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Minden adventben újjászületik az emberi lélek, mert várakozás közelbe kerül az isteni szeretet és
világunkba fényt hozó jézusi érkezés. Biztos ígéretekkel kirakott úton jön hozzánk a világ világossága, aki
más fényben tünteti fel majd az emberi szót és az emberi tartást. Valami biztos bíztatással áll meg e fényben
felragyogott isteni szeretet a Hegyen és
örökérvényűen hirdeti a világnak, „a ti beszédetek-
ben az igen legyen igen, a nem pedig nem”
(Mt.5,37). Ettől az „igen”-től más tartása lett az
ígéreteknek és várakozásoknak, hisz Jézus
Krisztusban Isten IGENje tette biztossá a reményt.

Hamis és kijátszott ígéretek világában olyan
nagy súlya van az igaz és biztos szónak. Az
Ószövetség világának utolsó szóképe adja az örökké-
való advent-várakozás nagy biztatását: „amikor
eljövök”  (Mal 3,24). Olyan egyszerű és közvetlen ez
az isteni megszólalás, de a világot, az új világot jelen-
ti, mert a bethlehemi fényben megérkezett Király előtt
énekli nemsokára Erdély református népe: „eljött s ez
lett/ A szenteknek, felkenteknek/ Fejedelme…”

Advent az érkezés és várás váltakozó hangu-
latának átélés-ideje, a hétköznapi gondokból átvisz az
ünnepi találkozás lelki magasságába. Csendes csalá-
di készülődés fordíthat jobban egymás felé, mert
együtt indulunk az Úr felé és együtt  érkezünk az öröm
„szentséges éj”-éhez. Ez az együtt az élet próba-
ideje: megtanít arra, hogy „viseljétek el egymást
szeretettel” (Ef 4,2), ami nem is olyan könnyű és nem
is olyan egyszerű e kisebbségi létben. Megtanít, hogy
„egymás terhét hordozzátok”(Gal 6,2), ami sokfelé
darabolt keresztyénségünk szép terhe. És megtanít
arra a csodálatos evangéliumi helyzetképre, amit az
első Krisztus-megtalálók éltek át, amint „meglátták a
gyermeket…és leborulva imádták őt” (MT 2,11).           

Ötvös József
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+ 4 oldal karácsonyi 
melléklet

Milyen szépek a hegyeken az öröm-
mondónak lábai, aki békességet hirdet,
jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt
mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!

(Ésa. 52:7)
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Halottak napi reformáció
Reformáció, Mindenszentek, Halottak napja -

három egymást követő nap. Mondhatnánk két felekezeti
és egy „ökumenikus“ ünnep. Mert nem mindenkinek van
Lutherje, Kálvinja, Zwinglije és nem mindenki tiszteli a
szenteket sem, de halottja mindannyiunknak van.
Van akire emlékezni, akit megsíratni, szívünkben hor-
dozni. Ha az október 31-i gyéren látogatott templomok
után a temetőkben sűrűn lobogó gyertyákat nézem, azt
látom: halottak napja túlnőtte magát, túlnőtte hitünket.
Akkor is így van, ha mindaz, mi hitünktől idegen a halottak
lelki üdvéért való imádkozás vagy gyertyagyújtás, az
elhunytaknak terített asztallal való „hazavárása“, már csak
elszigetelten él református népünk körében. Aki a kegyel-
mi idő végét koszorúzza, hallja-e azt mit előző nap
szószékekről a fülekbe, szívekbe harsogtak, hogy Sola
Gratia, hogy Isten kegyelmes, hogy számára még tart a
kegyelmi idő? Ki gyertyával próbál világítani a halál
árnyékának völgyében  ismeri-e  Őt, ki így szól: Én vagyok
a világ világossága? Ki friss virágot visz annak sírjára, ki
elszakadt tőle hálát ad-e, hogy Krisztustól a halál sem
választ el? Sírkertek szűk ösvényein zarándokolva, néhol
sírokra taposva az szomorít, hogy ismét megtelt egy
temető, vagy az vígasztal, hogy Atyánknak házában sok
lakóhely van?
Valós mit Kányádi, költői nyelven így fogalmaz:

(Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben)

De milyen kinek nincsen Feltámadott Krisztusa?
Halottak napjára ne törpüljön el mindaz, mit a reformáció
a felszínre hozott, a halál ne árnyékolja be az örök élet
reménységét.

Székely Ferencz

Körösfői-Kriesch Aladár: Halottak napja (1910)

Mert  a legárvább akinek 
még halottai  sincsenek 
bora ecet könnye torma  

gyertyájának is csak  korma 
álldogálhat egymagában 

kezében egy szál  virággal  
mert a legárvább akinek 
még halottai sincsenek 

Anyaszentegyházamhoz

Nagy áldás ez nekem,
Kegyelmes Istenem!
Hogy a nagy családban 
Téged dicsérhetlek.

Immár nem csak szóval,
De énekkel is tehetem,
Nevedet dicsérhetem,
Mindenható Istenem!

Az anyaszentegyház
Az én lelki házam,
Békességem, megnyugvásom
Találtam meg nála.

Isten Szent Igéjét,
Szívembe fogadtam!
S ezzel életemet,
Istenemnek átadtam.

Andrássy Aranka

Gyászolók vigasztalása
A gyász mélységes szomorúság, amelyet egy

szeretet személy elvesztése okoz. A halált meg nem
történtté tenni nem lehet, a gyászt meg kell próbálnunk
feldolgozni és elfogadtatni – magunkkal és másokkal is.
Vigasztalásra szoruló emberek vagyunk mindnyájan.
Ahhoz, hogy vigasztalni tudjunk, szükséges megis-
mernünk a másik embert és a gyász mozzanatait is.
Az első ilyen mozzanat: láthatóvá tenni a gyászt, felvállal-
ni a sírást, a megbotránkoztatást, mint Jákob, aki ked-
venc fia elvesztésekor, engedi, hogy gyásza láthatóvá
váljon. Jákob megszaggatta ruháját. A gyászoló feketébe
öltözik, ami jelzés kifelé, hogy vigyázzanak rá. Csak
közösségben lehet eredményesen gyászolni, mert jó ha
van, aki a gyá-szolóra figyeljen, próbálja megérteni  fáj-
dalmában. Ha nem figyelünk a gyászolóra, akkor szinte
arra ösztönözzük, hogy magára maradjon és így benne
ragadhat a gyászba. A környezet úgy érzi, hogy a temetés
a legnehezebb a gyászolónak. De temetés után, amikor a
gyászoló visszaesik a mély fájdalomba, plusz törődést
vár.  Ellentmondásos állapotokba kerül. Hitbeli kétségek
gyötörhetik. Amit vigasztalókként tehetünk, az, hogy
meghallgatjuk – mert kérdéseire nem is vár választ, csak
megértést, elfogadást. Próbáljuk meg visszasegíteni őt a
valósághoz, egy új élet megtalálásához. Amikor a gyá-
szoló el tudja fogadni, hogy szerette elment, képes újra
dolgozni, akkor eljött a gyász lezárásának időszaka.
Van olyan gyászoló, aki mindig biztos a feltámadás
tudatában, mindig szilárd az Istenbe vetett bizalomban.
De legtöbben küzdő keresztyének vagyunk. Jézus a
Gecsemáné kertben a szenvedést küzdéssel élte át, noha
tudta, hogy Isten mindent tud. Mi se szégyelljük, ha a
gyászban meginog a keresztyén hitünk. Isten ezt is
megérti. A vigasztaló gyülekezet szolgálata abban a
legsegítőbb, hogy van gyülekezet. Időről-időre megszólal
egy történet. Vegyük észre, értsük meg, segítsünk, azért,
hogy a gyászoló is megérthesse, hogy Isten azért halt
meg érettünk, hogy mi éljünk. (Részlet Dr. Bodó Sára docens,
Debrecen-i teológiai tanár, 2002 november 15-én Zilahon elhangzott előadásából.)
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Márták és Máriák (3.)
A Marosvásárhely IX. Tulipán utcai Református

