
Hatodik évfolyam,   
2007/4 

Zelk Zoltán Zelk Zoltán Zelk Zoltán Zelk Zoltán  

            Ez már az ősz Ez már az ősz Ez már az ősz Ez már az ősz  
 
Ez már az ősz. Itt-ott még egy tücsök  
dalt próbál szegény, a füvek között.  
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó -  
nem nótaszó ez már, de búcsúszó.  
 
Ez már az ősz. Borzongva kél a nap.  
Közeleg a rozsdaszínű áradat.  
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött -  
elnémul a rigó, el a tücsök.  
 
Mily korán jő, mily korán tör felénk -  
hogy kortyolnánk még a nyár melegét!  
Be üres is volt idén a pohár,  
be hamar elmúlt ajkunktól a nyár!  
 
S hallod, ők is, hogy szürcsölik a fák  
az őszi ég keserű sugarát.  
Hiába isszák, nem ad már erőt,  
csügged az ág, sárgára vált a zöld.  
 
Csügged az ág, ejti leveleit -  
Ó, ha az ember is a bűneit  
így hullatná! s lomb nélkül, meztelen,  
de állhatnék telemben bűntelen! 
 



   Mária és Márta magazin 2. 

  Aeneas, a trójai hős, városa 
pusztulásakor a lángok közül nem 
k incsei t  m entet te  k i ,  hanem 
magatehetetlen, öreg édesapját.  
A túlélőket az ismeretlenség felé repítő 
hajón halt meg a hajdani vitéz, tisztelt 
agg; maradék házanépe tisztességgel 
megsiratta, és egy büszke parti szikla 
messzelátszó ormán temette el vezéri 
pompával. Így érdemelte ki a derék fiú 
a „kegyes, istenfélő” melléknevet, és 
mutatta meg minden generációnak: 
várost, földet lehet veszteni és 
szerezni, hitet és ősöket soha.  
   Ki emel téged, és te kit emelsz?  
Vajon az Úr találna,  –  megjővén –  
kegyességet, istenfélelmet? Tiszteletét 
örökkévaló rendnek, betöltését helyes 
rendelésnek, feladását önzésnek és 
önérdeknek. Főhajtást, mely azt 
mondja Istennek: igen, Uram teszem, 
amit jónak látsz, megteszem, mit 
kimondatlan is elvársz  tőlem. Tudom, 
hogy csak addig vagyok fontos, amíg 
értéket mentek/hordozok, és én 

magam teremtek hit formájúra sorsot… 
   Mindenünnen azt mondják, légy 
elégedetlen. Mert megérdemled a 
l eg j o bb  k r ém e t ,  l e g d r á g áb b 
gyógyszert ,  a  l egkorlá t lanabb 
szabadságot. Követeld ki életedtől, 
környezetedtől, sorsodtól: és, ha hiszel 
Istenben, tőle is!    
   Az Ige nem kérdezi, mid van. Még 
csak azt sem, hogy mire van 
szükséged. És legkevésbé azt, hogy 
mit szeretnél. Egyszerűen rámutat: a 
hiány éhsége, dühe legtöbbször az 
I sten nélkül i  önfejűség önző 
követelőzésébő l  fakad.  És ez 
szenvedésed nagy részének okozója.  
   Van hajlék fejed fölött? Csendben 
tudtad lehajtani fejed párnádra? 
Éheztél?  Nem? Töltsön hát be a 
kirendelt, megadott elég ajándéka. Ha 
ezenfelül marad valamid, ami űr, ami 
kell,  meglátod, megkönnyebbülve a 
megelégedéssel,  elviselhető és 
elhordozható  súlyú lesz nincsened.  
   Adjatok, néktek is adatik; jó 

m ér t é k e t ,  m e g n y om o t t a t  é s 
megrázottat, színig teltet adnak a ti 
öletekbe. Mert azzal a mértékkel 
mérnek néktek, amellyel ti mértek – 
mondja Jézus.  
   Lúzer – a ma világának bélyeg-
szava. Jelent szegényt, lemaradottat, 
legyőzöttet, megelőzöttet; jutalom és 
dicséret nélkül maradtat. Jelent minket, 
a világ szerint.   
   Nyertes. Ki is a nyerő?  Csak az 
Istent félő, tisztelő, a kegyes. Hosszú 
távon. Mindig. Nem én mondtam. Az 
Ige. Jelent e szó téged is hát – ígéret 
szerint.  
   A világ elmúlik. Mi nem. És Isten is 
marad. 
                                                                                                                     
                              Szász Tibor András 
 

Pietas cum sufficientia 
De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel.  
                                                                            I.Timótheus 6, 6.    

Csiha Kálmán 
  (1929-2007) 

     
  Számadás 

 
Imádkoztam, ha félni kellett,  

S amíg aggódtak, egyre bíztam, 

És hogyha néha sírni kellett,  

Leültem s egy-egy verset írtam. 

 

Láttam pár bíbor naplementét, 

Pár virágszirmot megcsodáltam, 

Kacagtam, hol rügyek fakadtak, 

S őszi erdőkben meg-megálltam. 

 

Nem érdemeltem és szerettek, 

Meleg szemek sírtak, nevettek, 

S az utamon jöttek velem. 

 

Ó, nem cserélnék senki mással,  

Sok könnyel és sok kacagással 

Szép volt nagyon az életem. 
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Heinrich Böll 
 

Beszélgetés  
a tengerparton 

 
A tengerparton szegényesen öltözött 
ember fekszik egy halászbárkában és 
szunyókál. Mellette áll egy elegánsan 
öltözött turista, és éppen színes filmet 
fűz a fényképezőgépébe, hogy meg-
örökítse az idilli képet, a kék eget, a 
békésen tarajozó, fehér hullámokkal 
barázdált zöld tengert, a fekete bárkát, 
a halász piros sapkáját. Katt! Még egy 
kattanás, és – mivel az Isten a hár-
masságot szereti – biztonság kedvéért 
harmadszor is: katt! Az idegen, csatta-
nó zajra a halász felriad, feltápászko-
dik, álmosan cigarettát keres, az udva-
rias jóindulattal eltelt turista azonban 
megelőzi, és maga nyújt feléje egy 
csomag cigarettát. Szemlátomást be-
szélgetésbe akar elegyedni vele.  
– Ma gazdag fogás várja, ugye?  
A halász a fejét rázza.  
– De azt hallottam, hogy ilyen időben 
jó a kapás!  
A halász bólint.  
– No, és nem fut ki a tengerre?  
A halász a fejét csóválja. A turista le-
vertnek látszik.  
– Talán rosszul érzi magát?  
A halász a taglejtések nyelvéről végül 
áttér a normális beszédre.  
– Nagyszerűen érzem magam – mond-
ja. – Soha életemben nem éreztem 
magam ilyen jól.  
Feláll és kinyújtózik, mintha atlétaszerű 
testalkatáról szeretne bizonyságot ten-
ni.  
– Egyszerűen fantasztikusan jól érzem 
magam!  
A turista arca egyre szomorúbb lesz, 
és már nem tudja elfojtani kérdését, 
amely úgyszólván a szívéből fakad:  
– De akkor miért nem megy ki a ten-
gerre?  
– Mert ma reggel már kint jártam.  
– És jó fogás volt?  
– Olyan jó, hogy most már nincs miért 
még egyszer kimennem. Négy homárt, 
két tucat makrélát fogtam...  
– A halász végre teljesen felébred, be-
szédesebb lesz és megnyugtatólag 
veregeti a turista vállát, akinek gond-
terhelt arckifejezését az alaptalan, de 
megható bánat jelének tartja.  
– Még holnapra és holnaputánra is fut-
ja – jelenti ki, hogy végképp levegye a 
terhet az idegen válláról. – Nem akar 
rágyújtani az én cigarettámra?  

– Köszönöm.  
A cigaretta a szájban, megint katt! A 
turista fejét csóválva letelepszik a csó-
nak szélére, fényképezőgépét maga 
mellé teszi – most szüksége van arra, 
hogy mindkét keze szabad legyen, 
mert kellő nyomatékot akar adni be-
szédének.  
– Nem szeretnék beavatkozni szemé-
lyes ügyeibe – kezdi –, csak hát kép-
zelje el, hogy ma másodszor, harmad-
szor, sőt talán negyedszer is kifut a 
tengerre, és akkor három, négy, öt, sőt 
talán tíz tucat makrélát fogna... Képzel-
je csak el!  
A halász bólint.  
– És nemcsak ma, hanem holnap, hol-
napután is – folytatja a turista –, egy-
szóval mindennap, ha szerencsés nap-
nak bizonyul, kétszer, háromszor, sőt 
talán négyszer is kifutna a tengerre... 
el tudja képzelni, hogy akkor mi lesz?  
A halász a fejét rázza.  
– Legfeljebb egy év múlva motort vá-
sárolhat, két év múlva újabb bárkája 
lesz, három-négy év múlva pedig bizo-
nyára vásárolhat két csónakot, és az-
zal aztán még többet fogna – egy szép 
napon pedig két motorhajója lenne, 
és... – a lelkesedéstől egy pillanatra 
elakad a turista hangja – kis hűtőházat 
épít, esetleg füstölőt is, aztán meg 
konzervgyárat, saját helikopterre tesz 
szert, hogy a levegőből figyelhesse a 
halvonulást és rádión utasíthassa a 

motorhajóit. Aztán engedélyt szerez, 
halvendéglőt nyit, és saját maga köz-
vetítő nélkül exportálná a homárjait 
egyenesen Párizsba... és akkor...  
A lelkesedéstől megint elszorul a turis-
ta lélegzete: a fejét rázza, szinte meg-
feledkezik szabadságának örömeiről, 
lelke mélyén szomorkodik, és úgy nézi 
a békésen gördülő hullámokat, melyek 
között a ki nem fogott hal bukfencezik.  
– Akkor... – mondja, de az izgalom 
még mindig megbénítja.  
A halász megveregeti a vállát, mint 
ahogy a gyermekét szokás, akinek a 
torkán akadt valami.  
– Akkor mi lesz? – kérdezi halkan.  
– Akkor – mondja halk elragadtatással 
az idegen –, akkor leülhet ide a partra, 
szunyókálni a verőfényben, és nézheti 
ezt a gyönyörű tengert.  
– De én most is ezt teszem! – válaszol 
a halász. – Nyugodtan üldögélek a 
parton és bóbiskolok. Csak a maga 
kattogása zavart meg...  
A turista töprengve távozik a parttól. A 
munkára gondol, amelyet mindig esz-
köznek tartott ahhoz, hogy egy szép 
napon megszerzi magának azt a lehe-
tőséget, hogy többé ne kelljen dolgoz-
nia. Arcán most nyoma sincs az 
együttérzésnek a szegényesen öltözött 
halász iránt – csak egy kis irigység lát-
szik rajta. 
 
