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Szabédi László          

       Válassz  
Itt a pillanat, ez a zsarnok: 
kettőből egyet kell akarnod! 
Húznád, halasztanád a választ, 
ő követel: azonnal válassz! 

Kétarcú pillanatok szörnyű 
sodra örvénylik, mint a gyűrű; 
készületlen és akaratlan 
választanod kell szakadatlan. 

Hiába szólalsz lázadozván: 
menj, pillanat! Mi közöm hozzád? 
fenyegetéssel hal meg ajkán: 
megtagadtál; emlékezz majd rám!  

Vagy szólsz mohón: kettőből kettőt, 
add hát, akarom mind a kettőt! 
Kétes kincsét már eltemette 
s: egyet se kapsz! - felel nevetve.  

Adj időt, szólsz, a jót akarnám… 
Máris ellök magától durván, 
s helyette az elsőnél szörnyebb 
pillanat kérdőjele görbed.  

Egyet, azonnal: kemény törvény. 
forog az idő, mint az örvény, 
s behunyt szemekkel, tántorogva 
mi válogatunk hatra-vakra.  

Majd a nagy pillanat, a végső, 
kinyitja a szemünket, későn, 
s mit vakon vállaltunk s nem értve, 
kegyetlen megszámoltat érte.  

Kérjétek az Irgalmazótól, 
válassza meg rosszat a jótól, 
gyújtson világot a szívünkben 
tudni a jót még életünkben.  

 
 

 

Nagy József Levente grafikája 
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  Gyerekkoromban gyakran mondogat-
tam, hogy „én független vagyok, mint 
Svájc”.  Azóta sokkal világosabb lett 
számomra, hogy teljes függetlenség 
földi vonatkozásban nincs. Az igaz, 
hogy nehéz valami/valaki mellett elkö-
teleződni, sokszor igyekszünk megját-
szani ezt a függetlenséget, szabadsá-
got.  
   Az élet nem függetlenségből, hanem 
jó választások sorozatából áll. Ha jól 
választunk, akkor annak eredménye 
lehet a szabadság is. Életünk legfonto-
sabb és mindent meghatározó válasz-
tása, amitől a többi is függ az: tudjuk-e 
az élő Istent választani? Isten már vá-
lasztott, mégpedig mellettünk döntött. 
Ő kiválasztott a vele való kapcsolatra, 
közösségre, mindent megtett hogy a 
kapcsolatunk vele rendeződjön, hogy 
az szülő-gyermeki, baráti kapcsolat 
legyen. Jézus úgy szeretett, hogy az 
életét adta érettünk.  Nem a mennyet 
választotta, hanem az emberré lételt, a 
keresztet, téged és engem.  
   A gond velünk van, mert habozunk, 
kétfelé-többfelé sántikálunk. Az ember 
nem akar egyértelműen dönteni Isten 
mellett, mert azt gondolja, hogy akkor 
sok mindenről lemarad. Ha az életünk 
legfontosabb kérdésében nem tudunk 
jól választani, akkor a többi rossz dön-
tésünk már csak következmény lesz. A 
jó választáshoz bölcsességre, megfon-
tolásra, jó tanácsokra van szükségünk, 
egyedül senki sem tud jól dönteni.  
   A magam életében azt tapasztaltam, 
ha az első választásom jó volt, az Is-
tennel való kapcsolatom, hitem a he-

lyén volt, akkor kaptam bölcsességet, 
akkor vezetett Isten Lelke. Sokszor a 
napi Ige volt az útmutató ahhoz, hogy 
nagyon fontos döntéseket helyesen 
tudjak meghozni. S évtizedek múltán is 
tapasztalom azok áldását. De az is 
igaz, hogy volt olyan, amikor rosszul 
választottam, mert kétfele sántikáltam, 
mert nem kérdeztem meg az Urat, 
mert valamit nagyon önmagam akar-
tam.  
   Csodálatos, hogy Isten ilyennek te-
remtett bennünket, hogy képesek va-
gyunk választani, tudatos döntéseket 
hozni. Ennek persze olykor megvan a 
kínja, a gyötrelme, a felelőssége, mert 
minden választásnak következménye 
van. Amit vet az ember, azt aratja is, 
mondja Pál apostol a Galata-levélben. 
Ha valaki elfogadta, tudatos döntésé-
vel megerősítette, hogy Krisztus tanít-
ványa legyen, – mert Ő választott 
előbb minket – akkor felelősségtelje-
sen fogja élni az életét.  
   Megvannak a hétköznapi életünknek 
is a választásai, sok apró dologban kell 
naponta dönteni, ami a saját vagy sze-
retteink életét érinti. Naponta eldön-
töm, hogy mikor kelek fel, mivel kez-
dem a napomat: csak egy kávéval, 
vagy Isten előtti csendességgel, imád-
sággal, igeolvasással erősítem a vele 
való kapcsolatomat, kérem, hogy taná-
csoljon az aznapi döntéseimben. El-
dönthetem, hogy mit dolgozok ma, 
vagy hogyan dolgozom, jókedvvel és 
szeretettel, segítőkészséggel akarok 
ott lenni azok között, ahova az Isten 
helyezett, vagy morcos leszek, köteke-

dő, magam körül for-
golódó, szurkálódó. 
Ez is döntés, válasz-
tás kérdése. Ha be-
lül nincsenek ren-
dezve a dolgaim, ha 
felfele nincs kapcso-
lat, akkor az az em-
berek felé is kisugár-
zik. De az is, ha a 
mindennapi kenyér 
mellé el tudtam kérni 
a mindennapi szere-
tetet, türelmet, jósá-
got, alázatot, – az is 
tovább fog áradni.  
   Isten ad az éle-
tünkben különös idő-
ket, alkalmakat, ami-
kor a személyes kér-

désekben dönthetünk, választhatunk 
iskolát, eldönthetjük, hol akarunk lakni, 
kivel szeretnénk barátkozni, ki legyen 
a társunk, milyen hivatásban tudjuk Őt 
a legjobban szolgálni, hogy abban ne-
künk is örömünk legyen. Manapság 
már azt is megértük, hogy közösségi 
életünket illetően is egyre több válasz-
tási lehetőségünk van. Ebben az esz-
tendőben, a gyülekezetekben elöljáró-
kat, presbitereket választunk, voltak 
helyhatósági és országos választások. 
Többféle magatartást tapasztalunk eb-
ben a tekintetben. Két helytelen viszo-
nyulásra szeretnék rámutatni. Az első: 
engem a választás nem érdekel, úgy 
sem használ semmit, nem kapok sem-
mit tőlük, mindegy hogy ki van ott, mert 
úgyis mindenki csak a saját hasznát 
keresi. Ez az egyik magatartás: aki 
nem választ, látszólag olyan, mint ami-
kor valaki bedobja a lovak közé a 
gyeplőt, de utána szidja azokat, hogy 
miért húzzák a szekeret a szakadék 
felé. A másik hozzáállás: tudom, hogy 
ki a jó, mindenáron őt akarom beültetni 
a hatalom székébe, mindent elkövetek, 
hogy az én jelöltem legyen a befutó. A 
harmadik magatartás lenne a legjobb: 
tudom, hogy önmagában senki nem jó 
és alkalmas a vezetésre, imádkozom, 
hogy Isten adjon alkalmas vezetőket, 
mind a lelki, mind a társadalmi életben. 
Megpróbálom megvizsgálni, hogy ki 
az, akit Isten elhívott, kiválasztott, ki az 
aki önzetlenebbül szolgálja a közösség 
javát, ki rendelkezik ehhez megfelelő 
talentumokkal. Ha ezeket megtusakod-
tam, akkor megyek és választok, és 
mindegy hogy kinek a jelöltje nyer to-
vábbra is imádságban hordozom a ve-
zetőimet, mert ezt kéri tőlem Isten. Ez 
nem egy könnyű feladat, mert a veze-
tőket könnyebb szidni. Persze ezt meg 
is érdemlik néha, csak a szidás nem 
változtat rajtuk. A dél-koreaiakról hal-
lottam, hogy ők a világ legimádkozóbb 
népe: minden reggel százezrek gyűl-
nek össze imádkozni. Ha országos, 
vagy közösséget érintő gondok adód-
nak, akkor ők százezrével imádkoznak 
vezetőikért, azért a problémáért. Jó 
lenne nekünk is a nagy választást 
megtenni, ha számunkra az Úr az Is-
ten, akkor válaszuk Őt, s ezt erősítsük 
meg naponta, térjünk meg hozzá. Ő 
vezet és megáld minket a személyes 
és közösségi életünk választásaiban, 
döntéseiben. Isten csak a kétfelé sánti-
kálást nem áldja meg. 
 
                                      Lőrincz János 
 

Jól választani 
„Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: meddig sántikáltok 
még kétfele? Ha az Úr az Isten kövessétek őt, ha pedig a Baál akkor őt kö-
vessétek”   (I. Kir. 18, 21) 

Reményik Sándor 

                 Vagy-vagy 

Vagy egy nagy mű, – vagy egy nagy szenvedély.  
Vagy égő nyár, – vagy gyémántfényű tél.  

Vagy az Úristen, – vagy az emberek.  
Vagy a kolostor, – vagy fészek-meleg.  

Vagy a csúcsok nagy, edző hidege,  
Vagy egy asszony simogató keze.  

Vagy fent, vagy lent, élőn, halálra-váltan,  
Jaj, csak ne felemásan, felemásan!  
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   Élt egyszer egy szegény csizmadia 
itt ebben a nagy Pest városában, aki 
semmiképpen sem tudott a mester-
ségéből meggazdagodni. 
   Nem azért, mintha az emberek 
összebeszéltek volna, hogy ezentúl 
ne viseljenek csizmát; nem is azért, 
mintha a magisztrátus megparancsol-
ta volna, hogy ezentúl a csizmákat fele 
áron kell adni; munkát is jót csinált  
a jámbor, maguk a vevők panasz-
kodtak, hogy nem bírják elszaggatni, 
amit ő egyszer megvarr; volt is dol-
goztatója elég, fizettek is becsülettel 
és János mester mégsem tudott gaz-
dagságra jutni, mert másfelől az Isten 
olyan különösen megáldotta, hogy 
minden esztendőben rendszerint szü-
letett neki egy gyermeke, hol egy fiú, 
hol egy lány, és az olyan egészséges 
volt, mint a makk. 
   – Óh én uram Istenem – sóhajtott 
gyakran János mester minden újabb 
számnál, amint lőn hat, lőn hét, lőn 
nyolc – mikor lesz már e hosszú sor 
után punktum? Egyszer aztán eljöve 
a kilencedik; az asszony meghalt, és 
János mester egyedül maradt a ki-
lenc gyermekkel a világon. 
   Kettő-három már iskolába járt, egyet-
kettőt járni kellett tanítani, másikat öl-
ben hordozni, kit etetni, kinek pépet 
főzni; emezt öltöztetni, amazt meg-
mosdatni és valamennyire keresni! Bi-
zony, édes atyámfiai, ez nem csekély 
hivatal, próbálja csak meg valaki. 
   Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 
kilenc cipő! Mikor kenyeret kellett 
szelni, egyszerre kilenc karéj! Mikor 
ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól 
az ablakig az egész szoba ágy, tömve, 
dugva apróbb, nagyobb, szöszke, bar-
na, emberforma fejekkel. 
   – Óh én uram Istenem, de megál-
dottál engemet – sóhajtozott magá-
ban elégszer a jámbor kézműves, mi-
kor éjfélen is túl ott ütötte mustával 
a talpat a tőkénél, hogy ennyi lélek 
testét táplálhassa. Kilenc bíz ez, 
egész kerek kilences szám. No de 
hála érte az úr Istennek még sincsen 
ok panaszra; mind a kilenc egészsé-
ges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épkéz-
lábbal és gyomorral megáldva; s in-
kább kilenc darab kenyér, mint egy or-
vosságos üveg, inkább kilenc ágy 
egymás mellett, mint egy koporsó kö-
zötte; az úr Isten őrizzen meg tőle 
minden érzékeny apát, anyát még aki-
nek nyolc marad is, ha egyet el-
vesznek belőle. 

