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Öt év – öt gondolat 
 

 
Mária és Márta 
   Egy szép szolgálat képe villan elő az evangéliumból: 
testvérek, akik egymáshoz tartoznak, hisz közös a múltjuk, 
jelenük és együtt akarják építeni a jövőt. De másak, mert 
minden teremtmény önmagában egyéniség: egyik szorgal-
masan igyekvő, másik elmélyülten hallgató, de ők csak 
együtt ismertek, csak együtt léteznek. 
 
Mária és Márta 
   Egy szép szolgálat képe villan elő a Marosi Református 
Egyházmegye nőszövetségi életéből: látható és láthatatlan 
tettek, megtörtént események megélt krónikája. Falusi gyü-
lekezetek mindenért aggódó igyekezete és városi közössé-
gek szükséges kevese, öregedő közösségek nyugtalanko-
dása, megfiatalodott nőszövetségek jót választott része. 
 
Mária és Márta 
   Öt év alatt összegyűjtött özvegy papné-sorsok és – ben-
nük – közel évszázados helytállás keresztyén útja Mezősé-
gen, Nyárádmentén, Marosszéken, Malozsa völgyében és 
a nagyváros félelmetes forgatagában. Öt év alatt megraj-
zolt gyülekezeti arcok és velünk érkező kérdésekre kere-
sett válaszok, csüggedések és remények, elképzelések és 
csalódások. 
 
Mária és Márta 
   Tenni akarás az élet megszépítéséhez és vágy a jobbu-
lás felé. Emberi küzdelem isteni világban és isteni áldás 
emberi szolgálatban. Álom és tervezgetés a szerkesztés 
idején, öröm és meglepetés a nyomdaillatú friss szám la-
pozgatása közben. 
 
Mária és Márta 
   Megkésett köszöntő fél évtizedes jelenlét hangulatában. 
Öt gondolat, ami még a szerény számbavétel szava, de 
mégis előretekint a folytatásra. Ötéves jelenlétének kö-
szöntéséhez – talán – legtalálóbb Mária és Márta párbe-
szédének idézése: „A Mester itt van, és hív téged” (Jn. 
11,28). 
 
                   Ötvös József 
                                                                                 esperes 
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   Először gyomortájon kezd el valami 
bizseregni, majd sziporkázva robban, 
szétterjedve egész testünkben és lel-
künkben, olyan érzést keltve, hogy 
túlcsordul bennünk, vagy szárnyra ke-
lünk. Igen, az öröm ilyen. Ezt szeret-
nénk minél gyakrabban megélni az 
életünkben.  
   Van-e ember, aki nem szeretne bol-
dog, örvendező lenni? Ha ez nem vol-
na olyan fontos kérdésünk, Jézus nem 
a boldog-mondásokkal kezdte volna a 
Hegyi Beszédet. 
   Gyökössy Endre azt mondja, hogy 
az ember háromféleképpen törekszik a 
boldogságra, az örömre aszerint, hogy 
hogyan viszonyul az élethez a halállal 
szemben. Vannak, nem is kevesen, 
akiknek az élet nyűg, tévedés, börtön. 
Kelet nagy vallásalapítója, Buddha is 
szenvedésnek tartotta az életet, amiből 
jobb minél előbb kikerülni. Tanítása 
ennek a menekülésnek a menetrendje. 
   Az emberek másik csoportja éppen 
ellenkező módon érez, gondolkodik. 
Ha már meg kell halni, akkor élvezzük 
ki az élet minden percét, még akkor is, 
ha ezzel gyorsabban közeledik a vég. 

Mindig a maximális fordulatszámon 
kell élni, –  mondta egyszer egy autós 
–  én teljes sebességgel utazom végig 
az életem.  Nos, az életet így kihasz-
náló emberek akkor boldogok, ha hab-
zsolhatják az élvezeteket. Számukra 
ez a boldogság. 
   Aki azonban nyitott szívvel és befo-
gadó lélekkel végigolvasta az Evangé-
liumot, annak derengeni kezd egy 
alapvető jézusi alapigazság: az élet 
ajándék. Tehát többet ér lenni, mint 
nem lenni. De ezt a létet, ezt az életet 
kár fölhabzsolni, mást is lehet vele 
kezdeni: növekedni lehet a létben. 
Amíg növekszik és lelki-szellemi érte-
lemben növekedve tágul, ez a növe-
kedve tágulás örömet, boldogságot 
terem. Ahogy a növekvő, táguló koro-
nájú gyümölcsfa egyre több gyümöl-
csöt terem, úgy a szellemi-lelki növe-
kedés terméke az öröm, és a boldog-
ság. 
   Aki Jézusban növekedik, az Úrban 
növekedve él, hamarosan rádöbben, 
hogy Jézus élete és Igéje túlutal önma-
gán. Nem engedi, hogy most már Ben-
ne élvezzük az új élet mozdulatlansá-
gát. Nem tűri azt sem, hogy megreked-
jünk az Ige vagy a prédikáció hallgatá-
sánál. Mert Ő valóban boldoggá akar 
tenni bennünket, ezért felfedezteti ve-
lünk az ők-et, feléjük nyitja ki, növeli, 
tágítja életünket, az emberek szolgála-
tába állít. Jézus lénye szüntelen tördeli 
bennünk az én és a te falát, a mi felé. 
Az emberiség nagy családja felé. Így 
növel bennünket szüntelenül és ez a 
szüntelen növekedés a boldogság és 
az öröm. 
   A Krisztusban való növekedés nem 
könnyű és nem egyszerű. Fájdalom-
mal, sok-sok megpróbáltatással jár. De 
aki Krisztusban jár és Őt szolgálja, 
megtapasztalja a kereszt örömét. 
Bármennyire furcsának és ellentmon-
dásosnak tűnik: a kereszt öröm. Pál 
apostol nagyon jól ismerte ezt apostoli 
szolgálatában: örömmel fogadta, hogy 
megfosztották javaitól (Zsid. 10, 34 ), 
öröm tölti el szenvedéseiben (2 Kor. 7, 
4) és azért örvendezik, hogy Krisztus 
ismert legyen, abban találja örömét, 
hogy Egyházáért szenved (Kol. 1, 24 ). 
Sokszor azért olyan örömtelen a mi 
keresztyén életünk, azért vagyunk 
megfáradtak és megterheltek, mert 
nem vállaljuk a Krisztus keresztjét a 
szolgálatban, inkább éljük a magunk 

kicsi, csenevész palánta-életét, nem 
engedjük, hogy a Lélek szolgálatra, 
örömre-szenvedésre, növekedésre 
indítson. „Lélegezz bennem Szentlé-
lek, hogy szentül gondolkozzam. Ve-
zess engem Szentlélek, hogy szentül 
cselekedjem. Vonj engem Szentlélek, 
hogy szentül szeressek. Erősíts en-
gem Szentlélek, hogy ami szent arra 
vigyázzak. Őrizz engem, Szentlélek, 
hogy soha el ne vesszek.”   
                                          (Augustinus) 
   Isten Lelke bennünk lakozik és ez a 
legtisztább és legpáratlanabb öröm, 
ami valaha is az embernek adatott.  Az 
öröm szava végigvonul az Újszövetsé-
gen. Az öröm szava végigvonul a törté-
nelmen. Az öröm itt van nálunk és ve-
lünk. A mi szemünk vak. Vak a világ. A 
mi fülünk süket. Süket a világ. Pedig 
Isten közelségének jelei éppen olyan 
félreérthetetlenek, mint akkor, amikor a 
Szentlélek szél és tűz formájában kiön-
tetett a világra. Mi vagyunk gyengén-
látók és -hallók. Erőtlenek vagyunk, 
mert nem engedjük a Lelket munkál-
kodni életünkben és Egyházunkban is 
akadályozzuk erejének áradását.  
   A Krisztusban való növekedés, a 
szolgálat és a kereszt szenvedésének 
öröme meghatározza a keresztyén 
ember életét. Ez a földi élet eltelik, 
életutunk sok tövist rejt, nagyon sok 
megpróbáltatást, szenvedést és fájdal-
mat tartogat számunkra, de ott van a 
biztos tudat, hogy Istennek Lelke ve-
lünk van és mindig, minden körülmény-
ben erőnket megújítja, sebeinket bekö-
tözi és a megpróbáltatások végeztével 
az örök örömben részeltet bennünket: 
„ Jól vagyon jó és hű szolgám, keve-
sen voltál hű, sokra bízlak ezután, 
menj be a te uradnak örömébe.”  (Mt. 
25, 21)  
   Az idevezető út nyitva áll. Egy-egy 
boldog megálló az a bensőséges óra, 
amikor Isten közelségében, a gyüleke-
zet közösségében megpihenhetünk, 
megújulhat és örvendezhet lelkünk, 
amikor Isten hűségének és szereteté-
nek jelei körülvesznek, mikor Krisztus 
megtartó ereje és Lelke kiárad reánk, 
amikor megérezzük a növekedés örö-
mét, amikor tudjuk, hogy életünk gyü-
mölcsöt terem. De tovább kell menni, 
Urunk küldő parancsa minduntalan 
hangzik, hűséggel kell szolgálni és 
küzdeni. 
   Higgyük el, megéri. Megéri a küzde-
lem, a szenvedés, a fájdalom. Mert 
mindez örömöt szül és gyümölcsöt 
terem. Megváltónk Lelke vezessen 
minket az öröm útján, hogy majd Istent 
dicsőítve legyen részünk  mennyei 
örök örömben. 

Hirdetek néktek nagy örömet 

 
    Garai Gábor 

               Jókedvet adj 
 

Jókedvet adj és semmi mást, Uram! 

A többivel megbirkózom magam. 

Akkor a többi nem is érdekel, 

szerencse, balsors, kudarc, vagy siker . 

 

Hadd mosolyogjak gondon és bajon, 

nem kell más, csak ez az egy 

oltalom,még magányom kiváltsága se 

kell, 

sorsot cserélek bárhol, bárkivel, 

ha jókedvemből, önként tehetem; 

s fölszabadít újra a fegyelem, 

ha értelmét tudom és vállalom, 

s nem páncélzat, de szárny a vállamon. 

 

S hogy a holnap se legyen csupa gond, 

de kezdődő s folytatódó bolond 

kaland, mi egyszer véget ér ugyan –   

ahhoz is csak jó kedvet adj, Uram. 