Egyházközség 1990-ben alakult a Gecse-utcai egy-
házközség megosztása nyomán, közel négyezres lélek-
számmal. Egy háromszintes épületet vásároltak, ahol van
gyülekezeti terem, lelkészi lakás és hivatal. Itt gyűlnek
össze hétfő esténként a nőszövetség tagjai női bibliaórán,
ezzel is jelezve, hogy ez az alkalom a gyülekezet minden
nőtagjának szól. Szeretik, számontartják egymást, az
1995-ös indulás óta összekovácsolódtak. Ha valame-
lyikük hosszabb idieg hiányzik, felkeresik otthonában,
imádkoznak a bajban levőkért. Együtt ünneplik a születés-
napokat, felköszöntik egymást, megajándékozzák egy-
-egy szál virággal, könyvjelzővel, énekkel. A többi
nőszövetségekhez hasonlóan süteménnyel, jó szóval
kedveskednek az öregotthon lakóinak, eljárnak az
árvaházakba, betegeket látogatnak. Ismerőseit, szomszé-
dait mindenki igyekszik segíteni, ha máshol van szükség
rájuk, elmennek látogatni, elbeszélgetnek a hallott Igéről,
kazettát visznek igei szolgálattal. A bibliaórákon gyűjteni
szoktak a rászorultaknak, részt vesznek a nőszövetségi
találkozókon, igyekeznek másoktól tanulni. Munkájuk
nyomán családjuk is jobban bekapcsolódik a gyülekezet
életébe. Szeretnének minél több beteg, magányos
emberhez eljutni, vígasztalást, segítséget nyújtani. 
Miért teszik mindezt? A másik emberre való figyelés
eltereli gondolataikat saját problémáikról, látva a nagyobb
bajokat, sajátjuk kisebbnek tűnik, s másokon segítve ők is

megerősödnek.

Vásárhely legfiatalabb,  egyházközsége a tizedik,
a kövesdombi. 1993-ban kettéosztották az alsóvárosi,
több mint hétezer lelkes gyülekezetet, s így jött létre a
2700 hívet számláló Marosvásárhely X. Kövesdombi
Református Egyházközség.
1996-ban telket vásároltak, 2000-re felépült az új temp-
lom. Amíg az építés tartott, a megvásárolt telken levő régi
épületben három-négy munkás lakott, akik csak
hétvégeken mentek haza. Az ő élelmezésük, az utánuk
való takarítás várt a gyülekezet nőszövetségére.
Havonta egyszer két-három napot vállaltak, vagy kétszer
egy napot. Mindnyájan szívesen segítettek, gyülekezeti
teendőket vállaltak. Az évekig tartó csendes és alázatos
szolgálat nem pillanatnyi fellángolást, hanem Istenben
bízó, Őt szerető lelkületet kíván. 
A szolgáló szeretet vezeti a nőszövetség tagjait, amikor
az Ige üzenetét viszik az öregekhez, betegekhez. Ezt sem
alkalomszerűen, hanem rendszeresen végzik, örömmel
és fáradságot nem ismerve. 
2002 szeptemberében vállalták a Marosi Egyházmegye
nőszövetségi konferenciájának megszervezését.
Szendviccsel, üdítővel, kávéval kínálták a résztvevőket,
szeretettel várták, együtt voltak velük. Csütörtöki biblia-
órájukat szívesen látogatják, szeretnek együtt lenni,
beszélgetni, énekelni, előadásokat, igehirdetéseket
hallgatni. A gyülekezet közösségén belül egy nagy család,
ahová jó tartozni. 
Nem teszünk mi semmi különöset - mondják, csak meg-
próbálunk egymásra és Istenre figyelni. 

A kövesdombi nőszövetség

A Tulipán utcai nőszövetség

* Az egyházmegye nőszövetségi zászlaja folytatja vándorútját a következő gyülekezetekben: Mezőzáh (dec.8),
Jedd (dec.29), Káposztásszentmiklós (jan. 19), Marosvásárhely X. (feb.9) 
* Nőszövetségi elnökségünk 2002 november 15-16-án Zilahon részt vett egy kerületközi találkozón, melynek témája:
Kudarcok és örömök a nőszövetségi munkában. A találkozó vendége volt: dr. Bodó Sára teológiai tanár, Debrecenből. 
* A gecse utcai nőszövetség újra elkészítette karácsonyi képeslapjait. Az eladásból befolyó összeget nőszövetségi
alapra fordítják. 
* Készülődőben van nőszövetségi honlapunk. December végén látogatható a http://www.marianoszovetseg.home.ro 
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“Nem akarok úgy élni, hogy bánnom
kelljen a múlasztásaimat.” Liv Ullmann



A Bibliában megvan minden válasz

Dr. Pálhegyi Ferenc ma-
gyarországi keresztyén pszi-
chológus nemrég a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Líceumban tartott előadást.
A református kollégium diákjai
számáraszervezett csendes-
napokon a szakember a
párválasztásról beszélt és vála-
szolt a kérdésekre.  Dr. Pálhegyi
Ferenccel a pszichológus fela-
datairól, a depresszióról,
a  házastársi kapcsolatokról beszélgettünk.

–- Általános tévhit, hogy csak a beteg, bolond ember
megy pszichológushoz.