   Egy karácsonyestén János mester 
későn tért haza a nagy szaladgálásból, 
mindenféle kész munkákat vitt haza, 
kevés pénzecskét szedett be, ami is-
mét a mesterségéhez, meg a napi 
szükségek fedezésére kellett. Hazafelé 
futtában minden utcaszögleten látott 
arany-ezüstös báránykákat, cukorba-
bákkal rakott asztalokat, amiket jám-
bor kofák árulgatnak olyan gyer-
mekek számára, akik magukat jól vise-
lik; még meg is kérdik előbb: hogy a 
rossz gyermekeknek ne adjanak el be-
lőle? János mester egy-egy helyen 
meg is állt; talán venni kellene belőle? 
Micsoda, mind a kilencnek? Az sok 
volna. Egynek vegyen? Hogy a többi 
azután irigykedjék rá? Nem, majd ad 
ő nekik más karácsonyi ajándékot, 
szépet is, jót is, ami el sem törik, el 
sem kopik, s aminek valamennyi 
örülhet, még sem veheti el a másik-
tól. 
   – No, gyerekek, egy, kettő, három, 
négy; mind itt vagytok – szólt hazaér-
kezve kilenctagú családja körébe. 
Tudjátok-e azt, hogy ma van kará-
csony estéje? Ünnep ám ez. Nagyon 
örvendetes ünnep. Ma este nem dol-
gozunk semmit, hanem örülünk vala-
mennyien. 

   A gyermekek úgy örültek annak, 
hogy ma örülni kell, majd felvetették a 
házat. 
   – Megálljatok csak, hát még ha meg-
tanítlak benneteket arra a szép ének-
re, amit én tudok. Nagyon szép éne-
ket tudok ám; erre a napra tartogat-
tam, karácsonyi ajándéknak! 
   Az apróságok nagy zsivajjal kapasz-
kodtak apjuk ölébe, nyakába; majd 
lehúzták azért a szép énekért. 
   – No, mit mondtam? Ha jól viseli-
tek magatokat. Aztán szépen sorba 
kell állni. Így ni, amelyik nagyobb, 
előbbre, amelyik kisebb, hátrább. 
   Úgy szépen sorba állította őket, 
mint az orgonasípokat. A két legki-
sebb az apa térdére és karjára jutott. 
   – Már most csendesség! Majd én 
előbb elénekelem, ti pedig majd az-
tán utánam.  
   Azzal komoly áhítatos képpel, levéve 
zöld sipkáját fejéről, elkezdé János 
mester azt a szép hangzatos éneket, 
ami így kezdődik: 
   „Krisztus Urunknak áldott születé-
sén . . .” 
   A nagyobb fiúk és leánykák az 
első hallásra megtanulták a dalla-
mot; több baj volt a kisebbekkel, azok 
mindig félre vitték a dallamot, s ki-

                 Jókai Mór 

Melyiket a kilenc közül? 

Fekete Zsolt illusztrációja 
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kimentek a taktusból; végre mindnyá-
jan tudták s az volt aztán a nagy 
öröm, mikor mind a kilenc egyszerre 
vékonyan és vékonyabban zengedezte 
azt a szép dalt, melyet az angyalok 
énekeltek azon az emlékezetes éj-
szakán, s talán még most is énekel-
nek, amidőn ilyen szép kilenc ártatlan 
lélek őszinte örömének hangja kéri on-
nan felülről a visszhangot tőlük. 
   Bizonyára a gyermekek énekének 
örülnek odafenn a mennyben. 
   Hanem annál kevésbé örülnek oda-
fenn az első emeleten. Ott egy gaz-
dag nőtlen úr lakik egymaga kilenc 
szobában; egyikben ül, a másikban 
alszik, a harmadikban pipázik, a ne-
gyedikben ebédel. Ki tudja, mire hasz-
nálja a többit. Ennek sem felesége, 
sem gyermeke, hanem annyi a pénze, 
hogy maga sem tudja, mennyi. Ez a 
gazdag úr éppen nyolcadik szobájá-
ban ült az este és azon gondolkozott, 
hogy miért nincs az ételnek íze? Miért 
nincs a hírlapokban semmi érdekes, 
miért nincs e nagy szobákban elég 
levegő, amidőn János mester földszinti 
szobájából elkezdett elébb lassan, 
aztán mindig erősebben hangzani fel 
hozzá ama vidámságra ösztönző  
ének. Eleinte nem akart rá ügyelni, 
hitte, hogy majd vége szakad, hanem 
mikor már tizedszer is újra kezdték, 
nem állhatta tovább a dolgot. Össze-
morzsolta kialudt szivarját s lement 
maga hálókabátban a csizmadia szál-
lására. 
   Éppen végezték azok a verset, 
amint benyitott hozzájuk s János 
mester, egész tisztelettel kelt fel a 
nagy úr előtt háromlábú székéről. 
   – Kend János mester, a csizmadia 
ugye – kérdé tőle a gazdag úr. 
   – Igenis szolgálatjára, nagyságos 
uram, parancsol egy pár fénymázas 
topánkát? 
   – Nem azért jöttem. De sok gyer-
meke van kendnek. 
   – Van bíz, nagyságos uram, kicsiny 
is, nagy is. Sok száj, mikor evésre ke-
rül a dolog. 
   – Még több száj, mikor énekelnek. 
Hallja kend, János mester, én kendet 
szerencsés emberré akarom tenni. 
Adjon nekem egyet ide a gyermekei 
közül, én azt fiammá fogadom, felne-
veltetem, eljár velem utazni külföldre, 
lesz belőle úr, a többieket is segíthe-
ti. 
   János mester szörnyű szemeket me-
resztett erre a mondásra, nagy szó 
volt az, egy gyermeket úrrá tenni! Ki-
nek ne ütne ez szeget a fejébe? 
Hogyne adná? Persze, hogy oda ad-
ja, hiszen az nagy szerencse. 
   – No, válasszon kend közülük ha-

mar egyet, aztán menjünk. 
   – Ez a Sándorka. No ezt nem 
adom. Ez jól tanul, ebből papnak kell 
lenni; a második: ez lány, leány nem 
kell a nagyságos úrnak; a Ferencke: ez 
már segít nekem a mesterségben, e 
nélkül nem lehetek el; a Jánoska: 
lám, lám, ez meg a nevemre van ke-
resztelve, nem adhatom oda; a kis 
Józsi: ez meg egészen az anyja for-
mája, mintha csak őt látnám, ez ne len-
ne többet a háznál? No most megint 
lány következik, ez semmi; azután itt 
van a Palika. Ez volt az anyjának leg-
kedvesebbje; óh szegény asszony, 
megfordulna a koporsójában, ha ide-
gennek adnám; no ez a kettő még na-
gyon kicsike, mit csinálna velük a 
nagyságos úr? 
Úgy járt, hogy már a végére ért, még 
sem tudott választani. Azután alulról 
kezdte felfelé, de csak az lett ak-
kor is a vége, hogy ő bizony nem tud-
ja, melyiket adja oda, mert ő vala-
mennyit szereti. 
   – No porontyok! válasszatok maga-
tok, melyitek akar elmenni, nagy úr 
lenni, kocsiban járni? Szóljatok no, 
álljon elő, aki akar. 
   A szegény csizmadia majd elfakadt 
már sírva, ahogy ezt mondta; a gyer-
mekek azonban a biztatás alatt 
apródonkint mind a háta mögé húzód-
tak; ki kezét, ki lábát, ki bőrkötényét 
fogta meg apjának, úgy kapaszkodott 
belé s bújt a nagy úr elől. Utoljára Já-
nos mester nem állhatta tovább, oda-
borult közéjük, átnyalábolta valameny-
nyit, s elkezdett a fejükre sírni, azok 
pedig vele együtt. 
   – Nem lehet, nagyságos úr, nem 
lehet. Kérjen tőlem akármit a vilá-
gon, de gyermekemet egyiket sem 
adhatom senkinek, ha már az úr  
Isten nekem adta őket.  
   A gazdag úr azt mondta rá, hogy 
ő lássa, hanem hát legalább annyit 
tegyen meg a kedvéért, hogy ne 
énekeljen többet gyermekeivel 
idelent, s fogadjon el tőle ezer 
pengőt ezért az áldozatért. 
   János mester még csak kimond-
va sem hallotta ezt a szót: „ezer 
pengő" és már a markába nyomva 
érezte. 
   A nagyságos úr megint felment a 
szobájába unatkozni, János mester 
pedig nagyot bámult azon az isme-
retlen alakú ezer forintos banknótán, 
s azután elcsukta azt félelmesen 
ládájába, a kulcsot zsebébe tette 
és elhallgatott. Hallgatott az apró-
ság is. Nem volt szabad énekelni. A 
nagyobb gyermekek mogorván ku-
porodtak le a székre, a kisebbeket 
csitítva, hogy nem szabad énekelni, 

