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Ments meg Uram! 
 
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,  
A meddőségtől, lanyhaságtól,  
A naptalan és esőtelen égtől:  
Ments meg Uram a szürkeségtől! 
 
Édes az ifjak méntás koszorúja,  
Fehér öregek aranyos borúja,  
Virága van tavasznak, télnek:  
Ne engedj Uram koravénnek! 
 
Csak attól ments meg, keresők Barátja,  
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.  
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,  
Ne tűrd Uram, hogy bezáruljak! 
 
Ne hagyj Uram megülepednem,  
Sem eszmében, sem kényelemben.  
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,  
S nem vágyni többre kis mái magamnál. 
 
Ha jönni talál olyan óra,  
Hogy megzökkenne vágyam mutatója,  
Kezem kezedben ha kezdene hűlni,  
Más örömén ha nem tudnék örülni, 
 
Ha elapadna könnyem a más bűnén,  
A minden mozgást érezni ha szűnném,  
Az a nap Uram hadd legyen a végső:  
Szabadíts meg a szürkeségtől! 

Reich Károly grafikája 
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Egy rendszeresen templomba járó idıs 
özvegyasszonytól azt kérdezte valaki: 
„Ugyan mondja már meg, miért jár 
templomba, mit adnak ott magának, mit 
fizetnek? Erre ı így válaszolt: „Képzeld el 
lelkem, hogy semmit sem fizetnek, sıt én 
adok, minden alkalommal pénzt teszek a 
perselybe.” A templomtól elidegenedett 
ember számára ez érthetetlen. Az ilyen 
azt gondolja, hogy adakozásával 
szegényebb lesz. 

A perselybe két fillért vetı özvegy-
asszonyra Jézus hívja fel a tanítványok 
figyelmét, a mienket is. A tanítványok a 
templom szépségét csodálják, lenyőgözi 
ıket az adományok sokasága, a hosszú 
köntöső írástudók és papok serege. Mitıl 
lenne feltőnı egy szegény özvegy-
asszony? Jézus azonban észreveszi az 
adakozót, azt is látja, hogy két fillért vetett 
a perselybe, sıt tudja, hogy ez volt 
minden vagyona. Akkoriban egy nap-
szám egy dénár, azaz százhuszonnyolc 
fillér volt. Ezek szerint a két fillér értéke 
majdnem a nullával egyenlı. A tanít-

ványok nem tudták, hogy ez volt az 
özvegyasszony minden vagyona. Honnan 
is tudhatták volna, hiszen ı senkinek 
sem mondta, nem panaszkodott.  

Ma is elıfordul, hogy a 
csendes szőkölködıkrıl nem 
tudunk. Nem vesszük észre 
ıket. 

Ha nem panasz-
kodnak, úgy gon-
doljuk, hogy min-
den rendben van. 
Nem nagyon érde-
kel, hogy vajon mibıl, 
hogyan élnek? Nem 
véletlen, hogy Jézus erre 
az özvegyasszonyra irányítja a 
figyelmet. Azzal, hogy ı mindenét 
(mindkét fillért) a perselybe teszi, 
tulajdonképpen teljesen kiszolgáltatja 
magát Istennek. „Ki Istenének átad 
mindent…” – ismerjük az éneket. Ehhez 
erıs hit kell. Jézus nem állítja, hogy a 
többiek adománya semmit sem ér, csak 
annyit mond, hogy a fölöslegbıl 
származó adomány értéke elhalványul a 
mindent – és ezzel önmagát is – Istennek 
adó áldozat mellett.  Érdemes odafigyelni 
az özvegyasszony adakozására, mert ez 
már áldozat, ehhez hitre van szükség. Az 
ı adománya értékesebb, mint a többieké 
együttvéve. Furcsa matematika. A 
sareptai özvegyasszony (I. Kir. 17, 8-16) 
utolsó marék lisztecskéjét és néhány 
csepp olaját adta az Úr szolgájának, Illés-
nek, mert hitte, hogy Istennek van hatal-
ma gondoskodni róla. (sem a vékabeli 
liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj 
meg nem kevesül, míg az Úr esıt ad a 
földnek színére). 

Az adakozó özvegyasszony nem 
panaszkodott, mindenét Istennek adta. 
Arra sem gondolt, – jóllehet tudta – hogy 
milyen elenyészıen kevés az a bizonyos 
két fillér. Nem vádolta az írástudókat 
(róluk mondta Jézus, hogy fölemésztik az 

özvegyek házát), nem szidta a papokat, 
nem rázta az öklét a rendszerre, ı 
minden vagyonát a perselybe tette, mert 
szerette az Istent. Azzal sem foglalkozott, 
hogy mások errıl mit gondolnak. Senki 
sem tudta, hogy mindenét a perselybe 
tette. Csak Jézus vette észre a nem 
mindennapi áldozatot.   

Érdekes, hogy Jézus nem mentesíti az 
asszonyt az adakozás terhe alól, hanem 
értékeli a 

szegénységben is áldozatvállaló hitet. 
Amint ma is értékeli a felebarátnak 
nyújtott falat kenyeret, a pohár vizet, a 
szolgálatra szánt idıt. A persellyel 
átellenben ülı Jézus néhány nap múlva, 
nagypénteken, mindenét az emberért 
adja: „Nincs senkiben nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja az ı 
barátaiért.” (János 15, 13) 

Az utolsó két fillérrıl is lemondó öz-
vegyasszony mozdulatában ez az áldozat 
fedezhetı fel. Valaki, aki mindenét oda-
adta. Aki megértette az evangélium 
lényegét.  

Jézus nem várja el, hogy mindenki 
minden vagyonát tegye a perselybe. Ma 
már elég nehezen is férne bele. Nem 
jelöli ki a szükséges és fölösleges közötti 
határt. Csupán önzı, magunkat szeretı 
szívünkben fel akarja kelteni az áldo-
zatvállalás krisztusi lelkületét. Minden 
adakozásunkat, jócselekedetünket meg 
akarja tisztítani a hiú dicsıségvágytól. 
Szeretné, ha mi is értenénk az evan-
gélium lényegét és megéreznénk a 
másokért vállalt áldozat örömét.  

  
 Székely József  

Kolozsvár-Alsóvárosi lelkipásztor 

És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság 
miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba. És egy 
szegény özvegyasszony is odajıvén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele. 
Akkor elıszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez 
a szegény özvegyasszony többet vetett, hogynem mind a többi, a kik a perselybe 
vetettek vala. Mert azok mindnyájan az ı fölöslegükbıl vetének; ez pedig az ı 
szegénységébıl, amije csak volt, mind beveté, az ı egész vagyonát.   

(Márk 12, 41-44) 

Mennyit ér két fillér? 

Kiss Jenı 

Oszd széjjel 
vagyonodat 

Ne maradjon semmim se! mindenem 
elfecsérlem, szétosztogatom –  
Hiszen Ő mondta, Ő, tudhatom: 
Oszd széjjel vagyonodat s jöjj velem. 
 
Kinek gyűjtöttem eddig is s miért? 
Hordjátok szét a kincseimet! 
Nő, barát, szülő, gyerek: vigyed! –  
Ő azt szereti: a lelki szegényt. 
 
Hogy néki adhassam magam: adok, 
hogy övé legyek: másoké vagyok, 
pazarolva szerzem én meg Őt! 
 
S mikor már adnom többet nem lehet, 
mi megmaradt még: dermedt testemet 
elosztom férgek, bogarak között. 



Mária és Márta magazin 3. 

Szobotka Tibor 

A rosszkedvű adakozó 
A Szentírás szép és emelkedett 

szavakkal emlékezik a jókedvő ada-
kozóról, akit szeret az Isten. Ez nyilván 
annyit jelent, hogy nem elég csak adnia 
pénzösszeg, vagy természetbeni ado-
mány kerekségén vagy bıségén túl az is 
fontos, milyen lélekkel nyújtjuk át ajándé-
kunkat, és a szándék készsége elevenné, 
vidámmá teszi-e az arcvonásainkat. 

De most nem róla, a jókedvő ada-
kozóról van itt szó, hanem arról, aki 
sokkal szembetőnıbben akad nap mint 
nap utunkba: a rosszkedvő adakozóról. 

Sorsáról nem tudunk semmi bizo-
nyosat. A jókedvő adakozót Isten sze-
retetébe fogadja, de vajon mi lesz a 
rosszkedvő adakozóval? Nem taszíthat-
juk egyszerően a kárhozatba, mert hiszen 
megteszi a kötelességét: ad – de lelke 
nem elég erıs ahhoz, hogy legyőrje 
magában azt az érzést, amit a pénzétıl 
való megválás minden emberben kelt. 
Rendben van – mondja a rosszkedvő 
adakozó – tudom, hogy az embertársaim, 
tudom, hogy segítségükre lenni 
kötelességem, elı is húzom a bukszámat, 
de azt már ne kívánják el tılem, hogy 
mosolygós képpel tegyem. Mindenek 
elıtt pedig ti ne kívánjátok, kollegáim és 
barátaim, akik a hó végén, szorult hely-
zetetekben, kisebb-nagyobb kölcsön 
igénylésével kopogtattok be hozzám, 
vidáman kacagva nyújtsam át nektek a 
százast, s hozzá még incselkedve hátba 
is vágjalak benneteket, mert elég az, ha 
adok, azt a jogomat viszont nem 
engedem elvitatni, hogy eközben borús 

képet vágjak. 
Így a rosszkedvő adakozó, akinek 

természetesen nincs igaza. Ismerjük ıt 
mindannyian, s tudjuk róla, hogy alap-
jában véve nem rossz ember: nemcsak a 
kölcsönkérık, de az egészen szegények 
sem hagyják el ıt pénz nélkül, pedig 
tudja, hogy a kölcsön már adomány, mert 
életében többet viszont nem látja. Sıt a 
rosszkedvő adakozó ad a rosszkedvő 
kérıknek is, akik alattomos arccal és 
lesütött szemekkel állítanak be hozzá, és 
olyan okokra hivatkozva kérnek pénzt 
tıle, amiket nemcsak ık maguk nem 
hisznek el, de tudják, hogy az 
adakozó is biztos 
ha mis sá gukba n. 
Éppen ettıl válik az 
adakozó rossz-
kedvővé, hogy ennyire 
lenézik, már tisz-
tességes ürügyet sem 
koholnak arra, hogy 
visszaéljenek jó szívével, 
s ez az elcsüggesztı, ki 
nem mondott igazság ott 
lebeg közöttük, a rossz-
kedvő adakozó és a 
rosszkedvő kérı között, 
kínossá és feszültté 
teszi a pillanatot, amit 
az adakozó úgy old 
meg, hogy gyorsan 
pénzt ad, csak ma-
radjon mielıbb 
magára. Kint 
az ajtó elıtt 

aztán a rosszkedvő kérı átváltozik 
jókedvő kérıvé, egyedül az adakozó 
marad változatlanul rosszkedvő, mert 
tudja, hogy neki ez a sorsa és 
rendeltetése örök életére, s minden 
jövedelmének egy részét elıre áthárítja 
rosszkedvő adakozási készségének 
számlájára. 