– Különbséget kell tenni a pszichológus és pszichiáter
között. A pszichológus kóros lelki jelenségekkel
foglalkozik, önismereti csoportokat vezet, teszteket al-
kalmaz, gyakorlati tevékenységet folytat. A pszichiáter
elmeorvos, anatómiai ismeretei vannak, gyógyszereket
írhat fel. A pszichológus lélekgyógyász. Meghallgatja a
hozzá forduló betegeket, tanácsokkal látja el, a beteggel
közösen keresi és találja meg a betegség lelki okait.
Önismeretet tanít, segít a társas kapcsolatokban
felmerülő gondok kiküszöbölésében.

–- A depresszió lassan népbetegséggé válik. Sokat hal-
lunk, keveset tudunk róla.

–- Hajlamosak vagyunk azt mondani valakiről, aki lehan-
golt, hogy depressziós. A depresszió kóros levertséget
jelent. Az oka lehet genetikai, biokémiai (anyagcsere,
valamilyen hormon hiánya), de súlyos veszteség, trauma
is. Amennyiben a levertség, kedvtelenség, étvágytalan-
ság hosszabb ideig tart, orvoshoz kell fordulni.
A gyógyszerekkel a betegség kezelhetővé válik. A cél
azonban nem a kezelhetőség, hanem amennyiben lehet-
séges, a betegség teljes felszámolása.

Ezt csak úgy tudjuk, úgy lehet elérni, ha segítünk a beteg-
nek megtalálni élete értelmét. Az érintettnek éreznie kell,
hogy reggel érdemes felkelni, munkába menni, érdemes
dolgozni, egyszóval: érdemes élni. Keresztyén pszicholó-
gusként azt mondom, hogy az élet értelmét egyedül, csak
Jézus Krisztusban találhatjuk meg.

–- 15 éve szervez házastársaknak terápiát. Van-e
általános recept a házasságban felmerülő gondok

megoldására?

–-  A házasságban a kommunikációs készség hiánya és a
szereptévesztés vezet a legtöbb gondhoz. Meg kell ta-
nulnunk beszélgetni egymással. Megértéssel és türelem-
mel kell odafordulnunk társunkhoz. Fel kell adnunk az
önzést. Szükségünk van empátiára, arra, hogy a másik
helyzetébe illeszkedve nézzük a problémát. A konfliktusok
során ne az legyen a célunk, hogy győzzünk, hanem,
hogy megértsük, s elfogadjuk házastársunkat. A ha-
gyományos család-modell szerint a férfi a családfő. Ma
egyenrangúság van. Két egymástól különböző modell.
Véleményem szerint mindkettő téves. A férfi és a nő
különbözik egymástól, nemcsak biológiailag, hanem lelki-
leg is. A Biblia nem ad alapot arra, hogy azt gondoljuk a
férfi értékesebb, mint a nő. A házastársaknak más a
szerepköre. Az asszonynak tisztelni, szeretni, támogatni
és dicsérni kell férjét, hogy férje megtalálja helyét, s tel-
jesíteni tudja feladatait. A férjnek szeretni, gondoznia,
óvnia kell feleségét, s ami a legfontosabb, hogy figyeljen
rá. Zárszóként: az élet alapvető kérdéseire a Biblia ad
választ. A Bibliában találjuk meg a szükséges útmutatót.

Simon Virág
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A házasság hasonlít a cipzárhoz: az egyik félnek csak a másikkal együtt van értelme.
A cipzár időközben könnyen szétnyílik. Recept a jó házassághoz nincs. A könyv szerzője a
Biblia tanításaira alapozva mutatja az útirányt. Véleménye szerint a jó házasságnak négy
alapfeltétele van: a házastársaknak ugyanaz legyen az útirányuk: a keskeny úton az élet
felé; vállalják a közösséget (együtt imádkozni, szolgálni); egymáshoz illőek legyenek:
érdeklődésben, műveltségben, életcélban (tökéletes összeillés nincs, mindenképpen csis-
zolódni kell egymáshoz); végig ‚s minden körülmények között vállalni kell a házastársat
(betegen, szegényen). A szerző felvázolja a férj, feleség szerepkörét, a gyermeknevelés
alapelveit, a szexualitás szerepét. Bemutat néhány kérdőívet, amelyet a házastársi beszél-
getések során lehet használni.

Fiatal‚ s örökfiatal házasoknak, esküvőre készülőknek, a társas kapcsolatok iránt
érdeklődőknek egyaránt ajánljuk a Keresztyén házasság című könyvet, amely megvásárolható
Marosvásárhelyen, a Marosi Református Egyházmegye esperesi hivatalában. Olvasó

Beszélgetés dr. Pálhegyi Ferenc
keresztyén pszichológussal
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Mit tudtatok, tudtok az abortuszról? Elfogadható
megoldásnak találjátok egy nem kívánt terhesség
esetében? - kérdeztük a filmet megtekintő fiatal lányokat.
Deák Delén: Édesanyám jó barátnőm is, így vele mindent
meg tudok beszélni. Ő minden kérdésemre felel, s vele a
szexuális életről, a nem kívánt terhesség elleni
védekezésről is tudok beszélni. Szerintem fontos erről
beszélni, fontos ismertetni a fiatalokkal a fogamzás-
gátlókat.  A film megtekintése előtt nem fogtam fel, hogy
milyen nagy dolog, hogy tulajdonképpen gyilkosság az
abortusz. Láttam, ahogy a magzat kezét, lábát darabok-
ban veszik ki. Kirázott a hideg. Azt gondolom, hogy annak
a lánynak, asszonynak, aki eldobja a gyerekét, aki abor-

tuszt végeztet, annak nincs szíve. Ha házasságon kívül
teherbe esnék, semmiképpen sem választanám az abor-
tuszt.
Nagy Noémi: Olvastam az abortuszról, több kisfilmet lát-
tam. Panitban, a szülőfalumban egy színtársulat is volt, s
bemutatott egy abortuszról szóló színdarabot.
Véleményem szerint szükség van hasonló filmek bemu-
tatására, felvilágosító előadások szervezésére. A tájékoz-
tatás, a megfelelő ismeretek hiánya miatt sok fiatal lány
hoz rossz döntést. Nem értem meg azokat az anyákat,
akik eldobják, megölik gyerekeiket. Az élet, a gyerek
Istentől kapott ajándék. Egy magzat, egy gyerek életét
nincs joga elvenni sem a szülőnek, sem az orvosnak. Az
abortusz gyilkosság, bűn.
Vajda Ildikó: Az abortuszt akkor értettem meg, amikor
megnéztem a kisfilmet.  Láttam már tévéadásokat, olvas-
tam magazinokban róla, de ez kevés volt. Időnként az
iskolákban is vannak felvilágosító órák, de ez nagyon
kevés. A fiatalok ismeretei hiányosak. Szükség lenne
folyamatosan tájékoztató előadásokat tartani a nemi
betegségekről, a védekezésről, a helyes döntésekről. Ha
minden lány, asszony látná a kisfilmet, akkor biztos
csökkenne a kérésre végzett abortuszok száma.
Véleményem szerint az abortusz emberölés. Biztos van-
nak olyan helyzetek, amikor elfogadható megoldás: egy
nemi erőszak esetén. De legtöbb esetben az abortusz
nem lehet helyes megoldás.
Csíki Kinga: Amikor a szexuális életről, a fogamzás-
gátlókról és az abortuszról van szó, akkor mindenki hall-
gat. A fiataloknak tudniuk kellene oly sok mindent, de
nincs kivel beszélgessenek, kitől kérdezzenek.
A fiatal lányok tájékozatlanok. Ha tudnák, ha tudnánk a
következményekről, másképpen cselekednének, cse-
lekednénk. 
Az abortusz nem
megoldás egy
nemkívánt ter-
hesség ellen.  Ha
megfogant a
magzat, meg kell
szülni!