a nagy úr odafenn meghallja. Maga 
János mester hallgatva járt fel s alá a 
szobában, s gorombán kergette el 
magától azt a kis porontyot, aki felesé-
gének kedveltje volt, mikor odament 
hozzá s arra kérte, hogy tanítsa meg 
őt újra arra a szép énekre, mert már 
elfelejtette. 
   – Nem szabad énekelni. 
   – Nem szabad énekelni. 
   Aztán leült duzzogva a tökéhez, el-
kezdett buzgón szabdalni, addig fara-
gott, addig szabdalt, míg azon vette 
észre magát, hogy maga is elkezd dú-
dolni: „Krisztus urunknak áldott szü-
letésén.” Először a szájára ütött, ha-
nem aztán megharagudott, nagyot 
ütött a mustával a tőkére, kirúgta ma-
ga alól a széket, kinyitotta a ládát, ki-
vette az ezer forintost, s futott fel az 
emeletre a nagyságos úrhoz. 
   – Nagyságos jó uram! Instálom 
alásan, vegye vissza a pénzt, hadd ne 
legyen az enyém, hadd énekeljek én, 
mikor nekem tetszik, mert az több 
ezer forintnál. 
   Azzal letette az asztalra a bankót s 
nyargalt vissza az övéihez, sorba csó-
kolta valamennyit, sorba állította or-
gonasíp gyanánt, közéjük ült alacsony 
székére, s rákezdték tiszta szívből új-
ra: „Krisztus urunknak áldott születé-
sén.” 
   S olyan jó kedvük volt, mintha övék 
volna az a nagy ház. 
   Akié pedig volt az a nagy ház, 
egyedül járt kilenc szobáján keresz-
tül, s gondolkozott magában, hogy 
vajon mi örülni valót talál más ember 
ebben a nagy unalmas világban. 
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    Mindennapi életünk – többé-
kevésbé tudatos módon – szabályok 
szerint zajlik. Közvetlen környezetünk-
ben is különféle szabályok működnek. 
Tulajdonképpen, születésünktől kezd-
ve létezésünk minden pillanata körül-
határolható. Gondoljunk azokra az in-
tézményekre és közösségekre, ame-
lyek fenntartják létezésünket, befolyá-
solják orientációnkat. Egyházaink is jól 
körülhatárolt módon működnek, min-
den intézménynek megvan a maga tár-
sadalmi küldetése.  
Ha alulról építkezünk, akkor azt kell 
mondanunk, hogy az emberi személy-
től elindulva, a családon keresztül 
előbb-utóbb eljutunk valamilyen intéz-
ményhez vagy közösséghez.  
Az intézmények vagy közösségek ak-
kor működnek jól, ha a benne levő em-
berek tudják a szerepüket és elfo-
gadják helyüket a társadalom életé-
ben. Ha jól megvizsgáljuk ezt a folya-
matot, akkor a választás fogalmáról 
beszélünk. Mi is történik itt?       
    A választással mindig kötődünk va-
lamihez vagy valakihez. Az ember, 
amikor társat vagy barátot választ ma-
gának, akkor elsősorban tudja a saját 
szerepét a leendő kapcsolatban, majd 
elfogadja helyét és helyzetét, ami nem 
teljes változatlanságot, hanem a lehe-
tőségek kiaknázását jelenti a jobblét 
érdekében. Ezt nevezhetjük kölcsönös 
formálódásnak, amiről mindenkinek 
van valamilyen közvetlen tapasztalata.                  
    A választás nyilvánvalóan váloga-
tással jár együtt. Amikor társakat, ba-
rátokat keresünk, válogatunk. Ez a fo-
lyamat összefügg az énképünkkel. Ho-
gyan is történik ez?  
Az énképünk elsősorban saját elkép-
zelésünk magunkról, amely természe-
tesen környezetünk befolyásától is 
függ. Nem mindegy, hogy mit gondol 
rólunk a tanítónk, az osztályfőnökünk, 
a barátunk, a munkatársunk. A külső 

hatások nagy mértékben hozzájárul-
nak önértékelésünkhöz, amely alapját 
képezi az énképnek, s ez lehet negatív 
vagy lehet pozitív.  
    Ha a másik ember pozitívan viszo-
nyul azon dolgokhoz, amelyek szá-
momra fontosak, akkor minden bizony-
nyal könnyebben köthetünk barátsá-
got. Választunk ugyan, de mindig vala-
milyen szempont alapján, vagyis az 
önértékelésben és az énképben talál-
ható hasonló tartalmak alapján. Akkor 
lehet a másik ember az én barátom, ha 
többé-kevésbé úgy vélekedik rólam, 
ahogyan én gondolkodom magamról.      
    Ha életemet átszövi az anyagi világ 
színes forgataga, akkor minden bi-
zonnyal olyan emberek társaságát ke-
resem, akik hasonló színeket fedeznek 
fel az anyagi világban.  
    Ha életemet inkább a lelki-szellemi 
tartalmak jellemzik, akkor hasonló ér-
deklődésű emberek társaságában ér-
zem jól magam. Tulajdonképpen erről 
szól a válogatás.  
    Érdemes talán odafigyelnünk még 
egy szempontra. Észrevétlenül válha-
tunk példaképpé, ami lehet pozitív 
vagy lehet negatív értelmű. Megtörtén-
het az is, hogy nem kívánunk barátsá-
got kötni, mert fizikai időnk nincs rá, 
mégis információkat gyűjtenek be ró-
lunk és köreinkről. Ha velünk nem si-
kerül a barátság, általunk még létrejö-
het valaki mással, olyannal, akit 
egyébként nagyra értékelünk. Megtör-
ténhet az is, hogy saját köreink riaszt-
ják el a másik ember közeledését. 
(Meg sem tudjuk valójában, hogy vala-
mikor az illető közeledni próbált felénk, 
mert még a kezdeti fázisban megszűnt 
minden.)  
    Ebből láthatjuk, hogy a válogatás 
mechanizmusának van egy többé-
kevésbé tudatos része, de van egy tu-
dattalan része is. Utólag is tanulságos 
lehet az, amikor végiggondoljuk kap-

csolatainkat, akár évtizedes távlatokból 
sem lehet közömbös azon barátainkra 
gondolni, akiket elsodort mellőlünk az 
élet vagy a halál.  
    Azt kívánom mindannyiunk számá-
ra, hogy választásaink idején gondol-
junk néha arra is, hogy másoknak fáj-
dalmat okozhatunk. Miközben valakit 
választunk, más valaki úgy érezheti, 
hogy elutasítottuk őt. A választás mint 
válogatás azt is jelenti, hogy egyesek 
jöhetnek, mások meg maradnak. Azért 
érdemes odafigyelni erre, mert ez a 
folyamat kölcsönös és előbb-utóbb 
minket is választani fognak vagy eluta-
sítanak.      
    A választásban ne csak a válogatás 
ösztöne uralkodjon, a lehetőség szint-
jén terjesszük ki szűkebb és tágabb 
környezetünkben egyaránt. Egyszerű 
megszólítással, mosollyal vagy bólin-
tással ünnepet varázsolhatunk magunk 
köré. Próbáljunk lépéseket tenni a má-
sik ember felé, vegyük észre, ha felénk 
fordul.  
    Nagyon fontos még, hogy elfogadjuk 
sajátos helyzetünket, azt, ami a miénk 
és ott alkossunk, dolgozzunk, mert 
azért nekünk kell majd felelősséget 
vállalni.  

       Dr. Borsos Szabolcs 
   filozófus, mentálhigiénés szakember  

Választás – énkép – válogatás  

    
   A választás az embernek egy különleges tulajdonsága, – bizonyos helyzetekben sza-
bad, és választ, érzelmi, racionális megfontolások alapján döntéseket hoz. Az élővilág-
ban csak az ember sajátja az ilyen választás. 
   A hívő emberek pedig különösen is jól tudják használni a vallásból nyert belső, irá-
nyító rendet, ami erőt és megnyugvást ad számukra. 
                                                                                              Dr. Csányi Vilmos 
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    A kis Benjámin szakasztott az 
anyja, mindenki ezt mondja: szeme 
kék, haja szőke, mosolya huncut. 
Szikrát sem zavarja nővéreinek játé-
ka, a szüleinek zsúfolt élete, ő csak 
végzi a „dolgát”: boldog óvodás. 
Ottjártamkor, október 27-én, éppen 
negyedik születésnapját ünnepelték. 
Ő még nem tudja, hogy négy évvel 
ezelőtt, amikor édesanyja pocakjá-
nak lakója volt, Isten nehéz válasz-
tás elé állította szüleit. 

   – Zsuzsi lányunk, a középső, bárány-
himlőt hozott haza az óvodából. Elkap-
ta Zsófi, a nagyobbik lányunk, majd 
én – kezdi a történetet Noémi. Akkor 
három és félhónapos terhes voltam 
harmadik gyermekünkkel. Nagyon 
megijedtünk. Rögtön a magzatra gon-
doltunk és azokra a következmények-
re, amelyeket a himlő okozhat az ép-
pen elindult életben. Könyvekben ke-
restünk, interneten informálódtunk, ki-
kértük szakemberek véleményét: so-
kan az abortuszt javasolták. Ez a gyer-
mek nem lesz normális, mondták, min-
denféle szellemi, fizikai fogyatékkal 
születik a világra. Az aggodalom csak 
nőtt bennünk, felelősséget éreztünk 
születendő gyermekünk iránt. Némileg 
nőgyógyászom és családorvosunk 
nyugtattak meg, akik már nem ilyen 
egyértelműen vélekedtek. Mivel nem 
sok ilyen esettel találkoztak, és a szak-
irodalomban sem találtak erre nézve 
világos leírásokat, biztattak, mondták, 
hogy nem lesz baj. A rózsahimlőről 
köztudott, hogy nagyon káros a mag-
zatra, régen is ez volt az egyedüli ok, 

amiért engedélyezték a magzatelhaj-
tást. A bárányhimlőnek a következmé-
nyeit viszont nem igazán ismerik.  
   Teltek a napok, és én nem tudtam, 
hogy mitévő legyek – meséli tovább 
Noémi. Szívemben ott élt a hit és a bi-
zalom, hogy Isten kezében van minden 
élet, így ez is, Ő majd megsegít, de 
újra meg újra rám tört a félelem, mi 
lesz, ha mégis fogyatékos gyerekem 
születik? Szívem vágya volt megtartani 
és megszülni ezt a gyermeket, s köz-

ben fülemben hallottam a fertőzős 
szakorvos véleményét, aki első pilla-
nattól abortuszt javasolt. Nagyon jó 
volt, hogy őszinte támaszként állt mel-
lettem a férjem, együtt tusakodtunk, 
mindaddig, míg egyik kollegánk, meg-
tudva gondunkat, megadta dr.Czeizel 
Endre orvos-professzor telefonszámát. 
Kiutaztunk hozzá Budapestre, és őtőle 
kaptuk meg a megnyugtató információ-
kat: a többi fertőző betegséggel ellen-
tétben, a bárányhimlő a magzat fejlő-
désének az utolsó szakaszában lehet 
káros hatással rá, akkor, amikor a 
csontozata és agya alakul ki. Hetedik 
hónap előtt nem jelent veszélyt a ba-
bára.  
   A Papp házaspár akkor az élet mel-
lett döntött. Noémi szívében néha még 
feltört az aggodalom, de szíve alatt 
szépen fejlődött az új élet. Végképpen 
a szülés után nyugodott meg, amikor 
nőgyógyásza lábától fogva meglóbálta 
az újszülöttet – mint egy zsák sót –, és 
boldogan mondta, hogy makkegészsé-
ges.  
   Noémi nagyon örül annak, és hálás 

Istennek, hogy azokban a nehéz pilla-
natokban is megerősítette őt a hitében. 
Bár voltak, akik féltésből, a terhesség 
megszakítását javasolták, Isten vigyá-
zott rájuk és kellő időben melléjük ren-
delte a megfelelő embert is, aki meg-
nyugtató választ tudott adni kérdéseik-
re, így segítve őket döntésükben. Ő is, 
férje is lelkészek, és jó volt megtapasz-
talniok gyülekezeteik ima-támaszát: 
sokan imádkoztak érettük, és a babá-
ért. Noémit sok olyan asszony kereste 
meg, akik azelőtt ilyen, vagy olyan ok-
ból szándékosan megszakították ter-
hességüket, és mindenki azért szur-
kolt, hogy ez a gyerek túlélje, s egész-
séges legyen.  
   Mióta személyesen megtapasztalta 
milyen nehéz helytállni és döntést hoz-
ni, akkor amikor „élet vagy halál” között 
kell választani, azóta tudja, hogy kívül-
állónak semmiféle joga nincs mások 
döntéseinek meg- vagy elítélésére.  
   Nemrég egy ismerősünk került 
ugyanebbe a helyzetbe – mondja Noé-
mi. Örömmel osztottam meg velük él-
ményeimet, mint aki tudja, hogy mit 
érezhetnek. De azt is elfogadom, hogy 
mindenkinek saját személyes hite sze-
rint kell döntenie. Eddig is csodáltam, 
most még inkább csodálom és tiszte-
lem azokat a családokat, ahol fogyaté-
kosok találtak szeretetre, gondozásra. 
És azokat sem vetem meg, akik vala-
milyen jól meghatározott oknál fogva, 
mégis úgy döntöttek, hogy nem szülik 
meg fogyatékosnak induló gyermekü-
ket. 
   A Papp családban a fiúk kisebbség-
ben vannak, de ez nem igazán érezhe-
tő, mert a kis Benjámin sokszorozottan 
annyi energiával bír, mint a lányok 
együttesen. Hála Istennek, a himlőnek 
semmiféle következménye nincsen, 
kivéve, azt az egy pontot, mely a vál-
lán maradt, talán azért, hogy mindig 
Isten csodálatos gondviselésére emlé-
kezzenek.  
                                     Borsos Melinda 
 

Válaszd az életet! 
Látogatóban Papp Noémi marosvásárhelyi evangélikus lelkésznőnél 

 

Eszes lény az ember, tehát 
mérlegel: tegye, ne tegye? 
S közben kuncog benne a 

lélek: Csak töprengj, 
okoskodj – dönteni úgyis 

én fogok, sőt már 
döntöttem is, ha te még 
nem is értesültél róla. 

