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BETLEHEMI KIRÁLYOK 

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 

Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta – biztos 

itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem. 

Segíts, édes Istenem!  

Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
úgy hallottuk, megszülettél, 

szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 

Üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye.  

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 

Fõtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal, 

tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király.  

Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 

Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját. 

A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok! 

 
 

Vaszary János: Firenzei Madonna 
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     Mennyivel másként – talán jobban és szebben – élhet-
nénk az életünket, ha számolnánk azzal a ténnyel, hogy 
megajándékozottak vagyunk. Pál apostol erre is gondolha-
tott, amikor azt kérdezi: „mid van, amit ne kaptál volna?” (I. 
Korinthus 4, 7) Ha az eredetét keressük a világnak, az éle-
tünknek és a dolgainknak, akkor akarva-akaratlanul beleüt-
közünk az ajándékozó Istenbe. Hisz tőle származik minden 
jó adomány és tökéletes ajándék (Jakab 1, 17). Legdrágább 
ajándék Jézus Krisztus, s általa mindent megkapunk: hitet 
bűneink bocsánatát, örökéletet. 
     Hogy Ő ajándék, ezt maga Jézus sem hallgatja el.  Ami-
kor a samáriai asszonnyal beszélget ezt mondja neki: „ha 
ismernéd az Isten ajándékát ...” (János 4, 10). 
    Ha – mennyi minden múlik ezen a kis kötőszón.  A boldo-
gulásunk és az üdvösségünk, tulajdonképpen minden. Bárki 
aki csak vágyik erre, elfogadhatja az Isten ajándékát. Ehhez 
csak az a vágy kell, ami a samáriai asszonyban is megszü-
letett: „Uram add nekem!” Boldog az az ember, aki nemcsak 
tud az Isten ajándékáról, hanem el- és befogadta azt. 
    Advent és karácsony táján többet gondolunk az ajándé-
kokra, az ajándékozásra, s talán ez segít jobban megélnünk 
megajándékozott voltunkat. Vagy inkább gondot okoz, hogy 
mit is vegyünk szeretteinknek, barátainknak. Az ajándéko-
zás kényszere – mert így illik, ez a szokás – nyomasztó. 
Nézegetjük a pénztárcánkat, hogy jut-e mindenre elég pénz 
ebben a szűkös világban. 
    Mitől lesz értékes egy ajándék? Az összegtől, amibe ke-
rült? – ettől is. Ugyanakkor egy ajándék értékét adhatja a 
ráfordított idő, az a szeretet, amivel készítettük, csomagol-
tuk, és közben arra a személyre gondoltunk, akinek örömöt 
akarunk szerezni az ajándékunkkal. 
    Gyermekkorom kedves története elevenedik fel bennem, 
amikor rájöttem, hogy a december 5-én este gondosan 
megtakarított cipőbe az ajándékcsomagot a szülők teszik. 
Nem okozott különösebb csalódást, hogy nem a Mikulás 
hozza, sőt attól kezdve magam is részese lettem a megle-
petés szerzés örömének. Egy ideig gyűjtögettem a zseb-
pénzem, amiből szüleimnek, testvéremnek és a szomszé-
dunkban lakó nagynénémnek is csomag készült. S mivel 
szerettem rajzolni, az sem volt gond, hogy mindenki számá-
ra személyre szabott képeslapot készítsek. 
    Ma felnőtt fejjel, ha visszagondolok ezekre az ajándék-
csomagokra, akkor igencsak szegényesnek látom. De az 
volt a fontos, hogy átélhettem a készülődés és a várakozás 
izgalmát, az ajándékozás örömét. A felnőttek pedig, mindig 
kifejezték örömüket, köszönetüket, valamilyen módon érez-
tették, hogy sokat jelent számukra a figyelmességem. Nem 
tagadom, hogy gyermekként igényeltem is ezt, s eközben 
megélhetővé vált közöttünk az, amit örömnek, szeretetnek, 
kedvességnek, odafigyelésnek nevezünk.  
    Az ajándékozás egyik titka a figyelmességben rejlik. 
Nagy dolog, ha teljes és őszinte szívvel figyelünk a másik 
emberre, és nem csupán valamennyi pénzt, hanem időt, fi-
gyelmet szentelek arra, akinek az ajándékot szánom. Mai 
életritmusunk, ennek sem kedvez, de ha igazán át akarjuk 
élni az ajándékozás örömét, akkor ezt az áldozatot meg kell 

hoznunk. Mert az ajándékozás időigényes és személyes 
műfaj. Figyelembe veszem, hogy kinek is szánom az aján-
dékom, azt is átgondolom, hogy a másik személy minek 
örülne, mire vágyik, mire van szüksége, mi lenne a számára 
jó és hasznos ajándék, és milyen alkalommal adom az aján-
dékot?  
    Az ajándékozás művészet: önmagamból való kilépés és 
a másik élethelyzetébe való behelyezkedés. Csak így érez-
hetem meg, mi lenne a szeretett személy számára a leg-
kedvesebb ajándék. 
    Valami hasonlót tett egykor az Atya is, amikor Krisztust 
elküldte a világba. Krisztus és benne az Atya, kilépett önma-
ga világából, megüresítette önmagát (Filippi 2, 7), szegény-
nyé lett, hogy mi általa meggazdagodjunk (II. Korinthus 8, 
9). Isten nem a maga érdekeit nézte elsősorban, hanem a 
mi elesett állapotunkon könyörült. Azzal ajándékozott meg, 
amire leginkább szükségünk volt: irgalommal és kegyelem-
mel. És ez ingyen van, mint minden ajándék. Az árat Jézus 
fizette a kereszten. Ez az ajándékozás másik titka, hogy az 
mindig önzetlen szeretetből fakad. Ha nem szeretetből aján-
dékozunk, akkor az üzlet, megvesztegetés, lekenyerezés, 
önző érdekeink érvényesítése. De ha túl tudunk lépni ezen, 
akkor beteljesül az Úr akarata rajtunk: egymást szeressé-
tek! (János 13, 34) 
    Ajándékozáskor nem mindig sikerül túllépni önmagunkon, 
ilyenkor kevésbé jó ajándékot adunk. Még az is megesik, 
hogy azt adjuk a másiknak, amit mi szerettünk volna kapni, 
ami a mi ízlésünknek felel meg. Ennek klasszikus példája, 
amikor a feleség gyönyörű fúrógépet kap ajándékba férjétől. 
    Ha karácsonyra vagy bármilyen más alkalommal nem a 
legmegfelelőbb ajándékot kaptuk, akkor megajándékozott-
ként ne csupán a puszta ajándékot nézzük, hanem azt a 
szándékot, amivel a másik ember adta. 
    Néha kapunk olyan ajándékokat is, aminek akkor nem 
látjuk a hasznát, de amit egy kis leleményességgel hasz-
nossá tehetünk vagy éppen tovább adhatunk, megfelelő 
helyre juttathatunk. És ha az Isten ajándékaira gondolok, 
akkor mindegyikre érvényes, hogy megosztható, tovább ad-
ható, s ezáltal is az Ő országát terjeszthetjük. 
    Az ajándékozás hídépítés is, kapcsolatfelvétel, vagy an-
nak ápolása. Ezt a valóságot is Jézus életén és megváltói 
munkáján keresztül szemlélhetjük. Hiszen a látható és a lát-
hatatlan világ egy pontban találkozik, a testet öltött Krisztus-
ban. Nagy szakadék van e két világ között, és mégis van 
átjárhatóság. Jézus Krisztus keresztje híddá lett e szakadék 
felett.     
    A lehetetlen valóra válik, meg lehet békülni az Istennel, 
oda lehet menni Hozzá, s ez a tény messze viszi a gondola-
taimat. Hogy az ajándék békéltet, meglágyítja a kemény szí-
vet. S ha ez így van, akkor nemcsak a szeretteinknek, bará-
tainknak, hanem az ellenségeinknek, a haragosainknak is 
adhatunk ajándékot megbékélési, megbocsátási szándék-
kal. Ha megtesszük, akkor Mennyei Atyánk gyermekei le-
szünk, aki úgy békéltetett meg magával, hogy egyetlen Fiát 
adta értünk, nekünk ajándékba. 
                                                                      Fekete Márton  

Ajándék, ajándékozás – ajándékozó Isten 
 

De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az õ egész munkájából, az Istennek ajándéka.  
                                                                                                                                                  Prédikátor 3, 13. 

Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. 
Simone Weil 
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    December a kereskedelem szem-
pontjából az ajándékozás hónapja. Jól 
mutatja ez azt a fogyasztói szemléle-
tet, ami az ajándékozást a pénzköltés-
sel köti össze. Elsősorban azt a téves 
képzetet erősíti, hogy csak a kézzel 
megfogható dolgok számítanak aján-
déknak, sőt csak a drága dolgok iga-
zán értékes ajándékok. Ehhez hozzá-
járul, hogy már-már neveletlenségnek 
számít drága csomagolópapír nélkül, 
otthon elkészített csomagolásban át-
adni a megvásárolt – többnyire mesz-
szemenően szükségtelen – terméket.  
    Nem próbálok abban a szerepben 
tetszelegni, hogy engem mindez mesz-
sziről elkerül, én is ugyanúgy meg-
szenvedek minden évben, azon ag-
gódva kinek mit is ajándékozzak úgy, 
hogy számára emlékezetes és hasz-
nos legyen, nekem meg ne kerüljön 
sokba. 
    Ilyenformán nem meglepő, hogy a 
december anyagilag igencsak megter-
helővé válik.  
    Minden évben december elején el-
határozom, hogy nem hagyom utolsó 
napra a vásárlást, de végül annyi ideig 
spekulálok azon, hogy kinek, mit és 
mennyiért, hogy eltelik a december el-
ső 3 hete és mire az ünnep elkövet-
kezne, már csak üzletről üzletre rohan-
gáló géppé változom és drága, értékte-
len és haszontalan ajándékokkal távo-
zom.  
    Pedig lehetne ajándékozni díszcso-
magolás nélkül, lehetne ajándékozni 
pénzköltés nélkül vagy minimális ráfor-
dítással. Nem utolsósorban lehetne 
ajándékozni kézzel meg nem fogható 
dolgokat. Tudom, mégis minden évben 
beszippant a gépezet. 
    Minden bizonnyal egy gyerek szá-
mára a legnagyobb ajándék, ha az el-
foglalt szülő végre meg tudja őt aján-

dékozni közösen eltöltött idővel, vagy 
ha a függőségben szenvedő családtag 
nem önmagáért, hanem családtagjai-
ért, képességeihez mérten valamennyi 
időre lemond szenvedélyéről, és a sort 
sokáig lehetne folytatni. Sőt olvastam 
valahol, hogy egy család tagjai meg-
egyeztek: kölcsönösen eltörlik a kará-
csonyi ajándékozósdit, helyette finom 
vörös borokat vásárolnak, süteményt 
sütnek, és összejönnek egy-egy hosz-
szú téli délutánra beszélgetni, játszani. 
Túl azon, hogy rengeteg pénzt spórol-
nak ezzel, sok csalódást és képmuta-
tást is megtakaríthatnak: nem kell úgy 

tenniük, mintha nem tudnák, hogy a 
másiknak semmi szüksége arra, amit 
végül kompromisszumként megvásá-
rolnak. Másfelől nem kell mímelniük, 
hogy örülnek annak a számukra érték-
telen tárgynak, amit ők kaptak a szere-
tett rokontól, miközben magukban do-
hogva mondják: „megint kesztyű”.  
    A hozzánk közel állók minden bi-
zonnyal jobban fognak örülni, ha aján-
dékba időt kapnak és közös élményt. 

