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Siklós József     
 

      Hegyről hazafelé 

 
Szelíd leszek, ha megaláznak. 
Nem gyötörnek emésztő vágyak, 
nem diadalt: – békét kívánok, 
s a mennyek országára várok. 
 
Naponta célom: azt keresem, 
mi igaz s elveszíthetetlen. 
Valódi gazdagságra vágyva 
építem házam kősziklára, 
 
lelkemben szent szavak égnek, 
hazamegyek hát  – sónak, fénynek, 
s ha árad felém szitok, átok: 
őszintén mindent megbocsátok. 
 
Nem törekszem fénylő babérra. 
Szolgálni rejtve: lelkem célja. 
Homlokomon nincs gond-barázda, 
ráhagyatkozom hű Atyámra. 
 
Őre madárnak, liliomnak: 
kezében jó helyen a holnap. 
Szívemben béke, számon zsoltár, 
a keskeny utat vállalom már. 
 
Más hintón vágtat? Gyalog baktatok. 
És mint még soha, oly boldog vagyok. 
 
       
 

Orth István grafikája 
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   A zenekari árokban keserűen 
üldögélt egy zenész. Az összes 
zenész között az ő darabja volt a 
legrövidebb: alig egy taktusnyi. Miért is 
kapja a fizetést? Azért a pár kis 
triangulum ütésért igazán kár fizetést 
adni. Nagyjából ezeken a dolgokon 
gondolkozott, amikor a zenekar egy 
szempillantás alatt elnémult, és azon 
kapta magát, hogy nevén szólítják:  
– Maga ott, miért nem ütötte meg a 
t r i a n g u l u m o t ?  –  h a n g zo t t  a 
meghökkentő kérdés. A feleszmélés 
pillana volt ez. Hát az én ütésemtől 
függ a zenekar sikere? Ezek szerint 
hallatszik az én hangszerem hangja. 
Tehát nemcsak a húrosoké és 
fúvósoké a világ!  
   Vajon nem kísért meg minket is 
h a s o n l ó  m e g k e s e r e d é s ?  M i 
keresnivalóm van e világban, számít-e 
az én személyem? Egyáltalán, ki 

vagyok én? Jogos a kérdés. Mindenki 
keresi a helyét e világban, mert 
valamiféle céllal születtünk ide. Az aki 
teremtett, az céllal teremtett minket. 
Feladattal érkeztünk ide. Csak az a 
kérdés felismertük-e ezt, vagy mi 
akarunk magunknak afféle kis célokat 
fabrikálni. Az ember élete csak akkor 
lesz teljes, ha megértette isteni 
küldetését és elfogadta azt. Ha nem, 
akkor egy életen keresztül kereshetjük, 
vagy bolyonghatunk céltalanul. Tele 
van a világ ilyen emberekkel. Van, aki 
menekül egyik vallásból a másikba, 
egyik házasságból a másikba, egyik 
országból a másikba. A probléma 
pedig marad. Mert a probléma 
elsőrendűen nem kivül, henem belül 
van: bennünk. És amíg Istentől 
elkészített rendeltetésünket el nem 
foglaltuk addig keresők, frusztráltak 
maradunk.  
   Bő  k é t  é v t i z e d d e l  e z e lő t t 
beszélgettem egy vallását gyakorló 
zsidó asszonnyal. Egyedül nevelte 
kisfiát és nagyon kereste a helyét. 
Nem találta. Akkor eszébe jutott a 
kivándorlás. Ősei földjén valószinűleg 
ő is megtalálja a boldogságát. 
Mondogattam: ahhoz hogy megtalálja 
a helyét egy dolgot kell tennie, meg 
kellene ismernie Azt, Aki zsidókért és 
pogányokért adta önmagát. Nem 
akarta érteni. Két évre rá ismét 
összefutottunk.Mint izraeli állampolgár, 
gondoltam, megtalálta amit keresett. 
Tévedtem. Sokkal gyanakvóbb lett, 
feszültebb is talán. Továbbra is kereste 
a helyét.  
   Isten, aki teremtett minket, használati 
utasítást is mellékelt az életünkhöz: az 
Ő szavát. Az Igét pedig sem az ital, 
sem a kábítószer, sem a jópofaság, de 
még a kivándorlás sem helyetesítheti. 
Az idegnyugtatók sem... 
   Megtaláltuk-e a helyünket? Vagy 
egyáltalán, keressük azt? Mózesnek, 
élete nehéz szakaszában mondja a 
fennti szavakat Isten. 
 Szomorúságában darabokra törte az 
alig átvett tízparancsolatot. Most mi 
lesz? Nincs Ige, nincs istenfélelem, 
nincs közösség. De akkor eszmél reá: 
van Isten, aki még az i lyen 
szerencsétlen helyzetben lévőket sem 
taszítja el magától. Mint meleg kenyér 
az éhezőnek, hangzott az Ige: van hely 
énnálam.  

   Semmi sem biztos .  Minden 
darabokra törhet. Csak ez a kijelölt 
hely a biztos. Ez pedig Isten szíve 
mellett van. Van ott hely Mózesnek a 
gyilkosnak, Jákóbnak a csalónak, 
Ráhábnak a paráznának, és egy olyan 
embernek is, mint én vagyok. Szélesre 
tárta a kereszten a kezét, hogy 
mintegy jelezze: gyertek, akik keresitek 
a helyeteket, van hely énnálam. 
Tulajdonképpen  a  helyünket nem is 
keresni kell, hanem elfoglalni.Ez pedig 
nem könnyű dolog. Pascal a híres 
fizikus mondta, miért mennek a 
királyok a háborúba? Mert nem tudnak 
otthon maradni. Inkább harcolunk, 
keresünk szédületesen, ahelyett hogy 
odahajtanánk a fejünket annak a 
Jézusnak a karjába, aki célt, értelmet 
és  távlatot nyitott minden embernek. 
Hozzá már sok kereső jött és 
megtaláltként ment el. Sokan jöttek 
keresők és keresőként mentek el. 
Mégtöbben vannak keresők, akik Őt 
kihagyják a számításaikból.  Az elsők a 
boldogok, a másodikak a nyugtalanok, 
a harmadik csoport pedig  boldogtalan.  
   Boldogok azok, akik a helyükön 
vannak, mert engedték magukat 
megtalálni. 
 
                                         Botos Csaba  

Helyünk a világban 
 
És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára. 

(II. Móz.  33, 21.) 

Varga Gyula 
 

               Utak 
 
 Nem egyformák. Van olyan út, 
 mely felfelé a hegyre fut. 
 

 Némely a föld alá vezet, 
 mint fájó, bús emlékezet. 
 

 Ez Szaharán hosszan visz az út, 
 amaz rövid, merő virág. 
 

 Egyik kelet felé rohan  
 Napot csókolni boldogan, 
 

 másik nyugat felé mutat, 
 elmúlást, bánatot kutat. 
 

 Ez dél forró ölébe tér, 
 másikra vár a sarki tél. 
 

 Az én utam – ha kutatod, 
 keresd tán északnyugatot, 
 

 ámbár keresni céltalan, 
 hisz' életutam úttalan, 
 

 lábam tövisek vérezik, 
 de Istenhez megérkezik. 
 

Tanulni sosem késő 
 
Hogyan szervezzünk közösségépítő, sza-
badidős tevékenységet idősek számára? – 
volt a kérdése annak a képzésnek, melyet 
2008. augusztus 24-29 között a marosvá-
sárhelyi Bod Péter Diakóniai és Tanul-
mány Központban tartott a ProMissio 
Egyesület. A „Sosem késő” elnevezésű 
programba Erdély különböző helységeiből 
kapcsolódtak be lelkészek, szociális mun-
kások, pedagógusok, diakónusok, nőszö-
vetségi tagok, valamint a jereváni 
(Örményország) CDCS szervezet képvise-
lői. A hat napos program lehetőséget nyúj-
tott idősek életkori jellegzetességeinek a 
megismerésére, alkalom adatott program-
látogatásra, kerekasztal-beszélgetésre, és 
főképpen Carol Wickers beszámolójára. 
Az Edinburgh-i (Skócia) előadó, aki egy 
időseket foglalkoztató központ vezetője, 
több éves tapasztalatát osztotta meg a 
hallgatósággal. A végén a részvevők fel-
adata egy, hazai körülmények és lehetősé-
gek között megvalósítható, konkrét prog-
ram megírása volt. A képzés anyagi feltét-
eleit a skóciai Lydia Project szervezet biz-
tosította, valamint az Erdélyi Református 
Egyházkerület és a Maros Megyei Tanács 
támogatta. 
                                                              BM 
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   Amíg beszélt, nekem ismét apám és 
a Bolha kutya jutott eszembe. Toldi 
meg is látta, hogy nem szentelek elég 
figyelmet az ő tanításának, mert a 
további magyarázat közben egyszerre 
így szólt: 
   – Veled valami történt, Ábel! 
   – Hát mi történt volna? – kérdeztem. 
   Ismét sétálni kezdett a szobában, 
majd hirtelen felém fordult: 
   – Szerelmes vagy? 
   Jól meggondoltam a dolgot, és azt 
feleltem: 
   – Nem az a baj. 
   – Hát mi? 
   – A nevit a bajnak nem tudom. 
   – Hát mijét tudod? 
   – A nyugtalanító lelkit, a gyötrelmit, a 
rajtam való nagy hatalmát. 
   Toldi a vállamra tette a nagy kezét. 
   – Hát tulajdonképpen mi kéne neked, 
hogy jól érezd magad? 
   Az asztal mellett ülve, a két 
tenyeremre hajtottam a fejemet, és 
m inden erőm m el  a  fe le le ten 
gondolkoztam. Aztán egyszerre, 
mintha kisütött volna a nap, felemeltem 
a pillantásomat, és azt mondtam: 
   – Tudni szeretnék valamit. 
   – Mit? 
   – Azt, hogy mi célra vagyunk a 
világon. 
   Legalább tíz percig gondolkozott 
Toldi, hogy becsületesen felelhessen 
nekem. De amikor látta, hogy ennyi idő 
alatt sem tud eredményre jutni, felvette 
indulatosan a kabátját, és azt mondta: 
   – Gyere vacsorázni! 
   Elmentünk, de sem az út alatt, sem 
pedig a vacsora alatt nem beszéltünk 
semmit. Én egyfelé, s ő másfelé, de 
folyton a levegőbe néztünk. Tudtam, 
hogy a felvetett kérdésre kutatja a 
feleletet, de hogy mire jutott, azt még 
akkor sem mondta meg, amikor 
e lvá l tunk  egymástó l .  Azza l  a 
gondolattal vetettem meg otthon az 
ágyat, hogy holnap vagy talán 
holnapután felelni fog a kérdésre. S ha 
pedig nem felel, akkor én fogok felelni, 
mert nem nyugszom addig, amíg 
emberből: magamból vagy másból, ki 
nem sajtolom ezt a titkot. (...) 
   A sok vergődés már annyira vitt, 
hogy éreztem: valamit tenni kell! (...) 
Leültem a székre, ráborultam az 
aszta l ra,  és  forra ln i  kezdtem 
magamban a gondolatokat. (...)  