Ancsel Éva 
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   Ákosfalva az 1567-es nyilvántartásban 6 kapuval szere-
pel. A XVI. században az emberek nagy része – mint a töb-
bi falvakban – a református vallásra tért. Az egyházközség 
sokáig Nyárádszentbenedek filiája volt, saját templomot 
1752-ben kezdtek építeni, amely többszöri javítás, felújítás 
után nyerte el mai alakját. 
   A nőszövetség 1990-ben indult újra 80 asszonnyal, veze-
tőséggel, tagsági díjjal. Azóta többen megöregedtek, meg-
betegedtek, vagy meghaltak, helyettük újak jöttek, de a lét-
szám megmaradt. Bármilyen feladat adódik, mindig van egy 
szolgálatkész kis mag, akik utcánként szervezik meg a 
munkát. Évente látogatják az egyházi és állami öregotthont, 
az előbbibe zöldséget, tojást, lisztet, paradicsomot visznek, 
az utóbbiba előre elkészített csomagokat, amelyeket közös 
imádság, bibliaolvasás, éneklés után adnak át. A falubeli 
betegeket is felkeresik, a más vallásúakat is. Nőszövetségi 
bibliaórán megbeszélik, kik lesznek a látogatók, a kisma-
mákhoz a tiszteletes asszony megy el. A templomba sző-
nyeget szőttek, egy részét otthon, a többit a paplakban. Ti-
zenketten terítőt varrtak, felosztották egymás között, min-
denkinek jutott egy sor, a többiek énekeskönyv-borítót ké-
szítettek. Imahéten kicsi zászlóval ajándékozzák meg a 
szolgáló lelkészt. Minden templomjavítás után ők takaríta-
nak, újrafestették az úrasztalát, a kerítést. Karácsonyra min-
dig 150 gyereknek és 80 idős embernek készítenek csoma-
got. A fárasztó csomagolást ünnep szombatja előtti napon 
végzik a parókián. A nőszövetségi bibliaórákra előadókat is 
szoktak hívni.  
Az asszonyok részt vesznek nőszövetségi konferenciákon, 
női imanapon, és ők is szerveznek ilyeneket. A májusban 
Ákosfalván tartott konferencián 200 asszony vett részt, akik 
a környező gyülekezetekből jöttek. Ötven asszony szorgos-
kodott a kultúrotthonban, csoportokra osztva végezték a ta-
karítást, terítést, főzést, felszolgálást, mosogatást. Össze-
tartóak és szorgalmasak, mindenki tudja, és végzi a felada-
tát. 
   Szeretnék, ha a templom mindig tele lenne emberekkel, 
mint az imahéten. Az irodalomkedvelők terve, hogy minden 
bibliaórára hozzanak egy-egy verset, olvassák fel és beszél-
gessenek róla. Viszont a Mária és Márta Magazint nem is-
merik, nem olvassák. 

 
   
 Cserefalván szembetűnő a széles utcák, szépen gondo-
zott kertek és házak látványa. Szinte hihetetlennek tűnik, 

hogy az 1567-es nyilvántartásba lakóit adómentesnek je-
gyezték be – szegénységük miatt. Arról is tudósít Orbán Ba-
lázs, hogy a falu 1843-ban leégett, még egy kunyhó sem 
maradt épen. A Nyárád jobb partján fekvő Cserefalva felső 
részén valamikor mocsár volt, alsó részén cserjés, feltehe-
tően innen kapta a nevét. A ma 265 lelket számláló egyház-
község Nyárádszentbenedek filiája volt, 1837-ben kaptak 
külön lelkipásztort. 

   
Az egyházközség levéltárában olvasható, hogy az 1929-es 
évi templomjavításban és a népház építésében a nőszövet-
ség vállalta a főrészt, majd az elkövetkező években is na-
gyon áldásos vallásos tevékenységet folytattak. 
   A kommunizmus évei után, 1990-ben alakult újra a nőszö-
vetség, 52 lelkes taggal. Az 1991-ben felépült az új paplak 
renbetételében sokat segítettek. Kalákában szőnyeget szőt-
tek, paplant varrtak, a templomba piros-fekete kézimunkát 
készítettek. Az első ökumenikus női imanapot 1992-ben tar-
tották nyárádmenti asszonyok és külföldi vendégek részvé-
telével. Évente látogatják a marosvásárhelyi és 
backamadarasi öregotthont, elmennek a Lídia és Dorcas 
árvaházba, szeretetvendégségeket szerveznek. A hollandok 
által berendezett egészségügyi központot rendben tartják, 
ismerik a falu betegeit, kötszert, szemüveget, pelenkát, vita-
minokat visznek a rászorulóknak. Egy ötgyermekes csalá-
dot támogattak hosszú ideig, ahol az édesanya meghalt. 
Külföldi segítséggel több család disznót, baromfit tart, s ab-
ból meghatározott részt a presbiterek és az asszonyok elvi-
szik a szegényeknek. Gyűjtöttek az árvízkárosultaknak, 
részt vettek a „cipődoboz akcióban”. 
   A bibliaórát kedden tartják, gyakran hívnak előadókat. Sa-
játosan szervezik meg a nőnapnak a megünneplését. Óriás-
tortát sütnek, szépen kidíszítik, és bibliai igéket írnak rá. A 
tiszteletes asszony igei bevezetője után énekelnek, a gyere-
kek verset mondanak, mindenki elfogyaszt 2-3 szelet tortát, 
üdítőt, s a végén táncra perdülnek. Így töltik jókedvűen 
együtt az estét. Másnap a maradékot betegeknek, szegé-
nyeknek, időseknek viszik. Élő és munkálkodó a cserefalvi 
nőszövetség. Azt sajnálják, hogy kezdeti lelkesedésük 
alábbhagyott. Új olajat kellene tölteni a lámpásokba – mon-
dogatják. 
                                                                             T.I.  
 

Márták és Máriák (28.) 

Az ákosfalvi konferencia szünetében 

Cserefalvi asszonyok a nőnapi tortával 
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  – Kövessünk fordított sorrendet, 
először mesélj mostani helyzetedről, s 
úgy haladjunk a gyermekkor felé. 
   – Gyergyószentmiklóson lakom 36 
éve, ilyen hosszú ideig életemben 
sehol nem voltam. Mindig szerettem a 
hegyek között, a csendet, a patakot, az 
erdőt, a kirándulást. Olyan ez, mintha 
Gyergyóban születtem volna. 
Tizenkilenc éve élek egyedül. Amikor 
Lajos meghalt, a legkisebb gyerekem, 
Laci akkor érettségizett s került a 
teológiára.    
   – Hogy zajl o t t az életetek 
Magyarózdon, ahol korábban voltatok? 
Az a tény, hogy orvosnő voltál, segített 
a papnéi feladatokban? 
   – Igen mert jobban megismertem az 
embereket, nemcsak a templomos 
arcukat.A községközpont Magyar-
bükkösön volt, ide jártam le rendelni, 
de a körzet 8 falujába is szekérrel, 
bricskán, gyalog. Gyakran előfordult, 
hogy mire éhesen, fáradtan hazaér-
keztem, már vártak az magyarózdi 
betegek, még ebédelni sem tudtam 
rendesen, mert ott a konyhában 
bontották ki a gennyes sebeiket. Ha az 
uram nem lett volna otthon, s a 
cselédlányok nem lettek volna olyan 
re nde sek,  ne m t udta m volna 
megfelelni az elvárásoknak. Egymás 
után születtek a gyermekek, szop-
tattam reggel hatkor, s már zörgettek 
az ablakon, hogy valaki rosszul van. 
Csak befejezem a szoptatást – 
szóltam. Magának az a dolga, hogy 
jöjjön a beteghez – kiáltották. Eleinte 
baj volt, hogy miért van olyan sok 
gyermekem, aztán hős anya lettem, 
kitüntettek. Gyöngyi, Zsolt, Csilla, 
Emőke iskolások voltak. 
 Tulajdonképpen azért jöttünk el Ma-
gyarózdról, mert ott csak négy-
osztályos iskola volt. 
   – Később vágytak-e vissza a 
gyermekek Magyarózdra, az volt nekik 
az otthon? 
   – Mindig örömmel mentünk vissza, s 
a volt szolgálóink úgy fogadnak, mint 
családtagokat. A sok nehézség dacára 
szép volt ez a 14 év. 
   – Milyen változást hozott az új hely, 
Gyergyószentmiklós? 
   – Magyarózdon körorvos voltam, de 
itt csak a szakvizsga letétele után 
tudtam volna elhelyezkedni. A 
gyermekeket reggel iskolába kellett 

indítani, egyenruhát rendezni, a 
láyoknak copfot befonni, otthon a sok 
házimunka, s én tulajdonképpen 
szivesen maradtam főállású édesanya. 
   – Lajosnak volt-e ideje a család 
számára? 
   – Költözésünk után megjavította a 
házat, lakhatóbbá tette, bevezette a 
központi fűtést, és rengeteg munkája 
volt a gyülekezetben, hiszen 8o km-es 
körzetben 8 szórványban szolgált, 
kéthetente mindenhol istentiszteletet 
tartott. Eleinte motorkerékpáron járt. 
Emlékszem egy húsvétra, amikor a 
motoron úgy megáztunk, megfáztunk, 
hogy alig tudtunk megmelegedni. 
Később Havadtői Sándor amerikai 
lelkésztől kapott egy autót. Évente 
meglátogat ta minden hívét ,  a 
betegeket, öregeket, konfirmándusokat 
többször is. Tudományos munkát is 
végzett : az ószövetségi héber 
kifejezések magyarázatával foglal-
kozott. Többször elkészítette a 
disszertációját, mindig visszadobták, 
csak halála után kapott doktori címet. 
   – Kiadták-e a munkáit? 
   – Igen, Magyarországon, de csak az 
első kötetet, azt mondták, hogy többre 
nincs pénz. Mikor Lajos halála után 
elvitték a kéziratot, adtak egy nem túl 
nagy összeget és aláírattak egy 
szerződést, hogy lemondunk minden 
jogról. 
   – Neked nem hiányzott az orvosi 
munka, nem akartál később visszatérni 
a pályára? 
   – Nem, mert mindig voltak más 
feladataim, s az emberekkel való 
kapcsolatom megmaradt. Mindenkit 
ismertem, mindenkivel elbeszélgettem, 
s ez már fél gyógyítás. Az emberek 
várják, hogy törődjenek velük. 
   – Milyenek voltak az egyetemi évek? 
   – Édesapám azalatt volt elzárva. De 
mi maradhattunk a Gecse utcai 
parókia egyik részében. Most sem 
tudom, édesanyám miből tartott el, 
Márta is akkor volt teológus. Tudtuk, 
hogy édesapámat sokáig tartották a 
Securitatén, gyakran kimentünk a 
marosvásárhelyi református temetőbe, 
néztünk arrafelé, de csak a katonát 
láttuk. Ezekről a dolgokról soha nem 
beszéltünk otthon. Különben a szüleim 
nagyon szigorúan neveltek, sehova 
nem engedtek el, ahol a többi fiatal 
szórakozott. A csoporttársaimat 