 

Vincent van Gogh (1853-1890): Csónakok a tengerparton 
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Templomszentelésre készülnek a 
búzásbesenyői reformátusok. A ven-
déglátással járó feladatok nagy része 
az asszonyokra vár, ők forgolódnak 
leginkább. Száz személyre készítik a 
laskát, majd következik a tyúkok levá-
gása, zöldségtakarítás, sültek, sütemé-
nyek készítése.  
   A falu nevének tanúsága szerint, va-
lamikor besenyő település volt. Ez a 
keleti nép a XI-XII. században jött Ma-
gyarország területére, ahol felvette a 
keresztyén vallást, és beolvadt a ma-
gyar népességbe. Egy 1332-ben kelet-
kezett okirat szerint Szentpéteri János 
nevű hűbérúr veszi bérbe a királytól 
Besenyőt, más falvakkal együtt. A XVI. 
század közepén a lakosság a reformá-
tus hitre tér, egy ideig Kerelő leányegy-
háza, majd 1657-től önálló. A falu mai 
népességét ortodoxok, katolikusok, 
reformátusok alkotják.  
   A nősszövetség 2001-ben alakult új-
ra, nem fizetnek tagsági díjat, pénzük 
perselypénzből és rendkívüli adomá-
nyokból gyűl össze. A falut három 
részre osztják fel, úgy szervezik a kü-
lönböző munkákat. Kéthetente, vasár-
nap délután a közösségi teremben bib-
liaórát tartanak, ahol egyúttal teendői-
ket is megbeszélik. A külföldi segítség-
gel átalakított házba a nőszövetség 
vásárolta a szőnyeget, terítőt. Évente 
látogatják a marosvásárhelyi öregott-
hont, ahova más-más asszonyok viszik 
el a csomagokat. Nagy élmény volt 

számukra a marossárpataki otthon, 
ahol egy falustársuk is fekszik. Először 
meglátogatták az ismerőst, vele imád-
koztak, majd szétosztották a többi be-
tegnek készített ajándékokat. Minden 
ottlakó nagyon hálás volt a szeretet-
szolgálatért.  
   Mit szeretnek a búzásbesenyői asz-
szonyok? Templomba, bibliaórára jár-
ni, ahol megbeszélik a hallott igét, bát-
ran szólnak a személyes üzenetről. 
Szeretnek konferenciákra járni, más 
nőszövetségekkel találkozni. A zászlót 
a marosvásárhelyi Gecse utcai temp-
lomból fogadták, ők Nyárádkará-
csonfalvára vitték tovább, ünnepség és 
szeretetvendégség keretében. Előadó-
kat hívnak meg, így talált orvosra egy 
asszony, akihez testi-lelki bajaiban for-

dulhat. Szeretnek énekelni, kórusuk 
van, ahova lányaik, menyeik unokáik is 
járnak. A faluban beteget látogatnak, 
ott igét olvasnak, imádkoznak. Egy-
mást segítik a bajban. A templom és a 
paplak javításakor itt dolgozó munká-
sok étkeztetését is a nőszövetség ol-
dotta meg: beosztva hoztak ebédet, 
vacsorát az 5-6 munkásnak. Aki nem 
tudott ételt hozni, az pénzzel segített. 
Az árvízkárosultaknak gabonát gyűjtöt-
tek. Szeretnek verset olvasni a Refor-
mátus Családból, szívesen olvassák a 
Mária és Márta magazint, és javasolják 
az orvosi témájú cikkeket.  
   Mi szerez örömöt nekik? Van, akinek 
a betegségből való gyógyulás, a kór-
házból való hazatérés, másoknak az 
olyan alkalom, amikor egész családjuk 
együtt van, és ők kiszolgálhatják az 
asztalnál ülőket. 
                                                  T. I.                                                                                                                      
 

 

Kevés helyen őrződtek meg régi nőszövetségi jegyzőkönyvek, a megmaradtak arról tanúskodnak, hogy elődeink a mai-
nál változatosabb munkát végeztek, nehezebb körülmények között.  
A marosbogáti nőszövetség 1928-ban alakult meg, mint az úrasztalán olvasható felirat tanúsítja: „Adományozta a 
marosbogáti református nőszövetség 10 éves jubileumán – 1938.”  
A jegyzőkönyvek az itteni asszonyok buzgóságáról tudósítanak: hetente kötőke-esteket, gyakran vallásos ünnepélyeket, 
erdei kirándulásokat, teadélutánokat, népünnepélyeket, műkedvelő előadásokat szerveztek.  A szászvárosi református 
árvaház támogatására négy állandó zárt perselyük volt, amelyet évente 
háromszor nyitottak fel. A gyerekeknek karácsonyi csomagot osztottak 
és szavalóversenyt szerveztek, ahol könyvvel díjazták a legjobbakat. 
Szegény családoknak, betegeknek gyorssegélyt nyújtottak, s olyan 
ügyesen gazdálkodtak, hogy az egyház- községnek is tudtak pénzt kölcsö-
nözni. 
Betekintést enged az akkori viszonyokba egy esemény, amely 1933-ban játszódott le. Népünnepélyt szervezett a nőszö-
vetség, hogy jövedelméből megjavítsák a templom kerítését. A bevétel a jegyek és az ételek, italok eladásából szárma-
zott. A kiadási tételeknél ilyen érdekes bejegyzéseket találunk, mint bor a csendőröknek, torta a jegyzőnek, pénz az enge-
dély beszerzéséhez. Egy ilyen bál, illetve népünnepély bevétele kb. 4000 lej, kiadása kb. 1800 lej volt. A jegyeket a tordai 
pénzügyigazgatóságtól kellett volna beszerezni, de a nőszövetség elnöknője takarékoskodni akart és a saját maguk ké-
szítette jegyeket használta. Feljelentés, pereskedés lett az ügyből, s a marosbogáti nőszövetséget 2000 lej pénzbírságra 
büntették, ezt az összeget fellebbezés után 1000 lejre csökkentették. Következtethetünk ez összeg akkori értékére, ha 
tudjuk, hogy egy kg cukor akkor 23 lejbe került.  
                                                                                                                                                                                   TI 
 

 

 Márták és Máriák (24.)  
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“Isten munkatársai vagyunk.”  
1. Kor. 3,9 

 
    A proMissio Egyesület, az 
Országépítő Alapítvány támogatásá-
val, 2007. augusztus 27-31. között 
nőszövetségi munkatársképző tanfo-
lyamot szervezett Jódratosnyán. 
    A Marosi és Maros-Mezőségi egy-
házmegyék nőszövetségei számára 
meghirdetett képzés 30 résztvevője 
hitben megerősödve új ismeretekkel 
és élményekkel gazdagodott a tartal-
masan felépített program során. 
    A képzés célja: személyes és kö-
zösségi értékeink felismerése, meg-
erősítése, gyülekezeteinkben való 
szolgálati lehetőségek megkeresése, 
nőszövetségi csoportok közötti 
együttműködés kialakítása, valamint 
közös programok szervezése. 
    A program sokszínűségét a pontosan meghatározott cél 
köré felsorakoztatott változatos tevékenységek biztosították. 
Ízelítőül az ötnapos program kínálatából: a csoportvezetés 
etikája, közösségépítés, konfliktushelyzetek és konfliktuske-

zelés közösségeinkben, lelkigondozás. De szó volt baba-
mama klubokról, a családsegítő szolgálatról, nőszövetségi 
programokról is. 
    Az új szemléleten alapuló és a mai elvárásoknak megfe-
lelő képzésen sikerült igazi közösséggé kovácsolódni, cse-

lekedve tanulni, megtapasztalni 
új érzéseket és felfedezni új ké-
pességeket magunkban. 
    A lelkeket mélyen megérintő 
áhítatok reménységet és vigasz-
talást nyújtottak a szomorú szívű-
eknek, de erőt és bíztatást is a 
feladatok felvállalásához. Az 
imádságos hangulatot őrizték és 
erősítették a gondosan megvá-
lasztott énekek. A nap bármely 
szakában szívesen énekeltünk, 
néha tanulás céljából, máskor 
lelkünk felüdüléséért, vagy éppen 
tevékenységre hívogatóként 
csendült fel az ének. 

    A színvonalas előadások hasznos és alkalmazható infor-
mációt nyújtottak a sok esetben nehézségekkel küszködő 
közösségek számára. Az előadásokat kiegészítő csoportos 
foglalkozásokon elmélyíthettük és alkalmazhattuk a hallott 
ismereteket, ily módon alapot teremtve egy-egy otthoni te-
vékenység elindításához is. 

A Mária és Márta szerkesztői tavaly 
gondoltak egy nagyot, merészet és el-
döntötték, hogy hivatalos formát adnak 
az addig baráti szerveződésnek, s lét-
rehoznak egy egyesületet. A név kivá-
lasztása legalább olyan sok fejtőrést 
okozott, mint az egyesületi szabályzat 
megfogalmazása. Végül, sok tanako-
dás után jelképes és pozitívan kétértel-
mű szókapcsolat mellett döntöttek: 
proMissio. Hiszen ez jelentheti azt, is, 
hogy ígéret és azt is, hogy a misszió-
ért. Az idén hivatalosan is bejegyzett 
proMissio Egyesületről Borsos Melin-
da elnökkel beszélgettünk. 
– Milyen célokat fogalmaztatok meg 
az egyesület létrehozásakor? 
– A Mária és Márta nőszövetségi ma-
gazint szerkesztve rájöttünk, hogy 
csak úgy tudunk pályázni, pénzalapok-
ra szert tenni, ha egyesületet hozunk 
létre. Öt évig önerőből tartottuk fent a 
magazint, munkatársaink önkéntesen 

dolgoztak, bárhova pályáztunk elutasí-
tottak. Az egyesületben továbbra is 
nagy hangsúlyt fektetünk a Mária és 
Márta magazin szerkesztésére, minő-
ségi javítására.  Ugyanakkor célunk az 
is, hogy programjainkkal a lelkészek-
nek, hitoktatóknak segítsünk a gyüle-
kezeti életet színesebbé, tartalmasab-
bá tenni. Fontosnak tartjuk továbbá a 
nőszövetségi munka  fellendítését is. 
– Fél év alatt mit sikerült szervezni? 
– Első sikeres pályázatunkkal a ma-
gyarországi Országépítő Alapítványtól 
nyertünk nagyobb pénzösszeget. Az 
első megmérettetés, bemutatkozás a 
több ezer látogatónak örvendő Félszi-
get Fesztiválon volt. Sokan furcsának 
tartották, hogy egy rockfesztiválra vit-
tük Isten Igéjét, de mi úgy gondoltuk, 
hogy az ott megforduló fiataloknak is 
hallani kel l  Isten üzenetét. A 
proMissio sátort több száz fiatal láto-
gatta meg, s úgy éreztük, hogy áldá-

sos volt ottani munkánk. Ezután szer-
veztünk egy nőszövetségi munkatárs-
képzőt Jódratosnyán. Az öt napig tartó 
képzésen 30 személy vett részt Maros 
megyéből, faluról és városról egyaránt. 
– Mi a következő nagyobb lélegzetű 
tervetek? 
– Szeretnénk az olvasóinkkal együtt 
megünnepeli a Mária és Márta nőszö-
vetségi magazin ötödik születésnapját. 
Ennek érdekében december 14-én 
Marosvásárhelyen egy találkozót szer-
vezünk, amelyen az érdeklődők talál-
kozhatnak a magazin szerkesztőivel, 
de meghallgathatják a Mária és Márta 
magazin „hangos számát” is.  Ezúttal 
nem írott, hanem hangos formában 
mutatkozunk be, élőben készülnek az 
interjúk, együtt fogjuk megoldani a ke-
resztrejtvényt, lesz főzőcske is.   
– Ha valaki tagja szeretne lenni a 
proMissio  egyesületnek kinél és hol 
jelentkezhet? 
– Személyesen nálam, az esperesi hi-
vatalban vagy a 214975-ös telefonszá-
mon, de Székely Ferencz nyárádtői 
lelkésznél is a 328687-es telefonszá-
mon. Az olvasók figyelmébe ajánlom 
az egyesületünk honlapját is, a  
www.promissio.ro-t. 
                                                                                                                                           
