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Ó, mindeneket tudó és a jövendőket úgy, 
mint a jelenvalókat jól látó szent Isten! Szen-
teld meg e beállott esztendőt minden részei-
vel, mind énnekem, mind azoknak, akik örök 
választásod szerint tieid. Ne engedjed, én édes 
jó Istenem,  hogy ezen esztendő minékünk 
búnak és bánatnak gyötrelmes fájdalmakkal 
teljes esztendeje legyen, hanem hadd legyen 
az a tebenned való örömnek esztendeje. Áldd 
meg, Úr Isten, ez esztendőt kedves áldásaid-
dal, hogy lehessen mindeneknek alkalmuk 
hálaadásra és a Te szent nevednek felmagasz-
talására. Uram, áldj meg engemet is lelki-
testi áldásaiddal, áldj meg mindenekfelett te-
hozzád való igaz szeretettel, tebenned vetett 
erős reménységgel, erős hittel, hozzád ragasz-
kodó indulattal, békességes tűrésnek lelkével s 
ha úgy dicsőséges felségednek, s nékem üd-
vösséges, egészséggel is. Oltalmazz meg ezek-
kel ellenkező dolgoktól, mindenekfelett bűnbe 
való esésétől és abban  gyönyörködéstől, ami a 
hitetleneknek és a téged nem félőknek címe-
rük: hadd láthassák mások is, hogy én az Úr-
tól megáldott és megszentelt vagyok mind ez 
esztendőben s mind pedig egész életemben az 
én megoszlatásomig.  
Ámen és úgy legyen. 

Fekete Zsolt: Kalotaszegi emlék 
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Isten tulajdonában 
    
   Az élet értelmének a keresése 
közben, sok gondolat vetődik fel. 
Miért vagyunk a világon, miért te-
remtett bennünket a mennyei Atya? 
Mit akar tőlünk Isten, hogyan akarja, 
hogy betöltsük az Ő akaratát? 
   Írók, költők tollából csodálatos 
megfogalmazások születtek az idők 
folyamán. A legismertebb talán  Ta-
mási Áron gondolata: „Azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne.” Mások úgy érezték és 
vallották: azért vagyunk a világon, 
hogy hasznos tagjai legyünk a társa-
dalomnak, hogy előbbre vigyük az 
életet, hogy szolgáljuk a fejlődést. 
Azért vagyunk, hogy valami okosat 

találjunk ki, hogy új dolgokat fedez-
zünk fel, szárnyaljon a gondolat, a 
képzelet, az értelem! 
   Persze, nem mindenki gondolkodik 
ilyen céltudatosan. Nagyon sokan 
azt állítják: semmi értelme létezé-
sünknek. Feleslegesek, elhanyagol-
hatóak vagyunk, hiszen egy ember 
sem pótolhatatlan, egyetlen ember-
nek a munkája sem annyira egyedi, 
hogy ne lehetne helyettesíteni. Ború-
látó, megkeseredett emberek ezek, 
akik előbb-utóbb azt kérdezik: érde-
mes élni, minek végiggyötrődni az 
életet? 
   Aztán vannak, akik csak egyszerű-
en élvezni akarják az életet a bibliai 
gazdag ember módján: ”Én lelkem, 
sok javaid vannak, sok esztendőre 
eltéve; tedd magadat kényelembe, 
egyél, igyál, gyönyörködjél” (Lk. 12, 
19). Használd ki minden percedet, 
ragadj meg minden kínálkozó alkal-
mat, vigyázz a tested szépségére, 
tápláld vágyaidat, – nem a mások 
örömére –  csupán a magad érdeké-
ben.    
   Ahhoz, hogy valamit is megsejts 
léted értelméről, kellenek az élet 
döbbenetei. Kell, hogy valakit elve-
szíts: talán önmagad, a társad, szü-
leid, vagy gyermeked. Kell, hogy 
valakinek elengedd a kezét, útjára 
engedd, netán magára hagyd. Kell a 
csalódás fájdalma, a hűtlenség kínja, 
a hazugság arculcsapása. 
   Kell az Ábrahám által megjárt 
mélység; a szégyen, hogy félelem-
ből, gyávaságból letagadom azt, aki 
hozzám tartozik. Letagadom a fele-
ségem, a társam az éhezésben, a 
nélkülözésben, vándorlásban, ide-
genben (1. Móz. 12, 10-20). 

És kell, hogy átéld a Júdás árulását, 
a Péter tagadását, a Pál töviseit. Kell 
az, ami Reményik Sándor egyik ver-
sében így szólal meg: 
„Eleresztettem mindenki kezét, 
Aki enyémet fogta volna – 
Aki hajának sátorával betakart volna. 
Így maradtam a csillagos 
Végtelen éggel betakartan –  
Én Istenem, mit is akartam, 
Mit akartam?” 
   Ha mindezt megjártad, akkor talán 
megérted, hogy miért vagy a világon. 
Azért is, hogy otthont keress és ta-
lálj, azért is, hogy hasznos légy és 
valóban előbbre vidd ezt a világot, 
azért is, hogy élvezd mindazt, amit 
Istentől ajándékba kaptál. De legfő-
képpen azért, mert valakihez tarto-
zol. Szülőhöz, társhoz, gyermekhez, 
testvérhez. Valakihez tartozol a gyü-
lekezetben, a munkahelyeden. Vala-
kihez tartozol, és valakinek tartozol. 
Mivel? A szeretettel. A felelősség, a 
hűség, az áldozat, a vállalás szere-
tetével. 
   Miért vagy a világon? Mert sok-sok 
embertársaddal, felebarátoddal 
együtt, akikkel összetatozol Valaki-
nek, Istennek a tulajdona vagy. Ré-
sze tervének, teremtésének, szere-
tetének. 

 Berekméri Melinda                                                                                                     
 
 
 

Senkinek semmivel ne tartozza-
tok, hanem csak azzal, hogy 

egymást szeressétek; mert a ki 
szereti a felebarátját, a törvényt 

betöltötte. (Róma 13, 8) 
 

Ady Endre 
 

       SEM UTÓDJA,  
    SEM BOLDOG ŐSE... 

Sem utódja, sem boldog őse, 
Sem rokona, sem ismerőse 

Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek.  

Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 

Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény.  

De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 

Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak.  

Ezért minden: önkinzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének 

S lennék valakié, 
Lennék valakié. 

      Hamvazószerdától Húsvétig   
 
 Hamvazószerdát másként böjtfogó szerdának, szárazszerdá-
nak vagy aszalószerdának is nevezik. A negyvennapi böjtnek 
is nevezett nagyböjt hamvazószerdán kezdődik és nagyszom-
bat délig tart.  
   A VII. századtól vált szokásossá a bűnbánati felkészülés. 
Ezen a napon az ókeresztyénség idején a mezítlábas, zsákru-
hába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba ve-
zette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejük-
re hamut hintett, és kiutasította őket a templomból, miként Isten 
is kiűzte az első emberpárt a Paradicsomból. A kiutasítottaknak 
egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.    
   A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu 
az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A keresztyén-
ség elterjedése előtti korokban a hamu nemcsak a mulandóság 
jelképe volt, hanem mosószer és alapanyaga a szappannak is. 
Ezért a hamu egyszerre volt a gyász és a tisztaság jelképe.  
   A IV. századtól kezdve terjedt el az a szokás, hogy a Húsvéti 

nagy ünnepre 40 napos böjttel készültek; így hamvazószerdá-
tól húsvét vasárnapig tart ez az időszak. Az evangéliumok le-
írása szerint Jézus 40 napig böjtölt a pusztában.  
   A kezdetekben az ünnep előtti böjt nagyon szigorú volt. A 
keresztyének napjában csak egyszer ehettek, húst pedig egy-
általán nem. A későbbiekben némileg enyhült ez a szigor.    
   A hangsúly természetesen nem a húsevés tilalmára helyező-
dik, hanem inkább az Istenhez való lelki közeledésre. Ezt elő-
segíthetjük a böjttel. Ugyanis a testi élvezetek korlátozása ébe-
rebbé tesz bennünket. Jól tudjuk, hogy jóllakottan még gondol-
kodni is nehezen tudunk. 
   Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a közhelyszerű hús és 
zsírböjt létezik, hanem van szóböjt, tv-böjt, internet-böjt, szóra-
kozás-böjt. A böjt az egész emberre kiterjedő voltát hűen fejezi 
ki az a népszokás is mely szerint nagyböjtben nem rendeztek 
mulatságokat, lakomákat, esküvőket. 
   Jézus tanításához igazodva a böjtöt kísérnie kell az imádság-
nak és az adakozásnak is. Ezzel is Istenhez szeretnénk köze-
lebb kerülni.                                                                             njl 
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Gyerekkoromban, az alsórácegresi 
nagyszederfa alatt hallottam egy 
történetet. Nem hinném, hogy abban 
a pillanatban, amikor elhangzott, 
megértettem volna minden ága-
bogát. De a gyerekkorban hallott 
történetek együtt növekszenek 
velünk: virágot hoznak,kiteljesednek, 
gyümölcsöt érlelnek. Semmi más 
nem kell hozzá, csak meg kell őrizni 
őket. Én őrizgettem máig, éppen itt 
az ideje, hogy elmondjam.  

Élt Rácpácegresen két család. 
Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a 
két családnak tizenkét fiúgyermeke 
volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak 
a természetük  vol t  nagyon 
különböző, mert Rácegresiéké 
jókedvű, összetartó család volt, csak 
úgy zengett a házuk a nevetéstől. 
Pácegresiéké meg ordítozós, 
tohonya, csak úgy zengett a házuk a 
veszekedéstől. Egy bizonyos napig. 
Mert azon a napon maga elé hívatta 
mind a tizenkét fiát Rácegresi is, 
m e g  P á c e g r e s i  i s .                          
Azt mondta Rácegresi a tizenkét 
fiának:  

–  Ahhoz, hogy derék emberek 
legyetek, nem árt megtudni, mi az 
élet titka. Az élet titkát az 
Óperenciás-tengeren túl őrzi egy 
nagyszakál lú  öregember. Az 
Üveghegy tetején lak ik egy 
háromszázhatvanöt tornyú várban. 
Oda kell eljutnotok. De ezer veszély 
leselkedik rátok, csak akkor juthattok 
el hozzá, ha nem hagyjátok cserben 
egymást soha.  

Közben a másik házban Pácegresi 
beszélt a fiaihoz:  

–  Az élethez szerencse és sok kincs 
kell –  mondta nekik. S a szerencse 
és kincsek tudója egy nagyszakállú 
öregember az Óperenciás-tengeren 
túl. Ott lakik az Üveghegyen egy 
háromszázhatvanöt tornyú várban, 
őhozzá kell eljutnotok minden áron, 

s azután már semmi gondotok se 
lesz, éltek, mint Marci Hevesen. 
Csak hát nehéz odajutni, nem ártana 
összefognotok, legalább arra a kis 
időre, amíg odaértek.  