Ezek után újra kérdem, mi lesz vele? 
Nyugodjunk bele, hogy Isten nem szereti 
ıt, aki néha többet ad, mint távoli 
ismerıse, a jókedvő adakozó? Én azt 
hiszem, ha vállalhatjuk annak a 

kockázatát, hogy ember létünkre 
Isten elméjével gondolkozzunk, 
akkor Isten egészen picikét mégis 
szereti a rosszkedvő adakozót is, 
mert sok könny folyik szerte a 
világon, amit az ínség és 
nyomor préselt ki a 
szemekbıl, s bár tudjuk, 

hogy e könnyeket 
véglegesen nem az 
adakozás fogja elapasz-
tani, azért a rosszkedvő 
adakozó kelletlen 
dörmögése közben 
mégis csak letörölt 
egyet-kettıt e 
könnyek közül, s 
mi lenne Istennek 
tetszıbb dolog, 

mint a jóságot 
gyakorolni és a 

szeretetben fel-
magasztosulni?  
Rosszkedvően is. 

Heidelbergi Káté 
 
86. Kérdés : Miért kell  jót cselekednünk, ha a mi nyomorúságunkból minden mi érdemünk nélkül, 

kegyelembıl, Krisztus által váltatunk meg? 
 
Felelet : Azért, mert Krisztus, miután minket az ı vérével megváltott, egyszersmind meg is újít minket az ı 

Szentlelkével a maga hasonlatosságára avégre, hogy sok jótéteményéért Isten iránt való hálánkat egész 
életünkkel megmutassuk, és ıt dicsıítsük. Ezenkívül azért is, hogy a magunk igaz hite felıl annak 
gyümölcsébıl bizonyosak legyünk. Végül pedig, hogy a mi istenfélı életünkkel embertársainkat is 
megnyerjük Krisztusnak. 
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Márták és Máriák (26.) 
Székelyvaja  nevét valószínőleg a régi székely nemek és 

ágak szerinti felosztásában található Vaja ágtól nyerte. 1332-
ben Voya néven, mint önálló egyházközség szerepel. A 
templom feltehetıen a XII. században épült. A falu határában 
található Kékhegy lapályán győlt össze 1848. novemberében 
Marosszék nemzetırsége, hogy szétverje a Marosvásárhelyt 
fenyegetı román tábort.  

A falu magyar református, kb. 650-es lélekszámmal. A nı-
szövetség 1993-ban alakult, 1995-ben felvette a Vay Zsuzsanna 
nevét, aki a református egyház támogatója volt, emlékét 
Vajában és Cserefalván egy-egy úrvacsorai pohár ırzi. Télen 
hetente, nyáron havonta jönnek össze bibliaórára, utána ének-
tanulásra, versmondásra. Szeretik a költeményeket, mindeni-
küknek van választott verse, éneke. 

A gyülekezeti terembe és az esperesi hivatalba horgolt terítıt 
ajándékoztak a székekre; gyászzászlót, ravatalra terítıt, a ha-
lottas ház bejáratához drapériát készítettek.  

A januári imahét elıtt megtervezik a vendéglelkészeknek 
készítendı kis terítıt, kiválasztják a mintát, a fonal színét. Mikor 
a marosvásárhelyi öregotthonba látogatnak, a gyülekezetük 
fekvı betegeit is felkeresik gyümölccsel, süteménnyel. Nincs 
pénztárosuk, mindig akkor és annyit adakoznak, amennyire 
éppen szükség van. Segítették az árvízkárosultakat Székely-
földön, Kárpátalján, a Bánságban. A tavaszi nıi világimanapot 
közösen tartják a göcsi és szövérdi asszonyokkal. Házigazdái 
voltak az egyházmegyei és nyárádmenti nıszövetségi talál-
kozóknak, meglátogatták a somosdi nıszövetséget, kirándultak 
Köbölkútra, fogadták az egyházmegyei nıszövetségi zászlót 
Várhegyrıl, és továbbvitték Székelykövesdre. Iró-olvasó talál-
kozókat, néprajzi elıadásokat szerveznek, amelyekre neves 
elıadókat hívnak meg. Karácsony harmadnapján a gyülekezet 
szeretetvendégségen köszönti az egyedül élıket. 

Olvassák a Mária és Márta Magazint. Egyikük könyvet nyert a 
rejtvénypályázaton. Megkönnyezték a gyufaárus kislány történetét, 
szívesen olvasnának hasonló írásokat. A gyülekezet nagyságához 
képest a 25-30-as létszám szépnek tőnik az indulás óta sokan 
megbetegedtek, meghaltak, de fiatalok is bekapcsolódtak ebbe a 

szolgálatba. Azt vallják, hogy keresztyénként ott kell helytállani, 
ahova Isten helyezett; nem véletlenül választották kedvencüknek 
Bódás János: Ki van jelölve a helyed címő versét. 

  „A kies erdık és szılıültetvények által koszorúzott hegyek 
közé mélyedı völgyecske… egyike a Nyárád balparti mellék-
völgyeinek” – írja Göcs rıl Orbán Balázs A Székelyföld leírása 
címő könyvében 1868-ban.  

Az 1567-es jegyzékben Geoch néven 10 kapuval szerepel, 
lakói már Bethlen Gábor alatt reformátusok voltak, innen szár-
mazott Göcsi Máté református püspök. 

A 297 lelket számláló kis gyülekezet 1997-ig a Székelyvajai 
Református Egyházközség filiája volt, külön templommal, de 
paplak nélkül; a tizenegy éve önállósodott lelkes göcsiek a 
kollektív gazdaság épületét átalakították paplaknak, melléje 
gyülekezeti házat építettek.   

Kezdetben nagy lelkesedéssel indult a nıszövetségi munka, 
mára kissé vesztett lendületébıl. Pár éve a marosszentgyörgyi 
Agrom munkatársait hívták meg gazdasszonytanfolyamot tartani: 
egyik nap nemezelést, máskor fızést, tejfeldolgozást tanultak, 
kertészeti tanácsokat hallgattak meg. A jól sikerült oktatási program 
vizsgával, diplomaosztással zárult. Tavaly hetente imaórára győltek 
össze, ahol bensıséges hangulatú közösség alakult ki, de 
abbamaradt, ahogy megkezdıdtek a tavaszi munkák. Másik jól 
sikerült közös tevékenységük a rongyszınyegszövés volt. A 
szövıszékeket a paplakon állították fel, a fonalat közösen vették 
meg, a rongyot otthonról hozták, a helyszínen vágták fel. A 
gyülekezeti ház, s a paplak padlóján tarkállanak a szınyegeik. 

Rövid ideig kismamakör is mőködött, minden héten együtt 
voltak egy-két órára, beszélgettek gyereknevelésrıl, imádkoztak 
a családjaikért. A házi bibliaórákat a tiszteletes úr más és más 
háznál tartja, mindig ott, ahol a háziasszony vállalja. A dicsı-
szentmártoni ideggyógyintézet 120 betegének vittek ajándékot, 
marosvásárhelyi öregotthont évente látogatják, s a Lídia árva-
házról sem szoktak elfeledkezni.   

Elıadások, kórusok szereplése, ünnepélyek, falutalálkozók 
gyerekevangélizációk teszik vonzóvá a göcsi gyülekezet életét, 
s a háttérben sütı-fızı, kínálgató-mosogató asszonyok a falu 
Mártái. Látogatnak betegeket, özvegyeket, inkább egyénileg, 
nem szervezett módon.  

Nagy elınye a göcsi nıszövetségnek, hogy tagjai jórészt 
fiatalok, így az elıttük álló feladatokat ifjúi lendülettel végezhetik.  

  T. I.  

Nemezelı göcsi asszonyok 

Székelyvajai asszonyok 
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Biblia az életemben 
Istennek sokféle ajándéka van a mi 

életünk számára. Már maga a tény, hogy 
élhetünk, hogy megszülettünk erre a 
világra, az élet maga egy nagy csoda és 
ajándék. Nagy csoda és ajándék a család, 
amibe beleszülettünk, a szüleink, akik 
felneveltek, hisz ez döntı módon határozza 
meg az életünket. Így volt ez az én 
életemben is. Nagy kegyelemnek tartom, 
hogy hivı szülık gyermekeként láttam meg 
a napvilágot. Talán testi-lelki-szellemi 
egészségemet is annak köszönhetem, 
hogy édesanyám Isten Igéjével élı asszony 
volt. Hiszen másképp lehet, hogy meg se 
születtem volna. Hiszen 1958. április 10-én 
édesapámat a titkosrendırség letartóztatta, 
és hat és fél éven át a kommunizmus sötét 
börtöneiben szenvedett. Édesanyám ekkor 
velem 6 hónapos terhes volt. Ezt a 
rettenetes csapást nem tudta volna 
elhordozni, ha a Szentírás nem lett volna 
naponkénti támasza. Én úgy érzem és 
hiszem, hogy azt, hogy egészséges 
gyermekként születtem meg az ı bibliás 
hitének köszönhetem.  

Az elsı emlékeim között van, hogy 
édesanyám kezében naponta ott láttam a 
Bibliát és ı hőségesen, és rendszeresen 
olvasta azt. Késıbb, amikor édesapám 
kiszabadult a börtönbıl együtt olvastuk a 
Bibliát. A közös bibliaolvasás ideje az esti 
órák voltak, amikor összegyőlt a család és 
együtt olvastunk el egy-egy részt. Nem 
tudom, hogy milyen rend szerint olvasták a 
Bibliát, de gondolom, hogy már azokban az 

években is volt valamilyen bibliaolvasó 
kalauz, vagy épp sorban olvashatták a 
Biblia fejezeteit. Különösen szép emlékek 
azok, amikor nyári estéken.  a gyönyörő 
kertünkben szénakaszálás idején egy-egy 
aprózat (így hívták Kalotaszegen a kis 
szénakazalt) tövében letelepedtünk, elıször 
sokat énekeltünk, majd egy lámpa vagy épp 
a Hold fényénél Igét olvastunk és 
imádkoztunk. Szép és életre meghatározó 
alkalmak voltak ezek az életemben. 
Édesanyámat mindig reggel láttam a Biblia 
fölé hajolva, édesapám inkább este olvasta 
az Igét. 

Elsı saját Bibliámat keresztszüleimtıl 
kaptam konfirmációmra, 15 éves voltam 
ekkor. Nagy lendülettel vetettem rá magam 
és nagyon sokat olvastam, sok-sok igét alá 
is húztam, ami számomra fontosabbnak 
tőnt. Nagyon jó volt ez, hiszen az agyam 
ebben az idıben úgy vágott, mint a borotva, 
rengeteg igét megtanultam kívülrıl, most is 
nagyrészt ezeket mondom az úrvacso-
raosztás alkalmával. Ezt a Bibliát teológus 
koromban még egyszer beköttettem, de 
másodszor is elkopott, már nincs is meg, de 
mindig nagy szeretettel emlékszem rá. Még 
nagyobb szeretettel emlékezem vissza a 
katonaságnál használt Bibliámra, ami egy 
kis formátumú, de teljes Biblia volt, ami épp 
befért a katonai egyenruha nadrágjának a 
farzsebébe, ott senki se kapta meg, bár 
többször is volt motozás a kilenc hónap 
alatt. Talán nem veszi se rossz néven, ha 
elmondom, hogy a bibliaolvasási lehetıség 

leginkább csak a WC-n volt, hisz ott nem 
látott senki. Meg az ırség ideje alatt, 
emlékszem hogy egy kegyetlenül hideg 
januári éjszakán tanultam meg kívülrıl az 
57. és 84. zsoltárt.  

