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Még nem elég 
       (részlet) 
 

Nem elég megborzongni, 
   de lelkesedni kell! 
Nem elég fellobogni,  
   de mindig égni kell!  
És nem elég csak égni: 
   fagyot is bírjon el, 
   ki acél akar lenni, 
   suhogni élivel.  
 

Nem elég álmodozni.  
   Egy nagy-nagy álom kell! 
Nem elég megérezni,  
   de felismerni kell!  
Nem elég sejteni,  
   hogy milyen kor jön el; 
   jövőnket - tudni kell! 
 

Nem elég a célt látni; 
   járható útja kell!  
Nem elég útra lelni,  
   az úton menni kell! 
   Egyedül is! Elsőnek, 
   elől indulni el!  
Nem elég elindulni,  
   de mást is hívni kell!  
   S csak az hívjon magával, 
   aki vezetni mer! 
 

Nem elég jóra vágyni: 
   a jót akarni kell!  
És nem elég akarni: 
   de tenni, tenni kell!  
A jószándék kevés!  
   Több kell: - az értelem!  
Mit ér a hűvös ész?!  
   Több kell: - az érzelem!  
Ám nemcsak holmi érzés, 
   de seb és szenvedély, 
keresni, hogy miért élj, 
   szeress, szenvedj, remélj! 

Kilencedik  
évfolyam, 
2010 / 2 

Fekete Zsolt grafikája 
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   Megvetett, megalázott állapotban 
volt Isten választott népe. Bűneik miatt 
távol kerültek Istentől, így pogány né-
pek gyalázták őket, de Isten megszólí-
totta, és megtérésre hívta őket. Az Úr 
megkönyörült népén. A bűn szolgasá-
gában és a pogányok gyalázatában 
szenvedő népet és országot megszán-
ta Isten. A nyomorúság után bőséget 
ad újra és egy áldott ígéretet, hogy Ő 
kitölti Lelkét minden emberre. 
    Az Ószövetségben nem mindenki 
kapta Isten Szentlelkét, hanem csak 
azok, akiket Ő valami különleges, ne-
héz, az egész népért végzett feladattal 
bízott meg. A jóeli prófécia arra a 
mennyei ajándékra mutat, mely az első 
Pünkösd napján lett az emberiségé, 
mert az Újszövetség egy többletet 
nyújt, arról beszél, hogy aki Jézus 
Krisztust hittel befogadja, az mind kap-
ja az Ő Szentlelkét. Ez bárkinek lehet-
séges: öregnek, fiatalnak, szolgának, 
úrnak, szegénynek, gazdagnak... min-
denkinek. 

     

          A kitöltött Lélek megmutatja, 
hogy nekünk olyan Istenünk van, aki 
együtt érez velünk. Nem taszít el ma-
gától, akkor sem, amikor bűneinkkel mi 
taszítjuk el magunkat tőle. Ma téged 
hív Isten, a maga közelébe, hív a bű-
neidből, az Ő csodálatos világosságá-
ra, ahol bűnbocsánatot akar adni Fia 
kereszthaláláért, és neked is adni 
akarja az Ő áldott Szentlelkét.   
    Amikor Isten kitölti Szentlelkét ak-
kor „forrás fakad az Úr házából”. Cso-
dálatos forrás fakad Istentől, amikor 
eljutunk oda, hogy látjuk bűneinket, és 
bűnként érzékeljük. Csodálatos áldás-
csatorna nyílik meg akkor, amikor bűn-
bánattal és a bűnbocsánat áldott örö-
mével vesz körül Isten bennünket, és 
az járja át életünket.  
    A hitben élő ember számára ez nem 
más, mint a szeretet forrása. Ebben a 
gyűlölködő világban, Isten szeretetéből 
táplálkozik, és adja tovább a tőle ka-
pott szeretetet.  
    Forrás fakad az Úr házából, az Is-
tenre figyelő ember számára, akkor is, 
amikor békétlenség veszi körül, mert őt 
Isten minden értelmet felül haladó bé-
kessége veszi körül. Igyekszik békes-

séggel közeledni azokhoz is, akik 
rosszindulattal fordulnak hozzá. A 

hit forrása vesz körül bennünket Jé-
zus Krisztusban, akkor is, amikor úgy 
érezzük, hogy gyengül, fogyatkozik a 
hitünk, és mondhatjuk a tanítványokkal 
együtt: „növeld a mi hitünket”. 
    Gazdag forrás árad az Úr házából, 
Istentől, Jézus Krisztuson keresztül, a 

Szentlélek által árad felénk a feltáma-
dás reménysége, hogy a gyászban vi-
gasztalásunk legyen. Onnan árad az 
örökélet, az üdvösség reménysége és 
valósága. Ne engedjük el életünk mel-
lett ezt a drága forrást. Időnk rövidre 
van szabva, lássuk meg benne öröm-
mel a felénk közeledő Élet forrását. 
    Egy régi legenda szerint az ördög 
összehívta alattvalóit, a bukott angya-
lokat, a démonokat és elmondta nekik, 
hogy egyetlen feladatuk van: ellopni az 
emberek idejét.  Foglalják el őket má-
sodlagos dolgokkal, a lényegtelen dol-
gokat tegyék nagyon fontossá számuk-
ra, és adjanak mindig valami újat, ami-
vel uralkodjanak gondolataikon. Be kell 
tölteni az emberek szabadidejét is, 
hogy ne tudjanak saját gyermekeikkel 
sem foglalkozni. El kell őket küldeni 
szórakozóhelyekre. A feladatotok az – 
mondta az ördög –, hogy az emberek 
minden ideje foglalt legyen. Amikor Is-
tenről és az Ő igéjéről, az evangélium-
ról van szó, akkor mindig súgjátok a 
fülükbe, hogy nincs idejük. 
    Az Atyának és a Fiúnak a Lelke 
azért jött el, hogy ne legyünk továbbra 
is meglopott emberek, hogy fontossá 
tegye számunkra az Istennel való kö-
zösségünket, hogy legyen időnk foglal-
kozni a lelkünkkel, megváltásunkkal, 
bűneink bocsánatával, örökéletünkkel, 
amely mindannyiunk számára Isten 
ajándéka. 
                                         Szép Eduárd 
 
 

Kitöltöm Lelkemet 
 

Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmod-
nak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben...  
Azon a napon majd must csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, 
forrás fakad az Úr házából, és megöntözi a Sittím völgyét.                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      Jóel 2, 28-29; 3, 18 

        

       Jézus Krisztus missziói parancsa 
 

      „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a 

Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig." (Mt. 28:18-20) 
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    Mikor elléptem az ablaktól, az esti 
felhők még mindig ott voltak. Mintha 
csak várnának. Meséljek el nekik is 
egy történetet? Fölajánlottam. De nem 
hallottak meg. Hogy megértessem ma-
gamat s csökkentsem a távolságot 
közöttünk, fölkiáltottam:  
    – Esti felhő vagyok én is!  
    Állva maradtak, láthatón szemügyre 
vettek. Majd kinyújtották felém áttet-
sző, pirosló szárnyukat. Az esti felhők 
így köszöntik egymást. Mégiscsak me-
gismertek.  
    – A föld felett vagyunk – magyaráz-
ták –, pontosabban Európa felett, és 
te?  
    Tétováztam:  
    – Van itt egy ország…  
    – Milyen az az ország? – érdeklőd-
tek.  
    – Hát – feleltem –, épp alkonyul, és 
a tárgyak…  
    – Az is Európa – nevetett egy 
növendék felhő.  
    – Meglehet – mondtam –, de mindig 
azt hallottam, a tárgyak Európában 
halottak.  
    – Hogyne, mindenesetre – szólt 
közbe megvetőn egy másik. – Micsoda 
képtelenség is volna: élő tárgyak?  
    – Nos – tartottam ki –, az enyéim 
élnek. Épp ez a különbség. Annyi min-
denné válhatnak, és ha egy tárgy ce-
ruzának vagy kályhának jött a világra, 
azért még nem kell kétségbeesnie a 
boldogulása miatt. A ceruzából lehet 
még egyszer sétabot, sőt, ha jól megy, 
akár árboc is, a kályha pedig legalább-
is városkapuvá válhat.  
    – Kissé együgyű esti felhőnek néz-
lek – mondta a fiatal felhő, amelyik már 
az előbb sem fejezte ki magát nagyon 
tapintatosan.  
Egy öreg felleg félt, hátha megbántott 
az ifjonc:  
    – Ahány ország, annyiféle – 
csöndesítette le –, egyszer egy kis né-
met fejedelemség fölé vetődtem s ma 
sem hiszem, hogy Európához tartozott.  
    Megköszöntem és azt mondtam:  
    – Már látom, nehéz lesz megegyez-
nünk. Ha megengedi, egyszerűen el-
mesélem, amit legutóbb szálltomban 
megpillantottam, talán az lesz a leg-
jobb.  
    – Kérem – járult hozzá valameny-
nyiük nevében a bölcs felleg.  
    Hát belekezdtem:  

    – Emberek együtt a szobában. Én 
elég magasan járok, tán azért látom 
őket gyerekeknek; így hát egyszerűbb, 
ha azt mondom, gyerekek. Tehát: 
gyerekek egy szobában. Három, négy, 
öt, hat, hét gyerek. Túlságosan sokáig 
tartana, ha végigkérdezném minde-
gyiknek a nevét. Különben úgy látszik, 
a gyerekek buzgón tárgyalnak valamit; 
eközben egyik-másiknak majd csak 
kiderül a neve. Már jó ideje állnak így 
egy csomóban, mert a legidősebb (úgy 
hallom, Jancsinak hívják) mintegy a 
vitát lezárva megjegyzi:  
    – Nem, ezzel a dolog nincs elintéz-
ve. Hallottam, hogy régen a szülők 
minden este, de legalábbis a szép 
estéken, elalvás előtt mesét mondtak a 
gyerekeknek. Előfordul ilyesmi ma 
is? – Egy kis szünet állt be, majd 
Jancsi maga felelt: – Dehogy, soha, 
sehol. A magam részéről, hiszen már 
elég nagy vagyok, szívesen lemondok 
arról a pár nyomorult sárkányról, úgyis 
csak kínlódnának velük, de mégiscsak 
úgy illik, hogy elmondják nekünk, van-
nak vízitündérek, törpék, királyfik és 
szörnyetegek is.  
    – Van egy nagynéném – jegyezte 
meg egy kislány –, az néha mesél 
nekem…  
    – Ugyan, mit – vágta el kurtán 
Jancsi –, nagynénik nem számítanak, 
azok hazudnak.  
Ettől a merész, ám megcáfolatlan ki-
jelentéstől az egész társaság igen 
megdöbbent. De Jancsi folytatta:  
    – Itt először is a szüleinkről van szó, 
hiszen nekik mégiscsak kötelességük, 
hogy bennünket ekképp oktassanak; 
mások legföljebb jóindulatból teszik. 
Megkívánni nem lehet tőlük. De figyel-
jétek csak meg: hogyan viselkednek a 
mi szüleink? Mérges, sértett arccal jár-
nak, semmi sem jó nekik, kiabálnak és 
veszekednek velünk, amellett olyan 
közömbösek, hogy azt sem vennék 
észre, ha fölfordulna a világ…  
    – Van valamijük, amit úgy nevez-
nek: „ideálok”. Lehet, hogy ezek is 
valamiféle kisgyerekek, akiket nem 
szabad magukra hagyni, és sok 
vesződséget okoznak: de akkor miért 
kellettünk nekik mi? Hát ez a vé-
leményem, gyerekek: elég szomorú, 
hogy a szüleink elhanyagolnak ben-
nünket. De még ezt is elviselnénk, ha 
nem volna bizonyíték éppen arra, hogy 