Akkor aztán egyenként elővették a 
fiaikat, és mindegyiknek elmondták a 
feladatát. Nem állt sokból. Tizenkét 
elágazása van az erdőn át vezető 
útnak, az első fiú megjegyzi, hogy 
merre kell menni az első elágazás 
után, a második a másodikat kapja, 
és így aztán mind a tizenkét 
elágazásnál tudja valaki, hogy 
merrefe lé kel l  továbbmenni . 
Egyszerű ez, nem? Minden fiú 
kapott egy szerszámot, mindegyik 
tartsa rendben a magáét, ne hagyja 
megrozsdásodni, elkallódni, mert 
amikor odaérnek az Óperenciás-
tengerhez, akkor bizony ott hajót kell 
építeni, s akármelyik szerszám 
hiányzik ,  nem s ikerü lhet  a 
hajóépítés. Aztán áthajózni az 
Óperenciás-tengeren, elgyalogolni 
az Üveghegyig. S ott csak akkor 
nyitja ki a kaput a nagyszakállú öreg, 
ha elénekelnek neki egy dalt. A 
tizenkét fiú megtanult a dalból egy-
egy sort, nem lesz ott hiba, ha 
odaállnak a várkapu elé, tizenketten 
el tudják énekelni az egészet.          
Na, nekiindult mind a két csapat, a 
Pácegresiek már a második 
elágazásnál összevesztek. Mit is 

Lázár Ervin 
       Az élet titka 

Böjt-naptár 
 
1. nap,Böjtfő: Családunkkal 
együtt menjünk istentiszteletre, ha 
valaki egyedül él,rokonával vagy 
barátjával. 
2. nap: Tartózkodjunk a televízió-
tól, jelezvén, hogy az ünnep meg-
kezdődött! 
3. nap: Vegyük fel valakinek a 
keresztjét, segítsünk terheinek 
hordozásában. Lehet bárki, aki 
valamilyen különlegesen nehéz 
terhet kell, hogy vigyen. 
4. nap: Mondjunk le valamilyen 
kedvenc ételünkről! Figyeljünk 
arra, hogy lelki éhségünk mé-
lyebb legyen nem csak az étel 
után, hanem Isten után vágyakoz-
zunk. 
5. nap: Vegyük észre a természet 
szépségeit és csodáit! Isten cso-
dálatos világot adott, örüljünk és 
adjunk hálát érte. 
6. nap: Imádkozzunk azokért, 
akikkel a nap során találkozunk! 
7. nap: Az otthonunkban, a mun-
kahelyünkön felhalmozódó ren-
detlenség a szívünkben uralkodó 
rendetlenséget is tükrözheti. Tégy 
rendbe egy fiókot, egy elhanya-
golt helyiséget és gondolj arra, 
hogy Isten hogyan akar rendet 
tenni benned! 
 
(Fodorné Nagy Sarolta nyomán) 

Lázár Ervin 1936-2006 
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mondott az apám? –  ráncolta a 
homlokát a második gyerek –  
Jobbra vagy balra? Valamerre 
csak nekiindultak. De az egyik 
fiú ivócimborákat talált egy 
kocsmában, velük maradt, a 
másik lakodalmas nép közé 
keveredett, a harmadik elment 
zsoldosnak. Már csak kilencen 
vagyunk –  mondta dühösen a 
legidősebb, és eldobta a nehéz 
kalapácsot, amit rábízott az 
apja, és sorsára hagyta 
testvéreit. Sose jutottak el nem 
az Üveghegyig, az Óperenciás-
tengerhez sem. De a Rácegresi 
gyerekek nem hagyták magukat. 
Tudták az utat, megbirkóztak 
é h s é g g e l , s z o m j ú s á g g a l , 
felépítették a hajót, tépték őket 
viharok, szelek, de átjutottak a 
túlsó partra, ha valamelyikük 
megbetegedett, ápolták, aki 
elvesztette reményét, azt 
megvigasztalták –  s egyszer 
csak ott álltak az Üveghegy 
előtt, a háromszázhatvanöt 
tornyú vár előtt. Nekifogtak 
énekelni, az első elénekelte az 
első sort, a második a 
másodikat, mikor a dal végére 
értek, újrakezdték, harmadik 
éneklésre tudták mindannyian 
az egész dalt, énekeltek 
boldogan. A kapu kitárult, ott 
álltak a nagyszakállú öreg előtt. 
Az alsórácegresi nagyszederfa 

alatt abbahagyta az öregember 
a mesélést. Mert amíg el nem 
felejtem, el kell mondanom, 
hog y e zt  a  m esét  az 
alsórácegresi nagyszederfa alatt 
egy nagyszakállú öregember 
mesélte nekünk.  

–  És mi volt az élet titka? –  
kérdeztük tőle kórusban.  

–  Ezt kérdezték a fiúk is, de az 
öregember azt mondta nekik:    
,,Hiszen már tudjátok!''  

–  Akkor legalább a dalt énekelje 
el –  kérleltük ott a nagyszederfa 
alatt, de csak mosolygott –  csak 
jól jegyezzétek meg azt az egy 
sort –  mondta.  

Ebből gondoltam, hogy egyszer 
majd nekem is ott kell állnom az 
Üveghegy előtt, és el kell 
énekelnem azt az egy sort.  

Most már, idők múltával azt is 
tudom, hogy arról szólt a mese, 
hogy a világban mindenkire rá 
van bízva valami. Valami 
nagyon fontos, amivel el kell 
jutni az Üveghegy elé, s aki az 
Üveghegy elé akar jutni, annak 
ismernie kell testvérét, anyját, 
nagyapját, tudnia kell, hogy az 
Üveghegy vára mindenki előtt 
nyitva áll, csak szeretet és tiszta 
szív kell hozzá.  

  Lukáts Márta 

     A gyertya 

  Egyenesen, szilárdan áll,  
  Fénylő szemmel fölfelé néz,  
  Bár légköre olykor ködös,  

  Sötét s nyomasztóan nehéz.  

Ruhája tiszta és fehér,  
Nincs rajta semmi szenny, mocsok,  

S ha ráfröcskölnek is ilyet,  
Simaságáról lecsorog.  

Meghittséget, szeretetet  
Serceg lágy-szelíden hangja,  

Akkor is, ha körülötte  
Ezt senki, senki sem tudja.  

Önzetlenül ég, melegít,  
A sötétnek nincs itt helye,  

Hiszen, mint az igaz ember,  
Ő is fényre van teremtve.  

Olykor küzd az áramlattal,  
És titokban sír talán,  

Mert néha sűrű cseppekben  
Folynak a könnyek oldalán.  

Aztán ismét bíztat, hitre  
Serkent, szinte megnő lángja,  

Hogy rohamosan csökken, fogy,  
Sőt csonkig ég, nem is bánja.  

Küldetését befejezte:  
Ő eltűnt, s csak azért égett,  

Hogy a kereső szívébe  
Fényt vigyen és melegséget.  

Ahogy most nézem a gyertyát,  
Amint serkentően lobog,  

Vágy ébred bennem, s most én is  
Fényleni, égni akarok.  

  Hinteni a szeretetet  
  Önzetlenül jónak, rossznak,  
  Hogy méltó hirdetője legyek  
  A közénk jött Megváltónak. 

 



Az egyház hiteles kell maradjon 
Felértékelődik a kisközösségek szerepe 

 
Mindannyiunkat foglalkoztat a jövő, tudni szeretnénk mit 
rejt számunkra az elkövetkező hét, hónap, év. Ötvös 
Józseffel, a Marosi egyházmegye esperesével, az      
Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával 
az egyház jövőjéről, jövőképéről beszélgettünk. 
– A református egyház jövőképét három tény határozza 
meg: az elmúlt század, amelyben bebizonyosodott, 
hogy fontos szerepe van az egyháznak. Az elmúlt száz 
évben a keresztyén egyház felvállalta a közösségépí-
tést. A második fontos tényező, amelytől nem lehet elte-
kinteni: szembe kell néznünk a hozzánk érkező nyugati 
életmóddal. Nem csak a segélyek és a technika, hanem 
a nyugat életstílusa is ideérkezik. Én hiszem, hogy nem 
lesz olyan, mint nyugaton, de befolyásol minket. Ma az 
egyház küldetése ugyanaz, ami alakulásakor volt. Jé-
zus mondta: tegyetek tanítványokká minden népeket, 
és Én tiveletek leszek minden napon a világ végezetéig. 
Ez az utóbbi rész is nagyon fontos. A jövőképbe bele-
tartozik tehát a misszió, a tanítványokká tétel is. Egy-
szer beszélni kell Jézusról saját népünkön belül, majd a 
mellettünk élő román, cigány népnek. Véleményem 
szerint a XX. században a magyar nép megtapasztalta, 
hogy Jézus vele volt minden napon. E támasz nélkül nem bírtuk volna ki.  
Most éljük a tradicionális erdélyi élet átalakulásának utolsó idejét. Ez magá-
val hozza a tradicionális gyülekezet megszűnését. A népegyház megszűnik, 
megszűnt az a falusi közösség, amely megszólta azt, aki nem járt templom-
ba. Ebben a helyzetben felértékelődik a kis közösségek szerepe. A hasonló 
gondolkozású személyek alkotta kis közösségek létrehozására van szük-
ség. A cserealji csütörtök, a belvárosi szerda, a vártemplomi vasárnap alkal-
mainak sikeressége bizonyítja, hogy szükség van arra, hogy a hasonló ér-
deklődési körrel rendelkező személyeknek lehetősége legyen a találkozás-
ra. Továbbá azt hiszem, hogy gyengülni fognak a felekezetek közötti hatá-
rok. Az emberek kilépnek az intézményes egyházi keretek közül, de tovább-
ra is keresni fogják Istent. Már most tapasztaljuk, hogy a világot csak kuta-
tási témaként érdekli az egyház. Az ezredforduló körül Amerikában szervez-
tek egy kerek asztal megbeszélést, amelyre meghívtak 6-8 egyházzal fog-
lalkozó személyiséget. Feltették nekik a kérdést: mi várható az egyházak 
szempontjából az ezredforduló után? Válaszukban azt fogalmazták meg, 
hogy a választások időszaka következik. Az egyháznak hiteles kell marad-
nia, hogy az emberek továbbra is azt válasszák. Ha nem tud hiteles lenni, 
akkor csak egy lesz a választható opciók közül. Az egyház nem kultúrát, 
érveket kell adjon az embereknek, hanem az Istenhez való utat kell megmu-
tassa.  De ehhez szükség van arra, hogy az egyház szüntelen megújuljon. 
– Mi lesz a sorsa a kisgyülekezeteknek? 
– Az egyházmegye legkisebb gyülekezete Oláhdellő. A dellőiek érzik, hogy 
a lét, a fennmaradás határán vannak, ezért nem terveznek előre, csak  két 
évben gondolkoznak. Két év múlva lesz százéves a templom, amit nagy-
apáik építettek. Fontos számukra, hogy megőrizzék a templomot. Ameddig 
ez fontos lesz számukra, s megtehetik, addig fennmaradnak. Arra nem ta-
láltunk még választ, megoldást, hogy mi lesz akkor, amikor a kisgyülekeze-
tek anyagiakban tehetetlenek lesznek. Nem biztos, hogy az összevonás, a 
bokrosítás a jó megoldás. Ha fejlődne az infrastruktúra, kiépülnénk az utak, 
akkor az emberek nem elköltöznének, hanem beköltöznének a kis, nyugod-
tabb közösségekbe. Lehet, hogy az autópálya megépítése után, a külföldi 
befektetések hatására átszerveződnek egy kicsit gyülekezeteink, s ott lesz-
nek nagyobb közösségek, ahol könnyebb lesz a megélhetés. 
                                                                                               Simon Virág 
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Böjt-naptár 
 