A bibliaolvasás sohasem hiányzik azóta 
sem az életembıl, általában reggel szoktuk 
párommal a napi igéket elolvasni, 
igyekszünk magyarázatot is olvasni, leg-
alább 1-2 áhítatos könyvet is használunk. A 
napi ige nagyon sokat jelenthet az 
életünkben erre csak egy példát szeretnék 
elmondani. 1980-ban egy augusztus végi 
napon testvéremmel együtt Nyíregyházán a 
nagynénémnél csomagoltunk. A gond az 
volt, hogy merjük-e a sok lelki-teológiai 
könyvet – amit Magyarországon és Kelet-
Németországban részben vásároltunk, 
részben pedig kaptunk –  becsomagolni és 
így nekiindulni a határnak. Akik akkor éltünk 
tudjuk, hogy ez egy veszélyes dolog volt, a 
legjobb esetben elkobozták a könyveket és 
hívogatások a szekuritátéra stb. lehetett a 
következménye. Nagynéném tanácsára 
elolvastuk az Isten mőhelyében címő 
áhítatos könyv aznapi igéjét, ami a Józsué 
1, 9 volt: avagy nem parancsoltam-e meg 
néked, légy bátor és erıs? Ne félj és ne 
rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened 
mindenben, amiben jársz. És valóban így 
volt. Bár három vagonban csak ketten 
utaztunk és felszállt jó néhány vámos, 
darabokra szedhették volna a csomag-
jainkat, de egy fiatal kedves vámos jött be, 
aki viccelıdött, épp belenézett egy 
csomagba és továbbment.   

Úgy gondolom tehát, hogy Isten népe 
bibliaolvasó nép kell legyen. A keresztyén 
gyülekezetek élı hitben járó tagjait kezdettıl 
fogva mind a mai napig meg lehet ismerni 
arról, hogy olvasták a Bibliát. Ha tehát egy 
magát keresztyénnek valló ember nem 
olvassa rendszeresen a Bibliát, jogos a 
kérdés, hogy lehet-e ıt egyáltalán keresz-
tyénnek nevezni.  

 
 Lırincz István 

(Részlet a mezıpaniti konferencián elhangzott 
elıadásból) 

Beszámoló a n ıszövetségi konferenciáról 
 Május 3-án Mezıpanitban tartotta a Marosi Református Egyházmegye nyugati régiójának 

Nıszövetsége tavaszi konferenciáját. A következı gyülekezetek nıszövetségeinek küldöttei 
képviseltették magukat: Mezıkölpény, Szabéd, Galambod, Mezıbergenye, Székelykövesd, 
Mezıpanit. Körülbelül 100-130-an vettek részt a rendezvényen. Mivel a 2008. esztendı a 
Biblia Éve, az elhangzott igehirdetés, az elıadás és a megbeszélések a Szentírásra összpon-
tosítottak. Jakab István galambodi lelkipásztor szolgált a bibliaolvasó kalauz évi igéje, a 
Jelenések könyve 1, 3 alapján. Ezt követte a helyi lelkipásztor köszöntıje, a templom és a 
gyülekezet történetének bemutatása. Majd Szövérffi Istvánné az egyházmegye nıszövetségi 
elnöke köszöntötte a jelenlevıket. A helybeli gyülekezet ifjúsági zenekara énekkel és hang-
szerrel dicsıítették Istent. A hallgatóság nagy figyelemmel követte Lırincz István, Maros-
vásárhely-Alsóvárosi gyülekezet lelkipásztorának: Biblia az életemben címő nagyon köz-
vetlen, sok-sok személyes példával alátámasztott elıadását. A templomban történı 
események után a gyülekezeti házban terítettek szorgos kezek az ebédhez. Az étkezés meg-
kezdése elıtt a vendéglátó nıszövetség énekkel köszöntötte a vendégeket. 

Ebéd után három csoportra oszolva, beszélgetve, tapasztalatokat kölcsönösen megosztva 
folytatódott az együttlét. Itt ismerkedhettek egymással és kerülhettek közelebbi lelki kapcso-
latba a különbözı gyülekezetekbıl érkezett, Istenért és az egyházért tevékenykedı szolgatár-
sak. Az elköszönéskor igazi testvéri szeretettel búcsúzkodott mindenki. Minden átélt és meg-
tapasztalt áldásért Istent illesse dicsıség! 

 Pitó Gyöngyi 
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Munkatárs az igazságban 

– Szereti-e a falusi csendet, magányt? 
– Itt születtem Sóváradon, életem nagy 

részét itt töltöttem. Ezen a telken állt a 
nagyapám háza, csak mi újjáépítettük. 
Nem vagyok magányos, a faluban min-
denkit ismerek, itthon vagyok. 

– Meséljen valamit a családjáról, gyer-
mekkoráról… 

– A szüleim gazdálkodók voltak, édes-
anyám korán árván maradt és kapott egy 
valódi mesebeli mostohát. Én mindig 
azon pityeregtem, hogy nekem nem volt 
nagymamám. Könyvelı voltam a kollektív 
gazdaságban, édesanyámmal laktam. Az 
életutam felıli döntést Isten kezébe 
tettem, de úgy gondoltam, hogy nem fo-
gok férjhez menni. 45 éves voltam, ami-
kor egy barátnım révén megismerkedtem 
Lacival, aki két éve özvegy volt. Elsı 
találkozásunkkor nem tetszettünk egy-
másnak, de aztán az égi menetrend érvé-
nyesült. Egy ismerısöm megkérdezte, 
megbolondultam-e, hogy a nyugodt éle-
temet otthagyom és egy ötgyermekes 
család gondját veszem magamra. Én is 
féltem egy kissé a néhai Tıkés Ilonka 
nyomába lépni, másrészt már régóta éb-
redezett bennem a gondolat, hogy Isten 
kiválasztott valamire. Talán ezt szánta 
nekem, hogy az árváknak anyja legyek! 
„Mami” – szólított meg Sára, aki akkor 
végezte az asszisztensképzıt, s azóta 
mindenkinek mami maradtam.  

– Milyen érzésekkel indult neki az új 
életnek? 

– Nem volt könnyő döntés, de akkor 
éppen a János leveleit olvastam és meg-
ragadott a III. levél 8. verse: „Nekünk 
azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy 
munkatársai legyünk az igazságban.” 
Laci Szatmárnémeti mellett Józsefházán 
szolgált, jó templomos gyülekezet volt, de 
nem volt szabad bibliaórát tartani. Négy 
évig laktunk együtt ott, amibıl egyet be-
tegeskedéssel töltöttem. Egyszer valaki-
nek azt mondtam, hogy én még egy esz-
tendıt nem bírok ki ebben a jégverem 
paplakban, Laci ezt meghallotta és kérte 
a betegnyugdíjazását. Visszaköltöztünk 
Sóváradra, s így édesanyám nem maradt 
egyedül. 

– Milyen volt az elszakadás József-
házától? 

– Laci valakivel összehorgolt, így nem 
volt kibúcsúzás, csak üdvözletét küldte a 
gyülekezetnek. 

– Irma visszament-e dolgozni? 
– Hívtak a régi munkahelyemre, de 

édesanyámat kellett istápolni. 
– Hogy teltek a nyugdíjas évek? 
– Csendben, békességben. A férjem itt 

még 6 évig kántorizált, így volt elfog-
laltsága. Jártunk bibliaórákra, Was Lajos 
idejében 40-nél is többen részt vettek 
ezeken az alkalmakon.  

A gyerekek felnıttek, de úgy jártak ide, 
mintha haza jöttek volnak, az apjuk 
születésnapjára mindig összegyőltek. 
Laci 1990-ben infarktusban meghalt, gon-
doltam, már ezután nem igen fognak lá-
togatni, de hála Istennek, nem így történt.  

– Melyik volt az az életszakasz, amire a 
legszívesebben emlékszik? 

– Fiatal koromban két évig udvarolt egy 
fiú, soha hozzá hasonló úriemberrel nem 
találkoztam. Spiritiszták közé keveredett, 
s én nem akartam az életemet összekötni 
vele, az Úristen megırzött, másra 
tartogatott. 

– Mikor s hogyan kezdıdött a hitben 
való elindulása?  

– Édesanyám nagyon vallásos 
asszony volt, gyerekkoromtól vele jártam 
bibliaórára. Nagyon szerettem olvasni, s ı 
mindig mondta, vegyem elı a Szentírást. 
Volt egy öreg családi Bibliánk, én kinyi-

tottam, beletettem a regényt, s azt olvas-
tam. Késıbb már nem kellett noszogatni, 
nekem is mindennapi lelki táplálékom lett 
az Isten Igéje. A háború alatt és után 
Parajdon élénk lelki élet volt a fiatalok 
körében, én is odajártam, barátságokat 
kötöttem, így indultam el a hit útján.  

– Volt-e vezérigéje? 
– Nagyon sok kedvenc igém van, ezek 

közül talán kettıt emelnék ki: a Zsidókhoz 
írt levél 13, 5-öt: „Nem hagylak el, sem el 
nem távozom tıled” és a Róma 9, 16-ból: 
„Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, 
sem nem azé, aki fut, hanem a könyörőlı 
Istené”. Mind a kettı igaznak bizonyult az 
én életemben, mert valóban Isten nem 
hagyott el soha, nem csak olyan módon, 
hogy megsegített a bajban, hanem úgy is, 
hogy irányított helyes döntések felé. S az 
is a könyörülı Isten munkája, hogy én 
igyekeztem, hogy az árváknak ne mos-
tohájuk legyek, s cserébe szeretetet, má-
ig tartó ragaszkodást kaptam.Egyik évben 
a karácsonyt Kolozsváron töltöttem, Jan-
csinál voltam templomban, aki megkérte 
Bécit, hogy segítsen az úrvacsora-
osztásnál. Istentisztelet után a gyülekezet 
elıtt Jancsi hálát adott Istennek, hogy 
öccsével együtt szolgálhatott, s hogy jelen 
lehetett a második édesanyjuk is. Nekem 
ez a legnagyobb ajándék, s úgy érzem 
nem éltem hiába. 

  Tatár Mihályné 

„Békesség a bemenınek” – hirdetik a sóváradi székely kapuk. Egyik faragott 
kapu mögött húzódik meg az a ház, amelyben özv. Visky Lászlóné Bíró Irma lakik. 

 
Visky S. Béla 
 

Menedék 
 

Kígyók röpülnek messze fönn az égen, 

Madarak vájják kő alá a szárnyat. 

Már nem találhatsz sehol menedéket, 

Míg meg nem veted Őbenne az ágyad. 
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Szerepeink és küldetésünk (11.) 

