
Nagy Gáspár 
      
      Időről szólni most 
 

Órafelhúzáskor mindig gondolom:  
Te adtad nekem a visszavonható időt  
addig loholjak benne  
s csapjak át partjain míg a szív  
álmodva ketyeg magának  
békét győzelmet vereséget  
napra napot küld  
s az éles percek szúrásaira  
futórózsarémet…  
bár így is nehezen viselhető  
a hadaró másodpercek dáridója  
kik az örökös félelemtől bénán  
– mint kissé elsózott arcú nők –  
sürgetik a nyári hóhullást is  
meg az átgondolt csöndes erőszakot  
mihez igazítani kéne mindig  
s igazolni és állítani  
de kedvem sincs hozzá és hasztalan  
erőlködés csak…  
marad tehát már reggeltől megszokottan  
ott a kapkodás forgatagában  
az arcomból húsig föltépett vicsorgás  
s egy napra való idétlen grimasz  
raktáron is szigorú könyveléssel  
míg ez égbolt s keretek rámák  
fölöttem-köröttem…  
kezemben törtfényű túlhúzott rugó  
közömbösen néz a szerkezetre  
időtlenül időzne már  
s újra fölragyogna a Te tenyeredben . 
 
 

Nyolcadik évfolyam,   
2009/4 

Debreczeni László rajza 
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    Van egy nagy, mégis egészen hétköznapi titok. Mindenkinek része van benne, 
mindenki ismeri, de csak kevesen gondolnak rá. A legtöbb ember tudomásul ve-
szi, csöppet sem csodálkozik rajta. Ez a titok az idő. Van naptár, van óra, hogy 

mérje, de ez mit se jelent, hiszen mindenki tudja, egy-egy óra néha 
örökkévalósógnak tetszhetik, el is suhanhat akár egy pillanat – attól függ, mit 

élünk meg abban az órában. Mert az idő élet.  
Az élet pedig a szívünkben lakik.  

 

Michael Ende  
 

 

Mindannyiunk élete túl van már, nem éppen meg-
számlálhatatlan, de mégis csak nagyritkán számba-
vett időhatáron, legyenek azok napok, hetek vagy 
akár évek választóvonalai. Este töprengünk a holnap 
felett, vasárnap az új hét felett, s óévben az újév fe-
lett. Persze van bennünk jókora kíváncsiság is, mint 
mikor valaki közeledik egy sohanemlátott ország ha-
tára felé: vajon mi van odaát? Mit hoz a holnap? 
Csakhogy mi már jóval a határ előtt, a 
megérkezéstől sokszor „fényévnyi” 
távolságba gyűjtjük zsákunkba nem 
is annyira kíváncsiságunkat, mint in-
kább a holnap felőli aggodalmainkat. 
Hétvégén már a hétfői  problémák 
gyötörnek, óvodába visszük gyere-
künket s már féltjük az érettségitől, 
első fizetésünk kézbevételekor már 
számolgatjuk nyugdíjpontjainkat. 

A régi zsidókhoz hasonlóan 
szószerint is homlokunkra köthet-
nénk, és ajtófélfánkra véshetnénk a 
hegyi beszédből vett igét: ne aggód-
jatok  a holnapért. De miért ne aggód-
junk a holnap okán? Először is azért 
ne, mert ezt Jézus mondja, aki átlé-
pett az öröklétből a földi idő kereteibe. 
Ő mondja, aki közöttünk élte meg, 
hogy mindennek rendelt — Istentől 
rendelt — ideje van (Préd. 3). Ideje a 
karácsonyi születésnek, a 3 éves szol-
gálatnak, a nagypénteki megfeszítés-
nek és a húsvéti feltámadásnak. S 
mindez nem Istentől elszakított, hanem 
a Vele való szoros kapcsolat ideje: éle-
tem ideje kezedben van (Zsoltár 31,16), 

a betlehemi bölcsőben is, a golgotai kereszten is.   
Hiábavaló gyötrődésekkel telített időnket akarja fel-

szabadítani az Úr, mikor kimondja: elég minden nap-
nak a maga baja. Álljunk meg ott, ahol Isten mondja: 
elég, ne hozzuk át a holnap terhét, baját a mai napra. 
Ha a holnap keresztjét is ma akarom elhordozni per-

sze, hogy összeroskadok alatta. Isten beosztja 
nekünk a terheket, napokra, hetekre, 

évekre és ugyanúgy megadja a min-
dennapi testi és lelki erőt. Nagy baj, 

ha magamra veszem azt a terhet is, 
ami a holnapra tartozik, s kimerí-

tem vele a mára kapott erőt. Ha 
megoldom a mai problémát s 
holnap új áll elém, akkor sem 
csüggedek, mert nem fogyott 
el irgalma, minden reggel meg 
meg újul (Jeremiás Siralmai 
3,23).  Ezt az irgalmat, ezt a 
gondoskodást láthatta a pusz-
tában vándorló Izrael a napon-
ta kirendelt mannában. Ezt a 
naponta megújuló gondosko-
dást kell mindennap kérni a he-
gyi beszédben tanított Mi-

atyánk szerint: mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma.  
Segítsen ez az ige arra, hogy elő-
revetített aggodalmaink mennyisé-
ge helyett, időnket — mindenkori 
jelenünket — az Istennel való kap-
csolat, a ráhagyatkozás minősége 
töltse be.        
                             Székely Ferencz 

Ma lesz a holnap tegnapja 
Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért,  

elég minden napnak a maga baja 
                                                                   (Máté 6,34) 

                 Fekete Pál: A teher 
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   – Kiadó szoba? 
   Az öregasszony ból intott, és 
kinyitotta az ajtót. 
   – Tessék besétálni. 
   Két félénk, különös öregecske állt az 
ajtó előtt. 
   Mózes és Dániel. 
   Mózes egészen kopasz, sötétzöld 
télisapkát visel, és sárga sállal köti át a 
nyakát. 
   A másik deresedő, szőke és magas. 
   Mind a kettőnek hatalmasan vert a 
szíve, mikor beléptek a szegényes, 
ferencvárosi diákszobába. A fájó 
délután sárgaságában a tárgyak éles 
és fekete körvonalakkal rajzolódtak 
elébük. Megszorították egymás kezét. 
   Azóta semmi se változott. 
   A homályos ablakok előtt szédülete-
sen ágaskodott a tűzfal, mely egykor 
roppant arányokat öltött, s valami 
elátkozott várkastély vagy egy őrködő 
fellegvár álmát keltette fel bennük. Ez 
volt az. A padlásablakokban rongy-
figurák bóbiskolnak, melyek távolról 
boszorkányoknak látszanak.  
Messzebb egy kétemeletes ház. A 
túlsó udvaron a teniszpálya. Még a 
szoba bútorzata is ugyanaz. A 
falszekrények, a nagy asztal, az 
ágyak. Az almáriomon befőttek – piros 
paradicsomok, zöld mandulák – és 
hátul egy óriás üveg, zavaros 
ecetággyal. Itt a kancsó és a poharak. 

A zöld csíkos, sötét pokrócok. Egyik 
asztalon egy abbahagyott kötés. A 
vízvezeték pedig altatóan, ájulatos 
unalommal csöpög most is, mintha el 
se zárták volna azóta. 
   Bámultak, és nem tudtak szóhoz 
jutni. 
   Az asszony megigazította pápa-
szemét, és keményen arcukba nézett.  
   – Tetszik? – kérdezte erélyesen. 
   – Igen – mondta a kopasz, és rögtön 
letette az első havi bért. – Vidékről 
jöttünk. A pályaudvaron van a poggyá-
szunk. Estére beköltözködünk.  
   Azzal köszönt a két öreg, és 
zavartan mosolyogva mentek ki. 
   A lépcsőn azonban megeredt a 
beszédük. 
   – Láttad? 
   – Igen. Ez az. 
   – A mi kedves szobánk. 
   – A lámpaernyő. 
   – A függöny. 
   – Az óra. 
   – A kötés az asztalon. 
   – Minden, minden. 
   Hadarva beszéltek. Boldogok voltak. 
Ruganyosan és majdnem fiatal 
lépésekkel mentek az aszfalton. Csak 
ez hiányzott még a tervükhöz. A két 
öreg úr, az elsavanyodott filozófus és a 
botanikus, akik egyetemi éveikben 
lakótársak voltak, úgy tervezték, hogy 
harminc év után otthagyják az unalmas 

vidéki fészket, és újra feljönnek lakni 
Budapestre, s élnek szegényen, 
diákosan, mint régen. Szerencsére 
üres volt a régi lakásuk. Mózes, aki a 
mélyebb filozófiában nem volt egészen 
járatlan, lelkesen beszélt: 
   – Az élet, a fiatalság nem annyira 
bennünk van, mint inkább a környe-
zetben. Lásd, csak mi változunk. Itt 
újra megtalálunk mindent, amit 
elveszettnek hittünk. Ugye, Dani? (...) 
   Mózesnek zúgott a feje az örömtől. 
Azt hitte, hogy visszacsavarták az idő 
kerekét, s a múltból él. Egy pillanatra 
elmélyedt. (...) 
   Az emlékek minden fában és kőben 
felébredtek. Akárhová léptek, megele-
venült az aszfalt, és zenélni kezdett, a 
múltak muzsikáját. (...)  
   Mentek, szaladtak, repültek. Nem is 
vették észre, hogy nehezükre esik a 
járás. A legnehezebb lehullott róluk. 
Nem érezték a testük súlyát. Harminc 
év volt mögöttük, és ez egyszerre 
semmivé lett, eltűnt. Fiatalabbak lettek 
harminc évvel. (...) 
   Nehéz nap volt. 
   Nem csoda, hogy elfáradtak. 
   A pályaudvarról táskákkal és csoma-
gokkal érkeztek a lakásukba. Mindjárt 
siettek lefeküdni. Dániel belefeküdt a 
régi ágyba, s örült, hogy még mindig 
jó. Az asztalon két tejesüveg fehérlett. 
Hálóingben itták meg a tejet. Mózes 
pedig gyertyával a kezében az ágy alá 
nézett, és megtapogatta a szekré-
nyeket, hogy nem áll-e valaki benne. 
Aztán elfújta a gyertyát. (...) 
   Úgy tervezték, hogy másnap korán 
kelnek. A diákos élet nem tűri a 
lomhaságot. Megmosdanak hideg 
vízben, katonásan felöltözködnek, és 
azután dolguk után látnak. Mózes meg 
is igazította a keltőórát pont hatra. De 
mikor az óra rázendítette az ébresztőt, 
egyik se kelt fel. Fáradtak, álmosak 
voltak, és a falnak fordulva tovább 
aludtak. (...) 
   Már magasan állt a nap, mikor feléb-
redtek. (...) 
   Mohón birtokba vették a szobát. 
Lázasan motozták át a szekrényeket. 
Felkutattak minden zeget-zugot, 
félretolták a bútorokat, leakasztották a 
képeket, és keresték-keresték a 
múltat. Igaz, nagy pusztítás folyt azóta. 
Idegen lakók jártak itt, akik itthagyták a 
jelüket, beleégették a bútorokba életük 
sajátságos bélyegeit, beitatták illatukat, 
érzésükkel és lelkükkel az egész 
szobát. (...)  
   Valami mégis hiányzott. 
   Elmúlt egy nap, és a mámor enyhült. 
Elmúlt egy hét, és elfáradtak. Elmúlt 
egy hónap, és szomorúak lettek. 