                                        Simon Virág 
 
 

Ígéret és misszió 
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   Naponta belenézek a tükörbe, a 
foncsorozott üvegdarabba, hogy 
igazítsak nekem nem tetsző vonásai-
mon, hogy tanuljam szeretni azt, ami 
az enyém.  
   Most egy másfajta tükörben keresem 
magam. Nincs a kezemben smink-
készlet. Belülre nézek, s Uram, a Te 
tekinteted tükrében keresem magam. 
Arra a pillantásra vágyom, amely 
magához ölelően igent mond rám. 
Azzal a szeretettel, ahogyan az anya 
magához öleli beteg gyermekét, akkor 
is, ha fájdalom vagy düh torzítja el az 
arcát, akkor is, ha fáradt és nyűgös, 
Magában rejti el, amitől mások 
viszolyognak, és simogatásától eny-
hülnek a görbe vonalak, és a gyermek 
szépülni kezd.  
   Szépíts meg engem így, Uram, a 
jelentéteddel.  
   Uram, köszönöm a vonásaimat. 
Azokat is, amelyekért haragszom, 
hogy nyomot hagytak rajtam. Azokat 
is, amelyeket szégyellek, azokat is, 
amelyekért a Tervezőt kritizálom, 
azokat is, amelyeket a szüleim 
osztottak rám örökségül. Azokat is, 
amelyeket én rontottam el magamon. 
Megjelölt az önzésem, rögzültek az 
indulataim, nyomot hagytak rajtam a 
harcaim, vesztett csatáim, beteg-
ségeim és félbemaradásaim. Igen, 
hordozom nyomorúságom, elmúlásom 
térképét, fáradtságom és fáradozásaim 
gyűrődéseit.  
   De köszönöm szeretetkísérleteimet, 
hogy azok is megjelölhettek: a 
másokért hozott áldozat, a türelem, a 
jóság, az önfeledt nevetés, a 
szenvedélyes szerelem, a terheket 
hordozni merő bátorság, a kitartás, az 
el nem hagyó reménység. Köszönöm, 

hogy még ezek is helyet 
kaphattak arcomon.  
   De leginkább köszönöm 
azokat a pillanatokat, amikor 
szemem tört fénye felragyogott, 
mert tekintetünk egy pillanatra 
összevillanhatott: egymást 
értőn, egymást szeretőn. 
Köszönöm a kegyelem jelene-
teit, amikor a vakság és üresség 
köde feloszlott bennem, és Rád 
ismerhettem egy történeten 
vagy egy arcon át.  
   Köszönöm szeretteim arcát.   
A gyermekek őszinteségét, 
üdeségét, olykor kajánságát, 
még csillogni tudó tekintetét. 
Mutasd meg nekem, mi az én 
felelősségem abban, hagy mit 
rajzolnak arcukra az évek. Taníts 
kisimítani a vonásaikat.  
   Köszönöm a hozzám legközelebb 
álló arcát, azt, ami minden közelség 
ellenére sokszor mégis annyira távoli. 
Taníts lemondani arról, hogy vonásait 
igazgassam. Ajándékozz meg azzal. 
hogy szeme tükrében ne csak 
magamat keressem, hanem megpil-
lanthassalak olykor Téged is.  
   Köszönöm öregjeink arcát. Méltósá-
gukat és esendőségüket. Segíts, hogy 
segíteni tudjam őket abban, ami az új 
kezdet előtt van: a befejezésben. Adj 
hitet, hogy elmúlásuk mögé láthassak, 
oda, ahol megújulásuk készülődik.  
   Köszönöm feletteseim arcát, és 
köszönöm beosztottjaimét. Szeretném 
szeretni őket, és szeretném azt is, ha 
szeretnének. De megvallom, hogy 
miközben a munka terhét hordozzuk – 
olykor mélyen a húsunkba vágóan –, 
elfordítjuk egymástól arcunkat, és 
egyáltalán nem keresünk Téged, a 

Nagy Együttmunkálkodót. Pedig akkor 
közelről szemlélhetnénk a csodát, 
olyan átváltozásokat, amely segítő-
társakká formálja a riválisokat.  
   Nem utolsósorban, Uram, köszönöm, 
hogy nem vagy arctalan, hogy nem 
rejtetted el előlem arcodat. A színről 
színre látás világa még nem tárult föl 
előttem, de valamennyit mégis 
megismerhettem belőled. Segíts 
megőrizni ezt, s olykor megújítani.  
   Végezetül köszönöm a sok-sok „köl-
csön-mél tóságot”,  azt ,  amikor 
szeretteim képében ismerhetlek fel, és 
azt is, hogy Te is rajta vagy az arco-
mon. Engedd, hogy engedjem 
megtörténni az emberlét csodáját, azt, 
amikor vonásaimon felfénylik jelen-
léted. Végtére is évezredek visszhan-
gozzák elképzelésedet rólunk, 
rólam:   „Teremté tehát Isten az embert 
az képére, Isten képére teremté őt.”    
                                                  Ámen.  
 

Vörös Éva 

Ima az arcomért 

    Hisszük, hogy a mag, amelyet magunkkal hoztunk, saját 
közösségeinkben elültetve gyümölcsöt fog teremni,          
“…némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig 
harminc annyit” (Mt.13,23). 
    Tanulni nemcsak az előadásokból lehetett, hanem egy-
mástól is. Beszámolók hangzottak el különböző nőszövet-
ségi tevékenységekről, megismertünk új lehetőségeket és 
konkrét elhatározások is születtek. 
    Kiemelkedő eseménye volt a képzésnek a zarándoklat. 
Református fülünknek talán kissé idegenül cseng a kifeje-
zés, mégis érdemes kitartani mellette, mert többet jelent, 
mint egy kirándulás vagy séta a természetben. A megálló-
kon elhangzott Ige a természetre, mint Isten csodálatos 
ajándékára, irányította szemünket, szívünket pedig hálára 

indította. 
    A kézműves foglalkozásokon megtanultunk gyöngyöt 
fűzni és ötleteket gyűjtöttünk képeslapok készítéséhez. Be-
tekintést nyertünk a dekoratív terítés valamint a szalvéta 
hajtogatás rejtelmeibe és jó háziasszonyhoz illően újdonsá-
gokkal gyarapítottuk receptgyűjteményünket. 
    Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik áldozatos mun-
kájukkal lehetővé tették a program megszervezését és le-
bonyolítását. Reméljük, hogy ez nemcsak egyszeri alkalom 
volt, hanem első szeme egy nagyon szép gyöngysornak! 
Isten gazdag áldását kívánom mindannyiunk életére és 
szolgálatára! 

Demeter Imola Zsuzsanna 
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Tatár Anna 
(Küküllői Refor-
mátus Egyház-
megye): 
   – Visszatekintve 
az idei évre, Isten 
iránti hálaadással 
örülök annak, 
hogy a Nőszövet-

ség nemcsak a vezetőségében újult 
meg, hanem a tevékenységében is. 
Lassan körvonalazódik az az arculat, 
amely minden korosztályt hivatott ma-
gába ölelni. Hálás vagyok azért, hogy 
munkatársaink odaadással és hűség-
gel végzik a szolgálatukat, jó volt talál-
kozni a nagyobb szabású területi 
konferenciá(ko)n, az érdeklődés azt 
mutatja, hogy bizony szükség van a 
nagyobb lélegzetű  rendezvényekre is. 
  Ugyanakkor még vannak dolgaink, 
amelyeket jobbá tehetnénk, itt említe-
ném azt, hogy kevés visszajelzést kap-
tam és kapok asszonytestvéreinktől, 
gondolok itt a területi konferenciára, 
vagy más tevékenységünkre, vagy 
rendezvényünkre. Márpedig, ha a visz-
szajelzés hiányzik, nem tudunk igazán 
előrelépni, javítani a hibáinkon. Remé-
lem a jövőben jobban fog működni 
köztünk a kommunikáció, jobban meg-
osztjuk egymással gondolatainkat és 
tapasztalatainkat, hiszen több szem 
többet lát, több fül többet hall. 
Isten áldása kísérje nőszövetségeink 
további munkálkodását, Isten dicsősé-
gére. 

Nagy Irma Lilike 
(Maros-Mezőségi 
Református Egy-
házmegye): 
    – Mi az, amiért 
öröm van a szí-
vemben? 2005 augusztusában vállal-
tam ideiglenesen az elnöknői szolgála-
tot, ami akkor csak feladatokat láttatott 
velem. De azóta sok minden történt, 
egy párat emelnék ki: 2005 nov.12-én 
szerveztem első alkalommal egy-
házmegyei konferenciát, amelyre az 
egyházközségek asszonyai Mezőfelé-
ben szép számmal gyűltek össze, 
2006 novemberében Mezőmadarason 
8 egyházközségből 90 asszony-
testérünk jött el találkozni, igét és elő-
adást hallgatni. Világ-imanapot is szer-
veztünk közösen az egyházközségek-
kel.  Ezeken az alkalmakon mindig so-
kan voltunk és ez jó érzéssel tölt el, 
megerősít, új erőt, biztatást, reményt 
ad a munkához. Szép számmal vet-
tünk rész az első régiós találkozón Er-
dőszentgyörgyön.   
   Hálás vagyok Istennek azért, hogy 
az egyházmegyék vezetőivel is volt 
l ehe tősé gem  m eg i sm er k edn i ,
összebarátkozni, akikkel eddig közös 
feladataink voltak ugyan, de nem is-
mertük egymást. Öröm látni, tapasztal-
ni, hogy a technika és a szeretet se-
gítségével legyőzhetjük a távolságo-
kat, gyorsan meg- és felismerjük e-
gymás problémáját, és imádkozni tu-
dunk közösen egymásért. 