    Ha már megfoghatatlan ajándékok-
ról beszélünk, ennek sem mindegy, 
hogy milyen a csomagolása. Ha évek 
óta magunkban hordozott sérelemmel, 
fogunkat összeszorítva adjuk az aján-
dékot, akkor az kétségtelenül, minden 
értékét elveszíti. Ha nincs mellé ked-
ves mosoly és tiszta tekintet minden 
hiábavalóvá válik. Még a leggondosab-
ban – akár saját kezűleg – elkészített 
műremek sem ér semmit, ha mellé a 
szívünkben gondosan „becsomagolt” 
harag, több évvel korábbi sérelem ér-
zése is párosul.  
   Nem véletlenül mondja Isten, hogy a 
neki szánt ajándékok esetén különö-
sen vigyázzunk és előbb béküljünk ki 
felebarátainkkal. Sőt még tovább 
megy, és azt mondja, hogy ne arra fi-
gyeljünk, hogy mi magunk haragszunk-
e valakire, hanem elsősorban arra, 
hogy másnak van-e panasza ránk. 
Nem hiszem, hogy a felebarátainknak 
adott ajándékozásra más szabályok 
lennének érvényesek. Béküljünk ki, 
töröljük ki magunkból a haragot, en-
geszteljük ki felebarátunkat. Nem ke-
vés, de ez igazi és értékes ajándék le-
het. Aztán ráadásként időt, odafigye-
lést, élményt és derűt is csomagolha-
tunk mellé. 
                                    Korondi Kinga 

Ajándékozz mosolyt, időt, megbékélést 

Azért, ha a te ajándékodat 
az oltárra viszed és ott 
megemlékezel arról, hogy 
a te atyádfiának valami 
panasza van ellened: 
hagyd ott az oltár előtt a te 
ajándékodat, és menj el, 
elébb békélj meg a te 
atyádfiával, és azután 
eljövén, vidd fel a te aján-
dékodat. (Mt. 5, 23-24.)  
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    Varjú Péter, a tanyai tanító már ősz 
óta töprengett azon, hogy kará-
csonykor milyen ajándékkal lepje meg 
a húgát.  
    Ezek Budapesten laktak. Egyre több 
szívességet tettek neki, s ő az aján-
dékkal ki akarta fejezni, mennyire sze-
reti őket, milyen nagyra tartja rokoni 
kedvességüket.  
    Két évvel ezelőtt vitt nekik egy 
söröskészletet – kancsót és pohara-
kat – , tavaly meg egy kínaiezüst ciga-
rettatárcát, melynek födelén egy ló 
ágaskodott.  
    Mit vásároljon az idén? Nehéz volt 
ezt eldönteni.  
    Voltaképp kevés dologgal lehet me-
glepni az embereket. Arra gondolt, 
hogy majd vesz még egy sörös-
készletet vagy még egy cigaret-
tatárcát, végre kettő is elfér a 
háznál, de erről a tervről letett.  
    Az ünnepek előtt pár nappal 
fölutazott Budapestre. Sorra járta 
az üzleteket, keresett valami meg-
felelő ajándékot, de nem talált. A 
kereskedők telebeszélték a fejét, 
ide-oda ráncigálták, körülhízeleg-
ték és lemosolyogták, ő azonban 
csak állt a sok holmi között, sován-
yan, mint a piszkafa, grádicsosan 
nyírt, fölfelé fésült hajával, tűnődött, 
nem tudott választani, bocsánatot kért, 
és egy másik üzletbe nyitott. Így 
csetlett-botlott, határozatlanul.  
    A karácsony előtti napon délután, 
amint a Rákóczi úton kóválygott, a 
kirakatokat bámulva, egy izmos, 
tagbaszakadt, “behúzó”, aki 
télikabátban leste künn az 
utcán a vevőket, észrevette 
ezt a cingár, tétova, vidéki em-
berkét, s szelíd erőszakkal 
betuszkolta a boltba.  
    Ott egy gipszangyalt mutat-
tak neki.  
    – Gyönyörű! – kiáltotta a 
tanító, az önkéntelen elragadtatás 
hangján.  
    Aztán föltette csíptetőjét, és úgy né-
zegette a gipszangyalt.  
    A gipszangyal nagy volt, akkora, 
mint egy tízéves leányka, kezeit imára 
kulcsolta, szemét az égre fordította, és 
mosolygott, oly édesen mosolygott, 
mintha nem is gipszből, hanem süveg-
cukorból faragták volna ki.  

    A tanító a szűk homlokát ráncol-
gatva visszamosolygott rá. A keres-
kedő és a segédek is mosolyogtak, 
hogy a gipszangyal, mely már régóta a 
nyakukon porosodott, s a tanító ily 
szerencsésen egymásra talált.  
    Huszonöt pengőre tartották.  
    – Nem lesz drága? – kérdezte.  
    A kereskedő és a segédek viha-
rosan tiltakoztak.  
    Máris csomagolták, hogy hazaküld-
jék. A tanító sietve fizetett – szeretett 
hamarosan túlesni a kellemetlen dol-

gokon – , de minthogy nem bízott a 
pesti emberekben, inkább maga vitte 
haza. Kebléhez ölelte a gipszangyalt, 
és úgy botladozott vele a népes 
utcákon, közben pedig állandóan resz-
ketett, hátha összetörik a szobor. De 
nem történt semmi baja. Szállójában 
kicsomagolta, letette a padlóra, és 
hosszan bámulta a homályos villany-
fényben.  

    A gipszangyal most is mosolygott, 
szirupédesen és émelyítően, de a mo-
solyával együtt valami nagy-nagy szo-
morúságot is árasztott, mint az 
ízléstelen gyári holmik, melyek a mű-
vészekét akarják utánozni.  
    A tanító elszomorodott. Félt, hogy 
túlfizette, és becsapták. Félt, hogy 
sógorának meg a húgának nem fog 
tetszeni. Félt, hogy nem tudják majd 
hova tenni, hiszen lakásuk telis-tele 
van csecsebecsékkel, tavaly egy szob-
rot is vettek, igaz, hogy az csak egy 
öreg szakácsnét ábrázol, és sokkal 
kisebb, mint ez.  
    Egyelőre a gipszangyalt letakarta az 
ágyterítővel, hogy ne is lássa.  
    Ez volt az ő rendszere. Nem 
szeretett arra gondolni, ami kelle-
metlen. Magára se igen gondolt, csak 

fölkelt és lefeküdt, dolgozott és pi-
hent, élt. Nyáron valami mérges 
bibir-csók nőtt az állán. Akkor 
hetekig nem nézett a tükörbe, 
mindaddig, míg a bibircsók le 
nem száradt, s szentül meg 

volt győződve, hogy a bibircsók 
azért múlt el, mert figyelemre se 

méltatta.  
    A gipszangyal azonban nyugta-

lanította. Hol levette róla az 
ágyterítőt, hogy megint ráborította. 

Egyszer tetszett neki, másszor 
nem tetszett. Még éjszaka 

álmából is fölkelt, hogy meg-
tekintse. Akkor megint nem tets-

zett neki. Reggel azonban kisütött a 
nap. Akkor megint tetszett neki.  

    „Ha nem mosolyogna – mondo-
gatta magában –, akkor nem érne en-
nyit. De mosolyog. Olyan édesen mo-
solyog.” 
    Ebbe aztán meg is nyugodott.  
    Karácsony estéjén maga vitte roko-
naihoz, titokban, anélkül, hogy látták 
volna előzőleg, a karácsonyfa alá 
állította.  
    Amint sógora meg a húga megpil-
lantotta az ajándékot, kissé elmosolyo-
dott, de kissé meg is döbbent.  
    – Milyen kedves vagy – mondogat-
ták.  – Köszönjük, nagyon köszönjük. 
De miért vered magad ilyen költségbe.  
    – Tetszik? – kérdezte a tanító.  
    – Nagyon szép – biztatgatták, de 
nem néztek a gipszangyalra, mely a 
maga gyári ízléstelenségével mintha 
elsötétítette volna a karácsonyi gyer-
tyák vidám lobogását.  
    – Az a szép rajta – szólt a tanító za-
vartan –, hogy olyan édesen mo-
solyog.  
    Gyászos hangulatban vacsorázott. 

Kosztolányi Dezső 

A gipszangyal  
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A villanyok szikráztak körötte, a fánk 
párája összeölelkezett a fenyőfa s a 
csepegő viaszgyertyák szagával, a po-
harakban topázszínű és rubinvörös 
borok csöpögtek, de ő csak hallgatott, 
gondolkozott és ivott, egyre többet 
ivott. Nézegette a sógora nyakkendő-
jét, s az jutott eszébe, hogy ő sohase 
tudna ilyet kiválasztani. Amit magára 
vesz, az nem áll jól neki. Bútoraik is 
milyen furcsák, és mégis finomak, fo-
galma sincsen, hogy miért.  
    Éjfél felé, mikor asztalt bontottak, és 
átmentek a másik szobába, oda, ahol 
a karácsonyfa alatt a gipszangyal állt, 
a bortól egyszerre megoldódott a 
nyelve.  
    – Nézd, sógor – mondotta köte-
kedve.  – Én szeretem az egyenes em-
bereket. Miért nem vagy hozzám ő-
szinte. Érzem, hogy te lenézel engem. 
Igenis megvetsz engem, te is, a hú-
gom is.  
Sógora tiltakozni próbált, de ő nem en-
gedte: – Hallgass! – folytatta emeltebb 
hangon. – Vacsoráztunk. Jól van. A 
vacsora pompás volt. Megöleltél, ami-
kor idejöttem, szívesek vagytok mind a 
ketten, tenyereteken hordoztok. A 
vacsoránál sört ittunk. Hol a sörös-
készletem? Lásd, már nem is emlék-
szel rá. Két évvel ezelőtt hoztam nek-
tek egy söröskészletet, poharakat meg 
egy kancsót, arany betűkkel volt ráírva: 
Emlék. Hova tettétek? Az üvegszek-
rényben se látom. Kidobtátok a 
szemétre. Megkínáltál cigarettával is. 
A cigarettatárcámat, azt a szép ciga-
rettatárcát se hordod. Szégyelled. 
Valld be, hogy szégyelled.  
    – Részeg vagy – mondta a sógor.  
    – Nem vagyok részeg – kiabált a 
tanító. – Én már napok óta nem tudok 
aludni, mert érzem, hogy ti gyűlöltök 
engem, igenis, gyűlöltök engem, csak 
azt nem tudom, hogy miért. Mit vétet-
tem én nektek? Miért nem jók az én 
ajándékaim? Ezen is mosolyogtatok. 
Ne tagadd, mosolyogtatok rajta. Leg-
jobban szeretném összetörni az ök-
lömmel ezt az angyalt, ez a szegény, 
szép, fehér angyalkát, mely azt mondja 
nektek, hogy szeretlek benneteket…  
Föl is kelt, és karjait fölemelte, a kará-
csonyfa felé tántorgott, hogy össze-
zúzza a gipszangyalt. Csak a húga 
tartóztatta föl.  
    – Részeg vagy – ismételgette a 
sógora. – Részeg.  
    – Nem vagyok részeg – rikácsolt a 
tanító, és sírva fakadt. – Csak fáj, 
nagyon fáj, itt – és a szívére muta-
tott. – Rátapostatok.  