Magam elé képzeltem Krisztust, de 
magam elé az ördögöt is, akinek 
szintén tudnia kell sok mindent, amit 
közönséges ember nehezen közelíthet 
meg. 
   – Mi célra vagyunk a világon? – 
kérdeztem Krisztustól. 
   – Hogy végbevigyed azt a jót, 
amiben hiszel – felelte Krisztus. 
   Utána hamar, hogy majd együtt 
gondolkozzam a két feleleten, 
megkérdeztem az ördögöt: 
   – Mi célra vagyunk a világon? 
   – Kedves barátom – felelte az 
ördög – , ha engem kérdeztél volna 
meg először, megmondtam volna 
neked. De így nem érdemled meg, 
hogy megtudd az igazságot. 

   

Felkaptam a fejemet, és azt mondtam: 
   – Távozz hamar, mert a feketékkel 
va ló barátkozást  az igazgató 
megtiltotta nekem! 
   Az ördög szót fogadott, és eltűnt. De 
én is hamar induláshoz láttam, hogy 
künn a természetben és a tavaszodó 
földön gondolkozzam tovább a 
K r i s z t u s  f e l e l e t é n ,  v a g y i s 
megkeressem az életben azt a jót, 
amiben hiszek, s amit annálfogva 
végbe kéne vinnem. Átmentem a 
vasúti hídon, majd annak a közeliben 
egy ösvényt fedeztem fel, s azon 
indu l tam  tovább .  Az  ösvén y 
heg yo l da l on  ve ze te t t  f e l f e lé , 
tekervényesen valami különös épület 
irányában, amely feketére festve állott 

                                Tamási Áron 

Ábel Amerikában 
(részlet) 
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a tetőn. Pihenés nélkül kapaszkodtam 
felfelé, de már távolról hallottam, hogy 
furcsa hangok szűrődnek a fekete 
épületbő l .  Egyenesen és még 
gyorsabban tartottam arra. A hang 
egyre erősödött, s úgy vettem ki, hogy 
ott sokan lehetnek, s mindnyájan 
külön-külön ordítanak. Néhány lépésről 
már jól láttam, hogy a fekete ház nagy 
ajtaja nyitva van, ahogy templomoknál 
szokott lenni. Odaléptem, s hát 
csakugyan templom volt a fekete 
házban, tele visító és kiabáló 
négerekkel. Nem haboztam sokáig, 
hanem levettem a kalapomat, és 
beléptem a négerek közé. Bár padok is 
voltak, mint más templomokban, 
mégsem azokban álltak, hanem 
kicsődülve valami emelvény elé, 
amelyen egy öreg néger, könyvvel a 
keziben,  f o l yton  nagyobb és 
szorgosabb ordítozásra ösztökélte a 
csődületet. Hamar odafurakodtam, s 
hát egy fiatal néger feküdt a földön, 
hányta és vetette magát, rúgott és 
kapálózott. 
   – Mi történt? – húztam meg egy 
négernek a karját. 
   – Most megy ki belőle az ördög – 
felelte. 
   Hát ez alig sem tréfa, gondoltam 
magamban, mert hátha éppen az az 
ördög bújt belé, akit én űztem el egy 
félórával azelőtt! 
   Még közelebb vergődtem tehát, hogy 
bármi történjék is, annak én biztos 
tanúja legyek. S amint úgy közelről 
néztem a kínban fetrengő négert és az 
ő rettenetes arcát, amelyről csorgott a 
verejték, hirtelen az a másik 
gondolatom támadt, hogy maga az 
Isten vezetett ehhez az emberhez. 
Mert lám, itt a szemem előtt és 
borzasztó kínok között vetéli el az 
ördögöt, aki bizonyosan tévutakon 
hordozta eddig, és megakadályozta 
abban, hogy ennek a világnak a 
dolgaiban tisztán lásson. De ha most 
meg tud szabadulni az ártó és 
zűrzavaros gonosztól, akkor tisztán az 
Isten lelkével fog válaszolni minden 
feltett kérdésre. 
   Tehát tőle fogom megkérdezni, hogy 
mi célra vagyunk a világon! 
   Egyszerre olyan nagy izgatottság 
vett erőt rajtam, amilyent soha nem 
éreztem. Odakaptam a homlokomhoz, 
amely forrón lüktetett, majd odakaptam 
a szívemhez, mely jobban táncolt, mint 
a legnagyobb szerelemben. Aztán 
gyorsan kimentem a fekete templom 
elé, s ott megálltam, hogy várakozzam 
a megtisztult négerre. Már azt hittem, 
hogy sohasem fog kijönni, pedig tíz 

percnél többet nem várhattam; de 
akkor a barátai között jókedvűen és 
vidáman kilépett az ajtón. 
   M ind jár t  odam entem  hozzá, 
megfogtam a kezét, és azt mondtam, 
hogy jöjjön velem néhány lépést, mert 
valami fontos dolgot szeretnék 
kérdezni tőle. Nagyon barátságos volt, 
és szinte táncolva jött velem. Amikor 
n é h á n y  l é p é s t  c s a k u g y a n 
félrementünk, a vállára tettem a 
kezemet, mélyen a szemébe néztem, 
és azt mondtam neki: 
   – A maga lelke most tiszta; mondja 
meg tehát nekem, hogy mi célra 
vagyunk a világon? 
   A négernek megmerevedett egy 
pillanatra az arca, majd hirtelen 
kacagni kezdett, s kacagás közben 
folyton azt mondta: 
   – Furcsa, furcsa, furcsa. 
   Aztán ismét megmerevedett az arca, 
mélyen a szemembe nézett, és így 
szólt: 
   – Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne. 
   Ahogy ezt kimondta, ismét kacagni 
kezdett, de nem egészen úgy, mint az 
előbb, hanem a keserves és az örökké 
hontalan ember könnyes kacagásával. 
Még a térdit is csapkodta, miközben 
folytak a könnyei. Majd hirtelen azt is 
abbahagyta, újra a szemembe 
tekintett, utána pedig szaladni kezdett 
lefelé a hegyen. 
   Úgy szaladt, mintha nem is ember 
lett volna, hanem valami fekete angyal. 
   Amíg láthattam, utána néztem, aztán 
leültem a földre, és a fejemet a két 
tenyerembe hajtottam. 
   – Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne –  
ismételtem el magamnak. És éreztem, 
hogy a szívem megtelik nagy és 
általános meleggel, a lelkem megtelik 
a derűs idő nyugalmával, és a szemem 
megtelik a hajnal harmatával. 
   Lassan felálltam, és azt mondtam: 
   – Igaza van: késedelem nélkül haza 
fogok menni, hogy otthon lehessek 
valahol ezen a világon! Igaza van: nem 
is lehetünk más célra ebben az 
életben, mint hogy megismerjünk 
mindent, amennyire lehetséges: a 
tarka és zegzugos vi lágot,  a 
megbocsátandó embereket,  az 
egymásra morgó népeket; s amikor 
mindent megismertünk, amennyire 
lehetséges, akkor visszamenjünk oda, 
ahol otthon lehetünk. 
   Elindultam lefelé a hegyen, és 
boldog nyugalommal néztem, hogy 
miképpen búcsúzik a földtől a nap.  
 

Szabó László 
 

Vándormadarak 
                (részlet) 
 
A nyugtalan vérű magyar 
Mihelyt vándorbotot fogott, 
Hazátlanul kettős a léte, 
A teste itt, a lelke ott. 
 
Mikor messzi földön magát 
Legszabadabbnak képzeli, 
A csak őt rontó szabadosság, 
Bilincsét titkon ráteszi. 
 
Szünet nélkül költözködik: 
Egypár évet, szívem, no még! 
És két ország közt hány-vetődve 
Biztatja magát, míg fölég. 
 
Mind, mind hazátlan a magyar, 
Aki vándorbotot ragad, 
Szánandóbb az őszi madárnál, 
Mindig készül s mindig marad. 
 
Csetlik-botlik sors-gúny között, 
Nincs védelme, nincs igaza, 
Mégis lenézett büszkesége 
Mindig szerelmet vall haza. 
 
Talán még az ég is nevet 
Kudarcba fúló álmukon, – 
Ezt a sírva ébredő nótát, 
De fáj, hogy magamról tudom. 
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  – Hagytak csapot, papot, családot és 
mentek. De annyi év után visszanézve 
megérte. Feltalálták magukat, s engem 
sem felejtettek el – mondja a 84 éves 
nyárádtői Ábrám Lilla néni, akinek há-
rom lánya vándorolt külföldre. 
   Ábrám Lilla néni azok közé a szeren-
csés édesanyák közé tartozik, akit       
„elhagytak” ugyan, de nem hagytak 
cserben a gyermekei. 
   A mindig vidám, jó kedélyű, segítő-
kész Lilla néni a konyhaasztal mellett 
meséli lányainak történetét.  
   Ildikó, a középső lánya 1967-ben 
ment férjhez Magyarországra. „Ör-
vendtem, hogy Magyarországra ment 
férjhez. Mert az egy kicsit a mi hazánk 
is. Láttam, hogy jól van, feltalálja ma-
gát, s tudtam, itthon nem boldogult vol-
na ilyen jól. Mikor meglátogattam az 
volt az érzésem, hogy nem idegenbe, 
hanem haza megyek. Ugyanaz a be-
széd, ugyanaz a kultúra, s ott volt a 
lányom és családja.” 
   A kommunizmus nehéz évei alatt 
1986-ban szökött ki Németországba 
Ágota, a legnagyobb lánya, férjével 
együtt. „Hagytak csapot, papot, mun-
kahelyet, három gyermeküket és ki-
szöktek. A gyermeket én és anyatár-
sam neveltük majdnem három évig, 
amíg sikerült kivinni őket is. A lányom 
megtanulta a nyelvet, most is óvónő-
ként dolgozik. Kisebbik gyermekének 
mondtam, hogy írjon levelet nekem, de 
azt kérdezte, hogy mami milyen nyel-
ven, hiszen magyarul nem tudok írni, 
németül pedig te nem tudsz olvasni. 
Nem volt könnyű nekik, de jól elhelyez-
kedtek, most már ott élnek.” 
   Lilla néni általában külföldön telel. 
Többször volt Németországban, Ma-
gyarországon, de kisebbik lányánál 
Amerikában is. A legkisebb Ábrám 
lány Tímea az 1990-as márciusi ese-
mények nyomán döntött úgy, hogy el-
hagyja otthonát. Először Magyarorszá-
gon éltek férjével együtt, majd Ameri-
kában kötöttek ki. Ott ápolják a kap-

csolatokat a magyar közösség tagjai-
val. Mi több tavaly a lánya hazatelepe-
dett, hogy kisfia magyarul tanulhasson 
Marosvásárhelyen. Egy év után azon-
ban úgy döntött, nem maradnak. Haza-
térnek, vissza Amerikába.  
   „Nekem nem volt nehéz elfogadni, 
hogy lányaim elmentek, s külföldön él-
nek. Én, mint minden anya azt szeret-
tem volna, hogy lányaim többre vigyék, 
s boldoguljanak. Itthon nem tudtak vol-
na így boldogulni. Mindegyre megláto-
gatnak, felváltva jönnek, s maradnak 
egy-két hetet, segítenek, most például 
Ágota lányom volt itthon, segített rend-
be tenni a házat meszelés után. Azon-

kívül nem vagyok teljesen egyedül. Fi-
am és családja itthon maradt, s itt él 
Nyárádtőn. A Jóisten engem mindig 
megsegített, s velem volt és az egész 
családommal.” – mondja Lilla néni csil-
logó szemekkel.  
 