8. nap: Kedves bibliai alakunk 
életéből ragadjunk meg egy moz-
zanatot, azt igyekezzünk megvaló-
sítani! 
9. nap: Félelem-böjt. Valahány-
szor félelem támad bennünk, érzé-
sünket formáljuk hálaadó, ma-
gasztaló imádsággá, amiben kife-
jezzük, hogy Istenbe vetett bizal-
munk nagyobb, mint a félelmünk.  
10. nap: Bocsássunk meg! A Mi-
atyánkban azt kérjük,úgy bocsás-
son meg Isten nekünk,ahogy mi 
egymásnak. 
11. nap: Rádió-böjt vagy számító-
gép-böjt. Ma ne kapcsold be! 
Olyan sok hanggal és zajjal töltjük 
meg az életünket, hogy ama halk 
és szelíd hangot nem tudjuk meg-
hallani. 
12. nap: Emlékezz egy áldott elő-
dödre. Idézd emlékezetedbe azt, 
amit tőle tanultál!  
13. nap: Erőszak-böjt. Ne hangos-
kodj, ne légy erőszakos, de légy 
kedves, türelmes! 
14. nap: Ma a gyülekezetedért és 
lelkipásztorodért imádkozz, akire 
Isten az igehirdetés szolgálatát 
bízta. 
 
(Fodorné Nagy Sarolta nyomán) 
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Márták és Máriák (21.) 
 
   Az Ózd pataka völgyében, Marosludastól délkelet 
irányba haladva, Cintos községközpont után jobbra ve-
zet utunk. Lombhullató erdők fedte dombok között terül 
el Csekelaka. 1286-ban már feljegyzéseket találunk a 
faluról Chekeloka néven. Minden időben, többségében 
magyar reformátusok lakták, akik jó egyetértésben éltek 
együtt románokkal, cigányokkal. A 270 reformátust 
számláló kis település egyike azoknak a falvaknak, ahol 
sok a fiatal család. A gyerekek magyar óvodába, iskolá-
ba tanulnak, és közülük sokan járnak a vasárnapi isten-
tisztelet előtt tartott vallásórára is.  
   Szép, piros tornyú templomuk a domboldalról vigyáz a 
völgy lakóira. Télen nehéz felmenni a hegytetőre, ezért 
az istentiszteletet és minden más gyülekezeti alkalmat a 
parókia melletti fűtött teremben tartják. A nőszövetség 
1990-es években alakult hivatalosan, bejegyzett tagok-
kal, akik mai napig tagsági díjat fizetnek. Ebből a pénz-
ből, valamint perselyből és rendkívüli adományokból biz-
tosítják tevékenységük anyagi hátterét.  Rövid megszakí-
tás után, 2002-ben új lendülettel vállalták fel a szolgála-
tot, amikor fiatal lelkésznő került a gyülekezetbe. Az ő 
buzdítására rendszeresítették a téli bibliaórákat, melye-
ken minden héten a bibliatanulmányozás mellett, híres 
asszonyok életéből tanulhattak, előadásokat hallgattak 
meg. Gyülekezetükben régóta nincs kántor, együtt tanul-
ják az új énekeket, gyülekezeti alkalmakon segítve a 
lelkésznőnek. Bekapcsolódtak a körzetükben és az egy-
házmegyében tartott tevékenységekbe: öregotthont láto-
gattak, konferenciákon vettek részt, imanapon voltak 
jelen. Ezek az alkalmak nagyon áldásosak voltak az asz-
szonyok számára, mások tapasztalataiból tanulva, igye-
keztek gyülekezetükben is változatos szolgálatot végez-
ni. Rendkívüli élményben volt részük azokon a kirándulá-
sokon, amelyeken az ózdi nőszövetséggel együtt vettek 
részt. Legutóbb templomuk javításánál voltak hűséges 

segítői lelkésznőjüknek. Amikor lelkészük a gyülekezet 
elé vitte a javítás gondolatát, a presbiterek tele voltak 
aggodalommal, tudva azt, hogy egy ilyen méretű munka 
nagyon nagy anyagi terhet jelentene a híveknek. De az 
asszonyok nagy reménységgel álltak neki dolgozni és 
nem csak a szándék volt bennük erős, hanem kivették 
részüket a konkrét munkában is: maltert kavartak, téglát 
hordtak, segítettek a kőműveseknek, padokat festettek, s 
mikor minden kész volt takarítottak, készültek a hálaün-
nepre. Mert a csekelaki asszonyok –  minden nehézség 
ellenére, amivel szembesülnek – szeretettel és jó szívvel 
szolgálnak. Legközelebb a körzet konferenciájának lesz-
nek házigazdái. 
  
   Csekelakáról visszajövet az útelágazásnál délre foly-
tatjuk utunkat, s a Malozsa völgyének legtávolabbi tele-
pülésére, Magyarózdra érkezünk.  A falu lankás domb-
oldalakkal, nagy kiterjedésű erdőkkel körülvett völgyben 
húzódik meg. Orbán Balázs szerint Ózd egyike hazánk 
ősi faluinak, melynek alapítását a hagyomány a honfog-
lalás korára vezeti vissza. A legenda kapcsolatba hozza 
egy Ózd nevű hős vezérrel. Az falu fölötti magaslaton 
látható a Perky Lőrinc kuruc tábornok és felesége Petrő-
czi Kata Szidónia kastélya.  A 1962-ig még jó állapotban 
levő épület nagyon leromlott, felújítása folyamatban van. 
A Református Mentő Misszió terápiás otthont működted 
a hozzátartozó épületekben.  
   Magyarózd az idők során volt vallásilag katolikus, uni-
tárius, református, de lakói megmaradtak magyarnak, 
ám az utóbbi évszázadban egyre csökken a számuk. 
Negyven tagot számláló nőszövetségük 1993-ban ala-
kult. Az asszonyok tevékenysége sokrétű: legfontosabb-
nak a gyülekezetben való szolgálatot tartják. Egymásnak 
segítenek, közösségi alkalmakra járnak, meglátogatják 
azokat, akik nem tudnak elmenni istentiszteletre. Minden 
ünnepre kis műsorral készülnek, ilyenkor hazavárják az 
elszármazottakat is, szeretetvendégségeket szerveznek. 
Varrtak bibliaborítókat, faliszőnyeget ajándékba a gyüle-

kezetükben szolgáló vendéglelké-
szeknek. Holland támogatóiknak 
egy kosárnyi kézimunkát varrtak, 
amit aztán eladtak, és a pénzt a 
gyülekezet megsegítésére fordítot-
ták. Kirándulni is voltak. Lelkészük-
kel együtt meglátogatták az öreg-
otthon lakóit, a marosbogáti bentla-
kás diákjait. Házigazdái voltak a 
nőszövetségi zászlónak. Szépek 
voltak a találkozás alkalmai mely-
ben részük lehetett a zászló átvé-
tele és átadása alkalmával, a kon-
ferenciákon. Hálásan mesélnek a 
2004-es körzeti konferenciáról, 
amikor falujukba sereglett össze az 
Alsó-Marosmente asszonynépe. 
Ez az esemény megmozgatta az 
egész gyülekezetet, sürögtek-
forogtak a konyhán, a kultúrotthon-
ban terítettek, finom húslevest, 
utána sültet tálaltak fel, majd süte-

A csekelaki nőszövetség 



mények kerültek a megterített asztalra. 
A rájuk bízott feladatot erejükhöz, te-
hetségükhöz mérten a legjobban sze-
rették volna elvégezni és ez sikerült is 
nekik, mert jó szívvel tették.  Bözsi 
néni, a gyülekezet iratterjesztője, min-
den évben felveszi az egyházi újsá-
gokra a rendelést, majd mikor megjöt-
tek a kiadványok, kihordja őket. A nő-
szövetség tagjai szívesen olvasnak, 
énekelnek, szavalnak. Az önzetlenül 
és Isten dicsőségére végzett szolgála-
tot a fiatalabbaknak is szeretnék átad-
ni. 

                                                                                                                             
Borsos Melinda 
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HÍREK    HÍREK   HÍREK 
 

A magyarózdi nőszövetség 

   Női hivatásunkkal kapcsolatos 
gondolatait osztotta meg velünk 
2006 novemberében, a marosvásár-
helyi Kistemplomban tartott Nőszö-
vetségi Közgyűlésen Becsky Borbá-
la tiszteletes asszony, pszichológus. 
Mi végre vagyunk a világon? – 
hangzott el a kérdés. Isten az Ő di-
csőségére és dicsőítésére teremtet-
te a nőt is. Ahhoz, hogy közössége-
inkben szolgálva, betöltsük ezt a 
feladatot, tanulnunk és tanítanunk 
kell egymást, szeretettel, tudva, 
hogy Isten egyenlőnek teremtett 
bennünket, csak más feladatokkal 
bízott meg minket. 
   A nők által végzett szolgálat egyik 
feltétele: a lelki látás. Theodore 
Roosevelt mondta: „Vajon látjuk azt, 
amit látnunk kellene? Látjuk-e a har-
cos bizonyságtevőket magunk kö-
rül? Vagy Elizeus szolgáihoz hason-
lóan vakok vagyunk, és nem vesz-
szük észre a körülöttünk zajló csa-
tát? Látjuk-e a Megváltót magunk 
előtt vagy az emmausi tanítványok-
hoz hasonlóan saját problémáink 
homályosítják el szemünket? Vajon 

mivel terheltük meg a kegyelem 
evangéliumát lelki látásunk hiányá-
ban? Hiszen az Igazság országa 
nem szűkölködik erőforrásokban. 
Sőt az egyház sincs hiányában talá-
lékonyságnak, és az igazak 
bővölködnek lehetőségekben. Való-
jában csak egy dologban szenved 
szükséget a jelen óra, a nap és a 
kor, mégpedig lelki látásban: hogy 
képesek legyünk helyesen látni, 
cselekedni és létezni.” Ha a lelki 
látás birtokosai vagyunk is, tudnunk 
kell, hogy nincsenek gyors megoldá-
sok, varázslatos módszerek, azon-
nal ható gyógymódok, melyek segít-
ségével meggyógyíthatnánk környe-
zetünk sérültjeit. Alázattal végzett, 
kitartó munkára van szükség.  
   Gyülekezeteinkben a nők által 
végzett szolgálatnak jellemzője kel-
lene legyen a szeretet, a jó kapcso-
lat és a magatartás. A minta, aho-
gyan szeretnünk kell, maga Jézus. 
Le kell számolnunk önzésünkkel, 
büszkeségünkkel, lustaságunkkal, 
érzéketlenségünkkel, és minden 
mással, ami meggátolná a szeretet 