a nagyok folyton csak butábbak 
lesznek, úgy is mondhatjuk: visszafelé 
haladnak. Mi nem állíthatjuk meg ezt a 
hanyatlást, hiszen egész nap nem vi-
gyázhatunk rájuk, későn érünk haza az 
iskolából, senki sem várhatja el, hogy 
nekiüljünk és megpróbáljuk az érdek-
lődésüket értelmes dolgok iránt fölkel-
teni..  
    – Épp elég keserves, ha valaki csak 
ül és ül a lámpa alatt, az édesanyja 
meg még a Püthagorasz-tételt is 
képtelen megérteni. De ha egyszer így 
van… Igen, a felnőttek egyre csak bu-
tulnak, de nem baj: mit veszíthetünk 
rajta? A műveltséget? Kalapot emel-
nek egymás előtt, s ha egy kopasz fej 
bukkan elő, kinevetik. Egyáltalán: 
örökösen nevetnek. Ha nekünk nem 
volna annyi eszünk, hogy néha-néha 
sírjunk, még ebben is fölborulna az 
egyensúly. Közben pedig milyen önhit-
tek: még a császárról is, azt állítják, 
hogy felnőtt. Én meg az újságban ol-
vastam, hogy Spanyolország királya 
gyerek, hát így állunk végig a királyok-
kal és császárokkal, sose hagyjátok 
magatokat félrevezetni!  
    – De a sok fölösleges dolgon túl mé-
gis van valamijük a nagyoknak, ami a 
mi számunkra egyáltalán nem közöm-
bös: a Jóisten. Én ugyan még egyi-
küknél sem láttam őt – de épp ez a  
gyanús. Eszembe jutott már, amilyen 
szórakozottak, elfoglaltak és kap-
kodók, még képesek lennének elveszí-
teni. Pedig Ő aztán nélkülözhetetlenül 
szükséges. Sok minden meg sem 
történhetik, ha Ő nincsen: a nap nem 
kelhet föl, gyerekek nem jöhetnek a 
világra, nem lenne kenyér. Igaz, hogy 
a péktől kerül ki, de a Jóisten az, aki 
forgatja a nagy malmokat…  
    – Ezer okot is könnyű találni, miért 
nélkülözhetetlen a Jóisten. De annyi 
bizonyos, hogy a nagyok aztán nem 
sokat törődnek vele, hát nekünk, 
gyerekeknek kell. Hallgassatok ide, mit 
találtam ki. Éppen heten vagyunk 
gyerekek. Hordja mindegyikünk egy 
napig a Jóistent, akkor egész héten 
velünk lesz, és mindig tudjuk azt is, hol 
van.  
Hirtelen nagy zavar támadt. Hogyan 
történjék ez? Kezébe veheti, vagy  
zsebredughatja az ember a Jóistent? 
Erről egy kisfiú így mesélt:  
    – Egyedül voltam a szobában. Égett 

Rainer Maria Rilke 

Hogyan lett a gyűszűből Jóisten? 
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mellettem a kislámpa, az ágyamban 
ültem és az esti imát mondtam, 
egészen hangosan. Összekulcsolt 
kezemben egyszercsak megmozdult 
valami. Puha volt és meleg, mint egy 
kismadár. Nem tárhattam szét a két 
tenyeremet, mert még nem fejeztem 
be az imádságot. De nagyon kíváncsi 
voltam és rettentő gyorsan imádkoz-
tam. Aztán az ámen után így csinál-
tam – a fiúcska kinyújtotta két kezét és 
szétterpesztette ujjait –, de nem volt 
benne semmi.  
Ezt nem volt nehéz elképzelniük. 
Jancsi is tanácstalan volt.  
Valamennyien ránéztek. Egyszerre 
megszólalt:  
    – Ez butaság. Bármelyik tárgy lehet 
a Jóisten. Csak meg kell neki 
mondani. – Odafordult a hozzá 
legközelebb álló vörös hajú fiúhoz: – 
Állat nem lehet, mert az elfut. De egy 
tárgy, nézd csak, az ott marad, éjjel-
nappal, ha belépsz a szobába, ott van 
mindig a helyén, az lehet a Jóisten.  
Lassacskán a többiek is belátták.  
    – De valami kicsiny tárgyra van 
szükségünk, amit mindenhová ma-
gunkkal vihetünk, máskülönben semmi 
értelme. Ürítsétek ki a zsebeiteket.  
    Furcsa dolgok kerültek elő: papír-
szeletek, zsebkés, radírgumi, tollak, 
madzagok, apró kövek, csavarok, 
sípok, forgácsdarabkák s még sok 
mindenféle, amire messziről rá sem 
lehet ismerni, vagy aminek a nevét 
sem tudom. S mindezek a tárgyak a 
gyerekek kicsiny kezében lapultak, 
szinte riadtan a hirtelen lehetőségtől, 
hogy Jóistenné válhatnak, s amelyik 
egy picit csillogni tudott közülük, csillo-
gott, hogy megtessék Jancsinak.  
    Sokáig ingadozott a választás. 
Végül a kis Rézitől előkerült egy 
gyűszű, az édesanyjától jutott hozzá. 
Fénylett, mint az ezüst, s szépsége 
miatt az lett a Jóisten. Maga Jancsi 
tette el, mert ő kezdte a sort, s a 
gyerekek egész nap el nem maradtak 
a sarkából és büszkék voltak rá. Csak 
nehezen egyeztek meg, kinél legyen 
másnap, s Jancsi a maga előrelátá-
sában egész hétre meghatározta a 
rendet, nehogy veszekedés támadjon.  
Ez a beosztás tökéletesen célszerűnek 
bizonyult. Első pillantásra meglátszott, 
melyiküknél van épp a Jóisten. Mert a 
soronlévő valamivel peckesebben és 
ünnepélyesebben járt, hozzá vasár-
napi ábrázatot vágott.  
Az első három napon másról sem 
beszéltek a gyerekek. Minden pillanat-
ban látni akarta valamelyikük a Jóis-
tent, és bár a gyűszű hallatlan mél-

tóságának hatására sem változott egy 
szikrányit sem, gyűszű-mivolta most 
úgy tűnt föl, mint valódi alakjának 
szerény köntöse.  
    Példás rendben ment minden. 
Szerdán Pali hordta, csütörtökön a kis 
Anna. Eljött a szombat. A gyerekek 
fogócskáztak s lélekszakadva rohan-
gásztak összevissza, mikor Jancsi hir-
telen fölkiáltott:  
    – Kinél van a Jóisten?  
Mindannyian megtorpantak. Egyik a 
másikra nézett. Senki sem emlékezett, 
hogy az utolsó két napon látta volna. 
Jancsi kiszámította, ki a soros. Rájött, 
a kis Mari.  
És most minden teketória nélkül 
valahányan a kis Marin követelték a 
Jóistent. Mit volt mit tenni? A kislány 
végigkutatta minden zsebét. Csak 
most jutott eszébe, hogy reggel még 
nála volt; de most nincs sehol, 
valószínűleg itt vesztette el játék 
közben.  
S mikor már minden gyerek hazament, 
a kislány ott maradt a réten és tovább 
kereste. A fű elég nagyra nőtt. Kétszer 
is elment Mari mellett valaki és meg-
kérdezte, mit veszített el. Mindkétszer 
azt felelte:  
    – Egy gyűszűt – és kereste.  
Az emberek egy darabig vele keresték, 
aztán beléfáradtak a hajladozásba. 
Egyikük elmenőben azt tanácsolta:  
    – Menj haza inkább, vehetsz helyet-
te újat.  
De a kis Mari mégis folytatta a 
keresést. A rét egyre idegenebbé vált 
az alkonyatban, s a füvet harmat ned-
vesítette.  
Megint arra jött egy ember. A kislány 
fölé hajolt:  
    – Mit keresel?  
S most a kis Mari, a sírás határán, 
bátran és elszántan felelte:  
    – A Jóistent.  
Az idegen elmosolyodott, egyszerűen 
kézenfogta, s ő nem bánta, hadd 
vezesse, mintha most már nem volna 
semmi baj. Útközben az idegen 
megszólalt:  
    – Nézd csak, milyen szép gyűszűt 
találtam…  
    Az esti felhők már rég türelmetlen-
kedtek. A bölcs, öreg felhő, amelyik 
közben kövérre hízott, hozzám fordult:  
    – Elnézést, megtudhatnám az or-
szág nevét… amelyik fölött…  
De a többiek nevetve futottak bele az 
ég messzeségébe és magukkal ragad-
ták az öreget.  
 
 

E. Isenhour 
 

Add tovább 
 

Ha van valamid, ami jó, 
Ami barátaiddal megosztható, 
Legyen bár csak egy apróság:  

Hozhatja Isten áldását. 
Add tovább! 

 
Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám, 
De segít megharcolni egy-egy csatát. 

Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes, 
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes. 

Add tovább! 
 

Ne feledd a másik fájdalmát! 
Te kell, hogy segítsd az úton tovább. 

Egy kedves szó vagy egy mosoly 
Áldás lehet a másikon. 

Add tovább! 
 

Ha tudsz egy kedves történetet, 
Vagy hallottál az utcán jó híreket, 

Vagy jó könyvet rejt a szobád, 
Mely segít elűzni a másik bánatát, 

Add tovább! 
 

Ne légy önző a szívedben,  
De viselkedj a legnemesebben. 

Tedd a közösbe kenyered, 
Hogy társaid is egyenek. 

Add tovább! 
 

Ha Isten meghallgatta imád, 
S az égből áldást küldött le rád, 
Ne tartsd meg csak magadnak, 
Míg mások sírnak, jajgatnak. 

Add tovább! 
 



    A misszió Krisztusnak, az Ő egyházának az a szüntelen 
fáradozása, amely által az Ő gyülekezeteibe akarja gyűjteni 
Isten választottait. Alapja  a krisztusi parancs: menjetek el 
tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet.  
    Az egyház missziós szolgálata azok fele irányul, akik hallottak Krisztusról, de még nem fogadták be a 
Krisztust,  akik az egyháztól elidegenedtek, elszakadtak (belmisszió) valamint, akik még soha nem hallottak 
a Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelemről (külmisszió).  
    A missziós terület világnyi széles, ennek egy szeletével ismerkedünk meg az alábbiakban, azzal amit tár-
sadalmi missziónak nevezünk és a belmisszió körébe tartozik. Az egyháznak az evangéliumot el kell juttat-
nia a társadalom minden rétegéhez, a hátrányos helyzetüekhez, testi, lelki vagy szenvedélybetegekhez, 
börtönben levőkhöz. Református egyházunk különböző intézményein keresztül nyújt segítő kezet, végzi ezt 
a szolgálatot. A missziónak ez a formája tulajdonképpen a szeretetszolgálattal is szoros kapcsolatban áll. 
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Missziós körkép  

     Református Mentő Misszió 
 

    A Refromátus Mentő Misszió célja, hogy segítséget 
nyújtson az alkohol-, drog és egyéb függőségekben szen-
vedőknek és hozzátartozóiknak, keresztyén lelkiséggel, a 
segítő szakma eszközeivel. E célt a terápia, az utógon-
dozás és a prevenció által kívánja megvalósítani. 
A terápia célja, hogy hosszú távú segítséget nyújtson a 
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. A terápiát 
kiegészítheti a helyi támogató 
csoportfoglalkozásokon és a 
személyes tanácsadáson való 
részvétel.  
Az utógondozás fontos szerepet 
játszik a felépülési folyamatban és 
a hozzátartozók viszonyulásában.  
A prevenciós munkához a köztu-
dat formálása és a függőségben 
szenvedők gyerekeivel való foglal-
kozás tartozik.  