    Vizet, feketét itattak vele, lassan ki 
is józanodott és elcsitult. Akkor egy 
kocsiba rakták, hazavitték szállójába, 
ott lefektették.    Megígérte nekik, hogy 
másnap meglátogatja majd őket, de a 
hajnali vonattal hazautazott, a tanyára.  
    Pár nap múlva levelet kaptak tőle, 
abban bocsánatot kért, mentegette 
magát a “karácsonyi botrány” miatt, azt 
írta, hogy nagyon ideges.  
    Otthon, a szünidő alatt, komoran 
járkált föl-alá kis szobájában. Abba-
hagyta a pipázást is. Elővette hegedű-
jét, próbált valamit játszani, kétség-
beesetten tette vissza tokjába. Nem 
tudott jól hegedülni. Izgalmát mégis 
legjobban csillapította a bor. Részegen 
feküdt le, és reggelenként sápadtan, 
borostás állal ébredt.  
    Januárban valami gazdához volt 
híva disznótorra. Akkor is sokat ivott. 
Egyedül ballagott haza a végtelen 
pusztán. Sűrű hó esett. A hóra vékony 
jégkéreg fagyott. Ment-mendegélt a 
fehér éjszakában, lógatva sovány fejét. 
Gémeskutakat látott, behavazott 
boglyákat, kukoricagórékat, pajtákat és 
istállókat. Közben elfáradt. Leült egy 
fatörzsre. Akkor egyszerre valami 
elérzékenyülés fogta el, és sírni kez-
dett. Könnye lecsorgott, és azonnal 
megfagyott. De jólesett sírnia. Szür-
csölte az édes szomorúságot. Eszébe 
jutott a söröskészlet, a kancsó, 
amelyre aranybetűvel van ráírva: Em-
lék, a kínaezüst cigarettatárca az 
ágaskodó lóval s a gipszangyal is, 
mely oly édesen mosolygott. Az is 
eszébe jutott, hogy valaha a képzőben 
tanult Michelangeloról, aki haragos és 
gyönyörű, erős és bajnoki angyalokat 
faragott, és hogy vannak dalok is, 
melyek teljesen el tudják mondani, 
hogy mi fáj a szívünk mélyén. Siratta 
életét és kicsiségét. Megsiratta a szűk 
homlokát, garádicsosan nyírt haját, ki-
térdelt nadrágját, szemét, mely eddig 
vak volt és nem látta a titkos szépsé-
get, s megsiratta a gipszangyalt is, az 
olcsó és ízléstelen gipszangyalt, mely 
oly szomorú és igénytelen volt, mint ő. 
Édes zsibbadtság bizsergette tagjait, 
és lassan elálmosodott.      
    Álmában a gipszangyalt látta, aki 
fehéren, mint a hó, feléje mosolygott, 
és egyre közeledett, egyre nőtt, eleinte 
csak akkora volt, mint egy ember, 
később azonban akkora lett, mint egy 
ház és egy hegység. A gipszangyal 
szelíden karjaiba fogta, és ő boldogan 
hanyatlott oda, engedte, hogy magá-
hoz szorítsa, fölemelje a fatörzsről, és 
vigye-vigye, fölfelé.  (1913) 

Adorjáni Nagy Aranka 
 

Rím nélkül, karácsony után 
 

Tömbház előtt a hóban 
ízeire tépett fenyőtorzó, 

jégbe dermedten, 
és körülötte tű, tű, fenyőtű 

a havon. 
 

Egy ágacskája még keresztalakú 
és rajta színes sztaniol, 

mit fagyba tiport egy cipősarok. 
 

Tegnap még bent állott 
az ablak mögött 

fényben, melegben, épen, 
és körüldalolták… 

 

Ma pedig itt, szemétként, 
megcsúfoltan, 

mint üres, megvetett 
kereszt a Golgotán. 

 

Az ember-farkas 
megtépázta örömét, 

és hálátlanul kidobta a hóra. 
 

CSODAPATIKA 
egy nagyszerű lehetőség 

 
Lelkigondozás :  t ág abb 
értelemben vett, vagy nagyon 

személyes életkérdésekről, 

problémákról folytatott beszél-

getések. 

Lelkivezetés (spirituális kísérés): 

elsősorban hitről és a kísért 

személy Istennel való kapcso-

latáról folytatott beszélgetések. 
 

„Nyitvatartási” idő hetente 
kedden és szerdán 10-14 és 15-

19 óra között, Marosvásárhe-

lyen, Stefan cel Mare utca 27. 

szám alatt, a Gecse utcai 

gyülekezet tanácsterme mellett, 

az egykori patika helyén. 
 

Érdeklődni vagy időpontot 
egyeztetni a 0265-261847, 0365-

881492  hivatali telefon-

számokon lehet, vagy Fekete 

Márton lelkipásztor, lelkigon-

dozó 0720-055295-ös számán, 

vagy f.m.svarci@gmail.com e-

mail címen. 

 

Várjuk szeretettel! 
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Márták és Máriák (36.) 
 
    Marosvásárhely egyike Erdély azon városainak, ahol a 
legtöbb református él. 1957-ig a református hívek egy egy-
séges – két parókiális körre osztott – egyházközséghez tar-
toztak. A reformátusok létszámának növekedése miatt, ké-
sőbb három egyházközségbe, végül pedig tíz egyházköz-
ségbe szervezték az egyházi életet.  
    A város észak-keleti körzetében 1976. január 1-én önálló-
sult Marosvásárhely V. gyülekezete, a Felsővárosi. Isten-
tiszteleteiket már régebbről abban a Fürszt-telepi egyemele-
tes házban tartották, melyet még 1939-ben vásárolt az egy-
ház. A gyülekezet önállósulása után az épületen sokféle 
külső-belső átalakítást végezte, melyhez a hívek anyagi tá-
mogatásukkal és sok közmunkával járultak hozzá. A lélek-
szám növekedésével együtt, főleg a 1990-es évektől kezdő-
dően, megélénkült a gyülekezeti élet.  
    A nőszövetség 1994. február 6-án alakult, betartva mind-
azon szervezeti formát, amelyet a Statútum előírt: volt elnö-
ke, alelnökei, titkára, pénztárosa. A szolgálat milyenségét 
tekintve, a jobb szervezés érdekében bizottságokat hoztak 
létre, van felelőse a diakóniai-missziói munkának, a hagyo-
mányőrzésnek, a kulturális, ismeretterjesztő-nevelő célzatú 
tevékenységeknek. A 35 taggal induló csapat tevékenysége 

nagyon gazdag, sokszínű, vonzó. Bizonyítja ezt az is, hogy 
létszámuk szinte megkétszereződött a ’90-es évek végére. 
Felsorolni mindazt, amit az évek során tettek, szinte lehetet-
len, olvasható és megtekinthető a gondosan vezetett jegy-
zőkönyvekben, gyülekezeti képes-naplóban. Betegeket láto-
gattak, magnószalagra rögzített igehirdetéseket vittek nekik, 
bekapcsolódtak az állami öregotthon látogatásába, szegé-
nyeket segélyeztek. Kezdetben saját alapjukból készítettek 
csomagokat, otthonról hozták a cukrot, lisztet és mindenféle 
tartós élelmiszert, elvitték 50 idős embernek. Kézimunkáz-
tak, énekeskönyv borítókat varrtak, képeslapokat készítet-
tek, mécseseket festettek, eladták és a bevételből újabb 
szeretetmunkát támogattak.Tábort szerveztek a mezőségi 
és csángó gyermekeknek. Forgatós naptárt készítettek és 
ajándékoztak a konfirmálóknak. Besegítettek a gyülekezet 
felmérésébe. Havonta egy bibliaórájuk van. Ilyenkor az Ige 
mellett előadásokat hallgatnak. Sok előadás hangzott el iro-
dalmi, zenei, történelmi, természettudományi, környezetvé-
delmi, egészségvédelmi témákban. Legutóbb Erkel Ferenc 
zeneszerző életéről és műveiből hallgathattak színvonalas 

bemutatót.  Segítségükkel a tiszteletes asszony 2000-ben 
beindította az Eszterlánc-ház nevű, vasárnapi gyermek-
foglalkoztatót. Kirándultak Magyarországon, a Klapka téri 
testvérgyülekezetük meghívására, a viszontlátogatások al-
kalmával is helytálltak, szeretetvendégségeket szerveztek, 
ünnepélyeken szolgáltak, mindenkit testreszabott feladattal 
felruházva. Konferenciákon vettek részt. Legemlékezete-
sebbek a farsangi mulatságaik. A tiszteletes asszony ezeket 
is tematikusan szervezte: volt falusi farsang, farsang váro- 
son és farsang Európában; az utolsó témája: vessük le az 
álarcainkat. Ilyenkor nagy volt a vidámság, mindenki jött a 
batyujával, felöltözve valamilyen szereplőnek, a gyerekek 
egy kis jelenetet adtak elő, aztán folyt a játék, a viccelődés, 
éneklés. Szépek, hangulatosak ezek az esték.  
    Az utóbbi években a felsővárosi gyülekezetben is apadás 
észlelhető, ez megmutatkozik a nőszövetség tevékenységé-
ben is, de az asszonyok, akik maradtak, nagy szeretettel 
vesznek részt az alkalmakon.  
 
    Marosvásárhely nyugati külvárosában 1982-ben önálló-
sult a VI. egyházközség: a Meggyesfalvi. Akkor már volt egy 
kisebb temploma, amit az 1978-ban vásárolt telken építet-
tek, egy csűr helyére.     
    Gyülekezet régtől fogva létezett a városnak ezen a ré-
szén is, a Vártemplomi lelkészek pásztorállták a híveket, 
végezték a szolgálatokat. A kommunizmusban templomot 
nem lehetett építeni, mégis megépült a hajlék, először to-
rony nélkül, majd 1989-ben templomjelleget kapott. Így lett 
ez a hely a 27 különböző faluból összesereglett reformátu-
soknak közös menedéke. A rendszerváltás utáni felbuzdu-
lás zsúfolásig megtöltötte a templomot, ami nemsokára 
szűknek bizonyult. Ezért 1995-96-ban bővítették, és így 
nyerte el végleges formáját. A külső építkezéssel még akkor 
sem álltak meg, folyamatban van egy gyülekezeti ház, kán-
tori lakás építése. A lelkipásztor és egyházi előjárók felhívá-
sára a hívek rezet adományoztak egy új harang megöntésé-
hez. Olyan sok réz gyűlt össze, hogy a fölösleget eladták az 
öntőmesternek, annyival kevesebbe került a harang elkészí-
tése. A gyűjtésben és minden templomkörüli tevékenység-
ben derekasan kivették részüket a nőszövetségesek is. 
Csoportjuk két évtizede, 1990-ben alakult. Csiha Kálmánné 
első felhívására igent mondtak, felfedezték a szolgálat lehe-
tőségét, s azóta is szeretetükkel, szolgálatkézségükkel jelen 
vannak, segítenek ahol kell. Akkor voltak 30-an, azóta so-
kan elköltöztek, kitelepedtek, kiöregedtek, most már csak A felsővárosi nőszövetség 

Meggyesfalvi asszonyok 
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felére csökkent a létszámuk, de a rájuk bízott feladatot szí-
vesen végzik. Havonta egyszer bibliaórát tartanak a lelki-
pásztoruk igei bevezetőjével, ezt családias hangulatú szere-
tetvendégség követi, amikor elbeszélgetnek gondjaikról, fel-
adataikról, előadásokat hallgatnak meg. Sokféle előadás 
hangzott el az évek során, különböző témakörökben: volt 
szó nagyasszonyokról, hitünk hőseiről, elődeinkről, népmű-
vészetről, természetről. Voltak egészségügyi, irodalmi elő-
adások. Rendszeres vendégeik a Magányosok Klubjának 
tagjai: kórusukkal, verses műsoraikkal sokszor szerepelnek 
a gyülekezetben. Ilyenkor az asszonyok feladata a kínálga-
tás, a házigazda szerep. Járnak konferenciákra, szerveztek 
konferenciát. Időközben betegeket látogatnak a saját gyüle-
kezetükben. Korábban az állami öregotthont és árvaházat is 
látogatták, de az utóbbi időben inkább saját öregjeikre irá-

nyul a figyelmük. Gyerekek karácsonyi csomagjába adakoz-
tak. Nagyon szeretik díszíteni templomukat, ők gondoskod-
nak az úrasztali friss virágról, a kézimunkákról, szőnyegek-
ről. Abroszt, padterítőket, szőnyeget, függönyt adományoz-
tak a templomba és tanácsterembe. Ők is varrtak, de az 
idősek már nem látnak, a fiataloknak pedig nincs idejük a 
család, a munkahely mellett közösségi munkára. Egy asz-
szony könyveket adományozott az egyháznak, így egy kis 
könyvtáruk is van.  Szeretetteljes, meleglelkű asszonyok, 
akik azt szeretnék, hogy gyülekezetük egy élő közösség le-
gyen, ezért mindent megtesznek, amire szükség van, s ami-
re erejükből futja, nem azért, hogy érdemeket vagy dicsére-
tet szerezzenek maguknak, hanem egyedül Isten dicsősé-
gére.  
                                                                               B. M.  