Kosztolányi Dezső 

Két öreg úr 
(részletek) 

Pfannl Egon rajza 
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Valami hiányzott. 
   – Mi hiányzik? - kérdezték egymástól 
tanakodva. (...) 
   Valamit kerestek. 
   Néha úgy ment a két öreg, mintha 
eltévedt volna. A nagyon kis gyerekek 
tipegnek így, céltalanul és félénken. 
Kinyújtották a nyakukat, és néztek egy 
ablakot vagy egy udvart, ahol gyerekek 
maszatosan, piros és kék csíkú tor-
naingben táncoltak, henteregtek, 
lustálkodtak a zöld téglákon. Máskor 
megálltak valami utcasarkon. Órákig 
álltak ott. Szorongatták egymás kezét, 
és mereven egy irányba tekintettek. 
Senkit se ismertek, és mégis, mintha 
valakit vártak és kerestek volna 
bizonytalanul, egy lázálom gyötrő 
ködében. Azután hazamentek. 
   A lépcsőkön elfáradtak. Halványan 
és lihegve dőltek a díványra. Egymás 
szemébe néztek. A szemükben ez 
állott: „Ma se találtuk meg. Nincsen 
sehol. Másutt kell keresni...” 
   Voltak azonban órák és percek, 
mikor sárga arcukon türelmetlen 
ráncok rebbentek meg, piros ráncok, a 
láz rettenetes ráncai. Ilyenkor féltek. 
Ilyenkor futni kezdtek ezek az őrült 
keresők. Ilyenkor rohantak előre a 
rossz öreg lábaikkal, csetelve-botolva, 
mint akit űz valaki, és a kopasz 
homlokuk megizzadt,  elsápadt, 
összehervadt. Futottak, és öreg szí-
vecskéjük erősen dobogott a verseny-
futástól. (...) 
   Mózes (...) megállt egy ház előtt, 
melyről soha senkinek se beszélt. 
   Állt a ház előtt, mint a cövek, és nem 
mozdult. Nem tudni, mi vitte oda. Nem 
tudni, mit várt. 
   A háziaknak feltűnt az idegen. (...) 
   – Mit akar itt? 
   Mózes nem felelt. 
   – Mit keres? 
   Mózes kicsit gondolkozott, s egysze-
rűen és szelíden csak ezt akarta 
mondani: 
   „A fiatalságomat." 
   De nem mondta, s inkább hátrált. 
Magában pedig csendesen megfogal-
mazta a mondókáját: 

„Igen, uram, a fiatalságomat keresem 
e téglák alatt, az én édes, szép fiatal-
ságomat. Önök ezen csodálkoznak és 
felháborodnak. Érzelgősnek neveznek 
érte. De mi eljövünk messze földekről 
az emlékekért, a színekért, és eljöttem 
én is ide a barna fürtjeimért, a karcsú 
derekamért s a fiatal szájam csókjaiért, 
és meg akarom keresni, és meg fogom 
találni, mert lehetetlen, hogy elmúlt 
volna. Hiszen én itt vagyok. Lehetet-
len, hogy valami kihulljon így a kezem-
ből. Nézze meg az arcomat. Akárcsak 
az én húszéves testem indult volna 
feloszlásnak. Ezt nem lehet meg-
érteni.” (...) 
   Mózes már igazán semmit se 
keresett. 
   Ment haza. 
   (...) A gyertya csonkig égett. 
Barátságtalan vörhenyes fényben 
úszott a szoba. Az ablakokon hideg 
levegő áramlott. Nyikorogtak a 
bútorok. 
   Mózes leroskadt egy székre, és 
mintegy csak magának mondta: 
   – Nem lehet. 
   Körülötte minden harsogva vagy 
halkan zengte vissza a gondolatát. 
   A lámpa kormos üvege recsegve 
mondta: 
   – Nem lehet. 
   A szél megkocogtatta az ablakot: 
   – Nem lehet. 
   Az ősz is beleszólt: 
   – Nem lehet. 
   Aztán látta magát meggémberedve, 
foltos arccal a tükörben. Ez a kép is 
arra intette: 
   – Nem, nem, nem. 
   Mózes a barátjához fordult. Odaült 
az ágy szélére, és megsimogatta a 
haját. 
   – Dániel... – kezdte el pityergő 
hangon – Dani... 
   Csak ritkán nevezte így. Most volt 
hozzá legközelebb. 
   Diákkorában se látta ily gyámol-
talannak és kicsinynek, és sohase 
szerette így ezt az öreg, öreg fiút, mint 
most. 
   – Nem gondolod – mondta – , hogy 

nem nekünk való ez a szoba? 
   Az öreg ránézett, és bólintott. 
   – Nagyon magas. 
   – Nehéz fűteni. 
   – Az ablakok rosszul záródnak.  
   – Nincs külön bejárat. 
   – Nem nekünk való. 
   Hónapok óta gondolkoztak erről. 
Végre kimondhattak mindent, ami 
szívükön feküdt. A szoba öt perc alatt 
kegyvesztett lett. Drága is, rossz is. A 
háziasszony barátságos, de tolakodó. 
Egy óráig szapultak mindent. 
   Valamit nagyon halkan ümmögtek. 
Aztán Mózes kiment, és csak annyit 
mondott: 
   – A szoba nem megfelelő. Felmon-
dunk. Még ma este elmegyünk. 
   Dániel felkelt az ágyból. A változásra 
még valami örömet érzett. Öltözködött. 
   A holmijukat egy-kettő összerakták. 
Siettek, szöktek innen. Szégyellték 
magukat. Valami titkos kudarcot vittek 
magukkal. Szíjazták a bőröndöket. A 
háziasszony csodálkozva nézte a 
kulcslyukon az éji készülődést. Még 
egynéhány ruhadarabot kellett a 
kosárba gyömöszölni, és készen 
voltak. Dániel lomhán csoszogott előre 
a nehéz botosokban. 
   – Nem felejtettünk itt valamit? 
   Mózes magára vette a télikabátját. 
Még egyszer ránézett a szobára, s 
aztán lassan átölelte tekintetével az 
egész várost, az egyetemet, a 
kerteket, a leányokat, és egyszerre 
látta magát fiatalon, messzeségek 
felszínén lebegve, s úgy érezte, hogy 
mindent, mindent itthagyott, és most, 
amikor elmegy innen, semmit se visz 
már magával. Mégis mennie kellett. 
   A vonat nyolc órakor indul. 
   Nyakába vetette tehát sárga sálját, 
és föltette a sötétzöld sapkát. 
   – Nem felejtettünk itt valamit? – 
nyafogta még egyszer szobatársa a 
lépcsőházban. 
   Mózes a korlátnak dőlt. 
   Aztán csendesen mondta: 
   – Nem. 
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    Ilyenkor, év végéhez közeledve cso-
dálkozva kérdezik, különösen az idő-
sebb nemzedékhez tartozók: már 
megint eltelt egy esztendő? Életünk 
során úgy éljük meg az idő múlását, 
mint az állomásról kiinduló vonat ese-
tében látjuk: lassú az indulás, aztán 
egyre jobban felgyorsul a szerelvény. 
Gyermekkorunk eseménydús, szinte 
végtelennek tűnő napjai egyre inkább 
lerövidülnek, és korosodásunkkal ará-
nyosan mind gyorsabban elsuhannak. 
    Akaratunktól függetlenül beleszüle-
tünk az idő sodrásába, és haladunk 
születésünktől halálunk felé. Mintha 
utunk során egyirányú utcába kény-
szerültünk volna, csak egy fele mutat 
az időnyíl. Utunkon meg nem állha-
tunk, sem nem fordulhatunk vissza, itt 
csak menni lehet, és mindig előre. En-
nek a menetelésnek pedig, akár tet-
szik, akár nem, mindnyájan részesei 
vagyunk.  
    Erwin Schrödinger (1887-1961) No-
bel díjas fizikus is ezt mondja: „Az idő 

bizony a legszigorúbb urunk, mivel 
mindnyájunk létét szűk korlátok közé 
szorítja, 70-80 esztendőbe, ahogy a 
90. zsoltár mondja.” 
    Sokan szeretnénk választ kapni arra 
a kérdésre, hogy mi is az idő, és mivel 
az idő lényegét ember megragadni 
nem tudja, ezért Istenhez fordulva, Őt 
kell megkérdeznünk. 
    A Bibliából, Isten kijelentéséből kiin-
dulva az válik világossá, hogy az idő a 
mi számunkra Istentől rendelt, és meg-
állapított mérték. „Az asszonytól szüle-
tett ember rövid életű és háborúságok-
kal bővelkedő. Mint virág, kinyílik és 
elhervad, és eltűnik, mint az árnyék és 
nem állandó. Nincsenek-é meghatá-
rozva napjai? Az ő napjainak számát 
te tudod: határt vetettél neki, melyet 
nem hághat át.” (Jób 14, 1-2, 4)  En-
nek tudatában hálásak vagyunk Isten-
nek, hogy nekünk is időt adott, és kö-
nyöröghetünk bölcsességért, hogy ez-
zel az ajándékkal céltudatosan és he-
lyesen élhessünk. Tudomásul kell ven-
nünk, életünk idejét meg nem hosz-
szabbíthatjuk, de szenvedélyeknek hó-
dolva (kábítószerek, alkohol, dohány-
zás, extrém sportok, helytelen szexua-
litás) lerövidíthetjük, megcsonkíthatjuk. 
Teremtő és megváltó Urunkra figyelve 
megérthetjük, hogy mindenre,ami földi 
életünk számára fontos és üdvössé-
günk szempontjából nélkülözhetetlen, 
időt rendelt. (Prédikátor 3, 1-15)  Mivel 
időre van szükség minden testi és lelki 
cselekedethez, meg kell tanulnunk jól 
gazdálkodni vele. 
Az idő tulajdonságai közül, nem árt, ha 
néhányat felsorolunk: nem tárolható, 
nem kölcsönözhető, nem ugorható át, 
mindig előre halad, nem kamatoztatha-
tó, minden nap egyforma hosszú. Ér-
demes elgondolkodni rajta: számunkra 
milyen következménnyel járnak az is-
mertetett idő-tulajdonságok. 
    A Szentírásban leggyakrabban két-
féle időfogalommal találkozunk. Az 
egyiket a Biblia kronosz-nak, a másikat 
kairosz-nak nevezi. Mivel magyar 
nyelvre mindkettőt ugyanazzal a szó-
val fordítjuk, értelmezésbeli zavarokat 
idézhet elő. Tisztánlátás szempontjá-
ból fontos ezt a kétféle időre vonatkozó 
jelentést érthetővé tenni. 
    A kronoszról azt kell tudni, hogy az 
ember ideje. Amint egy útnak, van kez-
dete és vége, a kettő közötti rész pedig 
eseményekhez fűződő szakaszokra 
osztható, ilyen a mi földi időnk. Ez a 