   Miért van szomorúság, elégedetlen-
ség bennem? Azért, hogy vannak oly-
an gyülekezetek, amelyek nem kapc-
solódnak be a közösségi munkába, így 
nem tudják megtapasztalni a közös 
munka áldását,  a találkozások örömét. 
Úgy gondolják, hogy jól megvannak 
egymagukban, de én imádkozom 
értük, hogy lebontódjanak a válaszfa-
lak, és  egy hittel, egy akarattal tudjuk 
szolgálni az Úr dicsőségét. 
Szövérffi Melinda 
(Marosi Református 
Egyházmegye): 
    – Nehéz elégedett-
ségről és elégedetlen-
ségről beszélni, számot 
adni… Mérlegeltem az 
életemet, azt a munkát, 
amire megbízatást kaptam és egy Ige 
jutott eszembe: Akik az Urat keresik, 
semmi jót sem nélkülöznek.( Zsoltár 
34, 10.) Hálás vagyok Istennek és elé-
gedettséggel gondolok azokra a konfe-
renciákra, amelyeken sokan vettek 
részt és együtt épülhettünk a igehirde-
tések, előadások és a beszélgetések 
által. Örömmel idézem fel azokat az 
alkalmakat, amikor gyülekezetekkel, 
nőszövetségekkel találkozhattam, ezt 
jövőre nézve még gyakrabban szeret-
ném gyakorolni. 
   Elégedettséggel nyugtázom, hogy az 
első térségi konferencián több mint 
200 asszony vett részt a Marosi Egy-
házmegyéből. 
   Elégedetlenség – nem igazán szere-
tem ezt a kifejezést, mert valami hiányt 
hordoz. 
Mit hiányolok? Elsősorban azt, hogy 
többet törődjünk egymással, áron is 
megvegyük az alkalmakat, hogy egy-
más hite által épülhessünk.  
   A jövőre vonatkozóan, kívánom, 
hogy sokkal több okunk legyen a meg-
elégedettségre, mint az elégedetlen- 
ségre, ezért imádkozzunk és keressük 
Isten akaratát, egyéni és közösségi 
életünkre nézve. 

Sokra bízlak ezután… 
 

Elmúlóban a 2007-es esztendő, közeleg az évzárás, a számve-
tés pillanata. Három református egyházmegye nőszövetségé-
nek elnöknőjét kérdeztük meg azokról az eseményekről, ame-
lyek megelégedéssel töltötték el őket és azokról kudarcokról, 
amelyek elégedetlenséget váltottak ki bennük. 

Kelj fel és járj! 
Csipkerózsika-álmából ébredt fel a marosszentgyörgyi nőszövetség. Egy szegénysorsú család kért támogatást a reformá-
tus egyházközség tagjaitól. Kétszer ad, aki gyorsan ad, tanít egy latin közmondás, s egy hét alatt mosogatókagyló, ablak, 
szőnyeg, függönyök kerültek a tömbházlakásba. Szaporán járt az asszonyok kezében a meszelő, feltörlőrongy, s a tisztele-
tes úr sem sajnálta a kezét a ragasztótól, a lyukak tömítésétől. A közösen, szeretetből végzett munka belépő a nőszövet-
ség számára az új Csipkerózsika-életbe. (TI) 
 
Adventre készülve 
 A Marosi egyházmegye nőszövetsége adventváró csendesnapot tart november 24-én, de. 10 órai kezdettel az Eminescu 
utcai (28 szám) Öregotthon Bocskai termében papnéknak, elnöknőknek és alelnöknőknek. Programban szereplő előadás 
témája: „Küldetésünk, szolgálatunk a gyülekezetben”. 

HÍREK   HÍREK   HÍREK 
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– Szeretem ezt a lakást, – mondja 
özv. Erdei Endréné sz. M. Nagy 
Ruth, amikor meglátogatom ma-
rosvásárhelyi otthonában – a 
konyha lehetne nagyobb, de a két 
szoba elég nekem, a legkedve-
sebb a csendes, parkra néző er-
kély.  
Végre egy elégedett kisnyugdí-
jas – gondolom. 
 
– Melyek voltak életed első szín-
helyei? 
– Zilahon születtem, édesapám M. 
Nagy Ottó vallástanár volt a Wesse-
lényi Kollégiumban. Fiatalon, 1946-
ban meghalt, s édesanyám négy 
gyermekével hazaköltözött Kolozs-
várra. 
– Hogyan alakult a további sor-
sod? 
– Férjhez mentem 1954-ben Erdei 
Endre református lelkészhez, előtte 
13 hónapig jegyben jártunk. 
Mikóújfaluba kerültünk, ez volt éle-
tem első faluja. Mikor anyám meg-
érkezett az ócska bútoraimmal, a 
vasutas összecsapta a kezét: … 
Kolozsvárról idejönni férjhez? 
– Milyen volt az élet Mikó-
újfaluban? 
– Nagyon szegények voltunk, nem 
volt kongrua (állami fizetés), s mivel 
augusztusban kerültünk oda, termé-
nyünk sem volt. Anyósomék nem 
segítettek, mert nem akarták, hogy 
én legyek a menyük, még az eskü-
vőre sem jöttek el.  
   Mikóújfaluban szószerint éhez-
tünk. Édesanyám meglátogatott, 
mondta, hogy főzzünk krumplipapri-
kást, de nem volt miből. Megkérdez-
te a megyebírót, hogy tudják elnéz-
ni, hogy a papjuk éhezik, akkor az 
megengedte, hogy nála, a csűrben 
egy szatyor krumplit válogassak. 
Miután édesanyám visszament Ko-
lozsvárra, minden hónapban 150 
lejre élelmiszert küldött, amíg rend-
be nem jöttünk. 
– Hol szolgáltatok még? 
– Rövid ideig Pákéban, ott nem vol-
tak anyagi gondjaink, de egy este 
mikor én szoptattam a kislányomat, 
egy haragosunk követ dobott be a 
házba. Én nagyon megijedtem, me-
zítláb futottam a kislánnyal a karom-
ban, férjem a fiúnkkal. Többet nem 
akartam ott maradni, beadtuk a kér-
vényünket Csekefalvára. Ott kettős 
gyülekezet volt, jól voltunk, de meg-
ürült Székelyudvarhely mellett Ke-

cset és Kecsetkisfalud, s odamen-
tünk. 12 évig én voltam az ingyenes 
kántor, mert ha nekem adtak volna 
fizetést, a férjem nem tudta volna 
felvenni az övét. Szerettem volna, 
hogy fizessük a nevemre a nyugdíj-
járulékot, de a férjem azt mondta, 
hogy nem becsületes dolog. Később 
Nyárádmagyarósra kerültünk, itt vol-
tunk 15 évig. Itt már kaptam kántori 
fizetést, de a gyülekezet folyton 
apadt és a jövedelem is. Sokat kö-
töttem, varrtam másoknak pénzért. 
A gyerekek felnőttek, a lányunk Ma-
rosvásárhelyen lakott, nagyon sze-
rette volna, ha közelebb kerülünk. 
Akkor ürült Székelyvaja, a férjem 
megpályázta.  
– Itt következik az életed tragikus 
időszaka… 
– Igen, egy évig voltunk Székelyva-
jában és Göcsön, szerettünk itt szol-
gálni. Életünkben először tudtunk 
valamit félretenni öreg korunkra, s 
akkor Bandi autóbalesetben meg-
halt. Az összekuporgatott pénzből 
egy lelakott egyszobás tömbház-
lakást vettem, s a megvakult, beteg 
anyámmal odaköltöztem, ő aludt az 
ágyon, én a matracon a földön. Ez 
így ment 3 évig. Fent a negyedik 
emeleten laktak a lányomék a gye-
rekekkel, mentem fel főzni, mosni, 
azután jöttem gondozni anyámat. 
Emellett kötöttem másoknak, mert 
szinte semmi jövedelmem nem volt.  
– Milyen ember volt a férjed? 
– Az egyik unokám hetedikes korá-
ban írt egy dolgozatot „Az én minta-
képem” címmel. Így szól röviden: „
Az én mintaképem a nagyapám, aki 
szerette az egyszerű falusi embere-
ket, családot látogatott, vigasztalta a 
szomorkodókat.” Ennél jobban nem 
lehetne őt jellemezni. 
– Hogy tudtad a sok csapást elvi-
selni? 
– Öt év alatt négy hozzátartozómat 
temettem: a férjemet, anyámat, test-
véremet és a lányomat. Sokszor azt 
hittem, már nem bírom tovább, de a 
jó Isten olyan természettel áldott 
meg, hogy gyakrabban nevetek, 
mint sírok.  

                                                                                                            
Tatár Mihályné 

 

Gyakrabban nevetek, mint sírok 

 

Bódás János 

               Ádvent 

Te szörnyű, vajúdó idő, 
ne szülj, ne szülj több rémet, 
most már örömmel, békességgel 
legyen megáldva méhed. 

Szülj halva minden szenvedélyt, 
vad átkot, véres harcot, 
fojtsd meg a bűnt, mi valaha 
öledben megfogamzott. 

Elég volt már a gyötrelem, 
elég volt már a vérből, 
napfényre vágyunk a szorongás 
fekete erdejéből. 

Szüless meg bennünk, tisztaság, 
szüless meg bennünk, béke, 
s tedd kezedet a vad világ 
lázas ütőerére. 

Szüless meg bennünk szeretet 
te legszebb lelki virtus, 
teremts bennünk új életet, 
szüless meg bennünk, Krisztus! 
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A fiamnak rendszeresen olvasom Ko-
bak meséit. Egyiket különösen szere-
tem: arról szól, hogy Kobakot Karcsika 
nem fogadja barátjául addig, míg nem 
kap tőle egy rágót. Később újabb köve-
teléseket fogalmaz meg. Közben Ko-
bak, a feltételeket teljesítendő, üzlete-
lésbe kezd Katikával és kiderül, hogy 
számos közös témájuk akad, (egyik 
sem fél pl. az orvostól). Úgy döntenek, 
hogy barátok lesznek. Karcsika pedig 
pórul jár. Ahogy az a mesékben lenni 
szokott 
Az életben azonban a dolgok koránt-
sem ilyen átlátszóak és egyszerűek. 
Hiszen egy beszélgetést követően 
nemigen tudunk arról dönteni, hogy 
valakit a barátunknak tekintsünk-e 
vagy sem. Mindazonáltal mégsem ér-
dektelen a történet, annál is inkább, 
mivel többségünk már találkozott ér-
dekbaráttal... és remélem igaz baráttal 
is. Az is nyilvánvaló, hogy rendszerint 
hosszabb idő után döbbenünk rá, ha 
valaki csak érdekbarátunk. Mint ahogy 
ahhoz is évek kellenek, amíg egy is-
meretség kipróbált és erős barátsággá 
alakul.  
Mielőtt leültem volna ezeket leírni, 
hosszasan töprengtem, hogy én mit 
nyújtok négy-öt igazán jó barátomnak, 
de akárhogy küszködtem csak az jutott 
eszembe, hogy én mit kapok tőlük: ki-
től tanácsokat vagy konkrét segítséget, 
kitől gondoskodást, kedvességet, más-

