?
-Láttam, a tévében. 

-A természetben sohasem láttál?
-Nem, mert apukám nem engedi kivinni a tévét.

J -Mi az őserdő, Pistike?
-Az őserdő az a hely, ahová még emberi kéz  

nem tette be a lábát.
J -Mondd, Pistike, ismered ezt a betűt?

-Igen.
-Hogy hívják?

-Azt nem tudom, mert csak látásból ismerem.

GG yy ee rr ee kk oo ll dd aa ll

ELCSERÉLTÜK AZ
ÉKEZETEKET

Mi lett ebbõl? Mindjárt meglátod!

Karcsi vakációzni ment rokonaihoz, és levelet írt
szüleinek:
Édes szüleim!
Miután megérkeztem, első este Ilus néniéknél
haltam. Ma este már nagymamáéknál halok.
Tudjátok meg, hogy itt is gaz ég a kályhában,
mint nálunk. Nagymama a tegnap disznóhajból
zsírt olvasztott. Hajas tésztát is sütött. Nagyon
ízlett. Ilus néni meglépett egy teli cipővel. Jól
tálal, és nem kémény. Varom leveleteket!

Szeretettel csókol: Karcsi

[Azok között, akik elküldik szerkesztőségünk
címére a levél helyes, értelmes változatát, kisor-
solunk egy könyvjelzőt. Jó szórakozást! Várjuk
leveleiteket!]

TT R É F ÁR É F Á KK

??

Máténak,avámszedőnek

Vámszedőkkelésbűnösökkel

Afarizeusok.

"Nemazegészségeseknekvanszükségükorvosra,hanemabetegeknek."
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Bükkösi István Tibor, Marosludas
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A megnyitó istentiszteleten
Molnár Jánosné
nőszövetségi elnöknő hirde-
tett igét. Az Isten iránti
hűség fontosságára muta-
tott rá.  Az istentisztelet után
a nőszövetségi himnuszt énekelték el az egybegyűltek.
A következőkben Ötvös József esperes, kerületi missziói
előadó mondott köszöntőbeszédet, aki felhívta a
nőszövetség figyelmét arra, hogy minél nagyobb hang-
súlyt fektessenek a segítségre, hogy az elszármazott
személyek ne restelljenek hazamenni szülőfalujukban
maradt szüleikhez, rokonaikhoz, segíteni, ha nem mással,
legalább egy meleg kézfogással, bátorító szóval.  
Folytatásként a Kézdivásárhelyi Református
Egyházközség és a templom történetét ismertette
Szentgyörgyi Zsombor helybeli lelkipásztor. Elmondása
szerint az állandó vásárra járás, a nagyvilággal való
érintkezés eredményeképpen a kézdivásárhelyiek már az
1564-1570-es években a reformáció útjára tértek.
1834 július 29-én csaknem az egész város porrá égett.
Ebben a tűzben a szép, díszes templom, torony, bástya
és az egyház levéltára is hamuvá vált. A három nagy

harang a tűz melegében megolvadt, csak a kőfalak
maradtak meg. Gyülekezeti és országos gyűjtés révén a
templom 1838-39-ben újraépült, a tornyot több mint tíz
évvel későbben tették a helyére. A kézdivásárhelyi
gyülekezet fenntart egy 1994-ben indított Református
Kollégiumot is — tudtuk meg a felszólalásból. 
Szombaton a reggeli áhítaton Gede Mátyásné Kudla
Ildikó lelkésznő hirdetett igét Nehémiás könyve 7.
részének, 5. verséből, amely Jeruzsálem építését taglalja.
Az ige szerint az építés az őrök felállításával kezdődik.
Ugyanilyen jelképes őrök lehetünk mi magunk is a min-
dennapokban. Őr az anya a családban, őrök vagyunk mi
a gyülekezetben. De ugyanilyen őr mindaz, aki bármiféle
feladatot lát el a társadalomban: beteget ápol, gyereket
nevel, tanít, oktat, felkészíti utódait az életre. 
Igemagyarázás után a megyei zászlókat mutatták be és
avatták fel. Avatóbeszédet Lengyelné Püsök Sarolta
egyetemi asszisztens, a nőszövetség alelnöke mondott.