tettekben való megnyilvánulását. 
Életünknek példáznia kell a szerete-
tet. Úgy lehetünk egymással jó kap-
csolatban, hogy Krisztus uralma alá 
helyezzük beszédünket, vagyis nem 
rágalmazunk és pletykálunk – csak 
így lehetünk bizalmas társai egy-
másnak. Gondoskodjunk egymásról, 
mert a másokkal való törődés szol-
gálat. Viselkedésünket az önfegye-
lem és mértékletesség jellemezze, 
életünk minden területén Isten sze-
rinti tiszta és kitartó életet éljünk. 
   Nőszövetségi szolgálatunk haté-
kony lesz, ha imádságra és Biblia-
tanulmányozásra épül. A gyülekezet 
asszonyainak készeknek kell 
lenniök tanulni, fejlődni, ismerni a 
közösség tagjait, változatos progra-
mokat szervezni, jótékonysági szol-
gálatot végezni, buzdítani az embe-
reket a személyes kapcsolatokra. 
   Elfogadtuk Isten értékrendjét a 
magunk számára? Ő a legnagyobb 
tekintély életünkben?   Ha így van, 
akkor sokat tudunk segíteni egy má-
sik nőnek, fiatalabbnak vagy idő-
sebbnek. Imádkozzunk a szolgálat 
lehetőségéért. 

                 B.B. –  B.M. 
                                                             

Az Isten szerinti látás és cselekvés képessége 
Íme az Úr szolgálóleánya: történjék velem a Te beszéded szerint. (Lk. 1, 38)  

2007. február 17-én az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége választói közgyűlését Maros-
vásárhelyen tartotta a Vártemplomi Egyházközség Diakóniai Otthonának Bocskai termében.  
2007. május  12-án  Alsó-Marosmente körzete konferenciát rendez  Csekelakán. 
2007. május  19-én a  Mezőség körzetének konferenciája Székelykövesden lesz. 
Hordozzuk imádságban ezeknek az alkalmaknak az előkészítését és megrendezését . 
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Özv. Czira Andrásné 
Nagy Piroskát kérde-
zem lelkészként és lel-
készfeleségként töltött 
életéről. 
   – Mi késztetett arra, 
hogy teológiára menjél 
az 1950-es években, 
amikor sokak számára 
ez a pálya nem volt von-
zó? 
   – Sepsiszentgyörgyön 
érettségiztem, az iskolá-
ban nagy volt az osztály-

harc, mi kulákgyerekek a tablóra sem kerültünk fel. Attól 
féltünk, hogy az érettségin sem fognak átengedni, de az 
osztályfőnöknőnk és egyes tanáraink támogattak. A csa-
ládom vallásos volt, a bátyám a teológián tanult, megkér-
dezte, hogy nem volna-e kedvem odamenni. Hallgattam 
rá, és soha nem bántam meg. 
   – Milyen volt a sok fiú között? 
   – Az évfolyamon négyen voltunk lányok, a városban 
laktunk, a fiúk rendesen viselkedtek. Amikor végeztünk, 
rögtön kineveztek. Én a Mezőségre kerültem Légenbe és 
Gyekére, Mócstól 16 km-re. Légenben 120 református 
élt, nem igen fordult elő vegyes házasság, volt magyar 
iskola. Eleinte magánháznál laktam, aztán megjavították 
a paplakot, az udvaron volt a harangozói ház, ennek 
örültem. A gyermekeket magamhoz hívtam, tanítottam, 
szerettem őket. Az asszonyok a téli estéken összegyűl-
tek a fonóba, én is velük voltam, olvastam, bibliai törté-
neteket meséltem nekik. Amíg magánháznál laktam, sor-
kosztot adtak, a parókiára költözéskor 35 csirkét ajándé-
koztak, disznót tartottam. A kertet a hívek dolgozták meg 
kalákában. Nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, csa-
ládias viszonyban éltünk. 
Gyeke Légentől 4 km-re volt, 96 reformátussal. Nagyon 
rosszul beszéltek magyarul, alig értettem meg őket. A 
templomba jártak, de egymás között románul beszéltek. 
Eleinte idegenkedtek a női lelkésztől, de egy 16 éves 
lány temetésekor közelebb kerültem hozzájuk, elfogad-
tak. 
   – Nem féltél egyedül a paplakban? 
   – Isten olyan erőt adott, hogy nem féltem, s a harango-
zó is közel lakott. 
   – Hogyan kerültél el onnan? 
   – 1957-60 között szolgáltam a Mezőségen. Dénes Ili 
barátnőm már férjnél volt, meghívtak egy névnapra, ott 
ismertem meg Bandit, nemsokára összeházasodtunk. 
Kalotaszegre költöztünk, Bogártelkére és Nádasdarócra, 
ezek nagy gyülekezetek voltak, apósom itt szolgált, utá-
na került oda Bandi. Bogártelkén új paplakot építettek, 
ott laktunk anyósomékkal együtt, s nyaranta a Bandi ki-
lenc testvérének a gyermekei is ott vakációztak.  
Ahogy a szolgálat kívánta, úgy mentünk felváltva isten-
tiszteletet tartani, eleinte apósom is segített. Ott születtek 
a gyermekeink: Csilla és Csaba. Kolozsváron érettségiz-
tek, Marosvásárhelyre felvételiztek az orvosi, illetve 
gyógyszerészeti egyetemre. Akkor arra gondoltunk, hogy 
közelebb kellene jönnünk. Bandi 24 évig szolgált Kalota-

szegen, ott is nőtt fel, szomorú szívvel jöttünk el Mező-
madarasra. Én Madarasi-Feketén szolgáltam, száraz 
időben 12 km, esőben kocsival körbeutazva 22 km-t kel-
lett megtenni. A lábunkról a gumicsizma le nem esett. 
Hozzánk tartozott a 6 km-re levő Szénáságy is, onnan a 
halottakat behozták a mezőmadarasi templomba, onnan 
ki a temetőbe, az este sokszor a meredek dombon ért. A 
nagy távolságok, szétszórtság miatt nehéz szolgálat volt. 
   – Milyen volt a viszonyotok a gyülekezettel? 
   – Bandi 1990-ben meghalt, én még 6 évig szolgáltam 
Mezőmadarason. Az emberek nagyon mellém álltak, 
támogattak. A temetése utáni első vasárnap mindenki 
feketében volt a templomban, mikor felmentem a szó-
székre, mind elkezdtek sírni. Én is nagyon elgyengültem, 
de el tudtam végezni a szolgálatot, azt tapasztaltam, 
hogy Isten mindig erőt ad a bajban. Mezőmadarason sok 
gyermek volt, az iskolában tartottam a vallásórákat, a 
parókián a konfirmációi felkészítőt, minden vasárnap 
délután nőszövetségi bibliaórát. 
   – Volt-e a családban munkamegosztás? 
   – A gyerekekkel inkább én foglalkoztam, a temetéseket 
és az adminisztrációt Bandi végezte. 
   – Hogy készültetek a prédikációra? 
   – Mindenki külön. Hétfőn kiválasztottuk a textust, kapá-
lás közben is azon gondolkoztunk. A prédikációt Bandi 
az irodában, füstfelhők között írta, én a konyhában. 
   – Volt-e olyan érzésed, hogy nő létedre nem látnak 
szívesen a szószéken? 
   – A szolgálatom elején Gyekében, azután mindenhol 
elfogadtak. 
   – Mi volt a legnehezebb a közöl 40 évi szolgálat alatt? 
   – 1993-1994-ben Madarason 10 öngyilkost kellett te-
metni, ez lelkileg nagyon megviselt, fizikailag pedig a 
temető csúszós, meredek útja. 
   – Hogy tudtad összeegyeztetni a lelkész és a lelkész-
feleség feladatait? 
   – Volt amikor túl soknak éreztem, de fiatalon minden 
könnyebben megy. 
   – Most hogy élsz? 
   – 1996-ban jöttem nyugdíjba, Marosvásárhelyen a 
Kövesdombon lakom tömbházlakásban. Hiányzik az ud-
var, a kert, nem szeretem a bezártságot. A hétvégeket a 
fiamnál töltöm, a Tudor negyedben, ott lakik a lányom is. 
Ott járok templomba, jó érzés, hogy most már csak fi-
gyelni kell a prédikációra. Hétközben sokszor megpróbá-
lom leírni, amit én mondanék a hallott textusról.   
   – Mire emlékszel vissza legszívesebben a hosszú szol-
gálatból? 
   – Szolgálni mindig nagyon szerettem, ha nagyon tele 
volt a templom, izgultam is sokszor. Volt alkalom, amikor 
Madarason 420 embernek osztottam úrvacsorát. Megta-
nultam jól a prédikációt, nem kellett a jegyzet. Az 
előfohász, ének után elmúlt az izgalmam, a beszédet 
már nyugodtan mondtam. Szerettem a tele templomot, 
legtöbb örömet a hivatásom adta. Azt szeretném, ha a 
temetési beszédem textusa ez lenne: ”Mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil. 4,13)  
   Amikor erőtlen, csüggedt voltam, Isten mindig erőt 
adott. 
                                                                                     T.I. 