 

Kórházmisszió  
 
    A misszió küldetése a betegség 
próbájában lévő, szenvedő, két-
ségek közt lévő ember felé a 
segítő, vigasztaló, bátorító szere-
tet megélése, érte és vele való 
imádság, a kegyelmes Isten jelen-
létének, vezetésének felfedezése. 
Mindez a beteglátogatás, a lel-
kigondozói beszélgetés, igehirde-
tés alkalmain keresztül történik. 
    Ebben a szolgálatban kórház-
lelkészek, gyülekezeti lelkészek, gyülekezeti munkatársak 
vesznek részt – s mindezt kíséri, támogatja a gyülekezeti 
imaháttér. Kórházlelkészek Kolozsvárott, Brassóban Ma-
rosvásárhelyt, Dicsőszentmártonban, Sepsiszentgyörgyön 
végeznek szolgálatot. 
 

      Utcagyerek Misszió 
 
    Az Aksza Utcagyerek Missziós Házat 2000-ben hozta 
létre Kolozsváron az Erdélyi Református Nőszövetség 
vezetősége. Akkor naponta 50 éhes és utcán levő gyermek 

kapott meleg ételt és menedéket. Reggel érkeztek a gyere-
kek, mindenki megfürdött, tiszta ruhát kapott, majd követ-
kezett a reggeli. Reggeli után a pedagógus és a házvezető 
tevékenységeket tartott a gyerekeknek, majd ezt követte az 
ebéd. Ebéd után a kisebbeknek alvás következett, a 
nagyobbak pedig tanultak. Délután az uzsonna elfogyasz-
tása után mindenki tiszta ruhában ment haza. A gyerekek 
ruhái kimosták, így másnap tisztán vehették fel. A gyerekek 
száma hol nőtt hol apadt. Sokszor akadály volt a szülő, aki 
nem akarta engedni a gyerekét, mert akkor az nem koldul 

és nincsen mit hazavigyen. A 
szociális asszisztensek és a 
pedagógus tartja az osztály-
főnökökkel és a gyámhatósággal 
a kapcsolatot. A Ház missziója: 
családi légkör megteremtése 
olyan gyerekek számára, akik 
családi nehézségekkel küzdenek. 
Ezen gyerekek felkarolása, társa-
dalmi integrációja, tanintézmé-
nyekben való elhelyezése, szere-
tő otthon biztosítása minden etni-
kai és szociális megkülönböz-
tetés nélkül. 
Marosvásárhelyen a Lydia Otthon 
mellett mőködő utcagyerek-
misszió kötelezte el magát e szol-
gálatra. 

 

Börtönmisszió 
 
    A szolgálatot önként vállaló 
lelkipásztorok a börtönbe jutott 

embereknek hirdetik Jézus Krisz-
tus szabadítását, hogy van kiút a bűnből, és van bűnbo-
csánat. A börtönökben fogva tartottaknak igyekeznek lelki 
támaszt nyújtani. 
Marosvásárhelyen börtönmissziót végző lelklész hetente 
egyszer, minden szerdán meglátogatja a börtönben lévő 
református rabokat, számukra istentiszteletet tart, ugyanak-
kor különböző gyülekezeti csoportokat is igyekszik bevinni, 
főleg azon gyülekezetekből, ahonnan rabok érkeznek. 
    A misszió egyik célja az is, hogy a szabadon élő egyház-
tagok ne feledkezzenek meg a fogva tartottakról. 
                                                                                  SZF 
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    A szórványról, csakis a saját tapasz-
talataim szűrőjén keresztül szólhatok. 
Majdnem négyévnyi segédlelkészi 
szolgálat után kerültem Uzdiszent-
péterre. Amikor azon gondolkoz-
tam, hogy a kezdő évek után merre 
keressek lelkészi állást, a Mezőség 
volt az a hely, ahová egyáltalán 
nem akartam menni. De a mi gon-
dolataink nem az Úréi. Marosvásár-
hely közelében akkor nem volt más 
megürült egyházközség, így lettem 
2004. augusztusától az öt gyüleke-
zetből álló missziós egyházközség 
lelkészévé. Eleinte megütődtem 
azon a bizalmatlanságon, amivel 
egyik-másik gyülekezet fogadott, de 
az ott eltöltött szolgálat alatt ezt is 
meg kellett értenem. Egyáltalán 
nem állíthatom azt, hogy a mezősé-
gi lelkipásztori szolgálat legnehe-
zebb „terepére” kerültem, azonban 
olyan gondokat észleltem, amelyek 
akár tipikusaknak is nevezhetők. 
    Említettem a bizalmatlanságot,de ez 
nem általánosítható: az Uzdiszent-
péteri Református Egyházközség törté-
netének utóbbi századában szomorú 
sajátosság az, hogy hét évtized alatt 
én voltam a harmincnegyedik(!) lelki-
pásztor.     
    A szórványba legtöbbször a frissen 
végzett teológiai hallgatókat nevezik ki. 
A fiatal lelkész olyan „mélyvízbe” kerül, 
ami egyfajta menekülési kényszert 
válthat ki. Kialakulhat az „átmene-
tiségben” gondolkodás is – akár a lel-
készben, akár a gyülekezetben. Né-
hány évbe nem férnek bele hosszú tá-
vú tervek, ezért ilyenek nem is készül-
nek. Ez a felfogás pedig egyfajta véde-
kezési magatartássá válhat a gyüleke-
zet részéről is: félnek attól a csalódás-
tól, hogy előbb-utóbb úgyis magukra 
hagyja a legújabb lelkész is. Hosszú 
távon azonban ez feltétlenül az egy-
háztól való elhidegüléshez és bizal-
matlansághoz vezet. Ismert a „bő-

röndös pap” jelensége is – a parókia 
lakhatatlansága, vagy más feladatok 
felvállalása miatt a lelkész csak hétvé-
gén, vagy az alkalmi szolgálatok idején 
tartózkodik a gyülekezetben.  
    A mezőségi szórványgyülekezetek 
tagjai kettős kisebbséget alkotnak: 
nemcsak vallásukban, hanem etnikai-
lag is elkülönülnek a többségi környe-
zettől. Az asszimiláció folyamata során 
identitásválság, majd identitásváltás 
történik az emberek lelkében: előbbi 
esetben kisebbrendűségi érzéssel 
küszködnek a református és a magyar 
mivolt miatt, utóbbi esetben pedig 
megtörténik a származás és a feleke-
zetiség letagadása. Pozitív példáknak 
tekintendők azok az esetek, amikor 
magyar vagy vegyes családból szár-
mazó, teljesen románajkú emberek re-
formátusoknak vallják magukat.  
    A nemzeti öntudat gyengítését, fel-
számolását leginkább a felekezeti, illet-
ve a magyar nyelvű oktatás megszün-
tetésével sikerült elérni. Az iskolában 
nem lehetett már magyar népmesét, 
magyar népdalokat, magyar verseket 

tanulni – idegen kultúra került az anya-
nyelvi helyébe. A fogalmakat nem ma-
gyarul tanulták, ennél fogva az így fel-

növekedett nemzedékek nem tud-
nak már magyarul gondolkozni, 
még kevésbé tudják magukat ma-
gyarul kifejezni. Van olyan szór-
vány, ahol már a harmadik-
negyedik nemzedék nem magya-
rul tanul. Igehirdetőként mindig 
kérdés volt számomra az, hogy 
vajon mennyire érthető az isten-
tiszteleten elhangzó beszéd? Ve-
gyes házasságok megkötésekor, 
temetésekkor románul is elmond-
tam a prédikációt, mert így érthe-
tőbb volt.          
    Gondolkodtam román nyelvű 
istentiszteleten is – a misszió 
szempontjából rendkívül hasznos-
nak láttam volna, de féltem attól, 

hogy a magyar nyelvű istentisztelet 
háttérbe szorul vagy felszámolódik. A 
köztes megoldás az volt, hogy a lehető 
legegyszerűbb szavakat használtam, 
társítva olykor akár román vagy közke-
letű idegen megfelelőkkel. A katekézis 
is két nyelven történt. A magyarul írás-
olvasás a ritka példák közé tartozik.        
    Ebbe a kérdéskörbe tartozik a lel-
készcsalád gyermekeinek iskoláztatá-
sa is: ha nincs magyar nyelven tanulá-
si lehetőség a településen, akkor a leg-
közelebbit kell megkeresni. Igencsak 
hasznos lenne a szórványokhoz köze-
lebb eső, magyar oktatással is rendel-
kező településeken bentlakásokat lét-
rehozni a szórványbeli gyermekek szá-
mára.  
    Fontos az ortodox kollegával való 
együttműködés is. Úgy gondolom, 
hogy ez csak akkor pozitív, ha egyen-
rangú felekként tekintenek egymásra. 
Vajon mennyire őszinte ez a munkatár-
si viszony, amikor a görögkeleti temp-
lomban történő vegyes házasságok 
esetén a református felet „átkeresz-
telik”? Teszik ezt képviselői annak az 

SZÓRVÁNY 

 
    A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak 
is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt: Rád-
bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, minden-
kire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit 
elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az 
éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod.  
    Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el 
kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba 
zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert 
a világ a tied! 

                                                                                                        Hamvas Béla 

A nagyölyvesi templom 
 



egyháznak, amelyik fennen hirdeti az 
ökumenét. De temettem közösen olyan 
ortodox lelkésszel is, akinek – amikor 
elbeszélgettem vele – meglepett a  
„református” gondolkodása.  
    Az 1949-es államosítás megfosztot-
ta az anyagi forrásokat jelentő javaitól 
az egyházat. Ez a változás olyan álla-
potba sodorta a kis lélekszámú gyüle-
kezeteket, hogy önerőből képtelenekké 
váltak a lelkész eltartására, és az épü-
letek rendben tartására. A több gyüle-
kezetből álló egyházközségek (anya- 
és leányegyházközségek, szórványok) 
esetében ez a gond sokszorosan je-
lentkezik, például az Uzdiszentpéteri 
Missziós Egyházközség leltárában há-
rom templom, két lelkészlakás, egy 
imaház, egy visszaszolgáltatott iskola-
épület, két harangláb van. Ezek kar-
bantartása lehetetlen az öt gyülekezet-
ben élő, összesen 269 református szá-
mára.  Mindezek mellett, a más telepü-
léseken lévő szórványokba történő al-
kalmi kiszállások számát nem mindig a 
szolgálatra való igény szabja meg, ha-
nem az útiköltségre fordítható anyagi 
keret.   