Legnagyobb népszerűségnek a debreceni dr. Magyariné
Balogh Erzsébet Békesség és agresszivitás a családban
című előadása örvendett. Aláhúzta: szükséges a csalá-
don belüli harmónia, békesség, szeretet. Mindezek
hiányában üti fel fejét a széthúzás,
alkoholizmus, drogfogyasztás, ami
visszafordíthatatlanul a család
széteséséhez vezet. A legtöbb
agresszivitás a félelmen alapszik,
mivel mindig félünk valamitől, valamit
palástolni próbálunk. Egy másik ok a
családok rendezetlenné válására az
egyre több külföldi munkavállalás: a családtagok távol
vannak egymástól, s hosszú hónapok után újra össze-
kerülve, képtelenek közös nevezőre jutni. Hiszen
időközben az otthon maradt anya, a családfenntartói,
valamint az apai szerepet is betöltötte, s bizony erről elég-
gé nehéz lemondani a másik javára. Innen erednek az
összetűzések, nézeteltérések. 
Az előadó véleménye szerint azzal, hogy a szülők egyre
több zsebpénzt adnak, valamint sok szabadidőt biztosí-
tanak gyerekeiknek, nem óvják meg azokat a kábítószer-
használattól. Az egyetlen út a fiatal figyelmének lekötése,
a helyes útra vezetése, de ami a legfontosabb: figyelem-
mel kell követni a gyerek iskoláskori fejlődését. Már az is
vészjelzés, ha az addig jól tanuló gyerek hirtelen rossz
jegyeket kap, figyelmetlenné válik, tudás iránti
érdeklődése hanyatlik, ilyenkor azonnal szakemberhez
kell fordulni, de ugyanakkor a szülők és családtagok
szeretetére, megértésére és támogatására is szükség
van. 
Az előadást követően Molnár Jánosné elnöknő beszá-
molójában a nőszövetség tevékenységét mutatta be. 
A gyülekezetek lelki építéséhez hathatósan hozzájárulnak
a nőszövetség által szervezett vallásos ünnepélyek,
műsoros esték. Minél több résztvevőt vonzanak az egy-
házi rendezvények, annál érezhetőbb a keresztyén
erkölcsiség kialakulása a lelkekben. Igen fontos a lelki
épülés mellett a nemzeti érzés ápolása és elmélyítése is.
A szeretetszolgálat keretében betegeket, árvákat,
öregeket, egyedülállókat és nincsteleneket karolunk fel,
támogatjuk lelki és anyagi segítségekkel, de ellátogatunk
árvaházakba, öregotthonokba is. 
A színes előadásokkal tűzdelt programban énektanulásra,
ünnepi műsorokra, tombolázásra, valamint múzeumláto-
gatásra is szorítottak időt. 
Vasárnap, május 26-án a záróistentiszteleten Bogya Kis
Ferencné, a Királyhágómelléki Nőszövetség elnöknője
hirdetett igét. A háromnapos rendezvény úrvacso-
raosztással ért véget.

Nagy Mária
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Idén Kézdivásárhely adott otthont az Egyházkerületi
Nőszövetségi Konferenciának. Az országos szintű ren-
dezvényen képviseltette magát a marosvásárhelyi Tulipán
utcai Egyházközség is. A háromnapos, érdekfeszítő és
tanulságos előadásokkal tűzdelt eseményre hazai,
valamint anyaországi előadók jöttek el. “Nem

lesz egyedül
a szívem
többé, glóri`
halleluja”

Beszámoló
a kézdivásárhelyi

Egyházkerületi
Nőszövetségi

Konferenciáról

Mégis...így is...

Ne küldj Uram!
Ifjú vagyok vagy túl öreg, 
már magam sem tudom.
Nehéz az átok 
s a döbbenet.
Görnyedt a szó 
a süket nép felett.
Görnyedt, mint a hírvivõ.

Küldesz Uram?
Mégis? Így is?
Agyag- és emberformáló
Istenem, 
mivé lett a küldetés heve?
Pislogó lánggá...
De mégis, így is
szivárványos szolgálattá.

Mert Te így akarod! B.K.M.