 

Nem minden öröm vezet Istenhez, de Isten mindig az örömhöz vezet. 
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Antoine de Saint-Exupéry 

A kis herceg 
                (részlet) 
   
– Jó napot! –  mondta a róka.  
– Jó napot! –  felelte udvariasan a kis 
herceg. Megfordult, de nem látott 
senkit.  
– Itt vagyok az almafa alatt  –  mondta 
a hang. 
– Ki vagy?  –  kérdezte a kis herceg – 
Csinosnak csinos vagy...  
– Én vagyok a róka – mondta a róka.  
– Gyere, játsszál velem – javasolta a 
kis herceg. – Olyan szomorú vagyok...  
– Nem játszhatom veledm – mondta a 
róka. – Nem vagyok megszelídítve.  
– Ó, bocsánat! – mondta a kis herceg. 
Némi tűnődés után azonban 
hozzátette:  
– Mit jelent az, hogy “megszelídíteni"? 
– Te nem vagy idevalósi – mondta a 
róka. – Mit keresel? 
– Az embereket keresem – mondta a 
kis herceg. – Mit jelent az, hogy 
"megszelídíteni"? 
– Az embereknek – mondta a róka – 
puskájuk van, és vadásznak. 
Mondhatom, nagyon kellemetlen! 
Azonfölül tyúkot is tenyésztenek. Ez 
minden érdekességük. Tyúkokat 
keresel? 
– Nem – mondta a kis herceg. – 
Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy 
"megszelídíteni"? 
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek 
– mondta a róka. – Azt jelenti: 
kapcsolatokat teremteni. 
– Kapcsolatokat teremteni? 
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te 
pillanatnyilag nem vagy számomra 
más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint 
a többi száz- meg százezer. És 
szükségem sincs rád. Ahogyan neked 
sincs énrám. Számodra én is csak 
ugyanolyan róka vagyok, mint a többi 
száz- meg százezer. De ha 
megszelídítesz, szükségünk lesz 
egymásra. Egyetlen leszel számomra 
a világon. És én is egyetlen leszek a te 
számodra... 
– Kezdem érteni – mondta a kis 
herceg. – Van egy virág... az, azt 
hiszem, megszelídített engem...  
– Lehet – mondta a róka. – Annyi 
minden megesik a Földön... 
– Ó, ez nem a Földön volt – mondta a 
kis herceg. 
 A róka egyszeriben csupa kíváncsiság 
lett.  
– Egy másik bolygón? 
– Igen. 
– Vannak azon a bolygón vadászok?  
– Nincsenek. 

– Lám, ez érdekes. Hát tyúkok?  
– Nincsenek. 
– Semmi sem tökéletes – sóhajtott a 
róka. De aztán visszatért a 
gondolatára: – Nekem bizony 
egyhangú az életem. Én tyúkokra 
vadászom, az emberek meg énrám 
vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a 
másik; és egyik ember is olyan, mint a 
másik. Így aztán meglehetősen 
unatkozom. De ha megszelídítesz, 
megfényesednék tőle az életem. 
Lépések neszét hallanám, amely az 
összes többi lépés neszétől 
különböznék. A többi lépés arra 
késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, 
mint valami muzsika, előcsalna a 
lyukamból. Aztán nézd csak! Látod ott 
azt a búzatáblát? Én nem eszem 
kenyeret. Nincs a búzára semmi 
szükségem. Nekem egy búzatábláról 

nem jut eszembe semmi. Tudod, 
milyen szomorú ez? De neked olyan 
szép aranyhajad van.Ha 
megszelídítesz, milyen nagyszerű 
lenne! Akkor az aranyos búzáról rád 
gondolhatnék. És hogy szeretném a 
búzában a szél susogását...  
   A róka elhallgatott, és sokáig nézte a 
kis herceget. 
 – Légy szíves, szelídíts meg! – 
mondta. 
 – Kész örömest  – mondta a kis 
herceg – , de nem nagyon érek rá. 
Barátokat kell találnom, és annyi 
mindent meg kell ismernem!  
 – Az ember csak azt ismeri meg 
igazán, amit megszelídít – mondta a 
róka. – Az emberek nem érnek rá, 
hogy bármit is megismerjenek. Csupa 
kész holmit vásárolnak a 
kereskedőknél.De mivel barátkeres-
kedők nem léteznek, az embereknek 
nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, 
hogy barátod legyen, szelídíts meg 
engem. 
 – Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a kis 

herceg. 
 – Sok-sok türelem kell hozzá – felelte 
a róka.– Először leülsz szép, tisztes 
távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én 
majd a szemem sarkából nézlek, te 
pedig nem szólsz semmit. A beszéd 
csak félreértések forrása. De minden 
áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz...  
 
Másnap visszajött a kis herceg.  
   – Jobb lett volna, ha ugyanabban az 
időben jössz – mondta a róka. – Ha 
például délután négykor érkezel majd, 
én már háromkor elkezdek örülni. 
Minél előrébb halad az idő, annál 
boldogabb leszek. Négykor már tele 
leszek izgalommal és aggodalommal; 
fölfedezem, milyen drága kincs a 
boldogság. De ha csak úgy, akármikor 
jössz, sosem fogom tudni, hány órára 
öltöztessem díszbe a szívemet... 
Szükség van bizonyos szertartásokra 
is. 
– Mi az, hogy szertartás? – kérdezte a 
kis herceg. 
– Az is olyasvalami, amit alaposan 
elfelejtettek – mondta a róka. – Attól 
lesz az egyik nap más, mint a másik, 
az egyik óra különböző a másiktól. Az 
én vadászaimnak is megvan például a 
maguk szertartása. Eszerint minden 
csütörtökön elmennek táncolni a 
falubeli lányokkal. Ezért aztán a 
csütörtök csodálatos nap! Olyankor 
egészen a szőlőig elsétálok. Ha a 
vadászok csak úgy akármikor 
táncolnának, minden nap egyforma 
lenne, és nekem egyáltalán nem lenne 
vakációm.  
Így aztán a kis herceg megszelídítette 
a rókát. S amikor közeledett a búcsú 
órája:  
– Ó! - mondta a róka. – Sírnom kell 
majd. 
 – Te vagy a hibás – mondta a kis 
herceg. – Én igazán nem akartam 
neked semmi rosszat. Te erősködtél, 
hogy szelídítselek meg. 
 – Igaz, igaz  – mondta a róka.  
 – Mégis sírni fogsz! – mondta a kis 
herceg. 
 – Igaz, igaz – mondta a róka.  
 – Akkor semmit sem nyertél az 
egésszel. 
 – De nyertem – mondta a róka. – A 
búza színe miatt. – Majd hozzáfűzte: – 
Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod 
érteni, hogy a tiéd az egyetlen a 
világon. Aztán gyere vissza 
elbúcsúzni, s akkor majd ajándékul 
elárulok neked egy titkot. 
 A kis herceg elment, hogy újra 
megnézze a rózsákat. 
 – Egyáltalán nem vagytok hasonlók a 
rózsámhoz  – mondta nekik. – Ti még 
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nem vagytok semmi. Nem szelídített 
meg benneteket senki, és ti sem 
szelídítettetek meg senkit. Olyanok 
vagytok, mint a rókám volt, ugyanolyan 
közönséges róka volt, mint a többi 
száz- meg százezer. De én a 
barátommá tettem, és most már 
egyetlen az egész világon. 
 A rózsák csak feszengtek, ő pedig 
folytatta: 
– Szépek vagytok, de üresek. Nem 
lehet meghalni értetek. Persze egy 
akármilyen járókelő az én rózsámra is 
azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint 
ti. Holott az az igazság, hogy ő 
egymaga többet ér, mint ti 
valamennyien, mert ő az, akit 

öntözgettem. Mert ő az, akire burát 
tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött 
óvtam. Mert róla öldöstem le a 
hernyókat (kivéve azt a kettőt-hármat, 
a lepkék miatt). Mert őt hallottam 
panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha 
hallgatni is. Mert ő az én rózsám.  
Azzal visszament a rókához. 
– Isten veled – mondta. 
– Isten veled – mondta a róka. – 
Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: 
jól csak a szívével lát az ember. Ami 
igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan. 
 – Ami igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan – ismételte a kis herceg, 
hogy jól az emlékezetébe vésse.  

 – Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: 
az teszi olyan fontossá a rózsádat.  
– Az idő, amit a rózsámra 
vesztegettem... – ismételte a kis 
herceg, hogy jól az emlékezetébe 
vésse. 
– Az emberek elfelejtették ezt az 
igazságot – mondta a róka. – Neked 
azonban nem szabad elfelejtened. Te 
egyszer s mindenkorra felelős lettél 
azért, amit megszelídítettél. Felelős 
vagy a rózsádért... 
– Felelős vagyok a rózsámért – 
ismételte a kis herceg, hogy jól az 
emlékezetébe vésse. 
  
   

   LÉVAI ANIKÓ 
      A KONYHAABLAKBÓL 
 
   „...a főzés is lehet kultusz, de csak akkor, ha magjában nem az egyéni 
élet érdekei, hanem az arany kiművelése áll" – írja Hamvas Béla. 
   Az őszinte hang és a természetes stílus önmagában is aranyat ér, s ha 
mindez ráadásul egy stílusosan megírt, gazdagon illusztrált könyvben 
jelenik meg – különleges ajándék az olvasónak. Ez a könyv ilyen. Olyan 
természetességgel szól életről, ételről, amilyen természetesnek Lévai 
Anikót már 18 éve ismerjük: nem hivalkodik ő sem, a szöveg sem. Ebben 
a könyvben is úgy lép elénk, ahogy eddig találkoztunk vele, teszi a 
dolgát, humorral, kedvesen, mosolyogja, megalkuvást nem ismerve. 
Csak mesél. Ott ülünk vele mi is a konyhában, jó szívvel fogadott 
vendégként, s miközben főz, hallgatjuk őt. És szavai lebontják a falat, 
kitágítják a világot.   
   Őszinte és eredeti könyv ez: a konyhaablak mögött, a csodálatos 
fotókon ugyanis nem csak az ötgyermekes családanya tűzhelye jelenik 
meg a különféle gusztusos ételekkel, de felsejlik az étkezőasztalnál ülő 
család is, emlékek, arcképek, kalandos, megindító és szívszorító 
történetek – egy meghitt család életének pillanatai villannak föl és 
bomlanak ki ebben a meghatározhatatlan, besorolhatatlan, különleges 
műfajú írásban.  
   „Rólunk már szinte mindent és annak az ellenkezőjét is megírták, így 
ezzel a könyvvel jómagam szerettem volna ablakot, ha csak egy 
konyhaablakot is nyitni az életünkre, és bepillantást engedni 
mindazoknak, akik nem ismernek minket közelről: mi ilyenek vagyunk." – 
vallja a szerző. 

Olvasó 
 

 

Lévai Anikó ezzel a II. János Pál -idézettel köszönti a Mária és Márta Magazin olvasóit. 
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Nagyszámú érdeklődő jelenlétében 
mutatták be Marosvásárhelyen, Orbán 
Viktorné Lévai Anikó A konyhaab-
lakból című, nemrég megjelent sza-
kácskönyvét. Miután a dedikálásra vá-
rók hosszú sora elfogyott, hétköznap-
jairól, életéről, családjáról faggattam a 
szerzőt, Magyarország volt miniszterel-
nökének feleségét. 
 