    Immár egy éve, hogy elkerültem a 
szórványvidékről. Eszembe jutnak ked-
ves arcok, otthonok, ahol mosolyogva 
fogadtak, egyháztagok, akik szomorú-
ak voltak a gyülekezetük, az ottani ma-
gyarok sorsa miatt. Meggyőződésem, 
hogy aki nem jár ilyen helyen, vagy 
csak futólag találkozik az ottani hely-
zettel, nagyon nehezen érti meg a gon-
dokat, amelyekkel azok emberek, és 
az ott szolgáló lelkészek szembesül-
nek. A tömbmagyarság viszonylagos 
biztonságában élők számára érthetet-
lennek látszik a nemzeti öntudat fel-
adása, de ne felejtsük el: ott, ahol az 
ember csak a nagyszülőtől, vagy csak 
a templomban hall magyar szót; ahol 
megbélyegezettnek érzi magát a vallá-
si-nyelvi mássága miatt, és ezért a 
Himnuszt is szorongva énekli a temp-
lomban; ahol a fiatal nem mer magyar 
lánynak udvarolni, mert a magyar sza-
vak keresgélése miatt esetlennek érzi 
magát; ahol van olyan református ma-
gyar temetés, hogy csak a halott ma-
gyar és református – ott nem könnyű 
kitartani.    
                         Máthé-Farkas Zoltán 

Nőszövetségi vetélkedő 
Beresztelkén 

     
    A Görgényi Református Egyházme-
gye nőszövetségeinek találkozójára 
került sor március 13-án  Beresztel-
kén. A zsúfolásig megtelt templom-
ban, Lakatos Gabriella marosvásárhe-
lyi kórházlelkész igehirdetése után 
kezdetét vette a bibliai-irodalmi vetél-
kedő, melyen tizenegy egyházközség 
képvisel tet te magát :  Abafá ja, 
Alsóbölkény, Beresztelke, Gernye-
szeg, Kisfülpös, Körtvélyfája, Magyar-
péterlaka, Magyarrégen, Maroshéviz, 
Marosfelfalu és Marosvécs. 
    A vetélkedő egyik témáját az Eszter 
könyvéből összeállított kérdések ké-
pezték. A második témát Jókai Mór 
Fekete gyémántok című regényéből 
megfogalmazott feladatok alkották. 
Kiválóan felkészült csoportok mérték 
össze tudásukat. Az első helyezést a 
beresztelki gyülekezet első csoportja 
nyerte, a második helyre a magyar-
régeni gyülekezet két csoportja és a 
helyi gyülekezet második versenyző 
csoportja került, harmadik pedig a 
marosfelfalui nőszövetség lett. A ma-
gas pontszámoknak köszönhetően a 
többi csoportok is dicsérő oklevéllel 
távozhattak. 
    Jó volt látni azokat az ősz hajú idő-
sebb nőket, akik bátran méretkeztek 
meg a sokkal fiatalabb versenyzőkkel. 
Példaképei lehetnek a fiatalabb nem-
zedéknek, együtt azzal az alsóböl-
kényi nőszövetségi taggal, aki Petőfi 
Sándor versét oly átéléssel szavalta 
el. 
    A kiértékelés ideje alatt a résztve-
vők Lakatos Gabriella lelkésznő be-
számolóját hallhatták a marosvásárhe-
lyi kórházban történő lelkipásztori 
szolgálatról. A beszámoló ideje alatt 
vetítés is történt erről a munkáról, Bo-
dor Vera magyarfülpösi tanítónő segít-
ségével. 
    A vetélkedő kiértékelése után 
Szász Attila esperes, körtvélyfájai lel-
kipásztor szólt az egybegyűltekhez, 
megköszönve a házigazda gyüleke-
zetnek a szervezést, hozzáfűzve, 
hogy a következő alkalmat Körtvély-
fáján fogják megszervezni. Az alka-
lom, a művelődési otthonban ért vé-
get, ahol megterített asztalok várták a 
vendégeket. 

 
Cremene Anna ny. tanár 

 
 

Mária és Márta magazin 7. 

A Marosi Református Egyházmegye nő-
szövetsége május és június folyamán 
tartotta idén is körzeti konferenciáit A 
Felső-Marosmente asszonyai május 8-án 
Maroskeresztúron találkoztak egymással 
és Lakatos Gabriella lelkésznő igehirde-
tése után Gál Judit, debreceni lelkésznő 
Sótartót az asztalra című – a szolgálatról 
szóló – előadását hallgatták meg. 
 

Május 15-én, a 82 lelkes kis gyülekezet, Oláhdellő látta vendégül az Alsó-
Marosmente asszonyait. Az istentiszteleten Dénes Katinka lelkésznő szolgált, 
ezt követően Geréb Dénes, tordatúri lelkész tartott előadást. 
  
Pünkösd után, május 29-én került sor a nyárádmenti asszonyok találkozójára. 
Ezúttal Göcs volt a házigazdája a nőszövetség körzeti rendezvényének, amelyen 
Dénes Előd marosvásárhelyi lelkész hirdette Isten igéjét, Imreh István mákófalvi 
lelkész tartott előadást. 
  
A Református Mentő Misszió vezető munkatársa, Adorján Kálmán lelkész tartott 
előadást június 5-én Mezőcsáváson. A mezőségi gyülekezetekből összegyűlt 
asszonyok az alkohol rabságából való szabadulás lehetőségét ismerhették meg. 
  
Bakai Andrea és Borsos Melinda, a proMissio Egyesület munkatársai örmény 
civil szervezetek képviselőinek tartottak képzést Jerevánban (Örményország). A 
skóciai Lydia Project által szervezett szeminárium folytatása volt a 2008-ban Ma-
rosvásárhelyen elindított Sosem késő elnevezésű, idősek nappali foglalkoztatá-
sát bemutató programnak. 
  
A proMissio Egyesület, az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával, 
idén három alkalommal szervez nőszövetségi munkatársképzőt a következő 
helyszíneken és időpontban: Jódratosnyán június 20-24, Komandón augusztus 
23-27, Györgyfalván szeptember 20-24 között. A programok felől a nőszövetségi 
elnököknél lehet érdeklődni.  

HÍREK  
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Márták és Máriák (34.) 
 
    Volt egyszer egy gyülekezeti nap. A nőszövetségesek 
összeadták a lisztet, az asszonyok segítségével Ila néni 
megdagasztotta a tésztát. A férfiak begyújtották a szenet a 
sütőkben. Istentisztelet után, a templom és a parókia mellet-
ti domboldalon összegyűlt a falu apraja-nagyja, nagy volt a 
vidámság, Addigra megkelt a tészta, és lehetett is sodorni a 
kürtöskalácsot. Mindez négy éve történt, de most is szere-
tettel emlékeznek az asszonyok arra a napra. Jó volna meg-
ismételni.         

   Mostanra mintha ellankadtak volna a lelkek. Pedig a nő-
nap alkalmából tartott szeretetvendégségen szép számmal 
voltak jelen asszonyok, idősek és fiatalok. A tiszteletes és 
gondnok úr tulipánnal lepte meg a hölgyeket.  
    A nagyteremi nőszövetség annak rendje és módja sze-
rint alakult a ’90-es évek végén, az asszonyok tagsági díjat 
fizettek, pénztárosuk, elnökük volt. Részt vettek konferenci-
ákon, találkozókon. Az egyházmegyei zászló vándorútjának 
egyik állomása voltak, innen továbbvitték más gyülekezet-
be. A 2007-ig vezetett nőszövetségi naplójukban olvasha-
tunk arról a gazdag és szép munkáról, melyet végeztek: 
öregotthont látogattak, veteményt gyűjtöttek árvaháznak, 
öregeknek. Segítettek, ahol szükség volt rájuk: beteg kis-
lánynak adományoztak nagyobb összeget. Szeretetvendég-
ségeket szerveztek, gyerekek versenyeit támogatták. Előző 
lelkészük családostól kitelepedett Magyarországra. Új tisz-
teletes asszonyuknak kisbabája van, most minden idejét ez 
tölti ki. A nőszövetség nem szűnt meg teljes egészében, 
még az idén is varrtak kézimunkát az imahéten szolgáló lel-
készeknek, de rendszeres bibliaórákat nem tartanak. Az 
egyház és a nőszövetségi munka iránti közömbösség okát 
keresve, elbeszélgettünk arról, hogy nagyon megapadt a 
gyülekezet. A Tejeskerek-patak torkolatánál, csodálatos he-
lyen fekvő, nyárádmenti falu református közössége nehezen 
tartja fenn a lelkipásztori állást, parókiája lakatlan, s nemso-
kára lakhatatlan. A tiszteletes úr Marosvásárhelyről ingázik. 
Az 1904-ben épült temploma alapos tatarozásra szorul. Az 
alszegről nehéz feljönni a falu határban álló templomdomb-
ra. A falu központjában szépen feljavított nyolcosztályos, 
emeletes iskolában csak román nyelven folyik az oktatás, a 
magyar szülők gyerekeiket a szomszéd faluba vagy a vá-
rosba viszik iskolába. A fiatalasszonyok szintén bent dol-

goznak a városban, kötött programjuk miatt elég nehéz el-
jutni a gyülekezeti alkalmakra. Pedig jó volna, ha újra élet 
lenne a gyülekezetben. Ezért mindnyájuknak tenni kellene 
valamit. 
 
    Amikor Kebelébe megyek, Jeddet elhagyva, mindig arra 
figyelek, nehogy elvétsem a letérőt. Köves út vezet a nem-
rég épült templomig. Az 1600-as években állt még itt temp-
lom, erről egy kazettás mennyezet-töredék tanúskodik.  
    A vasárnap délelőtti gyerek-istentiszteleten szinte telve a 
templom: édesanyák, nagymamák köszöntésére az édes-
apák, nagyapák is eljöttek. Ma az ünnepeltek kapnak egy-
egy száll orgonát, és képeslapot csemetéiktől, máskor a nő-
szövetség vendégeli meg a gyerekeket. Minden rendezvé-
nyen, amit a gyülekezetben tartanak, legyen az gyerekek-
nek, felnőtteknek szervezve, a nőszövetség süt-főz, tevé-
kenykedik. 
    A Marosvásárhelytől 10 km-re levő falut 200-an sem lak-
ják. Református közössége 138 lélekre apadt az elmúlt 
években. Annak ellenére, hogy kevesen vannak, támoga-
tásból, kölcsönből és önerőből, templomot, lelkészi lakást 
építettek az utóbbi két évtizedben. A nőszövetség 1999-ben 
alakult, azóta is, télen, rendszeresen tartják a havi bibliaórá-
ikat, erőt és példát merítve a Szentírásból. Bár konferenciá-
kon sosem vettek részt – ez eddig nem sikerült, a nehézkes 
közlekedés miatt – bekapcsolódtak az öregotthon-látogatás 
szolgálatába, az egyházmegyei nőszövetségi zászló ván-
dorútjába. A beteglátogatás egy ilyen kis közösségben any-
nyira természetes, hogy ez nem is minősül szolgálatnak. 
Segítettek a karácsonyi csomagok elkészítésében. Perse-
lyes adományaikból támogattak rászorulókat és rendezvé-

nyeket. Lelkészük a marosvásárhelyi Református Kollégium 
tanára, így fogadták az ottani kórust, megvendégelték őket. 
A kollégium farsangi bálját is támogatták, erejük és tehetsé-
gük szerint: összegyűltek a kultúrotthonban, hozták maguk-
kal a lisztet, cukrot, tojást, olajat, sütőport és nagy kosár 
csörögét sütöttek. Még úgy melegen beküldték az iskolába. 
A diákok és tanárok most is hálálkodnak érte. Ugyanígy kö-
zösen fogadták a magyarországi, külföldi vendégeiket is; 
mindenki megtapasztalhatta vendégszeretetüket.  
    Egy ilyen kisközösségben, mint amilyen a kebelei is, az 
asszonyok szolgálatkész jelenléte szinte észrevehetetlen, 
de gyümölcsiben nem elhanyagolható nyomot hagy azok 
lelkében, akik felé irányul.                                                                                 
 
                                                                                    B.M. 
 

Kürtoskalács sütés Nagyteremiben 

Kebelei asszonyok 



Mária és Márta magazin 9. 