Mit jelent nekem a testvérem? 
 Egy fiútestvérem van, aki 14 évvel 

idısebb, mint én. Sajátságos helyzet – 
gondolhatja bárki. Többszörösen is sa-
játságos, mert nem mindennapi sors 
adatott a mi családunknak. De bármilyen 
is legyen egy család sorsa, a testvérek 
viszonya lehet jó vagy  rossz. A mi kap-
csolatunkat a szeretet és önfeláldozás 
jellemzi. Soha egyikünk sem akart a 
másik kárára elınyben részesedni. Sıt 
inkább lemondott a másik javára vala-
mirıl, de ez annyira kölcsönös volt, hogy 
végül is a teljes egyenlıség lett mind-
kettınk része. A nagy korkülönbség el-
mosódik az évek, évtizedek folyamán. 
Felnıttként egyenjogúak lesznek a 
testvérek és a szülık halála után együtt 
ápolhatják a családi hagyományokat, 
egymásról gondoskodhatnak, úgy mint, 
ahogyan a szülık tennék azt. Az is 
nagyszerő a mi kapcsolatunkban, hogy 
egyikünk családtagjai sem próbálták 
megrontani a ragaszkodásunkat egymás-
hoz.  

Kezdıdött a történetünk azzal, hogy 
bár szüleink szerettek volna gyermeket, 
öt évig nem volt gyerekük. Hosszas 
kezelés után megszületett a bátyám. 
Teltek az évek és úgy látszott, hogy egy-
ke marad a testvérem. A magyar világ 
alatt, a Református Nıszövetségen belül 
nagy meggyızı munka folyt a gyer-
mekáldás vállalása érdekében. Haza-
menet egy anyáknapi ünnepség után, a 
testvérem ugyancsak kardoskodott a 
barátjának az egykeség ellen. „Hallgass, 
hiszen te is egyke vagy” – így a barátja. 
„Kikérem magamnak, nekem lesz 
testvérem” – így a bátyám. 1943-at írtak 
akkor. Nagyon boldog volt a bátyám a 
születésemkor. Fénykép tanúskodik róla, 
hogy milyen szeretettel tartott a karjában.  

Nagyon nehéz évek következtek: 
háború, menekülés, a bátyámnak hadi-
fogság – ahonnan sikerült idejében meg-
szöknie és szerencsésen hazavergıdnie. 
Egy darabig valahogyan mindketten egy-
kéknek számítottunk a nagy korkülönb-
ség miatt. İ nagy fiú volt, érettségizett, 
Kolozsváron végezte a matematika fakul-
tást. Én éltem egyelıre a  kisgyermekkor 
boldog éveit. Nem is sejtettem, hogy 
milyen keserőségek marcangolják 

szüleim szívét. Ártatlanul fogták ıket 
perbe, négy éven át járták a 
tárgyalásokat, reménykedve, hogy a sok 
jó tanuvallomásnak felmentés lesz az 
eredménye. Ám, nem így volt. A Szov-
jetunió 20’000 háborús bőnöst követelt 
Romániától. A gépezet beindult és gyár-
totta kegyetlenül a háborús bőnösöket, 
még akkor is, ha teljesen ártatlanok 
voltak. Így kerültek 1952-ben börtönbe a 
szüleim. Édesanyám négy évre, édes-
apám háromra. Egy idıs rokonom 
gondozására maradtam Marosvásár-
helyen. A bátyám akkor már tanársegéd 
volt Kolozsváron a Bolyai Tudomány-
egyetemen. İt sürgısen eltávolították az 
egyetemrıl és a tanügy minden fokáról is. 
Vasesztergályos lett egy kolozsvári 
gyárban. Kis fizetésének egyharmadát 
nekünk küldte el havonta. Szülıpotlónak 
állt be kistestvére mellé. Nyaranként 
Kolozsvárra vitt a házigazdája család-
jához nyaralni. Gyermekkorom legszebb 
élményeit köszönhetem ezeknek a 
nyaraknak. Amikor hatodikos lettem még 
zongoratanárnıt is keresett nekem és 
fizette az órákat, hogy a szüleim nehogy 
elmarasztalják emiatt, hiszen apánk 
családjában a zenének nagy hagyomá-
nya volt. Karácsonyra mindig könyveket 
küldött nekem. Mennyi anyagi áldozatot 
hozott értem a bátyám, miközben ı 
teljesen lerongyolódott! Rendezıdött 
késıbb az élete, ámbár a tudományos 
karrierje nem alakult olyan kedvezıen, 
mint ahogy azt az ı tehetsége megér-
demelte volna. Lett elıbb középiskolai 
tanár, majd doktorált és fıiskolai tanár-
ként dolgozott a Marosvásárhelyi Peda-
gógiai Fıiskolán. Méltatlanul elfeledett 
tudósi sors volt az övé. A házasságai sem 
sikerültek, mindkettı válással végzıdött. 
Ma egyedül él, de nem elhagyatva. 
Vasárnaponként és ünnepnaponként 
együtt ebédelünk nálam, a szülıi házban. 
Úgy éreztem, hogy elhunyt édesanyám 
helyébe kell lépnem, aki mindig meghívta 
ebédre a válása után. Rendkívül sajnálta 
mindig a fiát, vérzett a szíve érte. Mint 
lányos anya, úgy veszem észre, hogy a 
fiús mamák egészen mások, mint mi 
vagyunk. Ahol kéféle nemő gyermek van, 
ott valahogy jobban kiszolgálják a fiút, 

többet tesznek az ı érvényesülése 
érdekében. Nem azt mondom, hogy 
jobban szeretik, mert ezt nem tudom 
megítélni, de másképpen szeretik. A 
lányuktól elvárják ugyanazt a szolgálat-
készséget, mint, ami az ı asszonyi 
sorsukból ered. Ezért úgy érzem, hogy 
nekem kell pótolnom édesanyánkat és 
teszem ezt teljes szívembıl.  

Különbözıek vagyunk emberek, nem 
egyformán éljük meg a sors kegyetlen 
csapásait. Amíg egyik embernek elmélyül 
a hite, meglátja Isten gondoskodó 
szeretetét a bajban is, addig a másik eljut a 
istentagadásig. A bátyám ebbıl az álla-
potból visszajutott Isten létezésének 
elismeréséig. Szüntelen imádkozom érte, 
mintahogy édesanyám is tette és tenné 
ma is, ha élne. Mélységesen hiszem, hogy 
Isten meghallgatja az édesanyák fiakért 
mondott imáját. A mindannyiunk imáját.  

Imádkozzatok nıtestvérek azokért az 
emberekért, akik nem a szívüket adják át, 
hanem az értelmükkel szeretnék felfogni 
az érthetetlent, a számunkra csodálatos 
Életadót. 

  Csáki Józsefné 

Túrmezei Erzsébet 

Ma! 
 

Holnap talán az ajkam néma.  
Hogy ne maradjak  
szerető szóval  
senki adósa;  
úgy szóljak még ma.  
Holnap talán merev a lábam.  
Segíts, Megváltóm,  
hűséges szívvel  
szüntelen veled  
járni a mában.  
Holnap talán karom se mozdul.  
Ma szent örömmel  
úgy tegye dolgát,  
mint a Te szolgád  
itt s a síron túl.  
Holnap tán a szívem is hallgat.  
De ma hirdesse  
minden verése:  
Áldom, Megváltóm,  
mentő hatalmad.  
A tegnapot befödte véred.  
Tied a holnap.  
Nekem csak mám van.  
Segíts hűséggel  
ebben a mában szolgálni néked!  
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Modern idők játszóterei 
A 17. századi Londonban volt egy nép-
szerő játék, amiben fakalapáccsal 
kellett átügyeskedni puszpángfa golyó-
kat a játéktér végében felállított vas-
győrőn. Magát a játékot, és a hozzá ki-
alakított játékteret is „pall-mall”-nak, 
vagy egyszerően csak „mall”-nak hív-
ták. Vagyis a fogyasztás jelenkori kultú-
rájának legfıbb arénája etimológiailag 
egy játék mezejében gyökerezik.  

Mennyire megszaporodtak ezek a 
„játszóterek”. Az utóbbi években, Maros-
vásárhelyen és környékén fél tucatnál 
több mall, center, plaza, hiper-, szuper-
market nyitotta meg kapuját az ilyenfajta 
szórakozásra-vágyók elıtt. Ma már szinte 
mindenki itt vásárol, mert itt kényelmes és 
élvezetes. Amit egy városközpontban na-
gyobb területen szétszórva találhatunk 
meg, a bevásárlóközpont egyetlen – idı-
járástól függetlenül mindig száraz és me-
leg – helyen kínál. Van itt: áruház, élelmi-
szerbolt, szolgáltatás, étkezde, játszóház, 
mozi és kaszinó.  

Elmegy az ember és egy kicsit vásárol-
gat – esetleg többet, mint amennyire 
szüksége lenne – , megnéz néhány ruhát, 

beugrik egy fagyira, talán egy sörre. Majd 
eszik egy kebabot, netalán valami 
csirkecombot szalmakrumplival, közben 
felfrissül a szökıkút csobogó hangjától, 
és újra bevetheti magad az árutól 
roskadozó óriáspolcok sorfalai 
közé, háborítatlanul bámul-
hat, bolyonghat, keres-
gélhet. Ilyen az ideális 
vásárlás: gondtalan és 
derős. A mall keményen 
munkálkodik azon, hogy ezt az 
utópiát kínálja a fogyasztóinak.   

Mi teszi vonzóvá a bevásár-
lóközpontokat?  

A kereskedelem e modern 
formájának élvezıi mentesülnek az 
eladóval va ló  párbeszédtı l, 
megszőnik az ilyenfajta kom-
munikáció, nem kell alkudozni, az 
árak elıre meghatározottak; az áru és 
vásárló között nincs semmiféle 
akadály, szabadon megnézhetı, 
megérinthetı. A vásárló szabadon 
járkálhat az áruk között, saját 
tempójában. Hasonlít ez az érzés a 
kirándulás élményéhez. Mindkettı az 
otthon és a munkahely megszokott 

területén kívül történik, a „környezet” 
megcsodálásával társul. Hétvégén felke-

rekedik a család apraja-nagyja, s 
azzal a céllal, hogy együtt tölt egy 
egész vagy fél napot, kimegy a 
centerbe.  Amikor külföldön 

megjelentek az elsı ilyen köz-
pontok, nyilvánvaló céljuk a 
szabadidı eltöltésére újabb 
lehetıségek felkínálása volt. 
Ezeket a lehetıségeket 
próbálja ki a hazánkban élı 
ember is, behódolva a 
nyugatról jövı civilizáció 
újabb divatjának.  
Én szeretek vásárolni. Le-
venni a pultról a terméket, 

megvizsgálni, informálódni 
származási helyérıl, 
összetételérıl, szavatos-
sági idejérıl. Szeretek 
kipróbálni új dolgokat, új 
ízeket. Szeretek tájéko-

zódni az újabb elektronikai, 
háztartási gépek technikai para-
méterei felıl. Megnézem, összeha-

sonlítom az árakat, a minıséget, és ezek 
függvényében választok. Havonta egy-
szer eltöltök egy-két órát valamelyik 
bevásárlóközpontban, megtöltöm a sze-
keremet, de csak a szükséges dolgokkal, 
és bosszankodom, ha a keresett terméket 
nem találom.  