– Szeret főzni? 
– Igen. Édesanyám azt tartotta, aki 
olvasni tud, főzni is tud, ezért bátran 
álljunk neki a főzésnek, egyik kezünk-
ben szakácskönyvvel, másikban egy 
fakanállal. Az ő ösztönzésére kezdtem 
el én is keresni és tanulmányozni az 
izgalmas recepteket, először elképzel-
ni az ismeretlen ízeket. Aztán egyre 
lelkesebb szakács vált belőlem.  
– Honnan szerzi be a recepteket? 
– Nagyon sokat tanultam édesanyám-
tól, a családtól, ismerőseimtől. Antikvá-
riumokban is kutattam régi receptek 
után, külföldi utazásaim alkalmával is 
gyűjtöttem recepteket. A könyvbemuta-
tók kapcsán ismeretlenek is meglep-
nek receptekkel, már egy újabb kötetre 
való gyűlt össze. Ezekből is kipróbál-
tam néhány olyan ételt, amit én eddig 
másként készítettem. Kíváncsi voltam 
a különbségre. 
– Mi a véleménye a reformkonyháról? 
– Híve vagyok a reformkonyhának, 
 csakhogy ez alatt vegyileg tiszta, friss 
élelmiszerek fogyasztását értem. Én, 
ma már archaikusnak mondható, pa-
rasztcsaládban nőttem fel. Szüleim 
gazdálkodtak, szinte minden, ami az 
asztalra került, otthon termett a kert-
ben vagy a tanyán. Hozzászoktam, 
hogy jó minőségű alapanyagokból, jó 
ízű ételek kerüljenek az asztalra. Mi 
azt a tejet ittuk, amit anyu fejt, és abból 
a kakasból készült a vasárnapi ebéd, 
amelyik reggel még a családot ébresz-
tette. Én most is évszaknak megfelelő 
ételeket főzök, legyen az hús, főzelék, 
hal- vagy vadétel, a hangsúly a minő-
ségen van. Ezért most is kimegyek a 
tanyára levágni a baromfit, meg a ser-
tést, s a tejet is a férjem szülőfalujából 
hozzuk. Ezt látják, ebbe nőnek bele 
gyermekeink is. 
– Annakidején sokat tanult a szüleitől, 
mára már ötgyermekes családanya: 
Ráhel 18, Gáspár 15, Sára 13, Róza 6 
és Flóra alig 3 éves. Biztosan gyakran 
felteszik Önnek a kérdést, hogy milyen 

ötgyermekes édesanyának lenni?  
– Szép, de nagyon be kell osztanom 
az időmet. Meggyőződésem az, hogy 
sok gyereket sokkal könnyebb nevelni, 
mint egyet vagy kettőt, mert egy cso-
mó dolgot nem is kell tanítani nekik – 
egymástól látják. Azt, hogy az ember 
megosztja a többiekkel, amije van, 
odafigyel a másikra, segít a kisebbek-
nek, nem kell külön hangsúlyozni, mert 
egy nagycsaládban ez mind nyilvánva-
ló. Egyébként is az első hat év számít 
leginkább, akkor tanul meg a gyerek 
együtt érezni, alkalmazkodni, uralkodni 
magán, és utána már szinte csak any-
nyit tehetünk, hogy a külvilág negatív 
hatásait ellensúlyozzuk. 
– Mit gondol, hogyan jutottunk idáig, 
hogy a több mint három gyermeket 
nevelő szülőkre úgy néznek, mint a 
csodabogarakra és nagyon kevesen 
vállalnak egy-kettőnél több gyereket? 
– Nagyon összetett kérdés, mert sok 
minden befolyásolja a gyermekvállalási 
kedvet: a neveltetés, a szociális-
társadalmi helyzet, a munkahely. A 
kommunizmus idején, a lakótelepi pa-
nellakásokban, ahová nem fért be ak-
kora asztal, hogy heten körülüljék, ne-
hezen vállalhattak öt gyereket. Fel-
bomlottak azok a közösségek is, ahol 
a szomszédok, rokonok még figyeltek 
egymásra, komatálat vittek a gyerek-
ágyas asszonynak. Így sok esetben 
nincs segítsége a kismamának. Egy 
interjú alkalmával megkérdezték tőlem, 
miért van ennyi gyerekünk. Én nem 
akartam ecsetelni a férjem és köztem 
levő kapcsolatot, meg azt, hogy mikor 
férjhez mentem, Isten előtt fogadalmat 
tettem és ahhoz ragaszkodom, csak 
annyit mondtam, hogy: – mert nem 
bízom a nyugdíjrendszerben.  
– Példaértékű lehet az önök családja… 
– Nem volt szándékunkban példát sta-
tuálni a családunkkal. Azért van sok 
gyerekünk, mert Isten sok gyerekkel 
áldotta meg az életünket és mi nagyon 
örülünk ennek. 
– Vajon meg fog változni a családok 
gyermekvállalási kedve? 
– Reménykedjünk, hogy igen. Sokan 
úgy tartják, hogy sok gyermek sze-
génység. Igaz is, hogy egy nagycsalád 
fenntartásához sokra van szükség. De 
ha majd megérzik, hogy egy nagycsa-
ládban mekkora erő van, akkor azt is 
megértik, hogy a sok gyermek gazdag-
ságot jelent. 

– A gödöllői Agrártudományi Egyete-
men jogot tanít, aztán a naponkénti 
családi teendők… és mindemellett ön-
kéntes szeretetszolgálatokban is részt 
vállal. Alapító tagja a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálatnak, valamint 
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá-
latnál is munkálkodik. Fontosnak tartja 
az ilyen jellegű tevékenységeket? 
– Számomra nagyon fontos, én régóta 
részt veszek ilyen tevékenységekben. 
Most például Marosvásárhelyről Szé-
kelyudvarhelyre utazom, ahol a Szere-
tetszolgálat nagyköveteként Kovács 
István-Kokó ökölvívóval együtt egy új 
iskola avatóünnepségén leszünk jelen.  
– Miért van az, hogy olyan kevesen 
vállalnak önkéntes szeretetmunkát? 
– Én úgy látom, hogy azért sokat fejlő-
dött a társadalom ezen a téren. Szük-
ség esetén megmozdulnak az embe-
rek. A szeretetszolgálatoknak a médiu-
mokban való népszerűsítése, a tévé-
adásokban, a rádióban, újságokban 
gyakran elhangzó felhívások egyre 
érzékenyebbé teszik az embereket a 
szükségben lévők iránt. Lásd a tavalyi 
árvízkárosultak megsegítésére meg-
született összefogás szép példáját. Én 
azt tartom fontosnak, hogy mindenki a 
maga helyén tegye meg, ami a dolga. 
Mert ha figyelünk a környezetünkre, 
akkor megtaláljuk a ránk váró feladato-
kat is. 
– Köszönöm a beszélgetést. 
                                                                                                                     
        Borsos Melinda  
 
 

Heten az asztal körül 
 

          Beszélgetés Lévai Anikóval 
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   Maroscsapó a Marosvásárhely-
Kolozsvár nemzetközi út mentén fek-
szik.Radnót, Marosugra, Román-
kocsárd és Marosorbó határolják. 
  Az 1332-ben pápai dézsmajegyzék-
ben Thape néven szerepel, az évszá-
zadok alatt többször módosult a neve. 
A templom építése Orbán Balázs sze-
rint a XVII. században, más vélekedé-
sek szerint a XIV. században történt. A 
fennmaradt lelkészi névsor 1649-ben 
Vatai Mihállyal kezdődik, a mostani 
lelkész a 47-ik. 
   Az 1930-as statisztika szerint a falu-
nak 528 román, 516 magyar, 47 cigány 
lakója volt, a reformátusok száma 396. 
Az egyház mai lélekszáma 187, nagy-
részük idősebb. Két éve megszűnt az 
iskolában a magyar tagozat, mert két 
tanulót elvittek a marosbogáti gyer-
mekotthonba, ahol az otthoninál jobb 
körülmények között élnek. 
   A nőszövetség 1999-ben alakult, 30 
taggal, ma is az akkor választott veze-
tőséggel működik. Adományokból gaz-
dálkodnak, segítik évente a marosvá-
sárhelyi öregotthon lakóit, rendeznek 
szeretetvendégséget március 8-án, a 
nők világimanapján, anyák napján. 
Ilyenkor, istentisztelet után mindenkit 
meghívnak, elhelyezkednek a papilak 
udvarán az asztalok körül. Az asszo-
nyok az előre bedagasztott tésztát ott 
helyben sütik kürtöskalács-sütőkkel, 
vagy pánkót készítenek a konyhában. 
A nyers tésztába cédulára írt számokat 

helyeznek, a szerencsés 
megtalálók könyvet nyer-
hetnek. Ezeken az alkal-
makon a kis létszámú 

gyülekezet nagy családként ünnepel. 
   Az évente idelátogató holland vendé-
gek ellátásáról is az asszonyok gon-
doskodnak. Télen házaknál szállásol-
ják el őket, nyáron az udvaron sátrak-
ban laknak. Egy-egy nőszövetségi tag 
akkor egész nap főz a tiszteletes asz-
szonnyal együtt. A holland csoport, 
viszonzásképpen megkínálja az egész 
gyülekezetet, olyankor a csapóiak a 
vendégek. 
   A nőszövetségi zászlót Kutyfalváról 
hozták, Istvánházára vitték, szeretet-
vendégséget rendeztek. Az öregott-
honba évente 5-6 asszony megy, 90 
csomagot visznek, a tiszteletes úr bib-
liaórát tart az otthonban élőknek. A 
nőszövetségi bibliaórákat csütörtök 
este tartják, igemagyarázat után be-
szélgetnek, énekelnek, néha diavetítés 
is van. 
   Van egy Marosvásárhelyen lakó nő-
szövetségi tagjuk, aki hazajön minden 
március 8-án és megajándékozza a 
falu lakosait, románokat, magyarokat 
egyaránt. A faluban van egy nemrég 
visszakapott épület, amelyet a Svájc-
ban élő tulajdonosok a falu használatá-
ra fognak adni, ide rendeznek be 
könyvtárat, olvasótermet. 
   A csapói nőszövetség leginkább 50 
éven felüliekből áll, de azért kiveszik a 
részüket a templomjavítás utáni takarí-
tásból, ablak-ajtó-padfestésből, a 
papilak rendbetartásából. Ilyenkor és 
az imahéten mindenki kérés nélkül 

hozza a vacsorát, ebédet, kenyérsü-
tést vállalnak, a vendéglelkészek ellá-
tására is mindig többen jelentkeznek, 
mint amennyire szükség van. 
   A kis gyülekezet reménykedve néz a 
jövőbe, a faluban víz- és csatornaháló-
zatot vezetnek, itt fog elhaladni az au-
tósztráda. Már két fiatal család is épít-
kezik, tavaly nem volt temetés, de két 
gyermeket kereszteltek. 
 
   Marosugra a Hosdád pataknak a 
Marosba ömlésénél fekvő falu, amely-
nek lakósai a monda szerint úgy élték 
túl a tatárok kegyetlenségét, hogy a 
falu fölötti hegyre menekültek. Mikor 
fogytán volt az ivóvizük, buzgón kérték 
Isten segítségét, s Barasó nevű vezé-
rük dárdája nyomán bő forrás fakadt. 
   Az 1848-as jobbágyfelszabadításkor 
a falut a Haller grófok bírták, 400 ma-
gyar lakott itt. 1803-ban Ferenc csá-
szár engedélyével országos vásárjogot 
nyertek. 1861-ben a falu határában 
sós-jódos ásványvizet fedeztek fel, 
különböző betegségek gyógyítására 
alkalmasat.  
   Ma a református hívek száma 378, a 
román anyanyelvűek ugyanennyien 
vannak. Óvodában, iskolában van ma-
gyar tagozat. 
   A tiszteletes asszony elmondja, hogy 
a nőszövetség 2000-ben alakult, kb. 
15 a tevékeny tagjuk. Nem fizetnek 
tagsági díjat, szükség esetén összepó-
tolnak. Télen tartanak – nem túl látoga-
tott – bibliaórákat. Évente felkeresik az 
öregek házát, árvaházak számára 
gyűjtést rendeznek. Tavaly ők adtak 
helyet a körzeti nőszövetségi konferen-
ciának. Az eseményt a templomban 
kihirdették, a hiányzóknak megüzen-
ték, nagyon sok adakozó volt. Tojást, 
lisztet, zöldséget, tyúkot, pénzt gyűjtöt-
tek össze, disznót vágtak, s a megma-
radt összeget az orgonaszenteléskor 
használták fel. 
   A főzést két nappal a konferencia 
előtt megkezdték, sütöttek 20 rúd kalá-
csot, az érkező vendégeket tea és ká-
vé mellett ezzel kínálták. Ebédre a 
csorba után disznó-és tyúksült került 
az asztalra, a savanyúságot a tisztele-
tes asszony ajándékozta. A sok mun-
kát 10 nőszövetségi tag végezte, ők 
segítettek ellátni az orgonaszentelés-
kor összegyűlt 50-60 vendéget is. A 
nők napját egy marosvásárhelyi alapít-
vány (Nők a nőkért) tagjaival együtt 
ünnepelték, akiket teával, kávéval, 
szendviccsel kínáltak. 
   Az ugrai nőszövetségnek a legtöbb 
munkát a holland testvérgyülekezettel 
való kapcsolattartás adja. Évente jön a 
külföldi csoport, közös kiránduláson 

Márták és Máriák (23.) 