    Hatvannégy évvel ezelőtt szület-
tem, egy háromgyermekes kisiparos 
család második gyermekeként. Szüle-
im különböző felekezethez tartoztak, 
de egyikük sem gyakorolta a vallását. 
Otthon nem láttam a szüleimet imád-
kozni, vagy templomba járni sem 
együtt, sem külön-külön. A mi vallásos 
neveltetésünkkel sem foglalkoztak, 
egyedül apai nagyanyám volt vasárna-
pi templomba járó. Szüleim biztosítot-
ták számunkra fizikai szükségleteinket, 
de lelki problémáinkkal sohasem fog-
lalkoztak. Szerettek a maguk módján, 
ők azt hitték, hogy mi gyermekek, ezt 
érezzük, de nem igazán éreztük. So-
hasem hangzott el a szüleim szájából 
az a szó, hogy szeretlek. Az Úr imáját 
édesanyámtól tanultam meg, aki félár-
va volt, (őt nagynénje tanította) ezt 
csak karácsonykor mondta velünk a 
feldíszített fa alatt.  
    A „szeretet tankom” éveken át üre-
sen állt, ezt a hiányt én könyvek olva-
sásával pótoltam. Mondhatni, úgy nőt-
tem fel, mint egy vadvirág, akit az élet 
szele ide-oda dobál, mert nem volt egy 
biztos talaj, amibe belekapaszkodhat-
tam volna. 
    Polgári házasságot kötöttem 26 éve-
sen egy, ugyancsak más felekezetű 
fiúval. A szeretetéhségemet a házas-
ságba is magammal vittem. A szere-
lem átmenetileg kielégített, de a leg-
főbb vágyam az volt, hogy érezzem a 
társam szeretetét. Ő is vágyott a sze-
retetre, mivel ő sem kapta meg a csa-
ládjában. A szeretet hiányát itallal pó-
tolta, s így lett szenvedélybeteg.  
   Mindketten behoztuk a házassá-
gunkba az otthon látott és tanult rossz 
példákat, szokásokat, de főleg az Isten 

nélküli életet. Három gyerekünk szüle-
tett, akikről anyagilag gondoskodtunk, 
mint szülők, de nem biztosítottunk szá-
mukra egy meleg, csendes, meghitt, 
biztos környezetet. Nemigen érezték, 
hogy szeretjük őket. Én, mint édes-
anya nem ismertem fel a lelkük mélyén 
dúló érzelmi vihart, mert magammal és 
társammal voltam elfoglalva. Gyerme-
keinket nem tanítottuk imádkozni, mert 
mi sem imádkoztunk. Nem láttak min-
ket templomba járni együtt vagy külön-
külön. Ez mind kimaradt a gyermekeim 
életéből. 
    Valóban minden dolognak, jónak 
vagy rossznak, Istentől rendelt ideje 
van. A nagyobbik fiúnk konfirmációja 
után rendszeresen kezdett ifjúsági bib-
liaórára járni, majd két évre rá a lá-
nyom is követte. Azt láttam csak, hogy 
gyermekeim szeretettel és kitartóan 
mennek a vasárnapi ifiórára. Később 
értettem meg, hogy ott azt a szeretetet 
kapták meg, amit mi nem biztosítottunk 
számukra. Ott tanulták meg, hogy le-
het a szülőkért imádkozni az Istenhez, 
Jézuson keresztül, mert csak Ő tudja a 
szülőket megváltoztatni. Öt évi kitartó 
imádságukat az Úr meghallgatta. 45 
évesen, édesanyám hirtelen halálával, 
az életem válaszút elé került: vagy 
folytatom az eddigi életem megterhel-
ten, vagy rátérek az Isten útjára. Hal-
lottam Istenről, nem tagadtam létezé-
sét, csak éppen nem volt személyes 
kapcsolatom vele.  
    Sokat jelentettek számomra a na-
gyobbik fiam által hozott evangéliumi 
könyvek, melyeket mohón olvastam; 
ezek által nyílt a szemem és az értel-
mem is. Biztatott a fiam a naponkénti 
igeolvasásra, imádkozásra, ami elő-

ször egyáltalán nem ment, majd a 
templomjárásra. Itt hallottam hozzám 
szóló üzenetét a Mt 11, 28 által. Végül 
átadtam az életemet az Úrnak, aminek 
éppen 19 esztendeje már. Megtéré-
sem után, idős korban konfirmáltam, 
majd Isten előtt is házasságot kötöt-
tünk férjemmel. 
    Eleinte tehát hárman voltunk Isten 
útján, együtt imádkoztam két nagy 
gyermekemmel a férjem szabadulásá-
ért, megtéréséért, ami másfél év után 
be is következett. 
    Kisebbik fiúnk számára késő volt 
már az, amikor rádöbbentünk, hogy mi 
szülők, nem beszéltük a szeretet nyel-
vét a családban. Ő az italba fojtotta 
szeretetéhségét. Férjemmel kitartóan 
imádkozunk kisebbik fiúnk megtérésé-
ért. Tudom, hogy ennek is Istentől el-
rendelt ideje van. Addig is próbáljuk 
Isten szeretetét feléje közvetíteni, 
igyekszünk hűségesek maradni Urunk-
hoz, neki engedelmes szolgái lenni, 
benne bízni, neki hinni. 
    A misszió, amit a nagyobbik fiam 
elkezdett irányunkba, az most általunk 
folytatódik a családban. Mi szülők 
imádkozunk gyermekeinkért, unokáin-
kért, és jó látni azt, hogy a felnőtt gyer-
mekeink családjában a gyermekek 
imádkoznak magukért, a szülőkért, 
nagyszülőkért, együtt járnak templom-
ba, kórusban énekelnek, részt vesznek 
gyülekezeti rendezvényeken. 
    Jó, ha bizodalmamat az Úrba vetem 
és akkor teljesedik be az Ige, az én 
életemben, családomban is: „Higgy az 
Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz 
mind te, mind a te házadnépe.” 
                                                                                                                                             
                                    Dr Simon Mária 

Egymásra bízva 

A te feladatod 
 

    Egyszer nagy szárazság köszöntött be a pusztán. Először a fű barnult el és sült ki. Aztán a bokrok és a kisebb 
fák is kihaltak. Nem esett az eső, a frissülést hozó reggeli harmat is elmaradt. Sok állat szomjan halt, mert csak 
kevésnek volt ereje kimenekülni a sivatagból. A szárazság tovább fokozódott. Még a legerősebb és legidősebb fák 
is, melyeknek gyökerei mélyen a földbe hatoltak, elvesztették leveleiket. Minden kút és folyó, forrás és tó 
kiszáradt.  
    Egyetlenegy virág maradt életben, mert egy egészen kicsi forrás pár csepp vizet adott neki. De a forrás kétség-
beesett: “Minden kiszárad, szomjan hal és elpusztul, és én mindezen semmit nem tudok változtatni. Mi értelme 
van még annak, hogy pár csepp vizet hozzak fel a mélyből a felszínre?” 
    Egy vastag, öreg fa állt a közelben. Hallotta a forrás panaszát, és mielőtt meghalt, ezt mondta neki: “Senki nem 
várja tőled, hogy az egész pusztaságot felvirágoztasd. Neked csak az a feladatod, hogy egyetlen egy virágnak életet 
adj. Semmi több.” 
                                                                                                                                       Afrikai mese 



                Mária és Márta magazin 10. 

    – Nem színház ez, hanem harc – 
hallom a meleg, de határozott hangot a 
telefonban.  
    Zoltán János, mezőbodoni lelkész 
tizennégy éve vállalta fel állandó szol-
gálata mellé a kórházmissziót: azóta 
rákos betegeket látogat rendszeresen. 
Az előbbi mondatok első telefonbe-
szélgetésünkkor hangzottak el. Nehe-
zen állt kötélnek, pedig – azt gondol-
tam – nem kérek sokat, csak hogy elkí-
sérhessem és nézhessem, amint dol-
gozik. Végül mégis megegyezünk, 

hogy az első adódó alkalommal elkísé-
rem a szolgálatára, noha most állandó 
segítsége Csáki Józsefné Páter 
Gyöngyvér nem lesz jelen.  
    Közben ismerősöm ismerőse 45 
évesen elhunyt rákban, két kisfiú ma-
radt utána. Barátnőm édesapja súlyos 
állapotban van, már feladták lassan a 
reményt. Idegesen várakozom, hiába 
tudom, hogy van aki legyőzte a gyilkos 
kórt, mégis túl sokan szenvednek miat-
ta. Azt hiszem, elsősorban a fájdalom 
látványától félek. 
    Amint azonban feltűnik Zoltán János 
megnyugszom. Első ránézésre nem 
egy harcos alkat, de van benne valami 
megnyugtató, nehéz ezt megfogalmaz-
ni, hogy pontosan mi. Nem sok eligazí-
tást kapok, mindössze arra figyelmez-
tet, hogy nem mindenhol fogadnak 
majd kitörő örömmel, azzal már indul is 
be az első kórterembe. Köszön ma-
gyarul, románul és minden különösebb 
bevezető nélkül kezdődik a szolgálat. 

Az első szalonban a néni katolikus, de 
ez nem akadály, hiszen mindannyiunk 
Istene ugyanaz, aki eltöröli az adóssá-
gokat (Zsolt 32, 5). A rövid ige után 
igemagyarázat következik, majd közös 
ima. Néhány perc az egész, de azalatt 
már könnyek peregnek le az arcokon. 
Hamarosan – ortodox hívőknek – ro-
mánul is elhangzanak ugyanazok a 
szavak. Meglep, hogy ilyen könnyen 
megy, hiszen harcra készültem. A kór-
teremben utánunk derű marad, mi ma-
gunk is mosolyogva lépünk ki.  

    A következő szalonban négyen van-
nak: egyikük telefonon beszél, másikuk 
alszik, ismét valaki eszik és hamaro-
san kimegy az ajtón. Egy 54 éves ma-
gyar férfi viszont legyengülve fekszik 
az ágyon. Székelyföldről jött, mint 
mondja 100%-ig hisz, és az sem za-
varja, ha Isten Igéjét nem katolikus 
paptól hallja. „Elég neked az én ke-
gyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által végeztetik el” (2Kor 12, 9) – hang-
zik a személyre szabott vigasztalás. 
    Nem sorolom végig a szalonokat, 12 
van belőlük csak egy emeleten. Másfél 
óra alatt járjuk végig, van ahol össze-
néznek és hümmögnek a betegek, de 
mire döntenének, Zoltán János derűvel 
az ajkán már elnézést kér és jön is ki. 
Mint mondja, ezt a munkát nem lehet 
erőszakkal végezni. Máshol a takarító-
nő –  elmondása szerint ebben a vál-
tásban a legnagyobb ellenség – nem 
hagyja ki, hogy addig takarítson, míg 
folyik a szolgálat. 