Abortusz: (latin) vetélés, az életképte-
len, elhalt magzat elvesztése, a ter-

hesség harmadik hónapja előtt, vérzés
- és fájdalomtünetekkel.                     A

köznyelvben az abortusz a magzat
elhajtását jelenti (kaparás). Művi

vetélés: külső beavatkozással történő
folyamat. 

Az Ész kificamodása című, abor-
tuszt bemutató kisfilm vetítése közben
több diák elhagyta a termet, egy lány
elájult. Az elrettentő példaként bemu-
tatott filmben a három hónapos élő,
nemkívánt csecsemőt darabokban

szedik ki az anyaméhből, s a szemétbe
dobják.

Simon Virág

Kukába dobott életek

Egy magzat keze
Ezt a képet egy fényképész
készítette egy operáció
alatt, amin egy súlyos ge-
rinc rendellenességet
próbáltak helyrehozni, az
anyai méhen belül a ter-
hesség 23. hetében.
A fényképésznek sikerült
megörökítenie azt a pillana-
tot, amikor a baba, az anyai
méhből kiemelte a kis kezét
és az őt operáló orvos ujját
megfogta. Ez a hihetetlen
fénykép a világ rengeteg
újságjában megjelent.
Írországban az egyik
„legerősebb zászlója“ lett
az abortusz legalizációja
ellen.
Az icipici kéz, ami meghódí-
totta a világot, Sámuel
Alexanderé, aki december
28-án született. (Amikor a
fénykép készült, kevesebb
mint 5 hónapja volt a mama
hasában.)
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O L V A S D  É S  V Á L A S Z O L J !
„Az igaz ember pedig hitből él" (Róm 1, 16-17. és Ef 2, 8-9.)

1517. október 31. - e naptól számítjuk a reformációt. Ezen a napon, egy volt Ágoston-rendi szerzetes, Luther
Márton, kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételt. Ezekben a tételekben a középkori egyházban
eluralkodott helytelen tanítások ellen tiltakozott.
Amikor Luther Márton és az Ige után szomjúhozó emberek, egyszóval a reformátorok olvasni kezdték a Szentírást,
megtalálták benne azt az igazságot, hogy az ember egyedül csak a Jézus Krisztusba vetett igaz hit által üdvözülhet,
s ezt az üdvösséget nem lehet bűnbocsátó cédulákkal megvásárolni, vagy szentek, ereklyék tiszteletével, emberi cse-
lekedetekkel kiérdemelni. Nem kevés harcot vívtak a reformátorok azért, hogy ezektől a külsőségektől megtisztítsák
az egyház tanítását, s azt újra bibliai alapokra helyezzék. Céluk valóra váltásáért nemcsak harcolniuk kellett, hanem
nagyon sokat szenvedniük is, üldöztetésben, gályarabságban volt részük, sokan mártírhalált haltak. Mindezek ellenére
vállalták és merték kimondani az igazságot: mi egyedül azt hisszük, amit a Szentírásban Isten üzen nekünk, az egyház
egyedüli fejének az Úr Jézust tartjuk, a hit dolgaiban Krisztus helyett embereknek nem engedelmeskedünk, a
bűnbocsánatot igaz hit  által kegyelemből kapjuk. 

1.Mit találhatunk meg Krisztus evangéliumában? (Róm 1, 16-17)  

2.Kitől és hogyan várhatjuk életünk megtartását? (Ef 2, 8-9)

GG yy ee rr ee kk oo ll dd aa ll

Istenigazságát.

Istentõl,hitáltal,ajándékképpen.

Hat névre van szükséged:
Hat mondatot kell

elolvasnod. Igen ám, de a
mondatok hiányosak.

Pontokkal jelöltük a hiányzó
betűket. A pontok helyére egy-egy

személynevet kell írnod, csak
úgy lesz a mondatoknak

értelme!

1. Az asztalon a k…. tele van vízzel.                                         
2. Ha… ..peljük be a házba a bútorokat, mert jön az eső.       
3. Elhoz.. …napra a kért dolgokat.                                             
4. Édesanyám ka… a kertben.                                                     
5. Az elején élénk volt, de a végére ….posodott az előadás.      

Nagyapó tréfáiJ
Nagyapó, tessék mon-
dani egy találós kérdést! -
kérték nagyapót az unokák.
- Hát jó. Figyeljetek!-kezdte
nagyapó. - Ha feldobom fehér, ha
leesik sárga. Mi az?
- Ó ez könnyű! Tojás!- kiáltották egyszerre
a gyerekek.
- Hát ezt tudjátok-e? Ha feldobom zöld, ha
leesik piros.
- Görögdinnye- felelték ujjongva .
- Látom, hogy ezt is tudjátok. No, de még kérdezek

tőletek egyet. Mondjátok meg, mi az: ha feldobom
kék, ha leesik fekete. A gyerekek hallgatnak.
Gondolkoznak...

- Nos, senki sem tudja?
- Nem, nem tudjuk - vallották be őszintén. - Tessék

megmondani, nagyapó! - kérlelték.
- Hm, hm - hümmögött nagyapó. - Azt hittem, hogy

ezt is tudjátok és megmondjátok nekem is, mert
bizony én magam sem tudom, hogy mi az.
Ezen aztán jól mulattak valamennyien.

J Nagyapó fölemelte a poharát, és így szólt:
- Ki tudná megmondani, gyerekek, hogy milyen

pohárba töltik a legjobb italt?
- Üvegpohárba! - kiáltották a gyerekek.
- Ezt ugyan nem találtátok el. A legjobb italt,

kedves gyerekeim, az üres pohárba töltik.
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Ebéd után áztassad kezedet félóráig a moso-
gatóvízben - mialatt édesanyád pihenhet.

Mária és Márta magazin10.old

Szucher Eszter rajza

K ü l d j  t e      i s  r a j z o tK ü l d j  t e      i s  r a j z o t

Karcsi levelének helyes változatát a marosvásárhelyi  
Réman Orsolya küldte be. Nyereményét
szerkesztőségünkben átveheti.