tól egyszerűen odafigyelést és jó sza-
vakat. Sokszor az is elég, ha elnézik 
hibáimat és elfogadnak azokkal együtt. 
Az is azonnal nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy én nem tudom számukra 
mindazt viszonozni, amivel ők elhal-
moznak.   
Hogy akkor mégis miért barátaim? Vé-
gül is nem tudom. Ennél a pontnál 
küszködtem a legtöbbet. Bevallom 
szégyelltem megkérdezni bármelyikü-
ket is, hogy te miért tartasz a barátod-
nak, hiszen nem érdemlem meg...  Re-
ménykedem, hogy valamit csak nyúj-
tok nekik: másképpen képtelenség vol-
na az, hogy ennyi ideig ilyen jó marad-
jon a kapcsolatunk miközben én hol 
egyiktől, hol másiktól évekig több száz 
kilométerre éltem. 
Egyszer rég egyik kedves barátnőm 
azt mondta, hogy az a csodálatos a 
barátságunkban, hogy felnézünk egy-
másra. Hogy ő miért néz fel rám, az 
azóta is kérdés számomra (értelem-
szerűen erre is restelltem rákérdezni). 
Én tudom, hogy nála jobb embert ke-
veset ismerek és büszke vagyok rá, 
hogy barátjának tart.  
Azt hiszem szerencsém is van, hogy 
ilyen emberekkel találkoztam. Nem tu-
dom mások, miként vannak ezzel.  
Én nemigen tudnék élni barátaim visz-
szajelzése, odafigyelése, szeretete 
nélkül. A bizalom nélkül, hogy szólná-
nak, ha rossz irányba mennék és segí-

tenének, ha bajba jutnék. Mindkettőre 
volt bőven példa. Lényegtelen kéré-
sektől elkezdve, komoly dolgokig bár-
miben számíthatok rájuk. Kapcsola-
tunk az apróságoktól a legnehezebb 
problémák megbeszéléséig bármire 
kiterjedhet és ki is terjed.   
Nehéz pontosan megfogalmazni, hogy 
mit is érzek, hiszen a barátaimat mind 
szeretem is és ez már nem körvona-
lazható tényszerűen. Olyasféle érzés, 
mint a testvéri szeretet, azzal a különb-
séggel, hogy ráadásként ebben önkén-
tesség is van. Sőt csak az tudja igazán 
mi a testvéri szeretet, aki baráti vi-
szonyban van testvérével is.  
A szépirodalom vég nélkül ontja a 
szebbnél szebb történeteket, arról, 
hogy az igaz barátnak mi mindent kell 
megtennie. Bevallom az én kis egysze-
rű éltemben, eddig még egyszer sem 
került sor emberfeletti megpróbáltatá-
sokra. A rendkívüli dolgok többnyire a 
regényekben történnek. Azt hiszem, 
hogy többségünk életében elegendő, 
ha emberként helytállunk, barátainkkal 
szemben éppúgy, mint bármilyen más 
embertársunkkal szemben. 

Korondi Kinga 
 

Szerepeink és küldetésünk (9.) 

Néhány sor a barátságról,  
amelyből azonban nem lehet megtanulni,  

hogy milyennek kell lennie az igaz barátnak 

Pilinszky János 

Hitünk titkairól 
(részlet) 

 
   Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az 
után, ami a miénk”. 
   Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk 
ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – 
beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit 
szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”, lehetséges 
végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. 
   Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a 
karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. 
   Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki 
hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden 
görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és 
legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a 
mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. 
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   A Biblia sokszor figyelmeztet a test 
és a lélek szoros kölcsönhatására. Já-
nos apostol a 3. levelében ezt írja 
Gájusznak:  Szeretett barátom, kívá-
nom, hogy mindenben jól legyen dol-
got, és légy egészséges, a mint jó dol-
ga van a lelkednek. Ezt a bibliai igaz-
ságot, a test-lélek kölcsönhatását ma 
már a lélektan és természettudomány 
is igazolja. A test eseményei a pszi-
chében is kifejezésre jutnak: belere-
meg a lelkünk betegségeinkbe. A pszi-
ché eseményei pedig a testre is kihat-
nak. 
   Miért vezet az állandó bosszankodás 
betegséghez? Miért van az, hogy az 
énekesnőnek, akit kifütyülnek, váratla-
nul megfájdul a torka, vagy hangszál-
gyulladást kap? Miért kap ínhüvely-
gyulladást a zongorista, ha nincs siker-
élménye, a gépírónő, ha fél a főnöké-
től? Lelki feszültségeket, súlyos 
stresszhatások alatt vagy után van aki 
megőszül, vagy csomókban hull el a 
haja, esetleg migrénes fejfájások 
gyötrik. Az allergiás megbetegedések, 
ekcémák egy része is lehet lelki erede-
tű.  
   Anyanyelvünk így fejez ki egy-egy 
testi-lelki bajt: „igen a szívére vette”,  
„nem tudta lenyelni, megemészteni” és 
egyszer csak szívinfarktusa, pajzsmi-
rigytúltengése, vagy gyomorfekélye 
lett. Nos, ha hallgat a száj, kiáltanak a 
szervek, lelki jajokból testi bajok lesz-
nek, mert a léleknek organikus, szervi 
beszéde is van. Ezért fontos, hogy a 
pacienst testi-lelki egységben lássuk. 
Amit az orvostudomány most már elfo-
gad, azt a zsoltáros több ezer évvel 
ezelőtt a 32. zsoltárban leírta. Ha meg-
inog a lelki egyensúlyunk, harmóniánk, 
lassan, vagy máskor hirtelen megválto-
zik valami a lelkünkben. Nincs öröm, 
céltalanná, értelmetlenné lesz az élet, 
nem vágyunk már az Ige után sem, 
ízetlenné válik a falat. Szorongásaink-
ra, álmatlanságunkra, orvosoktól 
gyógyszereket kérünk. Ingerlékenyek 
vagyunk, és betegnek érezzük magun-
kat. Hol itt, hol ott jelentkező fájdalmak 
gyötörnek, de leleteink legtöbbször ne-
gatívak, mi magunk mégis csak bete-
gek maradunk. Kivizsgálások sokasá-
ga következik és ez így helyes, mert 
csak így lehet kizárni, hogy nem szervi 
eredetű a betegségünk. Aztán orvosa-
ink pihenést, kikapcsolódást javasol-
nak, de bárhova megyünk gyógyszere-
inkkel önmagunkat is elvisszük, testi-
lelki állapotunk csak átmenetileg, vagy 

semmit sem javul. A zsoltáros azt írja, 
akkor kezdődött el a javulás, amikor 
megvallotta Istennek bűneit. Azt amit 
eddig elnyomott önmaga és Isten előtt, 
elintéződik és ennek eredménye „bo-
csánat és gyógyulás”. Ha van békes-
ségem Istennel, embertársammal és 
önmagammal – van egészségem. 
Nem véletlen, hogy ma már a beteg-
nek nemcsak a leleteit igyekszik ösz-
szerakni a jó orvos, hanem az egész 
embert vizsgálja. Nemcsak az érdekli, 
hogy milyen betegség gyűrte le, ha-
nem az is, hogy miért betegedett meg.  

   A szív és érrendszer pszicho-
szomatikája 
   A szívet mindig a lélekhez, érzékeny-
séghez, érzelmekhez társítjuk. Nyel-
vünk is kifejezi ezt: jó szíve van, he-
lyén van a szíve, szívére vesz valamit, 
kőszívű, összetörte a szívét, valami 
nyomja a szívét – mondjuk. Valóban, a 
nagy érzelmi felindulás mellkasi szorí-
tást  okoz (angina pectoris – 
szívérgörcs). Minden infarktus hátteré-
ben ott a stressz, illetve annak a 
neurohormonjai. A naponta jelentkező 
aggodalmak, a nagy izgalmak görcsök-
kel terhelik meg ereinket, a vérle-
mezkék összecsapódását idézik elő, 
sokszorozzák a trombózis (vérrög-
képződés) kockázatát. A vérrög pedig 
szívinfarktust vagy éppen agyi kataszt-
rófát idézhet elő. Az infarktus gyako-
ribb a szorongók, féltékenyek, álmat-
lansággal küszködők, haragjukkal meg 
nem birkózók, az egyedülállók és az 
elváltak körében. 
   A magas vérnyomás – a hallgatag 
gyilkos 
   Első fázisában a magas vérnyomás 
idegi eredetű: az ismétlődő izgalmak a 
szimpatikus idegrendszer elhúzódó 
terhelését okozzák. Persze, keletkezé-
sében sok más is közreműködik, mint 
örökletesség, káros étkezés, elhízás, 
dohányzás, stb. Az érfal minden szív-

lüktetésnél nagyobb nyomásnak áll el-
len, apránként megsérül, a zsírok haj-
lamosak ide kötődni, kialakul a mészle-
rakódás, beszűkül az érfal, készen áll 
a rögképződésre (koszorúér – agyér-
trombózis). Minél erősebb a testi-lelki 
megterhelés, annál jobban nő a vér-
nyomás. 
   Az emésztőrendszer pszicho-
szomatikája 
   A máj, a gyomor, a vastagbél a neu-
rózisok célszervei. A lelki panaszok, az 
érzelmi bizonytalanság, elégedetlen-
ség hasi panaszokat szül: összeszorul, 
felfordul a gyomrom, epeömlést kapok, 
galuska van a torkomban, megfeküdte 
a gyomrom. Szólásaink is mutatják mi-
lyen erősen hatnak ingereinkre izgal-
maink, bosszúságaink. A stressz fo-
kozza a gyomorsav kiválasztását. A 
pletykálkodás, rágalmazás, másra való 
újjal mutogatás egy idő után a mutoga-
tó saját gyomrát fogja rágni, égetni. És 
a „szeméttelep” lélek, aki mindig máso-
kat bánt, maga is megfertőződhet. Az-
tán következik a fekély, vagy éppen a 
gyomor átfúródás, vérzés. 
   A krónikus vastagbélhurut – a lé-
lek sírógörcse  
   Gyakran ejtik zavarba az orvost a 
legváltozatosabb emésztési panaszok-
kal: gázos belek, puffadt, korgó has, 
székrekedés, hasmenés. Az esetek 
90%-ban nem mutatható ki semmiféle 
gyulladásos folyamat, sem élősködő, a 
páciens eközben kétrét görnyedve vár 
a leleteire. A vastagbélgyulladás a lé-
lek görcshajlama, okozója valamilyen 
érzelmi megrázkódtatás, egyúttal me-
nekülési forma, leplezi a kellemetlen 
szituációkat, érzelmi vagy foglalkozás-
beli kudarcokat, kimerülést, vagy unal-
mat. Sokszor a beteg hipochondriás 
lesz, kényszeresen foglakozik beteg-
ségével, minden figyelemét a „békét-
lenkedő” vastagbeleire fordítja. Min-
denkit saját betegségével traktál. Ha 
az orvos megkockáztatja, hogy baja 
csak lelki eredetű, vagy képzelgés, at-
tól „elborul az agya”. Lelki portréja a 
kolitiszesnek: szorongó, depresszióra 
hajló, tétova, túlérzékeny, kerüli az ér-
zelmi összetűzéseket, lelkileg össze-
zsugorodott, szorongását addig hal-
mozza, míg a növekvő érzelmi nyomás 
felborítja vegetatív idegrendszerének 
egyensúlyát. 
   Fekély – fájdalmas görcsökkel, gyo-
morégéssel járó betegség. A sósav 
kiválasztás, túltengés okozza. Szinte 
mindig az elhúzódó érzelmi feszültség 
következménye. Az embernek élete 
során sokszor „le kell nyelnie a békát”, 
el kell tűrnie a sérelmeket, megalázta-
tást, kudarcokat. A gyomor úgy reagál, 
mintha neki kellene megemésztenie 