                                       Simon Virág 
 
 
 

 

Elmentek, de nem hagytak cserben 

 
Lilla néni nyolcvanadik születésnapján igencsak nagy meglepetést szerez-
tek neki gyermekei. Édesanyjuk tudta nélkül Nyárádtőn megszervezték 
az Amerikában élő unokája és németországi dédunokája keresztelőjét. 
Karácsony másodnapján az egész család közösen ünnepelte Lilla néni szü-
letésnapját és a kettős keresztelőt. 

Mi haszna, ha az egész élet azzal telik el, hogy a sorsunkkal harcolunk? Az ember 
zúgolódik, megszökik, új sorsot akar teremteni. S hova jut? Nem egyszerűbb elfogad-
ni azt, ami van? Azon belül mutatni meg, hogy mit érünk. 
                                                                                                                                                                                      Németh László 



 
   Nyárádszentbenedek Marosvásárhelytől 14 km-re fek-
szik, a Nyárád jobb partján, Ákosfalvával majdnem egybe-
épülve. A XIV. sz. elejétől önálló egyházközség volt, ezt bi-
zonyítja az 1332-es pápai dézsmák nyilvántartása. A XVI. 
századi összeírásokban 6 kapuval szerepel, a XIX. század-
ban 112 házszámmal. A falu neve feltehetően egy régi Be-
nedek-rendi kolostortól ered. Ebből az időből való az egy-
házközség kisharangja, gót betűs latin nyelvű felirattal. 
Szentbenedek egykor a Kemény család birtokai közé tarto-
zott. Bethlen Gábor fejedelem 1623-ban a falut az udvar-
házzal együtt Tholdalagi Mihálynak adományozta, jutalmul a 
török portánál végzett eredményes követségéért. 
   Az egyházközség aranyos kelyhén, óntányérjain a 
Tholdalagi Mihály és felesége neve olvasható, szószékkoro-
nára is az ő címerüket faragták. 
Egy 1599-ben keltezett okirat említi a falu első református 
lelkipásztorának, Sándor Jánosnak a nevét, akit napjainkig 
16 utódja követett. Az első iskolamestert 1610-ben jegyez-
ték fel, Szokolyi Albert deáknak hívták. Nem mindennapi 
történet az Incze Mártoné, akit buzgó lelkipásztori munkájá-
ért I. Rákóczi György fejedelem 1636-ban a lófőszékelység-
ből kiemelve nemesi címerrel ajándékozott meg.  
   A templomot 1832-ben építik újjá Tholdalagi Zsigmond 
támogatásával. 
   A falut nagyrészt székelyek lakták, erről szól egy 1756-os 
jegyzőkönyv, amely felsorolja az itt élőket: 1 grófi, 1 nemesi, 
84 szabad székely, 4 jobbágy család. 
   Nyárádszentbenedek közigazgatásilag Ákosfalvához tar-
tozik, a gyerekek csak az I-IV. osztályt végezhetik itthon. Az 
utolsó évtizedekben a lélekszám nem sokat változott (390), 
mivel Marosvásárhely közelsége miatt lehetett ingázni. Most 
helyben is akad megélhetőség: egy útépítő cég működik a 
faluban, s ennek a téglavető és asztalos műhelyében dol-
goznak a fiatalok. 
 
   Szentbenedekkel átellenben, a Nyárád túlsó partján fekvő 
Harasztkerék Orbán Balázs szerint onnan kapta a nevét, 
hogy: „az oly kerekded hegykebelben fekszik, melyet régen 
erdő (haraszt) övezett.” A XIV. sz-ban találkozunk először a 

nevével, a XVI. sz-ban 9 kapuval jegyezték fel, Apafi Mihály 
fejedelemtől évente négyszeri vásártartási jogot kapott. 
A XIX. század második felében idelátogató Orbán Balázs 
részletesen leírja a harasztkerekiek gyékényszövését, azóta 
is ez volt a falu fő jövedelmi forrása. 
   A református egyház 760 lelket számlál, akik szorgalmas, 
falujukhoz ragaszkodó emberek. Szervezett nőszövetség 
nem alakult, de ha bármilyen közösségi munkára van szük-
ség az asszonyok mindig követik a jó példát. Amikor temp-
lomot javítottak, a munkások élelmezéséről gondoskodtak. 
Van olyan gyülekezeti tag, aki férje halála után kapcsolódott 
be az egyházi életbe: beteget látogat kórházban, otthon, 
bíztatva őket, hogy kövessék Isten útját. Vallja, hogy az Úr 
vezérli az embert minden időben, erről tanúskodik egy általa 
elmesélt történet is. Felkeresett egy falubeli beteget, aki mű-
tétre várt a kórházban, s az elpanaszolta, hogy senki sincs, 
aki mellette állhatna. A látogató felajánlotta a segítségét, s 
három hétig éjjel-nappal a beteg mellett végezte az irgalmas 
szeretet szolgálatát. Hiszi, hogy Isten vezette őt a kórházba, 
s Ő adott erőt, hogy segíthessen. 
   A gyülekezet kórusában örömmel énekelnek az asszo-
nyok. Segítenek az árvízsújtott embereken pénzzel, gabo-
nával, élelmiszerrel. Régebben évente látogatták a maros-
vásárhelyi állami öregotthont, most Backamadarasra ké-
szülnek, hogy megismerjék, támogassák, vigasztalják az ott 
lakó időseket is. 
   A polgármesteri hivatallal együtt falutalálkozó szervezésé-
ben vettek részt, kirándultak Algyógyra, segítettek a gyere-
kek, öregek, anyák napjának megünneplésében. Nőszövet-
ségi konferencián vettek részt Ákosfalván, amely – elmon-
dásuk szerint – áldásos együttlét volt. A nemzetközi női 
imanapon vendégül látták a szomszédos falvakat. 
   A jóra mindig kapható harasztkereki asszonyok festették 
le a templom és temető kerítését. 
   Az itt lakó emberek figyelnek egymásra, hétköznap nem 
olyan nyilvánvaló a szeretet, de a bajban azonnal összefog-
nak. Öreget, beteget nem hagynak magára, segítenek. 
   Az évek óta abbamaradt bibliaórájukat szeretnék újraindí-
tani, s örülnének, ha minél több fiatal kapcsolódna be a gyü-
lekezeti szolgálatba. 
                                                                                                          
                                                                                      T. I. 
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Márták és Máriák (27.) 

Nyárádszentbenedeki gyülekezet 

Harasztkeréki asszonyok 
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Újra Jódratosnyán! 
 

 
   „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!” –  szólt Isten Igéje 
a 100. Zsoltár 2. versében mindazoknak, akik részt vettek a 
proMissio Egyesület által szervezett Nőszövetségi Munka-
társképző Tanfolyamon 2008. júniusának utolsó hetében. 
Valóban szívünkben örömmel indultunk arra a szolgálatra, 
amit mindannyian lelkesen vállaltunk, hiszen a múlt évi kez-
deményezés visszajelzései megerősítettek abban, hogy ér-
deklődés és szükség van ilyenfajta képzésekre.  
   Biztató volt az is, hogy néhányan a tavalyi résztvevők kö-
zül újra eljöttek volna. Üzenjük nekik, nem feledkeztünk 
meg róluk! Ma is őrizzük a listát a nevekkel, gondolunk rájuk 
szeretettel, és imádságainkban hordozzuk őket. 
   Az idei képzés programja néhány ponton gazdagodott a 
tavalyihoz képest. Az alapképzés maradt, a kiegészítő tevé-
kenységekben történtek változtatások. Ezek egyrészt objek-
tív okok miatt, másrészt a visszajelzések következtében 
születtek.   
   Egyik ilyen alkalom volt az esti imaközösség bevezetése, 
ahol nemcsak magunkért, közösségünkért hangzott el imád-
ság, hanem másokért is közbenjártunk könyörgésünkkel. 
Úgy gondolom, hogy ezáltal nemcsak közelebb kerültünk 
Istenhez, hanem arra is indítatást kaptunk, hogy hazatérve 
ne csak gondoljunk egymásra szeretettel, hanem imádkoz-
zunk is egymásért.  
   A nőszövetségi munka szépségeit, nehézségeit és lehető-
ségeit körüljáró előadások és csoportmunkák mellett idén is 
hallhattunk érdekes előadásokat, volt szó öltözködésről – 
hiszen melyik nőt ne érdekelné ez a téma – , a giccsről, 
amely nagy érdeklődést keltett és sok kérdést vetett fel.  
   Gazdag énekanyagból válogathattunk, szívesen és gyak-
ran énekeltünk, sokszor még a szobáinkba visszatérve is 
későig dúdolgattunk egy-egy új éneket. Ez nem is meglepő, 

hiszen az ének a keresztyén élet szerves része, csak a min-
dennapok taposómalmában sokszor elfeledkezünk Istennek 
erről a csodálatos ajándékáról. 
   Míg a tavaly kicsit félve és izgalommal vágtunk bele, 
amint az első sorokban megfogalmaztam, idén örömmel in-
dultunk. Hogy sikerült-e így szolgálni? Azt hiszem, részünk 
volt az igazi örömben, amelyet  Szentlélek ébreszt a mi szí-
vünkben, és amelynek forrása Isten. De nemcsak ebben, 
hanem sok másban is, szeretetben, egymásra figyelésben, 
egymással való törődésben, vigasztalásban, bátorításban, 
reménységben, vidámságban. Sok mindent tanultunk, de 
talán a legfontosabb a nyitó áhítatban szóló üzenet volt: ne-
hézségeinkben, nyomorúságainkban emlékezzünk meg az 
Úrnak cselekedeteiről, csodáiról és kiáltsunk Hozzá biza-
lommal, mert csak így találunk lelki békére, nyugalomra.  
   „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó-
téteményéről.” (Zsolt. 103, 2.) 