meghívtuk egyszer-kétszer hozzánk, 
de én minden ilyen alkalomból 
kimaradtam. A gyakorlatokon szívesen 
dolgoztam a belgyógyászaton, sebé-
szeten. Akkor még nem volt szokás 
hálapénzt adni az orvosnak, mindenki 
hivatásból végezte a dolgát. Én sem 
kaptam soha pénzt a betegeimtől. 
   – Hogy sikerült neked paplány 
létedre bekerülni az egyetemre? 
   – Állítólag Spielmann doktor 
támogatott, neki nagy szava volt. Azt 
mondta, hogy mivel édesapám 
lelkészként sokat tett a zsidókért az 
üldözés idején, megérdemli, hogy a 
lányát felvegyék. Én a zsidók menté-
sérő l semmit nem tudtam, de 
emlékszem, hogy egyszer édesapám 
hozott egy virágcsokrot édesanyám-
nak, hogy küldi a keresztfia. Milyen 
keresztfia? Hát, ő megkeresztelt egy 
zsidó fiút, hogy megmentse, s anyámat 
írta be keresztanyának. 
   – Milyen emlékeid vannak a 
háborúról?  
   – Az most is előttem van, hogy 
kevéssel az oroszok bejövetele előtt 
édesapám egy konflisban végigko-
csizott a városon, hogy az emberek 
lássák: nekünk nem elmenekülni, 
hanem maradni kell. Különben 
hozzánk az oroszok is kedvesek 
voltak, az irodában mozit rendeztek 
be. Gyakran volt légiriadó, olyankor a 
kert végében levő bunkerbe szalad-
tunk, de légitámadás csak egyszer 
volt. Éppen a Trébelyben voltunk, 
amikor láttuk, hogy hullnak a bombák 
az állomásra. Nekem a háború nem 
okozott traumát, rengeteget olvastam, 
bele voltam temetkezve a roman-
tikába, hiszen csak 12 éves voltam, 
sok mindent észre sem vettem. 

Igyekszem hasznossá válni 
özv. Árus Lajosné Adorján Erzsébet gyermekeit, unokáit látogatja 
Marosvásárhelyen, így van alkalmunk beszélgetni élete fontosabb 
eseményeiről. 
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   – Gondoltál-e fiatal lánykorodban 
arra, hogy papné leszel? 
   – Lajos segédlelkész volt nálunk, én 
gyakran öntöztem a virágokat az 
irodában, sokat beszélgettünk, és 
megszerettük egymást. Ő nagyon 
buzgó hívő CE-tag volt. A házas-
ságunk elején mi is tartottunk házi 
áhítatot, aztán a sok gyermek és a 
munka miatt abbamaradt. 
   – Volt-e olyan döntésed, amely 
meghatározta az életedet? 
   – Tulajdonképpen csak a házas-
ságom mondható ilyen tudatos 
választásnak, amelyet mindkét részről 
elleneztek. Az orvosi pálya mellett 
inkább egy barátnőm befolyása alatt 
döntöttem, engem jobban érdekelt a 
mezőgazdaság. Mikor Gyergyóban 
abbahagytam a szakmai pályafutá-
somat, inkább valamifajta kényszer-
helyzetnek engedtem. 
   – Tervezed, hogy visszaköltözzél 
Marosvásárhelyre? 
   – Nem, én ott már meggyökere-
sedtem, s ez a város nem ugyanaz, 
amelyik gyermekkoromban volt. 
Általában az egész élet megváltozott, 
idegenné vált, túl sok a szabadosság, 
nincs rend.  
   – Hogy telnek a minennapjaid? 
   – A Magyar Polgári Szövetség tagja 
vagyok, mindeniküket ismerem, meglá-
togatom, beszélgetünk gondjainkról-
bajainkról. Születésnapjukra én viszem 
el az üdvözletet, több újságot járatok, 
elolvasás után továbbadom. 
Igyekszem összefogni őket, törődni 
velük, hasznossá válni mások 
számára. 
                                Tatár Mihályné 
 
 
 

    Francois Mauriac francia író a le-
ánynevelésről szóló tanulmányában 
elmondja, hogy gyermekkorának meg-
határozó élménye volt a nagynénik 
vidéki házában eltöltött vakáció. Itt 
olyan béke és nyugalom várta, a ter-
mészet csendje és a lélek illata, amit 
mozgalmas városi életében soha nem 
talált meg. A nénik látszólag mozdu-
latlan életében állandóan feladatok 
sorakoztak, aprók, hétköznapiak – hol 
gyerekre kellett vigyázni, hol beteget 
ápolni, befőzéskor, szüret idején, ün-
nepek jöttén segíteni – ha egyikből is 
kimaradtak, fennakadt az élet menete 
és háborgó kapkodás lett úrrá a hét-
köznapokon. Életük látszólag jelenték-
telen volt, de nélkülözhetetlen a segítő 
kezük és derűs kedélyük.  
   A mai modern nagynénik körül meg-
fogyatkozott a természet és a nagy 
család, egy tömbházból látja a szom-
széd kerteket, vagy a távoli dombokat, 
de változatlanul maradnak az unoka-
húgok és öccsök örök kerteknek, hol 
dolga van minden nagynéninek e gyo-
mosító világban: ültessen jó magokat 
életvitelével – becsületes munkavég-
zése, lelkiismeretessége, igazmondá-
sa, szótartása, segítőkészsége, fele-
lősségvállalása – példaértékű legyen.  
   Nagynéniként mindjárt a legelején 
tudatosul bennünk, hogy nem vetély-
társak, hanem az édesanya és nagy-
mamák munkatársai vagyunk. Gügyö-
gő hízelkedés bűnébe nem esünk, ha 
a szép beszéd, a szép ének nyugodt 
tevés-vevés mellett, derűs játékosság-
gal vesszük körül a féltett gyermeket. 
   Nem feledkezünk meg arról sem, 
hogy a növekvő gyermek érzékeny 
szeizmográf, filmfelvevőként rögzíti, 
ahogy beszélünk másokkal és mások-
ról, ahogy köszöntünk és megköszö-
nünk valamit, ahogy szívességet te-
szünk, mikor vagyunk hitelesek, mikor 
vagyunk megjátszottak. Ezért ők is 
nevelnek minket, odafigyelésre kész-
tetnek, összeszedettségre. 
   Az ajándékozás. Nem lehet elég ko-
rán elkezdeni, és nem lehet soha ab-
bahagyni. Vetélkedéssel vagy ötletes-
séggel? Régi német szokás, hogy a 
saját készítésű ajándékot tartják a leg-
értékesebbnek. Jól teszi az a dolgát, 
aki időt és fantáziát áldoz. A kirakatok 
előtt álmélkodó és mindent birtokolni 

vágyó gyermeket nem lehet elég ko-
rán megtanítani a görög bölcs mondá-
sára: mennyi minden, amire nekem 
nincs szükségem. 
Az önállóságát féltő-védő kamasz a 
nagynénire a statiszta szerepét osztja, 
de ezt vígan vállalja. Asztalához ülteti, 
mindig nyitott az ajtó és a szíve, hogy 
a hullámzó kedélyű fiatal panaszát, 
örömét meghallgassa. De közben 
gondja van arra is, hogy tudatosítsa 
benne a gyökereket, mikor elviszi a 
nagyszülők látogatására, templomba, 
számon tartja, felsorolja a rokonságot, 
névnapokat, lassan óvó kört von a 
minden kötöttséget lerázni vágyó ka-
masz köré, azzal is, ahogy szülőföldje 
történetével, hagyományaival megis-
merteti. Mindezt folyamatosan ismét-
lődő következetességgel, akár egy 
zsoltár, vagy népdal dallamával fel-
idézhető emlékké dúdolja fülébe, ab-
ba a fülbe, amelyet éppenséggel más 
dallamok, zajok, hívások zaklatnak 
vég nélkül, gyökérszaggató erővel. 
   A fiatalok megházasodnak, függet-
len kis világot teremtenek. Most van 
az ideje, annak a tapintatnak, a ki-be- 
sétálás helyett, akkor érkezünk mikor 
hívnak, amikor szükségük van ránk. A 
jó nagynéni mindentudásával nem te-
nyerel bele a fiatalok életébe, nem áll 
a vitázók közé, tudván, hogy nem ide-
genvezető, hanem csak útitárs! És 
mondatait a de helyett jobb, ha a ta-
lán-nal kezdi.  
   Azt a görög bölcset újra elővehet-
jük: – mennyi minden, amire nincsen 
szükségem –  ez figyelmeztető tábla-
ként álljon életútjukon, hogy megvédje 
őket a mohóságtól, irigységtől, az ön-
hajszolástól, a testi-lelki egyensúly 
szétzilálásától. Akkor lesznek igazán 
modernek, ha a jövő század erényét 
megtanulják: a mértékletességet. Ko-
runk reklámáradatával szembefordul-
va nem azt kérdik majd, hogy mit ka-
pok, hanem azt is, mit adhatok. Ez a 
compassio, együtt érző szeretetpa-
rancs, amivel keresztvízzel meghintett 
fejünkre a jézusi tanítást ráimádkoz-
ták, amikor útra bocsájtottak. 
                                        
                                       Költő Ágnes 
 

Kabós Éva 
 

     Miért nem állítottál meg? 
 
Uram, én nem tudom, hogy hol tért el 
az út, mely Hozzád vezetett 
és magadhoz-vissza-híva 
miért nem nyújtottad kezedet? 
 

Miért nem szólítottad a fénnyel és 
harangzúgással nevemet,  –  
vagy oh, miért voltam én minden 
harangszóra süket? 
 

Egy imával, vagy kézfogással 
miért nem állítottál meg engemet? 
… Én nem tudom, hogy hol tért el 
az út, mely Hozzád vezetett … 
 

Szerepeink és küldetésünk (13.) 
 