fajta idő nem választható el a tértől, 
mindig valahol vagyunk, sokszor mi 
dönthetjük el: hol akarunk élni, lenni, 
és nem választható el az anyagi világ-
tól, mert a keresztyén ember sem él 
légüres térben, és neki is földi anyag-
ból álló teste van. Az anyagi világot, a 
térrel együtt Isten teremtette. Külön-
ben: az anyag, tér és idő hármassága 
adja fizikai világunk lényegét. 
    A kairosz az Isten ideje, melyet sem 
anyag, sem tér nem köthet gúzsba. 
Jézusban Isten jött közénk a földre, és 
vele együtt az Ő ideje is. Megváltónk-
nak tetteit, csodáit, az Isten idejéhez 
való igazodás határozta meg. Mindent 
a legmegfelelőbb alkalommal cseleke-
dett. Mennyire kívánatos lenne, hogy a 
keresztyén ember is Isten időszámítá-
sát keresve cselekedne! Nem lehetet-
len vállalkozás ez, hiszen Krisztus be-
fogadásával együtt az örökélet – Isten 
kairosza –  is megjelent életünkben. 
Áldást hordozó, maradandó tettek ak-
kor születnek, amikor Isten szerint, 
Ővele egy időben cselekszünk. A be-
teljesült időt is jelenti a kairosz, amikor 
minden szükség kielégíttetett, minden 
hiány és nélkülözés megszűnt. Nincs 
többé vágyakozás és várakozás, ha-
nem örök, boldog egyidejűség van. Er-
re az alkalomra várunk most remény-
séggel, mivel a mennyei életben lesz 
teljességgel a mienk. 
    Keresztyének szóhasználatában 
gyakran fordul elő: a kegyelmi idő, 
utolsó idő, adventi idő  kifejezés. Lé-
nyeg szerint egyszerre éljük ezeket az 
időket. 
A kegyelmi idő az egész emberiség 
számára elkezdődött a bűneset óta, 
amikor az ember engedetlenségével 
kiérdemelte teljes kiirtatását, de időt 
nyert a számára szerzett üdvösség fel-
ismerésére és elfogadására. A kegyel-
mi idő, mint a Jézus-várás adventi ide-
je is tart mindaddig, amíg Ő visszajön. 
Az utolsó idő pedig a Jézus megváltó 
áldozatával kezdődött, amikor Isten a 
maga részéről mindent megtett örök 
üdvösségünk érdekében, és most is 
tart, miközben az Istennel való megbé-
külés lehetőségének evangéliuma hir-
dettetik, de bármikor, amikor Istennek 
tetszik: lezárja.. A mostani időnkben 
pedig éppen ezért egyre hangsúlyo-
sabban figyelmeztet Isten Szentlelke:  
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek a ti szíveteket.” (Zsid. 3, 
7-8) Aki pedig hittel engedelmeskedik, 
Istentől az örökkévalóságban tökéletes 
boldogságot, igazi otthont, Jézussal 
való örökké tartó együttlakozást nyer. 
 
                                               Pitó Antal 

Az idő bibliai szemlélete 

Zrínyi Miklós 
 

Az idő szárnyon jár 
 

Az idő szárnyon jár,  
Soha semmit nem vár,  

És foly, mint erős folyás;  
 

Vissza soha sem tér,  
Mindent a földre vér,  
Mindeneken hatalmas;  

 

Ő gazdagot, szegént  
Öszveront egy szerint,  
Nincs néki ellenállás.  

 

Csak egy van, időtűl  
S az ő erejétűl  

Aki békével marad;  
 

Nem fél kaszájától,  
Nem sebes szárnyától,  

Üdő rajta elolvad:  
 

Az tündöklő hírnév,  
Mely dicsőségre rév,  

Az mindenkor megmarad. 
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     „De te, Uram, örökké megma-
radsz… de te ugyanaz vagy…” (Zsolt. 
92, 13-28). Isten az ő örökkévalóságá-
ból kimetszette a világ, az ember szá-
mára az időt. Azt, ami eltelt, és azt, 
ami felé haladunk. A Biblia első és 
utolsó verseiben is erről van szó: „
Kezdetben teremtette Isten a mennyet 
és a földet… bizony, hamar eljö-
vök…” (I. Móz 1, 1; Jel. 22, 20). De az 
egyes ember számára ez „csak” 70-80 
esztendő (Zsolt. 90, 10), az alkalmas 
és alkalmatlan idő (II. Tim. 4, 2). 
    Az ószövetségi ember arccal kelet-
nek fordulva határozta meg az időt. 
Szerinte a múlt nem mögötte, hanem 
előtte van, valahol ős-keleten, s a jelen 
embere előtt éltek az atyák, történtek 
Isten nagyságos dolgai. Ez a történe-
lem. Még különösebb, hogy a jövőt 
maga mögött tudta, ahogy az ember 
nem látja a mögötte levő dolgokat. Em-
lékezetünkben mi is múltunkat előde-
inkkel népesítjük be, a jövőnket pedig 

utódainkra bízzuk. 
    A jelen a múlt és a jövő szorításá-
ban történik, s ez csupán egy szempil-
lantásnyi idő, amire a héber nyelvnek 
van egy különös szava, amelyet csak 
latin fordításban érthetünk meg: mo-
mentum, ez pedig mozgást, impulzust 
jelent, s ugyanilyen „mozgás” a mi 
szempillantás szavunk. Persze, egyéni 
életünkben ez a pillanatnyi idő kitágul 
a bibliai 70-80 esztendőre. 
    Az igehirdetés „mozgás”, történik, s 
számunkra alkalmas és alkalmatlan 
idővé válik. Pál apostol arra kötelezi 
fiatal tanítványát, Timótheust, hogy ezt 
használja ki. Nem csupán az igehirde-
tő, de a gyülekezet tagjai számára is 
lehet alkalmas, vagy alkalmatlan idő 
(pont). Amikor nincs más dolgom, ami-
kor megelégedett vagyok, számomra 
az igehirdetés alkalmas idő; amikor 
körmömre égett a munka gyertyája, 
amikor kedvetlen vagyok, amikor a tv-
ben éppen sorozatfilm pereg, kellemet-

len meghallanom a harang hangját. 
Ilyenkor választanom kell.  
Egy bethániai házacskában, abban a 
pillanatban, amikor Jézus megjelent, 
beállt a döntés szempillantásnyi ideje. 
Márta úgy érezte, hogy ez az idő a jó 
szándékú szorgoskodásra alkalmas, 
de ezzel alkalmatlannak (elhalasztha-
tónak?) ítélte azt, hogy a Mester lábá-
hoz ülve beszédét hallgassa. Mária 
pedig ezt tette, számára az idő alkal-
mas volt, s ezzel a jó részt választotta 
(Lk. 10, 38–42). 
    „Előttünk”, múltunkban elmulasztott 
alkalmak vannak; túl a bűnbánaton, 
éreznünk kell a kötelezést az ismeret-
len „mögöttünk” levő jövőre nézve, 
hogy „álljunk elő”, legyünk készen az 
igehirdetés meghallására. Alkalmas és 
alkalmatlan időben, amíg tart szempil-
lantásnyi életünk. Amíg időnk van. 
                                                              
                                   dr. Kozma Zsolt 

Alkalmas és alkalmatlan idő 

Lucius Annaeus Seneca  

Erkölcsi levelek (1. levél)  
Így tégy, Luciliusom: tarts magadra jussot, s az időt, melyet 
eddig elvettek vagy eloroztak tőled, vagy kicsúszott a 
kezedből, gyűjtsd össze és ügyelj rá. Győződj meg róla, hogy 
úgy igaz, ahogy írom: bizonyos pillanatokat elragadnak 
tőlünk, másokat elcsennek, ismét mások meg 

elfolydogálnak. A legrútabb veszteséget mégis a 
nemtörődömség okozza. S figyeld csak meg jól, az élet 
legnagyobb része elillan, ha rosszul cselekszünk, nagy része, 
ha semmit sem cselekszünk, s az egésze, ha mindig mást 
cselekszünk. Kit tudsz megnevezni, aki az időnek 
valamelyes értéket tulajdonít, aki megbecsül egyetlen napot, 
aki feléri ésszel, hogy naponta meghal? Tévedés ugyanis, ha 
azt hisszük, hogy a halál még távol van tőlünk: nagy része 
már el is hagyott bennünket. Ami életünkből mögöttünk 
van, az már a halál kezébe került. Cselekedj hát, Lucilius, 
úgy, ahogy írod is: markolj meg minden órát. Tedd rá kezed 
a mára, és kevésbé fogsz függeni a holnaptól. Míg 
késlekedünk, elfut az élet. Miden a másé, csak az idő a 
miénk. A természet csupán ennek a síkos-csuszamlós 
dolognak a birtokába iktatott bennünket, s az űz ki onnan, 
aki akar. És a halandók oly ostobák, hogy a legcsekélyebb, 
leghitványabb és bizonyosan pótolható dolgokkal engedik 
számlájukat megterhelni, ha hozzájutnak, de senki sem 
tekinti magát a legkevésbé is adósnak, ha időt kap, holott ez 
az egyetlen, amit még az sem tud visszafizetni, aki hálás 
érte. Kérded talán: mit teszek én, miközben ezekre 
oktatlak. Őszintén megvallom: mint mindenkinek, aki 
kedveli a pompát és takarékos, a költségvetésem nekem is 
rendben van. Nem mondhatom, hogy semmit sem 
vesztettem el, de hogy mit, miért, s hogyan veszítek el, 
megmondom; meg tudom okolni szegénységemet. De 
velem is az történik, mint a legtöbb emberrel, akit nem 
saját bűnei juttattak ínségre: mindenki megbocsát, senki 
sem támogat. Hogy is van hát? Nem gondolom szegénynek 
azt, aki elégedett, akármilyen kevéskéje megmarad, mégis 
azt akarom: te csak őrizd meg, ami a tiéd, és ehhez jókor 
láss hozzá. Mert ahogy őseink tartották: késő a takarékosság, 
ha már a hordó fenekén járunk – nemcsak azért, mert az 
alján már alig van valamicske, hanem mert addigra már csak 
a seprője maradt meg. Élj egészségben! 
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    Egy ötödikes kisdiák „Bemutatom a 
családom” fogalmazást ezzel a mon-
dattal kezdte: Apám ideges, anyám 
ideges, nagyanyám türelmes, ráér sze-
retni engem. 
    Amikor az idő mivoltán töprengünk, 
érdemes elgondolkodni a valójában 
nem gyermekes mondat igazságán. 
Jó, a nagymama nyugdíjas, kitelik ide-
jéből, hogy törődjék unokájával. De a 
gyermeknek vannak szülei is, ők nem 
érnének rá vele foglalkozni? Persze, 
hogy törődnek vele, számon kérik isko-
lai teljesítményét, de nem fedezik fel 
benne azt, ami szeretetreméltó, amiért 
átölelve suttoghatnák, miként József 
Attila mamája: „Egyél, nekem nősz 
nagyra, szentem!” 
    Gyakran már csak ajándékainkkal 
szeretjük gyermekünk. Dolgozunk so-
kat azért, hogy a legkülönb játékot, a 
legjobb cipőt adjuk neki. Nem hiszünk 
abban, hogyha vele töltjük időnk egy 
részét, ölünkbe vesszük, nyakunkba 
ültetjük, ez számára többet jelent, mint 
a drága ajándék. 
    Türelmetlen korban élünk, az ide-
gesség szinte kötelező, a kapkodás: 
modor. Eltűnt életünkből a türelem, ér-
tékét vesztette. Szinte bárgyúságnak 
tűnik azok előtt, akik a sürgölődést 
életformájuknak választották. Pedig ha 
csak a pénzért és nyereségért dolgo-
zunk, börtönt építünk magunknak. En-
nek falait áttörni egyre nehezebb lesz, 
a hússzívet a karrierépítés lassan 
megkérgesíti, kőszívvé változtatja. Eb-
ben a szívben nem lesz helye az 
együttérzésnek, a türelemnek, a má-
sikra figyelésnek, a hálának, a nyugodt 
szemlélődésnek, az ünnep csendjé-
nek, a természet áhítatának. Minden-
nek, ami megkülönböztet minket a 
pontos és gyors gépektől. 
    Veszedelmes forgatagban sodró-
dunk. Az információ mennyiség meg-
sokszorozódott, de a feldolgozásukra 
fordítható idő alig nőtt. Ebből ered örö-
kös szorongatottságunk, versenyfutás 
ijesztőre nőtt árnyékunkkal. (Miért ide-
ges apám, anyám?) Élmények egy-
másra torlódásában élmény-érzé-