    Mégis az elfogadás a jellemzőbb. 
Reformátusok, római, örmény és görög 
katolikusok, sőt ortodoxok is fogadják 
a lelki eledelt. A reformátusoknál több-
nyire ének is van. De nem csak ők ki-
váltságosak, hiszen ahol nyitottak a 
betegek, ott akár románul is felcsendül 
az ének.  
    Én kábultan nézem, ezt a fekete öl-
tönyös férfit, aki derűsen indul egyik 
szalonból a másikba. Egyre erősebb-
nek tűnik és egyre inkább harctéren 
küzdőhöz hasonlónak látom, pedig az 
eltelt másfél órában külsejében semmi-
lyen látható változás nem történt. To-
vábbra is csak mosolyog szelíden. Ha 
szívesen fogadják az Igét, akkor azért 
örül, ha elutasítják, akkor annál na-
gyobb várakozással fordul a következő 
szalonban levő betegek felé. Mindenki-
hez van jó szava, mindenhol igyekszik 
helyzetéhez mérten szólni, és ehhez 
igazodó igemagyarázatot adni.  
    Tizennégy év hosszú idő – mondja – 
eleinte sokkal nehezebben ment a 
szolgálat, de mára ez az egyik legfon-
tosabb az életében. Így történhet meg, 
hogy tulajdonképpen már várja, hogy 
jövőre nyugdíjba menjen és utána még 
több időt fordíthasson ezekre a rászo-
rulókra.  
    Természetesen nehéz szolgálat ez, 
hiszen aki kórházmisszióra adja a fe-
jét, annak számolnia kell azzal, hogy 
kéthetenként új szenvedőkkel találko-
zik. Ugyanakkor egyre nő azoknak a 
száma, akik igényelnék, hogy ne csak 
a kórházban töltött idő alatt, hanem 
utána is maradjanak kapcsolatban. Ott 
vannak azok is, akikkel nem sokkal 
utolsó útjuk előtt találkozik, és mint 
mondja, ha nem volna a gyülekezeti 
imaháttér, neki is sokkal nehezebb vol-
na segíteni a szenvedőknek.  
    Vannak kilátástalan helyzetben le-
vők, akiken anyagilag is megpróbál se-
gíteni, adományokból. 
    Közben már az utolsó szalonba lé-
pünk be, kint meg hétágra süt a Nap. A 
betegek arcán könnyek csillannak 
meg, a szemekben fájdalom, öröm és 
hála vegyül. Zoltán János, ha lehet 
egyre derűsebb, hiszen még egyszer 
sikerült elszórni a magot és a jól vég-
zett munka örömmel a szívében távoz-
hat. 
                                       Korondi Kinga 
 
 

Az erőtlenség derűje 
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    Abban a kora délelőtti órában kihalt-
nak tűnt a lakótelep. Egy sötétöltönyös 
úriember ünnepélyes, kimért léptekkel 
haladt a sétányon. A református ima-
házat kerestem. Sejtettem, hogy követ-
nem kellene a férfit, de mire kiszálltam 
az autóból, eltűnt a tömbházak között. 
Kérésemre egy szolgálatkész fiatalasz-
szony vezetett a lépcsőház bejáratá-
hoz, ahol „ismerősöm” és még három 
férfi várta a tiszteletes urat. Kedvesen 
tessékeltek be az épületbe, majd a te-
rembe, itt a kis gyülekezet csendben 
várt az istentiszteletre.  
    Az ének szépen zengett, nem hallat-
szott be az autók zúgás, rádió bömbö-
lése. Az igehirdetésbe belecsicsergett 
egy-egy madár.  
    Arra gondoltam, hogy nem jutott 
eszébe még senkinek, hogy hagyma-
kupolás templomot építsen ide? Lehet, 
hogy az itt élő emberek csak a ma-
gunkfajtának fontosak? Az Ady-ne-
gyedben élők legtöbbje szegény; szo-
ciális segélyből, kisnyugdíjból, vagy 
napszámból tengeti életét. Azok, akik-
nek még van munkahelyük, nagyon 
szerencsések. De rendesen fizetik a 
közköltséget, bérleti díjakat, így ma-
radhattak a lakótelepen. Nyolc évvel 
ezelőtt, amikor a Szabadság-utcai gyü-

lekezet, Dávid 
Lajos lelkész-
esperes kezde-
ményezésére, 
holland ado-
mányból föld-
szinti lakást vá-
sárolt, hogy 
imaházzá alakít-
sa, még botrá-
nyoktól zajos 
volt a negyed. 
Sok fegyelme-
zetlen, a ható-
sággal ellentét-
ben álló roma 
talált itt mene-
dékre. A lakáso-
kat lelakták, fel-
égették. Rette-
gésben tartották a környéket és így 
züllesztették le a Maros-parti, valami-
kori oázis hírnevét. Ezeket az embere-
ket akarta megkeresni és befogadni a 
református misszió. Kezdetben sokan 
jártak az imaházba. Három éve a la-
kosság nagy részét a Hidegvölgybe és 
a városszéli barakkokba telepítették át. 
Helyben egy 150 lelkes, összetartó kö-
zösség maradt, akiknek Feri bácsi a  
„pásztora”. 
    Márton Ferenc ugyanakkor költözött 
az Ady-negyedbe, amikor az imaház 
megnyitotta ajtaját. Mindig templomjá-
ró ember volt, így természetes volt, 
hogy az imaházat ő rendezze. Azóta is 
ő a mindenes: rendben tartja, takarítja, 
díszíti, virágot öntöz, mindenre úgy vi-
gyáz, mint a sajátjára.  Lánya és uno-
kája, akik szintén itt laknak, segítenek 
neki, függönyt, székpárnát mosnak, 
vasalnak, port törölnek. Feri bácsi kép-
viseli a lakótelepi közösséget a presbi-
teri gyűléseken, tartja a kapcsolatot a 
lelkészekkel, feljár hetente a templom-
hoz, megbeszélni a teendőket. Hat éve 
fiatal lelkészházaspár végzi a szolgála-
tot az imaházban: Dénes Előd és Ka-
tinka. Feri bácsival járnak családlá-
togatni, beteget felkeresni.  Az igehir-
detési szolgálaton kívül, vallásórákat, 
felnőtt konfirmációt tartanak. Vallásóra 
előtt egy órával Feri bácsi elindul  
„meghajtani” a gyermekeket. 25-en is 
összegyűlnek a Katinka „lelkésznő-
nagysága” játékos foglalkozásaira. 
Amikor a „gitáros pap” tiszteletes úr, 
zenével kíséri énekeiket, ritmusra moz-
dul kezük-lábuk. Nagyon okosak, 
könnyen tanulnak, jó velük dolgozni. 

Jutalmuk egy-egy süti, vagy kis édes-
ség. Minden évben volt felnőtt konfir-
málójuk is, a jelentkezők felkészítőre 
járnak és Újkenyér ünnepén konfirmál-
nak.     
    A hívek keresztelni és házasságot 
kötni feljárnak az 1 km-re levő temp-
lomba, de minden más alkalmat, ünne-
pet, úrvacsoraosztást itt is megtarta-
nak. Feri bácsi naponta látogatja őket, 
nagyon tisztelik őt és megfogadják ta-
nácsait, mert olyan, mint ők, úgy él, 
mint ők. De ugyanúgy tisztelik a lelké-
szeiket is. A lelkésznő szerint ennek 
titka a kölcsönös tisztelet, szeretet és 
elfogadás. Szociális, anyagi segítséget 
sosem nyújtottak a közösség tagjai-
nak, bár nagyon sokan rá lennének 
szorulva erre. Megtanulták szeretni, 
egyenrangúként kezelni őket, senkit 
meg nem alázni, mert az nagyon fájna. 
Ezek az emberek nehézségek között 
élnek, sok mindenben szükséget szen-
vednek, de nagyon önérzetesek. Nem 
viselik el, ha lekezelik, kigúnyolják 
őket. Abból a kevésből is, amijük van, 
lehetőségeik szerint fizetik a fenntartói 
járulékot. Nagyon ragaszkodnak Isten-
hez, közösségükhöz, mert szükségük 
van arra, szeressék őket.  
    Távolról tekintve azoknak az életét, 
akikért szolgálat indult évekkel ezelőtt 
a negyedben, feltesszük magunknak a 
kérdést: van-e értelme az egésznek?  
S belenyugszunk abba a tudatba, hogy 
a szolgálattevők a magvetők, de a nö-
vekedést és a változást az Isten adja. 
                                                                                         
                                     Borsos Melinda 

Lakótelepi misszió 

Dsida Jenő 
 

Menni kellene 
házról házra 

 
Nem így kellene hűvös, árnyas 

szobából, kényelmes íróasztal 

mellől szólani hozzátok, jól 

tudom. Menni kellene házról 

házra, városról városra, mint 

egy izzadt, fáradt, fanatikus 

csavargó. Csak két égő szememet, 

szakadozott ruhámat, porlepett 

bocskoromat hívni bizonyságul 

a szeretet nagy igazsága mellé. 

És rekedt hangon, félig sírva, 

kiabálni minden ablak alatt: 

Szakadt lelket foltozni, foltozni! 

Tört szíveket drótozni, drótozni! 
 

 Istentisztelet a Béthel imaházban 
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 „Ma 25 km-t tettünk meg reggel 
7:30-tól este 17:30-ig, nagyon nehéz 
terepen – de az emberek szíve sok-
kal nehezebb terep. Nem tudom 
eldönteni, hogy lefele vagy fölfele 
könnyebb menni a meredek hegyen. 
Láttam az magas hegycsúcsokat, 
rásütött a nap és gyönyörűek vol-
tak. Ma az utcán a szüleimért, ottho-
niakért és a gyülekezetekért imád-
koztam. Bárcsak eljönne a Te or-
szágod, ide is, a  hegyek közé. 
Fáradt a kezem és remegve írom e 
sorokat, de értem... Értem, hogy a 
misszionárius térdei erősek kell le-
gyenek amikor gyalogol vagy 
amikor imádkozik, de a szíve puha 
és nyitott mások szenvedéseinek 
enyhítésére. A misszionárius hor-
dozható gyógyszeres láda kell le-
gyen Isten kezében.” – írja SZA, 
akivel a következő, rendhagyó in-
terjú  interneten készült, hiszen a 
külmissziót végző marosvásárhelyi 
házaspár Dél Ázsiában van. 
A  munka biztonsága érdekében az 
interjúalanyok neveinek csak a kez-
dőbetűje jelenik meg, továbbá a 
pontos tartózkodási helyük sem le-
het nyilvános. 
 
    – Az ember, ha elég sok filmet néz, 
kialakul egy – talán romantikus – képe 
a misszióról. Úgy értem, hogy a filmek-
ben látjuk, hogy férfiak az őserdőben 
bennszülötteket térítenek meg, a nők 
pedig – jellemzően jóházból való angol 
úrilányok – lepratelepen dolgoznak, vi-
zes borogatást tesznek a betegek 
homlokára. Mennyiben fedi ez a kép a 
valóságot? 
    SZA: A könyvek, filmek és a hallott 

információk, amelyek a külmisszióról 
szólnak csak a pozitív és a romantikus 
részét hangsúlyozzák ennek a munká-
nak, és a nehézségeket is úgy állítják 
be, mintha mindenre pozitív válasz 
lenne  és felelet. Ez azonban azonnal 
szétfoszlik, ha a külmissziós mezőre ér 
az ember... Teljesen más valóság fo-
gadott, más kultúra, más nyelv, más 
gasztronómia (egész életükben csak 
egyféle ételt fogyasztanak itt), más 
földrajzi terület, más vallási irányzatok-
kal találkozunk. 
     – Ez a másság munkátok szem-
pontjából mit jelent? Erre fel lehetett 
készülni? 
    SZA: Csak arra lehetett felkészülni, 
hogy elfogadjuk mindazt, ami itt várt 
ránk. Hogy döntést hozzunk, hogy elin-
dulunk ezen az úton, engedelmes-
kedve az elhívásnak. Minden egyéb az 
ismeretlenről szól. 
Az út szépségei közé tartozik, hogy  a 
dél-ázsiaiak barátságos emberek, mo-
solygósak és kedvesek, kommuni-
katívak,  befogadóak. A nehézség, 
hogy a hinduizmus egy borzalmas 
sötét falat állít az evangélium befo-
gadása elé. Például 33 millió istent 
imádnak, olykor olyan hegyi falvakban 
is jártunk ahol elutasítóak és a 
bálványimádás rabságában élnek. Eb-
ben az országban hivatalosan nem 
végezhetünk keresztyén missziót, ez is 
nehezíti a munkánkat. 
    – Ilyen körülmények között milyen 
célokat tudtok megfogalmazni? 
    SZA: Rövidtávú célokat. A fe-

leségem, egy teljes hindu személyzetű 
óvodában az angol tanítás keretén 
belül osztja meg az evangéliumot a 
gyerekekkel és a tanítókkal.  
    SZCS: Helyi óvónőket és fiatalokat 
készítünk fel arra, hogy miképpen vál-
janak jó tanítókká és közben Krisztus-
hoz próbáljuk vezetni őket. Tudni kell, 
hogy itt sok az írástudatlan. Ugyanak-
kor a férjemmel közösen sokat trek-
kingelünk, ami azt jelenti, hogy a 1500 
és 3500 magas hegyek közé felvisszük 
az örömüzenetet irodalom formájában. 
A férjem ugyanakkor a lepratelepen 
osztja meg az evangéliumot, utcai 
missziót is végez. 
    SZA: A hosszútávú projektek közé 
tartozik: visszatérni azokba a falvakba, 
ahol már hirdettük az evangéliumot és 
a helyi keresztyéneket tanítványozni, 
megtanítani, hogy miként alakíthatnak 
gyülekezetet. 
    – A helyi hatóságok nem tiltják, gá-
tolják a munkátokat? 
    SZA: Eddig még nem történt meg. 
Az utcán eladhatunk könyveket, trak-
tátusokat, de nyíltan nem hirdethetjük, 
utcai  dráma formájában. Úgy kell me-
goldanunk, hogy burkoltan, de benne 
legyen a lényeg. 