Gratulálunk.!
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A hűlés gyakori, kellemetlen,
de aránylag könnyű, nem súlyos
fertőző betegség, de többé-kevésbé
lehet az egyszerű hűlés a súlyos
szövődmények forrása is.
A betegséget nevezik a hűlésen kívül
még náthának, influenzának, heveny
orr-garathurutnak, megfázásnak.
Az egyszerű fertőzés forrása a
meghűlt ember, aki bőven szórja
környezetében a fertőzést. Ezért
túlzsúfolt, rosszul szellőztetett lakás-
ban, munkahelyen robbanásszerűen
jelenik meg a betegség. A beteg
ember a legfertőzöttebb a betegség
első napjaiban és a kitörés előtt
közvetlenül. A betegség lappangási
ideje 1-2 nap. A betegség az
orrnyálkahártya gyulladásával kezdő-
dik, majd fokozatosan mélyebbre ter-
jed.

Az egyszerű hűlés
jellemzői: a  beteg általános állapota
nem túl rossz, mérsékelt a láza 37-
38o C, előbb orrdugulás majd
orrfolyás, könnyezés, tüsszentés.
A bőséges orrfolyás 3-4 nap után
mennyiségileg csökken, lassan
szűnik az orrdugulás is, és a beteg
általános állapota javul. Az egyszerű
szövődménymentes hűlés 6-7 nap
alatt elmúlik. 
Minden hűlést kezelni kell, hogy
elviselhetőbbé tegyük a beteg
számára, s csak így tudjuk megelőzni
az esetleges szövődményeket (garat-
gégehurut, légcső-hörghurut, mandu-
lagyulladás, homlok és arcüreggyul-

ladás, középfülgyulladás,
tüdőgyulladás. Házilag csak az
egyszerű hűlést kezeljük, de
csecsemők és öregek esetében a
beteget orvoshoz kell vinni.

Kezelés: a beteget ágyba
fektetjük 2-3 napig. A szobát ne
fűtsük túlságosan, ha száraz a
levegő, jó ha vízzel telt edényt
teszünk a kályhára, vagy vizes
törülközőt a fűtőtestre. A szobát
gyakran szellőztessük, főleg ha több
személy is tartózkodik a helyiségben.
Lehetőleg sok folyadékot fogyasszon
a beteg. Legjobb a langyos kamilla
vagy hársfatea, jó édesen, sok cit-
rommal. A kamillatea gyulladás-
csökkentő, a hársfatea oldja a hörgők
falára tapadt nyákot, tehát száraz
köhögés esetén adjuk. Aki nem
szereti a teát, igyon befőttlevet, ször-
pöket, de minél több citrommal.
Étrendi megszorítás nincsen, bármit
ehet, amit kíván, de főleg savanyúsá-
got, káposztalevet, fokhagymás
pirítóst.

A gyógyszeres kezelés
csak akkor segít, ha az előbbi rendsz-
abályokat betartjuk. A hűlés első
tüneteinél adjunk bőven C vitamint.
Az első nap 10 tablettát, 2-3 nap
pedig 5-5 tablettát, majd napi 3 tablet-
tát. Ezzel párhuzamosan A vitamint is
adhatunk, 3x1-et. A citrom, káposz-
talé sok C vitamint, a sárgarépa, vaj
sok A vitamint tartalmaz. A kalcium
csökkenti a gyulladást és ez által az
orrváladék termelődését. Hűléskor a

láz- és fájdalomcsillapító jó hatású,
csökkentik a gyulladást, lázat,
orrfolyást, megszüntetik a leverő
betegségérzést (Paracetamol 3x1,
Algocalmin 3x1). Ezeket rendszere-
sen kell szedni. 
A hűlés fő kellemetlenségét az
orrfolyást és az orrdugulást az orr-
cseppek csökkentik. Ezekből sokféle
van, de ki-ki a megfelelőt használja,
betartva a következő szabályokat:
első nap 3x3 cseppet minden
orrnyílásba, nem többet és nem több-
ször; a következő 6 napon jó hatású a
3-3 cseppes kámforos, mentolos
illatos olaj, ami megakadályozza az
orrnyálkahártya kiszáradását, leküzdi
a fertőzést és gyógyítja az esetleges
kimaródásokat. 
Fontos, hogy a gyógyszer orrbajutása
előtt fújjuk ki az orrot, cseppentés
után hajtsuk hátra fejünket, és utána
ne fújjuk ki az orrunkat, ameddig csak
lehet. Egyszerű hűléskor nem kell
penicillint az orrba csepegtetni, mert
nemcsak felesleges, hanem  érzé-
kennyé teheti a beteg szervezetét a
gyógyszerrel szemben.
Egyszerű hűléskor a Biseptol
szedése is fölösleges, de annál
fontosabb, ha valamilyen
szövődmény lépett fel. Tehát házilag
csak az egyszerű hűlést kezeljük,
míg a szövődményes hűlés esetén
azonnal forduljunk orvoshoz. Az utób-
bi években védőoltás is megjelent a
gyógyszertárakban. A betegségre
érzékeny egyéneket (csecsemők,
krónikus betegek, öregek) a kezelő
háziorvos ajánlásával beoltathatjuk a
betegség megelőzése, illetve eny-
hébb lefolyása érdekében.  

Dr. Simon Mária
Mit kell tudnunk a hűlésről?

Zsidócseresznye (Hólyagcseresznye- Physalis alkekengi, Burgonyafélék családja)

Ezt a növényt többnyire dísznövényként ismerjük, s tudjuk róla hogy mérgező. Ez csak
részben igaz, ugyanis a növény bogyótermése ehető! Közép és Dél-Európában, Ázsiában  honos
évelő növény. Magvetéssel vagy tőosztással szaporítható. Szára 30-80 cm magas, levelei 5-7 cm
hosszú,csúcsban elkeskenyedő, tojásdad alakúak. Fehéres-zöldes 1,5-2 cm átmérőjű virágai
június-augusztusban nyílnak. Bogyótermése 1-1,5 cm átmérőjű narancssárga-skarlátpiros, sok
apró maggal, melyet egy 3-5 cm hosszú hártyaszerű, felfúvódott csésze véd. Szeptember-
novemberben érik. A növény minden része, a bogyó kivételével, magas alkaloida tartalma miatt
mérgező. Bogyója C vitaminban és karotinokban igen gazdag. A népgyógyászatban bogyóját
vízhajtó hatása miatt vese- és hólyagbántalmak, valamint köszvény esetén használják. Magas
C vitamin tartalma miatt pedig elősegíti a gyors felépülést.
Gyógyászati célra mind friss leve, mind főzete felhasználható. A főzetet 10-15 db.bogyóból
készítjük 2,5 dl vízzel, 5-10 perc főzés után szűrjük és cukor nélkül fogyasztjuk.
Gyógybor, kompót és lekvár is készíthető belőle.            