Szeretek vásárolni. Hétköznapon. A 
vasárnapjaim ünnep- és pihenınapok: az 
Isten Igéje melletti erıgyőjtés napjai. 
Szabadidımet szeretem a családommal, 
a barátaimmal beszélgetve eltölteni. 
Örülök, ha olvashatok egy jó könyvet, 
miközben szép zenét hallgatok. Szo-

cializálni eljárok azokba a 
közösségekbe, amelyek 
célja az egymásra-
figyelés és szolgálat. 
Kirándulni a szabadban 
szeretek, hogy érezhes-
sem a napsütés melegét, 
a szellı simogatását, és 

csodálhassam a teremtett 
világot.  

A mallba csak be-
vásárolni járok. Néha. 

  
Borsos Melinda  

Ha a bevásárlókocsi beszélni tudna  
   Csillogok, mint az ezüst, s igen nagy vagyok. Hangtalanul gördülök végig a 

szupermarket polcsorai között. Arra születtem, hogy teli legyek pakolva: egyetlen 
célom tehát, hogy mindig tele is legyek. Nemcsak azért, hogy megfelelhessek az 
emberek örök vágyának: minél-többet-birtokolni, vagy hogy jelenlétem is 
bizonyítsa: kormány ide, kormány oda, hazánkban ismét jobban mennek a dolgok. 
Nem: a vásárlás már önmagában érték, hiszen szabaddá teszi az embert. Ha már 
másutt nincs meg számára a választás lehetısége, itt legalább választhat. 
Következésképp a bevásárlás több, mint a mindennapi igények puszta kielé-
gítése: az élet meghatározó szertartása immár, s de 
jó, hogy én e szertartás szolgálatára lehetek, s részt 
vállalhatok a vásárlót bódulatba ringató, számára 
egyfajta örömtöbbletet kínáló konzumkultúra (power-
shopping) terjesztésében. Bízz bennem: olcsó komp-
juterrel és a sonkakolbásszal telipakolva is eltalálok akár 
még a müzlispolcig is. Ne higgy a kultúrkritikusoknak, akik 
félrevezetésrıl és konzumterrorról papolnak, hiszen az 
effajta alakokat testközelbıl ismerem: ık is végigtolnak 
engem minden héten a polcutcákon! Légy tehát bizalommal 
irántam! Bennem mindig lesz hely vágyaidnak! 

(Gerhard Lohfink tübingeni teológiai tanár Ezen a földön, hol 
másutt? címő könyvébıl) 
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Mid van, amit ne kaptál volna?  
Azt hiszem nincs olyan beszélgetés, 

társalgás, hogy szóba ne kerülne életünk 
két lényeges alkotóeleme: az idı és a 
pénz. Rendszerint hiányoljuk: nincs idınk, 
nincs pénzünk. Sajnos hitünk sincs, vagy 
nem elég erıs, de ezt ritkábban em-
legetjük, pedig a hitünk erejére Jézus 
maga figyelmeztet. A hit nem egy felleg-
vár, amelyben biztosan ülhetünk, hanem 
fegyver, amellyel belemehetünk az élet 
harcaiba. Nem emel ki az életbıl, hanem 
Istent hozza az életünkbe. A hívı ember 
életét, egészségét, munkabírását és 
annak gyümölcsét, mindenét, amije van 
Istentıl kapott ajándékként fogadja és 
aszerint igyekszik azokkal sáfárkodni.  

„A jó gazdasszony holtig tanul” címő 
rovat a Mária és Márta Magazin utolsó 
oldalán szerénykedik. Amelyik recepthez 
kedvem és nyersanyagom is van, 
kipróbálom. Ugye, amíg kedvünk van 

valami újat, finomat és tetszetıs ételt 
tenni szeretteink elé, addig kellemes 
feladatot végzünk, mellyel a mi mennyei 
Atyánk bízott meg. S hogy a családi 
asztal milyen mély nyomokat hagy gyer-
mekeinkben, azt most újra megtapasz-
taltam. Egyik imahéten régi gyüleke-
zetünkben tölthettünk néhány órát. 
Amikor errıl távol élı fiunknak beszá-
moltunk, azt kérdezte: – Megvan-e 
még a konyhában a nagy asztal? 

Mert ha ünnep közeledik, 
vagy munka után haza-
felé megyek, arra 
gondolok, hogy enni 
mindenütt lehet, de 
az otthon melegéhez a 
meghitt családi asztal is 
hozzátartozik. 

És ehhez naponta meg kell teríteni a 
családi asztalt és körül ülni békességben, 
szeretetben. Természetesen, nem arról 
van szó, hogy minden alkalommal ünnepi 
ételek kerüljenek az asztalra, nem a mi, 
hanem a hogyan a lényeg. Néha meg-
esik, hogy a legfinomabb falatot is ke-
serően forgatjuk a szánkban, máskor a 
legegyszerőbb családi vacsora is ünnep-
pé magasztosul. És ez is rajtunk múlik. 

Sok mindent megtanultam életem 
folyamán, lehetek kitőnı szakember, jó 
munkaerı, de a „családi könyvelést”, a 
fizetés vagy nyugdíj beosztását csak fo-
lyamatosan, olykor buktatókkal sajátítot-
tam el. Ez nem diplomafüggı. Ismertem 
olyan, szinte írástudatlan asszonyokat, 
házastársakat, akik nagy bölcsességgel 
gazdálkodtak, de olyanokat is, és sajnos 
egyre többen vannak, akiknél a fizetés, 
vagy nyugdíj érkezése elıtti 1-2 hét kín-
szenvedés. Ott a kölcsön, s ha megér-
kezik a várva-várt összeg, kifizetik a köl-
csönöket és kezdıdik minden elölrıl.   

A helyes pénzbeosztásnak sajnos 
gyakran valódi okai vannak: 

 – oly kevés a bevétel, hogy a legı-
szintébb odafigyeléssel sem éri a széle a 
hosszát, 

 – váratlan kiadás felborítja az egész 
családi költségvetést, 

 – valamelyik családtag könnyelmő-
sége (játékszenvedély, ital), 

 – reklámok, csábító szövegek, meghí-
vások, házalók, erıszakos alkalmi áru-
sok, 

 – könnyő kölcsön kínálók, ami nagyon 
veszélyes lehet. 

Milyen jó, hogy a keresztyén embernek 
van kipróbált tanácsadója, biztos 
útjelzıtáblája: mid van ugyanis, amit ne 
kaptál volna? (I. Kor. 4,7) Bizony sem-

mim, s amit kaptam, azért kaptam, 
hogy jól sáfárkodjam. „A bölcs 
asszony építi a maga házát, a bolond 

pedig önkezével rontja el 
azt.” (Péld. 14, 1) 

Házasságunk elsı négy éve a 
megpróbáltatások ideje volt. De 
arra akkor is vigyáztunk, hogy 

adósságunk ne legyen. Késıbb 
újra dolgozhattam én is, így a 
két kis fizetésbıl élhetett immár 

az 5 tagú családunk. Ezt már 
be kellett osztani! 

Kötelezı kiadások (adók, főtés, vilá-
gítás, számlák). 

Háztartás, vendéglátás, adakozás. 
Útiköltség, ruházkodás. 
Rendkívüli kiadások. 
Nagyobb beruházás. 
Kirándulás, kiruccanás. Erre a célra 

egész télen félretettünk, hogy a nyári 
vakáció idején együtt legyen a család 
valahol a természetben. 

A három gyermek taníttatása életünk 
hısi korszaka volt. Ma is hálát adunk 
Urunknak, hogy mindvégig megsegített.  

Most nyugdíjasként ezt a szép, de 
nehéz küzdelmet, újralátjuk gyermekeink, 
unokáink életében. Most is ugyanolyan 
következetesen be kell osztani, csak a 
fontossági sorrend változott. 

Az öregedés nem betegség, még csak 
nem is állapot, hanem folyamat. S ez a 
folyamat módosítja kiadásainkat is: a 
kötelezı kiadások rangjára emeli a 
kötelezı gyógyszerek beszerzését, soka-
sodnak a rendkívüli kiadások (orvos, mő-
tét, stb.), ünnepek, születésnapok. Véko-
nyodik a ruházkodás, kirándulások, 
nyaralások borítékja: „Olyanok ık, mint ki 
utazni  kés zül és már csoma-
gol…” (Weöres Sándor) 

Az Ige azonban erre is vigasztaló 
ígérettel ajándékoz meg: „Nem csüg-
gedünk… Ha a külsı emberünk megrom-
lik is, a belsı emberünk mégis megújul 
napról-napra.” 

 
 Biró Zenóbia 

CSALÁDI 
„KÖLTÉSZET” 

Pénzkezelési szokásaink átalakulóban 
vannak. Míg a hetvenes években a 
családoknak majdnem a felében a 
feleség feladata volt, hogy a pénzt 
beossza, addig a kilencvenes években 
már csak minden harmadik családban 
volt ez így. 

Egy, a családok pénzkezelési szo-
kásait vizsgáló felmérés szerint, jelenleg 
a házastársi, illetve az élettársi kap-
csolatban élı személyeknek mintegy 60 
százalékában a partnerek összeadják a 
jövedelmüket, és közösen döntenek 
annak elköltésérıl. Feleennyien vannak 
azok, akik körében a feleség egymaga 
gazdálkodik a „közös kasszából”. A 
fennmaradó 10 százalék egy részét azok 
a háztartások teszik ki, ahol a férj látja el 
a pénzkezelés feladatát; ezek aránya 
mindössze 4 százalék. Ennél is 
alacsonyabb azoknak a háztartásoknak 
az aránya, ahol a felek egy bizonyos 
összeget a közösbe adnak, a maradék 
felhasználásáról pedig külön döntenek (3 
százalék). Még ritkább az, hogy a 
partnerek nem hoznak létre közös 
kasszát, és mindkét fél maga dönti el, 
hogy mire költi el keresetét (2 százalék). 
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Luther Márton  
 
 

DAL A BIBLIÁRÓL 
 
Hol nincs a polcon Biblia, 
Üres, kietlen ott a ház; 
Könnyen bejut Sátán oda, 
S az Úr Jézus ott nem tanyáz. 
 
Azért hát ember, bárki légy, 
Egy-két filléred kerül: 
Egy Bibliát sietve végy 
Az ördög ellen fegyverül. 
 
Nyisd azt föl minden reggelen. 
Csüggj hittel mindenik szaván. 
Merülj belé figyelmesen, 
Olvasd, kutasd nap-éjszakán. 
 
E könyv erőt ad és vigaszt, 
S ne bánd, ha int, ha néha bánt,  
Pajzs gyanánt használjad azt 
Örömben, búban egyaránt. 
 
Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd 
Mint földi élted támaszát, 
Amely ha sírodig kísért, 
Számodra nyit új, jobb hazát. 