– Az életetek nincs közvetlenül ve-
szélyben, ugye? 

SZA: Azért kettős a mérleg nyelve: 
van vallás szabadság és beszélhetünk 
ugyanakkor elővigyázatosan, mert 
nem tudjuk soha, hogy a következő 
pillanatban mi fog történni. De az 
életünk éppen nincs veszélyben. 

– Vannak-e már látható gyümölcsei 
a munkátoknak? 

SZA: Az alapítvány szempontjából – 
amelynek a segítségével végezzük a 
munkánkat – van nagyon sok gyü-
mölcs.  Ami minket illet, mi még csak 
nyolc hónapja vagyunk itt, most 
kezdjük jobban beszélni a nyelvet, 
megszoktuk a kultúrát, átmentünk a 
kultúrsokkon és az elmúlt két hónap-
ban  “magvető munkát” végeztük. Így 
gyümölcsök lehet, hogy vannak, de 
arról mi nem tudunk. Bizonyságot tet-
tünk az embereknek, az evangéliumra 
mutattunk, de a gyümölcsöket, a növe-
kedést Isten adja. 

Ahhoz, hogy a helyiek Krisztushoz 
forduljanak, lehet évekre van szükség. 
Például a brahmin a legmagasabb 
kaszt tagja, ha elfogadja az örömü-
zenetet és keresztyén lesz, akkor a 
legalsó érinthetetlenek kasztjába kerül 
és emiatt a családtagjai sem szívesen 
érintkeznek vele. Ez főként a közép és 
idősebb korosztályt jellemzi. A fiatalok 

Engedelmeskedve az elhívásnak 
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meg a globalizációs világ irányvonalát követik. 
    – Nem könnyű munka, miért választottátok ezt az utat? 
CS. neked nőként mit jelent részt venni a külmissziós 
munkában? 

    SZCS: Nagy változást jelent számomra, mert ez a munka 
semmilyen más munkához nem hasonlítható. Feleségként 
egyrészt az a szerepem, hogy támogassam férjemet, más-
részt pedig nőként sok-sok empátiára és együttérzésre van 
szükségem, ahhoz, hogy az ázsiai nők sorsával együtt tud-
jak érezni. 
    SZA: Nekem sem volt könnyű. Nem hagyott nyugodni Is-
ten: éjjel-nappal erről gondoltam, élet halál harc folyt ben-
nem. Annyiszor eltemettem magamban a külmisszió gon-
dolatát, de mindannyiszor feltámadt. Végül Isten győzött, 
mind Jákobnál és én nem sántultam bele lelkileg, mert a 
kereszt volt az, amire támaszkodtam. Ugyanakkor nagy 
szerepe van az otthoni gyülekezeteknek. Minket ugyanis 
száz százalékban erdélyi gyülekezetek támogatnak.     
    – Nekik is tartoztok akkor számadással... 
    SZA: Négyhavonta hírlevelet küldünk az érdeklődőknek 
és ebben rendszeresen imakéréseket is elhelyezünk. Sőt a 
kis bibliaórás csoportoknak sürgős imakéréseket küldünk. 
Ez nagyon fontos, hiszen az ima  párszor már életünket 
mentette meg.  
    – Mennyi ideig tervezitek, hogy maradtok? 
    SZA: Összesen három évig szeretnénk maradni, 
szeretjük itt és ha Isten lehetőséget ad, visszatérnénk. 
Vannak konkrét céljaink, hiszen a munkás kevés és a 
nemzetközi misszióban, a népek evangelizálásában 
kevesen vannak a mi erdélyi magyar nemzetünkből. Azt 
tervezzük, hogy hazamenve egy rövidebb időre, beszámolót 
tartunk, s ezzel lehetőséget nyújtunk másoknak is arra, 
hogy megkívánják a külmissziós munkát. Azt is szeretnénk, 
ha Isten megadná, hogy az erdélyi református egyháznak is 
legyen missziós központja. 

–    Mennyire hiányzik Európa? 
SZA: Nagyon. A család és a gyülekezet, a barátaink, 

mindazok akiket szeretünk, szívünkben hordozunk. De még 
az ásványvíz, a jó házikenyér, és a tisztaság is az 
utcákon… 

– Milyen egy átlagos napotok? 
SZA: Nehéz megmondani, mert minden nap más-más 

meglepetéseket tartogat. Általában reggel nyolc órától csa-
patban áhítat, délelőtt személyes szolgálat, a feleségemnek 
óvodai  munka. De van, hogy más.  

SZCS: Például meglátogattuk a nyomornegyedet, ahol az 
emberek az utcán alszanak, drogot szívnak, mindenfajta 
betegséggel küszködnek, éheznek, nehezen beszélnek.      
A férjem akkor így fogalmazott:  „Szemükben látható volt a 
kiégett életük, reménytelen a helyzetük. Mégis elszántság 
van bennük, hiszen mindennap a hindu templomba járnak.” 
Ők a legalacsonyabb kaszthoz tartoznak, rajtuk nem segít 
senki. A szemetet vagy a hindu templomokban megmaradt 
ételmaradékot a földről összeszedik és ezt eszik. Őket em-
beri módon nem érinti meg senki, de ha kell beléjük rúgnak, 
mint a kóbor kutyába. Ételt vittünk nekik és teát. Reméljük, 
hogy hamarosan annyira fogjuk  tudni beszélni a helyi nyel-
vet, hogy beszélhetünk majd arról a Valakiről, aki megérinti 
őket, és a szívüket is. 

SZA: Krisztus tanítványokat küld az Ő aratásába minden 
nemzetből minden nemzethez! Mi azt szeretnénk, hogy eb-
ből a küldésből a mi erdélyi nemzetünk se maradjon ki. 
                                                                           
                                                                           Korondi Kinga 
 

A kegyelem csillagjegyében 
 
    A világban hatalmas erővel és apparátussal folyik az is-
tentelenség missziója. De ebbe a csábító, követelőző, han-
goskodó zűrzavarba belezeng Isten szelíd, tiszta szava: 
“Adjad fiam, a te szívedet nékem és a te szemeid az én 
útaimat megőrizzék.” (Példabeszédek 23, 26) 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy eli-
gazítson és eligazíthass másokat – “mert a teremtett világ 
sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”  
(Róma 8, 19) 
 

Január 
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, im-
már megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmult. 
(Prédikátor 3, 15) 
 

Február 
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol 
sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a 
tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.  Mert ahol van a 
ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. (Máté 6, 20-21) 
 

Március 
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; 
valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangé-
liomért, az megtalálja azt. (Márk 8, 35) 
 

Április 
Eljegyezlek téged magamnak örökre, éspedig igazsággal 
és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 
Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megis-
mered az Urat. (Hóseás 2, 18-19) 
  

Május 
A ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket.  
(Lukács 21, 19) 
 

Június 
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. 
(Róma 8, 28) 
 

Július 
Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Is-
tenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, 
idvességem szarva, menedékem. (Zsoltár 18, 3) 
 

Augusztus 
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem 
gondolkodjál  arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és min-
dent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor 
leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. 
(Józsué 1, 8) 
 

Szeptember 
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. 
Az Úr közel! (Filippi 4, 5) 
 

Október 
Szabadításodra várok Uram! (I.Mózes 49, 18) 
 

November 
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt 
bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.  
(Ésaiás 44, 22) 
 

December 
Mert példát adtam néktek, hogy amiképen én cselekedtem 
veletek, ti is akképen cselekedjetek. (János 13, 15) 
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 – Életednek nehéz szakaszában 
vagy, az utóbbi hónapokban kartörés, 
derékfájás, szemműtét követték egy-
mást.  
    – Ez idő alatt akadtak nehezen elvi-
selhető pillanatok is, de alapjában vé-
ve nem keseredtem el. Magától értető-
dő, hogy az ember életében jönnek 
megpróbáltatások is. 
    – Tulajdonképpen már gyermekko-
rodtól hozzáedződtél a nehézségek-
hez, édesapád a fronton, utána hadi-
fogságban volt, édesanyád az öt lá-
nyával látta el a gazdaságot. Gondo-
lom, mindnyájatoknak ki kellett vennie 
részét a munkából? 
    – Igen, mindenkinek megvolt a ma-
ga feladata, a nagyobbaknak a nehe-
zebb munkában, mi kisebbek a köny-
nyebben. Én például az egész család-
nak harisnyát, zoknit, kesztyüt kötöt-
tem. Akkor úgy gondoltam, hogy töb-
bet tűt se akarok látni, de aztán a gye-
rekeimnek sok mindent készítettem. 
    – Miért döntöttek úgy a szüleid, 
hogy a szentkeresztbányai iskola után 
beíratnak a székelyudvarhelyi tanító-
nőképzőbe? 
    – Az osztályfőnököm tanácsolta, s 
édesanyám azonnal beleegyezett. Si-
került bejutni, s hála Istennek a képző 
diákja lettem. Különben felénk, a szé-
kely családoknál szokás volt egy-két 
gyermeket taníttatni, így a birtok sem 
oszlott olyan sokfelé. 
    – Milyen volt az  iskolai élet? 
    – Nagy fegyelem volt, de mi otthon 
is úgy nőttünk fel. A tanáraink a régi 
református képző szellemét őrizték 
meg, mi szerettük és tiszteltük őket. 
Már otthonról azzal indítottak, hogy 
két dologban nincs megalkuvás: a be-
csület és a tisztességes munka. Eb-
ben erősített meg az a nevelés is, amit 
az iskolában kaptam. A bentlakásban 
kényelmetlen volt a korán kelés, de az 
együtt végzett munka, a közös ének-
lés, versmondás olyan közösségi él-
ményt jelentett, hogy szinte sajnáltam 
a kintlakókat, amiért nem volt részük 
ebben. 
    – Hol voltál tanítónő? 
    – Homoródalmásra neveztek ki rö-
vid időre, onnan Kányádra, majd 
Petekre kerültem. Nagyon szerettem a 
munkámat, a gyermekeket, az embe-
reket. Kányádon ügyesen szervezték 
a falu művelődési életét, színjátszó 

csoport volt, versenyekre jártunk. 
Peteken ismerkedtem meg a férjem-
mel, s mikor látszott hogy komoly a 
dolog, az elvtársak naponta jártak 
meggyőzni arról, hogy mekkora ballé-
pés paphoz menni feleségül. 
    – Az esküvő után hová kerültetek? 
    – Először Hariba, azután Bürkösre 
és Szentágotára, ahová 18 szórvány 
tartozott. Ezeket ellátni jármű hiányá-
ban nehéz volt a férjemnek. Engem 
menesztettek a tanügyből, Bercit behi-
vatták a szekuritátéra, mert vallásórát 
tartott vasárnap délután. Hála Isten-
nek Nagy Gyula akkori esperes köz-
benjárt, így Bercit hazaengedték. Bür-

kösön született a lányunk, Enikő. Más-
fél év után Istvánházára kerültünk, 
Marosludas mellé, a két fiamnak már 
az a szülőfaluja. Négy évig nem taní-
tottam, közben letettem a kántorvizs-
gát. Aztán kineveztek a magyarózdi 
óvodába, végül kaptam tanítónői állást  
Istvánházán. 
    – Hogy élnek az emlékeidben ezek 
az évek? 
    – Nagyon szerettük Istvánházán, 
melegszívű gyülekezet volt. Javítottuk 
a templomot, paplakot, pénzük nem 
volt, de mindenben segítettek. A kol-
lektivizálás miatt a kepe megszűnt, a 
jövedelmünk nagyon kevés volt, az én 
fizetésem pótolta a hiányt. Mikor haza-
kerültem tanítani, örültem, hogy nem 
kell ingáznom, de itt a munka nehe-
zebb volt az osztatlan 1-4 osztályban, 
s abban az időben sok mindent úgy-
nevezett társadalmi munkában kellett 
végezni. 