                                      Demeter Imola-Zsuzsánna 

   Nőszövetségünk régi álma vált való-
ra 2008. június 29-én, amikor névfelvé-
tellel egybekötött zászlószentelési ün-
nepélyt és területi konferenciát tartot-
tunk a református templomban. Az al-
só Kis–Küküllő völgye református gyü-
lekezeteibő l érkezett asszonyok 
számszerint 88-an osztoztak a 
bonyhaiak örömében. 
   A helyi szervezet büszkén vette fel 
az Árva Bethlen Kata református nő-
szövetség elnevezést, mert hitvalló 
nagyasszonyunk Bonyhán született. 
Ezen ünnepi alkalmon megemlékez-
tünk az Erdélyi Református Nőszövet-
ség megalakulásának 80. évfordulójá-
ról is. Lehet ez véletlen egybeesés, de 
lehet Isten kivételes ajándéka, hogy 
Bonyhán is 1928-ban alakult meg az 
első református nőegylet, amely elnö-
kének gróf Bethlen Ádámné Bánffy Ju-
ditot választották. Elismerésünk jeléül 
unokájának, az Angliában élő gróf 
Bethlen Fruzsina Katalinnak tisztelet-

beli elnöki címet adományoztuk. 
   Az istentiszteleten Máté 13, 24-30 
alapján igét hirdetett Benczédi Albert 
ny. lelkipásztor, aki 42 évig volt őrállója 
a gyülekezetnek. 
    A zászló felszentelésére készülve 
a „Fel barátim drága Jézus” éneklése 
közben hozták be a zászlókat. Az új 
lobogót Fehérvári Erzsébet helyi nő-
szövetségi elnök, a Küküllői Egyház-
megye zászlaját Takácsné Kővári Mal-
vin területi nőszövetségi alelnök tartot-
ta. 
   Beszédet mondott II. Mózes 17, 8-14 
alapján Székely Ella nőszövetségi tit-
kár, és Csalóka Zoltán esperes megál-
dotta a zászlót. Ezt követően Márton 
Rebeka zászlóanya (akinek alkotása a 
zászló) a felavatott zászlóra felkötötte 
az emlékszalagot. 
   Vendégeinket köszöntötte a helyi lel-
kipásztor. Beszédében a nőszövetsé-
günk tevékenységét ismertette. Az 
asszonyokat bíztatta, és méltatta a 

bonyhai nőszövetség 12 tagját, akik 
tudtak szépet és maradandót alkotni.    
   Alkalomhoz illő verseket szavaltak 
Tamás Gyöngyi tanárnő és Fábián 
Kinga tanítónő. 
   A zászlónk motívumainak – búzavi-
rág, búzakalász és szőlőfürt, valamint 
bibliaversének: „Az Úr az én világossá-
gom és üdvösségem...” Zsolt. 27, 1 –  
a jelentését Asztalos Enikő néprajzku-
tató és Fehérvári Bálint József lelki-
pásztor ismertette. Ezt követte Balogh 
Erzsébet ny. tanárnő előadása Árva 
Bethlen Katáról. 
   Záróének és áldás után közösen 
énekeltük nemzeti imánkat, majd a 
konferencia a gyülekezeti nagyterem-
ben folytatódott. Szeretetvendégségen 
asszonyaink szendvicset, kalácsot, sü-
teményt kínáltak a tea és kávé mellé. 
   Végül Csalóka Zoltán esperes buzdí-
tó köszöntőt mondott, kitartást és ál-
dást kívánt az asszonyoknak sokrétű 
szolgálatukhoz.                                      
                                                                 
                                Fehérvári Erzsébet 
                               nőszövetségi elnök     

Kettős ünnepi esemény Bonyhán 
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– Úgy tudom, hogy férjednek és neked 
is meghatározó volt a család, a falu, 
ahonnan indultatok. 
   – Egy nagyon kicsi faluból, Gegesből 
származom, s annak a kis közösség-
nek az értékrendje valóban fontos szá-
momra. A mi családunkban helye volt 
a munkának, ideje volt az ünneplés-
nek. Ez a rend tartott meg lelkészfele-
ségként, egyházi munkámban egy-
aránt. Már diákként arra gondoltam, 
hogy mint orvos fogom szolgálni azo-
kat, akik között felnőttem, de egy siker-
telen felvételi után helyettes tanári ál-
lást kaptam. Akkor került a faluba Dé-
nes, s én második felvételi helyett férj-
hez mentem. 
   – Az iskola mennyire táplálta benned 
a szülőföld szeretetét? 
   –  J ó  t a n á r a i m  v o l t a k  a z 
erdőszentgyörgyi iskolában. Igaz, vol-
tak közülük olyanok is, akik próbáltak 
lebeszélni, amikor meghallották, hogy 
börtönviselt lelkészhez akarok férjhez 
menni. 
   – Nagy fordulatot jelentett az életed-
ben a házasság? 
   – Ahogy megismerkedtünk, egy 
egész más világ nyílt ki előttem. Em-
lékszem, amikor megkaptam a tanügy-
től az értesítést, hogy nem helyettesít-
hetek, ott sírtam a gegesi tornácon. 
Dénes áthívta délutánra az összes 
gyereket, s azzal vigasztalt, hogy sen-
kinek sem lesz annyi tanítványa, mint 
nekem. Száznégy gyerek jött el, s mi 
megtanítottuk nekik azt a kánont, 
hogy: „Ne aggodalmaskodjál, nézz Is-
tenedre fel”. 
   Nagyon sokat tanultam tőle minden 
területen, én ugyan konfirmáltam, de 
nem voltam hitbuzgó, a Bibliát is felüle-
tesen ismertem. 
   Kevés volt a fizetés, s mindegyre 
megkérdezte tőlem: – Ennyi pénzből 
meg tudunk élni? Hogyne, válaszol-
tam, ez rengeteg. Édesanyámék sokat 
segítettek, amíg Gegesben laktunk, 
náluk ebédeltünk. Ott született Zsuzsi, 
Dénes és András. Hét év után 
Hármasfaluba költöztünk, ott jött a vi-
lágra Miklós. 
   – Nehéz volt otthagyni a gyülekeze-
tet? 
   – Nekem mindenhonnan fájdalmas 

volt az elválás. Mi szerettük az embe-
reket, ők is ragaszkodtak hozzánk, 
mindig sírva költöztem. Szászrégenbe 
menve, kicsit féltem a városi gyüleke-
zettől. Az elődünk, aki csodálatos em-
ber volt, velünk lakott, mindenben se-
gített, sok jó tanácsot kaptunk tőle. A 
gyerekeim most is idézik egy-egy mon-
dását. 1984-ben jöttünk Marosvásár-
helyre, a Vártemplomba hívták meg 
Dénest. Egyesek örömmel, mások fa-
nyalogva fogadtak, a securitate sok 
embert állított ránk, a sarki virágárustól 
a közeli munkatársig. Nehéz évek vol-
tak, sok mindent kellett intézni, elren-
dezni s ez főleg rám várt, mert én vol-
tam az élelmesebb, talpraesettebb. 
Férjemben sok félelem volt, még bör-
tönbeli beidegződések, de amikor lépni 
kellett Isten olyan bátorságot adott ne-
ki, ami szinte hihetetlen. Így végzett 
engedély nélkül helyreállítást a templo-
mon, visszaállította a timpanont, senki 
észre sem vette, baj nem lett belőle. 
Voltak kevésbé sikeres vállalkozásaink 
is, mint a TransEkla személyszállítási 
cég. 
   A változások után jöttek a félelmetes 
márciusi események, mindnyájunkat 
nagyon megviselt. Aztán a Calepinus 
nyelviskola, a Kántor-Tanítóképző, a 
Lydia árvaház, az utcagyermekek Pici 
Háza, az öregotthon… Nagyon sok 
munka, aggodalom, öröm. Ennek az 
épületnek a készítésénél volt olyan, 
hogy hajnalban ketten leszaladtunk 
ide, mert esett az eső, s mi gumicsővel 
lehúztuk a vizet a betonfödémről, hogy 
ne ázzon be. 
   – Munkátokban támogatott-e a pres-
bitérium? 
   – Egy részük, igen, de mások félre-
álltak, ellenségesek voltak. 
   – Nem vallotta kárát a család a ti kö-
zösségi munkátoknak? 
   – A gyerekek sokszor érezték, hogy 
elhanyagoljuk őket, de nagy öröm ne-
kem, amikor azt látom, hogy az apjuk 
példája hat az életükben. Példaképük 
volt Antal Guszti bácsi, a nyugdíjas 
szászrégeni lelkész, a barátok közül 
pedig, a sokak által ismert magyaror-
szági Szabó Dani(ka) bácsi.  
   – Nagy törést okozott az életedben a 
férjed elvesztése… 

   – Dénes hét évig volt beteg, de vala-
hogy mindig reménykedtünk. Miután 
megtudtuk a diagnózist, még öt évet 
szolgált kőkeményen. Azt akarta elér-
ni, hogy a gyülekezetnek legyenek 
szeretet-intézményei, mert az egyház 
nem azért van, hogy kapjon, hanem 
hogy adjon. Nagyon jó, hogy folytatha-
tom az ő munkáját, ez nekem is men-
tőöv volt, amikor egyedül maradtam, 
ez segített fennmaradni. 
   – Biztosan te is tapasztalod, hogy 
amikor valakit nyugdíjaznak, megritkul 
körülötte a levegő. Sok hízelgő, akik a 
társadalmi pozíció miatt vették körül, 
elmarad. 
   – Igen, tőlem is sokan elhúzódtak a 
Dénes halála után. Ez a munka, amit 
most végzek a Diakóniai Otthon élén, 
egyre fontosabbá válik, bennem él, ál-
landóan foglalkoztat. 
   – Volt-e olyan érzésed, hogy valamit, 
esetleg több dolgot is másképp kellett 
volna tenned, vagy úgy gondolod, 
hogy ez volt a te Istentől elrendelt 
utad? 
   – Ebben az útban én soha semmit 
meg nem bántam, s nem voltam soha 
boldogtalan. Sok elismerésben, kitün-
tetésben volt részünk együtt is, nekem 
személyesen is. Úgy érzem, megbe-
csülnek, értékelnek. 
   – Ha a jövőre gondolsz, milyen terve-
id vannak? 
   – Engem ez a munka boldoggá tesz, 
s figyelgetem, hol találok egy embert, 
vagy lelkészházaspárt, akik szívvel-
lélekkel felvállalnák ezt a szolgálatot. 
   – Visszatekintve az elmúlt évtizedek-
re, hogyan összegeznéd az életuta-
dat? 
   – Dénesnek nem sok gyakorlati érzé-
ke volt, ezért nekem két lábbal kellett a 
földön állni, de mindig éreztem, hogy 
az Úristen velünk van. 
                                     Tatár Mihályné   