Zöld Eszter



Keresztrejtvény
Bibliafordítások
A rejtvényben 4, reformáció korabeli bib-
liafordításról-kiadásról szólunk. Ezek min-
denike kiemelkedően fontos a magyar
bibliafordítások történetében.

Vízszintes: 1533-ban készült az az első
magyar nyelvű nyomtatott könyv „Az
Szent Pál levelei”, melynek fordítása
Huszt várában készült, de Krakkóban
adták ki. A vízszintes 1 a fordító nevét
rejti. 13.Mindig, 14.Kétszeresen sérült
tudós!, 15.Főpap Sámuel korában,
16.Elpusztult építmény, 17.Fél akarat!,
19.Rágcsáló, 21.Rómában 5, 22.Meg-
csonkított hús! 23.Nevezetes görög sziget,
25.Rangfokozat, 26.Félig sima!, 27.Juhai összezavarod-
tak, 29.Mezőgazdasági munkát végez, 31.Zavarosan zúz!
32.Becézett Sára, 33.Európa és Ázsia határhegysége,
34.Vándor, 35.Zoványi Zsuzsa, 36.Maros parti város,
37.Hitszegő(é.f.), 38.Szamárhang, 39.Magát megnevezni
nem akaró, 40.Testnevelés, 42.Rómában 1050, 43.Erővel
leválasztja, 45. Ösztönző szó(é.f.), 46.Május Londonban,
47.Fél haderő, 49.Fekvőhely, 51.Régen környéki
községből való, 55.Visszataszító, 56.1536-ban ő fordítja
és nyomtatja ki Bécsben a négy evangéliumot.
Függőleges: 1.Szabályos, zárt görbe vonal, 2.Alföldi
kisváros Békéscsaba környékén, 3.Örömöm fele!, 4.Jáni
Kata, 5.Fák kétharmad része, 6.Könyvesház, 7.Félig
buta! 8.Férfi név, 9,Biztat, 10.Hideghez köttetett,
11.Határozószó, 12.Kérdőszó, 17.Becézett Attila,
18.Szándék, 20.Szilárd test szélén van, 21. Itt nyomtat-
ták ki 1590-ben a Károli Gáspár által lefordított első
teljes magyar nyelvű Bibliát, 22. E Sárvár melletti
helységben nyomtatja ki először Sylvester János
magyarul az Új Testamentumot. 23.Azonos magán-
hangzók, 24.Itt végzik ki 1849-ben a 13 vértanut,
26.Kalászos növények mellékterméke, 28.Medve 

románul, 30.Ilyen növényzet is van, 31.Utunk 3/5 része,
33.Híres város az ókori Mezopotámiában, 34.Így
nevezték régen az asszony férjét, 36.Vissza: ágynemű,
37.Hiányos Bánság, 39.Félig növi! 41.Becézett Róbert,
43.Harci eszköz, 44.Reformátorok áldott fegyvere,
46.Magyar Olimpiai Bizottság, 48.Fára ír, 50.Angol igen
szélei, 52.Morzéjel, 53.Tartósítószer(é.f.), 54.Iram fele.
Beküldendő vízszintes 1, 56 valamint függőleges 21, 22.
Az előző számban megjelent rejtvény helyes megfejtése:
“Szakadéknyi mély hiányérzet / Mibe az ember
beleszédül”. Könyvjutalomban részesül Ferenczi Melinda
(Mezőméhes) és Csáky Józsefné (Marosvásárhely).
A helyes megfejtők a jutalmat a szerkesztőségben
vehetik át.
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Mézes pogácsa 
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 10 dkg méz, 1 tojás, 1 evőkanál margarin, 1 kiskanál szódabikarbóna,
szegfűszeg, fahéj. Ezekből tésztát gyúrunk. Egy éjszakát pihentetjük. Majd fél centi vastagságúra nyújtjuk és
különböző alakú (fenyő, csillag, Mikulás) pogácsákat szaggatunk belőle. Megsütjük. 1 tojásfehérjét habbá verünk, majd
10 dkg porcukorral elkeverjük. A kihűlt pogácsákat díszítjük vele.
Csodálatos 
Hozzávalók: 5 tojásból kakaós piskóta; középső réteghez: 6 tojás fehérje, 1 csésze meggy, 1 csésze pergelt dió,
1 csésze cukor, 1 csésze liszt; krémhez: 6 tojás sárgája, 2 kanál liszt, 2 dl tej, 20 dkg cukor; egy vaj, 1 vanília.
A tojásfehérjét felverjük, beletesszük a meggyet, diót, cukrot és lisztet, lazán összekeverjük és kivajazott-lisztezett,
esetleg sütőpapírral bélelt tepsiben megsütjük. A tojássárgáját elkeverjük a cukorral, liszttel, feleresztjük a tejjel és
lassú tűzön péppé főzzük. Ha kihűlt, egy vaníliával kikavart vajat teszünk bele. A piskótát kettévágjuk, megkenjük a
krémmel, rátesszük a középső réteget, ezt is megkenjük krémmel, majd rátesszük a piskotát.

Kiadja a Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége.    
Munkatársak:  Borsos Melinda, Czirmay Izabella,

Tatár Mihályné, Simon Virág.                 
Tördelés: Székely Ferencz   Borítólap: Orbán Tibor  
Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám. Telefon: 214975
ISSN: 1583-1329 

Készítette: Zöld György

Cserebere-akció! Cserebere-akció! Már nem használt, de még használható háztartási eszközeinket, játékainkat,
gyerekholmiinkat elcserélhetjük. Várjuk ajánlataikat a szerkesztőség címére.   
Cserélek Cserélek használt, jó állapotba levő, nem automata mosógépet cukorra, zöldségre.
(Tel. 144516). Cserélek Cserélek többszínű karácsonyfadíszeket aranysárga színűre. (Tel. 255129)
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Karácsonyi
melléklet
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December. Újra itt a Karácsony. Fényárba öltözik a város. Feldíszített fenyőfák pompáznak min-
denfele. Hangulatos, ünnepi zene hallatszik ki az üzletekből. Minden azt jelzi, hogy a legszebb ünnepre
készülnek az emberek. A készülődés lázában ég a család apraja-nagyja. Talán nem a Megváltó
születésének ünnepére készülnek, de készülnek: az ajándékozásra. Mert december az „ajándékok hónap-
ja”. Ajándékot adni és kapni nagyon jó. A keleti bölcsek is ajándékot vittek Jézusnak: drága aranyat, illatos
tömjént és értékes mirhát. Mi is értékes, lehetőleg kevésbé drága, jó illatú ajándékokkal szeretnénk meglep-
ni szeretteinket. Ezért aztán keresünk, tájékozódunk, alkudozunk, méltatlankodunk, idegeskedünk,
szomorkodunk, nyugtalankodunk. Kifulladva, erőnktől, türelmünktől, pénzünktől megfosztva ülünk le a fa
köré és adjuk át csillogó papírba, nagy gonddal becsomagolt, fényes szalaggal átkötött ajándékainkat. 