                        Mindenre van erőm a Krisztusban 
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   A családokról szóló írások ál-
talában az elméletiség határát súrol-
ják, mondhatják egyesek. Valójában 
egy-egy konkrét eset kapcsán elmé-
leti síkon ismerhetünk magunkra, 
találhatunk  kérdéseinkre választ, és 
az elméleti megfogalmazások eli-
gazíthatnak. 
   Mások példáján okulva vonhatunk 
le következtetéseket, fogalmaz-
hatunk meg tanulságokat, de az 
elméleti megfogalmazások is 
segíthetnek. 
   Az elméleti megfogalmazások, és 
megállapítások sok-sok eset 
nyomán, olyan szakembereknek a 
megfigyeléseiből és következtetései-
ből születtek, akik éppen a családok 
segítésére szánták  magukat. 
   Manapság vannak elérhető 
szakemberek – keresztyének is  – , 
csak az előítéletek, a megszólás, a 
hamis beidegződés nem engedi, 
hogy félelem nélkül igénybe vegye a 
szenvedő a szakember szolgál-
tatásait. Keresztyénként sem 
szégyen (pl. egy depresszióba 
süllyedt embernek) szakemberhez 
fordulni, vagy egy megromlott 
családi élethez segítséget kérni, 
még mielőtt túl késő lenne. 
   Az előző lapszámokban írtam 
azokról a szempontokról, meg-
közelítésekről, és támpontokról 
amelyek vezérelhetnek egy segítőt a 
család megértésében. De laikusként 
is felismerhetővé válhatnak azok a 
reális gondok, veszélyek, melyek 
esetében érezzük, hogy szakem-
berre van szükségünk. Ha beszé-
lünk, ha megnevezzük, és nem ci-
peljük magunkkal tovább gond-
jainkat, akkor esélyt adunk magunk- 
nak, társunknak és  gyerekeinknek 
az egészséges életre, a fejlődésre, 
de ha elhallgatunk olyan bajt, melyet 
orvosolhatnánk, nemcsak magunk- 
nak ártunk, hanem környezetünknek 

is. Felelősek vagyunk egymásért, 
ilyen értelemben is.    
   Hányszor vannak emberek arról 
meggyőződve, hogy mindent meg-
tettek gyerekeikért, és mégis hálát-
lanná válnak. Néha túl későn döb-
bennek rá arra, hogy illúzió volt az 
egész, egyetlen dolgot hagytak fi-
gyelmen kívül az önző szeretetük 
mellett, hogy önálló személynek, 
Isten ajándékának és nem a saját tu-
lajdonuknak tekintsék a gyereküket. 
Hány megrokkant szülő marad 
egyedül, hányan kerülnek hasonló 
tévedések miatt nehéz helyzetbe.  
   Nem lenne egyszerűbb hiteles és 
reális életet élni felelősen, Isten előtti 
alázattal? 
   Valaki azt mondta egyszer: – Ne 
azon csodálkozzunk, hogy vannak 
emberek akik elbuknak, tévednek, 
rosszat csinálnak, hanem inkább 
azon csodálkozzunk, ha van olyan, 
aki jót tesz, aki becsületesen akar 
élni, aki komolyan akarja venni a 
tanítást. 
   Valamiként minden percben 
döntünk az egyik vagy a másik élet 
mellett és ez hatással van csalá-
dunkra, gyermekeinkre, közös-
ségünkre.  
   Előfordulhat, hogy olyan hamis 
mentalitásban élünk, melyről csak mi 
gondoljuk, hogy jó, de valójában 
ártó, fertőző és hazug. Ahol a plety-
ka, az áskálódás, az örömtelenség, 
a kételkedés, az indulatok felfoko-
zottsága, feszültség helyet kaphat 
ott nem lehet hitelességről, őszinte 
és bizalmas emberi kapcsolatokról, 
megértésről beszélni. Megromlik a 
tisztaság, megszokottá válnak a “kis 
otthonos bünöcskék”, és egyszer  a 
lélek burjánzó betegségében találjuk 
magunkat, és mindent körülöttünk. 
Ebben a helyzetben eltompulhat az 
e g é s z s é g e s  é l e t  i r á n t i 
érzékenységünk.  

   Azt sem fogjuk érzékelni, hogy 
mikor szól az Úr. Imádságaink ru-
tinná válnak, igehallgatásunk 
unalommá, teherré, és megtiltjuk 
Istennek, hogy köze legyen életünk-
höz.  
   Isten ne szóljon hozzánk csak ak-
kor és ott, ahol megengedjük neki. 
Ez a mai család-szemlélet: megsza-
badulni Istentől? Szabados életet 
élni, emberi jogok, szabadság jogok 
és egyébb jogok címén? Kellenek a 
jogok, de nem egymás és a közös-
ségeink róvására. 
   Keresztyénként, anyaként, fe-
leségként, pszichológusként és lel-
k ipásztor  fe leségeként  gon-
dolkodom,  tapasztalataim és har-
caim alapján.  
   Ebben a cikkben a saját esetem 
kapcsán szólaltam meg, egy újabb 
év kezdetén, abban a reményben, 
hogy sikerül felcsillantani a vágyat 
mindnyájukban az ébredésre és az 
egészségesebb lelki életvitelre – 
Gyökössy Endre szavaival: élet-
kérdésekre lélek-válaszokat keresni 
és találni! 

  Becsky Borbála                                                                             

 Bensőséges, kitartó, avagy törékeny kapcsolataink 

Családról – hittel és reménnyel 
Böjt-naptár  
 
15. nap: Vegyünk részt az isten-
tiszteleten. Énekeljünk! 
16. nap: Ma, keressük az alkal-
mat arra, hogy elismerjük valaki-
nek az erőfeszítéseit! 
17. nap: Egyik legjobb eszköz 
arra, hogy kifejezzük gyermeke-
ink iránti szeretetünket, ha 
időnkből adunk nekik, s odafi-
gyelünk rájuk. Ma még inkább 
figyeljünk arra, mit akarnak mon-
dani nekünk.  
18. nap: Szépítőszer-böjt. Ma 
ne használj kozmetikumot! Em-
lékezz: porból lettünk és ismét 
porrá kell lennünk. 
19. nap: Adakozz! Mondj le va-
lami olyasmiről, amit szeretsz. 
Az árát add valakinek, aki rászo-
rul. 
20. nap: Az öröm Isten országá-
nak jellemző vonása. Szakíts 
időt arra, hogy gyermekeiddel 
játssz, társasjátékozz, énekelj 
vagy mesélj nekik! 
21. nap: Olvass egy keresztyén 
könyvet! Hitünk épülésére szol-
gálhat a Biblia mellett más hit-
mélyítő, egyházi könyv, kiad-
vány is. 

Gáspár Gyula rajza 



   Lassan már három éve annak, hogy hirtelen nagycsa-
ládosok lettünk, egyik pillanatról a másikra.  
2004. május 3-án hattagúra szaporodott a családunk, 
mert otthonunkba fogadtunk egy kisfiút.  
   Elfogadni-befogadni egy idegen gyermeket, valamikor 
ezt elképzelni sem tudtam, de most merem mondani: jó 
dolog. Tudtuk, hogy valakinek a befogadása nem egy-
szerű, pár napra sem, hát még évekre. 
   Sok mindennel jár az ilyesmi: megváltozik a családi 
rend, időbeosztás. Tele lett a házunk. Nagyon furcsa volt 
mindenkinek, hogy a családunk szinte egy újszülöttel 
gyarapodott, hiszen öt hónapos korában alig volt na-
gyobb egy újszülöttnél. Kinőttünk már rég a mózeskosár 
világából és most, íme, ismét itt van.   
   Visszagondolva, Isten régi álmomat teljesítette. Vala-
mikor tizenéves koromban olvastam Mikszáth Kálmán 
Szent Péter esernyője című kisregényét. Megfogott a 
történet. Furcsa módon sokáig álmodoztam, hogy egy 
reggel arra ébredünk, hogy a mi ajtónk előtt is talá-
lunk egy csecsemőt. Isten évtizedek multán tel-
jesítette vágyamat.    Mindig is von-
zódtam a sérült, árva 
gyermekek iránt. A tele-
vízióban is a kedvenc 
műsoraim közé tartoznak 
az ilyen témájú adások. 
Már a leányaim is hun-
cutkodtak velem mikor 
kezdődött a Duna TV-n a 
Sorstársak: „Na, gyere 
anya, kezdődik a te mű-
sorod!” 
   Aztán mindig is nagy-
családot álmodtam. Há-
zasságunk harmadik hó-
napjában sírva kértem a 
páromat, gyere, vegyünk ki 
egy árva gyermeket, mert ne-
künk nem lehet gyermekünk! 
Férjem csak nevetett, és szó nélkül 
felírta egy táblára az Igét: Ha késik is, 
bízzál Benne! Isten három drága lánnyal ajándékozott 
meg minket. Ők már 20, 18 és 15 évesek. A negyediket 
elveszítettem, de most visszakaptam.   
   Zilahon ismertünk egy gyermektelen házaspárt, akik 
egy kilencgyermekes család gyermekeit vállalták fel, ta-
nították, etették és nevelték. Csodálkoztam, hogyan le-
het más gyermekét így szeretni. Hát, Isten megmutatta! 
Akit Ő erre felkészít, annak lehet.  
   Miután Somosdra költöztünk, hallottuk, hogy létezik a 
hivatásos nevelőszülői program. Felvetettem a család-
ban a kérdést, de hallani sem akartak róla. Eleve elutasí-
tották még a gondolatot is.  
   Évek múlva nagyon kezdett hiányozni a kisgyermek a 
házból. Közeli ismerőseink bejelentették egyszer, hogy 
nevelőszülők lettek. Mikor elmentünk – úgymond – babát 
látogatni, hazafelé jövet, mint derült égből villámcsapás 
született meg a gondolat a páromban és a lányokban: ez 
a mi utunk is. Milyen szép dolog megmenteni egy gyer-

meket.  Ekkor már én nem akar-
tam! Sok vívódás és ima után 
mozdultunk: beadtuk a kérést a 
Gyermek Jogvédelemhez. Hosz-

szú, szinte jelképes kilenc hónapos várakozás után be-
mehettünk a gyerekek közé. Leányaink két feltételt állí-
tottak: csak kisfiúról lehet szó, és azok közül is a legki-
sebbről. A családban könnyen ment a befogadás: ezután 
már csak szeretni kellett.  
   Nagy volt a meglepetés mind az ismerőseink, mind a 
gyülekezet körében. De megértettük őket. Valamikor mi 
is hasonlóképen gondolkodtunk, Isten kell az ilyesmit 
elvégezze az emberek szívében. Sokat nevettünk, mert 
a férjem azt hajtogatta, hogy most már bizonyosak lehe-
tünk abban, hogy Jézust befogadtuk, mert azt mondja az 
Ige: „aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevem-
ben, engem fogad be”. (Mt. 18, 5)  
Egyáltalán nem bántuk meg, hogy így döntöttünk, mert 
sok vidámságot, életkedvet hozott a házunkba ez a gyer-
mek. Úgy ahogyan a betlehemi Gyermek is ezt tette. Szó 
szerint igaz a karácsonyi ének: „Már lehozta az életet, 
mely Istennél volt készített.” 

   Többen megkérdeztek, mit je-
lent nevelőszülőnek lenni?  

Úgy gondolom a szülői 
feladat is egész em-
bert kíván, nem le-
het félvállról venni. 
Tény, hogy a saját 
gyermekeimet én 
hordtam a szívem 
alatt, már születé-
sük előtt össze-
nőttünk. Vele 

valahogyan más a 
kapcsolat. Ő nem a 

szívem alatt volt, 
hanem a szívemben.  

Isten kezünkbe tette, 
neveljétek, szeressétek. 

Ahogyan jöttem kifele vele 
először az intézetből, na-

gyon érdekes érzések kava-
rogtak bennem: Istenem, mit           

fogok kezdeni vele? Ezt a gyer-
meket rám bíztad? A második lépcsőfoknál már átölel-
tem, megpusziltam és így szóltam hozzá: ezután én le-
szek az anyukád, és te leszel a kisfiam. Úgy éreztem 
megértettük egymást.  
   Még mindig vannak kérdések bennünk: hogyan to-
vább, mi lesz belőle, mi a mi feladatunk? Nem látjuk még 
világosan ezekre a kérdésekre a választ. Eddig a saját 
gyermekeinkkel kapcsolatban is Isten beteljesítette ígé-
reteit. Ezzel a gyermekkel kapcsolatban is tudjuk, hogy 
nem az én álmom a fontos, hanem az, hogy Ő mit terve-
zett ezzel a gyermekkel.  
   Mit tanultunk meg ez alatt a három év alatt? Elsősor-
ban azt, hogy nemcsak mi adtunk valamit, hanem 
nagyon sok áldást, szeretetet kaptunk. Én adok egy kis 
törődést, Isten pedig százszorosan visszaadja. Ez pedig 
mindent megér!   