A nagynéni 
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   Nem saját elhatározásomból lettem 
presbiter, sem nem azért, mert úgy 
éreztem, hogy oda való vagyok. Felké-
szültségem sem volt megfelelő, nem 
gondoltam, hogy Isten kiválasztott erre 
a munkára. S mégis hogyan lettem 
presbiter? Egy hívő keresztyén nőtest-
vérem bibliaóra után megkérdezte tő-
lem, nem akarok-e férjhez menni?  
   Akkor gondolkodtam el azon, hogy 
én Krisztus menyasszonya szeretnék 
lenni, Jézus munkatársa, ha egyáltalán 
feladattal bíz meg és elfogad engem, 
bűnös embert. Manyika hallotta ezt a 
válaszomat, és javasolt presbiternek. 
De még mindig nem tudtam, hogy al-
kalmas vagyok-e erre a feladatra. Az 
akkori lelkipásztor biztatott, hogy vállal-
jam el, mert nagyon sok a tennivaló, az 
egyházban nagyon sok olyan feladat is 
van, amit a nők jobban tudnak elvé-
gezni. Így lettem presbiter több nőtest-

véremmel együtt.  
   A férfi presbiterekben az elején egy 
kis tartózkodás volt velünk szembe, 
nem fogadtak lelkesedéssel. Mi csend-
ben megkaptuk a feladatainkat. Ötven-
négy család látogatását bízták rám. 
Nem volt könnyű idegenekhez beko-
pogni, de eleinte segítőt is kaptam a 
munkához, így nem mentem egyedül. 
Rájöttem, hogy sok idős beteg tartozik 
gyülekezetünkhöz, akik nagyon örül-
nek, mikor meglátogatom őket. Csa-
ládlátogatás alkalmával szerettem vol-
na nem csak mindennapi gondjaikról 
beszélgetni, hanem Krisztus üzenetét, 
az evangéliumot is átadni. Ezért, ezzel 
egyidőben képezni is kezdtem magam: 
egyre többet olvastam a Bibliát és kü-
lönféle magyarázatokat. Igyekeztem 
nem hiányozni az esti áhítatokról sem. 
Misszionáriusok életéről olvastam 
könyveket. 

   Sok presbiter azt 
hiszi, hogy feladata 
az igehirdetés meg-
hallgatása csupán, és 
döntések hozatala a 
gyűléseken. Kevés 
férfi van, aki egy idős 
beteg asszony ágya 
mellé leülne, és órá-
kig képes lenne hall-
gatni panaszait. Én 
hat év szolgálat alatt 
megtanultam, hogy 
nagyon fontos, hogy 
a presbiter menjen el 
a hívek otthonába, 
látogassa őket, mert 

rajta keresztül Jézus Krisztus pászto-
rolja a nyájat, lép a templomba nem 
járók életébe. Sokak számára nehéz 
feladat, de minden Jézusnak végzett 
munka könnyű lesz, és örömmé tud 
válni. Imádkoznunk kell ezért, és imád-
kozunk is minden bibliaórán, hogy Jé-
zus adja az Ő Szentlelkének vezetését 
és erejét a szolgálattevőknek.    
   A meglátogatott családok mindig 
visszavárnak, kérdik, mikor jövök újra. 
Ilyenkor eszembejut Jézus mondása:  
az aratnivaló sok, de a munkás kevés, 
kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy 
küldjön munkásokat az Ő aratásába. 
(Mt. 9, 37-38) 
   Sok egyéb feladat mellett az egyházi 
szeretetszolgálat szintén a presbiter-
nők feladata: szegényeket megkeresni, 
segíteni, segélyt osztani mind-mind 
áldott alkalom. 
   Nem könnyű megbízatás presbiter-
nek lenni, de aki nem csak követni 
akarja Jézust, hanem munkatársa is 
szeretne lenni, az ne nézzen se jobb-
ra, se balra, se hátra, se a maga önző 
természetére, mert: „Valaki az eke 
szarvára veti a kezét és hátra tekint, 
nem alkalmas az Isten országára.” (Lk. 
9, 62) Viszont minden szolgálatnak, 
amit az Úr dicsőségére, és csakis az Ő 
dicsőségére végzünk, annak értelme 
és áldása van a magunk és mások éle-
tében.  
                             
                               Dézsi Eleonóra  
                          vártemplomi presbiter 
 

Aki az eke szarvára veti a kezét 

Az udvarfalvi presbitérium 1932-ben 

Török István 
      Az egyházi választás értelme 
 
   Az egyházkormányzás kérdései közül csupán példaképpen 
ragadjuk ki: az egyházi választások kérdését. 
   Egyházi tisztségek betöltésénél sajátoságos értelme van a 
választásnak, s ezt tudatosítanunk kell a gyülekezetben, 
hogy az egyházi választást a politikai életből ismert választá-
sokkal össze ne tévesszék. 
   Ha valaki az egyházban akarja kiélni kortes és pártos 
szenvedélyét, eltévesztette a helyet. „Választási hadjáratok-
nak” sincsen semmi létjogosultsága, mert itt nem emberi 
mesterkedésről, többségről és kisebbségről van szó, hanem 
az Úr akaratáról. Különösen a Cselekedetek könyve szolgál-
tat példákat az egyházi választásra. Mátyás apostollá válasz-
tásakor pl. az Úrhoz könyörög a választó gyülekezet, így 
imádkozván: „Te, Uram, ki mindenek szívét ismered, mutasd 
meg... akit választottál” (Csel 1,21 vö. 13,2-3). Voltaképpen 
nem is választás történik itt, hanem az Úr választottjának 
megkeresése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az arrava-

lóság gondos szerbe-számba vételénél nem egyéni érdek, 
nem mellékszempont a döntő, hanem az Ige szolgálatáért az 
Úr színe előtti együttes felelősség. A választás is istentiszte-
leti cselekmény: a választókon át Krisztus cselekszik, tehát 
az egyházi választásban is az ő fősége érvényesül. Az egy-
ház szolgáinak éppen abban nyilvánul meg a kötöttsége és 
szabadsága, hogy az egyházi tisztséget emberek által nyer-
ték ugyan, de nem emberektől, hanem Krisztustól. 
   A Biblia azonban nemcsak a választók, hanem a válasz-
tandók keresztyén magatartását is meghatározza. János 
evangéliumában olvashatjuk: „Aki nem az ajtón megy be a 
juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. 
Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.” A további-
akban megtudhatjuk, hogy Krisztus az ajtó: „Én vagyok az 
ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik” (Jn 10,1-16). 
A választandó életére és munkájára az idézett helyen ezzel 
a „mennyei választási szabállyal” kapcsolatban ígéret és íté-
let is van. 
 
(Török István: Etika, Free University Press –  Amsterdam, 1988) 
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Ajándékozzon egy Bibliát! 
 

   A magyar történelmi egyházak 2008-at a Biblia Évének nyilvánították. A külön-
böző programok, rendezvények az Ige olvasásának örömére akarják ráhangolni 
az embereket. 
   Ha tudja, hogy családtagjai, rokonai, barátai, ismerősei közül valakinek nin-
csen Bibliája, ajándékozzon egyet! 
   A Marosi Református Egyházmegye esperesi hivatalában különböző árban és 
méretben magyar és román nyelvű Bibliák vásárolhatók. 

Bibliafordítások 
 
   A Biblia teljes változatát és bizonyos 
részeit már 2454 nyelvre lefordították – a 
teljes Biblia már 438 nyelven áll rendel-
kezésre a Bibliatársulatok Világszö-
vetsége legfrissebb adatai szerint.  
A legtöbb bibliaforditás az afrikai kon-
tinensen történik, ezek száma jelenleg 
703, tizzel több az előző évinél. Ugyan-
akkor a társulat arra is rámutat, hogy a 
földön beszélt 6912 nyelvből mindössze 
438 nyelven található teljes fordítás, az 
Újszövetség 1168 nyelven olvasható. Jól-
lehet a világon a népességnek (6,5 
milliárd) 95 %-a valamilyen nyelven hozzá 
tud férni a Bibliához, de az egészen más, 
ha mindenki anyanyelvén tudja olvasni és 
értelmezni Isten Igéjét. 
   A Biblia 24 millió példányban jelenik 
meg évente különböző nyelveken, s 
további 627 millió példányban szövegé-
nek részletei. Csak 1815 és 1975 között 2 
milliárd 500 millió példányt nyomtattak. 

A Biblia nem antik, nem is modern, hanem örök. 
                            Luther Márton 

Erdősi Sylvester János* 

Az magyar nípnek, ki ezt olvassa 

Próféták által szólt rígen néked az Isten, 
    Az kit igírt, ímé vígre meg atta fiát. 
Buzgó lílekvel szól es néked ez által, 
    Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess. 
Néked azírt ez lűn prófétád, doctorod ez lűn, 
    Mestered ez most es, mellyet az Isten ada. 
Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az Isten 
    Elveszt, és nyomos itt nem lehet az te neved. 
Itt ez Írásban szól mostan es néked ez által, 
    Hütre hív mind, hogy senki ne mentse magát. 
 Az ki zsidóul és görögül és vígre diákul 
     Szól vala rígen, szól néked az itt magyarul: 
Minden nípnek az ű nyelvin, hogy minden az Isten 
    Törvínyinn íljen, minden imádja nevit. 
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz, 
    Itt vagyon az tudomány, mely örök íletet ád. 
Lelki kenyír vagyon itt, melyben mikor iszel örökkő 
    Ílsz, mely az mennyből szálla, halálra mene. 
 Az ki teremt tíged, s megvált, örök íletet es ád 
    Ez szent által: nincs több bizodalmad azírt. 
Ennek azírt szolgálj mindenkor tiszta szűedvel, 
    Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot. 
Tígedet ez hozzá viszen el, s nem hágy, mikor ígymond: 
  Bódogok, eljövetek, vesszetek el, gonoszok. 
 

A Károli Gáspár által magyarra fordított  és 1590-
ben Vizsolyban kiadott teljes Szentírás címlapja. 

*Erdősi Sylvester János (1504-1555) Krakkóban és Witten-
bergben tanult. Lefordította magyar nyelvre az Újszövetséget, 
ami 1541-ben jelent meg nyomtatásban. Ehhez bevezetőül és 
ajánlásként írta  Az magyar nípnek, ki ezt olvassa című versét. 



2. Ki volt az az uralkodó, aki Jézus születése után elrendelte a bethlehemi gyermekgyilkosságot? 
  
                           Augustus                          Pilátus 
  
                           Heródes                           Arkhelaosz 
  
3. Sokaknak így prédikáltam: - Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! Ki vagyok én? 
  

                           János apostol                   Jézus Krisztus 
  
                           Keresztelő János              Ézsaiás próféta 
  
4. Keresztelő János a Jordán vizénél meglátja a feléje közeledő Jézus Krisztust, és azt mondja: - 
Íme ... 
                           az Isten Fia                        a Messiás 
  
                          az Isten Báránya                az Ember Fia 
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Válaszd a helyes útvonalat! 
Indulj el a bal felső sarokból (1) a cél felé, amely a jobb alsó sarokban van 

(2). Úgy haladj, hogy az utad során érintett négyzetekben lévő számok ösz-

szege 66 legyen. Összesen ennyi könyv van a Bibliában. 