kenységünk tompul, közönyösödik, fá-
sul. 
    Dehát milyen minőségű ingerek 
bombáznak nap mint nap minket? 
Mostani világunk inkább a hanyatló 
Rómához hasonlít. A kulturális kínálat 
sok mindent szór elénk, de nem igazi 
mélységeket, inkább látszatértékeket. 
A reneszánszkori Firenzében Michel-
angelo szobrai kerültek a közterekre, 
most óriás plakátok hirdetik, hogyha 
ezt és ezt a fogkrémet használjuk, ak-
kor boldogabbak leszünk. 
    Az elsilányosodás védekezésre 
késztet bennünket. Legbensőnkben 
egy hang, gyermekkorunk óta halljuk, 
figyelmeztet: mit ér az embernek, ha 
az egész világot meg is nyeri, de lelké-
nek kárát vallja? Ez a hang arra bíztat, 
hogy nézzük át értékrendünket, a 
szükségeset a feleslegestől válasszuk 
külön. Hisz életidőnk is mintha hirtelen 
megrövidült volna. Hiába tolódott ki az 
átlagéletkor határa, hiába gyorsult a 
hírközlés meg a közlekedés. Az, amit 
első örömünkben az idő legyőzésének 
véltünk, valójában csak jobban kiszol-
gáltatott az időnek. Ezt a kiszolgálta-
tottságot csak a szeretet tanítására 
hallgatva oldhatjuk fel, szabaddá csak 
az tehet, lélekben és igazságban. Ha 
meg akarjuk őrizni életünket, jobban 
kell szeretnünk az igazságot, mint az 
életet! 
    „Mennyi minden, amire nekem nin-
csen szükségem” elvét követve tanu-
lom a türelmet, az odafigyelést, mert a 
lélek szemevilága a figyelem, és a sze-
retet a lélek tekintete. Minden türelmes 
odafigyelés: kilépés önmagunkból, 
önösségünkből. Ez egyfajta imádság is 
(Simone Weil szerint). Így el tudom 
suttogni naponta „Nekem nősz nagyra, 
szentem” varázsigéjét, a védettség és 
biztonság melegében megnyugvó 
gyermekemnek. Otthonunk a pihenés-
táplálék-bensőségesség hármasában 
életerőt nővelő és lélekerősítő hata-
lom. Ha jól szeretünk, akkor könnyebb 
a kötelességteljesítés, az elvárásoknak 
megfelelés. 
    Miközben e bizakodó sorokat olva-

sod, fiad, lányod már hetek óta kötő-
szó nélküli mondatokban válaszolgat, 
a számítógéppel viszont megállás nél-
kül társalog. Fanyalogva szalad iskolá-
ba, de kiviharzik éjszakai barátok világ-
megváltó beszélgetéseire. 
    Ilyenkor nem segít, ha felemeled a 
hangod, ha vezényszavakban viselke-
dési szabályokat közölsz. Nyugodtan 
is elmondhatod, mert el kell monda-
nod, a véleményed. Kiváró türelmet 
kell tanulni, az otthont adó bizalom, 
jóindulat fényét semmi sem veheti el. A 
tékozló fiú jelenete előbb-utóbb meg 
fog ismétlődni. És lesz egy másik fo-
galmazás is, leíratlanul: „Apám türel-
mes, anyám türelmes, ráérnek szeretni 
engem. Ők az én otthonom.” 
    Ennek a türelmes szeretetnek ben-
sőséges fénye a felnőtté váló gyerme-
ked útját végig fogja kísérni és erőt su-
gározva emlékeztetni a „ráérés” csodá-
jára. 
                                          Költő Ágnes  
 

 

„Elfut a perc, az örök idő várja” 
(Reményik) 

 

Ráérek? 

 
 
 
Weöres Sándor 
   

           Örök pillanat 
 

Mit málló kőre nem bizol:  
mintázd meg levegőből.  
Van néha olyan pillanat  

mely kilóg az időből,  

mit kő nem óv, megőrzi ő,  
bezárva kincses öklét,  

jövője nincs és multja sincs,  
ő maga az öröklét.  

Mint fürdőző combját ha hal  
súrolta s tovalibbent –  
így néha megérezheted  
önnön-magadban Istent:  

 
fél-emlék a jelenben is,  

és később, mint az álom.  
S az öröklétet ízleled  
még innen a halálon. 
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Márták és Máriák (32.) 
 
    Pár évtizede még az országúton elhaladó utas láthatta a 
megviselt állapotban álló koronkai Toldalaghi-kastélyt, ma 
már romhalmaz van a helyén. A XIX. sz. második felében 
Orbán Balázs A Székelyföld leírása című könyvében egy 
rajzot közöl, s ezt írja: „Mellékelt képünk a gyönyörű fekvé-
sű  Toldalaghi-kastélyt háttérben a dombokkal mutatja és a 
park egy részével, melynek szépség és célszerű berende-
zésre nézve alig van párja a Királyhágón inneni részben.”   
    Koronkáról az első írott említés az 1332-es pápai dézs-
mák jegyzékében olvasható, és egy XVI. századi feljegy-
zésben 8 kapuval szerepel, a leányegyház, Székelybós pe-
dig 2 kapuval. A falu lakói nagyrészt reformátusok, templo-
muk a XVIII. században épült egy régebbi helyére, amely 
magas védfalakkal volt körülvéve. Erről is ír Orbán Ba-
lázs:  „E templom bár új, de mégis egyike a legízlésesebb 
és legszebb falusi egyházaknak, főként páratlanul szép szó-
széke és úrasztala, melyeket kékes márványból művészi 
véső idomított 1806-ban özv. gróf Toldalaghi Lászlóné Kor-
da Anna rendeletére.”  A templommal átellenben láthatjuk a 
szépen felújított paplakot, a tágas irodával, tanácsteremmel, 
ahol a gyülekezeti alkalmakat tartják, nőszövetségi biblia-
órákat.  
    A népes nőszövetség 1992-ben alakult, akkor választot-

ták az elnöknőt, titkárt, pénztárost, megállapították a tagsági 
díjat. Az első években buzgón dolgoztak, nagy volt az ér-
deklődés, rendszeresen tartották a bibliaórát, előadásokat 
hallgattak, konferenciákat látogattak. A  körzeti felelősök az 
egyedül élő öregeket, betegeket számon tartották, akiket 
megajándékoztak abból a nőszövetségi alapból, amit a hol-
landoktól kaptak. A Lídia árvaházba, öregotthonba látogat-
tak, szív-műtött gyermeket támogattak, temetkezési segélyt 
nyújtottak. Gyászoló családokat látogattak a tiszteletes úr 
vezetésével. Szegény gyermekeknek tízórait biztosítottak, a 
rászorulóknak a mindennapi kenyér árát kifizették az üzlet-
ben. Évekig szünetelt a nőszövetségi munka, csak a vásár-
helyi öregotthon látogatása és a kevesek által látogatott bib-
liaóra működött. 2000-ben új vezetőséget választottak, 
megélénkült az élet, különösen az utolsó évben. Nemrég 
színházba mentek, az énekkarral kirándulást szerveztek a 
Fogarasi-havasokba. A nőszövetségi zászlót Nagyölyvesről 
hozták és Kutyfalvára vitték. A nagyobb összejövetelekre 
edényeket, poharakat, evőeszközöket, asztalterítőket vásá-
roltak.  
    Mindig várják a bibliaórát, ahol nyáron 10-17, télen 20-27 
asszony hallgatja Isten igéjét, imádkozik, énekel együtt. 
Megnézték, és a következő héten részletesen megbeszél-
ték az Eszter című filmet. Most egy előadás-sorozatot indí-
tanak Nagyasszonyaink címmel, amelyet a nőszövetség 
tagjai tartanak, van, aki már a könyvészeti anyagot is be-
szerezte. Legnagyobb vállalkozásuk a nyári nőszövetségi 
konferencia megszervezése volt, amikor szívvel-lélekkel 
együtt dolgoztak, hogy elláthassák az odalátogató 200 ven-
déget. Kemencében főtt töltött káposzta volt a menü, házi-
kenyérrel. Közös pénzből csak a kávét, kalácsot fizették, 
más minden adományként gyűlt össze. Volt, aki a húst vá-
sárolta meg, más a káposztát, megint más a kenyeret adta.       
    Koronka leányegyháza a nem messze fekvő Székelybós. 
A 70 lelket számláló falu kiöregedőben van, a gondnok és a 
harangozó is asszony. Itt is szépen dolgozik a nőszövetség. 
A bibliaórát 10-12 asszony látogatja. Amikor a koron-
kaiakkal együtt filmvetítésen vesznek részt, a tiszteletes úr, 
vagy tiszteletes asszony kocsival megy utánuk. Idősek, fia-
talok egyaránt buzgók és tevékenyek. A születésnapokat 
virággal, süteménnyel ünneplik, terveik között szerepel más 
nőszövetségekkel találkozni, kirándulásokat szervezni. 
Azért imádkoznak, hogy otthonukban tudjanak türelmet, 
szeretetet sugározni. 
                                                                                       T. I. 

  A koronkai nőszövetség 

* A Malozsa-völgyi nőszövetségek találkozójának adott otthont Istvánháza 2009. szeptember 19-én, ahol Kovács Réka 
pszichológus Konfliktuskezelés a családban címmel tartott előadást. Ekkor avatták fel az Istvánházi Református Nőszövet-
ség zászlaját is, melynek jeligéje a 23. Zsoltár 1. verse: „Az Úr az én pásztorom.” 
 