                                                                                                                             
Botos Erzsébet 
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Szerepeink és küldetésünk (6) 

Ő nem a szívem alatt volt, hanem a szívemben 
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A szeretet iskolájában 
 
   Kora ősszel találkoztam vele, amikor még alig hangzott el a tanévkezdő 
csengő különös, egyedi, semmivel össze nem téveszthető hangja. Igazi 
bágyadt, színes őszi délután volt. Az üzletben futottunk össze. Rég nem 
láttam. Évekkel ezelőtt, mint fiatal, lelkes tanítónő örömeiről, terveiről 
besszélt. Ragyogó tekintetű, talpraesett, igazi pedagógus-típus, – emlé-
keztem vissza a 4-5 évvel ezelőtti lányra. Most, mint fiatal édesanyával 
találkoztam. Mellette 3-4 éves kislánya a ropis-tasak tartalmát ürítve mu-
tatkozott be, s köszönt szépen, illedelmesen. 
   – Régen nem láttalak. Hogy vagytok? – tettem fel a megszokott kérdést, 
őszinte érdeklődéssel. Ő is megérezte, hogy nem semleges, szokványos 
kérdés, amelyre nem is várnak választ. Rám nézett kissé hamiskásan, és 
valami leírhatatlan fénnyel a szemében, mondta: – Köszönöm, Gyuri bá-
csi, jól vagyunk, csak egy kicsit furcsa és időnként fáj, hogy olyan semmi-
vé lettem. 
   Döbbent csodálkozásomra, tréfásra fordította a szót, de azért egy kissé 
tovább magyarázta előző szavait: – Amióta ez a jól sikerült, szép kis uno-
ka megérkezett, alig ismerek a szüleimre. Amikor hazamegyünk, repülnek 
feléje: „Gyere drága kicsi aranyom, puszi maminak, tatinak! Hogy vagy 
édesem?” Engem észre sem vesznek. Mintha ott sem lennék. Amikor 
rákérdezek, –  és én? – akkor felnéznek, s egy szervusszal el is intéznek. 
Na, de inkább tréfa volt az egész – mondta mosolyogva.  
   Egy kicsit még csevegtünk, majd elköszöntünk. Én viszont éreztem, ez 
bizony nem tréfa. Szemében ott volt az az elmondhatatlan, leírhatatlan 
mély szomorúság. Több hónap után is nyugtalanít az akkori beszélgeté-
sünk. Esetével nincs egyedül, hiszen akár naponta lehet hallani nagyszü-
lők szájából, ha az unokára terelődik a szó: jobban szeretem, mint a gyer-
mekemet.  
   Kedves nagyszülők! Szeressük unokáinkat, örüljünk nekik. De vigyáz-
zunk, figyeljünk oda gyermekeinkre is! Ha fel is nőttek, családot is alapí-
tottak, szeretetünkre mindig szükségük van. Tudom, hogy őt, a kedves 
anyukát, szülei ugyanúgy szeretik, mint amikor kisiskolás, vagy kamasz-
lány volt, csak éppen ennek a kifejeződése megkopott. Erre a gyöngéd 
odafigyelésre az esztendők múlásával mintha még nagyobb szükségük 
lenne.  
                                                                                                  Zöld György  

Böjt-naptár 
 
22. nap: Keresd a jót! Figyelj arra, 
milyen jót kaptál Istentől: család, ba-
rátok, munkatársak stb. Mondj el leg-
alább egy dolgot valakinek a nap fo-
lyamán, amiben Isten szeretetét is-
merted föl.  
23. nap: Édesség-böjt. Ne egyél 
édességet, de figyelj oda azokra az 
ízekre, amelyeket Isten azon kívül 
adott! 
24. nap: Vizsgáld meg magad, kérj 
Istentől erőt, hogy hajlandó légy föl-
adni olyan szokásodat,ami megaka-
dályoz abban ,hogy kifejezd szerete-
tedet Isten és a családod iránt. 
25. nap: Pletyka–böjt. Szívesen feke-
títjük be a másikat, hogy mi különb-
nek mutatkozzunk. Ma gyakorold ma-
gad abban, hogy nem figyelsz oda 
pletykákra, és nem is adsz tovább 
ilyeneket! 
26. nap: Gyakran tudjuk, hogy mit 
kellene tenni,de nem tesszük. Kérd 
Istent, hogy tegyen késszé a cselek-
vésre, és segítsen véghez vinni azt, 
amit elhatároztál! 
27. nap: Légy békességteremtő! Vi-
lágunk tele van békétlenséggel, fáj-
dalommal. Kérd Istent, adjon békét 
egyének, népek és a világ számára. 
28. nap: Küldj üdvözletet! Írj, levelet 
vagy hívj fel valakit, aki magányos. 
 
(Fodorné Nagy Sarolta nyomán) 
 

Olvasó 
 
Mijnders-Van Woerden    
A könyves asszony  
   Gladys Aylward (1902-1970) missziói társaság támogatása nélkül, saját 
megtakarított pénzén utazott Kínába misszionáriusnak 1932-ben, amikor 
polgárháború és idegen hatalmi terjeszkedés is megingatta már a 
kiterjedt ország ősi kultúráját és berendezkedését. Jangcseng 
mandarinjának megbízásából egy kormányrendelet végrehajtását 
ellenőrizte, így alkalma nyílt minden faluban tanítani a keresztyén hitre. A 
japán megszállás idején több mint száz gyermeket vezetett át a 
hegyeken a Sárga-folyón túli szabad területekre. Hiteles szemtanúja a 
kínai keresztyén egyház mártíriumának a kommunista hatalom 
konszolidációjának idején.     Szolgált menekülttáborokban, börtönökben, 
lepratelepen, diákok és tibeti buddhista szerzetesek között is, nevét 
azonban leginkább az a több száz árva vagy kitaszított gyermek zárta 
szívébe, akiket nélkülözés árán is megmentett az éhhaláltól.  
   Gladys Aylward felvette a kínai állampolgárságot, és élete végéig 
fogadott népének önzetlen szolgálója maradt. Tajvan szigetén halt meg, 
az általa alapított gyermekmenhely Tajpejben ma is az ő nevét viseli. A 
könyves asszony az első magyar nyelven megjelenő életrajza, amit a 
kolozsvári Koinónia adott ki 2004-ben. 
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FELHÍVÁS EURÓPÁHOZ. Kedves gyermekek, bizonyára sokat hallottatok mostanában az Európai Unióról. Talán az 
sem titok számotokra, hogy 2007. január 1-től, Bulgáriával együtt Románia is tagjává vált. Azt viszont már 
kevesebben tudjátok, hogy e két utóbbival együtt összesen hány ország van az Unióban. Az alábbi felsorolásból 
kiderül a tagországok száma, s ha a mellékelt rácsba a megfejtéseket is beírjátok, akkor a kiemelt függőleges 
oszlopban egy igen fontos, mindig aktuális bibliai igét olvashattok, amely nemcsak Európa, hanem az egész világ 
felé hangzó felhívása az Úr Jézus Krisztusnak. Figyelem, néhány ország többször is szerepel! 

 
 

A két kép között 
hat kis különbség 

van.  
Melyek ezek? 

 

 
TALÁLÓS 

KÉRDÉSEK 

Repül a madár szárnyak nélkül, 
fára ül de lábak nélkül, 
jön egy király napkeletrül,  
mind megeszi szája nélkül.  
(óh a) 

Üvegfalon sosem lengő 
fenyők, zúzmók; meseerdő. 
Ezüst erdő, kristály-lombok 

napsütésben gyönggyé omlók. 
(kogárivgéj) 
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Bátorság az 
erőtelenségben 

 
   Tavaszodik. Látszólag még min-
den a régi. De egy tenyérnyi darab-
kán már elkezdődött... Ott, azon a 
kis barna folton, ahol a nap megol-
vasztotta a havat. Nem harsányan, 
erőszakosan, rámenősen, inkább 
valami szelíd, csendes ünnepélyes-
séggel történik ez az egész. Mégis 
oda kell figyelni rá, az első jelre, az 
élet újrakezdésének jelére. És a ter-
mészettől egyre távolabb kerülő em-
beriség erre a diszkrét, illedelmes kis 
jelre – Istennek hála –  még mindig 
fogékony, és még mindig egyformán 
reagál, tavaszillatot keres a levegő-
ben, és közben valami ilyesmit gon-
dol: „végre". 
   Mire ezek a sorok megjelennek, ki-
ki bizonyára megvette már az első 
csokor idei hóvirágot a mindenkori 
kedves, idős nénitől, megszagolta, 
pedig tudja, hogy virágillatot nem fog 
érezni –  de hát ez akkor is hozzátar-
tozik a tavaszvárás rituáléjához... Az 
első hóvirág napján hivatalosan is 
pontot kell tenni a tél végére. Az első 
hóvirág után ugyan kit ijeszthet meg 
még a tél?! 
   Azt, hogy a hóvirág az erő, az 
egészség, az életösztön szimbólu-
ma, mindenki tudja. Ellenben azt, 
hogy ez nem csak átvitt értelemben 
igaz –  mivel ennek a törékeny, da-
cos növénykének  olyan   biológiai   
kelléktára   van, amellyel képes 
megvédeni magát az alattomos kár-
tevőktől, a nedvszívó rovaroktól, s e 
tulajdonságával egyedi a növényvi-
lágban –, talán már kevesebben. 
Pedig tudományosan bizonyított 
tény, hogy páratlan génállományával 
ez a látszólag erőtlen, gyenge, lágy 
növény erősebb, ellenállóbb, mint 
társai. Olyannyira, hogy a tudósok 
most azon dolgoznak, hogy kivonva 
ezt a gént más növénybe is átültes-

sék, mert sokkai hatékonyabb, mint 
a mesterséges növényvédő szerek. 
   Mi más is lehetne ezek után a hó-
virág üzenete? Növekedj, érlelődj, 
virágozz. Merj bátor lenni erőtlensé-
gedben is. Tudd, hogy az, aki fejlő-
désedben, kiteljesedésedben leli 
örömét, meg fogja adni az erőt, vé-
delmet, megújuló energiát. Nem fog-
ja hagyni, hogy kártevő pusztítson 
alattomosan, és elválasszon a gyö-
kértől, amely éltet, Isten előhozza 
belőled a jót, az Ő dicsőségére jel 
lehetsz te is, hirdetheted a Teremtő 
jóságát és szeretetének nagyságát, 
az új életet, a feltámadás örömét. 
Hírnök lehetsz, akinek feladata van, 
akire rábíztak valami nagyon fonto-
sat, s aki nélkül szegényebb, szür-
kébb lenne a világ. 
                                Kőháti Dorottya 
 