A maroscsapói gyülekezet néhány tagja 
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Kahlil Gibran  

                    A próféta 
                           (részlet) 
 
Akkor egy remete, aki egy évben 
egyszer látogatott el a városba, 
előlépett, és így szólt: Beszélj nekünk 
az Örömről.  
És ő válaszolt, mondván:  Az öröm: a 
szabadság dala, de nem a szabadság. 
Vágyaitok virágba borulása, de nem a 
gyümölcse. Az öröm: a mélységnek 
magassággá változása. De nem a 
mélység, sem pedig a magasság. Az 
öröm: amikor szárnyra kap a kalitkába 
zárt madár, de nem a tér, amelyet a 
kalitka magába foglal. Valóban, az 
öröm a szabadság dala.  
És kívánom, bár teljes szívetekből 
énekelnétek azt; ám szíveteket az 
éneklésben mégsem veszítenétek el. 
Ifjaitok közül némelyek úgy keresik az 
örömöt, mintha az volna minden, és 
őket megrójátok és megítélitek ezért. 
Én nem ítélném és nem rónám meg 
őket. Engedném, hadd keressék. Mert 
megtalálják az örömöt, de nemcsak őt; 
heten vannak az ő nővérei, és a 
legkisebbik is szebb, mint maga az 
öröm. Nem hallottatok még arról az 
emberről, aki gyökereket keresve 
ásott a földben, és kincset talált? És 
vannak öregeitek között, akik 
bűntudattal emlékeznek az örömökre, 
mint gonosztettekre, melyeket részeg 
fővel követtek el.  
De a bűntudat az elmének elködö-
sülése, nem megtisztulása. Örömeikre 
hálával kellene emlékezniük, miként a 
nyári aratásra. Ám ha a bűntudat 

megnyugvást hoz számukra, hát 
légyen övék a megnyugvás.  
És vannak közöttetek olyanok, akik 
nem ifjak és nem is emlékező öregek; 
és ők a kereséstől és az emlékezéstől 
való félelmükben elvetnek maguktól 
minden örömet, nehogy lelküket 
elhanyagolják, vagy vétkezzenek 
ellene. Hanem ők is meglelik 
örömüket abban, hogy így cselek-
szenek. És így ők is megtalálják a 
kincset, habár reszkető kézzel ásnak 
a gyökér után.  
De mondjátok meg nekem, ki 
vétkezhet a lélek ellen? Vétkezhet-e a 
csalogány az éjszaka csöndje ellen, 
avagy a fénybogár a csillagok ellen? 
És tűzhelyetek lángja vagy füstje 
megterheli-e a szelet? Azt gondoljátok 
talán, hogy a lélek csöndes tó, melyet 
egy bottal felkavarhattok? Gyakorta, 
mikor megtagadjátok az örömöt 
magatoktól, csupán félreteszitek azt 
lényetek egy rejtett zugába. Ám ki 
tudja, hogy ami ma elhárítva lenni 
látszik, nem várja-e meg a holnapot?  
Még testetek is ismeri örökségét és 
jogos szükségeit, és rá nem szedhető. 
És a ti testetek a lélek hárfája. És 
rajtatok áll, hogy édes dallamot 
csaltok-e ki belőle vagy lármát.  
És most azt kérditek szívetekben: 
honnan tudnánk megkülönböztetni, 
ami jó az örömben, attól, ami nem jó? 
Menjetek földjeitekre és kertjeitekbe, 
és meglátjátok majd, hogy a méh 
örömmel gyűjti a virágok mézét, ám a 
virág is örömmel engedi át mézét a 
méhnek. A méh számára a virág az 
élet forrása, és a virág számára a méh 
a szeretet követe, és mindkettejük 

számára, méhnek és virágnak 
egyaránt, örömöt adni és kapni 
egyszerre szükség és boldogság.  
Legyetek olyanok örömeitekben, mint 
a virágok és a méhek.  

(Révbíró Tamás fordítása) 

 

vesznek részt, gyermekeket nyaraltat-
nak. A hollandok kérésére hagyomá-
nyos ugrai esküvőt rendeztek vőfélyek-
kel, menyasszonykikéréssel, búcsúzta-
tással, a templomudvarán tánccal. 
   A testvérgyülekezet az orvosi rende-
lő tetőterét számítógépekkel rendezte 
be, angol órákat tartottak volna felnőt-
teknek, de csak a gyermekek érdek-
lődtek a nyelvtanulás iránt. Amíg ez a 
terem elkészült, az itt dolgozó 15 em-
ber számára is az asszonyok főztek. A 
nőszövetségi zászlót Csekelakáról 
hozták, Göcsre vitték, mindkét alka-
lommal kis műsorral készültek.  
   Az ugrai nőszövetség tagjai 30-50 év 
közöttiek, ennél idősebbek nem igen 
érdeklődnek. Terveik között szerepel 
énekkar szervezése, ha a frissen vég-
zett kántor-tanítónő vállalja, teadél-
utánok rendezése, a bogáti árvaház 
meglátogatása. 
                                                                                                                          Sürögnek-forognak az ugrai asszonyok 

Weöres Sándor 

          A beszélő forrás 

 
megszólal a kimondhatatlan, 
de nem mondhatja ki önmagát 
 
cselekszik a kezetlen, 
de csak a te kezeddel 
megindul a lábatlan, 
de csak a te lábaddal 
eszmél az eszetlen, 
de csak a te eszeddel 
virágba borul a virágtalan, 
de csak a te virágoddal 
gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, 
de csak a te gyümölcsöddel 
adakozik az adhatatlan, 
de csak a te adományoddal 
irgalmaz az irgalmatlan, 
de csak a te irgalmaddal 
imádkozik az imátlan, 
de csak a te imáddal 
fényes lesz a fénytelen, 
de csak a te fényeddel 
 
megszólal a kimondhatatlan, 
de csak a te szívedben. 
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   Marosugrán, szép kis családi házban 
él özv. Albert Józsefné Zubák Kata-
lin. A férjével közösen épített otthonba 
már csak egyedül költözhetett be, és 
lakik 13 év óta. 

   – Szép emlékei vannak-e az ifjú kor-
ról? 
   – Fiatal koromból jó néhány eszten-
dő a háború alatt telt el. 1928-ban szü-
lettem Radnóton, később Tordára köl-
töztünk. Közeledett a front, s mi elme-
nekültünk Magyarvistára. Az maradt 
meg nekünk, amit magunkkal vittünk, a 
házunkat kirabolták. 
   – Hol találkozott először a férjével? 
   – A háború után Kolozsvárra költöz-
tünk, ott jártunk iskolába a testvérem-
mel együtt, én tanítónő szerettem vol-
na lenni. Egy baráti összejövetelen 
ismerkedtem meg az urammal, ő III. 
éves teológus volt. Megszerettük egy-
mást, de nekem még lett volna pár 
hónap az érettségiig. „Nekem jó vagy 
így is. Nem jó, hogy eltartalak?”–  
mondta. Apósom Buzásbesenyőben 
volt lelkész, azt akarták, hogy közel 
legyünk, így kerültünk Oláhdellőre. 
   – Hogy alakult itt az életük? 
   – Anyósom megbetegedett, mi jár-
tunk át gondozni. Rendre megszülettek 

a gyermekek, úgy mentünk át sokszor 
gyalog, hogy az uram a karjában vitte 
a kicsiket. Télen a Maros be volt fagy-
va, én féltem rálépni, de muszáj volt. 
Halála előtt azt mondta anyósom: „Ha 
a fiam még egyszer nősülne, csak té-
ged kellene elvegye.” 
   – Nehéz volt megszokni a falusi éle-
tet? 
   – Én nem ismertem a kerti munkát, a 
dellőiek mindenre megtanítottak, min-
denben segítettek, nagyon jók voltak 
hozzánk. Tavaly templomjavítás volt, 
az ünnepségre engem is meghívtak, 
nagyon jól esett találkozni velük. 
   – Mi volt a legnehezebb? 
   – A gyermekeknek minden nap át 
kellett jönni a Maroson, mert ott csak 4 
osztály volt. Komp hozta őket, vagy ha 
az nem járt, csónak. Nagyon sokat 
aggódtam értük. Féltettük a víztől, ami-
kor a többi gyermek hívta őket fürödni, 
nem engedtük. Egyszer azt mondja az 
uram: „Te, mi nem jól csináljuk, meg 
kell nekik tanulni úszni!” Akkor elen-
gedtük, de meghagytuk, hogy a mély 
vízbe ne szökjenek. Utánuk lopóztunk, 
hát láttuk, hogy mint a többiek, ők is 
fejest ugranak, nem félnek, akkor mi is 
megnyugodtunk. 
   – Mennyi ideig laktak Oláhdellőn? 
   – 16 évet éltünk ott, rosszul esett 
eljönni, nagyon jó, tisztességes embe-
rek voltak, a templomba is rendesen 
jártak, de a gyermekek iskolája miatt el 
kellett jönni. Meghívással jöttünk át 
Marosugrára. Az elődünk, Magyari La-
jos bácsi 36 évet szolgált itt, nem köl-
töztek el, 4 évig együtt laktunk. Nehéz 
volt ez az idő, még a fazékról a fedőt is 
felemelték: „Na, mit főztél?” 
   – Hogy telt tovább az élet? 
   – Megszoktuk Marosugrán is, a gyer-
mekek a leggyorsabban. Jó nagy volt a 
papilak, a kert, csak az emberek nem 
jártak úgy templomba, mint Dellőn. Az 
uramnak kicsi volt a fizetése, a gyer-
mekeket taníttatni kellett, én 23 évig 

kézimunkáztam, pénzért. Öreg 
korukra a szüleim is ideköltöz-
tek, édesanyám kórházban halt 

meg, édesapámat én gondoztam. 
A gyermekeinket nagy szeretetben 
neveltük, soha nem vertük meg. Az 
egyik fiam lelkész lett Piskin, a másik 
vállalkozó Marosvásárhelyen, a lá-
nyom Magyarországon lakik. 
   – Mikor jelentkeztek a férjén a beteg-
ség tünetei? 
   – Az uram1994-ben halt meg, tüdő-
rákban, de nem tudtuk hogy mi baja 
van. 8 évig minden éjjel felkeltem, 
hogy borogassam, mert dagadt a keze
-lába. Akárhova mentem, mindig utá-
nam szólt: „Kati, ne ülj sokáig, főleg ne 
sötétig!” Egyszer mikor jöttem haza, 
nagyon rosszul volt, feketét hányt. 
Nem akart kórházba menni, mert ott 
nem hagyják cigarettázni. Mégis be-
küldtük a mentővel Marosvásárhelyre, 
a gyermekek mellette voltak, Akkor 
tudtuk meg, hogy tüdőrák, abba halt 
bele. A temetésén jóformán nem is 
tudtam mi van velem, kisebb agyvér-
zést kaptam, sírtam egy kerek eszten-
deig minden nap. Egy fél év után köl-
töztem ebbe a házba.  
   – Nehéz egyedül élni… 
   – Halálos betegségnél is rosszabb, s 
én nagyon félős vagyok. Hála Isten-
nek, jó gyermekeim vannak, kétheten-
te jönnek, vagy ha telefonálok, azon-
nal. Mindenben segítenek. A szomszé-
dokkal is jól vagyok, de mindenkinek 
dolga van, nincs ideje beszélgetni. Ha 
a TV nem lenne, megbolondulnék. 
   – Életének melyik szakaszára gondol 
a legszívesebben? 
   – Mikor megismerkedtünk az uram-
mal, mindjárt megszerettük egymást. 
Jó táncos, énekes, zenész volt, na-
gyon boldog voltam. 
   – Mire gondol, amikor nagyon egye-
dül érzi magát, elkeseredik? 
   – Azt az éneket énekelem magam-
ban, hogy: „Mennyben lakó én Iste-
nem…” 