* A proMissio Egyesület Advent I. vasárnapján a Kis-
templomi gyülekezeti házban, bazárral, szeretetven-
dégséggel, ünnepi műsorral egybekötött Adventi Han-
golót szervezett.  
 

*   A Marosi Református Egyházmegye nőszövetsége 
december 4-én tartotta idei közgyűlését a marosvá-
sárhelyi Öregotthon Bocskai-termében (Jókai-
Eminescu utca 28 szám). Adventi bazárral egybekap-
csolt alkalmon Berekméri Melinda marosvásárhelyi 
lelkésznő hirdette az Igét. 
 

* „Olyan jó átélni, közösségként és egyéni éltünkben 
is, amikor Isten válaszol. Legtöbbször nem úgy és 
nem akkor, ahogyan mi gondoljuk, de mindig úgy és 
akkor, ahogyan szükségünk van rá. Ezért is olyan 
fontos a Kárpát-medencei Nőszövetség által szerve-
zett imanap, mert emlékeztet bennünket arra, hogy 
szükségünk van Istennel való kapcsolatunk állandó 
megújítására, az imádság lecsendesítő... békességé-
re.” – olvashatjuk dr. Bölcskei Gusztáv püspök kö-
szöntésében, melyet a Tiszántúli Református Egyház-
kerület Nőszövetsége által összeállított, Kárpát-
medencei imanapi programfüzet elején találunk. A 
december 5-i imaláncba, reményünk szerint, sok gyü-
lekezet bekapcsolódott, ezáltal is erősítve egymást 
hitükben. 
 

Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka 
emlékút 

 
    Hálát adok az Úrnak, hogy a 2010. évet olyan csodálatos dol-
gokban engedte megélnem. Február 13-án megszületett az 
unokám. Részt vettem a proMissio által szervezett munkatárs-
képzőn Jódratosnyán, június 20-24 között. Augusztusban faluta-
lálkozót szerveztünk Mikefalván az önkormányzat és a Nőszö-
vetség közreműködésével. Szeptember 6-án megünnepeltük a 
templom 110 éves fennállását, valamint a faragott kapu felállítá-
sát.    
    Szeptemberben körlevelet kaptam Borsos Melinda tiszteletes 
asszonytól, aki meghívott szeptember 11-12-re egy kétnapos 
kalotaszegi kirándulásra. Csodálatos két napot töltöttünk el. Ma-
rosvásárhelyről indultunk, Magyargyerőmonostor volt az első 
állomás, ahol láthattuk Erdély egyik legrégebbi templomát. A 
templom 1196-ban épült. Festett kazettás mennyezetű. Kalota-
szegi kék nagyírásos kézimunkák díszítik. A templom mellett 
található egy parasztkúria, amelybe összegyűjtötték a régi nép-
viseleteket, szerszámokat, edényeket. Meglátogattuk 
Gyarmathy Zsigmondné Hory Etelka szülőházát és megismer-
tük életét, munkásságát. 
    Magyarvalkón éppen lakodalom volt, a fiatal pár népviseletbe 
öltözve ment az 1261-ben épült templomba.   
    Körösfőre érkeztünk. Négy fiatornyos temploma 1764-ben 
épült, és ekkor készült el kazettás mennyezete is. Falait kék szí-
nű nagyírásos kézimunkák díszítik. 
    Bánffyhunyad után Farnasra mentünk, ahol Molnár Irma lel-
késznő fogadott. Bemutatta az öregotthont, itt szálltunk meg. 
Másnap Zsobokot látogattuk meg: a gyermekotthont, az iskolát. 
Vasárnap lévén, délelőtt a zsoboki templomban hallgattuk az 
Igét. 
    Délután Kolozsvárra érkeztünk, a Teológia éttermében meg-
ebédeltünk, onnan a Kétágú templomba látogattunk el. Rövid 
városnézés után este indultunk haza.  
    Gyönyörű útvonal volt. Sok szép emlék maradt bennem. Kö-
szönöm a szervezőknek ezt a két napot, s kívánom, hogy min-
den mikefalvi nőszövetségi tagnak lehetősége legyen ilyen kö-
zösséggel találkozni, ahol  szeretet,  kedvesség, egymásra fi-
gyelés van, ahol az ember új erőre kap, feltöltődik szeretettel, 
hittel. 

                                                              Székely Etelka,  
                                   a mikefalvi nőszövetség alelnöke 
  

   HÍREK  
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    A csittszentiváni parókia után 
szűknek bizonyul a marosvásárhelyi 
lakás, ahova 41 év szolgálat után 
költözött be a Balogh lelkészházas-
pár. Miközben Balogh Károlyné Se-
bestyén Etelka tiszteletes asszonyt 
az életéről faggatom, ő finom süte-
ménnyel kínál engem. 
    
  – Manapság az asszonyok nemigen 
töltik az idejüket süteményezéssel… 
    – A férjem kórházban volt, én nem 
tudtam aludni. Reggel hat órakor neki-
fogtam és nyolcra már mindennel kész 
voltam. Nálunk mindig volt és van a 
házban sütemény. A kredenc tetején 
van egy doboz, az sosem üres, tele 
van szárazsüteménnyel. Ha az unoká-
im beütik magukat, mindig odanyúlnak. 
Nyolc unokám van. Akik a közelben 
laknak, gyakran járnak hozzánk, szinte 
minden nap.  
    – Az unokákat a nagymama elké-
nyezteti, de milyen volt az Etus néni 
gyermekkora? 
    – Folyfalván születtem 1939-ben, 
édesapám földműves volt, hosszú éve-
kig a református gyülekezet kántora és 
gondnoka. Ott jártam általános iskolá-
ba. 14 éves voltam, amikor Farkas 
Károly tiszteletes úr egy tanfolyamot 
szervezett és tőle tanultam meg 
kántorizálni. A Kistemplomban vizs-
gáztunk többedmagammal egy bizott-
ság előtt, így szereztem kántori okleve-
let. Az általános iskola elvégzése után 
felvételiztem volna Marosvásárhelyen 
a Statisztikai iskolába, de mivel édes-
apámat kuláknak minősítették, engem 
kihívtak a vizsgateremből, és már nem 
mehettem vissza. Dacból két évig ott-
hon maradtam, dolgoztam a mezőn a 
szüleimmel, aztán mégis felvételiztem 

a Bolyaiba. A felvételim sike-
rült, az osztályt viszont áthe-
lyezték Szászrégenbe, én vé-
gül ott érettségiztem, pénzügyi 
szakon. Az iskola elvégzése 
után a cukorgyárban dolgoz-
tam a könyvelőségen. A 
nyárádmenti kicsi vonattal in-
gáztam. 
    – Ezen a vonaton ismerte 
meg élete párját… 
    – Találkoztunk már koráb-
ban is. Én otthon kántori-
záltam, ő meg Havadon volt 
lelkész. Valamilyen alkalomból 
szolgált Folyfalván. Aztán a 
vonaton újra találkoztunk. 
1959 nyarán engem át akartak helyez-
ni más munkahelyre, nem fogadtam el, 
hanem augusztusban megtartottuk az 
esküvőt. A férjemet időközben megvá-
lasztották lelkésznek Csittszentivánra, 
odaköltöztünk. 
    – Egy fiatalasszonynak, aki nem 
születetett lelkészi családban, hogyan 
sikerült megszokni az életet a paróki-
án? 
    – Egyszerű, falusi asszonyka vol-
tam. Sokat dolgoztam otthon, a ház 
körül, a kertben. Szerettük egymást, 
szerettem az embereket, ők is meg-
szerettek bennünket. Tőlünk sose 
ment el úgy bárki, hogy meg ne kínál-
tam volna, ha ebédidőben jött, akkor 
ebéddel, máskor egyébbel. Megszület-
tek a gyermekek: 1960-ban Marika, 
’64-ben Emese, ’69-ben Károly. Őket 
kellett rendezni, nevelni, iskoláztatni. 
Marika beteges volt, ezért megtanul-
tam injekciózni. A faluban is sokat in-
jekcióztam. Részt vettem egy szabá-
szati tanfolyamon is, megtanultam 
varrni. A gyermekeknek sok mindent 
varrtam, emlékszem, a lányaimnak 
plédből varrtam nagykabátot. Mások-
nak is dolgoztam.  
    – Milyen volt a gyülekezeti élet? 
    – A csittszentiváni gyülekezet temp-
lomos, ragaszkodó gyülekezet volt. 
Nagyon sokan jártak templomba. 
Többször is elmehettünk volna más 
gyülekezetbe, de maradtunk, mert na-
gyon jól éreztük magunkat ott. Olyan 
volt az egész közösség, mint egy nagy 
család. Volt egy nagyon jó gondno-
kunk, aki sok mendemondától meg-
óvott bennünket. Az emberektől nem 
nagyon kaptunk ajándékokat, még egy 
liter tejet sem, ennek ellenére éreztük 
a szeretetüket. Eleinte volt egy férfi 
kántorunk, miután lemondott engem 

kértek, hogy kántorizáljak. Nem éltünk 
nagy anyagi jólétben, egy időben csak 
kepét kaptunk, de mindketten szívesen 
dolgoztunk, állatokat tartottunk, egy-
szer még tehenünk is volt. Mégis volt 
időnk a szolgálatra, bibliaórákra, csa-
ládlátogatásra. Télen házi-bibliaórák is 
voltak, utcánként. Kántálni jártunk a 
presbiterekkel. Az utolsó években gyü-
lekezeti házat építettünk. 
    – Olyan lelkesedéssel mesél ezekről 
az élményekről, hogy szinte az hinném 
rossz emléke nincs is  azokból az 
évekből… 
   – Rosszra nem emlékszem. Persze, 
itt is, mint mindenhol, volt egy-két 
olyan ember, aki akadályozott volna a 
szolgálatban. Még mikor odakerültünk, 
alakítottunk egy kórust, 40 tagja volt, 
sokfele szolgáltunk: többek között 
Brassóban, Kolozsváron, Marosvásár-
helyen, Szászrégenben, Nyárád-
szeredában. Egy ilyen kirándulás után, 
a páromat behivatták a szekuritátéra, 
mert feljelentették, hogy túl aktív és 
magyarországiak is voltak a buszon. 
Emlékszem, milyen szorongás volt a 
szívemben, amint sétáltam a Borsos 
Tamás utcában, míg a férjemet kihall-
gatták. Hála Istennek, elengedték. 
Máskor meg apósom miatt aggódtunk. 
Nem akart beállni a kollektívbe. Ko-
lozsvárra vitték, és perbe fogták. Végül 
nem kellett leülnie a három évet, őt is 
elengedték, de mindenét elkobozták. 
Nálunk húzódott meg. Voltak nehézsé-
gek, de mind elmúltak.  
    – Mire emlékszik legszívesebben? 
    – A családunkra, gyülekezetre, a 
kántori szolgálata mind szívesen emlé-
kezem. Ezek mellett legnagyobb elég-
tételem, az a sok faliszőnyeg, amit 
rongyból, gyapjúból szőttem. Bandi 
Dezsőtől tanultam meg szőni. Szőnye-