1.  Alig, hogy megszületett, Jézust meg akarja ölni a gonosz 
uralkodó. József viszont angyali üzenetet kap: - Kelj fel, 
vedd a gyermeket és  anyját, menekülj … 

                        Samáriába                                  Szíriába 
  

                        Egyiptomba                                 Péreába 



           
    
 

   Ugyanabban a hálózatban vagy? 
   Ma már a mindenféle számítógépes 
hálózatokon és rendszerekben is ku-
tathatunk az ideális társ után. Ugyan-
abban a hálózatban lenni, legyen az 
telefonos vagy internetes, lényeges 
dolog, csak regisztrálnod kell, aztán 
kereshetsz szőkét, barnát, csinosat 
vagy ducit, dúsgazdagot vagy kevésbé 
jól szituáltat. Az igazság az, hogy a 
társkeresés már olyan formákat és le-
hetőségeket használ ki, amelyek né-
hány évvel ezelőtt még elképzelhetet-
lenek voltak.  
   A társválasztás soha nem volt köny-
nyű, sem egyszerű. A történelem talán 
legbölcsebb embere, Salamon király 
kérdi, hogy:  Derék asszonyt ki talál-
hat? Mert ennek ára felülhaladja az 
igazgyöngyökét. (Péld. 31:10) 
   Gondolom, derék férfiút sem köny-
nyebb találni. Azaz, ki találhat csinos, 
széparcú, intelligens, gondoskodó, hű-
séges társat? A világ már alig hiszi és 
reméli az ilyen társat. Ilyen fogalmak, 
mint hűség, odaszánás, kitaratás már 
nem sokat jelentenek. Úgy gondolom, 
hogy szívünk mélyén mégis ezeket az 
értékeket keressük a másik emberben. 
Én ezt csak Isten hálózatában tudom 
elképzelni, hogy megtalálhatóak. Ő az, 
aki maga a hűség. A password az Jé-
zus neve. Regisztrálni bűnbánattal és 
alázattal lehet. Isten országa a legna-

gyobb és legprofibb társkereső háló-
zat, amelyet ismerek.  
Már nagyon sokan írtak arról, hogy mi-
lyen legyen a társam. Nem szeretném 
ezt a hosszú sort még unalmasabbá 

tenni, de megosztanék néhány szem-
pontot, amit fontosnak tartok: milyen 
legyen „Ő”? 
   Legyen ugyanabban a hálózatban! 
Legyen ő is Isten országának polgára. 
Higgyen Jézusban, mint megváltójá-
ban és éljen képmutatás nélkül. Ez 
nem old meg mindent egy kapcsolat-
ban, de mindent könnyebbé tesz.  
   Legyen látható-megismerhető! Ne-
kem is vannak ismerőseim, akik 
internetről barátkoznak és házasod-
nak. Nem vagyok ellene, de haszno-
sabbnak tartom a szemtől-szembeni 

beszélgetést, meglepetés úgyis lesz 
elég később is. 
   Legyen exkluzív! „Én vagyok az Úr, a 
te Istened...” mondja az első parancso-
lat. Ez azt jelenti, hogy Ő az egyetlen, 
az exkluzív Isten. Ez érvényes a tár-
samra is, jó lenne, ha egyetlen lenne.  
   Legyen szelíd! Jézusi tulajdonság. 
Az a tény, hogy egy eldurvuló, agresz-
szív világban élünk, már erénnyé teszi 
a szelídséget. Erről látszik meg, hogy 
melyik hálózatban vagyunk. 
   Legyen alázatos! Nem könnyű elfo-
gadni a saját és a másik hibáit, mássá-
gát. Nagyon hamar elfelejtjük, hogy ki 
kicsoda a kapcsolatban és gőgössé-
günk akar hatalmaskodni felettünk. Az 
alázat mindig segít, hogy valóságosan 
lássuk a dolgokat.  
   Legyen bölcs! „Ne légy bölcs a te 
magad ítélete szerint, féld az Urat és 
távozz el a gonosztól.” (Péld. 3:7) Nem 
az egyetemi végzettségről, vagy IQ 
szintről van itt szó. Ebben a becsapós, 
hűtlen világban ez az egyetlen tájéko-
zódási és megmaradási lehetőség. 
   Legyen társ! Legtöbbször az életben 
egyszerűen a társadra van szükséged. 
Nem szexuális partnerre, nem házve-
zetőnőre, nem pénzszerzőre, hanem a 
társra, a másik feledre, aki kiegészít, 
támogat, akivel megoszthatsz jót és 
rosszat. 
   Ennél a hét pontnál sokkal több idő-
re, harcra, gondolkodásra és imádság-
ra van szükségünk, hogy felismerjük a  
társunkat. Ehhez pedig igénybe lehet 
venni segítségként az isteni hálózatot 
és a hálózati tagokat. 
             
                                      Póra Zoltán 
                                    ifjúsági vezető 

● Együtt imádkozni népünk megmaradásáért – a célja a Kárpát-medencei Imanapnak, amit 
immár harmadik alkalommal tartunk, 2008. december 7-én. A nőszövetség kezdeményezése 
hagyománnyá vált a református gyülekezetekben. Ez az a nap, amikor jobban figyelünk egy-
másra, mert hisszük, hogy nem véletlenül születtünk egy nemzet, egy nyelvközösség körébe, 

s nekünk éppen magyarként kell egymást jobban szeretnünk, szolgálnunk a Mindenhatót. 2008. október 9-12 között Miskolcon mutatták 
be az Imanap programfüzetét, melyet idén a Tiszáninneni Egyházkerület (Magyarország) Nőszövetsége állított össze. „Féljétek az Istent 
és néki adjatok dicsőséget!” – a jeligéje ennek az alkalomnak. Bízva az imádság erejében, gyülekezeteink kapcsolódjanak be ebbe a 
mozgalomba, legyünk mi is tagjai ennek az Istenhez fohászkodó közösségnek. 
● Számadó közgyűlést tartott 2008. október 17-én Marosvásárhelyen, a Teleki-házban az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövet-
sége. A 16 erdélyi egyházmegye közül 15 egyházmegye képviselői hallgatták meg Gede Ildikó elnöknő áhítatát, amit a nőszövetségi te-
vékenységekről szóló beszámoló követett. A kiértékelés során a jelenlevők a közös programok pozitív és negatív tapasztalatait egyaránt 
megbeszélték, majd a jövőben szervezendő programokról tanácskoztak. 
● A marosbogáti református gyülekezet egy csoportja a magyarországi testvérgyülekezetben tett látogatást. A kirándulás során jártak 
több nagyvárosban, s ezen az úton érezték meg sokan,  hogy nemzeti gyökereinket kötelességünk táplálni. A vendéglátó gyülekezettel 
együtt részt vettek közös programokon, istentiszteleten. Ez a látogatás viszonzása volt a testvérgyülekezet tavalyi marosbogáti látogatá-
sának, amikor a helyi gyülekezet és nőszövetség szervezte meg a vendéglátást. (Császár Anna, Marosbogát) 
● 2008. december 13-án a marosvásárhelyi Diakóniai  Otthon (Jókai-Eminescu u. 28 szám) Bocskai Termében tartja idei közgyűlését a 
Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége. Szeretettel varják a gyülekezeti nőszövetségek képviselőit 
● Kettős ünnepet ültek a marosszentgyörgyi asszonyok november 9-én. Vendégül látták a berekeresztúri nőszövetség 18 tagját, akiket 
finom falatokkal és szellemi-lelki táplálékkal vártak. A bibliai bevezető után előadást hallhattak a falu történetéről, a csontritkulásról és a 
segítőkész szeretetről. Az együttlét istentisztelettel zárult, amelyen Becsky Eörs tiszteletes úr megáldotta a nemrég elkészült zászlót, és 
elismerő szavakkal méltatta a nőszövetség munkáját. A nőszövetségi lobogóra hímzett szavak a mi Urunk üzenetét hirdetik: „Nem ti vá-
lasztottatok engem, hanem én választottalak titeket.” (János 15, 16) 
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Hogyan válasszon társat magának a fiatal? 

     Megkérdeztük!  
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   A keresztyén szimbólumok egy 
részét az értelmesített jelek csoport-
jába sorolják. 
   A Biblia általában nem elvont fo-
galmakat használ. Képeit, hasonla-
tait a mindennapi életből veszi, és 
tárgyak, jelenségek által magyaráz, 
szemlétet. A tárgyakat, vagy jelen-
ségeket értelemmel ruházza fel. 
   A keresztyén szimbolikus ábrázo-
lásokban ezek, mint értelmesített 
jelek szerepelnek. 
 
CSILLAG 
   A nyolcágú csillagot (octogram), mint 
keresztyén jelképet először a XII. szá-
zadban az ortodox, majd a XIV. szá-
zadban a katolikus egyházban kezdték 

használni. A csillag általános haszná-
lata a reformáció után terjedt el, mint 
Isten dicsőségének szimbóluma.      
A „reformátusok csillaga”, amelyet 
megtalálunk szinte minden templom 
tornyán, azt hirdeti, hogy Krisztus „ama 
fényes és hajnali csillag”. (Jel. 22, 16) 
 
DÁVID CSILLAGA 
   A hatágú csillag (hexagram) nem ke-
resztyén, hanem zsidó jelkép. Viszont 
a XIV. századtól keresztyén értelme-
zést is nyert: két egymást átható há-
romszög, a mennyei és földi világ egy-
másba fonódása Dávid fiában, Jézus 
Krisztusban. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A második világháború alatt a fasiz-
mus a faji megkülönböztetés jelévé tet-
te. Jelenleg izraeli állami jelkép. 
 
HAJÓ 
   A Noé bárkáját, Mózes gyékényko-
sarát Isten az Ő kiválasztottainak meg-
mentésére használta. Az Újszövetség-
ben a hajó Krisztus egyházát jelenti, 
azt a kegyelmi lehetőséget, amit Isten 
az egyházban nyújt Krisztus által, hogy 

a földi élet innenső partjáról átvigye az 
övéit a mennyei túlsó partra. 
   A hajó a felekezetek megbékélésé-
nek (ökumené) szimbóluma is: egyet-
len hajó van, és minden nép, s nemzet 
együvé tartozik. 
 
HÁROMSZÖG 
   A keresztyén szimbolikában az 
egyenlő szárú háromszög a XVII. szá-
zad óta ismeretes. A Szentháromság-
Egység jelképe. Van olyan ábrázolás 
is, hogy a háromszög sugarakkal kö-

rülvéve jelenik meg, benne egy szem: 
az Isten szeme. A Biblia beszél Isten 
szeméről, amely mindent lát, mindig 
éber. Ez a képi megjelenítés a dicső-
séges Isten mindenhatóságát akarja 
kifejezni. 
   Sok református templom orgonájá-
nak sípszekrényét díszíti. 
 

HORGONY 
   „… megragadjuk az előttünk levő re-
ménységet, mely lelkünknek mintegy 
bátorságos és erős horgonya…” (Zsid. 
6, 18-19) 
  

  A horgony a keresztyén hit és a feltá-
madásba vetett reménység bizonyos-
ságának jelképe. 
   A keresztyénség történetében a III. 
században tűnik fel, mint jelkép. A ke-
resztyénüldözések idején titkos ismer-
tetőjegy volt. 
 
KEHELY 
   „Hasonlóképpen a pohárt is vette, 
minekutána vacsorált volna, ezt mond-
ván: E pohár amaz új testamentom az 
én vérem által.” (I. Kor. 11, 25) 
   Az előreformáció idején, az 1400-as 
években, a cseh husziták a kelyhet vá-
lasztották jelvényüknek, ezért őket    
kelyheseknek is nevezték. 