                                                                                                                             
T. I. 

Halálos betegségnél rosszabb  az egyedüllét 

Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni azt,  
ami szép és jó az életben. 

Móricz Zsigmond 
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   Nyárádkarácsonfalván születtem, 
ahol Isten kegyelméből olyan hívő re-
formátus családokat ismerhettem meg, 
akik a kommunista diktatúra tiltása el-
lenére is vállalták keresztyén hitüket, 
templomba jártak, bibliaórán rendsze-
resen részt vettek. Nagyszüleim ezek-
re az alkalmakra engem is magukkal 
vittek, hiszen szüleim nagyon elfoglal-
tak voltak s a munkahelyük is veszély-
ben forgott volna, ha részt vesznek az 
istentiszteleti alkalmakon. Ők csak ké-
sőbb ismerték meg Isten kegyelmét és 
az elődök hagyatékát, s ma már ők is 
az Úr hűséges szolgái. 
   Drága szüleim, lelkipásztorom bölcs 
tanácsa, valamint nagyszüleim biztatá-
sa irányította lépteimet Isten megisme-
résének útjára a vallásórákon, isten-
tiszteleteken és bibliaórákon. Akkor 
még nem tudtam, hogy mi leszek, ha 
megnövök, de a tanítás kérdése na-
gyon foglalkoztatott. 
   A politikai fordulat után 1990-ben a 
Kolozsvári Református Kollégium diák-
ja lettem, ahol Isten új barátokkal és 
lelki testvérekkel ajándékozott meg. 
Életemet felajánlottam az Úr Jézusnak, 
hadd formáljon a maga akarata szerint, 
és Ő megértette velem, hogy mi a ter-
ve életemmel: szolgálni Neki, s tovább-
adni az örömhírt, hogy Ő szereti az 
embereket és életünket megújítja ke-
gyelme által. Így kezdtem készülni arra 
a szolgálatra, amelyet ma már 15 éve 
végzek: vallástanár lettem. Kolozsvári 
tanulmányaim végzése közben is már 
tanítottam gyülekezeti illetve iskolai 
vallásórán. Azokban az időkben nagy 
volt az Isten utáni éhség, nagyon sok 
szülő hozta gyermekeit hittanra, öröm 
volt látni a sok megújuló családot. Köz-
ben férjhez mentem, örömmel lettem 
segítőtársa páromnak, aki lelkipásztor, 
együtt állunk az Úr szolgálatában. Is-
ten három gyermekkel áldotta meg 
házasságunkat, legfőbb vágyunk, hogy 
gyermekeink is megismerjék az Urat, 
tudatosan döntsenek mellette és szol-
gálják Őt, aki igazi értelemet és célt ad 
életünknek. 
   Tíz éve élünk és szolgálunk Galam-
bodon, ahol a kántorizálás szolgálatát 
is végzem.  Négy iskolában tanítok, 

négy iskola között ingázom hetente: 
Marosvásárhely, Mezőcsávás, Mező-
fele és Galambod. Sok a tennivaló, de 
hálát adok az Úrnak, hogy kapok erőt 
feladataim elvégzéséhez: „Az aratni 
való sok, de a munkás kevés…” (Luk. 
10, 2) és „a napok gonoszok” (Ef. 5, 
16). 
   Bizony ma már, ebben a nagyméretű 
elvilágiasodásban nehezebb a hitokta-
tás, mint akárcsak tíz évvel korábban 
volt. Sokféle hatás éri gyermekeinket 
és nagy a csábítás a keleti vallások és 
szórakoztatóipar (tv, internet, diszkó, 
stb.) irányából. A fiataloknak nem 
könnyű választani, helytállni, megma-
radni a helyes úton. Felülről kapott erő-
re, bátor hitre, kitartásra van szüksé-
günk annak érdekében, hogy el ne 
sodorjanak bennünket különböző 
áramlatok. Bízom Istenben, és tudom, 
hogy munkám nem hiábavaló az Úr-
ban      (1.Kor. 15, 58). Az elvetett Ige 
megfogan és lassan-lassan felnövek-
szik, gyümölcsöt terem „némely száz 
annyit, némely hatvan annyit, némely 
pedig harminc annyit.” (Mk. 13,8) Tizen
-ötéves szolgálatomat röviden a követ-
kezőképpen jellemezhetném: volt any-
nyi örömben, áldásban részem, hogy 
el ne csüggedjem és volt annyi nehéz-
ségben és csalódásban részem, hogy 
el ne bizakodjam. 
 

Jakab Edit Judit 
 
 
 

Kalkuttai Teréz  
            

             Öröm 
 
Az öröm imádság, az öröm erő.  
Az öröm háló, amellyel lelkeket 
foghatunk.  

Isten szereti az örvendező 
imádságot.  

A legjobb módja, hogy Istennek 
hálát adjunk:  
ha dolgunkat örömmel tesszük.  

 
A szerető szív vidám szív.  
Ne engedd, hogy a gondok  

úgy hatalmukba kerítsenek;  
hogy miattuk elfelejtsz örülni  

a feltámadt Krisztusnak.  
 
Mindnyájan Istenhez vágyódunk,  

a mennyországba,  
de hatalmunkban áll,  

hogy már most és itt nála legyünk 
a mennyben,  
s minden pillanatban 

boldogságban részesüljünk.  
Ez azt jelenti:  
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,  

segítsünk, ahogyan ő segít,  
adjunk, ahogyan ő ad,  

szolgáljunk, ahogy ő szolgál,  
mentsük meg az embert,  
ahogyan ő megment minket,  

huszonnégy órán át vele legyünk,  
és a legnyomorúságosabb 

öltözékben is  
felismerjük.  
 
 

Szerepeink és küldetésünk (8.) 

Örömmel az Úr szolgálatában 
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– Mivel foglalkozik a családsegítő szol-
gálat? 
– Olyan családokon, személyeken sze-
retnénk segíteni, akik valamilyen lelki 
problémával küszködnek, s környeze-
tükben nem találnak megfelelő segít-
séget. Jól tudjuk, hogy legtöbb kiskö-
zösségben, gyülekezetben, nagycsa-
ládban vannak olyan személyek, akik-
re számítani lehet, akik meghallgatnak 
minket, s segítséget, tanácsot, lelki 
támaszt nyújtanak. Az is megtörténik, 
hogy nem találjuk meg ezeket a sze-
mélyeket, vagy már nem tudnak segí-
teni. Itt akarunk mi közbelépni, s szak-
emberi segítséget nyújtani azoknak, 
akik szoronganak, nem értik, hogy lel-

ki, testi téren mi történik velük. Vannak 
olyan személyek, akik betegnek érzi 
magukat, s ez a félelem, érzés megne-
hezíti életüket. Vagy megtörténik, hogy 
nem tudnak kilábalni egy krízishelyzet-
ből, nem tudják, hogyan segítsenek 
társukon, gyermekükön.  
– Mondj néhány példát, hogy eddig 
milyen problémákkal fordultak hozzá-
tok? 
– Segítséget kért egy  családanya, aki 
úgy érezte, hogy nem tudja megoldani 
a családjában, a férjével, gyermekivel 

felmerülő problémákat. De fiatalok is 
felkerestek, akik nem tudták, hogy 
merre haladjanak tovább az életben, 
nekik is megpróbáltunk segíteni. Segít-
séget kért olyan anya tőlünk, aki el-

vesztette fiát, s nem tudta ezt feldol-
gozni, elfogadni. Olyan fiatal pár is volt 
nálunk, akik házasság előtt álltak, de 
kapcsolatuk nem volt problémamentes. 
Volt egy házaspár, akinek hűtlenség 
miatt került válságba a kapcsolatuk, de 
meg szerették volna menteni.  
– Hogyan lehet felvenni a kapcsolatot 
veletek? 
– Egyelőre a Bod Péter Diakóniai Ház-
ban van a székhelyünk, ahol kedden 
és szerdán 16-18 óra között fogadjuk a 
hozzánk fordulókat. Bejelentkezni az 
én telefonszámomon (0740-325473) 
lehet, a fent említett időpontokban.     
A székhelyen folytatott tevékenység 
mellett kijárunk gyülekezetekben, ahol 
bemutatjuk a családsegítő szolgálatot, 
s egy fontos dologra hívjuk fel az em-
berek figyelmét: amennyiben életük, 
családjuk válságba került, gondjaik 
vannak, ne szégyelljenek segítséget 
kérni. Forduljanak elsősorban család-
tagjaikhoz, gyülekezetük tagjaihoz, a 
lelkészekhez, s ha ők nem tudnak se-
gíteni, akkor keressenek fel minket, 
hiszen legtöbbször van megoldás a 
bajra. 

Familia – Családsegítő szolgálat 
 
A gyertya semmit nem veszít azzal, ha lángra lobbant egy másik gyertyát – 
olvasható a Familia Családsegítő szolgálat szórólapján. Az idén februártól 
működő, keresztyén pszichológusok, pedagógusok, orvosok és lelkészek által 
létrehozott alapítványról Becsky Borbálával beszélgettünk. 

proMissio sátor  
a Félszigeten 

A Mária és Márta Magazint 
kiadó proMissio Egyesület, 

keresztyén ifjúsági  
programmal vett részt a  

marosvásárhelyi  
Félsziget Fesztiválon 
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Engedjük-e el a serdülőkorú  
gyermeket a diszkóba, vagy sem? 