Meg kellett fogni a dolog végét 
Özv. Fülöp G. Dénesné Suba Ilonát sokan ismerik, elsősorban a marosvá-
sárhelyi Diakóniai Otthon igazgatójaként. A Jókai (Eminescu) utcai épület 
nemcsak idős emberek otthona, de a kántor-tanítóképzőnek is helyet ad, a 
Bocskai teremben pedig különböző kulturális rendezvények zajlanak. Itt be-
szélgetünk a Bocskai fejedelmet ábrázoló kép alatt. 
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   Negyvenegy évet szolgáltunk fér-
jemmel egy Maros menti kedves gyü-
lekezetben, Csittszentivánon. Szol-
gálati éveink után 2000-ben bekö-
szöntöttek a nyugdíjas évek. Azóta 
Marosvásárhelyen lakunk és próbálunk 
ugyan beilleszkedni a városi életbe, 
de ez nem olyan könnyű a sok szép, 
falun eltöltött év után. Eleinte mindket-
tőnknek hiányzott a szolgálat is, de Is-
ten végül gondoskodott arról, hogy 
szolgálni tudjunk az Ő dicsőségére. 
   Mi hiányzott nekem mégis? Hiá-
nyoztak a szomszédok, a kedves em-
berek, akikkel 41 év alatt jóban-
rosszban együtt voltunk. Számíthat-
tunk rájuk, ha szükséges volt, mellet-
tünk álltak. 
   Végül a napokban megadatott ez is 
számomra, egy kedves szomszédasz-
szonyom, Mariana személyében, aki-
vel ugyan nem tudunk a legtöké-
letesebben kommunikálni, mert ő 
nem ismeri az én anyanyelvemet, de 
sugárzik belőle a szeretet, a jóindulat, 
és én próbálom, ahogy tudom, megér-
tetni magam vele. Szinte naponta be-
szaladunk egymáshoz, megkérdezni: 
hogy érzed magad, nem vagy beteg? 

Öt éve laknak itt a mi utcánkban, a 
szemközti házban, és mostanáig csak 
köszöntünk egymásnak, ha éppen ta-
lálkoztunk. 
   Aztán történt, hogy elmentünk a 
volt gyülekezetünkbe fiunkat helyet-
tesíteni, aki szabadságra ment a csa-
ládjával. Mikor hazakerültünk, és meg-
látott Mariana, átszaladt az úton, és 
kétségbeesve kérdezte, hogy mi volt 
velünk, kórházban voltunk? Behívtam 
a házunkba és így kezdődött el a ba-
rátságunk. Mariana így fogalmazott: „öt 
év elveszett az életünkből". 
   Itt voltunk egymás szomszédságá-
ban és nem törődtünk egymással. 
Most boldog vagyok, hogy ez a hiány 
is bepótolódott, igaz barátra találtam, 
akire, úgy erezem, jóban-rosszban 
számíthatok, hála érte Istennek. 
   A szeretet nyelvén megértjük egy-
mást, mert mindannyian Isten gyer-
mekei vagyunk. 
   Bárcsak minden ember szívét töltené 
be az Istentől jövő szeretet, hogy ne 
legyen annyi bánatos szív, remény-
vesztett élet, hogy békesség lakozzon 
a szívekben. 

             Balogh Károlyné Etelka                                                              
 
 

Szerepeink és küldetésünk (12.) 

Megadatott 

 

Nagy Lajos igehirdetései 
Mindenre van erőm a Krisztusban 
A Marosvásárhely-Gecse utcai Református Egyházközség kiadása, 2005 
 
   A huszonegyedik századot átlépő és onnan visszatekintő idősebb korosztály 
ma már teljes határozottsággal egyetért abban, hogy a múlt században „minden 
percünk kínzó kiegyezés” volt. Nem volt könnyű a szászad derekán erdélyi ma-
gyar prédikátornak lenni. 
   Nagy Lajos, a számadó jó sáfár hitével és becsületével vállalta ezt a sorsot. 
Nagy gonddal megalkotott prédikációk maradtak reánk, géppel írott prédikációi. 
Az esték és éjszakák csendjében, amíg talán a hitves Nagytiszteletű asszony 
még szorgoskodott a konyhán, és a családi fészek három kis fiókájára ráterült az 
álom könnyű leple, a dolgozószobában kattogott az írógép. Nyitott Biblia és kitárt 
szív! Mindössze ennyi volt az „eszköztár”. De nem hiányoztak onnan a teológiai 
tudományoknak jeles művei sem, amelyekben elmélyedni szent kötelességének 
tartotta ez a Gecse utcai őrhelyén álló vigyázó. A Gecse utcára és Marosvásár-
helyre akkor nehéz idők jártak. „Kívül harcok, bent félelem!” A zsoltáros kiáltá-
sa, „… Uram, meddig?!” (Zsolt. 13), csak a lélekből szállottak az Úrhoz. Talán a 
hallgatás rendelt ideje volt ez. 
   De az Ige nem némulhatott el! 
                                                                                                      Nagy Géza 
                                                                                                     lelkipásztor 

Olvasó 
 

Balogh Etelka által készített faliszőnyeg 
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Hogy olvassuk a Bibliát? 
 
Legyen nálunk mindig Biblia, ha bármi-
kor és bárhol szabad időnk akad, 
tudjuk jól kihasználni az időt olvasá-
sával. (ApCsel 8, 28; Ef 5, 16) 
Itt következik néhány tanács azok 
számára, akik örömmel és haszon-
nal akarják olvasni a Szentírást. 
 
1. Használj jó állapotban lévő Bibliát.  
 
2. Határozd el, hogy minden nap legalább egy negyedórát fordítasz 
az Istennel való csendes együttlétre. A napnak 96 negyedórája van, adj 
belőlük egyet Istennek. Rövid időn belül valószínűleg nem is lesz elég 
egy.  (ApCsel 17, 11) 
 
3. Az, hogy milyen időpontot választasz, nem döntő. De kora reggel 
és a késő este a legnyugodtabb. Reggel még friss a lélek és a szellem. 
(Zsolt 3, 5; 4, 8) 
 
4. Olvasd a Bibliát nyugodtan, nem sietve. Ne fuss át rajta, hanem 
gondold végig az olvasottakat. (Zsolt 119,15.27.48.148) 
 
5. Olvasás közben kérd Istent, hogy értesse meg veled, amit olva-
sol. Senki sem tudja jobban megmagyarázni a Bibliát, mint az, aki 
írta. (Máté 11, 25) 
 
6. Olvasásánál mindig kérdezd magad: mit üzen ez nekem? Ol-
vasd úgy, mint ami kifejezetten neked van írva. Istennek hozzád 
szóló üzenete! Az intéseknél gondold meg: ez nekem szól. Az ígé-
reteknél: ez számomra adatott. (Gal 2, 20) 
 
7. Jó, ha kéznél van ceruza vagy golyóstoll, hogy azokat a része-
ket, amelyeket fontosnak találsz, aláhúzogasd. Így később köny-
nyebben találod meg őket. Húzd alá a gyakran előforduló szavakat 
is, mint pl. bűn, bűnbocsánat, kereszt, bűnbánat, Isten szeretete. 
 
8. Amit olvastál, beszéld meg imádságban Istennel. 
 
9. Olvasd végig folyamatosan az egész Bibliát, szakaszonként. 
Ha készen vagy, kezd elölről. Minden alkalommal szebbnek és 
megragadóbbnak találod. 
 
10. Azokat az igehelyeket, amelyek különösen fontosak neked, 
tanuld meg kívülről. Kimondhatatlan áldást jelent ez később szá-
modra. (Zsolt 119, 11) 

Hány óra kell hozzá, hogy 
a Bibliát végigolvassuk? 

 
A Biblia kb. hárommillió betűt, 31 ezer verset és 
1189 fejezetet tartalmaz. 
Mintegy 38 órára van szükségünk, hogy az 
Ószövetséget, és 11 órára, hogy az Újszövetsé-
get végigolvassuk. Összesen 49 órát kell szán-
nunk a teljes Bibliára. 
Ha a Bibliát a közönséges beszéd sebességével 
olvassuk, az egész elolvasásához 70 órára és 
40 percre van szükségünk. 
Ha naponta négy fejezetet olvasunk el, akkor 
egy év alatt végigolvashatjuk az egészet. 

Ajándékozzon egy 
Bibliát! 

 
   A magyar történelmi egyházak 2008-at a 
Biblia Évének nyilvánították. A különböző 
programok, rendezvények az Ige olvasásá-
nak örömére akarják ráhangolni az embere-
ket. 
   Ha tudja, hogy családtagjai, rokonai, bará-
tai, ismerősei közül valakinek nincsen Bibliá-
ja, ajándékozzon egyet! 
   A Marosi Református Egyházmegye espe-
resi hivatalában különböző árban és méret-
ben magyar és román nyelvű Bibliák vásárol-
hatók. 

Bódás János 
 
                A Bibliám 
 
Van úgy, hogy rámnehezül minden bűnöm 
s úgy érzem, borzad, aki rám tekint, 
el kellene a földről menekülnöm, 
de sehol egy biztató fény nem int, 
s bárkihez mennék, követ vetne rám… 
 
s asztalomon, mint sokszor, most megint 
ragyogni kezd, mint a nap, a Bibliám. 

MMMMivel Isten nem szól minden nap az égből, s csak a ivel Isten nem szól minden nap az égből, s csak a ivel Isten nem szól minden nap az égből, s csak a ivel Isten nem szól minden nap az égből, s csak a 
Szentírás maradt fenn olyan gyanánt, melyben     Szentírás maradt fenn olyan gyanánt, melyben     Szentírás maradt fenn olyan gyanánt, melyben     Szentírás maradt fenn olyan gyanánt, melyben     
Isten jónak látta örök emlékezetre igazságát meIsten jónak látta örök emlékezetre igazságát meIsten jónak látta örök emlékezetre igazságát meIsten jónak látta örök emlékezetre igazságát meg-g-g-g-
szentelni, a Szentírásnak csak azért van a hívők szentelni, a Szentírásnak csak azért van a hívők szentelni, a Szentírásnak csak azért van a hívők szentelni, a Szentírásnak csak azért van a hívők 
kkkköööörében teljes tekintélye, mivel tudják, hogy az érében teljes tekintélye, mivel tudják, hogy az érében teljes tekintélye, mivel tudják, hogy az érében teljes tekintélye, mivel tudják, hogy az ég-g-g-g-
ből akképpen adatott, mintha magának Istennek ből akképpen adatott, mintha magának Istennek ből akképpen adatott, mintha magának Istennek ből akképpen adatott, mintha magának Istennek 
élő szava hangzanék abban onnan felülről.élő szava hangzanék abban onnan felülről.élő szava hangzanék abban onnan felülről.élő szava hangzanék abban onnan felülről.    
                                                          Kálvin János                                                                                                                                                 
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A Krisztus-monogramok, az állat-
szimbólumok után, sorozatunk har-
madik részében a növényszimbólu-
mokról lesz szó. 
   Johan Huizinga A középkor alko-

nya című művének A szimbolikus 
gondolkodás hanyatlása című feje-
zetében a középkori keresztyén egy-
ház túlzó szimbolizmusáról ír. Ezt 
mondja: „A legmagasztosabb fogal-
maknak ezernyi szimbóluma van. 
Nincs olyan apróság, ami ne jelení-
tené meg, ne dicsőíthetné a legma-
gasztosabbat.” 
   A reformáció után a protestáns 
egyházak csak azokat a jelképeket 
tartották meg, így a növényszimbó-
lumok közül is, amelyek a Bibliában 
előfordulnak. 
 