 A reformáció után a reformátusok jel-
képe lett, és az úrvacsorára, a Krisztus 
vére általi közösségre utal. 
   A kehely képe díszíti a szószéki és 
úrasztali terítőket, rákerült az énekes-
könyvek fedőlapjára, ez van a gyüleke-
zetek pecsétnyomóján, régi falusi há-
zak homlokzatán látható, fejfákra, vagy 
sírkövekbe vésve, gyászjelentésre 
nyomtatva. Ily módon való alkalmazá-
sa mindig a református mivoltot szim-
bolizálja. 
                                                njl 

Értelmesített jelek (I.) 
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Február 
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az  ő gazdagsága 
szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Filippi 4, 19) 

Április 
Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Róma 10, 13) 

Június 
Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmiké-
pen ki nem vetem. (János 6, 37)  

Augusztus 
És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned 
bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek 
téged. (Zsoltár 9, 10-11) 

Október 
Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fődolga! 
(Prédikátor 12, 15) 

December 
Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom! így 
szól az Úr. (Zakariás 2, 10)  

A kegyelem csillagjegyében 
   A horoszkópok készítői – “magukat bölcseknek vallván” (Róma 1, 22) – a 
csillagok állásának vélt titkát kutatják. De abból az ember semmit sem tud 
kiolvasni, mert Isten pecséttel zárta le a csillagokat. (Jób 9, 7) 
   Isten egyetlenegyszer használt fel egy csillagot arra, hogy általa kereső 
embereket elvezessen Jézushoz. 
   A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyikben születtél, horosz-
kóp helyett egy Igét kínálunk azért, hogy: “szemeidet fel ne emeld az égre, 
hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, 
hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok elõtt, és ne tiszteljed azo-
kat.” (V. Mózes 4, 19) 

Január 
És hívj segítségűl engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te di-
csőítesz engem. (Zsoltár 50, 15) 

Március   
Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én 
nevemben, megadja néktek. (János 16, 23) 

Május   
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekbõl, a gonoszokat pedig az 
ítélet napjára büntetésre fenntartani. (II. Péter 2, 9) 

Július   
Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dícsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, 
örök tanácsaid hűség és igazság.(Ésaiás 25, 1) 

Szeptember 
Aki figyelmez az igére, jót nyer: és aki bízik az Úrban, oh mely boldog az! 
(Példabeszédek 16, 20) 

November 
Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő 
gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened; és őrizd meg az Úrnak, a te 
Istenednek parancsolatait, hogy az Ő útján járj, és őt féljed. (V. Mózes 8, 5-6) 

Fejes Ádám 
 

Év végén 
 
Futnak az évek, nőnek az árnyak, 

szédületesen sebesen szállnak 

tört részecskéi csöpp kis időnknek, 

fák seregestől rendre kidőlnek, 

búcsú nélkül is búcsúzunk sorba, 

emlékeinket kötjük csokorba, 

jó nap az egyik, rossz nap a másik, 

új öltözetünk rongyosra vásik, 

álmok betelnek, napjaink fogynak, 

gyermekek nőnek, apák lerogynak –  

így megy az élet s kérded, mivégre, 

hangtalan fohászt küldve az égre 

vagy csak a könnyed, mert sok a terhed 

s bár jót akartál, ezt érdemelted. 

Lám, hol a bölcs itt, kérdést bogozni, 

megoldhatatlant bontva ledobni? 

Pedig világos: megbízatással 

küldtek a földre s te annyi mással 

loptad idődet, nyűtted a percet –  

a feladatot, lám, kikerülted! 

Itt van a titka a borongásnak, 

év végi jajnak, múltba sírásnak: 

mennyi adósság nyomja a vállam, 

mennyi mulasztás. Hogy kiabáltam, 

ezt kéne tenni, azt kéne adni, 

de elfeledtem jóra riadni 

vagy riasztani mást, hogyha kellett, 

a napjaimból erre se tellett, 

arra se tellett, erre se futja, 

jól beosztani senkise tudja. 

Krisztus, ki voltál életem ára, 

azért is vertek rút keresztfára, 

mert az idővel nem tudtam élni! 

Esztendő végén taníts remélni –  

holnap majd időd ragad meg engem, 

a Te idődet engedd követnem, 

a perc mit adsz még, röpítsen tettre, 

új, jó utakra, győzelmesekre  

s ha majd időm itt végleg kitellett 

időtlenségben, trónusod mellett 

múlt, jelen, jövő zord köteléke  

hulljon le rólam s hordjon a béke! 

 
 



Bibliafordítások (3.) 
 
Vízszintes: 1. 1908-ban jelent meg a Nagy Képes Biblia, több 
mint ezer gyönyörű illusztrációval. Szerkesztője … József, a 
marosvásárhelyi Vártemplom tudós lelkipásztora, aki 43 évig 
szolgált a gyülekezetben, 10. 1925-ben a magyarul beszélő 
zsidó fiatalok és családok számára … Lajos készíti el az Ószö-
vetség fordítását, 13. Menetelt fémrúd, 14. Testünket védi, 15. 
Rendetlen láb! 17. Szabó Tünde, 18. Félig-meddig lármáz! (é.f.), 
20. Nem engedi, 22. Dúrban a második, 23. … Gergely, a buda-
pesti Református Teológia tanára, aki 1952-ben kezd az Újszö-
vetség fordításához. Fordítását 1967-ben adták ki Budapesten, 
25. Téli sport, 26. Akna fele! 27. Szigorú, figyelő tekintet, 29. Ger-
mán nép, 31. Kiejtett kettős mássalhangzó, 32. Költői termék, 33. 
Összetört faág! 34. Csavart kötél, 35. Félig-meddig havasi! 36. Év-
szak, 38. Sem nálam, sem nála, hanem …, 39. Sajt szélei! 40. Fér-
fi párja, 41. Vissza: ilyen eset is van, 43. Régi: ni! 44. Bécs-
Budapest folyója, 46. Ilyen fal is van, 47. Ének, 48. Mutatószó, 50. 
Férfinév, 52. Határozórag, 54. … Jürgens, népszerű énekes volt, 
55. … István, a kolozsvári Református Teológia tudós tanára, 
aki előbb az Újszövetséget, majd a teljes Bibliát lefordította. 
Az általa lefordított Bibliát 2002-ben Kolozsváron nyomtatták 
ki. Az 1657-61-es Váradi Biblia óta ez az első Erdélyben nyom-
tatott Biblia, 56. Fűszerezett. 
 
Függőleges: 1. Török Csilla, 2. Használt holmikkal kereskedőt, 3. 
Hajó része, 4. Hívő egynemű hangzói, 5. … Róbert, jeles művelő-
dés-történész, író, 6. Vértanúink városa, 7. Ugron Bea, 8. Kötőszó, 
9. Nőszirom, 11. Szem teszi, 12, Ilyen föld is van, 16. … Gellért és 
… Patrik, két Rómában élő szerzetes, akik 1951-ben készítik el 
azt a római katolikus magyar nyelvű Újszövetség-fordítást, 
ami még ugyanabban az évben Németországban ki is nyom-
tattak, 19. …Sándor, evangélikus püspök, aki Károli Gáspár 
születésének 400. évfordulójára készíti el a maga Újszövetség-
fordítását, ami Budapesten ki is nyomtattak, 21. Rómában öt-
venegy, 22. … László, Bánffyhunyadon született jeles tanár, 
lelkész, püspök, akinek Újszövetség-fordítása 1971-ben jelent 

meg. 23. Szomorú, 24, Régen írta, 26. Névelővel: gyorsan haladó, 
28. Román szürke, 30. Szamárhang, 31. Béthel régi neve (I. Móz. 
18) – vissza, 33. Kettős mássalhangzó, 34. Árvíztől véd, 36. Vidé-
ken: növekednek, 37. Riogat egynemű hangzói, 38. Vissza: zsidó-
kat akarta kiirtani (Eszter 3), 40. Román nem, 42. Élelmiszert süt, 
44. Makacsság, 45. Adományoz? 47. Bőséges (é.h.), 48. Okozat 
társa, 49. Délelőtt, 51. Emelet röv. 53. Kettős mássalhangzó. 
 
Beküldendők: Vízszintes 1, 10, 23, 55 és Függőleges 16, 19, 
22.   Zárt betűk: L, B, U, É, Z, S, É. 
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                    A szaloncukor története 
 
   Jellegzetes karácsonyi csemege a szaloncukor, amelyből ma 
nagyon sokfélét vásárolhatunk.  
   A szaloncukor híres mestercukrászok műhelyeiben született a 
XIX. században, és csak nálunk, magyaroknál maradt 
hagyományos ünnepi édesség. Ez a finomság otthon is 
elkészíthető.  
   Szaloncukrot már a XIX. században készítettek a cukszászok, 
de az édesség igazán a századfordulón vált divatossá. A 
reformkorban – francia minta nyomán – jött divatba a polgári 
lakásokban a fogadószoba, azaz szalon, ahol karácsonyfát 
állítottak, és így lett a fán lévő díszesen csomagolt csemege neve 
szaloncukor. Jókai Mór még szalonczukkedlinek nevezte a 
szaloncukrot, ugyanis a cukorka neve a német salonzuckerl szóból 
ered. 1891-ben jelent meg Hegyesi József magyar-francia szakács 
és vállalkozó A legújabb házi czukrászat című kézikönyve, 
amelyben tizenhétféle szaloncukrot ír le, így például: szalon-
ananász czukorkák, szaloncréme-bonbonok, szalon-marasquin-
czukorkák, szalon-pisztácz-czukorkák. 
    A budapesti Vendéglátóipari Múzeumban találhatunk régi 
szaloncukor-csomagoló sztaniolpapírokat harmincféle színben, és 
megcsodálhatunk egy "ricselő gépet" is. Ez a masina 
tulajdonképpen egy rojtozó gép, amellyel a szaloncukor papírját 
egy mozdulattal lehetett berojtozni. A századfordulón és a két 
világháború között a cukrászok a sütemények mellett fagylaltokat, 
cukorkákat, bonbonokat és szaloncukrot is készítettek. A híres 

cukrászdákban nagy mennyiségű szaloncukrot készítettek az 
ünnepek előtt, volt hogy naponta 25-30 kg csokoládét is 
felhasználtak. A pozitív formákat átszitált rizslisztbe mártották, és 
az így keletkezett mélyedésbe öntötték a folyékony cukrot. Amikor 
a cukor megdermedt és megszáradt, kivették és becsomagolták. A 
papírra angyalkákat ragasztottak, és már lehetett is a 
karácsonyfára akasztani. Persze nem mindenki engedhette meg 
magának, hogy csillogó cukrászdában vásároljon szaloncukrot a 
fára, ezért sokan otthon készítették el a csemegét. Ha van időnk 
és kedvünk, mi is készíthetünk házi szaloncukrot a karácsonyfára.  
   Íme, a recept: 
   Hozzávalók: 1 kg (barna)cukor, 3 dl víz, ízesítő anyagok: darált 
dió, kakaó, mogyoró, marcipánmassza, kókusz, citrom. Bevonás-
hoz: csokoládés tortabevonó.  
   Elkészítés: A cukrot a vízzel főzzük addig, amíg szálasodni kezd. 
Vékony drótból hajlítsunk gyűrűt, mártsuk bele a masszába, és 
próbáljunk meg buborékot fújni úgy, mintha szappanbuborékot 
fújnánk. Ha ez sikerül, akkor már megfelelő a cukor állaga. A 
masszát öntsük vízzel kiöblített porcelántálba, öntsünk a tetejére is 
egy kis vizet, és tegyük hideg helyre. Amikor már nem meleg, 
akkor fakanállal keverjük addig, amíg hófehér pép lesz belőle.  
A pépet osszuk annyifelé, ahányféle cukrot szeretnénk készíteni. 
Keverjük hozzá az ízesítőket. Ezután egy kicsit langyosítsuk meg, 
hogy jól kenhető legyen, és hideg tálcán simítsuk el 1,5-2 cm 
vastagságban. Amikor megdermedt a cukor és már vágható, akkor 
vizes késsel vágjuk kis téglalap vagy kocka formákra. Ha 
szeretjük, vonjuk be csokoládéval. 
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