 
   A gyermek rendszerint egész életé-
ben nem okoz annyi fejfájást szüleinek, 
mint serdülő korában. A veszélyek so-
kaságáról, amelyek egy kamaszra le-
selkednek, nem is beszélve. 
   Előbb vagy utóbb sok szülő eletében 
eljön az a pillanat, amikor szembesül a 
címben feltett kérdéssel. Bizonyára 
mindenki tudja, hogy a serdülőkorú 
gyermek szórakozásához – korát és 
érettségét tekintve – nem a diszkó a 
legmegfelelőbb hely. Mégis nehéz 
nemmel válaszolni, főként amikor a 
gyermek bizonygatja, hogy ő már nagy, 
tud vigyázni magára. A legfőbb érve az, 
hogy minden barátja vagy osztálytársa 
ott lesz. Nem könnyű kitartani a helyes 
döntés mellett és mivel sok szülő bele-
fárad a kamasszal folytatott harcba, 
enged mielőtt végig gondolná a követ-
kezményeket.  
   A serdülők lázadnak a szülők, 
tanárok által képviselt értékek ellen és 
igyekeznek megfelelni a kortársak által 
elfogadott viselkedésmódoknak. Mivel 
szeretnének felnőttnek, önállónak és 
bátornak látszani, keresik a veszé-
lyeket és a különleges helyzeteket. A 
diszkó sokféle veszélyt rejteget egy 
kamasz számára. 
   A dübörgő zene vérpezsdítően hat az 
emberi szervezetre, a különböző fény- 
és hangeffektusokkal úgynevezett 
felpörgetett állapot idézhető elő, amely 

alkohol vagy kábítószer fogyasztása 
nélkül is csak lassan múlik el. Ilyenkor 
feloldódnak a gátlások, csökken az 
önkontroll, szabadnak érzik magukat és 
könnyen belesodrodhatnak akár al-
kalmi szexuális kapcsolatokba is. 
   Ezt az állapotot fokozni lehet alkohol-
lal esetleg könnyű, vagy nehéz drogok-
kal. A diszkóban nem tilos a dohányzás 
sem, amely szintén a lázadás, a felnőt-
tesség kelléke a fiatal számára. 
   Az emberkereskedelem áldo-
zatainak jelentős része is a diszkókból 
indul el szerencsét próbálni jól öltözött, 
nyugati úriemberek csábító ajánlatait 
követve. 
   A diszkó nyújtotta sivár éjszakai pro-
gramok helyett egyes országokban 
éjszakai pingpong bajnokságot indítot-
tak el néhány településen. Az ötlet 
Amerikában született meg, ahol szintén 
fiatalok tömegeit vonzza a diszkó. A 
családsegítők klubokat hoznak létre, 
ahol társaságot, sportot, játékot kínál-
nak felügyelet és bizonyos szabályok 
betartása mellett az oda betérő fiatal-
nak. Ezzel próbálják ránevelni, az 
amúgy utcán csellengő vagy éppen a 
diszkóban lézengő fiatalt a tartalma-
sabb szórakozás igényére. 
   A szülők felelősek gyermekeik 
életéért, kibontakozásáért és jövő-
jükért. Sokszor nehéz döntéseket kell 
hozni, de gyermekük érdekében tudni 
kell igent mondani mindenre, ami jó és 
nemet mindenre, ami rossz. Jó, ha 
érzik: az Úr adta gyermekeiket, ne-
velésükhöz s a velük való törődéshez 
ad bölcsességet, készséget és erőt is. 
Csak kérni kell Tőle. 

                                                                                                  
Demeter Imola Zsuzsanna 

tanárnő                                                                                                  
 

Megkérdeztük! 

Feltett kérdésünkre tanár-osztályfőnök véleményét kértük ki,  
de várjuk olvasóink hozzászólásait is.  

Következő lapszámunkban szakembert kérdezünk meg arról, hogy  
szükséges-e kisiskolás – akár elsős – gyerekünknek mobiltelefon!  

Wass Albert 

Te és a világ  
          – Vágy és öröm 
 
   Minden vágyadnak eleget tenni: ez 
az emberi élet legnagyobb művésze-
te. Akinek sikerül, az boldog. Ehhez 
azonban fontos, hogy kevés vágyad 
legyen. 
   A vágy az emberi lélek növényzete. 
Gyökere van, szára, és csúcsán 
időnként kivirágzik az öröm. Minden 
gyökérnek az a célja, hogy virágot 
hozzon. Azonban a jó kertész gondo-
san ügyel kertjének növényzetére. 
Csak olyan növényt enged meghono-
sulni benne, melynek virágai szépek 
és illatosak. Vagy melyek kellemes 
ízű gyümölcsöket teremnek. Dudvát, 
gyomot nem tűr meg maga körül. 
Olyan növények gyökerét sem ülteti 
el, melyek fejlődéséhez a kert fekvé-
se és éghajlata nem alkalmas. Me-
lyeknek kivirágzásához esélye nem 
lehet. Így tesz az okos és jó kertész. 
   Légy tehát okos és jó kertésze a 
lelkednek. 
   Örvendj a hóvirágnak, az ibolyán 
és a búzavirágnak. Az erdő csöndjé-
nek. Ha egyedül vagy: annak, hogy 
egyedül lehetsz. Ha nem vagy egye-
dül: annak, hogy nem kell egyedül 
légy.  Vágyódj arra, amit a holnap 
hoz, és örvendj annak, ami ma van. 
   Minden talajban megterem valami-
féle virág. Minden napnak van vala-
milyen öröme. Neveld rá a szemedet, 
hogy meglássa azt. 
 



 Ez alkalommal egy rövid 
történetet ajánlok figyelmetekbe, 
amely a világ teremtését adja 
hírül. Vegyétek hát elõ a Bibliát, 
s a Mózes első könyvének első 
fejezetében fedezzétek fel, hogy 
Isten mily csodálatosan és böl-
csen alkotta ezt a világot. Hat 
nap alatt készült el minden, s ha figyelmesen olvassátok, azt is megtudhatjátok, hogy az egyes napo-
kon mit teremtett Isten. Ezután, már csak annyi marad hátra, hogy kössétek össze a napokat a megfe-
lelő illusztrációkkal, majd szép, élénk színekkel színezzétek ki azokat. Jó munkát kívánok! 
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Ki teremtette ezt a világot, 
Az egész világot, az egész világot? 

Ki teremtette ezt a világot?  
Atyánk, Istenünk! 

Ki teremtette a kék tengert, 
A hullámzó tengert, a hullámzó tengert? 

Ki teremtette a kék tengert? 
Atyánk, Istenünk! 

Ki teremtette a sok csillagot, 
Ragyogó csillagot, ragyogó csillagot? 

Ki teremtette a sok csillagot, 
Atyánk, Istenünk! 

Ki teremtette a madárkát,  
Repülő madárkát, repülő madárkát? 

Ki teremtette a madárkát? 
Atyánk, Istenünk! 

Ki teremtett meg téged, őt és engem, 
Téged, őt, és engem, téged, őt, és engem? 

Ki teremtett meg téged, őt, és engem? 
Atyánk, Istenünk! 

1. 
nap 

2. 
nap 

3. 
nap 

4. 
nap 

5. 
nap 

6. 
nap 
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   – Tavaly augusztusban részt vettél 
egy nemzetközi zenetanfolyamon. Kü-
lönös helyszíne volt a rendezvény-
nek… 
   – Mivel először kerültem ennyire tá-
vol otthonomtól, úgy tűnt, mintha a vi-
lág végén lennék. Így éreztem ezt ak-
kor, amikor megérkeztem Iona -
szigetére, melynek partjait Skócia nyu-
gati felén az Atlanti-óceán és az Ír- 
tenger mossa. Már maga az utazás 
sem volt izgalmaktól mentes, ugyanis 
terrorveszély miatt éppen akkor került 
a világ látókörébe újra az az angliai 
légikikötő, amelyen a Budapestről ér-
kező gépnek landolnia kellett. Aztán 
Glasgow következett, majd sorjában 
vonat, hajó, autóbusz és végül már 
egy rövid, 10 perces hajóút után a ren-
dezvény színhelyére, Iona-szigetére 
kerültem. 
   – Miért éppen ezen a szigeten zajlott 
a tanfolyam? 
   – Távol a világ forgatagától, zajától, 
a sziget kínálta természeti különleges-
ségek környezetében, ott, ahol a part-
tól távolodva már csak a hullámok halk 
muzsikája hallatszott, kiváló helyszínre 
talált egy ilyen rendezvény. Ehhez ha-
sonló környezet természetesen máshol 
is fellelhető, ám annál kevésbé a szer-
vező „Iona Community”. 
   – Mit tudhatunk az „Iona Commu-
nity”-ről? 
   – Az „Iona Community” egy olyan 
közösség, amely évtizedek, pontosab-

ban 1938 óta működik, 
sajátos szabályzattal. 
George MacLeod lel-
kész alapította Glas-
gowban és Ionán azzal 
a céllal, hogy a romo-
kon újjáépüljön Iona 
Abbey kolostora, és 
nemcsak. Tulajdonkép-
pen különböző társa-
dalmi rétegekből szár-
mazó, és különböző 
keresztyén hagyomá-
nyokkal rendelkező 
nők és férfiak alkotta 
ökumenikus közösség, 
amelynek tagjai elköte-
lezett követői  Jézus Krisztus evangéli-
umának, igazságért, békéért, a lelki 
közösségek épüléséért munkálkodnak. 
Igyekeznek új formákat és lehetősége-
ket találni a felnőttek lelki oktatásában, 
de ugyanakkor nagy a vonzerő a fiata-
lok irányába is, akik teljes szerepet 
vállalnak a közösség életében. Ma 
csaknem 250 tagot számlál e közös-
ség, többségében britek, de hozzátar-
tozik még 1500 társtag és 1400 szim-
patizáns a világ minden részéről. Köz-
pontjuk az Iona- és Mull-szigeteken 
működik, ahol bárkit – nemi, faji, társa-
dalmi megkülönböztetéstől függetlenül 
– szeretettel és szívesen látnak. Jól 
megalapozott program alapján a világ 
minden tájáról érkező önkéntes szere-
tetmunkások széleskörű tevékenysé-
get végeznek központjaikban. 
   Szabályaik között ott találjuk a na-
ponkénti imádkozást, bibliaolvasást, az 
erre fordított időnek, vagy pénznek 
kölcsönös elszámolását, az egymással 
való találkozást. Jelvényük a vadliba, 
amely ugyanakkor nevet ad az úgyne-
vezett önellátó projektjüknek is, amely-
nek keretében különböző, elveikhez hű 
kiadványokat nyomtatnak, terjeszte-
nek. Ezek között vannak zenei kiadvá-
nyaik is, amelyek nagyjából elektroni-
kus hordozókon jelennek meg. 
   – Ottléted idején hogyan zajlottak a 
különböző programok? 
   – Naponta kétszer, reggel és este 
templomi istentiszteleten vettünk részt, 
amelyet a közösség lelkésze tartott, 
ám sohasem egyedül, hanem munka-
társai segítségével, akik az igeolvasás-
ban, az alkalmak irányításában vették 
ki részüket. Kötetlen liturgia, lezser 
öltözet, ami megvallom, szokatlan volt 
számomra, ám mindez az ige mély, 

komoly üzenetét nem csorbította. Reg-
geli istentisztelet után közös program 
következett, amelyben mindenkinek 
megvolt a pontos, feladata. Egyesek 
asztalt terítettek, mások mosogattak, 
ezt követően pedig az egész ódon 
épület takarítása következett, szobák, 
mosdók, ablakok tisztítása, – mindezt 
napi rendszerességgel, és jól megha-
tározott és pontosan ismertetett mun-
kafolyamattal, ki-ki a maga beosztott 
helyén. 
Ezután a zenei programok következ-
tek, délelőtt egy, délután két tevékeny-
ségen vettünk részt. 
   – Mit lehetett ezeken az alkalmakon 
elsajátítani? 
   – Érdekes, tanulságos előadásokat 
hallgattunk, amelyek rávilágítottak arra 
a többletre, amely a zene, az ének ál-
tal válik életünk részévé, hatását mind 
stílusa, mind dallama, mind pedig rit-
musa által érve el bennünk. Módsze-
res zenehallgatás, kotta és hallás sze-
rinti éneklés, énektanulás tarkította 
még ezeket az előadásokat. Rávezet-
tek arra, hogy a zenét teljes lényünkkel 
át kell éreznünk, magunkévá kell ten-
nünk, nem lehet mereven, görcsösen 
énekelni. Jó eszköz volt mindezek tol-
mácsolására a „tananyag” gerincét 
képező tipikus, evangéliumon alapuló 
gospel zene. 
   – Mi az, ami üzenetként megfogal-
mazódott a tanfolyamon? 
   – Felfedezni a zenének azt a sugár-
zó, élettel és szeretettel, örömmel és 
dinamikával teli vonását, amely képes 
az emberek lelkét rögtön, és feltétel 
nélkül megérinteni. 