    – Az utolsó szolgálati helyetek 
Mezősámsond volt. 
    – Igen, nagy paplakkal, kerttel, amit 
Berci folyton szépítgetett, gyümölcsfá-
kat, díszbokrokat ültetett. Jó templom-
járó gyülekezet volt, sok szép ünne-
pélyt szerveztünk. A változások után 
beindult a nőszövetségi, az ifjúsági 
munka. Különösen az asszonyok na-
gyon lelkesek voltak, jól lehetett velük 
dolgozni. 
    – Volt-e az iskolában kellemetlensé-
ged azért, mert templomba jártál? 
    – Igen, még pártgyűlésre is behivat-
tak. Azt mondtam, jöjjenek az órámra, 
nézzék meg, hogy elvégzem-e a mun-
kámat? Hát jöttek is, de egyszer sem 
találtak készületlenül. 
A faluban élénk művelődési élet folyt: 
színjátszó csoport, citerazenekar.      
A hívek nemcsak templomba, hanem 
bibliaórára is jártak, különösen amikor 
körzetenként tartottuk. A segélyek ér-
kezésekor, sajnos,  felbolydult a falu, s 
ez nekünk nagyon rosszul esett, mert 
mi soha nem rövidítettünk meg senkit. 
    – A lelkészi család nehezen szakad 
el az utolsó szolgálati helytől, így vol-
tatok ezzel ti is? 
    – Igen, a gyermekeinket, unokáin-
kat sok szép emlék fűzi Mezősám-
sondhoz, de mi már ha visszame-
gyünk, mind kevesebb az ismerős, 
felnőtt egy új nemzedék. 
    – Itt Marosvásárhelyen kellemes 
helyen laktok, a Gecse-utcai gyüleke-
zet körzetében. Úgy tűnik, hogy haza-
érkeztetek. 
    – Szeretünk itt lakni, a gyülekezet-
ben is jól érezzük magunkat, sokan 
ismernek, mert nyugdíjazásunk után 
évekig mind a ketten besegítettünk a 
gyülekezeti szolgálatba. Hálát adunk 
Istennek, hogy ide vezérelt minket.   
    – Három gyerek, hat unoka, szép 
családotok van. 
    – Isten jó és szerető szívű gyerme-
kekkel és unokákkal áldott meg, a leg-
nagyobb 28, a legkisebb 7 éves. Az 
egész családot nagy veszteség és fáj-
dalom érte a vejem halálakor. 
    – Melyik életed vezérigéje? 
    – A 139. zsoltár 5. verse talál az 
életemre: „Elől és hátul körülzártál en-
gem és fölöttem tartod kezedet.” Fon-
tos és útjelző figyelmeztetés volt a es-
ketési igénk is az Efézusi levélből:       
„Legyetek annakokáért követői az Is-
tennek, mint szeretett gyermekei.” 
                                                                                             
                                              Tatár Irén 
 

Isten oltalma és vezetése az életemben 
Marosvásárhely egyik csendes utcájában, aprólékos gonddal rendben tar-
tott családi házban beszélgettünk Bíró Albertné Lőrincz Zenóbiával. 
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BBiibblliiaaii    

lleellkkii  ffeeggyyvveerrzzeett  

Vegyétek fel az Isten  
fegyverzetét, hogy  
ellenállhassatok a 

gonosz napon, és min-
dent leküzdve megáll-
hassatok.  Álljatok meg 
tehát, felövezve dereka-
tokat igazságszeretettel, 

és magatokra öltve a 
megigazulás páncélját, 
felsaruzva a lábatokat a 
békesség evangéliuma 

hirdetésének a 
készségével. Vegyétek 
fel mindenképpen a hit 

pajzsát, amellyel 
kiolthatjátok a 

gonosznak minden 
tüzes nyilát.  Vegyétek 

fel az üdvösség sisakját 
is, és a Lélek kardját, 

amely az Isten beszéde. 
Ef 6,13-17 

 
A fent olvasható bibliai ige 
arról beszél, hogy tetőtől 
talpig, a fejünk búbjától a 
talpunkig fel kell öltöznünk 
egy különös fegyverzetbe. 
Ezt Isten kínálja minda-
zoknak, akik az ő katonái 
szeretnének lenni, és vele 
győzni vágyakoznak. 
Számoljátok össze, hogy 
hány darabja van ennek a 
fegyverzetnek, állapítsá-
tok meg, hogy melyik mire 
alkalmas, majd színezzé-
tek ki a rajzot. 

 



Rejtvényünkben a misszióval kapcsolatosan 
rejtettünk el néhány érdekes és hasznos tud-
nivalót. 
Vízszintes: 1. Evangélista, az első misszioná-
rius. Samáriába viszi az evangéliumot 
(ApCsel. 8), 6. A Római Birodalom harmadik 
legnagyobb városa. Itt nevezik először ke-
resztyéneknek Krisztus követőit. Pál apostol 
is e városból indul mindhárom missziói útjára 
(ApCsel. 11), 13. Hagyaték birtokosa, 14. A ke-
reszt latin feliratának első három betűje, 15. Be-
cézett Ibolya, 16. Kis lakás, 17. A szerb nép régi-
es megnevezése, 19. Tilosnak nyilvánít, 21. Delft 
határai! 22. Dombon… a diót, a diót, 24. Hamisít-
vány, 25. Fonetikus német: igen, 26. Okos, 28. 
Vissza: ácsok használják, 30. Félig bomlik! (é. f.), 
31. Szálastakarmányt tárolnak benne, 32. Díszfa, 
virága teák kedvelt alapanyaga, 33. Rájegyez, 
34. Székely…, település Ikland és Iszló között, 
35. Kistermetű ló, 36. Alaposan össze-vissza má-
zol! 37. Bizony, 38. Határozószó, 39. Vissza: hal-
fajta, 41. Magát megnevezni nem akaró, 42. Ilyen zár is van, 
44. Én is, te is, … 45. Évszak, 46. Óvoda, 48. …hal, a béka 
lárvája, 50. Nótát dúdoló, 52. Budapesti lelkipásztor, 1862-
1944 között élt. Új óramutató című könyvével elindítja a 
magyar református belmissziói mozgalmat, 53. Mutatószó.  
Függőleges: 1. Mezőújlaki lévita, aki az 1934. augusztusá-
ban megjelent híres kiadványával elindítja Erdélyben a 
szórványmissziót, 2. Iratok megjelölésére szolgál, 3. Tol, 4. 
Erdei Karola, 5. Szegedi peres, 6. Mezőségi sajátosság – 
névelővel, 7. Személyes névmás, 8. Figyelmeztet, 9. Góliát is 
ilyen volt, 10. A Lélek ajándéka, 11. Hiba közepe! 12. Vissza: 
a magyar külmisszió egyik vértanúja. 1886-1943 között 
élt. 1928-tól haláláig a csendes-óceáni Manus-szigeten 
munkálkodott, 18. A… misszió, egyházunk egyik sürgető 
kihívása, 20. Azonos mássalhangzók, 22. Fél tenyér! 23. 
Ilyen háló is van, 25. Kellemes zamat, 27. Régi orosz teher-
autó márka, 29. Kettős mássalhangzó, 30. Táncmulatság, 32. 
Gyerekek téli öröme, 33. Szenvedéllyel táncol, 35. Vissza: 

teljesen betakar, 36. Megrongálódott mosoda! 38. Félig bont! 
40. Becézett szláv Anna, 41. Szemléli, 42. Tőszámnév, 43. 
Lobog közepe! (é. f.), 45. Kaput, ajtót szélesre nyit, 47. Véső 
egynemű hangzói, 49. Iszlai Anna, 51. Társ fele! 
 
Beküldendők: vízszintes 1, 6, 52, függőleges 1, 12, 18. 
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Sült cseresznye mézzel és fagylalttal 
Hozzávalók: 1 vaníliafagylalt, 40 dkg cseresznye, 2 evőka-
nál méz, 3 teáskanál őrölt fahéj, 2 dkg vaj, 4 evőkanál 
csokireszelék. 
Elkészítés: A cseresznyét megmossuk, kimagozzuk és le-
szárítjuk. Egy edényben a vajat megolvasztjuk, hozzátesz-
szük a cseresznyét és aranybarnára pároljuk. A cseresznyét 
levesszük a tűzről, hozzáadjuk a mézet és a fahéjat. Végül 
elosztjuk a gyümölcsöt 4 tányérra, ráteszünk 1-1 kanál vaní-
liafagylaltot és megszórjuk csokireszelékkel. 
 
Fagyis palacsintatorta 
Hozzávalók: palacsinta, fagylalt, a díszítéshez: olvasztott 
csokoládé, 3-4 szem eper. 
Elkészítés: Fogunk 1 palacsintát, lapostányérra tesszük, be-
borítjuk fagylalttal, majd jöhet a következő réteg. Így csinál-
juk, amíg az utolsó palacsintát a tetejére tesszük. Olvasztott 
étcsokival leöntjük, az epreket félbe vágjuk, majd rátesszük 
a tetejére. 
 
 

Fagylaltos rolád 
Hozzávalók: 6 személyre – 2 tojássárgája, 4 tojásfehérje, 4 
dkg cukor, 3 dkg liszt, egy csipet só. A töltelékhez: vanília-
fagylalt, amennyi szükséges, Nutella, szükség szerint. 
Elkészítés: A 2 tojás sárgáját felverjük a cukorral, hozzáad-
juk a lisztet és a sót, majd utolsóként a keményre vert tojás-
fehérjét. Egy tepsit sütőpapírral kibélelünk, majd beleöntjük 
a tésztát úgy, hogy egy kb. 1 cm magas, 20 x 30 cm nagy-
ságú téglalapot kapjunk. 180 fokra előmelegített sütőben 10 
percig sütjük. Miután kihűlt, megkenjük a fagylalttal, felteker-
jük, és tálalásig a mélyhűtőbe tesszük. Tálaláskor a Nutellát 
egy üstben megolvasztjuk, majd a roládra öntjük. 
 
Epres jegeskávé ital 
Hozzávalók: 1 gombóc vaníliafagylalt, 1 gombóc eperfagy-
lalt, 1, 25 cl hideg feketekávé, 2 cl eperszirup, 2 db eper, 
tejszínhab. 
Elkészítés: A fagylaltokat széles szájú pohárba tesszük, és 
ráöntjük a hideg kávét, majd tejszínhabbal díszítjük, és leg-
végül hozzáadjuk az eperszirupot. Eperrel és citromfű leve-
lekkel díszítjük. 
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