    Rosszra nem emlékszem 

 

Karácsonyi ajándék ötlete-
im: az ellenségednek meg-
bocsátás, az ellenfelednek 
türelem, a barátodnak sze-
retet, a partnerednek szí-
vesség; mindenkinek jóin-
dulat, minden gyermeknek 
egy jó példa, és végül ma-

gadnak tisztelet.  
Oren Arnold 
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geimen balladák, mesealakok, népi 
hagyományok elevenednek meg. Sok 
szőnyegem került külföldre, Svédor-
szágba Erdős Irma színésznő révén. 
Magyarországra is sokat kiküldtem, 
Tamási Áronné is vett tőlem szőnye-
get. Kiállításokon is részt vettem.  
    – Nehéz volt-e megválni a gyüleke-
zettől, a parókiától? 
    – Hosszú időt töltöttünk Csitt-
szentivánon, persze, hogy nehéz volt 
elköltözni. De a gyülekezettől nem sza-
kadtunk el. Nagy tisztesség számunk-
ra, hogy a gyülekezet utódunkként a 
fiunkat választotta lelkésznek. Tíz éve 
vagyunk nyugdíjasok, de még mindig 
sokat szolgálunk, én kántorizálok a vá-
rosban, és mindenhol, ahol kérnek, a 
férjem pedig igehirdetési szolgálatot 
vállal. Még mindig nagyon aktívak va-
gyunk, ugyanúgy szeretjük az embere-
ket és ők is bennünket. 
                                    Borsos Melinda 
 

    – Csodálatos a fülbevalód! – 
gyönyörködött a lányom a barátnőm 
ékszerében, aki azóta neki is barát-
nője.  
    – Valóban tetszik neked? – 
kérdezte ő. 
    – Igen, gyönyörű. Pont hozzád illik, 
egyszerű, kimunkált, ízléses. Nagyon 
szép.  
    Beszélgetésük végén barátnőm 
kivettte a füléből, és a lányomnak 
adta. Legyen sok örömöd benne – , 
mondta neki.  
    Lányom becses kincsként hozta 
haza, s mutatta nekem. Pont az a fül-
bevaló volt, melyet együtt vettünk 
egyszer régen.  
    Később mi is találkoztunk. Én is 
megköszöntem neki az ajándékot. Azt 
mondtam, hogy én nem lettem volna 
képes arra, hogy az egyik legkedve-
sebb fülbevalómat kiszedjem a fülem-
ből, és odaadjam valakinek.  
    – Kétszer indult a kezem a fülem-
hez, aztán csak kiszedtem. Láttam ezt 
az élettel teli gyönyörű lányt, s úgy 
éreztem, hogy muszáj neki adnom. 
Viselje egészséggel.  
    Ez egy igazi ajándék volt, s hiszem, 
hogy a lányomnak mindig a barát-
nőmet, és önzetlen szeretetét fogja 
eszébe juttatni. 
    Mi az igazi ajándék? Erre a kérdés-
nek is Isten Igéjéből kapunk feleltet:   
az Isten kegyelme és ajándéka még 
bőségesebben kiáradt az egy ember, 
a Jézus Krisztus kegyelme által so-
kakra. (Róm. 5, 15) Jézus Krisztus 
maga a legnagyobb ajándék szá-
munkra. Isten önmagát adja nekünk 

Benne. Egész életünk hangulata meg-
változik, ha ezt tudjuk, s ha meg tud-
juk látni Isten ajándékait a minden-
napokban, tudva, hogy minden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék 
onnan felülről, a világosság Atyjától 
száll alá. (Jak. 1,17) 
    Ezért lehetséges, hogy mi magunk 
is ajándékozók lehessünk. Adhassunk 
önzetlenül, tékozolva, pazarló szere-
tettel. A legteljesebb ajándék ma-
gunkat ajándékozni másoknak: fi-
gyelmünket, időnket, törődésünket, 
szeretetünket, gondoskodásunkat, egy 
telefonhívást, egy névnapi köszöntést, 
és még mennyi mindent.  
    Gary Chapman sok könyvében fejti 
ki a szeretet és az ajándékozás 
összefüggését. Állítja, hogy egyete-
mes emberi sajátosság, mely átíveli a 
kulturális határokat az ajándékozás, 
mely a szeretet kifejezési formája. A 
szeretettel mindig együtt jár az adni 
vágyás. „Az ajándék kézzelfogható 
jele annak, hogy valaki ránk gondol. 
Az nem számít, hogy mennyibe kerül. 
Azért olyan becses számunkra, mert a 
szeretetet jelképezi” – állítja.    
    Az emberek más-más „szeretet-
nyelvet” beszélnek. Vannak olyanok, 
akiknek az elsődleges szeretet-nyelve 
az ajándékozás. Ők a másoktól kapott 
ajándékot nagy becsben tartják, gon-
dosan megőrzik, mert úgy érzik, hogy 
ez által nyilvánul meg az irántuk 
tanúsított szeretet. A látható jelképek 
híján nem is lennének biztosak 
szüleik, társaik, gyermekeik, barátaik 
szeretetében.   
    A gyerek, ha ezt látja, már kisko-

rában megérzi az ajándékozás jó ízét. 
Sok kisgyermeket látunk kezében 
apró virágcsokorral, amit anyjának 
szedett. Ez az, amit nagyon meg kell 
becsülni, így tanulják meg gyerme-
keink, hogy nem az ajándék ára 
határozza meg értékét. Ha mindig 
drága ajándékot kapnak tőlünk, melyet 
minél nagyobb boltban vásároltunk, 
végül nem tudják sem azt értékelni, 
sem megtanulni igazi ajándékot adni. 
    Az ajándék készítése közben min-
dig érezzük az örömteli feszültséget, 
hogyan fogják fogadni ajándékunkat. 
Sokszor segíthetünk abban egymás-
nak, ha beszélgetünk arról, minek is 
örülnénk a legjobban.  
    De magunkról se feledkezzünk 
meg. Gondoskodjunk mi is az életünk 
apró kis ajándékairól: egy reggeli kávé 
a napfényes ablak előtt, egy kedvenc 
zeneszám meghallgatása, egy csen-
des perc, melyben feltöltekezünk, egy 
szép este párunk, gyermekünk, bará-
tunk társaságában. Ha nem adunk 
nem is kapunk, s amennyit adunk, azt 
mind visszakapjuk. Lehet, hogy nem 
attól, akinek adjuk, hanem valaki 
mástól, akin keresztül Isten küldi ne-
künk ajándékait.  
    Az Ajándék az Árpád-korban gya-
kori női név volt, jelentése: Isten 
örömet szerző ajándéka. Férfi párja az 
Ajándok.   
    Kedves Ajándékok, és Ajándokok, 
tanuljuk meg beszéli a szeretet 
nyelvét. S ha karácsony közeledtével 
ötletekben szűkölködünk, válogatha-
tunk a google.hu-n. A 36’800’000 
találat közül biztosan kapunk ked-
vünkre, és szeretteink kedvére való 
ötletet.      
                                        Demeter Irén 
           

Magunkat ajándékozni másoknak 

Angelus Silesius  

Karácsonyi párversek 
Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,  
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.  

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!  
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.  

Mért mondod, hogy a nagy kicsinnyé nem lehet,  
S a porszem képtelen felfogni az eget?  

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:  
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.  

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,  
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.  

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,  
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.  



               Mária és Márta magazin 10. 

„Az egész világot nem tudjuk megvál-
toztatni, de megváltoztathatjuk sok em-
ber kicsiny világát.” 
 
Erdélyben karácsony táján kétféle 
némiképp hasonló programban le-
het részt venni. Mindkét program 
szerve-zőjével felvettük a kapcsola-
tot, hadd tudjuk, mit és hogyan lehet 
ajándékozni. 
 
    – Meséljen a Kék Vödör programról, 
mi a lényege? 
    Daray Attila, a Dorcas Aid Romania 
igazgatója: – A Kék Vödör akció lénye-
ge és célja, Krisztus szeretetének ta-
núbizonyságává lenni úgy, hogy köz-
ben minél több gyülekezeti tagot és 
jóakaratú embert vonjunk be progra-
munkba. A Dorcas által eljuttatott 12 
literes vödrökbe a gyülekezeti tagok a 
kiosztott lista és anyagi lehetőségeik 
szerint tartós élelmiszert vásárolnak. 
Az önkéntesek a beérkezett adomá-
nyokat a kék vödrökbe lehetőleg ará-
nyosan szétosztják.  
A belevalók értéke kb. 30 lej volt a ta-
valy. Az egyszerűség kedvéért minden 
vödörhöz adunk egy kis szórólapot, 
amin rajta van, hogy mit javaslunk a 
vödörbe. Ezen a következők szerepel-
nek: Tésztaféle, rizs, cukor, tea, zöld-
ségkonzerv, húskonzerv, lekvár/
dzsem, étolaj (1 literes), keksz, 
levespor, gyümölcskonzerv, fogkrém, 
fogkefe, gyertya, szappan/sampon. 
Idén a kampány november 8-án indult 
hat hétig, azaz december 17-ig tart. A 
vedrek 80%-ának szétosztása teljesen 

a partnerre van bízva, ami azt jelenti, 
hogy körül kell nézniük a saját házuk 
táján, ami megint egy fontos összete-
vője a kampánynak: hiszen első szá-
mú felelősségünk közvetlen környeze-
tünk. 
    – Tisztázni kell, hogy ha valaki a 
Dorcashoz magánszemélyként megy 
vödörért, akkor is kaphat? 
    – Hozzánk magánszemélyek sajnos 
hiába jönnek vödrökért. Persze volt 
olyan a tavaly, aki úgy értette a rádió-
ból, hogy itt élelmiszerekkel megtöltött 
vödröket osztunk és idejött... nos, nem 
engedtük el üres kézzel. De valójában 
a közösségi élmény a fontosabb. 
    – Így viszont megtörténhet, hogy aki 
Marosvásárhely belvárosában rászoru-
lónak számít, az egy kis tanyán még 
akár gazdagnak is tűnhet. 
    – Igen, megtörténhet, de ha így gon-
dolkodunk, akkor az afrikaiakhoz ké-
pest Európában nincs is szegény. Azt 
gondolom, hogy a keresztyén ember 
nem élhet búrában. A felelős magatar-
tás nem opció, hanem kikerülhetetlen 
isteni parancs és erre nézve számos 
bibliai példa van. Márpedig ha így van, 
akkor az azt jelenti, hogy naponta nyit-
va kell tartanom a szemem és nem 
mehetek el tétlenül a nyomor, az igaz-
ságtalanság mellett. Nem tudom ko-
molyan venni azt, aki azt mondja, hogy 
itt nem kell segíteni, de majd Afriká-
ban. Nem összehasonlítani kell, ha-
nem cselekedni az adott szükségek és 
lehetőségek szerint. Ez ugyanaz, mint 
amiről azt írja a Szentírás, hogy nem 
lehet valaki gyülekezeti vezető, ha ott-