Pszichoszomatikus betegségekről,  
avagy hogyan lesznek a lelki jajokból testi bajok 

Ha az ember mosolyog, Ha az ember mosolyog, Ha az ember mosolyog, Ha az ember mosolyog,     
s még sokkal inkább, s még sokkal inkább, s még sokkal inkább, s még sokkal inkább,     

ha nevet: ha nevet: ha nevet: ha nevet:     
hozzátesz valamit hozzátesz valamit hozzátesz valamit hozzátesz valamit     
arasznyi életéhez.arasznyi életéhez.arasznyi életéhez.arasznyi életéhez.    
Lawrence SterneLawrence SterneLawrence SterneLawrence Sterne    
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mindezt: savat termel pluszba, fel-
emészti önmagát, erős vérzés, átfúró-
dás formájában. A düh, a bosszúság, 
neheztelés, szintén túlzott sósavterme-
lést és gyomor nyálkahártya vérbősé-
get idéz elő. Ahogy elvörösödik egy 
haragos ember arca, úgy ez a gyomor-
ban is megtörténik. A fekély úgy is fel-
fogható, mint a befelé fordított agresz-
szió. Ezért a rosszkedvet néha nem 
szabad lenyelni. Ki kell önteni. A sírás 
is jót tesz ilyenkor. A fekélybeteg sok-
szor nélkülözte az anyai vagy apai 
szeretetet, tudattalanul szeretné, hogy 
kényeztessék. Szeretetéhsége nagy, 
de nem engedi, hogy átlássanak gyer-
meki függőségén. Környezete számára 
inkább a lázas munka, az ambíció 
megtestesítője.      
   A májbetegségek depresszióra haj-
lamos emberre jellemzőek. A székre-
kedés a zsugori, önző, tartózkodó, 
visszafogott embernél jelentkezik. 
   Végül megemlítenék néhány króni-
kus fájdalmat, melynek hátterében 
szintén a szorongás, depresszió áll: 
ilyenek a migrén, derékfájás, izületi fáj-
dalom. A szervezet ilyenkor fájdalom 
útján fejezi ki mindazt, amit lelkünk el-
fojtani akart. A migrén „alibi”, kiút lehet 
a konfliktus helyzetekből.  
   Mit tanácsol ezen esetekben az 

orvos?  
   Mindenek előtt az Istenre és ma-
gunkba „befelé” nézést gyakoroljuk, 
tartsunk bűnbánatot és bocsássunk 
meg. Kérjük lelkész, orvos segítségét, 
kövessük utasításaikat. A támogató, jó 
orvos figyel, meghallgatja a páciense 
panaszát, s ez már azonnali megköny-
nyebbülést szerez. A beteg előtt fontos 
rámutatni a tünetek és érzelmi élete 
közötti kapcsolatra. Az idegnyugtatók-
nak csapdái is vannak. Huzamosabb 
szedés esetén kémiai mankóvá vál-
nak, személyiségi változást, érdeklő-
déshiányt okoznak. Ezért jobb a nyug-
tató helyett a kenyérmorzsa. Hatásos 
lehet az alvókúra és fényterápia, pi-
henjünk sokat, és élvezzük a napfényt. 
A bizalom, hit, a remény mozgatóru-
gók. Ha jó az orvos-beteg kapcsolat, 
akkor ártalmatlan orvosságok is ele-
gendők – ezt nevezzük placebo hatás-
nak. Szedjünk vitaminokat. Figyeljünk 
másokra is, örüljünk a barátainknak.  
   És ne feledjük: a legjobb orvosság a 
nevetés. A bibliából olvassuk: minél 
vidámabb a szív, annál hosszabb az 
élet, mert az örömmel teli szív úgy 
gyógyít, mint az orvosság. A szomorú 
lélek pedig elsorvaszt. 
                                                                                                                           
                                  Kántor Lia orvos 

Baja Mihály 

Adventben 

Körültünk néma, vak sötétség, 
Gyűlölség átka a szívekben, 
Fogytán a kenyerünk a kasban, 
Szűkölködünk a lelkiekben. 

Oh balzsamosztó jobb kezével 
Ennyi fájó sebet ki köt be? 
Ki gyújt nekünk fényt e 
homályban 
Vagy benne járjunk 
mindörökre? 

Te vagy Uram, a mi Királyunk! 
Kelj fel a mi segítségünkre, 
Kezünket összetéve kérünk: 
Adj vidulást beteg szívünkbe. 

Küldj Valakit a te nevedben, 
Rá milliók im, várva várnak, 
Kit prófétáltál az atyákban: 
Küldj Szabadítót a világnak.  
 

 

 
Szívesen 

olvassa? 

2007. december 14-én, pénteken 

délután 15 órától a marosvásár-

helyi  Bod Péter Diakóniai és 

Tanulmányi Központban    

hallgassa 

    is meg! 

Szeretettel meghívjuk olvasóinkat a 

Mária és Márta Magazin ünnepi  

hangos számának  rendezvényére.  

Szervező:  a                           Egyesület 
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   Eleinte úgy tűnt, tréfa az egész. 
   Évtizedekkel ezelőtt, a nyugati folyó-
iratok, magazinok utolsó oldalain, vala-
hol ott, ahol a viccek és a karikatúrák 
is helyet kaptak, jelentkeztek azok a 
pár soros firkák, amelyek napi, vagy 
heti beosztásban közölték az olvasó-
val, hogy mi vár rá a közeljövőben. Ha-
marosan kiderült azonban, hogy ez a 
horoszkópnak nevezett rovat, ami első 
látásra szellemes szórakoztató olvas-
mánynak tűnt, valójában sokak életét 
befolyásoló hatalmas üzleti vállalko-
zás: milliók kezdték az újság olvasását 
az éppen rájuk érvényes napi horosz-
kóp olvasásával, és ezrek éltek asze-
rint, amit a napi vagy heti horoszkóp 
javasolt. Arra az ősi hiedelemre ala-
poztak ezek az írások, hogy az embe-
rek életét, sorsát, a csillagok állása és 
járása befolyásolja. Akkoriban szinte 
hihetetlennek tűnt, hogy a modern és 
felvilágosult, racionális gondolkodású 
nyugati ember újra hisz a csillagjóslás-
ban.       
   A műfaj azért nem volt teljesen isme-
retlen előttünk. Városi sétányokon, ut-
casarkokon, a piacok forgatagában, 
fiatal vagy idősebb asszonyok szólítot-
ták meg a járókelőt: ha akarják, pár lej 
ellenében megmondják neki a jövőt. 
Nem kevesen engedtek a csábításnak, 
és nem kevesen bánják a mai napig, 
hogy a sejtelmes hangú jövendőmon-
dó csábításának engedve odaadták 
neki gyűrűjüket, karórájukat, vagy 
egyéb értékes holmijukat. Itt-ott hallani 
lehetett egyszerű falusi asszonyokról, 
vagy nagyvárosi dámákról is, akik nem 
a csillagokból, hanem tenyérből, kár-
tyából, kávézaccból olvasták ki a jövő-
jét annak, aki hozzájuk fordult. Néme-
lyek ingyen, mások bőséges honorári-
um ellenében tették ezt.   
   Ma már bennünket is elárasztanak a 
horoszkóppal dúsított folyóiratok. 
Egyes újságok apróhirdetései között 
mindig találunk olyat is, amelyben egy 
egyesület, egy szervezet, egy cég, 
vagy egy magánszemély ajánlja ma-
gát, mint a jövendő biztos ismerője. 
Lehet hívni telefonon, lehet személye-
sen beszélni a jövendőmondóval, vagy 
aki akarja – térítés ellenében – napon-
ta, sms-ben megkapja a rá érvényes 
napi horoszkópot. Sőt, komolyabbnak 
tartott lapok hasábjain is találkozunk 
javasasszonyok, jósok által feladott 
hirdetésekkel, akik azzal csábítanak, 
hogy választ tudnak a megoldatlan 
kérdéseinkre, tudják, hogy mit tartogat 

számunkra a jövő, feloldoznak az át-
kok alól. Velük párhuzamosan ott van 
egy-egy hálás olvasónak a hirdetése 
is, aki esküszik, hogy a vajákos segí-
tett rajta.                       
   Feltűnő, hogy különösen a nőknek 
szánt magazinok foglakoznak legin-
kább ezzel a kérdéssel: mit hoz a jö-
vő? Mit tartogat számomra a mai nap, 
vagy mire számíthatok a következő 
héten, milyen lesz majd az új eszten-
dő? Találomra veszek a kezembe egy 
rendkívül népszerű, százezres pél-
dányszámú, színes magyar női maga-
zint. A 100 oldalból 10 asztrológiával, 
jóslással, sorskutatással foglakozik. A 
képeslap 16 oldalas melléklete pedig 

elejétől végig arról ír, hogy a jelenlegi 
bolygóállás kire milyen hatással van, 
hogy mit várhat a (női) olvasó a követ-
kező időszakban a szerelemben, az 
egészség és a pénzügy területén.  
   Bizony, ennek már fele sem tréfa. Az 
asztrológia, a csillagjóslás reneszán-
szát éljük. S bár nyilvánvaló, hogy va-
lójában hatalmas, jól jövedelmező üz-
leti vállalkozás van a háttérben, mégis 
milliók olvassák, milliók hisznek benne. 
Annyira ki van éhezve a mai ember az 
ilyenféle csodákra, hogy észre sem 
veszi a hirdetések és a beszámolók 
melletti szerkesztői megjegyzést: Fize-