* November 10-12 között az Alsó-Marosmente presbitereinek és nőszövetségeinek közös konferenciáját tartották 
Marosbogáton. Tizenhárom református gyülekezet lelkipásztorai, presbiterei és nőszövetségi küldöttei magyarországi meg-
hívottakat hallgattak, akik a lelkész és presbiter kapcsolatáról, Kálvin munkásságáról, és a református identitásról tartottak 
előadásokat. A háromnapos konferencia úrvacsoraosztással fejeződött be. (Csáki Józsefné) 
 
* November 22-én Bonyhán meghitt ünnepség keretében leleplezték Árva Bethlen Kata halálának 250. évfordulója alkalmá-
ból, a helybéli Református Nőszövetség által állíttatott emléktáblát. Az ünnepségen Bethlen Kata-imádságokat olvastak fel 
a bonyhai iskola tanítónői. 
 
* A Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége évi összegző közgyűlését tartotta 2009. november 28-án a Diakóniai 
Otthon Bocskai Termében. Igét hirdetett Szép Ildikó lelkésznő, előadást tartott Kovács Réka pszichológus. Szövérffi Melin-
da egyházmegyei elnök beszámolója után adventi bazárt rendeztek.  
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     Libikóka 
 

    Nehéz feladat az időről 
írni. Különösen, ha nem 

csaponghatok össze-
vissza akármilyen 
időről, hanem az 
én időmről és 
mellette a mi 
időnkrő l kell
(ene) összefüg-
gő mondatokat 
egymás mellé 
tennem. 

Kétségtelen, hogy 
az egy családban 

kell(ene) lennie én 
időmnek és mi időnk-

nek.  
    A mi időnknek nevezzük azt, amikor a család együtt van, 
nem csak fizikailag egy térben léteznek egymás mellett, ha-
nem egymással foglalkoznak, figyelnek egymásra. A jó há-
zasság titka, írják női magazinok (és nemcsak), hogy a férj 
és feleség rendszeresen töltsenek el némi időt csak ketten. 
Gyermekek, anyós és após, szomszéd és barátok nélkül. 
Irigylésre méltó barátainknál szombat esténként a nagyszü-
lők elvállalják a gyerekeket vasárnap délig. Azt hiszem, ez 
csak segíthet a jó kapcsolat megőrzésében. Persze ezt az 
időt nem tévénézéssel kell eltölteniük, hiszen akkor valójá-
ban nem együtt vannak, hanem csak egymás mellett. Jó 
alkalom lehet ez az elmélyülésre, a sétára, a kikapcsolódás-
ra, az egymásra figyelésre. Sokan és sokszor vágyunk ilyen 
időre, és sokaknak egyáltalán nem vagy csak ritkán adatik 
meg.  
    Egyszer olvastam egy magazinban, hogy havi egy nap jár 
mindenkinek és tippeket is adott arra, hogy ezt miként kell
(ene) eltölteni. A magazin jellegéből adódóan kiderült, hogy 
a megfelelő arcpakolások, masszázs és egyéb szépítkezé-
sek után miként válhatnánk újra elbűvölő társsá.  

    Nem panaszkodom: a szombat esték olykor kikerülnek. 
De évek óta nem volt 24 órám csak magamra. Azt hiszem, 
ha lenne, akkor mindjárt egy egész hét kellene, hogy a le-
maradást behozzam. 
    Persze, ha az ábrándozásnál tartunk: játszhatunk a gon-
dolattal. Volna 24 órám...  kipihenném magam, rendet rak-
nék: otthonomban és a bensőmben is... elvégezném mind-
azt, amire azt mondom máskor, „majd ha sok időm lesz”, és 
már most érzem, több ez mint 24 óra. Pedig még nem be-
széltünk a rég nem látott ismerősökről, utazásokról stb. Ó, 
mennyi minden van, mennyi álom, mennyi vágy...  
    Akárhogy forgatom magamban a dolgot, csak arra jutok, 
hogy szűkíteni kell a kört. Jobban megszervezni a minden-
napokat, ügyesebben kihasználni a rendelkezésre álló időt. 
Feltenni a kérdéseket: Mi is fontos most? Mire is kellene 
időt szakítani? Mennyi időt kell szánni a fontosnak vélt dol-
gokra?  
    Ha ezt a gondolatmenetet folytatom, mindjárt oda lyuka-
dok ki, hogy az én életemben a legfontosabbak most a 
gyermekek. Hiszen olyan hamar megnőnek, és akkor már 
nem lehet a most elvesztegetett időt rájuk fordítani. Azt ol-
vastam valahol, hogy amikor 18 évesen kirepülnek a gyere-
kek az otthonból, akkor a szülők sosem mondják azt, hogy 
túl sok időt szántam a gyermekemre, sokkal inkább azt, 
hogy túl keveset. Sokszor eszembe jut ez, és mindjárt nem 
érzem tehernek a gyermeknevelést. Csak ezzel észrevétlen 
máris a mi időnknél vagyunk. A mi családunk idejénél. 
Nagyjából ez a két véglet van. A mulandóság: ami arra sar-
kall, hogy minél több időt töltsek azokkal, akiket szeretek. 
Végletesen sarkítva: mindig úgy mintha éppen az utolsó na-
pomat élném... és közben nem feledkezni meg arról, hogy 
az ember nem tud teljes értékű lenni, ha nem fordít magára 
is némi időt. Nem 24 órát, de valamennyit. Nehéz dolog a 
helyes arányt megtalálni, nem hiszem, hogy volna olyan 
ember, akinek maradéktalanul sikerülne. De nem is az a 
fontos, csak az, hogy megpróbáljuk úgy, hogy közben ne 
feledjük: ez is csak egy pillanat az örökkévalósághoz ké-
pest. 
                                                                      Korondi Kinga 
 
 

A sziget 
    Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi 
érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még 
sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tu-
domására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért vala-
mennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szige-
tet.  Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig ma-
radni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért 
imádkozott.  
    A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet 
mellett. Ő megkérdezte:  
    – Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?  
    – Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt 
viszek, itt nincs már hely számodra!  
    Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki 
egy csodaszép hajóval közeledett:  
    – Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?  
    – Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni! – válaszolt a 
Büszkeség, – itt minden tökéletes, és Te esetleg árt-
hatnál a hajómnak!  

    Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen 
előtte hajózott el:  
    – Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!  
    – Ó, Szeretet – mondta a Bánat – én olyan szomorú 
vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon!  
    A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan 
elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta a Sze-
retet kérését.  
    Hirtelen megszólalt egy hang:  
    – Gyere Szeretet, én elviszlek téged! –  aki megszó-
lalt, egy öregember volt.  
Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelej-
tette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, 
az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik 
neki, ezért megkérdezte a Tudást:  
    – Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?  
    – Az Idő volt –  mondta a Tudás.  
    – Az Idő? – kérdezte a Szeretet. – Miért segített raj-
tam az Idő?  
    A Tudás válaszolt:  
    – Mert csak az Idő érti meg, hogy milyen fontos az 
életben a Szeretet!  
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Tevékeny életet él Fekete Teréz 
nyugdíjas tanítónő, bár az utolsó idő-
ben gerincbántalmak kínozzák, so-
kat jár orvoshoz, több időt tölt 
gyógykezeléssel. Ott látni őt a ma-
rosvásárhelyi Kövesdombi gyüleke-
zet alkalmain, a lakásában ragyogó 
rend, tisztaság, s 80 éve ellenére 
gyakran segít gyermekeinek, unoká-
inak. Mi lehet a titka annak, hogy 
nem panaszkodó, jajgató, hanem 
derűt sugárzó, tettrekész asszony?  
 
     – Hogy szervezed meg az idődet, 
hogy ilyen sok dolgot el tudsz végezni? 
    – Áldott legyen az Úr, hogy megis-
merhettem, hogy időmet, erőmet Ő irá-
nyítja. Minden héten 3-4 bibliaórát tar-
tok, előfordul hogy 5-öt is, s az ezekre 
való készülés tölti ki a hét legnagyobb 
részét. Boldog vagyok, hogy erőt adott 
ahhoz, hogy Róla bizonyságot tehetek, 
az Ő szeretetéről beszélhetek az em-
bereknek. 
    – Mivel telik egy napod? 
    – Mindig a napi ige olvasásával kez-
dem és imádsággal. Nemcsak a gyer-
mekeimért, unokáimért imádkozom, 
hanem a bibliaóra résztvevőiért, a gyü-
lekezetért, azokért, akiket elém hoz 
Isten. Az Ő útmutatását, vezetését ké-
rem a napi munkámra. Nagyon sokat 
tusakodom a bibliaórákra való felké-
szülés közben, mindig több ige jön 
elém, aztán megállapodom egynél, 
amely fölött megnyugszik a lelkem. 
Vázlatot készítek, régebb nem hasz-
náltam, most gyakran belepillantok. 
Közben elvégzem a házimunkát, ha 
szükséges, a gyermekeim családjának 
segítek, most is itt ebédelt nálam az 
egyik unokám. A fiamék hosszabb ide-
ig javították a lakásukat, addig nálam 

étkeztek. Hálás vagyok az Úrnak, hogy 
mindezt el tudom végezni, hogy ilyen 
egyetértésben, szeretetben  élhetek a 
gyerekeimmel, a családjaikkal. 
    – Fiatal korodban volt-e lehetőséged 
a hit gyakorlására? 
    – Gyermekkoromban hívő légkör-
ében nőttem fel, a napot mindig imával 
kezdtem felnőtt koromban is. Volt egy 
áldott nagynéném, aki minden nap fel-
jött hozzánk, elolvasta a napi igét, 
együtt imádkoztunk, az egész család. 
Nyilvánosan nem tehettem bizonysá-

got a hitemről, nem olyanok voltak a 
körülmények, de az iskolában a gyer-
mekek érezték a Krisztus szeretetét, 
amely általam rájuk áradt. 
    – Sok iskolai munka, otthoni gyer-
meknevelés, háztartás, hogy jutott 
mindenre időd? 
    – Valóban sok volt az iskolai munka, 
mert én a tanításon kívül mindig elő-
adásokat szervezetem az osztályom-
mal, táncot tanítottam, a jelmezek, 
díszletek, próbák sok időt igényeltek. 
Az otthoni munkában nagy segítség 
volt drága édesanyám, aki haláláig ve-

lünk lakott. A rendet megköveteltem a 
gyermekeimtől, mindenkinek fiókjai 
voltak, ahová el kellett rakni a holmiju-
kat. A hét napjait beosztottuk: hétfőn 
mosás, kedden vasalás, pénteken ta-
karítás, szombaton főztünk előre va-
sárnapra is. 
    – És vasárnap? 
    – Sajnos templomba nem járhattam, 
mert mindig megbízottak álltak ott és 
figyelték, hogy a pedagógusok közül ki 
jár istentiszteletre. A családi életem 
boldog volt, de hiányzott az öröm, amit 
a nagyobb lelki közösség adhat. Úrva-
csorát is titokban, nagymamámnál vet-
tem. 
    – Mikor és hogyan tervezted el a 
munkát? 
    – A házimunkákat megbeszéltük 
előre édesanyámmal, a tanításra való 
felkészülés este történt, miután a gye-
rekek lefeküdtek. Megírtam a lecke-
vázlatokat, s nagyon sok feladatlapot, 
szemléltetőeszközt készítettem. 
    – Volt-e a családnak évi terve? 
    – Igen, úgy osztottuk be a pénzt, 
hogy karácsony előtt az ajándékokra, 
utána a nyaralásra gyűjtöttünk. Kap-
tunk szakszervezeti beutalót, így tudott 
a család együtt pihenni a tengeren, he-
gyekben. Nyaralás után pedig a gyere-
keknek megvásároltuk mindazt, amire 
az évkezdéshez szükségük volt. 
    – Fontos-e  szerinted a keresztyén 
embernek a jó tervezés, időbeosztás? 
    – Igen, a mi Urunk nem a káosznak, 
hanem a rendnek az Istene. Pál apos-
tol azt írja a korintusiaknak: „a láthatók 
ideig valók, a láthatatlanok pedig örök-
kévalók.” A keresztyén embernek a 
munkáját, idejét az Örökkévaló szolgá-
latába kell állítania. 
                                          Tatár Irén 

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk 

 Régi ír áldás  
Legyen időd a munkára – ez a siker ára.  

Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.  

Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája.  

Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása.  

Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.  

Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.  

Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.  

Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önzővé légy.  

Legyen időd, hogy szeress és téged is szeressenek – ez isteni kiváltság.  
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  Árva Bethlen Kata nyomában 
 

    Örömmel vártam a Reformáció ünnepét, amikor a 
proMissio Egyesület által szervezett Árva Bethlen Kata em-
léktúrán én is részt vehetek. Ki ne örülne, hogy ilyen mélyhi-
tű asszony nyomába eredhet? Az elmúlt évek nőszövetségi 
munkatársképzőinek résztvevői indultunk útnak, felfedezni 
azt az örökséget, amit Bethlen Kata népére hagyott; megta-
pasztalni azt a hitet, amely erőt adott neki akkor is, amikor 
anyaként gyermekét temette, özvegységeiben erősítette, 
vagyonát iskolákra, templomokra költötte.   
    Gyönyörű őszi reggel indultunk Marosvásárhelyről. A bu-
szon ének és áhítat töltötte ki a máskor unalmas utazási 
időt. Első állomásunk Bonyha volt, ahol Bethlen Kata 1700-
ban született. A kastély már omladozik. Megviselte az idő és 
az elhanyagoltság. Ami nekünk érték, az másoknak siral-
mas rom. Fehérvári Bálint lelkipásztor, elmondta a kastély 
történetét. Gondolatban ma-
gam előtt láttam a gondtalan 
Katát a kastély előtt szalad-
gálni. Szép lehetett. De bol-
dogsága korán boldogtalan-
sággá változott, nyolc éves, 
amikor édesapja meghalt. 
Aztán tizenhét évesen édes-
anyja férjhez kényszerítette 
Haller Lászlóhoz. Házassá-
ga szűk két évében szület-
tek meg ikrei és leánya, halt 
meg édesanyja és férje.  
    A kastélyból a XV. szá-
zad elején épült templomba 
igyekeztünk. A Bethlenek 
címere ott díszeleg a szó-
szék koronáján. A templom-
ból kijövet forró teával és 
kaláccsal kínált meg ben-
nünket a lelkipásztor és fe-
lesége. Meleg fogadtatás 
után tovább folytattuk utun-
kat Dicsőszentmártonon ke-
resztül Medgyesre, ahol kör-
besétáltuk az óvárost, majd 
Szentágotán át Fogaras volt 
a következő állomás.  
    Bethlen Kata nagy szere-
tettel pártfogolta a fogarasi 
gyülekezetet, számukra 
templomot építtetett. A to-
ronyfalba vésett emlékkövén 
Bod Péter lelkész, akit tanulmányaiban és munkájában tá-
mogatott, ezt írja róla: 
            „E torony oldala tartja e nagy követ 

E kő befoglalja amaz áldott nevet 
Melyből akárki is példát vehet 
S példáját követvén az egekbe mehet...” 

    Szász Tibor lelkész és felesége mesélt azokról a küzdel-
mes évekről, és a mostani gyülekezeti nehézségekről. Las-
san szórványsorsra jutó gyülekezet egyik érdekessége, 
hogy úrasztali terítője abból a menyasszonyi ruhából ké-
szült, amit Bethlen Kata 3 évig saját kezűleg hímzett, gon-
dolkozva afelől, hogy férjhez menjen-e Teleki Józsefhez 
vagy sem. A templomkertben levő sírköve, ahova kívánsága 
szerint halála után temették, több mint kétszáz év óta őrzi 
az egykori udvari lelkésze, Bod Péter versét:  
            „Teste e kő alatt Gróff Bethlen Katának 
             Lelke szent kezében vagyon Jézusának 

                   Kiben hitt s Kit tartott Megváltó Urának 
                   Magát, alázatos, hív szolgálójának...” 
    Fogaras után Olthévízre igyekeztünk. E két településhez 
kötődnek Bethlen Kata életének legfontosabb eseményei. 
Második férjével, gróf Teleki Józseffel 1722-ben kötött há-
zassága békességben és jólétben indult, ő maga így vall 
erről a periódusról: „végre egy igaz hitben, vallásban, egy 
szívvel és szájjal tisztelhetem az én teremtő Istenemet az 
én édes férjemmel.” Három gyerekük született, azonban tíz 
évig tartó boldogsága hamar összeomlott, ugyanis egy év 
leforgása alatt eltemette három kisgyermekét, a következő 
évben pedig férjét. Mindezek ellenére Istenbe vetett hitét 
nem tudta semmi sem kikezdeni, vagy megtörni, sem üldöz-
tetése, sem a sok gyász, vagy betegsége. Hálaadó imájá-
ban, amit egyháztörténészek ma is számon tartanak, olvas-
hatjuk: „Bizony szomjúhozik az én lelkem az én Istenemhez, 
ahhoz az erős Istenhez, aki énvelem ennyi ki nem írható, 
annál is inkább meg nem hálálható irgalmasságát közölte. 

Oh Uram, adj erőt énnékem 
erőtlennek...” 
    A teljesen egyedül ma-
radt asszony Isten Igéjében 
és a jótékonykodásban ke-
resett és talált vigasztalást. 
Szó szerint értelmezte az 
anyaszentegyház építését, 
ugyanis 1737-ben fatemp-
lomot építtet a hévízi refor-
mátus gyülekezetnek és 
látván ennek gyarapodását 
1748-ban hozzáfogott egy 
új, kőtemplom építéséhez.   
    Felemelő volt a helybéli 
gyülekezettel együtt ünne-
pelni a Reformációt a Beth-
len Kata által építtetett 
templomban. Sylveszter 
Aba lelkipásztor előadása 
után, közelről is megtekint-
hettük a sákramentumok 
kiosztására adományozott 
kelyhet, kannát, tányért és 
hímzett terítőket. Az olt-
hévíziek hálával emlékez-
nek nagyasszonyukra. Az a 
szeretet, amellyel bennün-
ket is fogadtak, azt jelzi, 
hogy itt még él az a lelkület, 
ami háromszáz évvel ez-
előtt csodákra volt képes. 
Emlékezésünk és hálánk 

jeleként itt is egy koszorút helyeztünk el, mint ahogy azt 
Bonyhán és Fogarason is tettük. 
    Az emlékút szervezői arról is gondoskodtak, hogy az állo-
mások közötti, buszon töltött idő se legyen hiábavaló: a lá-
tottakkal, hallottakkal kapcsolatos hitmélyítő gondolatok, 
versek hangzottak el, és énekeltünk.  
    Él az egyház.... énekeltük Szakál Gábor hitvalló éneké-
ben. Hogy még mindig él az egyház a sok nehézség, üldöz-
tetés ellenére is „Hála legyen mennyei Atyánknak” és kö-
szönet azoknak, akik készek voltak minden áldozatra a re-
formátus egyházért. 
    Egy fárasztó nap után és helyenként lehangoló látvány 
ellenére, hitben megerősödve, reménnyel tértünk haza: re-
ménykedve abban, hogy hitbeli nagyjaink életét és példáját 
nem csak időnként felemlegetni, megünnepelni, hanem kö-
vetni és megélni is fogja erdélyi református népünk! 
                                                                      Aszalos Rozália 

Szolgálat 
 

    Árva Bethlen Kata életútjának állomásait végigjárva, egy szol-
gáló élettel ismerkedünk meg. Ez bennünket is szolgálatra kelle-
ne, hogy buzdítson. Lehet, azt mondjuk, nekünk nincsenek ilyen 
lehetőségeink: nincs nemesi származásunk, nincsen anyagi fe-
dezetünk, és megtorpanunk. Pedig a szolgálatnak mennyi példá-
ját láthatjuk.   
    A János evangéliumának 6-dik részében megismerkedünk 
egy névtelen, egyszerű szolgálattevővel. Jézus látta a fáradt, 
éhes embereket és azt kérdezte tanítványától, Fileptől: „honnan 
vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?” Szegény Filep! Bizo-
nyára megijedt és azt kérdezte, amit mi is sokszor: honnan, mi-
ből, kivel, mit akar a Mester? Egy kisfiú meghallotta Jézus kérdé-
sét.  Nem ismerjük a nevét, bizonyára nem nemesi család sarja. 
Ez a gyermek tudta, neki van két hal és öt árpakenyér a tarisz-
nyájában. Azt, amije volt, odaadta Jézusnak. Kész volt a szíve 
adni és csoda történt. A kevésből még maradt is tizenkét kosár-
ral. Mi az, amit Istentől kaptál? Mi az, amid van? Oda tudod ad-
ni? Te is Isten csodálatos, különleges teremtménye vagy, te is 
kaptál Istentől ajándékokat. Add oda, ne félj attól, hogy nem 
elég, hogy kicsiny és nincs értéke. Ne félj attól, hogy neked nem 
marad. Tedd le Jézus kezébe azt, amid van és áldás lesz, és 
áldássá lehetsz. Kész-e a szíved a szolgálatra a családban, a 
gyülekezetben, kész-e a szíved, hogy ami a tarisznyádban van, 
azt elővedd, és átadd, nem várva érte semmit? A Szentírásban 
azt olvassuk: „aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” Amire 
számíthatsz: az Atya megbecsülése. Nem az emberek elismeré-
se és köszönete. Elég ez neked? Kész vagy-e a szívedet odaad-
ni, hogy szolgáló életed legyen?  
                                                                      Lőrincz Hajnal 
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AKI HISZ  

ÉNBENNEM, 

ANNAK  

BELSEJÉBŐL  

ÉLŐ VÍZ  

FOLYAMAI  

ÖMLENEK. 

János 7,38 

Kedves gyermekek! 
 

A bibliai történetekben számos helyen találkoztok folyókkal, tengerekkel, tavakkal. Ezek 

közül válogattunk néhányat, nevüket az alábbi ábrákban rejtettük el. Ahhoz, hogy meg-

fejthessétek, lóugrásban induljatok el az egyes ábrák bal felső sarkától, majd hasonló-

képpen haladjatok végig. 