Böjt-naptár  
 
29. nap: Légy rejtett samaritánus! 
Tégy valamit családtagodért anél-
kül, hogy hivalkodnál vele, hogy 
te voltál.  
30. nap: Őszinteség! Vizsgáld 
magad a nap folyamán, mennyire 
őszinték a szavaid, a viselkedé-
sed. Leplezd le önmagad előtt 
hazugságaidat és törekedj őszin-
teségre. 
31. nap: Ahol szenvedést látsz, 
segíts, semmit érte nem várva!  
32. nap: Kritika-böjt. Ma a kritizá-
lás kísértésében tanulj megállni. 
Családtagjaid bírálása helyett 
légy kedves velük vagy egyszerű-
en maradj csendben. Korholás 
helyett dicsérj, ismerd el bennük 
a jót! 
33. nap: Önbecsmérlés böjtje. 
Gyakran önmagunknak vagyunk 
legnagyobb ellenségei. Ma tuda-
tosítsd magadban, hogy Isten 
szeretett gyermeke vagy!  
34. nap: Figyeljünk a belső ösz-
tönzésre: mire ösztönöz Isten 
Igéje?  
35. nap: Ma különösen egy csa-
ládtagodért imádkozz.  
(Fodorné Nagy Sarolta nyomán) 

Egyházunk rádiója, az Agnus Rádió támogatásokból tartja fenn magát.  
Gyermekműsorainkat kéthetenként, szombaton sugározza a Kolozsvári Rádió, a felnőttek 
számára készült adásaink ugyanitt két-háromhetenként, szerdán és vasárnap hallhatók a 909 
m, 1404 m és 1593 m középhullámon valamint a 95.6 MHz ultrarövidhullámon. Napi 8 órai adást 
sugárzunk Kolozsváron a 88,3 MHz frekvencián 03-08 és 12-15 óra között. Adásaink márciustól 
interneten is hallgathatók lesznek a www.agnusradio.ro oldalon.  
Köszönjük, hogy segít abban, hogy az örömhír minél többekhez eljusson! 
Az Agnus Rádiót fenntartó alapítvány adatai: Fundatia Agnus Media   C.F: 14861221.  
             Banca Comerciala Romana Cluj. 
                                                                       RO75 RNCB 0106 0265 9954 0001 RON    

Székely Csilla Imola fotója 
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 „Minél súlyosabban elítéli Krisztus egyháza a dobzódást, részegeskedést és minden bujaságot és mértéktelenséget, 
annál buzgóbban ajánlja nekünk a keresztyén böjtöt. A böjt ugyanis semmi egyéb, mint a kegyesek 
önmegtartóztatása és mértékletessége, tehát testünknek fegyelmezése, fékentartása és megsanyargatása, amit a 
felmerülő szükség szerint vállaltunk magunkra; ezáltal megalázzuk magunkat Isten színe előtt és a testtől elvonjuk a 
táplálást, hogy annál könnyebben és szívesebben engedelmeskedjék a léleknek. Ezért nem böjtölnek azok, akik 
ezekkel a dolgokkal nem törődnek, de azt hiszik, hogy böjtölnek, ha egyszer napjában megtömik a hasukat és egy 
bizonyos vagy megszabott időben tartózkodnak bizonyos ételektől azt gondolván, hogy pusztán ennek az 
elvégzésével kedvében járnak az Istennek és jót tesznek. A böjt a szentek imádságának és minden erénynek 
támasza.”  (II. Helvét Hitvallás XXIV. fejezetének 4. bekezdése) 
 

   A vendégnek minden fogáshoz 
adjál tiszta tányért, még akkor is, ha 
a családban esetleg ez nem szokás 
– ám ha a vendégnek cseréled leves 
után a tányérját, akkor ezt tedd meg 
az összes jelenlévőkkel. Nagyon 
visszás helyzetet teremt, ha a ven-
dég ilyenkor kivételezett! 
    Az evőeszközöket általában a tá-
nyér jobb oldalára helyezik, a villát 
szokás baloldalra is rakni. 
   Minden teríték mellé – az evőesz-
közök alá vagy a poharakba – tégy 
tiszta asztalkendőt vagy papírszalvé-
tát. 
   Só- és fűszertartók, vizeskancsó, 
kenyereskosár már az étkezés meg-
kezdése előtt legyen az asztalon, ha 
az asztal nagy, annyi legyen belőlük, 
hogy karnyújtásnyira mindenki elér-
je. 
   Virágot, gyertyát helyezhetsz az 
ünnepi asztalra, de főleg, ha a hely 
szűk, a tálak felhordása előtt szedd 
le, majd az asztal letakarítása után, 
a csemegéhez, kávéhoz – miután 
manapság a kávét ugyanabban a 
helyiségben szolgálják fel – tedd 
vissza. 
   Divatjamúlt szokás – nem kis rész-
ben pazarló hivalkodás volt a múlt-
ban is – a sok fogás. A mai étrend-
hez bőségesen elég egy előétel, egy 
főfogás és a „nyomtaték", vagyis a 
csemege. 
    Előételnek legmegfelelőbbek a 
különbözőképpen elkészített tojás-
ételek, sajt, pirított kenyér velővel, 
leves-zöldség salátának megkészít-
ve vagy vajban melegítve stb. ám 
rendes körülmények között –  ebédhez  
–  tökéletesen megteszik a nálunk 
szokásos levesek (a csorba, borscs 
stb. is „levesnek" számít).  
    Nálunk elterjedt rossz szokás, 
hogy étvágygerjesztőül erős pálinkát 
itatnak.  Ez azonban csökkenti az 
ízlelő képesség érzékenységét, és a 

gyengébb gyomrot felkavarja. A cél-
nak sokkal megfelelőbb és egészsé-
gesebb is egy pohár sör vagy híg 
bor – vagy vermut – (ürmös)„fröccs". 
Eredeti és egészséges étvágyger-
jesztő ital a citromos víz (cukor nél-
kül). Az emberek többségének azon-
ban nincs szüksége étvágygerjesztés-
re, csakis a savhiányosoknak, azoknak 
pedig kizárólag a fentiek ajánlhatók. 
   A főfogáshoz a sültet és a körítést 
külön edényekből tálald, különben 
gusztustalanul összemaszatolódik. 
  Családi, baráti társaságban az étel 
tálalható abból az edényből is, 
amelyben készült. Ez célszerű is, 
mert nem hűl ki, a háziaknak keve-
sebb a mosogatni valójuk, stb. Ün-
nepélyes alkalmakkor, hivatalos ebé-
den azonban tálaló edényéket kell 
használni. Ilyesmiben szolgáld fel 
akkor is az ételt, ha nagy mennyiség 
készült belőle, vagyis több mint am-

ennyit az asztalnál ülők közepes ét-
vágynál elfogyaszthatnak. Túl sok 
ételt az asztalra helyezni, aztán 
megbolygatva, összeturkálva leszed-
ni nem valami vonzó. 
   A salátához lehetőleg adj minden-
kinek külön kistányért, mert nem ét-
vágygerjesztő, ha az ételes villáját 
mindenki sűrűn belemártogatja a 
salátás tálba, sem az, ha a saláta 
leve összefolyja a tányérban levő 
ételt! 
   Utóételnek legtökéletesebb és leg-
célszerűbb a gyümölcs, abból is az 
alma, körte, szőlő. Az előbbi kettőt 
nemcsak megmosva, de megtöröl-
getve is helyezd az asztalra, a sző-
lőt, cseresznyét, epret hagyd mosás 
után egy ideig szűrőben, szitában 
szikkadni. 
   A kompótot sok esetben helyes 
saláta gyanánt felszolgálni  –  példá-
ul a sülthöz. 

A tálalás és a felszolgálás ábécéje A tálalás és a felszolgálás ábécéje A tálalás és a felszolgálás ábécéje A tálalás és a felszolgálás ábécéje  

Halmen Krisztina fotója 
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   Az utóételhez, csemegéhez le 
kell szedni az asztalt, a morzsákat 
leseperni. Legyen bármilyen csinos 
a háziasszony keze, erre az alka-
lomra mégis tartson egy tiszta, hosz-
szú nyelű kefét és tálcát vagy kisla-
pátot. Esetleg szalvétát használjon. 
(Iszonyatos dolog azonban néha 
az, hogy a háziasszony a szemetes 
edényt vagy lapátot teszi az asztal 
mellé!) 
   Csontnak, magnak, torzsának, 
csutkának, héjnak tegyél az asztal-
ra kis tányérokat. 
   Ha vendégeid felnőtt férfiak, cse-
megének lehetőleg ne édes süte-
ményt, tortát szolgálj fel, hanem sós, 
köménymagos, sajtos, s hasonló 
süteményeket. 
   Vacsorára manapság nem szo-
kás és nem is helyes meleg ételt 
készíteni, tekintetbe véve a konyha- 
és lakásviszonyokat, valamint azt, 
hogy rendszerint a család nőtagjai 
is állásban vannak. Kivételes eset, 
amikor valamilyen ételkülönleges-
ség fogyasztására gyűl egybe a 
társaság – halász- vagy vadászlako-
ma, helyi házi különlegesség bemu-
tatása, stb. 
   Vacsorára tehát  –  az illendőség, 
a „célszerűség" és az egészség egy-
aránt ezt kívánja  –   csak „elő-
ételeket" és csemegét szolgálj fel! 
Főfogás nélkül. 
   Legalkalmasabb vacsora a hi-
deg sült szeletelve, sült húsgom-
bóc „fasírozott", a felvágott, főtt kol-
bász, zöldségsaláta és a szend-
vics.  Ezekhez többnyire elég csak 
k i s t á n yé r t  a d n i ,  s z a l v é t á t 
(papírszalvétát) azonban feltét-
lenül. 
   Amikor megkínálod a vendéget és 
látod, hogy bizonytalankodik, nem 
tud hogyan hozzálátni, ajánld fel, 
hogy kiteszed tányérjára. 
   Kínálásnál mindig tartsd be a szo-
kásos előzékenységi sorrendet. 
   Az ital töltését a házigazda sose 
bízza a vendégekre. Ha az össze-
jövetel nem valamelyiketek lakásán 
van, akkor a fiatalabb tölt; más 
esetben az, aki  –  fizet! 
   Töltés közben a poharat emeld fel 
az asztalról, vigyázz, hogy az üveg 
nyaka ne érjen a pohár szájához 
és ne töltsd csordultig. Az italhoz 
használj megfelelő poharat. 
   Koccintani elegendő az első korty 
előtt – a továbbiakban koccintás ér-
tékű a pohár könnyed megemelése 
az asztaltársak felé. 