Keresztrejtvény
Füle Lajos : A hálából
A hálából élünk, ha élünk.
Hála nélkül mi más az élet:
A vers következő és befejező sorai a
rejtvény vizsz. 1 és függ. 18-ban
találhatók.
Vízszintes: 1. A vers harmadik
sora. 13.Régi gyom. 15.Hiányára
gyakran hivatkozunk. 16.Nagyobb
üzem, termelő egység. 17. Félig áhít!
18.Falkland szigetekről való.
19.Japán autómárka. 20.Személyes
névmás. 21.Kedves tavaszi virágunk.
24. Egyenletes felületű, végén fölös
hangzóval. 25.Vissza: földet mozgat.
26.Férfi szerzetes. 27.Hazai légitár-
saság. 28.Izrael egyik törzse. 29.Női név. 30.Mezőségi
nagyközség. 31.Fiatal nő. 32. Egyik szülő. 34.Ez a mód
szemléletet jelent. 35.Rég kérdezte. 37.Zene fele! 38.
Ügyvédekhez jár. 39.Egyházi alkalmazott. 41.Rába...
sport klub. 43.Nehezen viseled. 44.Sámuel próféta
születési helye. 45. Román árpa. 46.Váladékot termelő
szerv. 48.Kútnak keritése. 51.Tiltó szó. 52.Vissza: álló víz.
Függõleges: 1.Söre fele. 2.A dicsőség.
3.Vissza:látássérült. 4.A Tisza mellékfolyója - vissza.
5.Jákob lánya. 6.Becézett női név. 7.Kemény ásványi
anyag. 8.Vissza: Balaton melléki megye. 9.Vissza:
becézett Margit. 10.Vissza:Régen adtam. 11.Korszak.
12.Aki néz, nem mind ... 14.Vissza: tápszer
készítményeiről híres Pest környéki település. 18.  A vers
befejező sora. 19.Nevezetes. 22.Látkép fele! 23.YT.
24.Ázsiában élő ragadozó állat. 25.Magyar Alexander.
27.Zenemű része. 28.Román igen (ékezettel).
30.Rendetlen Károly. 31.Oldat. 33. Péterke? 34.Ilyen a
nyári öltözet. 35.Vissza: régi nők.     36. Zavaros tor!
38.Félig puha! 39.Divatos élvezeti cikk. 40.Biztató szó. 

42.Szaglószerv. 44.Rossz úton jármű teszi. 47.Fél ibér!
48.Kása egynemű hangzói. 49.Félpénz Kínában. 50
Rangfokozat. 51.Ételízesítő.
Beküldendők a vizsz.1 és függ.18 szeptember 30-ig. A
helyes megfejtők között könyjutalmat sorsolunk ki.
Az elöző számban megjelent rejtvény megfejtői közül

könyvjutalomban részesül: Gábos Erzsébet (Mvh.),
Csáky Józsefné (Mvh.), és Sajnár Ibolya (Mvh.). A helyes
megfejtés: Hágár, Aszenáth, Jókebed, Ráháb, Salomé,
Lidia, Eunika, Klaudia. 
A jutalmat a körzeti konferenciánk alkalmával vehetik át.
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Tárkonyos csirkeleves
Hozzávalók: 1 db. filézett csirkemell, 1 fej vöröshagyma, 3 dkg vaj, 2 l víz, 1 sárgarépa, 15 dkg zöldborsó, 1 citrom,
1 kanál liszt, só, bors, tejszin, 2 dl tejföl, tárkony; a galuskához: 1 tojás, 4 kanál liszt és só. 
A csirkemellet vékony csíkokra vágjuk. A felforrósított vajon a vöröshagymát üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a
csirkét s megforgatjuk. A kockára vágott sárgarépát és zöldborsót is beletesszük és 5 percig fõzzük együtt, szórjuk
meg egy kanál liszttel és öntsük fel vízzel. Ízesítjük sóval, borssal és citrommal.Fõzzük puhára, pótoljuk a vizet. A
galuskákhoz a tojást, lisztet, sót keverjük össze, majd kiskanál hegyével szaggassunk apró galuskákat a forró leves-
be. Tegyük bele a tejszínt, a tejfölt, a tárkonyt. 
Svájci újburgonya
Hozzávalók: 1kg újburgonya, 15 dkg húsos, füstölt szalonna, 1 tojássárgája, 2 dl tejföl, 15 dkg sajt, 4 dkg vaj, kis
csokor petrezselyemzöld, ízlés szerint só, õrölt fehér bors, reszelt szerecsendió.
Az újburgonyát alaposan lesikáljuk, megmossuk. Vaslábosba tesszük, kevés sós vizet öntünk alá és rázogatva, fedõ
alatt megpároljuk. Megszórjuk finomra felaprított petrezselyemzölddel és zsírjára sütjük. A szalonnát csíkokra vágjuk,
egy serpenyõben megpirítjuk, a pörcöt kivesszük. A tejfölt kis lábosba tesszük, összekeverjük a tojássárgájával, és
kis lángon melegíteni kezdjük, majd állandó keverés mellett hozzáadjuk a reszelt sajtot. Az újburgonyát kitálaljuk,
leöntjük a sajtmártással, végül megszórjuk a szalonnapörccel. Fejes saláta illik hozzá. 
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