Karácsonyra, a helyes megfejtők között egy nagy családi Bibliát sorsolunk ki. Megfejté-

seiteket a szerkesztőség címére küldhetitek el. 

  

 

 



Kárpát-medencei Imanap 
 
Valahol a Kárpát-medence közepén, 
ahol a Duna és a Dráva egybeszakad, 
ott kell keresni azt a Drávaszögnek ne-
vezett, háromszög alakú területet, ahol a 
honfoglalás óta élnek magyarok. Elgon-
dolkodtató, hogy egy fájdalmas ese-
ménynek kellett történnie (2004. decem-
ber 5-én) ahhoz, hogy felfigyeljünk rájuk, 
egymásra. A terület, mely a Horvát Köz-
társaság része, a határon túl, az anyaor-
szági Baranya megyében folytatódik. A 
december 6-i Imanap programját az itt 
élő Református Nőszövetség állította 
össze, alapigéje a Luk. 6, 31: „És amint 
akarjátok, hogy az emberek veletek cse-
lekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek 
azokkal.” Céljuk, hogy jelt adjanak ma-
gukról, arról, hogy beszélik a magyar 
anyanyelvüket, gyermekeik tanulják nép-
dalaikat, táncaikat, istentiszteleteiken 
magyarul zeng a zsoltár. 
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      A kegyelem csillagjegyében 
 

    Mi, reformátusok a Heidelbergi Káté 26. kérdésére adott válaszban 
valljuk, hogy Isten az, aki a mennyet és a földet , minden benne 
lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanác-
sával és gondviselésével fenntartja és igazgatja. 
    Ezért mi hisszük, hogy mind testi, mind lelki szükségeinkre 
gondot visel, sőt még mindazt a rosszat is, amit e siralom-
völgyben reánk bocsát, javunkra fordítja, mivelhogy ezt meg-
cselekedheti mint mindenható Isten és meg is akarja cse-
lekedni mint hűséges Atya. 
    Arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp helyett 
egy Igét kínálunk, hogy “érezzétek és lássátok meg, hogy jó 
az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.” (Zsoltár 34, 9) 
 
Január 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik tite-
ket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlöl-
nek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és 
kergetnek titeket. (Máté 5, 44) 
Február 
Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk és hall-
gass meg; nyisd meg szemeidet és tekintsd meg a 
mi pusztulásunkat és a várost, a mely a te neved-
ről neveztetik; mert nem a mi igazságunkban, 
hanem a te nagy irgalmasságodban bízva ter-
jesztjük elődbe a mi esedezéseinket. (Dániel 9, 
18) 
Március 
Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az 
orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. 
(Prédikátor 7, 3) 
Április 

Boldogok, a kik megtartják az Ő parancso-
latait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és be-

mehessenek a kapukon a városba. (Jel. 22, 14) 
Május 

Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. (Titus 2,1) 
Június 
De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben. 
Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szar-
vasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet! (Habakuk 3, 18-19) 
Július 
Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és 
legyetek békében egymással. (Márk 9, 50) 
Augusztus 
Menten menjünk el az Úr orcájának engesztelésére, és a Seregek Urának 
keresésére; én is elmegyek! (Zakariás 8, 21) 
Szeptember 
Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban 
tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat! 
(Zsoltár 4, 2) 
Október 
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e 
világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért 
könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes 
hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek Őbenne az örök élet-
re. (I. Timótheus 1, 15-16.) 
November 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lé-
lek kész, de a test erőtelen. (Máté 26, 41) 
December 
Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erősza-
koskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. (Ésaiás 1, 17) 
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Fahéj, narancs, szegfűszeg, vanília, 
fenyő. A karácsony varázslatos illa-
tai, amelyek az orrunknál fogva ka-
lauzolnak el a régvolt gyermekkor 
mesés világába. Felidézik azokat az 
időket, amikor még igazán vártuk az 
ünnepet, értettük üzenetét. Megmu-
tatják, milyen volt gyereknek lenni 
karácsonykor. Ezek az illatok elhoz-
ták egykor a feldíszített fát, a fénye-
ket, szüleink arcára a mosolyt, a ka-
rácsonyi zenét, a havat, a szánkót 
és a nagymama süteményeit. Ha 
szeretnénk hogy, családunkat, ven-
dégeinket magával ragadja az ünne-
pi hangulat, hívjuk cinkosul ottho-
nunkba a karácsony illatait. 
 
Fahéj 
Neve és illata egybeolvad a kará-
csonnyal. Ennek oka, hogy a tipikus 
ünnepi ételeket, süteményeket nagy-
részt ezzel ízesítjük. Már az ókor orvo-
sai is felismerték jótékony hatását. Ma-
napság a természetgyógyászatban 
emésztési zavarok kezelésére hasz-
nálják. Viszont asztmások vigyázzanak 
a túl erős fahéjillattal, mert irritálja a 
légutakat! 
Tipp: A karácsonyi asztali díszeket 

még ízlésesebbé tehetjük, ha kiegé-
szítjük egy-két fahéjrúddal! 
A konyhai sürgés-forgás közepette is 
előhívhatjuk a fahéj jellegzetes illatát, 
csupán annyi a dolgunk, hogy megszo-
kott hozzávalóként ezzel ízesítsük a 
karácsonyi süteményeket vagy a forralt 
bort. 
Narancs 
Még mindig tipikus téli gyümölcsnek 
számít, hiszen ilyenkor fogyasztunk 
belőle a legtöbbet. A narancs bódító 
illata nyugtató, stresszoldó és kedély-
javító hatású. Emellett frissíti és fertőt-
leníti a levegőt, ami járványos időszak-
ban különösen hasznos. 
Tipp: A narancs héja önmagában is 
tartalmaz illóolajat, ezért hámozás után 
ne dobjuk ki, hanem tegyük a fűtőtest-
re! De szárítható szobahőmérsékleten 
is, mondjuk, egy karácsonyi tányérra 
téve az asztal közepén. 
Készíthetünk házi illatosítót is, a na-
rancsba tűzdelt szegfűszegek kompo-
zíciójával. Alakítsunk ki mintát vagy 
karácsonyi formákat a szegfűszegek-
ből! Hogy hangulatosabb legyen a 
dísz, kössük át egy vastag szalaggal, 
és erősítsünk a tetejére egy hosszú 
fahéjdarabot!  

Szegfűszeg 
Szintén az ünnep jellegzetes fű-
szere, amely régen olyan nagy rit-
kaság volt, hogy halállal büntették 
azt, aki megpróbálta kicsempészni 
a Maluku-szigetekről. Különleges 
illatát ma már könnyedén ottho-
nunkba lophatjuk. A szegfűszeget 
befőttek, kompótok, egyes süte-
mények töltelékeinek ízesítésére 
használják. Csak óvatosan ada-
goljuk: egy adag ételbe gyakran 
elég egy szem belőle. Ráadásul 
baktériumölő, érzéstelenítő és 
gyulladáscsökkentő hatása van, 
így fogfájás esetén néhány szeg-
fűszeg elrágcsálása vagy a szeg-
fűszegolajjal történő ecsetelés jó-
tékony hatású.  
Vanília 
A karácsonyi lakásban a páratlan 
aromájú vanília általában a konyha 
felől árad. Rengetegen szeretik 
hangulatjavító hatású illatát. 
Tipp: Legtöbbször a karácsonyi 
sütemények elkészítésében van 
fontos szerepe. Természetes mó-

don így tudjuk otthonunkba csalogatni, 
ha csak egy kis időre is. 
Fenyő 
Az ünnep nemcsak a karácsonyfa, de 
annak jellegzetes gyantaillata nélkül is 
elképzelhetetlen, amelyet a tűlevelek 
végében lévő fenyőolaj áraszt. E kü-
lönleges anyagnak légzéskönnyítő ha-
tása van, ezért légúti meghűlések ese-
tén kiválóan alkalmas a légtér fertőtle-
nítésére. 
Tipp: A nyugtató gyantaillat jótékonyan 
lengi körbe otthonunk, amint beköltözik 
a karácsonyfa. Azonban nem kell ad-
dig várnunk! Készítsünk asztali díszt 
fenyőágakból, vagy csak helyezzünk 
néhány ágat egy karácsonyi tányérra. 
    Az illatok hangulatosabbá tehetik 
ünnepünket, de a Karácsony ne 
csak egy hangulat legyen számunk-
ra, hanem az az áldott alkalom, ami-
kor újra befogadjuk szívünkbe Jé-
zust, az Isten Egyszülött Fiát. 
   
 

Karácsonyi illat a lakásban 

 

Nemes Nagy Ágnes 

Karácsony  
Fehér föld, szürke ég, a láthatáron  
narancsszín fények égtek hűvösen.  
Pár varjú szállt fejem felett kerengve  
s el nem repültek volna űzve sem.  
 
Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.  
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs  
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,  
mint koldus kézbe illatos kalács.  
 
Csodáltam. És a számon hála buggyant,  
nem láttam többet kósza varjakat:  
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,  
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.  

 
 

Karácsonyra megjelenik! 
 
Kálvin János születésének 500 
éves, Árva Bethlen Kata halálá-
nak 250 éves évfordulója alkal-
mából az Erdélyi Református 
Egyházkerület Nőszövetsége 
Lelki eledel címmel imádságos-