BM                                                                                                                           
 
 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, ti szigetek ! 
Interjú Czirmay Izabella Mária marosludasi karvezetővel 

                    Iona zászlója 



   Két fontos üzenettel tértem haza a 
Székelyvajában tartott körzeti nőszö-
vetségi konferenciáról: ahogy  a jó fát 
gyümölcséről ismerik meg, úgy minket 
is tetteink, viselkedésünk alapján ítél-
nek meg és nem szabad megenged-
nünk, hogy lemenjen a nap a mi hara-
gunkkal. 
   Székely József lelkipásztor arra hívta 
fel a szép számban jelenlevő asszo-
nyok figyelmét, hogy igazi értéke csak 
annak a fának, annak az életnek van, 
amely jó gyümölcsöt terem. Az édes-
anyák, nagyanyák, asszonyok család-
jaikban, kis közösségeikben, gyüleke-
zeteikben meg kell teremtsék a békes-
séget, el kell hintsék és táplálniuk kell 
a szeretet, alázatosság, jóság, igazság 
magvát. 

   S hogy mennyire nehéz ezt a külde-
tést teljesítenünk, azt mindannyian 
tapasztaltuk már. Az egyik, elég gya-
kori akadály, ami megakadályozza, 
hogy jó gyümölcsöt teremjünk a harag, 
a megbocsátás megtagadása. Lőrincz 
János kövesdombi lelkipásztor érde-
kes előadásában hangsúlyozta: szinte 
nem telik el nap úgy, hogy ne mérge-
lődjünk, ne haragudjunk valamiért. A 
kamasz azért haragszik, mert szülei 
beleszólnak életébe, befolyásolni akar-
ják döntéseit. A diák azért neheztel, 
mert rossz jegyet kapott. A feleség 
megharagszik, ha a férje nem teszi 
meg azt, amire megkérte. Az idős szü-
lők azért bosszúsak, mert gyerekeik 
ritkán látogatják meg őket. A harag 
válasz az élet kellemetlen eseményei-
re. Önmagában nem bűn, de ha tette-
inket, szavainkat vezérli, akkor azzá 
válik. Amikor haragszunk meg kell kér-
deznünk magunktól, hogy vajon jogos 
e haragunk, biztos e hogy mindent tu-
dunk a körülményekről. Sokszor meg-
történik, hogy csak a fél igazságot is-
merjük, s jogtalanul haragszunk. Hara-
gunk oka nem egyszer az, hogy hamis 

elvárásaink vannak, olyan 
dolgokat várunk el ember-
társainktól, családtagjaink-
tól, amelyeket ők nem is 
tudnak, vagy objektív, tőlük 

független ok miatt nem tudnak teljesí-
teni. Nem szabad szem elől téveszte-
nünk egy nagyon fontos dolgot: Isten 
maga a szeretet, s bár az ószövetség-
ben 375 alkalommal van szó a harag-

ról, az Ő haragjáról, és mégis elküldte 
egyszülött Fiát érettünk, s bűneink bo-
csánatáért. Istentől kell kérnünk erőt, 
bölcsességet, hogy uralkodni tudjunk 
harangunkon, meg tudjunk bocsátani. 
Mert csak Isten tud erőt adni, hogy 
meg tudjunk bocsátani és el tudjuk 
felejteni a harag okát. Mi hajlamosak 
vagyunk arra, hogy megbocsássunk, 
de arra kevésbé, hogy feledjünk. 
Mebocsátok, de nem feledek szoktuk 
mondani, elfelejtve, hogy Istentől azt 
várjuk, hogy bocsássa meg és soha ne 
emlegesse fel bűneinket. Ezt várjuk el, 
de mi nem ezt tesszük. A megbocsá-
tás elhárítja az akadályokat Isten és 
ember, ember és ember között. Szük-

ség van a megbocsátásra, hogy lehe-
tőség adódjon a gyógyulásra. Feltétel 
nélküli megbocsátás csak Istennél van, 
de mi is törekednünk kell rá. Mi csak 
annyira tudunk megbocsátani, ameny-
nyire szeretni tudunk, hallhattuk az 
előadótól. 

   A kiscsoportos megbeszélések során 
derült ki, hogy mennyire élénk érdeklő-
dés övezte a harag és megbocsátás 
témát. Hiszen mindannyian feltettük 
már a kérdést, hogy mennyit kell még 
nyeljünk, hányszor kell megbocsáta-
nunk, hogyan kérjünk bocsánatot. Az 
őszinte beszélgetések üzenete egybe-
hangzóan az volt: meg kell tanulnunk 
kezelni a haragot, mert ha nem meg-
mérgez minket, elveszi életerőnket, 
megkeseríti egész életünket. Ahogy a 
Jézustól tanult imánkban is elmondjuk: 
ahogy Isten megbocsát nekünk, mi is 
igyekeznünk kell ugyanúgy megbocsá-
tani. Első felindulásunkban, mérgünk-
ben uralkodjunk magunkon, hogy ne 
bántsuk meg egymást, mert a kimon-
dott szót már nem lehet semmivé ten-
ni. Nagyon fontos, hogy tudjunk példát 
mutatni a megbocsátásban, tegyünk 
meg mi az első lépést gyermekünk, 
testvérünk, édesanyánk, anyósunk 
felé.   

Simon Virág 
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Nőszövetségi konferencia az Alsó-Nyárádmentén 

Harag és megbocsátás 

Nőszövetségi munkatársképző 
Jódratosnyán  

 
A proMissio Egyesület, az Országépítő 
Alapítvány támogatásával, 2007 au-
gusztus 27-31 között nőszövetségi 
munkatársképző tanfolyamot szervez 
Jódratosnyán. 
  A képzés célja: személyes és közös-
ségi értékeink felismerése, megerősí-
tése, gyülekezeteinkben való szolgálati 
lehetőségek megkeresése, nőszövet-
ségi csoportok közötti együttműködés 
kialakítása, valamint közös programok 
megtervezése.  
Tallózunk az ötnapos program-
ból:Közösségeink értékei, lehetőségei,   
helyünk a közösségben –  személyiség 
típusok. De szó lesz  a  nőket segítő, 
védő programokról, a baba-mama 
klubokról, a családsegítő szolgálatról, 
bántalmazott nők lelkigondozásáról is. 
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   Egyszer egy ember felszállt a 
buszra. Valami különös dolog 
történhetett vele, mert nagyon vidám 
volt. Arca sugárzott a derűtől, sőt 
kivillanó fogsorral nevetett. Belépve a 
buszba hideg tekintetekkel találta 
szembe magát. Igyekezett úrrá lenni 
jókedvén, azonban ez láthatóan nem 
volt egyszerű. Komolyra próbálta fogni 
az arcvonásait, azonban azok nem 
engedelmeskedtek. Egy-egy határozott 
mosoly ellenállhatatlan erővel tört a 
felszínre. Majd leülve arcába húzta a 
kalapot, hogy szinte semmit nem 
lehetett látni mosolyából. Ez sem 
segített, mert vállának rázkódása 
elárulta: még mindig nevet. Eltelt egy 
pár perc a buszban. Az emberek már 
mind őt figyelték, s egymás után derült 
fel az arcuk. Mire megállt a busz a 
következő állomáson, már mindenki 
arcán mosoly volt. Az öröm legyőzte a 
ridegséget és a közönyt. Emberünk 
győzött az egész busszal szemben. Az 
örömnek hatalma van. 
   Vannak emberek, akiknek kisugárzó 
természete, mosolya mások életének 
megváltoztatására is képes. Szeretjük 
a vidám embereket, szeretünk örülni. 
Ez bizonyítja, hogy az igazi öröm és a 
szeretet összetartoznak és alapvető 
emberi igények. A Biblia még 
továbbmegy és egy érdekes kijelentést 
tesz: „A vidám elme jó orvosságul 
szolgál; a szomorú lélek pedig 
megszáraztja a csontokat.” (Példa-
beszédek 17, 22)  
A legújabb tudományos kutatások 
igazolják a Biblia állítását, hogy az 
örömnek nem csak kedélyállapotunk, 
hanem egészségünk felett is hatalma 
van. Gyógyító erővel rendelkezik. Az 
öröm gyógyító hatásának egyik 
legismertebb példáját találhatjuk meg 
Norman Cousin bestseller könyvében, 
az „Egy betegség anatómiájá”-ban. 
Amikor az orvosok közölték az íróval, 
hogy 1 az 500-hoz az esélye az 