 
   ALMAFA 
   Bár a Biblia nem írja, hogy miféle fa 
volt a „jó és gonosz tudásának fája” (I. 
Móz. 2, 8-9.), mégis a keresztyén egy-
házművészet almafaként ábrázolja. 
Mint az Isten iránti engedetlenség 
szimbóluma ritkán fordul elő a reformá-
tus díszítőművészetben. 
 
   ÉLETFA 
   „A győzedelmesnek enni adok az 
élet fájáról, amely az Isten paradicso-
mának közepette van.” (Jel. 2, 7.) Az 
Istennel való életközösség, a megúju-
lás, a megerősödés jelképe A Közép-
korban Krisztus keresztjére vonatkoz-
tatták, mondván: a kereszt az örökélet 
fája. 
   Az életfa-ábrázolások már az V. szá-
zadban feltűnnek. A XV. századi katoli-
kus miseruhákon gyakori a kivirágzott 
életfa-keresztfa. 
 
   KALÁSZ és SZŐLŐ 
   Ezt a két szimbólumot szinte kivétel 
nélkül együtt alkalmazzák. A reformá-
tus szimbolikában a kalász az úrvacso-

rai kenyeret (Jézus testét) ábrázolja a 
szőlőfürt pedig Krisztus vérére emlé-
keztet. 
   Az egyik legelterjedtebb református 
jelkép, amit ott találunk az úrasztali te-
rítőkön, szószéket takaró bársonyabro-
szokon, úrvacsorai edényeken, egyhá-
zi nyomtatványokon, vagy sírkőbe vés-
ve. 
 
   LILIOM 
   „… mit aggodalmasodtok? Vegyétek 
eszetekbe a mező liliomait, mi módon 
növekednek…” (Mt. 6, 28.) Jézus ezzel 
a hasonlattal, a liliomot Isten gondvise-
lő szeretetének és kegyelmének jel-
képévé tette. 

   De az Énekek Éneke 2, 1-2 alapján a 
fehér liliom a szűzi tisztaság, a meny-
asszony, a Krisztus menyasszonyá-
nak, az egyháznak is szimbóluma. 
   A református egyházban kevésbé 
használatos, de katolikus szerzetes-
rendek, középkori lovagrendek, ke-
resztyén szervezetek kedvelt attribútu-
ma. 
 
   PÁLMAFA és PÁLMAÁG 
   A pálmafa az erő, igazság és szelíd-
ség jelképe (Zsolt. 92, 13.). A régi latin 
közmondás: Sub pondere crescit 
palma = Teher alatt nő a pálma, ke-
resztyén értelmezése szerint a meg-
próbáltatások edzik az embert és te-
szik erőssé az élet viharainak elviselé-
sére. 
    A pálmajelkép a Magyarországi Re-
formátus Egyház címerében látható. 
   A pálmaág pedig győzelmi, diadalmi 
jelvény. Jézust pálmaágakkal fogadták 
jeruzsálemi bevonulásakor (Ján. 12, 
12.). A halált már legyőzött és üdvözült 
lelkek az örök győzelem jeleként ke-
zükben pálmaágat tartva állnak a Bá-
rány előtt (Jel. 7, 9.). 
 
    

RÓZSA (ROZETTA) 
   Az antik művészetben a rózsa a ta-
vaszt, a nyarat, a szépséget, a szerel-
met jelképezte. 
   A középkorban Szűz Mária jelképe 
lett, de jelentette az odaadást, a szen-
vedésre való készséget, a titoktartást 
is. 

   Luther Márton az ötszirmú rozsát 
szívvel és kereszttel egészítette ki, s 
azóta ez az evangélikus (lutheránus) 
egyház jelvénye. 
   Régi református templomok boltzáró-
kövein látható. 
 
   TÖVISKOSZORÚ 
   „És a vitézek tövisből koronát fonván 
a fejére tevék, és bíbor köntöst adának 
reá, és mondának: Üdvöz légy zsidók 
királya!” (Ján. 19, 2-3.) 

   A töviskoszorú nemcsak Jézus Krisz-
tus szenvedésére emlékeztet, hanem 
a bűn felett aratott győzelmére is. A 
töviskoszorú Isten Bárányának győzel-
mi jele, királyi jelvény. 
 
                                                           njl 
 
 
 

Növényszimbólumok 

 

 



Az első példa alapján találd ki, 

hogy a pontok helyére milyen 

bibliai névnek kell kerülnie! 
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Kedves gyermekek! 
 

Azt hiszem, hogy több alkalommal is hallottatok arról, hogy az 

idei év a Biblia éve, s ennek kapcsán talán arról is, hogy milyen 

sok nyelvre van már lefordítva a Biblia. Nagy áldás ez, hisz min-

denki a saját nyelvén olvashatja Isten igéjét. Nem is tudnám felso-

rolni azokat a nyelveket, amelyeken a teljes Biblia, vagy a Biblia 

egy része, vagy egy töredéke már megjelent, hisz számuk évről-

évre nő. Az általatok ismert európai nyelveken kívül tucatjával 

léteznek afrikai, ázsiai népek nyelvén kiadott bibliák, és köztudott, 

hogy az úgynevezett semleges nemzetközi nyelven, eszperantóul 

is olvasható a Könyvek Könyve. 

A bibliafordítások között kutatva, egy érdekes „fordításra” buk-

kantam. A jellegzetesen magyar nyelvi játék, az eszperente segít-

ségével alkotott bibliarészletet, a Mi Atyánk szövegét Birtalan Ba-

lázs tollából veletek is megosztom: 

 

Gyermekek Eredete 
 

Gyermekek Eredete, 

te mennyekben leledzel, 

legyen neved megszentelve, 

jelenjen meg fejedelemhelyed, 

legyenek meg, melyeket elrendelsz, 

mely elven mennyben, egyben e helyt. 

 

Embereknek legyen rendszeresen kenyere, 

s ne neheztelj helytelen cselekedetekre, 

mely elven gyermeked sem neheztel ellenfelekre. 

S ne engedd, fekete szellem ereje lepjen el, 

de hessegess messze kegyetlen rettenetet. 

 

Mert te kezedben fejedelemhely, te tehetsz lehetet-

lent, te egyetlen Szent – 

kezdetben, jelenleg, s nem berekesztve. 

Jessz! 

Az eszperente tehát egy sajátosan magyar nyelvi játék, 

amelyben értelmes mondatokat kell képezni úgy, hogy a 

magánhangzók közül minden szóban csak az e fordulhat 

elő. A játék kitalálása Karinthy Frigyes nevéhez fűződik, 

aki a nyelvi játékok szerelmese volt.  

Az alábbi példa szerint próbáljatok ti is ismert szavakat 

eszperente nyelven megfogalmazni: 
 

Boci, boci tarka, se füle, se farka = Tehenek gyermeke, 

tehenek gyermeke fekete pettyes, se szerve, mellyel zeng-

zeteket fejbe vehetne, se szerve, mellyel legyeket elhesse-

gethetne. 

A repülőgépnek a röptéren kell landolnia.  

Segítsetek a pilótának, hogy megtalálja az utat! 

F e j t ö rő  
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   Romániában rendkívül komoly szoci-
ális kérdéssé vált a külföldön dolgozó 
szülők itthon maradt gyermekeinek az 
ügye. 
   Több tízezerre tehető az olyan gyer-
mekek száma, akiknek az édesanyja, 
vagy az édesapja, vagy mindkettő kül-
földön dolgozik. Számos tragédia tör-
tént már, az itthon maradt gyermekek 
közül néhányan szülők utáni vágyako-
zás miatt öngyilkosok lettek. Az állam 
is nagy erőkkel próbál beavatkozni, 
törvénytervezet készült, melynek elő-
írásai szerint csak olyan szülők mehet-
nének külföldre dolgozni hivatalos 
munkaengedéllyel, akiknek rendezett, 
biztonságos körülmények között ma-
radnak itthon a gyermekeik. 
    Egy romániai gyermekvédelmi szer-
vezet felmérést készítetett, és az egyik 
kérdés így szólt: Milyen gyakran láto-
gatnak haza az egy évnél több ideig 
külföldi munkát vállaló szülők? 
A válaszok aránya:  
Egyszer sem: anya 10 %, apa 12% 
Egyetlenegyszer: anya 32%, apa 22% 
Két-háromszor: anya 27%, apa 21% 

Három-négyszer: anya 14%, apa 18% 
Öt vagy többször: anya 17%, apa 27% 
   A felmérésből az is kiderül, hogy az 
itthon maradt gyermekek telefonon, 
levélben vagy (a hazalátogatások ide-
jén) személyesen leggyakrabban az 
iskoláról, a tanulmányi eredményekről 
beszélgetnek a szülőkkel, a gyakoriság 
szempontjából sorrendben a második 
fő téma az itthoni felügyelőkkel 
(nagyszülő, testvér, rokon, ismerős) 
való viszony, harmadik az, hogy milyen 
ajándékokat szeretnének a gyerme-
kek, negyedik helyen az adódó problé-
mák, panaszok megbeszélése áll, ötö-
dik a szabadidő, hatodik helyen a szü-
lők gondjai állnak, míg a hetedik az ér-
zelmek megbeszélése, kinyilvánítása. 
   A szakemberek szerint a szülők nél-
kül, vagy csonka családban felnövő 
gyermek felnőttként nem fogja érteni a 
házasság intézményének lényegét, és 
hinni sem fog ebben. Ugyanakkor 
problémái is lehetnek a szociális integ-
ráció terén. 
                                                                                                                                  
                                         Bakai Andrea 

     Megkérdeztük! 

Ön mit tud a „távszülők” gyermekeinek helyzetéről? 
Végvári (Reményik Sándor) 

Eredj, ha tudsz!  
 