Ajándékozzon egy Bibliát! 
A magyar történelmi egyházak 2008-at a Biblia Évének nyilvánították. A 

különbözı programok, rendezvények az Ige olvasásának örömére akarják 
ráhangolni az embereket. 

Ha tudja, hogy családtagjai, rokonai, barátai, ismerısei közül valakinek nincsen 
Bibliája, ajándékozzon egyet! 

A Marosi Református Egyházmegye esperesi hivatalában különbözı árban és 
méretben magyar és román nyelvő Bibliák vásárolhatók. 

„A Biblia szava az a nyom, amit Isten Szent 

Lelke hátrahagyott. Ha »nyomára akarunk 

bukkanni« Istennek, akkor nem kerülhetjük 

meg a Biblia szavát.” 

Klaus Douglass 

Sürgős 
hívószámok* 
Ha szomorú vagy, hívd a Jn. 14-et! 
Ha gyümölcsözıbb szeretnél lenni,  

       hívd a Jn. 15, 1-17-et! 
Ha bőnt követtél el, hívd a Zsolt. 51-et! 
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt. 6, 19-34-et! 
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt. 91-et! 
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt. 139-et!  
Ha úgy érzed, messze kerültél Istentıl, hívd a Zsolt 25-öt! 
Ha hitednek erısítésre van szüksége, hívd a Zsid. 11-et! 
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt. 23-at! 
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt. 11, 25-30-at! 
Ha a világ nagyobbnak tőnik Istennél, hívd a Zsolt. 90-et! 
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt. 121-et! 
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs. 1-et! 
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt. 27-et! 
Ha elvesztetted a bizalmat az emberekben, hívd az I. Kor. 13-at! 
Ha az emberek rosszindulatúnak tőnnek, hívd a Jn. 15, 18-27-et! 
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt. 126-ot! 
Ha helyesen akarsz bánni embertársaiddal, hívd a Róm. 12-ıt! 
Ha családod miatt gondban vagy, hívd az Ésa. 40-et! 
Ha elbátortalanodtál, hívd a Zsolt. 42-ıt, 43-at! 
Ha egyre nagyobb a nyomorúságod, hívd a II. Tim. 3-at! 
Ha barátaid elfordulnak tıled, hívd a Mt. 5-öt! 
Ha kísértés környékez, hívd a Jak. 1-et! 
Ha túl sok a próbatétel, hívd a Zsolt. 34-et! 
Ha bocsánatot szeretnél bőneidre, hívd a Lk. 15-öt! 
Ha beteg vagy, fájdalmaid vannak, hívd a Zsolt. 6-ot! 
Ha félsz a haláltól, hívd a II. Kor. 5-öt! 
 
* Figyelem! Ezeket a számok 0-24 óráig csak személyesen 

hívhatók. Oszd meg szeretteiddel, ismerıseiddel is ezeket a fontos 
életmentı számokat!  
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Állatszimbólumok 
Lapunk elızı számában néhány Krisz-
tus-monogramot mutattunk be. 
A keresztyén jelképeknek egy másik 
csoportját az állatszimbólumok képezik: 
bárány, bika, galamb, fınix, hal, kakas, 
kígyó, oroszlán, páva, pelikán, sas, szar-
vas, unicornis. 
A Szentírásból eredı, az ıskeresz-
tyénség korától ismert állatszimbó-
lumokat a magyar református egyház-
mővészet is alkalmazza, de mindig mér-
téktartással. 

BÁRÁNY   
A választott népet az Egyiptomból való 

kivonulás elıtt a levágott bárányok vére 
mentette meg az öldöklı angyal 
haragjától. Az Újszövetség Jézus 
Krisztust Isten Bárányának (Jn. 1, 29.) 
nevezi „akiben van a mi váltságunk az İ 
vére által, a bőnöknek bocsánatára.” (Ef. 
1, 7.) 

A mindig lépegetı formában ábrázolt 
bárány keresztes zászlót tart a lábával – 
ez érzékelteti a feláldozott és Isten által 
feltámasztott, a halálon gyızedel-
meskedı Krisztus dicsıségét. A bárány 
visszanéz azokra, akik követik ıt, 
bárhova is megy. (Jel. 14, 4.) 

A keresztyén egyházak egyik legked-
veltebb és leggyakrabban használt 
szimbóluma. 

 
GALAMB  
Ha olajággal a csırében és glória nélkül 

ábrázolják, az a Noé galambja, amelyik 
hírül vitte a bárkába az özönvíz végét. 
Ebben a formában az Istentıl érkezı 
reménység, a kiengesztelıdés, a béke 
jelképe. 

A fentrıl alászálló glóriás galamb 
viszont Isten Szentlelkének a szimbó-
luma, mert Krisztus megkeresztelésekor 

„látá az Istennek Lelkét alájıni mintegy 
galambot és ı reá szállani.” (Mt. 3, 16.) 

 
HAL  

A keresztyénség legrégebbi jelképe. Az 
ıskeresztyének körében a görög ICHTYS  
= hal szó Jézus Krisztusra utalt. De a hal 
a keresztyénségre vonatkozó jel is. Jézus 
elsı tanítványait, akik korábban halászok 
voltak, azért hívta el, hogy „emberha-
lászok” legyenek, ezért a megkeresztelt 
híveket halakhoz hasonlították. 

A hal, mint szimbólum, napjainkban 
nagyon népszerő valamennyi felekezet 
körében. 

 
KAKAS  
„Péter ekkor átkozódni és esküdözni 

kezde, hogy: Nem ismerem ezt az 
embert. És a kakas azonnal megszólala. 
És megemlékezék Péter a Jézus 
beszédérıl, a ki ezt mondotta vala néki: 
Mielıtt a kakas szólana, háromszor 
megtagadsz engem; és kimenvén onnan, 
keservesen síra.” (Mt. 26,74-75.) 

Fıleg a reformátusok által, templom-
tornyokon használt kakas ábrázolás – a 
Péter tagadásához kapcsolódva –  
Krisztus és az egyház iránti hőségre, a 
bőnbánatra, az állhatatosságra, az 
igazhitőségre, a lelki éberségre figyel-
meztet. 

 
KÍGYÓ  
A bőneset története nyomán a kígyó a 

csábítás, a minden embert elnyeléssel 
fenyegetı gonosz, az ördög szimbóluma. 
Ettıl szabadít meg Jézus Krisztus, mint 
az „asszony utódja”, aki a kígyó fejére 
tapos, hogy megsemmisítse azt és vele 
együtt a bőn átkát és a halál hatalmát. 

A kígyó egyetlenegyszer jelenik meg 
pozitív értelemben Jézus szavaiban, 
amikor azt mondja tanítványainak, hogy 
legyenek „okosak, mint a kígyók”. (Mt. 10, 
16.) A világi szimbolikában a gyógyítást 
jelképezi. 

PELIKÁN  
Egy téves megfigyelésbıl eredıen 

került a pelikán (magyarul: gödény) a 
keresztyén jelképek közé, mert évszá-
zadokkal ezelıtt azt hitték róla, hogy saját 
vérével táplálja fiókáit. Így lett a pelikán a 
krisztusi önfeláldozó szeretet 
kiábrázolása. 

Jellegzetes református szimbólum: 
templomainkban a szószékkorona 
csúcsát díszíti, és az Erdélyi Református 
Egyházkerület címerében is a fiókáit etetı 
pelikán látható. 

 
SZARVAS  
A szarvas alakja egyértelmően a 42. 

zsoltárra utal: „Mint a szarvas kívánkozik 
a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én 
lelkem hozzád, oh Isten!”  

Az elsı keresztyének ezt az igeverset a 
keresztségre értették, a szarvas az Isten 
utáni vágyakozás, a megváltás utáni 
kívánkozás jelképe lett. 

A magyar népmondák némelyikében a 
csodaszarvas keresztyén vonatkozásban 
is szerepel: ez mutatja meg Szt. Gellért-
nek, Szt. Imrének, Szt. Lászlónak, hogy 
hova építsenek székesegyházat, illetve 
kolostort. 

 
  njl 
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Megkérdeztük! 

Mennyi költőpénz jár a gyermeknek? 
Tágabb és szőkebb családunkban nagy 

becsülete van a pénznek. Ez nem azt 
jelenti, hogy áldozunk az oltárán, hanem 
azt, hogy igen megbecsüljük, hiszen 
keményen meg kellett és kell dolgoznunk 
érte. Soha sem volt belıle annyi, hogy elég 
legyen. Szoktam is néha mondogatni, ha 
kétszer ennyi volna, akkor is csak a fele 
volna annak, amennyire szükségünk van. 
De az ember kevesebbel is beéri. Nem a 
pénz a legfontosabb. 

Nos, ennek az ismeretében igazodnak 
gyerekeim a pénzköltéshez. A környe-
zetemben lévı többi édesanyához képest 
többszörösen is boldog lehetek, mert két 
lányom soha sem követelızik, soha sem 
tesz szemrehányást, sohasem rója fel 
nekem, bezzeg más családban másként 
van, más gyereknek több pénzt adnak és 
ebbıl fakadóan többet engedhetnek meg 
maguknak.  

Most ahogy a témán elgondolkodtam, 
rájöttem, hogy az én lányaim tulajdon-
képpen soha sem kérnek költıpénzt. Ha 
kapnak, elfogadják és megköszönik, ha 
nem kapnak, nem dıl össze a világ, nem 
hisztériáznak. Persze, édesanyaként 
tudom, hogy ha a város fıterén sétálnak, 
ha kirándulnak, pénz kell, mindig adok 
nekik. Annyit, hogy ne kerüljenek kel-
lemetlen helyzetbe, hogy a többi gyerektıl 
ne kívánják a fagyit, a pizzát, vagy más 
édességet. Azt is tudom, hogy a gyerekek 
megrohanják az árusokat, ilyen-olyan 
csecse-becsét vásárolnak, mértéktelenül 
fogyasztják a nyalánkságokat. Mert a 
gyerek alaptulajdonsága, hogy szeret 
vásárolni. Soha sem felejtem el, a kisebbik 
lányom nevetve mesélte: képzeld az egyik 
osztálytársam Torockón fakígyót, a másik 
szırıs pókot vett. Én álltam és néztem, 
hogy minek ez a sok kacat! Csak 

mértékkel költekezett, egy fekete gyöngyöt 
vett, amit ma is szívesen visel.  A maradék 
költıpénzét hazahozta és eltette a 
következı kirándulásra. Az alkalomadtán 
kapott pénzecskéjét borítékolja és 
lassacskán úgy meggyőlt, hogy egy 
külföldi kirándulásra is futja.  

A nagyobbik lányomra néha rátukmálok 
egy-egy 5 lejest, ami néha napokig 
hányódik az íróasztalán, meg is szidom 
érte. Nem igazán érdekli a pénz, nem 
anyagias. Amikor megkérdeztem tıle, 
miért, azt felelte: – Nekem mindenem 
megvan, ami szükséges, te tudod, hogy 
nekem mikor mi kell, s azt is tudod, mikor 
nyomd a markomba a költıpénzt. A 
konfirmálásra kapott pénzét egy év 
elteltével sem költötte el, szőkebb idıkre 
tartogatja.  