hon nincsenek rendben a dolgai. Első 
számú missziói és diakóniai felelős-
ségünk a közvetlen környezetünk!  
A Kék Vödör akció ugyanakkor nem 
oldja meg a problémákat, de megtehe-
tem és meg kell tennem. 
    – Ugyan nem innen indult el a moz-
galom, de ez természetesen semmit 
nem von le az értékéből. A romániai 
Dorcas miért vette át, miért kezdte el 
minálunk is? 
    – Az ötlet a Dorcas Aid International 
nemzetközi segélyszervezet alapítójá-
tól, a holland Dirk Jan Groot-tól szár-
mazik. Az ötlet úgy kapcsolódik Romá-
niához, hogy minden évben behozunk 
Hollandiából 3000 élelmiszer csoma-
got és azokat osztogatjuk vígan. Ez 
rendben van, de ettől a hazai egyház-
tag semmi felelősséget nem érez, sőt 
azt tanulja meg, hogy majd a hollan-
dok, németek, svájciak megoldják a mi 
problémáinkat. Erre mi kitaláltuk, hogy 
meg kellene mozgatni a hazai embere-
ket.  
    – Mióta lehet kék vödröket megtölte-
ni? 
    – Románián kívül eddig még két or-
szágban rendezték meg ezt a kam-
pányt: a Dél-Afrikai Köztársaságban 
2008-ban és Magyarországon 2009-
ben. Nálunk és Magyarországon idén 
lesz a második ilyen kampány. 
    – Az első kampány milyen eredmé-
nyekkel zárult? 
    – Tavaly 1800 vödör volt, ami azt 
jelenti, hogy – becsléseink szerint – 
több mint 4000 ember kapott belőlük, 
hiszen családoknak is osztottunk. Az 
idén 4000 vödör lesz és kb. 10000 em-
ber részesül belőlük. A kampányba 
mintegy 50 partner (gyülekezet, iskola, 
szervezet, kft) kapcsolódott be, azt saj-
nos nem tudjuk felmérni, hogy ez pon-
tosan hány adakozót fed. Bizonyára 
volt, aki több vödröt töltött meg.  
    – 50 partner az nem kevés... 
    – 50 partner igazán nem kevés, úgy-
hogy idén sem számítunk 80-nál több-
re. 
    – Gondolom, hogy nagy élmény el-
vinni a vödröket a rászorulóknak... 
    – Azt szerettem volna, ha sok refor-
mátus gyülekezet is részt vesz, hiszen 
ez nagyszerű lehetőség megmozgatni 
egy kicsit a tagságot. Ehhez képest az 
elején a gyülekezeteink alig akartak 
bekapcsolódni, túl nagy felhajtásnak 
tekintették. Aztán mire kiderült, hogy 
milyen jó hatással van a gyülekezetre 
az akció: gyűjteni, csomagolni, átadni, 
addigra szinte elfogytak a vödreink.  
Nagyon sok szép élményünk van, be-
számolhatok például arról a bácsiról, 
akinek én magam vittem el az egyik 
vödröt, és sírva fakadt... szorongatta 

 Megtehetem, meg kell tennem 
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az olajat meg a cukrot. A bácsi szep-
temberben halt meg és még a halála 
előtt is emlegette a kék vödröt. Úgy 
fogalmazott, hogy neki ez az akció fel-
csillantott valamit az Isten szerete-       
téből. 
    Ami viszont ennél is fontosabb, hogy 
ebben a kampányban sokkal több volt 
a visszajelzésünk olyanoktól, akik a 
vödröket elvitték. A jobb adni, úgy tűnik 
erősebb volt. Akadt olyan család is, 
amelyik két vödröt töltött meg azokkal 
az élelmiszerekkel, –  amiket ajánlot-
tunk – egyet a szülők, a másodikat a 
gyerekek a saját zsebpénzükből. Azt 
mondták, fontos számukra, hogy gyer-
mekeik megtanulják, hogy erre is kell 
számítaniuk, amikor a zsebpénzüket 
költik. 
    – Párhuzamosan zajlik a cipős-
doboznyi szeretet akció. Ez konkuren-
cia? 
    – Dehogy konkurencia, minél több 
ilyen akcióit kellene szervezni, hiszen 
szükség az van bőven. A gyűjtött dol-
gok is teljesen másak, a célközönség 
is teljesen más. Sajnos mi azt tapasz-
taltuk, hogy ha nem élelmiszert gyűj-
tünk, akkor hajlamosak vagyunk egy 
lomtalanításnak gondolni az ilyen akci-
ót és a fölösleges, sőt sokszor hasz-
nálhatatlan dolgokat tesszük bele. 
Ezen a téren még nagyon sokat kell 
fejlődnünk. Az élelmiszereknél nem 
lehet csalni, vagy nem annyira. 
    – Zárszó... 
    – Ez a kampány egy „szikra” szeret-
ne lenni. Önmagában nem elég, de ha 
valamelyik közösség ennek kapcsán 
például rendszeresen figyeli a saját 
tagjainak, közelükben élőknek a szük-
ségeit és megmozdulnak, akkor mond-
hatjuk valóban sikeresnek. Nem világ-
megváltó program, de eszköz lehet 
egy közösség kezében. 
 
    –  Meséljen a Cipősdoboznyi Szere-
tet akcióról... 
    Balázs Attila, református lelkész:  
– Venni kell egy cipősdobozt, ebbe 
olyasmit kell tenni, aminek egy gyerek 
örülne. Van egy ajánlási listánk: esze-
rint tartós élelmiszert, édességet, játé-
kot, meséskönyvet, írószert, kifestős 
könyvet, kézműves-foglalkozásra al-
kalmas felszerelést, sapkát, kesztyűt, 
sálat kérünk adományként, és esetleg 
címet, hiszen a megajándékozottak 

sokszor szeretnék megköszönni az 
ajándékot. Ami nagyon fontos, hogy 
csak olyasmi kerüljön a dobozba, amit 
szívesen kapnánk mi magunk is aján-
dékba, ha gyerekek lennénk. Ilyenfor-
mán, azt javasoljuk, használhatatlan 
játékot, erőszakra utaló játékszereket, 
romlandó élelmiszert semmiképpen ne 
tegyenek bele. Az ajándékokat 14 
éves korig gyerekeknek osztjuk ki és 
ebben segít, hogy a doboz készítője, 
miután becsomagolja a dobozt, ráírja, 
hogy fiúnak szánja-e vagy leánynak és 
hogy milyen életkorúnak. 
    –  Ez a program is zajlik a világon 
máshol is... 
    – Igen, a program Operation 
Christmas Child néven fut a világ több 
részén, 1990 után Erdélyben is voltak 
olyan rászorulók, akik ennek keretében 
jutottak ajándékdobozokhoz. Aztán 
2005-ben azt gondoltuk, hogy már ná-
lunk is van egy olyan réteg, amelyik 
gazdaságilag is megengedheti magá-
nak, hogy másokon segítsen. Azt hi-
szem eljött az idő, hogy ne csak vár-
juk, hogy rajtunk segítsenek, hanem mi 
magunk szervezzük meg az itthoni 
cipősdoboznyi szeretet akciót. Első év-
ben 6000 csomag gyűlt össze és ez 
azóta is évente körülbelül ennyi. 
Egyébként a gyűjtés a könnyű és az 
elosztás a nehéz Ebben segítenek a 
nagycsaládos egyesületek, hogy a va-
lóban rászorulókhoz jusson el a szere-
tet. Egyebek mellett az Életfa Egyesü-
let, a nyárádszeredai Nagycsaládosok 
Egyesülete, a Csángó Szövetség kül-
denek egy listát címmel és családle-
írással. Ez azért fontos, hogy tudjuk, 
milyen csomagot küldjünk. Minden év-
ben adunk a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítványnak is. 
    – Kik azok akikhez végül eljutnak a 
dobozok? 
    – Mindig figyelünk arra, hogy a való-
ban rászorulók kapják az adományo-
kat. A partner egyesületektől ezért szo-
ciálisan hátrányos helyzetűek, nagy-
családosok, árvák stb. címeit gyűjtjük. 
Az is fontos, hogy ezeket az egyszerű 
adományokat valóban örömmel tudja 
fogadni a megajándékozott és ne csak 
turkáljon a mások által szeretettel ösz-
szecsomagolt ajándék között. 
    – A visszajelzések alapján milyen a 
program? 
    – Nagyon jó, elérte célját, elég sok 

embert megmozgat és sok gyerek örül. 
Azok akik önkéntesként vagy segítő-
ként eljuttatják a dobozokat, azok me-
sélik, hogy a dobozba rejtett címek se-
gítségével sok család között alakult ki 
tartós kapcsolat. Ez plusz hozadéka a 
programnak. Kezdetben féltem, hogy 
mi is lesz ennek a vége, de a visszajel-
zések alapján megnyugodhattam. Min-
dig kérünk képeket és beszámolót a 
partner szervezetektől és azokból az 
derül ki, hogy jó ez a program. Megle-
pően szép ajándékok készülnek... Az 
külön jó, hogy már néhány iskola is be-
kapcsolódott a gyűjtésbe, itt a tanító 
néni iskolai foglalkozás keretében ké-
szít a gyerekekkel közösen ajándékot, 
és együtt is csomagolják be a dobozo-
kat.  
    – A konkrétumokról egy keveset be-
széljen, ha adakozni szeretne valaki, 
mit tegyen? 
    – Minden évben a helyi újságokban 
hirdetjük, így volt ez idén is, a gyűjtés 
advent második vasárnapjáig tart, hi-
szen az ezt követő időszakban kell 
szétosztanunk a dobozokat. Végig kell 
járnom Erdélyt, és a gyűjtési közpon-
tokból a szétosztó szervezeteknek vi-
szem a csomagokat. Ezek vagy maguk 
elviszik a családokhoz a csomagokat, 
vagy van ahol kisebb műsort is szer-
veznek és annak keretében adják át az 
adományokat. Általában a legközeleb-
bi református gyülekezetben átveszik a 
cipősdobozokat, de csak advent máso-
dik vasárnapjáig.  
    – Mire nincs lehetőség? 
    – Van aki azzal fordul hozzánk, 
hogy a gyülekezetében levő rászoru-
lóknak is juttassunk a csomagokból, de 
ezt mindig vissza kell utasítanom. Azt 
gondolom, hogy ezeknek a rászorulók-
nak a megajándékozása, segítése az 
adott gyülekezet dolga és ezt nem sze-
retnénk átvállalni. 
 
    Mindkét programban, ha időben el-
készülnek a csomagok, adakozóként 
részt lehet venni, de az sem baj, ha 
lekésték, hiszen bizonyára akad olyan 
rászoruló a közelükben, akit olyasmivel 
tudnak meglepni, amire szüksége van. 
A szép csomagolás pedig igazán kelle-
mes ráadás lehet a karácsonyi adomá-
nyok mellé. 
                                     Korondi Kinga 
 

 
Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.  

Margarete Seemann 



A Talentum Alapítvány 1992 őszén 
alakult Marosvásárhelyen. Alapító-
ját, Dóczy Tamás alelnököt az itt folyó 
tevékenységekről kérdeztem. 
 