De mi van a csomagban?
Legjobb esetben sikerült egy hasznavehető, szükséges dolgot vásárolnunk. Pedig a legnagyobb

ajándék, ha egymást szeretni tudjuk, azzal a szeretettel, amivel Isten szeret minket. Ez a szeretet „kiűzi a
félelmet” a szívünkből (1Jn 4,18). És akkor nem leszünk türelmetlenek, kegyetlenek, nem irigykedünk, nem
kérkedünk, nem fuvalkodunk fel, nem cselekszünk éktelenül, nem keressük a magunk hasznát, nem ger-
jedünk haragra, nem rójjuk fel a gonoszt, nem örülünk a hamisságnak, nem hitetlenkedünk (1 Kor 13).

Sikerült-e beszerezni ezt az ajándékot?
Borsos Melinda

(Részlet a Károli Gáspár által magyarra fordí-
tott és 1590-ben Vizsolyban kiadott Bibliából.)



Selma Lagerlöf

A szent éjszaka
Karácsony napja volt, valamennyien a

templomba mentek, csak nagyanyó és én
maradtunk odahaza. Azt hiszem, az egész
házban egyedül voltunk. Mi azért nem mehet-
tünk a többiekkel, mert egyikünk nagyon fiatal
volt, a másikunk pedig nagyon öreg. És mi
mindketten olyan szomorúak voltunk, hogy
nem mehettünk el a hajnali misére és nem
gyönyörködhettünk a sok-sok égő gyertyában. 

Amint így egyedül üldögéltünk,
elkezdett nagyanya mesélni.

Volt egyszer egy ember – mondta, - aki
kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet kölcsönözzön. Házról-házra járt és mindenhova bekopogtatott. – Jó emberek
segítsetek rajtam!- mondta. – A feleségemnek gyermeke született és tüzet akarok gyújtani, hogy felmelegítsem őt meg
a kisdedet.

De késő éjszaka volt és mindenki mélyen aludt. Senki sem válaszolt. 
Az ember tehát csak ment, mendegélt. Végre észrevette, hogy nagy messze valami tűz világol. Abban az irány-

ban vándorolt tovább és meglátta, hogy a tűz kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj pihent és aludt a tűz körül és egy
öreg pásztor üldögélt ottan és őrizte a nyájat.

Mikor az ember, aki tüzet kereset, odaért a juhokhoz, meglátta, hogy három hatalmas komondor fekszik a
pásztor lábánál. Mind a három fölébredt, mikor arrafele tartott, kitátották széles szájukat, mintha ugatni akarnának, de
egy hang sem hallatszott. Az ember látta, hogy a szőrük felborzolódott a hátukon, látta, hogy éles foguk fehéren villo-
gott a tűzfényben és hogy nekirohannak. Érezte, hogy az egyik a lába felé harap, a másik meg a keze felé, a harmadik
pedig a torka felé. De mintha a foguk, amikkel harapni szerettek volna, nem engedelmeskedett volna és így az embert
semmi baj nem érte. 

Most az ember tovább akart menni, hogy megkapja amire szüksége van. De a juhok olyan sűrűn feküdtek
egymás hegyén-hátán, hogy nem tudott előre jutni. Ekkor egyszerűen fellépett az állatok hátára és úgy ment a tűz felé.
És egy állat sem ébredt fel, de még csak meg sem mozdult.

Idáig jutott a nagyanya a mesélésben, anélkül, hogy megzavartam volna, most azonban igazán félbe kellett
szakítanom. -Miért nem mozdultak meg a juhok, nagyanyám?- kérdeztem. – Azt majd meghallod nemsokára,- mondta
nagyanya és tovább folytatta a történetet.

-Mikor a férfi már közel ért a tűzhöz, a pásztor feltekintett. Öreg, haragos ember volt, barátságtalan és kemény
mindenkivel szemben. Mikor meglátta, hogy az idegen feléje közeledik, felkapta hosszú hegyes botját, mely mindig a
kezében volt, mikor a nyájat őrizte és az idegen felé hajította.

A bot sivítva röpült a vándor felé, de mielőtt eltalálta volna, elkanyarodott tőle és búgva sivított el mellette, ki a
mezőre. 

Mikor nagyanya idáig jutott, ismét félbeszakítottam.- Nagyanyám, miért nem akarta a bot eltalálni azt az
embert? – Nagyanya azonban nem is törődött a kérdésemmel, hanem tovább folytatta az elbeszélését.

-Most odalépett az ember a pásztorhoz és így szólt hozzá: Jó ember, segíts rajtam és adj kölcsön egy kis
parazsat! A feleségemnek gyermeke született és tüzet kell raknom, hogy felmelegítsem őt meg a kisdedet.

A pásztor a legszívesebben nemet mondott volna, de azután a kutyákra gondolt, melyek nem harapták meg
az idegent, meg a juhokra, melyek nem ugrottak föl és végül a botjára, mely nem akarta eltalálni, bizony megfélemedett
és nem merte megtagadni tőle, amit kért.
-Végy csak, amennyi kell! - mondta az idegennek.

A tűz már éppen kialvóban volt. Nem volt ott már sem darabfa, sem gally, csak nagy halom zsarátnok, az ide-
gennek pedig nem volt sem tűzlapátja, sem serpenyője, amiben a parazsat elvihette volna.

A pásztor jól látta ezt és azért újból biztatta: - Végy csak amennyit tetszik!- és már előre örült annak, hogy az
idegen úgy sem fog tudni tüzet vinni magával.

Az ember azonban lehajolt és puszta kezével néhány parazsat kapart elő a hamuból és azt a köpenyébe takar-
gatta. És a parázs sem a kezét nem égette meg, mikor hozzányúlt, sem a köpenyét, amiben úgy vitte, mintha csak dió
vagy alma lett volna.

Erre már harmadszor szakítottam félbe a mesét. 
-     Nagyanyó, miért nem akarta a parázs megégetni annak az embernek a kezét?
-     Mindjárt meghallod,- mondta nagyanya és tovább folytatta a történetet. 
Midőn a pásztor, aki gonosz és haragos ember volt, mindezt látta, akkor nagyon elcsodálkozott: - Micsoda
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Simo Talvitie

A szeretet himnusza
     Ha eltűnne is a munkanélküliség, és megtelne kenyérkereső munkával a hét, de szeretet nem volna bennünk,

csak teher lenne a munkánk.