 
 Mezey Sarolta 

Összeállításunkban 11-14 éves gyerekek válaszaiból olvas-
hatnak. 

� Jelenleg az a legfontosabb, hogy ki tudjam aludni magam. 
Megvegyék az édesapám szülıi házát, hogy ne legyenek 
anyagi problémáink; habár most sem súlyos a helyzet és 
remélem nem is lesz. Fontos, hogy anyum többet legyen otthon. 
Fontos, hogy a barátnım édesapja meggyógyuljon, és hogy a 
nagytestvérem ne legyen kamasz, vagyis idegesítı.  

 
� A legfontosabb, hogy az élet legyen szép. Ez persze az 

Istenbe való hit nélkül nem megy. A focicsapatok is fontosak: 
kedvencem az Arsenal. 

 
� Jelenleg ami fontos lenne számomra, hogy rátaláljak egy 

igaz barátra, és ami még nagyon fontos, hogy a családom 
egészsége és anyagi helyzete megjavuljon. 

 
� Nekem a legfontosabb, hogy mindenki szeressen és Isten 

is legyen megelégedve a tetteimmel. Nem szeretném, ha olyant 
tennék, amivel megbántok másokat. Az is nagyon fontos, hogy 
jól érezzem magam, és hogy mások ne csúfoljanak a 
betegségem miatt. 

 
� Számomra az elsı és legfontosabb Isten követése, az ı 

akaratának beteljesítése. Igyekszem ezt tenni az elsı helyre, 
csak az én Megváltómnak szolgálni, amivel csak lehet. 

 
� Nekem a pénz és a csajok a legfontosabbak, na meg a 

történelem dolgozat. 
 
� Fontos, hogy Isten akarata szerint cselekedjünk és tudjunk 

mindig jól teljesíteni. 
 
� Nekem a legfontosabb most, hogy pihenjem ki magam és 

tudjam kivárni a vakációt. 

Számodra mi a legfontosabb? 
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Gyurkovics Tibor 
 
 

Jézus 
 

 
Jézus szalmaszál 
amibe kapaszkodunk 
Jézus szakadék 

amibe lezuhanunk 
 

Jézus kötél 
amit elengedünk 

Jézus remény 
amivel emelkedünk 

 
Jézus hangszer 

amivel megszólalunk 
Jézus zene 

amit elhallgatunk 
 

Jézus tenyér 
amivel adakozunk 

Jézus kenyér 
amit elfogadunk 

 
Jézus penge 

ami megsebesít 
Jézus gyenge 

aki megerősít 
 

Jézus hatalom 
a végeken 

Jézusnak odaadom 
az életem. 

A kegyelem csillagjegyében 
Isten arra kéri az İ gyermekeit: „Mikor te közötted jövendımondó, vagy álomlátó támad 

és jelt vagy csodát ad néked; ha bekövetkezik is az a jel vagy csoda, amelyrıl szólott vala 
néked, ne hallgass efféle jövendımondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra. Az 
Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és İt féljétek, és az İ parancsolatait tartsátok meg, és az 
İ szavára hallgassatok, İt tiszteljétek, és İ hozzá ragaszkodjatok.” (V. Móz. 13.) 

A horoszkóp, és készítıinek is az a szándéka, hogy: „elfordítson téged arról az útról, 
amelyet parancsolt neked az Úr, a te Istened, hogy azon járj.” (V. Móz. 13.) 

A következı negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp helyett egy 
Igét kínálunk, tudva, hogy: „az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek 
világossága.” (Zsolt. 119, 105.) 

Január 
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy 

adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne 
féljen! (János 14, 27)   
Február 

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; meg-
erısítelek, sıt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. (Ésaiás 41, 10)   
Március 

Isten a mi oltalmunk és erısségünk! igen bizonyos segítség a nyomo-
rúságban. (Zsoltár 46, 2)   
Április  

A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tu-
dományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé 
pedig tőrést, a tőrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig 
atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig 
szeretetet. (II. Péter 1, 5-7) 
Május 

Az Úr, ı az, a ki elıtted megy, ı lesz te veled; el nem marad tıled, sem el nem 
hagy téged: ne félj és ne rettegj! (V. Mózes 31, 8)  
Június 

Elég néked az én kegyelmem; mert az én erım erıtlenség által végeztetik el. 
Nagy örömest dicsekeszem azért az én erıtelenségeimmel, hogy a Krisztus 
ereje lakozzék én bennem.  (II. Korinthus 12, 9)  
Július  

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ı, hogy meg-
kegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik İt 
szolgálják. (Ésaiás 30, 18) 
Augusztus 

Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a 
mitek van; mert  İ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tıled; úgy 
hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én 
nékem? (Zsidók 13, 5-6)  
Szeptember 

És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között 
az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. (ApCsel.  4, 12) 
Október 

Semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben 
minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elıtt. (Filippi 4, 6) 
November 

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi 
elveszett. (Lukács 19, 10) 
December 

Mert İ mondja: Kellemetes idıben meghallgattalak, és az üdvösség napján 
megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idı, ímé itt az üdvösség napja. (II. Korinthus 
6, 2) 
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V oltaképpen honnan ered ez az 
elnevezés? Bármilyen különösen 

hangzik is, a szülıatyja egy katolikus 
szerzetes volt. A manöken 1562-ben 
„született” és noha már több mint négy-
száz éves, megmaradt örökfiatalnak. S 
azért maradt meg fiatalnak, mert benne 
elevenen él minden nı vágya. 

Az említett szerzetes, Baccio atya, a 
San Marco-i kolostorban élt, és szent-
képeket festett. A nıket már csak em-
lékeibıl ismerte, és buzgón keresett egy 
modellt nıalakjaihoz, akiknek azt a 
szerepet szánta, hogy képeinek tökéle-
tességet biztosítsanak. 

Egy napon fából és agyagból próbálta 
megformálni egy nı testét. Egyre 
színesedı fantáziával gyolcsmaradékok-
ba öltöztette fel bábuját, s ezzel meg-
született a ruhababa. 

Az olaszok csakhamar nevet is találtak 
számára – belsı favázáról „manichino”-
nak keresztelték. 

Németalföldi és francia festık átvették 
az itáliai „manichino” elnevezést, és átke-
resztelték „maneken”-re, illetve „manne-
quin”-re. 

A divat is felkapta a ruhababát. A 
párizsi varrónıknek az az ötletük támadt, 
hogy távoli vevıiknek immár nem 

divatrajzot küldenek, amely nem nyújt 
kellı tájékoztatást, hanem egy felöltöz-
tetett szobor kicsinyített modelljét. 

1797-ben a következıképpen ír egy 
londoni ifjú hölgy Glasgow-ban élı barát-
nıjének: „… az új párizsi lapokkal együtt 

igen mulatságos kis figurák is érkeztek 
éppen most, melyek pontosan a legújabb 
divat szerint vannak felöltöztetve…” 

A mannequin bábu volt, holt tárgy. De 
vajon nem lehetne életre kelteni? – ezzel 
a gondolattal foglalkozott egy fiatal férfi, 
aki 1820 tavaszán Londonból Párizsba 
utazott. Charles Frederic Worth-nek hív-
ták, és buzgón tanulmányozta a Szajna-
parti divatszalonokat. Itt egy napon feltőnt 
neki egy fiatal eladónı, aki utánozhatatlan 
kedvességgel és bájjal kínálta a vásárló 
kedvvel betért hölgyeknek a szöveteket, 
sálakat, szalagokat. A selymeket a válla 
köré terítette, a muszlinanyagokat 
csábítóan lebegtette alakja körül – és 
mosolygott hozzá. A fiatal férfi agyában 
ekkor fogamzott meg az ötlet. Elıször is 
feleségül vette a lányt, s magával vitte 
Angliába. Ott töltötte be az elsı eleven 

„manichino” szerepét. Egy divatbemu-
tatón egy francia újságíró a fiatal, varázs-
latos asszonyt ösztönösen „Madame 
Mannequin”-nek nevezte. 

Így jött létre a fa-„manichinoból” a mo-
dern idık eszményi nıtípusa, az eleven 
manöken. És mikor ezek a szép – koránt-
sem bábuszerő lányok, a maguk sajátos 
jegyeivel, bájos mosolyukkal, lebegı 
járásukkal, no és magától értetıdıen a 
legújabb divatmodellekben a közönség 
elı lépnek, sok szív megdobban. Nem-
csak a teremtés uraié, akik feleségüket 
elkísérik a divatbemutatóra, hanem a nı-
ké is, akiknek az az örök vágyuk: vajha 
ugyanolyan csinosnak és elegánsnak lát-
szanának ık is a bemutatott ruhamodel-
lekben… 

Megfelelı öltözködéssel, okos életmód-
dal és nem utolsósorban kozmetikával és 
tornával sok mindent kiegyenlíthetnek a 
nık az alakjukon. A próbakisasszony, a 
manöken is „csak” rendes növéső, ápolt 
nı. Hiszen olyan ruhákat mutat be, 
amelyek bármely nı alakjára is valók. İ 
azonban bájjal viseli ıket, jó a tartása és 
szép a járása. Minden ezen múlik. Tehát 
egyáltalán nem szükséges, hogy bárki 
„ideális” alakú legyen. Sıt, az attól való 
kis eltérések teszik inkább vonzóvá. 

A manöken 

Bulimiáról és anorexiáról – 
röviden 

 Egy elızı lapszámunkban részletesen tárgyaltunk azokról a 
lelki eredető betegségekrıl, melyek fizikai megbetegedéshez 

vezetnek. Táplálkozási szokásaink és lelkiállapotunk is szorosan 

összefügg. A következıkben leírt két betegség okozója csakis lelki 

eredető, ezt bizonyítja az a számos eset, amellyel napjainkban 

találkozunk.  

A bulimia kóros falánkság, 95%-ban a nık betegsége. A beteg nem 

az éhség, hanem a szorongás miatt eszik. A falánksági rohamok nem 

okoznak örömöt számára, csak szégyenkezést és bőntudatot. A hízás 

gondolatától a beteg pánikba esik, és az evési rohamok után hánytatja 

magát. Ez a betegség gyakran társul depresszióval, öngyilkossággal. 

Lelki okai a karcsúság kényszerérzete, azonosságtudat sérülése, befelé 

fordulás, érzelmi kiürülés.   

Másik szélsıséges táplálkozási forma az Anorexia nervosa 

idegi eredető étvágytalanság. Az ilyen beteg soha nem találja 

magát elég soványnak. Alig 30 kg-os anorexiás kövérségrıl 

panaszkodik. Rögeszmésen retteg. 5-10%-uk öngyilkos módon hal 

meg, azáltal, hogy nem eszik. A betegség okaként a túlóvó, hideg, 

merev anya elleni lázadást vélik felfedezni. A beteg ily módon 

tiltakozik az anya befolyása ellen. Gyakoribb jelenség a 

modelleknél, és ezek gyerekeinél. 