életben maradásra, Cousins elmondja 
miként jött rá arra, hogy ha az 
aggodalommal és a feszültséggel 
megbetegíthetjük magunkat, akkor a jó 
gondolatokkal és a nevetéssel 
gyógyulásunkat munkálhatjuk. Épp 
ezért úgy alakította életrendjét, hogy 
minden nap legyen benne valami, ami 
nevetésre fakasztja. Ez része volt 
gyógyulási programjának. Felfedezte 
azt, hogy a nevetésnek fájdalom-
csillapító hatása van. 10 percnyi igazi 
nevetés annyira megnyugtatta, hogy 
két órán keresztül fájdalom nélkül 
tudott aludni. Cousins és orvosai 
megdöbbenve tapasztalták, hogy az 
öröm nemcsak a fájdalmakon 
enyhített, de a laboratóriumi leletekben 
is változást idézett elő. A jókedv a 
szervezetben pozitív szerepet játszó 
kémiai anyagokat szabadít fel, 
névszerint endorfinokat. Ezek az 
endorfinok úgy segítik az egészég 
megőrzését ,  hogy erősít ik  az 
immunrendszer működését.                                                                 
   Nemrég iben készí tet tek  egy 
tanulmányt Amerika 100 éveseiről. A 
központi kérdés az volt, hogy: mi az a 
legfontosabb tényező, amivel az 
életkort meghosszabbíthatjuk? A 
helyes étkezés, mozgás, jó orvosi 
ellátás? Nem mindenik százéves élt 
egészségesen. A kutatók nem kis 
meglepetésére a vizsgálat kiderítette, 
hogy a jókedvű, elégedett gondolkodás 
az egyetlen közös tényező a 
százévesek életében.  
   Az idézett bibliaszöveg második fele 
azt is kijelenti, hogy az öröm 
hiányának egészségromboló hatása 
van. Talán itt a titka a magyarokról 
készü l t  r iasz tó  egészségügyi 
jelentéseknek? Egy olasz lap 

felmérései szerint a magyarok ugyanis 
borúlátó, pesszimista emberek. 
Megfigyelésük szerint az átlagos 
magyar ember az emmentáli sajtban is 
csak a lyukat látja. A statisztikák, 
felmérések alapján állítják, hogy a 
magyarok számára a pesszimizmus 
életcél. Az öröm megtartása tehát igazi 
kihívást jelent. Eötvös József szavai 
jutnak eszembe: „A gyermek kis 
szívében éppen annyi, sőt több öröm 
fér meg, mint a férfiúéban. De kár, 
hogy szívünk csak azért nő, hogy 
üresebbé váljék.” A vallások is 
b ű n ö s s é  v á l n a k  a z  ö r ö m 
hanyatlásában, amikor azt a túlvilági 
é l e t c é l o k  k ö z é  s o r o l j á k .  A 
keresztyének nem arról híresek, hogy 
vidám, mosolygós emberek! Pedig a 
Biblia több, mint 340-szer beszél az 
örömről és nemcsak megállapítja, 
hogy az öröm gyógyszer, hanem fel is 
szólítja az embereket az örömre: 
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét 
mondom örüljetek!” (Filippi 4, 4) S 
hogy ez sikerüljön, Isten ajándékba 
kívánja azt adni az embernek. A 
szeretet után az öröm a Szentlélek 
második adománya. Csak el kell 
fogadni. Így az öröm nem más, mint 
egy mély benső tapasztalat, mely az 
Istennel való személyes kapcsolat 
eredménye. 
   Ezen túl, ha valaki örülni akar, 
ajánlom neki Lev Tolsztoj tanácsát: 
„...csupán egy igazi öröm van a földön: 
másoknak élni.” S hadd zárjam ehhez 
kapcsolódóan Németh László író 
szavaival: „Milyen öröm örömet okozni. 
S az emberek mégis milyen ritkán 
szánják rá magukat.” Pedig megéri! 

                                                                                                                  
Szabó László 

Egy orvosság  
csak pozitív mellékhatásokkal: az öröm  

Receptek Lévai Anikó szakácskönyvéből 
Palócleves 
Hozzávalók: 50 dkg ürülapocka, 15 dkg burgonya, 15 dkg 
zöldbab, 20 dkg zsír, 10 dkg vöröshagyma, 2 dl tejföl, 10 
dkg füstölt szalonna, 1 babérlevél, 1 dkg fűszerpaprika, 1 
köteg kaporzöld, 1 gerezd fokhagyma, só, őrölt bors, 
köménymag, 1 kiskanál liszt.  
Elkészítés: A füstölt szalonnát apró kockákra vágjuk, 
megpirítjuk, hozzáadjuk a finomra vágott hagymát, és 
megfonnyasztjuk benne. Megszórjuk fűszerpaprikával, 
beletesszük az apró kockára vágott, megmosott ürühúst, és 
az egészet összekeverjük, fokhagymával, köménymaggal, 

borssal, babérlevéllel ízesítjük, és puhára főzzük. A 
burgonyát apró kockákra, a zöldbabot azonos méretű 
darabokra vágjuk, és külön-külön, gyengén sózott vízben 
puhára főzzük, majd levével együtt hozzáöntjük a 
megpuhult húshoz és összeforraljuk. Liszttel elkevert 
tejföllel behabarjuk, s néhány percnyi forralás után 
meghintjük finomra vágott kaporral. 
 
Kajszis smarni 
Hozzávalók: 8  tojás, 24 dkg finomliszt, csipetnyi só, 1l tej, 1 
csomag vaníliás cukor, 10 dkg aszalt kajszibarack, 5 dkg 
dió, apróra vágva, 10 dkg vaj a sütéshez, evőkanál porcukor. 

A jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanul   



Nyárádmenti barangoló (3) 
 
Vízszintes: 1. Kiss Gergelynek, a székelyudvarhelyi ref. 
kollégium „második megalapítójának”, az 1738-1787 
között élt tudós lelkész-tanárnak a szülőfaluja, 11. Sarló-
val dolgozó, 12. Félig billen! 13. Régi hosszmérték (78 cm), 
15. Rossz már! 16. Fűvel benőtt terület, 18. Jogtalan ítélet 
elleni tiltakozás, 20. Udvarias megszólítás, 21. Tágabbá 
tesz, 23. Fa része, 24. Tegnap után, 26. Mozdony használ-
ja, 28. Bod Péter szerint e kis székely faluban született 
Göcsi Máté a vártemplom egykori lelkésze, egyházunk 
harmadik püspöke, 30. Egésznek elkülönülő része, 31. 
Figyelmes, 32. …Oszkár, a két világháború közötti erdélyi 
irodalom jeles alakja, 33. Hidegben megkeményedik, 34. 
Vissza: az utóbbi időben sok lett belőle, 35. Tejtermék, 38. 
Tölgyes szemben Makpela barlangjával (1 Móz. 23), 39. 
Dósa egynemű hangzói, 40. Nagyobbodik (h. é.), 41. Ábra-
hám és Sára fia, 43. Fél akna! 45. … idő, Kemény Zsig-
mond híres műve, 47. Erős harag, 48. Zavarodott bég, 50. 
Rég: adott, 52. Katonai fogalom, 54. Nádas, ingoványos 
terület, 56. E két nyárádmenti falu határában verték le 
1562 júniusában János Zsigmond erdélyi fejedelem se-
regei a fellázadt székelyek seregét. 
 
Függőleges: 1. Pál apostol barátja és munkatársa, ciprusi 
származású lévita (Ap. Csel. 4), 2 Vissza: értéke, 3. Rómá-
ban százötven, 4. Esztendeit (é.f.), 5. Vissza: japán társal-
kodónő, 6. A zsidó naptár ötödik hónapja. (4 Móz. 33), 7. 
Szőlőhegyeink hasznos gyümölcse, 8. Éjszakai pihenés, 9. 
… poetica, 10. Vissza: régi rokon, 11. E faluból származik 
Gáspár János a XVII. sz-i erdélyi fejedelemség jeles po-
litikusa. 14. Réten nő, 17. Vissza: Ágnest (h.é.), 19. Félig 
ágál! 21. Disznó teszi, 22. A dühös … -zúz, 24. Termésre, 
25. A harasztkereki háziipar alapanyaga névelővel, 27. 

Sérülés nyoma, 29. Rómában négyszáz, 30. …- tam, hosz-
szúkás afrikai dob, 32. Bánat, 33. Félig fakadó! 35. Rokon 
nép, Egy időben sok bajt okozott nekünk, 36. Sír, 37. Ma-
gyar…, Horváth István szülőfaluja, 38. Vissza: öltözékem, 
40. Biztató szó, 42. Tűzhely, 44. Hidrogénvegyület, 45. Ko-
runk egyik jellemzője, 46. Szlávoknál három, 48. Összetört 
jég! 49. Régen tartományi kormányzó, 51. Dara fele! 53. 
Azonos mássalhangzók, 55. Regő azonos hangzói. 
Zárt betűk: M, R, Ü, S, A, G.   
Beküldendő: Vízszintes: 1, 28, 56, Függőleges. 11, 25. 
Gratulálunk Fábián Zsófia marosvásárhelyi olvasónknak, aki 
helyes rejtvényfejtésért könyvjutalomban részesül.                      
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    Megjelent az Országépítő Alapítvány támogatásával 

KERESZTREJTVÉNY 

készítette: Zöld György 

Elkészítés: Törjük fel a tojást. Keverjük össze a lisztet, a 
sót, a tojássárgáját, a tejet és a vaníliás cukrot. Vágjuk kis 
kockákra a kajszit, és keverjük a dióval a tésztába. Hagyjuk 
a tésztát kb. 20 percig állni. Verjük habbá a tojásfehérjét, és 
keverjük a tésztába. Olvasszunk kevés zsiradékot a 
serpenyőben. Öntsük bele a tésztát úgy, hogy kb. 1 cm 
magasan álljon a serpenyőben. Süssük alacsony hőfokon 
kb 3 perc alatt aranysárgára. Fordítsuk meg a tésztát, és 
süssük meg a másik felét is. 
Tépkedjük darabokra fakanállal a tésztát. Adjunk hozzá 
még egy kevés zsiradékot, süssük meg egy kicsit, majd 
vegyük ki és tartsuk melegen. Süssük meg ugyanígy a 
maradék tésztát is, majd hintsük meg az egészet 
porcukorral, végül díszítsük kajszibarack szeletekkel. 
 
Sütőtök almával 
Hozzávalók: 1,5 kg meghámozott, kimagozott sütőtök, 3 dkg 
vaj, 1 kg meghámozott, nyolcadokba szeletelt savanykás 
alma. A basemalmártáshoz: 3,5 dl tej, 2 babérlevél, 3 dkg 
vaj, 4 dkg liszt, tengeri só, frissen őrölt fekete bors, frissen 
őrölt szerecsendió. 
Elkészítés: A tököt 5 centis kis kockákra vágjuk, és 
kivajazott tepsiben, előmelegített sütőtben megsütjük. A 
puha sütőtököt azután turmixgépben simára pépesítjük. Ha 
túl híg lenne, fél órán át hagyjuk csepegni egy szűrőben. 
Mérsékelt tűzön, egy vastag aljú mély serpenyőben 
megolvasztjuk a vaj felét, és rádobjuk az apró darabokra 

vágott almát. 15 perc alatt puhára pároljuk úgy, hogy 
időnként megrázogatjuk az edényt. Az aranybarna, puha 
almaszeleteket aztán áttesszük a kivajazott tepsibe. A 
besamelmártást hozzákeverjük a sütőtökpüréhez, sóval, 
borssal ízesítjük. A sütőtökös besamelmártást ráöntjük a 
tepsiben lévő almára, majd a tetejére morzsoljuk a maradék 
vajat, és megszórjuk a frissen reszelt szerecsendióval. A 
meleg sütőben kb. 25 perc alatt sűl meg: a mártás a 
széleken aranyszínűre pirul, az alma pedig vajpuha lesz. 
Tálalás előtt 10 percig hagyjuk hűlni. 
 
Aratópogácsa  
Hozzávalók: 25 dkg nagy szemű bab, 30 dkg zsír, 3 dkg 
élesztő, 1 dl langyos tej, só, bors, 75 dkg liszt, tejföl szükség 
szerint,1 tojás. 
Elkészítés: Megfőzünk 25 dkg nagy szemű babot, hagyjuk 
kihűlni, majd ledaráljuk és egy mély tálba tesszük. 
Hozzáadjuk a zsírt, a langyos tejben megkelesztett élesztőt, 
sót, borsot. Jól összedolgozzuk, és fél órán át pihentetjük. 
Ekkor hozzáadjuk a lisztet, és tejföl hozzáadásával tésztát 
gyúrunk belőle. Annyi tejfölre van szükségünk, hogy a 
tészta jól gyúrható legyen. Deszkán letakarva langyos 
helyen kelesztjük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk és nagy 
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Tetejét keresztben 
bevagdossuk, megkenjük tojással, meghintjük sóval és tört 
köménymaggal, végül közepes tűzön megsütjük. 
 