tett hirdetés! Vagyis: a hirdetés tartal-
máért a kiadó nem vállal felelősséget. 
A sorok között olvasva ez azt is jelen-
ti: „Vigyázat! Hazugság! – Azért tesz-
szük közzé, mert valamiből nekünk is 
meg kell élni!”  
   Sokakat foglalkozat azonban a kér-
dés: mi igaz az egészből?  
   Ismerjünk el először is ebből a soka-
kat zavarba hozó divathullámból any-
nyit, amennyi igaz belőle!  
   Dőreség és tudománytalan dolog is 
lenne mereven tagadni, hogy a Hold, a 
bolygók, az égitestek semmilyen ha-
tással nincsenek az emberre. Ha a 
Hold képes befolyásolni a tengerek 
mozgását, akkor bizonyára hatással 
van az ember éltére is: elég arra gon-
dolni, hogy teleholdkor sokan álmatlan-
ságra panaszkodnak. Napkitörések 
idején ingerlékenyebbek vagyunk, és 
bizony ilyen napokon gyakrabban szi-
rénáznak a mentőautók is, mert ilyen-
kor könnyebben rendetlenkedik a be-
teg szív is.       
   Az asztrológus azonban nem ilyen 
értelemben beszél az égitestek hatá-
sáról. Ő a születési dátumból, annak 
évéből, napjából, percéből próbál az 
egész életre érvényes következtetése-
ket levonni. Az asztrológia tehát asze-
rint kategorizálja az embereket, hogy ki 
mikor született, és azt állítja, hogy az 
azonos periódusban született embe-
reknek hasonló karaktere és sorsa 
van. Mivel elég nehéz két, ugyanabban 
az időben született ember életsorsát 
minden részletében nyomon követni, 
az asztrológusok állítását is nehéz 
észérvekkel cáfolni. De bizonyára 
mindannyian ismerünk olyan ikerpáro-
kat, akik néhány perc különbséggel 
jöttek a világra, így a „csillagok állása 
szerint” pontosan egyformán kellene 
gondolkodniuk, mégis – bár egymás-
hoz nagyon vonzódnak – teljes ellenté-
tei egymásnak.  
   De bármennyire józanul próbálnánk 
felfogni a dolgokat, mindig marad ben-
nünk egy árnyalatnyi hit abban, hogy 
bepillantást nyerhetünk a jövőbe. Eb-
ben csak megerősítenek ismerőseink, 
barátaink „szavahihető” beszámolói. Ki 
ne hallott volna például olyan esetek-
ről, amikor valakinek az életében pon-
tosan, napra bekövetkezett egy évtize-
dekkel korábbi jóslat?  
   Hogyan lehetséges ez?    
   Egy közelmúltban történt eset talán 
választ ad erre. Történt, hogy tizen-
nyolc éves korában megjósolták vala-

Horoszkóp, sors, jövendölés, jövő   

M.C. Escher: Önarckép 
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kinek, hogy még harminc évet fog élni. 
Negyvennyolc éves korában belehalt 
egy egészen kis műtétbe. A boncolás 
kimutatta, hogy szervezetét teljesen 
felőrölte a stresszgörcs, abba halt be-
le, nem a műtétbe. Az ilyen és hason-
ló esetek nem a jóslat hitelességét 
igazolják, hanem azt, hogy az ember 
képes önmagát tönkretenni egy jóslat 
fogságában. 
   Nem véletlen tehát, hogy míg az 
ókori népeknél megengedett, sőt fize-
tett mesterség volt a sorsfürkészésnek 
minden elképzelhető, és elképzelhe-
tetlen formája, addig a Szentírás nép-
ének szigorúan tilos volt mindez. Isten 
ma is arra int bennünket: ha a környe-
ző népek mind megteszik is, ti ne te-
gyétek! A jóslásokban való hit nem 
csak ostobaság, hanem lázadás Isten 
dicsősége ellen.     
   A Szentírás arra tanít, hogy a mi 
egész életünk Isten kezében van. 
Uram… te tartod kezedben sorso-
mat! – örvendezik Dávid király, és 
hozzáteszi: Az Úrra tekintek szünte-
len, nem tántorodom meg, mert a job-

bomon van. (Zsolt. 16, 5. 8) Jézus ezt 
mondja: Ugye, a verébnek párja egy 
fillér, és egy sem esik le közülük a 
földre Atyátok tudtán kívül? Nektek 
pedig a hajatok szálai is mind számon 
vannak tartva. (Mt. 10, 29-31) Pál 
apostol pedig így fogalmaz: Őbenne 
élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel. 
17, 28)  
   Milyen biztató! Sorsunk és jövőnk 
nem a csillagokban, nem a tenyerünk-
ben, nem a kávézaccban van megír-
va, hanem annak a kezében van, aki 
egy éjszakán kivette szívét, beletette a 
betlehemi jászolbölcsőbe, hogy így 
jelezze: mennyire szeret minket. Aki 
ilyen áldozatot hozott értünk, nem fog-
ja átengedni életünket, sorsunkat 
egyetlen más hatalomnak sem. Ezért, 
ha nem is mindig értjük, hogy mi miért 
történik velünk, biztosak lehetünk afe-
lől, hogy ha Istenben bízunk, minden – 
még az ismeretlen jövő is – javunkra 
szolgál. 

                                                                                                                               
Veress László                 

 

                                                                 Kecskeméthy István 
 

AZ ÉN ADVENTEM   A mi barátságunk már régi, 
nagyon régi, kipróbált és tűzálló; itt hordozlak lelkemben, 
benne vagy minden lélegzetvételemben: szívemnek minden 
dobbanása, agyamnak minden gondolata Te vagy; itt vagy, 
érezlek, szorosan átölelve tartalak: és azért mégis oly epedve 
vágyom utánad, mint akkor, régen, mikor még távol voltam 
tőled. Sőt, most még epedőbben vágylak, mint akkor; mert 
azóta, hogy először megpihentem kebleden, az én életem egy 
szakadatlan ádvent, egy édes-fájó jézusvárás. Mikor először 
mentem hozzád, félve kerülgetve, magamat hazug 
mentségekkel takargatva indultam; és soha sem jutottam el 
hozzád, míg ezek egy édes tekintetedre mind le nem hullottak 
rólam. Mindig azt hittem, hogy könnyebb volna száz halált 
kiállni, mint ezek nélkül, árván, meztelenen, üresen Te előtted 
megjelenni. És mikor mégis megtörtént, ó, örökre áldott 
pillanat, éreztem, hogy szemed sugarai hogyan szövik 
meztelenségemre a lakodalmi ruhát, hogyan ragyogtatják 
fejemen a mennyei koronát. Nincs édesebb és gazdagabb szó 
a világon, mint a bocsánat és a béke szava; de ha az egész 
világ ezzel volna tele, ha minden ellenségem ezt zengené is 
felém: az is semmi volna ahhoz képest, mikor az én szívembe 
először beköltözött a Te bocsánatod, a Te békéd! Ó, édes 
advent, ó, áldott karácsony!  
   És azóta várlak szüntelen. Mindig nagyobb félelemmel és 
mindig nagyobb epedéssel. Mert mindig tisztábban látom, 
hogy mennyire méltatlan vagyok hozzád; és mindig 

mélyebben érzem, hogy mennyire szeretsz Te engem. Ó, mondd, Uram, ki vagy Te? Minél jobban ismerlek, 
annál epedőbben vágyom tudni, ki vagy Te? Most csak egyet tudok: hogy Te vagy az a szent Név, melybe 
minden kegyelmet nyert bűnös be van foglalva, én is; és mely beragyogja a mindenséget az üdvösség 
sugaraival. Jövel, drága Név, nekem mindenre elégséges!  
 

 
Jókai Anna 

          Az Advent 
 
Az Adventben nincs hiba. 
Sóvárogva várjuk a valódit. 
De az Érkezőt nem ismerjük fel; 
s helyette dicsérjük, aki lódít. 
 
Az Antikrisztus cifra névjegyét 
színes bakelit-tálcán kínálja – 
az Égi Küldött a küszöbön ül, 
hogy behívják, arra várva. 
 
Jöjj el, jöjj el… ahogy már eljöttél, 
megölettél, ki sosem öltél. 
Mégse haltál: feltámadtál, 
a vég ellen gyógyírt adtál. 
A csalónak kívül tágasabb; 
bennünk sütött föl már a Nap. 
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Egyszer az állatok gyűlést tartottak. A róka megkérdezte 
a mókust: 
- Neked mit jelent a Karácsony? 
A mókus így felelt: 
- Számomra egy szép fa, sok-sok fénnyel és az ágakra 
aggatott édességgel, amit elropogtathatok. 
A róka így folytatta: 
- Számomra természetesen jó szagú libasült. Ha nincs 
libasült, nincs Karácsony. 
A medve a szavába vágott: 
- Mazsolás kalács! Számomra a Karácsony óriási, 
illatos, mazsolás kalács! 
A szarka is megszólalt: 
- Szerintem csillogó ékszerek és ragyogó csecsebecsék. 
A Karácsony szépen fénylő valami! 
Az ökör is elmondta a maga véleményét: 
- Finom ital teszi a Karácsonyt! Jó pár üveggel 
lehajtanék belőle. 
A szamár hevesen emelte fel szavát: 
- Elment az eszed, te ökör? Jézus a legfontosabb a 
Karácsonyban. Elfelejtetted? 
Az ökör szégyenkezve hajtotta le busa fejét és így szólt: 
- De hát az emberek vajon tudják ezt? 

- Pistike, miért aludtál ma a templomban? 
- Azért, mert igyekeztem jobb lenni, mint    
  Isten. Hetedik nap Ő csak megpihent. 

Egy kis vidámságEgy kis vidámságEgy kis vidámságEgy kis vidámság    

A bölcseket a csillag vezette el Betlehembe. Most te segíts nekik, hogy eljuthassanak a jászolhoz.   
Ha sikerült, akkor színezd ki a szereplőket és a helyes útvonalat.  
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Szükséges-e kisiskolás – I-IV. osztályos – gyereknek  
mobiltelefon? 

Viheti-e az iskolába, és miként használja, hogy ne zavarja 
önmagát és környezetét sem? 

 
Mindez, amit leírok, az én személyes véleményem, s nem álta-
lános pedagógusi megállapítás. Lehetnek pro és kontra vélemé-
nyek, én nyitott vagyok… 
   A rohanó, felgyorsuló idő, melyet naponta megélünk, szüksé-
gessé teszi a telefon, de még inkább a mobil használatát. 
   Az iskolai oktató-nevelő munka eredményességnek egyik fon-
tos alapfeltétele a szülőkkel való kapcsolattartás. A szülővel tör-
ténik elsősorban az egyéni megállapodásom a mobiltelefon 
használatát illető szabályokról. Mindez lehet iskolai szabály, de 
lehet házirend is. A kérdés az, hogy: hogyan helyes? 
   A demokrácia nem azt jelenti, hogy azt teszek, amit én aka-
rok, mert a jogaink mellett kötelességeink is vannak. Az iskolá-
ban a tanító és tanuló kötelessége az, hogy az oktatási tevé-
kenység zavartalanságát biztosítsa. 
   Nagyon zavaró, ha a tanóra menetét megszakítja egy csengő 
mobil, vagy sms. A bekapcsolt mobilra érkező hívás, sms felbo-
rítja az óra rendjét. A gyerekek odakapják a fejüket, suttognak, 
összenéznek, a telefon tulajdonosa elkezd mocorogni, próbálja 
előkotorni, s attól a pillanattól csak azon gondolkodik, hogy va-
jon miért keresték. Ilyen szempontból a jelenség az ellenkezé-
semet, tiltásomat váltja ki. Ezért én arra kérem diákjaimat, hogy 
amint belépnek az iskolába, húzzák le a telefonjukat. 
 Nagyon szükségesnek látom a mobiltelefon használatát, ha az 
ingázó gyerekekre vagy akár a későn hazaérkező diákokra gon-
dolok, akikért jobban aggódnak a szülők. De arra is nagyon kell 
vigyázni, hogy a szünetben való folytonos szülői hívások befo-
lyásolják a kicsik önállósulását. Ne a mobil legyen a kapaszko-
dójuk, hisz életünk minden perce Istenünk kezében van. Ez csu-
pán egy eszköz, segítség, ami viszont nem helyettesítheti gyer-
mekeinkért elmondott imádságainkat. 
   Ugyanakkor fontosnak tartom a példamutatást is. Ha nekem 
vannak feltételeim, elvárásaim a mobil használatával kapcsola-
tosan a tanórámon, akkor én is feleljek meg a magam kikötései-
nek. Azaz, a gyereket nem küldeni kell a templomba, a színház-
ba, kultúrális rendezvényekre, hanem el kell vinni, el kell kísérni; 
nos, ha én azt szeretném, hogy a diákom ne válaszoljon a tele-
fonhívásokra, csendesítse le a telefon hangerejét, akkor én is 
hasonló módon járjak el.  
   Összegzésként annyit mondanék, hogy míg nem befolyásolja 
negatívan  az oktató-nevelő munkám, s látom, hogy a célnak 
megfelelően van használva a mobil, nem zavar.   Viszont mielőtt 
bezárnám gondolataimat, fontosnak tartom megemlíteni, s fel-
hívni a felnőttek figyelmét, hogy a mobil használata egészségte-
len, ártalmas a  gyerekekre nézve. A beszélgetés közben, a 
csengetés rezgése alatt  kibocsátott mobilsugarak károsabbak a 
picinyekre nézve. Ezért tanácsos, ajánlott ne a "testen" hordani 
a telefont, s csevegés alatt cserélgetni a telefont egyik fülről a 
másikra. 