    – Hogyan és milyen céllal indult az 
alapítvány? 
    – Az első 1-2 évben a Gecse utcai 
egyházközség tanácstermében tartot-
tuk tehetséggondozó tevékenységein-
ket. Szerény körülmények között indul-
tunk, óvodásoknak szerveztünk foglal-
kozásokat, majd a célcsoport kisisko-
lásokra is kiterjedt. Tevékenységünk 
lényege: egy olyan légkört teremteni, 
amelyben a gyermek érzi, hogy szere-
tik; türelemmel, megértéssel úgy mel-
lette lenni, hogy ebben a hangulatban 
sikerüljön felszabadítani a benne rejlő, 
az Isten által belékódolt adottságokat, 
képességeket. Jelmondatunk Pilinszky 
János idézete: „A gyermekhez úgy kell 
közeledni, mint amikor madarakat etet 
az ember, csak néhány jelzésre szorít-
kozzon”. Ennek megfelelően, a gyer-
mek a fontos, az oktatók figyelik ötlete-
it, és hagyják, hogy fantáziája, kreativi-
tása érvényesüljön. Egy ilyen környe-
zetben csodák születnek. Volt olyan 
gyerekünk, aki elég magányos, zárkó-
zott volt, de egy év után kiderült róla, 
hogy abszolút hallása van, zeneiskolá-
ba került, azóta konzervatóriumot vég-
zett.  
    – Milyen tevékenységeket szervez-
nek? 
    – Szívünk csücske továbbra is a te-
hetséggondozás: óvodásoknak játékos 
zenei hajlam, rajzkészség fejlesztése, 
logikai játékok, mesekuckó, barkácso-
lás, állatkert-látogatás; iskolásoknak 
Törpingáló klub, Játsszunk színházat, 
Aerodance, Hókuszpókusz fejtörő.  
Néhány év tapasztalatából, rájöttünk 
arra, hogy elsősorban azokat a tehet-
séges gyermekeket kell felkarolnunk, 
akik szociálisan hátrányos helyzetűek: 
olyan családból származnak, ahol 
munkanélküliség, szerény anyagiak, 
alkoholizmus van. Aztán azok a gyer-
mekek, akik óvodásan az alapítvány-
hoz jártak, kinőttek a meglévő tevé-
kenységekből, de nem akartak elsza-
kadni a családias közösségtől. Ezért 
közel tíz éve létrehoztuk az Esély-
csoportot. Programokat szervezünk az 
V-VIII. osztályosoknak is, a gimnazis-
táknak személyiségfejlesztő tevékeny-
séget tartunk. Azt is felmértük, hogy 
nem elég csak a gyermekekkel foglal-
kozni. A szeretetteljes légkör kialakítá-
sához szükség van a családra és az 
iskolára is. Az Esély-csoport mellett 
szülő-klub is működik, állandó kapcso-
latot tartunk a szülőkkel, biztatjuk, tá-

mogatjuk őket, megbeszéljük a csalá-
dok problémáit. Az iskolával, tanító-
nőkkel, osztályfőnökökkel is tartjuk a 
kapcsolatot. A program lelki-szellemi 
vezetője Kacsó Erika pszichológus.  
Ugyancsak munkatársaim beindítottak 
egy csoportos szupervíziót szociális 
területen dolgozó szakembereknek.        
    Három évvel ezelőtt a Megyei Gyer-
mekvédelmi Hatóság kért fel arra, 
hogy egy Phare pályázatban legyünk 
partnereik. A program azoknak a fiata-
loknak szólt, akik gyermekvédelmi 
rendszerből, árvaházakból felnőtté vá-
lásukkor kikerültek. Addig hozzászok-
tak ahhoz, hogy a rendszertől mindent 
megkaptak. Ezeket a fiatalokat önálló 
életvezetésre kellett tanítani, ami na-
gyon nehéz feladatnak bizonyult, néha 
megoldhatatlan problémákkal szembe-
sültünk. A Megyei Gyermekvédelem-
mel nagyon jó volt az együttműködés, 
remélhetőleg folytatódni fog a prog-
ram, de mindenképpen korábban kell 
elkezdeni, még mielőtt a fiatalok nagy-
korúak lesznek. 
    – Ezeknek a tevékenységeknek a 
fenntartása pénzbe kerül. Kik az anya-
gi támogatóik? 
    – Pályázatainkat támogatja a me-
gyei és városi tanács, Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság. A szoci-
álisan hátrányos gyermekeket tanfel-
szereléssel, szüleiket élelmiszerrel tá-
mogatták. Volt olyan gyerek, akinek 
szemüveget kellett készíttetni, az azzal 
járó költségeket fizette az alapítvány. 
Uniós támogatással sikerült a fiatalok-
nak szervezett programot futtatni. 
Olyan tevékenységeink is vannak, 
amelyre a tehetősebb szülők adakoz-
nak. És különböző önfenntartó tevé-
kenységből, magányszemélyektől is 
van bevételünk. 
    – Azt mondta, hogy a tehetséggon-
dozást tartja továbbra is a legfonto-
sabb tevékenységüknek. Minden 
gyermek tehetséges? 
    – Mi úgy valljuk, hogy min-
den gyermek valamilyen 
talentummal születik, csak 
az el van benne ásva. A mi 
dolgunk, hogy felszínre 
hozzuk, kiássuk, a sártól 
megtisztítsuk ezeket a ta-
lentumokat. Utána pedig 
olyan szakemberekhez irá-
nyítsuk őket, akik fejleszt-
hetik ezeket a tehetségeket. 
A gyermekek 10-15 száza-
lékában sikerül is megtalál-
ni ezt az Istentől kapott 
ajándékot. Minden gyer-
mekben van valami, lehet 
az zenei tehetség, rajzkész-

ség, van aki jó mesélő, van aki jól me-
nedzseli magát, van aki szeret szerel-
ni, barkácsolni. Sokféle tehetség lehet-
séges, gondozásuknak az útja pedig 
rögös, mert kitartást, anyagi áldozatot, 
szorgalmat igényel. Emiatt vannak le-
maradások, vagy egyesek éppen meg-
rekednek az úton. Egy gyermeknek 
több mindenre lehet tehetsége, azt 
már ő dönti el, hogy melyiket palléroz-
za.  
    – Meddig lehet fejleszteni egy tehet-
séget? 
    – Úgy ahogy az ember fejlődése is 
egy életen át tartó folyamat, a tehetség 
is egy életen át fejleszthető. A tehet-
ség egy olyan ajándék, amit nem ve-
szít el a személy, el sem vehető tőle. 
Ha nem fejleszti, akkor ott lappang 
benne, ha pedig foglalkozik vele, állan-
dóan képezi magát, akkor életformájá-
vá válik, életörömének forrása lesz. A 
tehetséges gyerekek szüleit sokszor 
nehéz meggyőzni arról, hogy gyerme-
küknek mi a jobb, mert mindenki azt 
szeretné, hogy gyermeke olyan jól fize-
tő szakmát válasszon, ami biztos meg-
élhetést jelent számára. De az a gyer-
mek, aki nagyon tehetséges, és élvezi 
szülei támogatását, jó szakember irá-
nyítása alatt sikeres emberré válhat, 
azt csinál amit szeret. Ez megér min-
den befektetést. 
    – Azok, akik részt szeretnének venni 
ezeken a foglakozásokon, hol jelent-
kezhetnek? 
    –Tanévkezdéskor munkatársaink 
elmennek Marosvásárhely és a kör-
nyező települések iskoláiba, szórólap-
okon népszerűsítik tevékenységeinket. 
De nagyon jó kapcsolatunk van az 
óvónőkkel, tanítónőkkel, akik jelzik, ha 
saját csoportjukban tehetséges gyere-
ket fedeznek fel, ide irányítják őket. 
Azonkívül megtalálnak a Vihar utcai 
(Furtunei 13. szám) székhelyünkön, 
ahol a tulajdonképpeni tevékenységek 
is zajlanak.                            
                                                (borsos) 
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Rejtett kincsek  
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 A kegyelem csillagjegyében 
 

    A szamarait kereső Saulnak azt tanácsolja a szol-
ga, hogy forduljanak segítségért Isten emberéhez, 
aki „megmondja nekünk is a mi utunkat, hogy merre 
menjünk.” (I. Sámuel 9, 6.) 
    Nagy ajándék Isten Igéje az örökkévalóság felé tar-
tó és a földi élet szövevényében tájékozódni próbáló 
embernek. 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, ame-
lyikben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, 
amely  „az ő útjára tanítja meg az alázatosokat”. 
(Zsoltár 25, 9.) 
 

Január  
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szere-
tettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert 
hátad mögé vetetted minden bűneimet! (Ézsaiás 38, 17.) 
 

Február  
De valóban nagy nyereség az istenfélelem, megelége-
déssel; mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy 
ki sem vihetünk semmit; de ha van élelmünk és ruháza-
tunk, elégedjünk meg vele. (I. Timótheus 6, 6-8.) 
 

Március 
Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Min-
denhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5, 17.) 
 

Április 
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéré-
seit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő 
teljesíti. (Zsoltár 37, 4-5.) 
 

Május  
Boldogok, akik nem látnak és hisznek. (János 20, 29.) 
 

Június 
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szor-
galmasan keresnek, megtalálnak. (Példabeszédek 8, 17) 
 

Július 
Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig 
megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. 
(Példabeszédek 28, 13.) 
 

Augusztus  
Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. (II. Mózes 15, 26.) 
 

Szeptember 
És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igaz-
ságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és 
kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt tulkok.  
(Malakiás 4, 2.) 
 

Október  
Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vi-
gyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. 
(Zsoltár 50, 23.) 
 

November 
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nél-
kül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt 
mindenkor. (Apostolok Cselekedetei 24, 16.) 
 

December 
Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek, 
mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el 
tőled, sem el nem hagy téged. (V. Mózes 31, 6.) 

KKKKedves Olvasónk!edves Olvasónk!edves Olvasónk!edves Olvasónk!    
 

   Amikor ebben az évben kezébe vette a Mária 
és Márta Magazint, végiglapozta, átolvasta, 
akkor megajándékozott bennünket. Ajándékba 
kaptuk figyelmét, bizalmát, érdeklődését. A 
magunk részéről igyekeztünk megajándékozni 
Önt igaz gondolatokkal, tanulságos élettörté-
netekkel, ötletekkel, információkkal. 
    Munkatársaink a következő évben is lelki-
szellemi táplálékként szolgáló olvasnivalót 
szeretnének közölni a magazinban.  
    Lapunk megrendelhető és egész évre előfi-
zethető a lelkészi hivataloknál valamint a Ma-
rosi Református Egyházmegye titkárságán. 
    Kívánjuk, hogy örömmel olvassa a Mária és 
Márta Magazint! 
                                      Borsos Melinda 
                                         főszerkesztő 

Ismeretlen költő 

Mindig csak adni 
A jó öreg kút csendesen ontja vizét  

így telik minden napja.  
Áldott élet ez, fontolgatom:  

csak adni, adni minden napon.  
Ilyen kúttá kellene lennem.  
Csak adni teljes életemben.  

Mindig csak adni?  
Ez terhet is jelenthet!  

Jó kút, nem érzed ezt a terhet?  
Belenézek, tükre rám ragyog,  

de hiszen a forrás nem én vagyok!  
Árad belém, csak továbbadom,  

Vidáman, csendben és szabadon.  
Hadd éljek ilyen kút-életet,  

Osszak áldást és sok-sok szeretetet!  
Nem az enyém, Krisztustól kapom,  

Egyszerűen csak továbbadom.  
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Megy a gyűrű vándorútra 
    Az ajándékozás szokásával először a természeti népeknél 
találkozhatunk. Egy-egy törzsben fontos összetartó tényező 
volt a vadászzsákmány egyenlő elosztása. A törzs tagjai nem 
rátermettsé-gük és vadászszerencséjük szerint részesednek a 
zsákmányból, a leölt állatokból mindenki egyenlő adagot kap, 
csak a kisebb vadakat és a gyűjtögetett bogyókat, gyümöl-
csöket osztják szét a családon belül. 

    A Pápua Új-Guinea mellett fekvő Trobriand-szigetek törzsei-
nek komplex ajándékozási rendszere a kulagyűrű, amelyet 
Bronislaw Malinowski lengyel antropológus írt le először az 
1920-as években. A törzsfőnökök értékes tárgyakat, ékszere-
ket ajándékoznak egymásnak, a tárgyakat a megajándékozott 
pedig csakhamar továbbajándékozza. Mind ajándékozónak, 
mind megajándékozottnak lenni hatalmas megtiszteltetés, az 
illető tekintélye sokat nő ezáltal a közösségben. Az ajándékozási ceremóniákon elmondják az ajándékok történetét, felidé-
zve korábbi birtokosait, a tárgy értéke annál nagyobb, minél hosszabb a hozzá kapcsolódó történet. Az ajándékok évtize-
dek múltával érnek körbe a szigeteken, visszajutva egy korábbi birtokoshoz. A továbbajándékozás gyakorlata a hiedelmek 
által is biztosított: a törzsfők úgy hiszik, hogy aki túlzottan hosszú ideig megtartja a tárgyat, azt balszerencse éri. 