Dr. Kántor Lia 
orvos 

Harc a vonalakért 
Európa lakosságának csaknem kétharmada túlságosan kövér. Az orvosok megállapították, hogy minden 

fölösleges kilogramm megrövidíti a várható élettartamot. A kövér emberek gyakran szenvednek szív- és 
keringési zavarokban, magas vérnyomásban, érelmeszesedésben, epe- és májbetegségben. Ennek ellenére 
igen sokan ássák saját sírjukat késükkel és villájukkal. A zsírlerakódás többnyire a 40. életévben kezdıdik. És 
be kell vallanunk: százalékosan több a kövér nı, mint férfi. 

Az orvosok szerint háromféle oka lehet annak, hogy valaki a kelleténél kövérebb: sok és célszerőtlen evés
-ivás, hormon eredető okok, azaz a belsı elválasztású mirigyek mőködési zavarai, és a kényelmesség. 

Ha egy napon az illetı megelégeli, hogy teste akkora súlyt cipeljen, olykor erıszakos fogyókúrához 
folyamodik. Az pedig szinte még károsabb az egészségre. Se szeri, se száma a diétás és böjtkúráknak, 
étvágycsökkentıknek, karcsúsító recepteknek és radikális szereknek. 

A testsúly csökkenés sikere nem a különbözı fogyókúrákon, hanem a testmozgással párosuló helyes 
táplálkozási módon múlik. Nem kell aggodalmaskodva számlálgatni a kalóriákat, sem diétával bíbelıdni, lehet 
mindent enni, ha odafigyel a táplálkozása módjára. 

Például ügyelni kell arra, hogy mindennek, amit eddig fogyasztott, csak a felét egye. Lassabban egyék! 
Minél lassabban fogyasztja el az ételeket és italokat, annál hamarabb csillapítja éhségét és szomjúságát. 
Nagy mennyiségő táplálék hirtelen felvétele gyomortágulást okoz. Ezért a gyomrát szoktassa kisebb 
adagokhoz. Persze ilyenkor is ügyelni kell rá, hogy az ember ne nyeljen túl sok kalóriát. Egy csésze 
édesítetlen tea nem tartalmaz egyetlen kalóriát sem. Ha étkezés elıtt ilyet iszik, máris valamennyire 
megtöltötte a gyomrát, csökkentette az étvágyát. Talán azt is meg tudja tenni, hogy egyik-másik napon 
bizonyos ételeket egyszerően elhagy – ne legyen az étrendjében naponta: kenyér, burgonya, hús vagy 
édesség. Mindemellett nagyon fontos a testmozgás minden nap, minden héten, minden évben! 

De nem csak a kövérek sóhajtoznak a vonalaik miatt, hanem a túlságosan soványak is. Ha kétszer kell 
valakire ránézni, hogy egyszer meglássák, akkor legfıbb ideje kikérnie orvosa tanácsát. Ám mindenek elıtt 
szigorúan különbséget kell tennünk lefogyás és soványság között. A lefogyásnak többnyire betegség az oka. 
A soványság lehet veleszületett. Némely családban generációkon át öröklik az utódok. Senki ne kezdjen saját 
elhatározásából hízókúrába. Kizárólag az orvos adhat útmutatást. Sok múlik azon, hogy sikerült szilárd 
elhatározásra jutnia, és attól, hogy nyugodt-e az étkesése, megrágja-e jól az ételt, alszik-e eleget, jár-e 
szabad levegın és sportol-e, hogy étvágya legyen. 

Valóban megelégedett csak az lehet, aki az egészséges „középutat” képviseli. 

(Olly & Rolf Kunze: A szépség iskolája címő könyve nyomán) 
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Bibliafordítók 
Egyházunkban 2008 a Biblia Éve. Rejtvényünkben a Károli 
Gáspár elıtti magyar bibliafordítókra emlékezünk. 

 
Vízszintes: 1. Két huszita szerzetes, az els ı magyar 

bibliafordítók. Bibliájuk a török id ıben elveszett, csak töredékek 
maradtak fenn bel ıle, 12. Ipari szennyvíztisztító, 13. Hidegben 
nyakunkat védi, 14. Takarmánygabona, 15. Latinos korszak, 16. Értéke, 
18. Régi anyós, 21. Határozószó, 22. Hamis erı, 24. Fára ír, 25. 
Kötıszó, 26. Róma egynemő hangzói, 27. Valahol alszik, 28. Mezıségi 
keményfa, 30. Ismert szappan márka, 31. Ilyen alkohol is van, 32. 
Germán eredető férfinév, 34. Juhok istállója (Jn. 10, 16), 35. 
Vállalkozás, 36. Apó felesége, 37. Hibáztatott, 38. Félig esik! 39. Régi 
bácsi, 40. Menekülı, 42. Rövid és hosszú magánhangzónk, 43. İ tudja 
mi fı a fazékban, 45. Hiányára gyakran panaszkodunk, 46. Ketten akik 
összetartoznak, 48. Lírai költemény, 50. Halotti beszédben: íme, 52. 
Rettenetesen kiáltó (é.h.), 54. Híres kolozsvári reformátor, aki 1551-
1565 között a Biblia több könyvét lefordította magy arra és ki is 
nyomtatta, de nem tudta befejezni. 55 . Véka egynemő hangzói. 

Függıleges: 1.  Genezis, 2. Régi menyasszony, 3. Személyes 
névmás, 4. Háborúban átpártol, 5. Tántorogva ballag a két kajla… 
Arany János: Szegény jobbágy c. versében, 6. Azonos mássalhangzók. 
7. Fájlal. 8. Karneválok kelléke. 9. Máramarosi folyó. 10. Biztatószó, 11. 
Társadalombiztosítás, 12. Méliusz Juhász Péter városa. 1561-1567 itt 
a tudós reformátor a Biblia több könyvét lefordítot ta és ki is 
nyomtatta. Korai halála miatt a munka félbe maradt,  17. A búzát, 
árpát… szokták, 19. Itáliai folyó, 20. Bencédi Székely István 1548-ban a 
Szentírásnak ezt a könyvét fordította magyarra, 22. Vissza: nyújtott 
skálahang, 23. Személyes névmás, 25. Nıi név, 27. Tömény ellentéte, 
29. Ráró egynemő hangzói, 30. Vissza: elıidézıje, 32. Orca egynemő 
hangzói, 33. Becézett Antónia, 34. Régi őrmérték, 36. Egykori világhírő 
tornászlányunk keresztneve, 37. Összerázott lıpor! 39. Mutatószó, 41. 
Kölcsönt vett fel, 43. Lakás nélkülözhetetlen része, 44. Nagyon régi, 46. 

Meglepıdött vagy szégyenlıs arcon van, 47. Tv csatorna, 48. 
Felkiáltószó, 49. Délelıtt, 51. Antal Géza, 53. Román igen, ékezettel, 

Zárt betők: É, L, Z, N, T, Á. Beküldend ı: vízszintes: 1, 54, 
függ ıleges: 12, 20. 

Készítette: Zöld György 
Elızı rejtvényünk megfejtıinek gratulálunk. Szép Piroska, 

marosludasi olvasónk könyvjutalomban részesül. 
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Barackos-meggyes krémleves 
 Hozzávalók 4 személyre: 75 dkg sárgabarack, 1 citrom, 12,5 dkg 
cukor, 2,5 dl fehérbor, 3 evıkanál étkezési keményítı, 25 dkg meggy. 
Elıkészítés: A barackot leforrázzuk, héját lehúzzuk, kimagozzuk, a 
húsát összeturmixoljuk. A citromot alaposan megmossuk, héját 
lereszeljük, levét kinyomjuk.  
Elkészítés: A barackpürét a citrom levével és héjával, a cukorral, a 
borral és 1,5 dl vízzel felforraljuk. A keményítıt elkeverjük 1 dl vízben, a 
leveshez adjuk, és kevergetve kissé besőrítjük. Hidegre tesszük, alapo-
san lehőtjük. Tálalás elıtt kimagozzuk a meggyet, és a levesbe keverjük. 
 
Barackos csirkemell 
Hozzávalók :  4 db csirkemell filé, 1 doboz konzerv ıszibarack, 20 dkg 
reszelt sajt, só, kevés fahéj, olaj. 
Elkészítése : A húst besózzuk, megszórjuk egy kis fahéjjal és kevés 
olajon megsütjük. A fél ıszibarackokat legyezıszerően bevagdossuk. 
A hússzeleteket tepsire tesszük, mindegyikre borítunk egy ıszibarackot 
és megszórjuk reszelt sajttal. Forró sütıbe tesszük annyi idıre, amíg a 
sajt megpirul. Kukoricás rizzsel tálaljuk. 
 

Barackos hasáb 
Hozzávalók 8 szelethez: 15 dkg mélyhőtött leveles tészta, 20 dkg 
sárga- és ıszibarackbefıtt vegyesen, 20 dkg kerek szemő rizs, 1 
vaníliarúd, 7,5 dl tej,  4 tojás, 2,5 dl tejszín, 10 dkg porcukor, 5 cl illatos 

likır (Maraschino, Triple sec), 5 dkg sárgabarackekvár. 
Elıkészítés: A tésztát szobahımérsékleten hagyjuk felengedni. A két-
féle barackbefıttet lecsepegtetjük, 3-4 felezett gyümölcsöt félreteszünk a 
díszítéshez, a többit felaprózzuk. A rizst enyhén sós, bı vízben 5 percig 
fızzük, leszőrjük, lecsepegtetjük. A vaníliarudat felhasítjuk.  
Elkészítés: A tejet felforraljuk a vaníliarúddal, beletesszük a rizst, és 
mérsékelt tőzön, gyakorta megkeverve, hogy oda ne kapjon, puhára 
fızzük (kb. 30 perc), hagyjuk kihőlni. A tojásokat kettéválasztjuk. A 
fehérjéket egy csipet sóval kemény habbá verjük. A rizshez adjuk a 
tejszínt, a porcukrot, a 4 tojássárgáját, a gyümölcsöt és a likırt, végül 
óvatosan, hogy össze ne törjön, a tojáshabot. A sütıt elımelegítjük 180 
°C-ra. A felengedett leveles tésztát lisztezett des zkán 2/3-1/3 arányban 
kettévágjuk, mindkettıt téglalap alakúra nyújtjuk. A nagyobbikkal kibé-
lelünk egy 1,2-1,5 l őrtartalmú gyümölcskenyérformát úgy, hogy a 
szegélyeken 2-3 centit túllógjon, belesimítjuk a masszát, befedjük a 
kisebbik tésztalappal. A szegélyét megkenjük vízzel, visszahajtjuk rá a 
túllógó tésztaszegélyeket, és kissé összenyomkodjuk, hogy jól „zárjon”. 
Betesszük a rizshasábot sütıbe, 30-35 percig sütjük. Kivesszük a sütı-
bıl, 10 percig a formában pihentetjük, majd hosszúkás tálra borítjuk. A 
sárgabaracklekvárt felforrósítjuk, szőrın áttörjük, vékonyan bevonjuk 
vele körben a hasábot, és hagyjuk teljesen kihőlni. A félretett 
gyümölcsszemekkel díszítjük, nem túl vékonyan szeleteljük. Külön 
tálkában további baracklekvárt, vaníliás cukorral félig felvert tejszín-
habot kínálhatunk hozzá. 
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