Egy szívnek, mely éppúgy fáj,  
mint az enyém  

Eredj, ha tudsz...  
Eredj, ha gondolod,  
Hogy valahol, bárhol a nagy világon  
Könnyebb lesz majd a sorsot 
hordanod,  
Eredj...  
Szállj mint a fecske, délnek,  
Vagy északnak, mint a viharmadár,  
Magasából a mérhetetlen égnek  
Kémleld a pontot,  
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.  
Eredj, ha tudsz. 

Eredj, ha hittelen  
Hiszed: a hontalanság odakünn  
Nem keserűbb, mint idebenn.  
Eredj, ha azt hiszed,  
Hogy odakünn a világban nem ácsol  
A lelkedből, ez érző, élő fából  
Az emlékezés új kereszteket. 

A lelked csillapuló viharának  
Észrevétlen ezer új hangja támad,  
Süvít, sikolt,  
S az emlékezés keresztfáira  
Téged feszít a honvágy és a bánat.  
Eredj, ha nem hiszed. 

Hajdanában Mikes se hitte ezt,  
Ki rab hazában élni nem tudott  
De vállán égett az örök kereszt  
S egy csillag Zágon felé mutatott.  
Ha esténként a csillagok  
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak,  
Meglátogatták az itthoni árnyak,  
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák,  
A szívét kitépték.  
S hegyeken, tengereken túlra hordták...  
Eredj, ha tudsz. 

Ha majd úgy látod, minden elveszett:  
Inkább, semmint hordani itt a jármot,  
Szórd a szelekbe minden régi álmod;  
Ha úgy látod, hogy minden elveszett,  
Menj őserdőkön, tengereken túlra  
Ajánlani fel két munkás kezed.  
Menj hát, ha teheted. 
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Itthon maradok én!  
Károgva és sötéten,  
Mint téli varjú száraz jegenyén.  
Még nem tudom:  
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,  
De itthon maradok. 

Leszek őrlő szú az idegen fában,  
Leszek az alj a felhajtott kupában,  
Az idegen vérben leszek a méreg,  
Miazma, láz, lappangó rút féreg,  
De itthon maradok! 

Akarok lenni a halálharang,  
Mely temet bár: halló fülekbe eseng  
És lázít: visszavenni a mienk!  
Akarok lenni a gyujtózsinór,  
A kanóc része, lángralobbant vér,  
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig  
Hamuban, éjben. 

Míg a keservek lőporához ér  
És akkor...!! 

Még nem tudom:  
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,  
De addig, varjú a száraz jegenyén:  
Én itthon maradok. 

                               1918. december 20. 
 

   A csillagjóslás ellentétes Isten akaratával, és a Biblia tanítása szerint világos, 
hogy a Nap, Hold és a csillagok nem hordoznak asztrális szellemi töltetet és nin-
csen befolyásuk az ember életének alakulásába. Csak Istennek a teremtményei: 
fizikai tárgyak, amelyek a világ „működésében” kaptak szerepet Istentől; feladatuk 
csupán a világítás, az idők elhatárolása és a térbeli tájékozódás segédeszközei. 
   A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp he-
lyett egy Igét kínálunk azért, hogy:  „járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, 
minden jócselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismeré-
sében.” (Kolossé 1, 10) 
Január 
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. (Zsoltár 
103, 8.) 

Március 
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem feje-
delemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem 
magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el 
minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. 
(Róma 8, 38-39.) 

Május 
Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyit-
tatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek meg-
nyittatik. (Lukács 11, 9-10.) 

Július 
Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, paizs Ő mindeneknek, akik 
Őbenne bíznak. (II. Sámuel 22, 31.) 

Szeptember 
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy min-
denben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben 
legyetek. (II. Korinthus 9, 8.) 

November 
Ne nézze kik a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annakokáért az 
az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. (Filippi 2, 4-5.) 
 

Február 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. 
(János 14, 1.) 

Április 
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!  
(Ésaiás 43, 1.) 

Június 
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítsé-
gem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. (Zsoltár 121, 1-2.) 

Augusztus 
Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti 
testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, 
és a test hogynem az öltözet? (Máté 6, 25.) 

Október 
A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletesség. (Galata 5, 22.) 

December 
Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív mindhalálig, és néked 
adom az életnek koronáját. (Jelenések 2, 10.) 

A kegyelem csillagjegyében 

* “A hűség 80 éve” címmel ünnepi ren-
dezvényre került sor Kolozsváron, a 
Farkas utcai templomban az erdélyi re-
formátus nőszövetség megalakulásá-
nak 80. évfordulója alkalmából. Az ün-
nepi istentiszteleten, melyre Erdély min-
den régiójából eljöttek asszonyok, lelké-
szek, dr. Pap Géza igehirdetése után 
Gede Mátyásné nőszövetségi elnök kö-
szöntőbeszéde következett. Fényképek 
és jegyzőkönyv-részletek kivetítése, 
felolvasása adott betekintést az elmúlt 
évek tevékenységébe. Külföldi vendé-
geink köszöntése után, emléklapok át-
adása, és az egyházmegyei zászlók 
felszalagozása következett, majd úrva-
csoraosztással zárult a találkozó.   

* A marosvásárhelyi Gecse utcai gyüle-
kezet a házigazdája annak a régiós nő-
szövetségi konferenciának, melyet 
2008. szeptember 13-án tartanak a 
Görgényi, Küküllői, Marosi és Maros-
Mezőségi egyházmegyék gyülekezetei 
számára. A találkozó a Biblia Éve je-
gyében zajlik. Igét hirdet Tímár Erika 
alsósófalvi lelkésznő, előadást tart Ta-
tár Anna sóváradi lelkésznő. Meghívott 
a Hit és Fény alapítvány, valamint 
Bernád Ilona természetgyógyász.  
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Számos melegitalt neveznek gyűjtő-
néven egyszerűen csak teának. A 
név az elkészítés módját takarja: 
különböző szárított vagy friss növé-
nyek forró vízben történő áztatása 
(és semmiképpen sem főzése, mert 
attól az ital jótékony hatásának jó 
része elvész). Mégis, ha azt a szót 
halljuk, hogy „tea", elsőként az 
Ázsiában és Afrikában termesztett 
növény leveléből készült borostyán 
színű, telt illatú, összetéveszthetet-
len aromájú fekete tea jut az 
eszünkbe. 
 
   Írásos emlékek szerint Kr.e. 2730 
körül már fogyasztottak teát a kínai 
arisztokraták, jótékony hatása és kel-
lemes íze miatt. Az ital innentől megál-
líthatatlan hódító útra indult s meg 
sem állt, amíg a világ minden szeglé-
tében népszerűvé nem vált. 
   A teanövény (camellia sinensis) ala-
csony, fényes, élénkzöld levelű cserje, 
melyet 1000 és 2500 méter magasság 
között termesztenek napsütötte dom-
bokon. Íze és hatóanyagainak erőssé-
ge a magassággal együtt változik. A 
cserjének kizárólag az ágai végén ta-
lálható legzsengébb két levelét és a 
még ki nem nyílt levélhajtását szedik 
le. 
   A betakarítást napjainkban ugyan-
úgy, mint századokkal ezelőtt, kézzel 
végzik. A munka nehéz és ke-
mény, a fizetés kevés, napi 20 
kg levelet kell az asszonyok-
nak szedni, s ezért a mun-
káért a legtöbb országban 
kevesebb, mint 3 ameri-
kai dollárnak megfelelő 
fizetést kapnak. A még ke-
zeletlen zöld növény a föl-
dekről egyenesen a tea-
üzembe veszi útját, ahol egé-
szen kezdetleges gépekkel dol-
gozzák fel. Először a leveleket hosszú 
sorokban, lyukacsos ládákba téve, 
ventillátorokkal szárítják, míg elvesztik 
nedvességük 50 százalékát. Ezután 
aprítják, néhány órát fermentálják 
(hagyják erjedni, hogy a benne lévő ké-
miai anyagok átalakuljanak és a levél 
elnyerje jellegzetes ízét), majd 80 fokon 
tovább szárítják, fertőtlenítik, míg nem 
marad benne csupán 4 százalék víz-
tartalom és végül minőség szerint osz-
tályozzák. Ugyanabból a cserjéből ké-
szülhet oolong (szűztea), fekete vagy 
zöld tea, a végeredmény a feldolgozás 
módszerén múlik. 
   A boltokban kapható teák (ez ugyan-
így jellemző a kávékra, sőt csokolá-
dékra is) rendszerint nem egy régióból 
származó növényt tartalmaznak, ha-
nem különböző helyeken termett (és 

ezért más-más ízű és minőségű) nö-
vények keverékét. A teaüzemek így 
nem dobják közvetlenül a piacra ter-
mésüket, hanem árverésre viszik. 
Ezeken az árveréseken részt vesz-
nek a világ nagy teaforgalmazói, akik 
licitálnak a számukra legmegfelelőbb 
termésekre, mely majd saját, titkos 
recept alapján készült keverékük ré-
sze lesz. 
   Teát inni nem csak finom, ártatlan 
élvezet, de sok hiedelemmel ellen-
tétben rendkívül egészséges és szá-
mos betegség rizikóját csökkenti, segít 
megelőzésükben. Az ital koffeintartal-
ma viszonylag magas. Bár vannak „
kultúrsznobok", akik a teában található 
koffeint teinnek nevezik, attól még 
ugyanarról az anyagról beszélnek, mely 

a kávé élénkítő hatásáért felelős. A 
teában található koffein azonban kissé 

máshogy hat.    
          