   Az a szokás, hogy a pohár egy 
pillanatig sem állhat üresen, vagy 
hogy minden korty után azonnal 
töltenek, ma már idejét múlta. A 
vendégnek inni lehet adni, de – 
„itatni" nem illik! 
   Kétszer mindenkit elég kínálni! 
   Szűrt és presszó kávéhoz kü-
lön szolgálj fel cukrot, a törökhöz 
egy gyenge fél kiskanál hozzáfőzen-
dő, de külön is kínálj cukrot. 
   A feketekávé minden fajtája mel-
lé helyezhetsz az asztalra egy kis 
kancsó vagy pohárka tejet (különös 
bőség esetén tejszínt). 
   Ha az ásványvíz, gyümölcslé, bor 
jégen áll, akkor töltés közben csa-
varj az üveg nyaka köre egy 
asztalkendőt, hogy a megolvadt jég 
leve  –  a piszokkal együtt!  –  ne 
csoroghasson a pohárba, vagy tö-
röld meg gondosan az üveget. 
   A szódásüveget sosem szabad 
az asztalra állítani, csak melléje. 
(Robbanhat! Főleg, ha rendesen 
meg van töltve.) 
   Ha a vendégeid között gyerek is 
van, gondolj rá, hogy nem szüksé-
ges-e az ő számára külön ételt ké-
szítened. Megfelelő ülőhelyről, áll-
kendőről, szörpről, csemegéről szá-
mára mindenképpen gondoskodni 
kell. 
   A háziak közül valakinek „fel kell 
áldoznia magát"  –  azaz állandóan 
figyelnie kell, hogy mindenki el le-
gyen látva, kérés, kérdezősködés 
nélkül is. Amennyiben a vendégség 
közös rendezvény  –  baráti vagy 
munkahelyi alapon  – , sorshúzás 
vagy névsor szerint kell kijelölni a 
soros gazdát; ilyen nélkül leülni, 
mulatni sok kellemetlenséggel jár-
hat. 
   A házigazda vagy a „soros gaz-
da" egyáltalán nem ihat, vagy csak 
annyit, hogy a hatását ne érezhesse 
meg. Ezt kis ügyességgel feltűnés 
nélkül is meg lehet oldani. 
  Nemcsak a főfogás, de a cseme-
ge után is azonnal le kell szedni a 
használt edényt, evőeszközt, mara-
dékokat és kivinni a szobából. Ha a 
vendéglátás a konyhában történik 
és nincs hova kivinni, úgy a mosat-
lant nagy edénybe, dézsába stb. kell 
gyűjteni és letakarni. 
                                                                                            
(Szőcs István Más is ember című 
könyvéből) 
 
 

Böjt-naptár 
 
36. nap: Hangolódj Jézus szen-
vedésére! Gondolkodj és imád-
kozz ezzel kapcsolatban! 
37. nap: Adj hálát Istennek! Írj 
össze tíz dolgot, amiért igazán 
hálás vagy Istennek.  
38. nap: Ma te határozd meg a 
böjt tartalmát. 
39. nap: Ma imádkozz: a legel-
hagyatottabbakért. 
40. nap, Nagycsütörtök: Imád-
kozz azokért, akik elárultak, hűt-
lenek lettek hozzád. Imádkozz 
ellenségeidért. 
41. nap, Nagypéntek: Köszönd 
meg, hogy Jézus érted is meg-
halt a kereszten. Háládat azzal 
fejezd ki, hogy másnak is el-
mondod Nagypéntek üzenetét.  
42. nap, Nagyszombat: Ren-
dezd el azt, amit akkor tennél,ha 
ma hazahívna Urad. 
43. nap, Húsvét: Fogalmazd 
meg mit jelent számodra Hús-
vét! 
44. nap: Ne hagyd abba! Gon-
dolj vissza az elmúlt hetekre, 
válassz ki egyet, amiben gyako-
rolni szeretnéd magad. Hatá-
rozd el, hogy ezekre a későbbi-
ekben is figyelsz! 
 
(Fodorné Nagy Sarolta nyomán) 

 
KözleményKözleményKözlemény   

 
A Keresztyén Oktatásért és Er-
kölcsi Nevelésért (KOEN) Alapít-
vány munkatársai 2007. április 20
-án Marosvásárhelyen ismertetik 
az idei, kisiskolásoknak tervezett, 
Vakációs Bibliahét programját és 
felkészítőt tartanak az érdeklődő 
lelkipásztorok, vallástanárok ré-
szére. Jelentkezni és a részletek-
ről tájékozódni a következő elér-
hetőségen lehet: Demeter Irén, e-
mail: irenke@koen.ro, vagy a 
0265-269517 és 0745-610608 
telefonszámokon. 

 



Nyárádmenti barangoló (I.) 
 
   Vízszintes: 1. A Kis-Nyárád völgyének egykori je-
lentős református központja. Középkori szép templo-
mába még a XVII. sz –ban is hét falu népe járt dicsér-
ni az Urat, 12. Régen: értesítette, 13. Vízcseppek formá-
jában érkező csapadék, 14. Régen élt rokona, 15. A be-
leegyezés kifejezésére gyakran használják. 16. Romá-
noknál fehér, 18. Átmásol, átfogalmaz, 20. Részvénytár-
saság, 21. Vissza: tetőzet, 24. Eledel, 25. Személyes 
névmás, 26… Zsófia, Jelentős költőnk (sz. 1949), 28. 
Bekerített telek, 30. Forrás vizét tárolja, 31. Elején hiá-
nyos nemzetközi szálloda, 32. … György. Ez év elején 
elhunyt jeles erdélyi író, 33. Valaki részéről, 34. Fűszere-
zett, 35. Szekér része, a tengely végére támaszkodik, 
36. Kolozsvár sokat emlegetett hegye, 39. Vissza: zamat 
(r.é.), 40. Egyiptomi napisten, 41. Hüvelyes növény, a 
magvából olajat préselnek, 43. Skálahang, 44. Marosvá-
sárhelyi irodalmi folyóirat, 46. Zavaros nap! 53. Vajdahu-
nyad melletti kis református gyülekezet, 55. A 
nyárádmenti „szentföld” római katolikus vallási köz-
pontja. Ferences kolostorában élt egy ideig Kájoni 
János is, 56. A Nyárádmente legfelső faluja. A Mező 
havas alatti település, jelentős turisztikai központ. 
   Függőleges: 1. Akadályai, 2. Vissza: régiesen édes-
anya, 3. Rajz fele! 4. Becézett Etelka, 5. Ókori közel-
keleti nép, 6. Csak fél rend! 7. Vissza: talajt forgat? 8. 
Meg nem világított. 9. Vívó eszköz, 10. Majdnem bús! 
11. E falu templomában őrzik azt a XVI. sz-i feszüle-
tet, melyet a reformáció idején a marosvásárhelyi 
Vártemplomból távolítottak el, 12. Alig 150 lelkes ki-
csiny gyülekezet Nyárádmagyaros szomszédságá-
ban, 17. Ez a hegy 1080 m-es tengerszint fölötti ma-
gasságával nemcsak Nyárádmente jelképe, hanem 
Marosszék legismertebb magaslata is, 19. Igeképző, 

21. Azonos mássalhangzók, 22. Béla egynemű hangzói, 
23. A modern autó az utat mintegy meg… 25. Amott, 
odaát, 27. Titokban figyel, 29. Félig reng! 30. Egy kőlap 
3/5 része! 32. Nem szűk, 33. Egykori gyarmatáru, ma 
napi ital, 35. Ha látható lenne, a szemlélő …, 36. Fájó 
egynemű hangzói, 37. A tető pereme, 38. A ma alig 
száz lelkes kis nyárádmenti tiszta református székely 
falucska almája és cseresznyéje egykor egész Ma-
rosszék területén ismert és kedvelt volt, 40. Rába 
fele! 42. Vissza: bántó, 44. Kis lakóház, 45. Rendetlen 
póz! 47. Ilyen ház is van, 48. Leo betűi keverve, 50. Ró-
mában ötszázegy, 52. Azonos magánhangzók, 54. Ezer 
méter, rövidítése. 
(Zárt betűk: E, Z, M, L, M, V) 
Gratulálunk Simon Irén, marosvásárhelyi rejtvényfejtőnk-
nek, aki könyvjutalomba részesült. 

Mária és Márta magazin 16. 

Tavaszi saláta  
30 dkg sárgarépa, 10 dkg zeller, 30 dkg paradicsom, 5 nagy 
húsos paprika, 20 dkg uborka, 4 fej saláta, 2 dkg só, őrölt bors, 
curry, 30 dkg kemény sajt (emmentáli, trapista, stb), 2 tojás, 
olaj, citrom. 
A sárgarépát meghámozom, lereszelem és elkeverem a 
citromlével és a fűszerek felével. A zellert meghámozom, 
metéltre vágom, citromlével és curry-vel fűszerezem és 
félreteszem. A paprikának és a paradicsomnak eltávolítom a 
magjait, az uborkát meghámozom és mindezt felkarikázom, 
majd a széttépkedett salátalevelekhez adom. Óvatosan 
összekeverem a kockákra vágott sajttal, az apróra vágott 
keménytojással, az olajjal, a citromlével, valamint a maradék 
fűszerkeverékkel. Salátástálra teszem és vajas pirítóssal, vagy 
sós süteménnyel tálalom. 
Kubai saláta  
20 dkg párolt zöldborsó, fél doboz ananászkonzerv, 20 dkg főtt 
sonka (gépsonka), 30 dkg tartármártás. Az ananászkonzervet 
lecsepegtetem, a sonkát 1x1 centis kockákra vágom. Az 
összes hozzávalót összekeverem, majd jól behűtöm. 
 Tartármártás 
1 dl majonéz, 2 dl tejföl, 1 kk citromlé, 1 kk fehérbor,                       
 

2 kk porcukor, késhegynyi őrölt bors, 1 mk mustár. 
A hozzávalókat alaposan összekeverem és ha kell az egyéni 
ízlés szerint utánizesítem. 
Svájci saláta  
10 dkg sajt (pl. trappista), 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 fej 
saláta, 1 ecetes uborka, 2 szem burgonya, fél zeller, 2,5 dl 
tartármártás. 
A tisztított főtt burgonyát, főtt zellert, a hámozott ecetes uborkát 
és a megmosott salátaleveleket metéltre vágom. Hozzáadom a 
felkockázott sajtot (1x1 cm), paradicsomot, zöldpaprikát és 
lazán összekeverem a tartármártással. Jégbehűtve tálalom.  
Vegyes saláta (elálló)  
1 fej káposzta, 2-3 salátauborka, 30 dkg paprika, 1 fej hagyma, 
só, 10-12 ek cukor, 4-5 ek ecet, 1 kk köménymag, 1 ek korian-
der, 1 liter víz.  
A káposztát kettévágom, kivágom a torzsáját, legyalulom és 
besózom. Negyed óra múltán kinyomkodom, hozzáadom a 
vékonyra szelt hagymát, leforrázom a vízből, ecetből, kömény-
ből és korianderből forralt lével. Mikor testmelegre hült, 
belekarikázom a kicsumázott paprikát, belegyalulom a hámo-
zott salátauborkát. Hűtőben 1-2 hétig is eláll. 
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