áhitatos könyvet ad ki. 
A könyv megvásárolható az  
egyházmegyék esperesi  

hivatalaiban. 
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    Mindannyian tudjuk, hogy a 
méz fogyasztása egészséges. Az-
zal viszont valószínűleg kevesen 
vannak tisztában, hogy mennyi jó-
tékony hatása van a méznek. A 
mézben minden megvan, amire az ember-
nek szüksége van. Fontos, hogy magas a 
vitamin tartalma. Van benne B1, B2, B3, és 
B6 vitamin, valamint patoténsav (B5), 
amely egyes kutatások szerint serkenti a 
mellékvese hormonjainak termelődését, 
így feltételezhető, hogy lassíthatja az öre-
gedést. Ásványi anyagokban is gazdag, ta-
lálható benne réz, vas, kálcium, mag-
nézium, mangán, foszfor, kálium, 
nátrium és cink is. Antimikrobiális 
hatásúnak is mondják. Segíti a vá-
gások, égési sebek gyógyulását, 
magas a cukortartalma, pH-ja ala-
csony.  
    Az sem elhanyagolható tulaj-
donsága, hogy magas a szén-
hidrát tartalma, így kiváló ener-
giaforrás. A benne található 
cukrok egyszerűen, könnyen 
felszívódnak. Energiatartalma 
kicsit alacsonyabb, mint a cu-
koré. Ugyanakkor nem hizlal, 
mivel a gyümölcscukor a máj-
ban raktározódik el, szőlőcukor 
pedig az izmokban kerül gyors 
felhasználásra. Természetes anti-
oxidánsokban gazdag. Megszépíti 
a hajat és frissíti a bőrt, megőrzi an-
nak hidratáltságát. Csökkenti az allergia 
okozta tüneteket.  
    A méz méltatlanul háttérbe szorul a mindennapi táplálko-
zásunkban. A felnőtt ember számára a legmegfelelőbb napi 
adag 100, de legtöbb 200 g, arányosan elosztva: reggel 30-
60 g, a nap folyamán 40-80 g, este 30-60 g, két órával étke-
zés előtt, három órával étkezés után. A gyerekek napi adag-
ja körülbelül 30 g. Több nem ajánlatos, mert a szénhidrátok 
felhalmozásához vezetne, aminek káros következményei 
lehetnek.  
    Természetes gyógyszer.   A méz és más méhészeti ter-
mékek egyaránt kiváló erősítő, frissítő szerek. Segítségük-
kel megelőzhetők a betegségek illetve a betegség esetén 
segítik, gyorsítják a lábadozást, a szellemi-fizikai energiák 
visszanyerését, a felépülést, gyógyulást. A méz hatására a 
sejtek jobban használják fel az oxigént, miáltal jelentősen 
növelhető a teljesítőképességünk. Ez a magyarázata, hogy 
például a sportolók miért fogyasztják rendszeresen a verse-
nyek előtt. A közmondás szerint egy kaptár tíz orvossal fel-
ér, ami arra utal, hogy a cukorbetegség kivételével gyakor-
latilag szinte minden betegség megelőzésére, kezelésére 
alkalmas.  
    Azt mindenki tudja, hogy megfázáskor, köhögéskor mé-
zet kell a teába tenni. De az már kevésbé közismert, hogy 
éppen ilyen gyógyító hatással van a felső légutak, a tüdő, a 
szív, a gyomor, a bél, a máj, a vese, az idegrendszer, a bőr 
megbetegedéseire és a legújabb tudományos és klinikai ku-
tatások, tapasztalatok szerint a sugárártalomra is. A méz 
ezen kívül nyugtató hatású szer, és remek erősítőszer. Sá-
padt, vérszegény gyerekeknek, szoptató anyáknak, a cse-
csemőknek pedig tejjel vegyítve a egészséges táplálék.  

    
E lő f o r -

dulhat túlér-
zékenység is a 

mézzel  szemben, 
ilyenkor a mézet ételekbe, 

különböző élelmiszerekbe ve-
gyítve kell fogyasztani.  

Ha a bőr sérüléseit mézzel kenjük be, 
az lakkszerű hártyát képez rajta, s reme-

kül lepecsételi, fertőtleníti a sebet. A mézzel 
kezelt seb háromszor olyan gyorsan tisztul, mint a 

nem mézelt kezelt seb, s a sérülés hegtele-
nül tűnik el. A méz kiöblíti a sebet, serkenti a 
sejtképződést, megöli a baktériumokat.  
    A méz sokáig eltartható, amíg vízzel fel 
nem hígítják, nem indul erjedésnek. Fajtá-
tól függően hosszabb vagy rövidebb idő 
után ugyanakkor megsűrűsödik, kikristá-

lyosodik, ettől azonban kémiai összeté-
tele nem változik meg, csak a halmaz-
állapota. A kristályos mézet kb. 40 Co 
vízfürdővel újra folyékonnyá tehetjük, 
de fogyaszthatjuk szilárdabb formá-
jában is, hiszen belső értékét a kris-
tályosodás nem befolyásolja. 
    Legismertebb mézfajták:  
    Minden vidéknek megvan a maga 
jellegzetes mézfajtája (akácméz, hárs-
méz, repceméz, erdei virágméz stb.), 

amelyeknek mások az alkotóelemei.  
    Akácméz: Kálciumban gazdag mézfaj-

ta. Segít a mészhiányos betegeken, ellen-
súlyozza az izomgyengeséget. Jó köhögés 

csillapítására és gyomorsav-túltengésre. 
    Hársméz: kellemes ízű, fűszeres méz, amely légúti huru-
toknál, görcsöknél, lázas állapotnál ajánlott. Jó idegnyugta-
tónak és mézes pakolás céljára. 
    Fenyőméz: Sok foszfor és mangán van benne. Azoknak 
ajánlható, akik nehéz fizikai munkát végeznek, vagy ásványi 
anyagok hiányában szenvednek.  
    Erdei méz: Sok vasat és rezet tartalmaz. Elsősorban a 
vérszegényeknek hasznos.  
    Virágméz: Sok kálium található benne. Szívpanaszok, 
szívgyengeség esetén hatásos szer lehet.  
    Repceméz: kevéssé savas, gyorsan kristályosodó, krém-
szerű méz. Gyomorsav-túltengésnél hatásos. 
    Vannak, akiknek kedvenc csemegéjük a lépes méz; azt 
tömény állapotban egyenesen a kaptárból veszik ki, a mé-
hek közül. A néphit úgy tartja, hogy a lépesméz értékesebb 
a bolti forgalomban kapható méznél, s ez valóban így is 
van, mert a lépesméz illetve a pörgetéskor nyert friss méz 
tápanyagtartalma nagyobb. Ebbe ugyanis a virágpornak és 
a méhlárvák táplálására készített anyagnak a törmelékei is 
belekeverednek, s ezek nagyon sok nyomelemet, vitamint, 
enzimet, hormont tartalmaznak. A bolti forgalomban kapha-
tó méz ugyan esztétikusabb kivitelű, nem zavaros, nem tör-
melékes, de mivel derítési és szűrési folyamatokon ment át, 
a védőanyagai egy részét is kiszűrték belőle. És ne feledjük, 
ne a még forró teába tegyük a mézet, mert az elveszíti tulaj-
donságait.  

A csodás méz 

Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk  
dicsőségét keresni dicsőség? (Péld. 25,27) 



 

 

   Zsoltártöredékek  (XXXI. zsoltár) 
 
Vízszintes: 1. A zsoltáros Istenre hagyatkozó, bé-
két sugárzó egyik vallomása, 12. Háziállatok legel-
tetésére használt füves terület (é.h.), 13. Emelkedett 
hangvételű, magasztos költemény, 14. Jób hazája? 
15. Ilyen, 16. Vissza: lángoló, 18. Egyed …, jeles tör-
ténészünk, 20. Márk evangéliumának rövidítése, 21. 
Szárított fű, 23. Fél alma! 24. Régiesen: kutya, 25. 
Bekecsalji református falucska, 27. Vissza: jutalma, 
29. Zamata, 30. Eső teszi, 31. Megcsonkított kakas! 
32. Tréfa csattanója, 33. Ilyen zár is van, 34. Őt népi-
esen (é.h.), 35. Fába bevés, 37. Igeképző, 38. Hasító 
eszköz, 39. Turista lak, 41. Fél sajt! 42. Mózes testvé-
re, 44. Sorozat, 45. Ilyen hal is van, 46. Szarufa régi-
es neve, 48. Felsőfok jele, 50. Férfinév. 
Függőleges: 1. A II. Móz. 15 szerint itt hetven pálma-
fa és tizenkét forrás volt, 2. Buzdít  3. Tőszámnév  4. 
Személyes névmás  5. Ilyen a sietős sofőr, szabályta-
lanul …, 6. Utána, 7. Skálahang, 8. Vissza: vajon ad? 9. 
Jézus harmadik tanítványa, 10. A Zsoltár 7, 1 szerint Dá-
vid ellensége volt, 11. Mutatószó, 17. Dalos, 19. Ketrec, 
21. Ősidők egynemű hangjai, 22. Vetés párja, 24. Ez len-
ne? 25. Tartalmilag a vízszintes 1 vallomásának folya-
tása, 26. Csonka nipp! 28. Kötőszó, 29. Rendetlen író! (é.
h.), 31. Igeképző, 32. Vita jogi eldöntése, 34. …gia – élő-
lények és környezet viszonyát vizsgáló tudomány, 35. 
Zsidve, az erdélyi … fellegvára, 36. Titokban megy? 38. 
Vér áramlik benne, 40. Madarak testét borítja, 42. Becé-
zett Ágnes, 43. Tagadószó, 45. Ilyen fal is van, 47. A zsi-
dó naptár ötödik hónapja, 49. Gála egynemű hangzói, 51. 
A dúr hangsor második tagja, 52. Azonos mássalhangzók. 
 

Beküldendők: vízszintes 1, függőleges 25. 
 

Gratulálunk a csekelaki nőszövetség rejtvényfejtő tagjainak. 
Ezúttal Jakab Annus részesül könyvjutalomba. 
 

Fahéjas csillagok 
Hozzávalók: 50 dkg dió ledarálva, 30 dkg porcukor, 2 teás-
kanál méz, 2 teáskanál fahéj, 2 tojásfehérje. A mázhoz: 1 
tojásfehérje, 10 dkg porcukor 
Elkészítés: A diót összekeverjük a porcukorral, a mézzel és 
a fahéjjal. Hozzáadjuk a két fehérjét (nem kell felverni előt-
te) és kézzel összegyúrjuk a tésztát. Utána két réteg folpack 
közé téve kb. fél cm vastagra kinyújtjuk, majd 5 cm átmérőjű 
kis csillagformákkal kiszaggatjuk. Így a nyújtáshoz egyálta-
lán nem kell plusz porcukor. Sütőpapírral bélelt tepsire sora-
koztatjuk őket.  
A mázhoz a tojásfehérjéből és a porcukorból robotgéppel 
sűrű, fehér, szirupos habot verünk, majd egy kenőecset se-
gítségével bekenjük vele a csillagok tetejét.  
A sütőt előmelegítjük 150 fokra és a sütit 10-15 percig süt-
jük, addig, amíg a máz megszilárdul, de még nem pirul meg 
(fehérnek kell maradnia). Hagyjuk kihűlni, közben nem bánt-
juk őket, mert melegen sérülékenyek. 
 

Karácsonyi mézes szelet 
Hozzávalók: 10 dkg étcsokoládé, 2 doboz mandarinbefőtt, 
37-38 dkg méz, 3 tojás, 2 teáskanál mézeskalács fűszerke-
verék, 20 dkg kristálycukor (nád, ha lehet), 37-38 dkg liszt, 1 
zacskó sütőpor, 15 dkg aprított mogyoró, 20 dkg ét tortabe-
vonó, 2-3 dkg vaj, a tepsi kikenéséhez, vagy margarin és 
liszt. 
Elkészítés: Az étcsokoládét finomra aprítjuk. A mandarinbe-
főtteket lecsöpögtetjük. Közben a mézet a tojásokkal és a 
fűszerkeverékkel alaposan összedolgozzuk, majd beleke-
verjük a nádcukrot. Hozzáadjuk a sütőporral meg az aprított 
csokoládéval elvegyített lisztet, és óvatosan beleforgatjuk a 
mogyorót meg a befőttet.  
A tésztát margarinnal kikent és liszttel meghintett tepsibe 
simítjuk, majd 175 fokra előmelegített sütőben 25-30 percig 
sütjük.  
A darabokra tördelt tortabevonót a vajjal együtt meleg víz-
fürdőben megolvasztjuk. A kihűlve szeletekre vágott süte-
ményt a csokoládémázzal megkenjük. 

    Mária és Márta magazin 16. 
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