          
          
          Lassabban, hosszabban és ke-
vésbé agresszívan. Érdemes tehát az 
irodai feketéket 1-1 jóval egészsége-
sebb csésze teára cserélni, de akit a 
koffein erősen befolyásol, az ne fo-
gyasszon este 6 után még zöld teát 
sem, hiszen ennek hatóanyagai meg-
egyeznek a fekete teáéval és így nehe-
zen fog elaludni. Az italnak igen magas 
az antioxidáns tartalma, tehát mind a 
fekete, mind a zöld tea rendszeres 
fogyasztása rákmegelőző hatású lehet, 
de csökkenti a koleszterinszintet, a 
szívinfarktus esélyét, a trombózisve-
szélyt, és fluorid tartalma miatt még 
fogaink épségét is tudja konzerválni. 
   Megszállott teaivó országok való-

színűleg sírva fakadnának, ha látnák, 
hogy mi, magyarok mit művelünk a 
teával. A magyarok ebből a szempont-
ból nem igazán nevezhetők gourmet-
nak, hiszen a készítés menete rend-
szerint úgy zajlik, hogy régi napközis 
módszerrel belelógatunk egy nem túl jó 
minőségű, amúgy 1 dl vízhez mérete-
zett tea filtert egy nagyobb edény forró 
vízbe, kissé megszínezzük, adunk hoz-
zá cukrot bőven és citromlevet, ami 
nem is minden esetben igazi citromból 
készült, és így isszuk az édes híg, ha-
tóanyagok szempontjából haszontalan 
italt. 
   Ezzel szemben számos nemzet bá-
nik a teával a neki kijáró tisztelettel és 
meg is éri, hiszen a befektetett ener-
gia bőségesen megtérül ízben és 
egyéb jótékony hatásokban. Az ango-
lok erősen, kevés tejjel vagy tej-
színnel, esetleg némi cukorral fo-
gyasztják kedvenc italukat. Az ará-
nyok a következők: minden csészéhez 
1 teáskanál levél és egy a „kannának". 
Hagyjuk az egészet ázni 4-6 percig és 
ne tovább, mielőtt fogyasztanánk. A 
török tea erős koncentrátumból ké-
szül, melyet forró vízzel hígítanak és 
jellegzetes kicsi üvegpohárban szer-
víroznak, íze szokatlan lehet azok 
számára, akik a filteres teához szok-
tak. Az oroszok szamovárban melegí-
tik a vizet a teához, de önmagában 
ritkán, sokkal inkább sütemények, pi-

ték és lekvárok mellé fogyasztják 
hétköznapi lakoma vidám 
részeként. Japánban 
zöldteát isznak aprócska 
raku-porcelánból készült 

poharakból lassú, több 
száz éves szertartás keretei 

között. Talán a legérdeke-
sebben az indiaiak készítik a 

teát vagy „chait". Vízzel kevert 
tejben fahéjat, kardamomot 

(erős, kámforos aromájú fűszer), 
feketeborsot, szegfűszeget, 

gyömbért forralnak, amíg a tejes-
víznek erősen fűszeres íze nem lesz. 
Ehhez cukor jön még és jó sok teale-
vél. A főzet eredménye édes-krémes, 
illatos, mennyei ital. Az indiaiak szerint 
soha és semmilyen körülmények kö-
zött sem szabad a tea főzését össze-
csapni. 
   Mindenki megérdemli, hogy naponta 
elővegye a „szebbik" porcelánt, hátra-
dőljön a karosszékben és nyu-
galomban élvezze egy odafigyeléssel és 
szeretettel elkészített csésze forró tea 
jótékony hatását. Így, a rövid teaün-
nep után testben és lélekben felfrissül-
ve haladhat tovább a nap. 
                                      Déri Szilvia 

A hódító tea 



Bibliafordítások 
2008 a Biblia Éve. Rejtvényünkben a Károli Gáspár utáni magyar 
bibliafordítókra, illetve jeles kiadásokra emlékezünk. 
 

Vízszintes: 1. Misztótfalusi Kis Miklós 1685-ben Amszterdam-
ban kiadott Bibliájának neve. Ez az egyik legszebb Biblia-
kiadásunk, amelyből 3500 teljes és 4200 Újszövetség készült. 
11. Tűzhányó nyílása, 12. Darabokra tör, 13. Szétszakadt húr! 15. 
Ágnes, 16. Magyar vasúttársaság, 18. Háború után a vesztes fize-
ti, 20. Határozószó, 21. A fém latinos megnevezése, 23. Fiú régie-
sen, 24. Nehézfém, 25. Rendetlen Dénes! 27. Alföld, 29. Írásmű 
szerzője, 30. Bíráskodik, 31. Bérlő, 32. Vissza: húros hangszert 
szólaltatnak vele, 33. Rovarevő hüllő, 34. Tulipános… 
(nagyanyáink hozománya volt benne), 35. Az Avas vidékéről szár-
mazik, 36. Személyes névmás, 37. Mutatószó, 38. Ilyen hulladék is 
van, 40. Kötőszó, 41. Kegyetlen római császár, 43. Nagyapa, 44. 
Játékbaba, 45. Sűrű ellentéte, 47. Régi mértékegység, 49. Vissza: 
réztartalmú kék színű ásvány, 52. Komáromi…, jeles debreceni 
professzor, aki a Biblia fordítását 1675-ben fejezte be, de csak 
1718-ban nyomtatták ki a hollandiai Leydenben 4200 példány-
ban. Sajnos a jezsuita cenzúra lefoglalta, a pusztulástól csak 
kevés példány menekült meg. 53. Határozórag. 
 
Függőleges: 1. „Ezüstország” polgára, 2. Olasz tv-csatorna, 3. Fél 
atom! 4. Ilyen fém is van, 5. Vissza: hiányos tárgy! 6. Kettős más-
salhangzó, 7. Szomorú, 8. Becézett Izabella, 9. Mezőségi nagypa-
tak, Szászrégentől nyugatra, 10. Vissza: sír, 11. Jezsuita szerze-
tes, aki 1626-ban készíti el az első teljes magyar nyelvű római 
katolikus bibliafordítást. Munkáját Bethlen Gábor református 
fejedelem anyagilag is támogatta. 14. Szenczi Molnár Albert 
1608-ban, a Biblia belső borítóját idézve, ebben a németorszá-
gi városban nyomtatta ki másodszor a Károli Gáspár által ma-
gyarra fordított teljes Szentírást. 17. Híres erdélyi Biblia-
kiadásunk a… Biblia. Háborús időkben készült. A kinyomtatott 
10'000 példányból 4000 megsemmisült, s a megmentett 6000 
példányt 1661-ben Kolozsváron kötötték be. Egyházmegyénk 
több gyülekezetének féltett kincse ez a Biblia. 19. Félig ring! 21. 
Félig mellőz! 22. Mezőgazdasági kisgép, 23. Illatszer márka,       

24. Magyarországi határátkelő, 26. Nyújtott ék, 28. Biztatószó, 
Vissza: becézett Anna, 31. Hangsor hatodik hangja, 32. Kisdedóvó 
mai szóhasználatban, 34. Letesz, 35. Vissza: időmérő, 37. Oldat, 
39. Félig apad! 41. Majdnem írna! 42. Igenlésre gyakran használt 
idegen szó, 44. Bóbita, 46. Kötőszó, 48. Vissza: Parajd kincse, 49. 
Félig tölt! 50. Kelta (é.h.), 51. Rigó Győző. 
Zárt betűk: O, B, A, A, R, P, GY. Beküldendő: Vízszintes 1, 52. 
Függőleges 11, 14, 17. 
Megjegyzés: A rejtvényben a GY kettős mássalhangzó négy 
alkalommal fordul elő, és mindig egy kockába írtuk.  
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Szőlőkrémleves 
Hozzávalók: 1 kg fehér szőlő, 2 dl tejszín, 2 dl édes fehérbor, 10 
dkg cukor, 4 tojássárgája, 1 evőkanál liszt, 1 dkg vaníliás cukor, 
késhegynyi só. 
Elkészítés: 10 dkg nagyszemű szőlőt száráról leszedjük, hosszá-
ban kettévágjuk, hegyes késsel magvait kiszedjük, tálalásig hűtő-
ben tartjuk. A maradék szőlő levét kipréseljük. A fehérborral, vaníli-
ás cukorral, kristálycukorral felfőzzük. Hozzáöntjük a liszttel cso-
mómentesen elkevert tejszínt. Ezzel együtt ismét felforraljuk. Csi-
petnyi sót teszünk bele, és a tűzről levesszük. Ha kissé kihűlt, hab-
verővel hozzákeverjük a 4 tojássárgáját. Ezt követően jégbe hűt-
jük, és a kimagozott szőlőszemekkel díszítve tálaljuk. Azonos mó-
don készíthetünk hideg gyümölcskrémlevest őszibarackból és sár-
gadinnyéből. 
Szüreti mustos pecsenye 
Hozzávalók: 6 szelet marhafelsál, 5-10 füstölt szalonna, 1 vörös-
hagyma, 2-3 szál sárgarépa, 3-4 dl must, 1 szál torma. 
Elkészítés: A marhahússzeleteket füstölt szalonnával sűrűn meg-
tűzdeljük. Kevés zsíron megpároljuk, a karikára vágott hagymát és 
karikára vágott sárgarépát hozzáadjuk. Rátesszük a húsokat, és a 
mustot aláöntve puhára pároljuk. Friss tormával tálaljuk. 
Szüreti sertéscsülök 
Hozzávalók: 2 sertéscsülök, 15 dkg gomba, 10 dkg füstölt hús, 1 
fej közepes vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 dl tejföl, 1 dl 
must.  
Elkészítés: A kicsontozott csülköket sózzuk, borsozzuk, összegön-
gyöljük, és cérnával szorosan összekötözzük. A gombát, a füstölt 
húst apróra, a hagymát karikára vágjuk. A csülköket puhára főz-

zük. A gombát olajon sóval, borssal, apróra vágott 
petrezselyemzölddel, puhára pároljuk. Az apróra vágott füstölt húst 
és a hagymát hozzátesszük a gombához, majd beletesszük a fok-
hagymát. A tejfölt és a mustot ráöntjük. A puhára főtt csülköket 
felszeleteljük, tűzállótálba rakjuk, a gombás ragut rákenjük, majd 
forró sütőben megpirítjuk. 
Baklava 
Hozzávalók: 25 dkg lágy vaj, 4 csomag kész réteslap. A töltelék-
hez: 50 dkg dió, 2 csapott kiskanál őrölt fahéj, 1 citrom, 20 dkg cu-
kor, 6 evőkanál méz, néhány citromfűlevél. 
Elkészítés: Egy kb. 25x35 cm-es zománcos tepsit kikenünk diónyi 
zsiradékkal, a többit felolvasztjuk. 24 gerezd kivételévek durvára 
vágjuk-daráljuk a diót, és összekeverjük a fahéjjal. A citromot forró 
folyóvíz alatt megsikáljuk, szárazra töröljük. 4 réteslapot félrete-
szünk „takarónak”, másik 4 lapot rétegenként megkenünk zsira-
dékkal, és a tepsi aljára terítjük. Megszórjuk 4-5 kanál dióval, majd 
zsiradékkal megkent réteslap és dió következik, amíg a hozzáva-
lók el nem fogynak. Tetejét betakarjuk a félretett, rétegenként meg-
kent réteslapokkal, és előmelegített sütőben aranybarnára sütjük. 
Közben 2,5 dl vizet, a cukrot, a mézet, a citrom reszelt héját és 
átszűrt levét, erős tűzön, fedő nélkül 10 percig forraljuk-sűrítjük. 
A megsült tésztát 5 percig tepsiben pihentetjük, azután 12 kockára, 
majd átlósan háromszögekre vágjuk. A vágásvonalak és a tepsi 
oldalán végighaladva megöntözzük a tésztát a forró sziruppal, és 
hagyjuk teljesen kihűlni. Tálaláskor a háromszögek tetejére ültetjük 
a félretett diógerezdeket, tálra rendezzük őket, és citromfűlevéllel 
díszítve tálaljuk.  
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