     Ha nagyobbakká lennének is a lakások, megtelnének minden kényelemmel és luxussal, ha elmúlna is minden
hiány, de sze retet nem volna bennünk, hidegek maradnának otthonaink.

     Ha birtokba venné is az ember a madarak röptét, s mindnyá jan a Holdon tölthetnénk szabadságunkat, de
szeretet nem vol na bennünk, nem telne benne semmi örömünk.

     Ha feltalálnánk is a gyógyszert, amely elmulasztaná a rákot, a fehérvérűséget, és minden betegséget, de szeretet
nem volna bennünk, örökre gyógyíthatatlan betegek maradnánk.

     Ha elpusztítanánk minden fegyvert és megszületne az áhított világbéke, de szeretet nem volna bennünk, nem
volna igazi bé ke sem az emberek, sem a népek között, de a mi szívünkben sem,

     Ha könyv nélkül tudnánk is Schlattert, Althaust, Barthot, Bonhoeffert, a dialektika teológiát, a reménység, vagy
diakó nia teológiát, de szeretet nem volna bennünk, dilletáns teológusok maradnánk.

     Ha felszökne az életszínvonal úgy, hogy senkinek, soha, sem mi hiánya nem volna, de szeretet nem volna ben-
nünk, örökre kol dusok maradnánk.

     Ha mindenben engedelmeskedne is nekem a. gyermekem, de sze retet nem volna bennünk, soha nem tartana
engem igazán apjának, vagy anyjának,

   Az élet és a halál ellentétek, a szeretet és a halál is a zok. A szeretet mindig jókor jön. Mindig
szaporítja a tartozá somat, és rámutat igazi adóságomra, a szeretet nem fél a bírá lattól, nem
riad vissza, ha áldoznia kell. A szeretet nemcsak érzés, hanem erő és erőforrás. A szeretet
életkérdés. Ezért Isten is életkérdés, mert az Isten szeretet.
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éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem harapnak, a juhok nem félnek, a boton nem talál és tűz nem éget? Visszahívta
az idegent és ezt kérdezte tőle: - Minő éjszaka ez? És hogy van az, hogy mindenek olyan kegyesek hozzád? 

Erre az idegen így felelt: - Én nem mondhatom meg Néked, ha magad nem látod! – És azzal tovább sietett,
hogy minél előbb tüzet rakhasson és felmelegítse a feleségét és a kisdedet. 

A pásztor azonban úgy gondolta, hogy nem téveszti el a szem elől ezt az embert, míg meg nem tudja, hogy
mit is jelentsenek mindezek. Fölszedelőzködött tehát és utána ment míg el nem jutott oda ahol az lakott. 

Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak kunyhója sincsen, hanem csak egy sziklabarlangban feküdt
a felesége és a gyermeke és ott semmi más nem volt a hideg sivár kőfalaknál.

A pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan csecsemő halálra fázik a barlangban és bár keményszívű
ember volt mégis ellágyult és segíteni akart a gyermeken. Leoldozta hát válláról a hátizsákját és elővett belőle egy
puha, fehér báránybőrt, odaadta az idegennek és azt mondta, hogy takarja be vele az alvó kisdedet. 

De alig hogy megmutatta, hogy ő is tud jószívű lenni, a szemei egyszerre fölnyíltak és olyant látott, amit eddig
nem láthatott és olyant hallott, amit eddig nem hallhatott. 

Látta, hogy ezüstszárnyú kis angyalkák állanak sűrűn körülötte és mindegyikének hárfa van a kezében és
mindegyik hangosan énekelte, hogy ma született nékünk a Megváltó, aki a világot feloldja bűneiből. 

Most aztán megértette, hogy miért volt ma éjszaka minden olyan vidám és hogy miért nem akart rosszat tenni
senki sem.

De nemcsak a pásztor körül voltak angyalok, hanem angyalokat látott, ahová csak tekintett. Ott ültek bent a
barlangban, ott ültek kint a hegyen és ott lebegtek fent az égben. Csapatostól jöttek és mentek, de mindannyiszor
megálltak és megnézték egy pillanatra a kisdedet.

Oly nagy öröm, vigasság, ének és zene volt a sötét éjszakában, aminőt ő eddig soha sem látott. Úgy megörült,
hogy felnyíltak szemei, térdre borult és úgy adott hálát az Istennek. 

Midőn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így szólt: - És amit ez a pásztor látott azt mi is megláthatjuk, mert
az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben, csak észre kell vennünk őket.
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G y e r e k e k  a  K a r á c s o n y r ó l

T

Én legjobban az ajándékokat szeretem.
Nagyon türelmetlen vagyok, rögtön az
ajándékoknak rohanok. 

Én nagyon örülök a karácsonynak, akkor szép a
karácsony, ha van hó. 

A legjobb, hogy együtt van a család. Együtt
megyünk templomba, meglátogatjuk
egymást. T

T
A megszületett Jézusra
keveset gondolok, bár
tudom, hogy Karácsony
az Ő születésnapja.

Az én szüleim
Németországban

laknak. Nekem
az volt a

legszebb kará-
csonyom, amikor

ők is itthon 
lehettek. 

Az a
szép,
hogy

vannak
angyalok,
bár nem

ők hozzák
az

ajándékot

T

T

Szucher Ágnes rajza

Rajzolta: Székely Lehel

K a r á c s o n y i
l a k á s d í s z í t é s
Hozzávalók: búza, rozs, zab *búza, rozs, zab * piros szalag *  piros alma * piros szalag *  piros alma * vékonydrótvékonydrót

Osszuk négy egyforma részre a kiválasz-
tott kalászost, majd vékony dróttal
erősítsük egymáshoz a kép szerint. A dró-
tok eltüntetésére készítsünk szalagc-
sokrokat piros szalagból és kössük át a
kereszteződéseket. A három almát a
közepüknél szúrjuk át vastagabb tűvel, és
a vékony drót segítségével illesszük a
kereszteződésekre. 

A búzakúp asztaldísz
elkészítése kicsit több időt
vesz igénybe. Keményebb
anyagból (pl. karton) készít-
sünk egy kúp alakú idomot.
Fogjuk össze a búzacsokrot a
kalászok feje alatt, drótozzuk
jó erősen össze, majd a
szétálló szárak alá csúsztas-
suk be a kúpot. Ragasztóval
minden szálat egyenként
rögzítsünk az alaphoz.
A kimaradt helyeket pótol-
hatjuk a levágandó szárakból,
amelyeket a ragasztás után,
a talpuknál egyforma
hosszúságura levágtunk.
Amikor ezzel a folyamattal
elkészültünk, a drótozásnál
kössük körbe masnicsokorral
a kúpot, és körkörösen kössük
át piros szalaggal.   