    Az ajándékozási alkalmak kultú-
rához kötöttek. Az európai társadal-
makban a legáltalánosabb a névnapi 
köszöntés, melynek vallási gyökerei 
vannak (arab országokban például 

nem tartják számon a névnapokat).  
    A születésnapi ajándékozás már 
erősebben kötődik a családhoz. Van-
nak országok, melyek nemzeti, társa-
dalmi ünnepein is szokás az egymás 
megajándékozása. Húsvétkor és 
karácsonykor már tömeges méretű 
ajándékozásról beszélhetünk. 
    Ne feledkezzünk meg arról, hogy az 

eltérő kultúrák ajándékozási szokásai 
is eltérőek lehetnek. A magyar 
ajándékozási szokásoknak megfe-
lelően ugyanis a megajándékozottnak 
illik azonnal kibontani az ajándékot. De 
az Egyesült Államokban, vagy az arab 
országokban nem kell megnézni az 
ajándékot, s még az is előfordulhat, 

hogy meg sem köszönik azt. Ne ve-
gyük mindezt tehát udvariatlan-

ságnak, sőt tájékozódjunk 
előre, hogy mik a kiala-

kult szokások idegen 
országból szár-

mazó ismerőseink, barátaink körében. 
Nem véletlenül vált az ajándékozással 
kapcsolatban a legismertebb szálló-
igévé Hieronymus mondása: “Ajándék 
lónak ne nézd a fogát!" Éppen ezért a 
megajándékozottnak sem szabad, 

még tréfából sem eljátszania a be-
csüst, nem illik méregetni a kibontott 
ajándékot, sem a kibontatlan csomag 
súlyát. Nem szabad azonban túlesni 
az "ajándék ló" túloldalára sem, a 
megajándékozott tehát ne szerényked-
jen túlzottan, ne hajtogassa, hogy 
"nem kellett volna", bőven elég, ha ille-
delmesen megköszöni az ajándékot. 
Ha italt, csokoládét, bonbont kapunk 
ajándékba, kínáljunk körbe vele min-
den jelenlévőt, s mi csak utoljára 
kóstoljuk meg. 
    Mindenkor szem előtt kell viszont 
tartani a mértékletességet. Vásárláslé-
lektannal foglalkozó szakemberek ugy-
anis egyöntetűen állítják: a közép-
európaiak a kelleténél komolyabban 
veszik az ajándékozást.  
    Az ajándékozás gyakran társul a túl-
zott költekezéssel, az erőn felüli te-
hervállalással. Fontos tehát, hogy ma-
gunkban tisztázzuk, és a családon 
belül is tapintatosan közöljük, mennyi 
pénzt szánhatunk ajándékozásra ané-
lkül, hogy az anyagi csőd szélére 
sodródnánk. Ezzel elkerülhetjük a 
kellemetlen csalódásokat. 
    Ajándékozásra készülve különben 
sem egymás túllicitálása a cél, már 
Homérosz is megmondta: "az ajándék 
kedves, ha kevés is". 
 
 

Ajándékozási illemtan 
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Kedves gyermekek! 
 

Milliónyi lehetőség van  
arra, hogyan ajándékozzuk 
meg szeretteinket. A legis-
mertebb köztük talán az, 

amikor az ajándékot  
megvásároljuk. 

Az egyéni, kézzel készített 
ajándékban viszont benne 
van szívünk- lelkünk, és 

szeretettel gondolunk arra, 
akinek készítjük. 

Alább egy ötletet osztunk 
meg veletek, amit saját el-
képzelésetek szerint to-
vább gazdagíthattok. 

 

Néhány darab rossz cd lemez mindenütt akad, eze-

ket nem kell kidobni, készíthetünk belőlük ajtó- 

ablak-, vagy karácsonyfadíszeket. 

Hozzávalók: cd lemezek, ragasztó, vékony szatén-

szalag, színes szalvéták, képek, bibliai igés lapok, 

lakk, öntapadós papír, csillámpor, olló. 

A cd közepét mindkét oldalról leragasztjuk öntapa-

dós papírral, majd egyik felére ráragasztjuk a ki-

választott szalvétát, fényképet, vagy bibliai igét 

tartalmazó lapot, bevonva vele teljesen a cd-t. Kör-

bevágjuk, kissé nagyobbra hagyva, mint a lemez, 

ráhajtjuk és ráragasztjuk a cd másik oldalára. A 

szalvétát lelakkozhatjuk, ha szükséges, arany- 

vagy ezüstszínű csillámporral dekorálhatjuk. Szá-

radás után tetszés szerint összeragasztunk 2-2 cd-t 

úgy, hogy a szaténszalagot közöttük, illetve a kö-

vetkező cd-k között átvezetjük. 

A képen látható dísznek valaki már nagyon megör-

vendett, rajta hát, szerezzetek ti is örömet szeret-

teiteknek, barátaitoknak. 

A legnagyobb ajándék, amit  

embertársadnak adhatsz, az, hogy őszinte 

szívvel figyelsz rá.  
Richard Moss 



 
Rejtvényünk egy különösen értékes ajándékot rejt. 
 
Vízszintes: 1. Az ajándékról szóló igevers első 
része (Róma 6), 11. Panzió egynemű hangzói, 12. 
Mutatószó, 13. Büszkeség, 14. Holland nagymama, 
15. Becézett Edina, 16. Régi korszak (é.h.), 18. Tar-
ka-barka mező! 20. Vegytanban kettő, 21. Szláv férfi-
név, 23. Rómában ötvenegy, 24. Sömá egynemű 
hangzói, 25. Valódi, 27. Képmás? 29. Zavarosan 
néz! 30. Székely szóhasználatban furfangos férfi, 31. 
Sémi népcsoport, 32. Kudarc, 33. Dél-Amerikai papa-
gájfajta, 34. Autómára (é.f.), 35. Faragóeszköz? 36. 
Zörgő Anna, 37. Adat magja! 38. Befed, 40. Igerag, 
41. Több európai nyelvben: ugyanaz, 43. Középen: 
kiitt! 44. Rendetlen Ani! 46. Vörhenyes, 48. Kérdő-
szó, 50. Összetört gyűrűk!  
Függőleges: 1. Átírópapírra, 2. Fa ellensége, 3. 
Személyes névmás, 4. Cipeli, 5. Bánsági folyó, szur-
dokvölgye a vidék egyik legszebb kirándulóhelye, 6. Cege 
központja! 7. A régi mozdony ilyen  gép volt, 8. Vissza: az I. 
Móz. 12, 38 szerint sok ilyen nép csatlakozott a megszaba-
dult zsidókhoz, 9. Lim társa, 10. Azonos mássalhangzók, 
11. Az igevers folytatása, 17. Kegyelem hegye az Ószö-
vetségben, 19. Őriz egynemű hangzói, 21. Gyakran hasz-
nált pótló szócska, 22. Okmányai, 24. Vissza: huzamosab-
ban tartózkodó,  26. Sámuel, egykori magyar király, Szent 
István sógora, 28. Comb szélei! 29. Zavaros rés! 31. Bibliai 
város a honfoglalás korában, 32. Szláv uralkodó, 34. Kez-
detleges mezőgazdasági eszköz, 35. Kis csomagocska, 
37. Azonos mássalhangzók, 39. Kikerget, 41. Vissza: ez a 
csiga sokak kedvenc eledele, 42. A vízszintes 48. társa, 
44. Vissza: sok baj gyökere, 45. Régen írt, 47. Többes szá-
mú személyes névmás, 49. Tuja egynemű hangzói, 51. 

Geréb Sára, 52. Kána egynemű hangzói.  
Beküldendők: vízszintes 1, függőleges 11, 17. 
 

Gratulálunk a múltkori rejtvény megfejtőinek! Ez alkalommal 
Tatár Ibolya kistemplomi olvasónk nyert könyvjutalmat. 
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Karácsonyi töltött pulyka 
Hozzávalók: 1 kg pulykamellfilé, fűszersó, 50 dkg natúr geszte-
nyemassza, 3 teáskanál ételízesítő, 40 dkg száraz kenyér, 
másfél szál szárazkolbász (kb. 20 dkg), 8 szelet bacon szalon-
na, olaj. 
Elkészítés: A pulykamellfiléket enyhén kipotyoljuk, és beszórjuk 
a fűszersóval. Amíg elkészül a töltelék, hűtőbe rakjuk. A szik-
kadt kenyeret 10 percre beáztatjuk vízbe. A kolbászról lehúz-
zuk a bőrt, és nagyobb kockákra vágjuk. Húsdarálón ledaráljuk 
a kolbászt és a kinyomkodott kenyeret (így egyenletes lesz a 
töltelék). Összedolgozzuk a natúr gesztenyemasszával és az 
ételízesítővel. 
A pulykamellet kiterítjük, közepére hosszában henger formá-
ban rárakjuk a tölteléket, majd feltekerjük (ebből a mennyiség-
ből kb. 2 hosszú rúd lesz). A baconnel betekerjük. Közepes 
méretű tepsibe helyezzük. Alá 2 dl vizet és 0,5 dl olajat öntünk, 
alufóliával jól befedjük. Bő egy órát pároljuk 160 fokon, majd 
levesszük a fóliát, és pirosra sütjük.  
 

Meggyes gesztenyetorta 
Hozzávalók: A tésztához 2 tojás, 5 dkg Rama sütőmargarin, 10 
dkg cukor, 7 dkg rétesliszt. A töltelékhez 1 nagy üveg meggy-
befőtt, 40 dkg gesztenyemassza, 5 dkg Rama sütőmargarin, 
tortabevonó csoki, rumaroma vagy rum. 
Elkészítés: Habbá verjük a tojások fehérjét, és egyenként hoz-

záadjuk a sárgáját, cukrot, lisztet, olvasztott langyos margarint. 
Összekeverjük óvatosan, majd egy nagy tortaformába öntjük, 
és aranysárgára sütjük.  
Hagyjuk kihűlni a formában. Simára keverjük az áttört 
gesztenyamasszát a puha vajjal és a meggy levével, vagy any-
nyi tejjel, hogy kenhető legyen, belecsöpögtetve egy kis rumot 
vagy rumaromát is. A formában a tésztára simítjuk. Sűrűn bele-
nyomkodjuk a jól lecsepegtetett, kimagozott meggyszemeket, 
és a gesztenyekrémet elsimítjuk a tetején. A tortabevonót a re-
cept szerint felolvasztjuk és a tetejére kenjük, majd a hűtőbe 
tesszük fogyasztásig. 
 

Gesztenyével töltött kifli 
Hozzávalók: 50 dkg gesztenyepüré, 40 dkg liszt, 20 dkg Rama 
sütőmargarin, 2 dkg élesztő, 10 dkg porcukor, 1 tojás, 2 evőka-
nál tej, 3 evőkanál tejföl, 5 dkg vaníliás porcukor a szóráshoz. 
Elkészítés: A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a 
kevés langyos tejben felfuttatott élesztőt, a cukrot, a tejfölt, és 
közepes keménységű tésztát gyúrunk. 15-20 percig hűvös he-
lyen pihentetjük. Vékonyra kinyújtjuk, kockára vágjuk, majd a 
porcukorral ízesített gesztenyepürével megtöltjük. Kifli alakúra 
formázzuk, felvert tojással megkenjük, fél óráig langyos helyen 
kelesztjük. Közepes hőmérsékletű sütőben sütjük. Vaníliás por-
cukorral meghintjük. Karácsonyi süteménynek is kiváló, de süt-
hetjük bármikor, sokáig eláll. 
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