Jakab Noémi 

Megkérdeztük! 
* 2007. szeptember 1-én, Erdőszentgyörgyön tartotta 
első területi nőszövetségi konferenciáját a közép-
erdélyi régió. A régóta várt találkozásra négy egyház-
megye gyülekezeteiből, több mint 400-an jöttek el. 
Gede Ildikó lelkipásztor, egyházkerületi elnök igehir-
detése után a házigazda köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd Tatár Anna lelkész, területi elnöknő vezette 
fel a konferencia előadását, melyet Péter Júlia lel-

késznő tartott „A nő 
helye” címmel. Sze-
retetvendégség után 
az előadásban el-
hangzott témában 
folyt beszélgetés, 
majd a Cantuale 
kvintett műsora tette 
színesebbé a napot.   

 
* A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma 
Sinaian tartotta évi közgyűlését 2007. október 25-én. 
Soós Nóémi lelkész-elnök beszámolója után a Fórum 
tevékenységéről, jövőjéről beszélgettek a jelenlevők. 
Elhangzott, hogy szükség van új lehetőségek, új ta-

gok megkeresésé-
re és bevonására, 
mert a 15 éve in-
dult tevékenység 
megrekedni lát-
szik. Végül a 
résztvevők új ter-
veket dolgoztak ki 
a Fórum-munka 
fellendítésére.   
 

 

  * Sok helyen tartották idén nyáron is a Bibliaheteket 
a mintegy 50.000 gyermek gyarapodására, a közös-
ség építésére, Isten dicsőségére. Ebből Romániában 
30.000 református, katolikus és evangélikus gyer-
mekkel foglalkoztak 403 csoportban szerte az ország 
területén. 
      2007. szeptember 6-8. között Berekfürdőn talál-
koztak azok, akik a Kárpát medencében vezetik ezt a 
munkát. Kárpátaljáról, Felvidékről, Horvátországból, 
Vajdaságból, Erdélyből, a Királyhágó mellékéről és 
Magyarországról gyűltek egybe, sőt ott voltak a hol-
land vezetők is. Megosztották az elmúlt év tapaszta-
latait, gondjait és örömeit, de a jövőn is gondolkoztak. 
A 2008-as programot ugyanis a romániaiak írják. 
Emiatt új rendszert kellett kidolgozni a téma bemuta-
tására és a segédanyagok szétosztására. 

Öröm volt a résztve-
vőknek egymást sze-
mélyesen is megis-
merni, feltöltekezni, 
és a közös áhítatok 
és imádkozás által új 
erőt gyűjteni az egy-
re nagyobbá váló, és 
egyre felelősségtel-
jesebb munkához.  

Következő lapszámunk kérdése:  
Miért tűntek el a hagyományos gyerekjátékok?  



Adventi hagymás-almás káposzta 
Vegetáriánus fogás is lehet, különleges illatot varázsol 
a lakásba, ünnepváró, békebeli hangulatot teremt.  
Egy kg savanyú káposztát kicsit átmosunk. Négy nagy 
almát  megmosva cikkekre vágunk. (maximum 8 cikk 
legyen!)  Három hagymát felkarikázunk és olajon üvegesre 
sütünk.  
Hozzáadunk egy kanál mézet és a savanyú káposztát, 
átforgatjuk az olajon és egy kis víz hozzáadásával kisebb 
lángon pároljuk kb. 30 percig, pótolva a folyadékot, de rövid 
lére hagyva.  
Az almákat a végén kell hozzáadni és kb. 5 percig párolni. 
Ha kész lefedve tartsuk még  10 percet. Izlés szerint 
sózzuk-borsozzuk, alapvetően egy édes savanyú 
ízhatásnak kell érvényesülni.  
Ehetjük sülttésztával vagy héjában sült burgonyával.  
 
Adventi mákos/diós koszorú 
Hozzávalók: Tészta: 50 dkg liszt, 2 csomag instant 
élesztő, 2,5-3 dl tej, 2 db tojás, 6 dkg margarin, csipet só, 1 
üveg (2 ml) mandula aroma, mazsola, ízlés szerint.  
Töltelék: 18 dkg őrölt mák/dió, 1 üveg (2 ml) citrom aroma, 
10 dkg finomra őrölt babapiskóta, 1 kiskanál fahéj, 10 dkg 
kristálycukor, 0,5 dl víz, 3 dkg gyümölcslekvár, 3-5 dkg 
mazsola, 1 csomag vaníliás cukor, 0,5 dl étolaj. 
Elkészítés: Először a tölteléket készítjük el. A vízből és a 
kristálycukorból szirupot főzünk, beletesszük a mazsolát, 
az őrölt baba- piskótát és a fahéjat, majd a tűzről levéve a 
többi hozzávalót (az étolajat utoljára) és kb. 25-30 percig 
hűlni hagyjuk.  
Ez alatt elkészítjük a kelt tésztát. A lisztbe belekeverjük a 
langyos tej felével megkelesztett/elkevert élesztőt, a csipet 
sót,1 egész tojást és egynek a sárgáját, valamint a 
maradék tejjel elkevert kristálycukrot. Jól kidolgozzuk, míg 
hólyagokat vet, hozzáadjuk az olvasztott margarint és a 
mazsolát. Meglisztezzük a tetejét és kb. 20-25 percig 
meleg helyen kelesztjük. Miután megkelt a tészta, 
beletekerjük a kihűlt tölteléket, a tésztát kikent formába 
tesszük, majd előmelegített 170 C-os sütőben 35-40 percig 
sütjük.  
Díszítés: Marcipánízű cukormázzal megspricceljük, majd 
mandulareszelékkel a tetejét megszórjuk. 
 
Adventi palacsinta 
Különleges sült-töltött palacsinta, mézespuszedlis-
narancsos-diós töltelékkel. 
Palacsinta tésztát keverünk:  2 tojás,  0,5 tej,  1 cs 
vaníliás cukor,  3dl szóda,  25 dkg liszt, csipet só, és 2 db 
alma reszelve kicsavarva.  
Kicsit sűrűbb tésztát  kapunk mint a rendes palacsintánál.  
Palacsinta sütőben az egyik oldalát megsütjük és egy 
kivajazott tortaformába csusztatjuk úgy, hogy a nyers fele 
legyen felül. 
A töltelék amit rárakunk álljon darált dióból, reszelt almából 
és egy kis apróra morzsolt mézespuszedliből, amit egy kis 
lekvárral vagy narancslével teszünk kenhető állagúvá. 

Kisütjük a bekevert anyagot, palacsinta, töltelék, 
palacsinta - egymásra halmozva, palacsinta legyen az 
utolsó.  
Előmelegített sütőben (180 fok) kb. 15 perc alatt átsütjük, a 
teteje is megpirult. Ha kihült csokimázat készítünk (csak 
felolvasztjuk a csokit) és egy narancs kifacsart levét adjuk 
hozzá vagy narancslikőrt (csak felnőtteknek) és leöntjük 
vele a palacsinta tortát. Narancs karikákkal díszitjük. 
Készíthetjük egyszerű palacsintával is és almás 
mézeskaláccsal töltjük meg, és narancsos csoki öntetet 
használunk hozzá.  
 
Karácsonyi gyümölcsös pulykamell 
Hozzávalók: 4 szelet pulykamell, 4 szelet füstölt sonka 
(bacon), 4 szelet füstölt sajt, 1 jonatán alma, 1 körte, 6 
szem aszalt szilva, 1 dl tejföl, 1 dl fehérbor, 1 teáskanál cu-
kor, vaj, olaj, őrölt fahéj, csípős pirospaprika, só. 
A pulykamellet sóval, csípős pirospaprikával és őrölt fahéj-
jal bedörzsöljük. Serpenyőben kevés olajt forrósítunk, bele-
tesszük a húst és mindkét oldalon 2 percig sütjük. Felöntjük 
a borral és tovább pároljuk. A serpenyőből kivéve tűzálló-
tálba fektetjük. A hússzeleteket beborítjuk egy-egy szelet 
sajttal, és sonkával. A serpenyőben visszamaradt boros 
pecsenyelevet tejföllel kikavarjuk és a rakott húsra locsol-
juk. A gyümölcsöket megtisztítjuk, felszeleteljük és a hús 
mellé, a mártásba dugdossuk. Forró sütőben, 15-20 percig 
sütjük. Párolt rizs illik hozzá. 
 
Karácsonyi fűszeres lé 
Hozzávalók: 2 l almalé, 2,5 dl narancslé, 2,5 dl áfonyalé, 
2,5 dl ananászlé, 2-3 evőkanál citromlé, 1 szeletelt na-
rancs, 3-4 fahéj rúd, 12 db szegfűszeg, 1 teáskanál szegfű-
bors. 
A hozzávalókat egy nagy edényben felforraljuk, majd lehűt-
ve fogyasztjuk. 

  
Karácsonyi banános kenyér 
Hozzávalók: 11,5 dkg vaj, 20 dkg cukor, 2 tojás, 3 nagyon 
érett banán, 1 kiskanál szódabikarbóna, fél kiskanál só, 10 
dkg dió, 26 dkg liszt. 
A vajat kikeverjük. Hozzáadjuk a cukrot, tojásokat, az ösz-
szenyomott banánt, szódabikarbónát, sót, és diót, végül a 
lisztet. Összekeverjük és püspökkenyérformába öntjük. 180 
fokon 1 órát sütjük, amíg a teteje megbarnul. 
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