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Elfogadás 
 
Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az 
Isten. Ap. Csel. 10, 34. 
 
    Lehetetlenebbnél lehetetlenebb helyzetekkel és em-
berekkel találkozunk. Mindenki egy kicsit más, mint mi 
vagyunk. Van, akit könnyű elfogadni, de van, akit nehe-
zen. Vannak szerethető emberek és vannak, akik kevés-
bé azok. A szerethető embert könnyű elfogadni, de mit 
tegyünk azokkal akikről alig-alig lehet ezt elmondani?  
    Sokféle szempontból megközelítették már előttünk ezt 
a kérdést. Lehet csatázni, összeütközni vég nélkül! Had-
színtérré változhat egy-egy család, de keresztyénnek 
nevezett gyülekezet is. Általában ezt tesszük, mert Isten 
nélkül, mi mást tehetne az ember? Jean-Paul Sartre, eg-
zisztencialista filozófus szerint a pokol: a másik ember. 
Mit tegyek: elfogadjam, hisz ő a pokol? Én pedig a má-
sik számára vagyok az?    
    Pedig Jézus mintha valami mást tanított volna! Soha 
senkitől nem kérdezte: Mit tettél? Miért tetted? Kivel tet-
ted? Nem szégyelled magad? Hiszen Ő nem ügyész és 
nem rendőr. Ő Isten Fia. Maga az Isten. A vizsgálóbíró 
kinyomozza az ügyet, mert nem tudja mi történt: Jézus 
jól tudja, hogy kik azok, akiket Ő megszólított és elhívott! 
Tudja, kit hívott el, és tudja, kit fogadott be. Rá a feltétel 
nélküli elfogadás jellemző. És akit elfogadott, azt meg is 
változtatta.  
    Máténak két szót mondott Jézus, de ez a két szó elég 
volt ahhoz, hogy új életet kezdjen. Kövess engem! (Mt. 
9,19) Mi hozzászoktunk, a hosszas „lelki fröccshöz”. Un-
ják ezt a hívők is, de még jobban a hitben erőtlenek. 
Nem kell sokat prédikálni: élni kell – mondta egyik gyer-
mekünk, és igaza volt. Élj úgy, hogy megkívánják körü-
lötted a te örömödet és békességedet. Hadd ragadjon rá 
másokra is a benned lévő Élet!  
    Milyen vagyok én és milyen az a közösség ahová tar-
tozom? Befogadó vagy kirekesztő? Nyitunk vagy zárunk 
mások felé? Sok gyülekezetre a túlzott nyitottság jellem-
ző, másokra a túlzott zártság. Egyik sem Istentől való, 
egyik sem biblikus. Jézus tudott nyitni mindenki felé, de 
zárni is, amikor kellett. Nyitott volt a peremre szorultak 
irányába. A vallásos zsidókra ez egyáltalán nem volt jel-
lemző. Ők zártak minden ilyen kategória irányába. Egy 
amerikai gyülekezet vezetőjénél megjelenik egy néger 
férfi: szeretne a gyülekezethez csatlakozni. A gyülekezet 
vezetője néhány nap gondolkodási időt kér, mondván: 
az ő gyülekezetükhöz csak fehérek tartoznak, meg kell 
beszélni a presbitériummal. A presbitérium összeült és 
elutasító határozatot hozott: négerekkel nem foglalko-
zunk! A fekete Jézushoz fordult: Uram, mit szólsz eh-
hez? Ilyenek a te tanítványaid? Nem fogadnak be a bő-
röm színe miatt? Jézus így válaszolt: Ne búsulj, fiam, 
abba a gyülekezetbe engem sem fogadnak be!  
Sajnos, van közelebbi történet is. Az egyik Maros me-
gyei gyülekezetben történt évtizedekkel ezelőtt. A lelki-
pásztor áldott cigánymissziós munkát végzett, és a falu 
cigánysága elkezdett templomba járni. Egy darabig elfo-
gadták a „pap különös hóbortját”, egyszer azonban „be-
telt a pohár”, a gondnok egy istentisztelet után felállt: 
Tiszteletes úr, döntse el, mi vagy ezek! És „ezek” döntöt-

tek, azóta egy neoprotestáns gyülekezet lelkes tagjai. 
Ott tárt karokkal várták őket!  
    Nagy kérdés: meddig lehet elmenni az elfogadással? 
A korinthusiaknak is ez volt a problémája: a szeretet ne-
vében fogadjunk be mindenkit! „Mert hogyha az, aki jő, 
más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más 
lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangé-
liomot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.” (II. 
Kor. 11,4) Nézzünk el mindent, fogadjunk el mindenkit, 
mert keresztyének vagyunk, sokszor ez az elvárás. Jó-
zan lelki látás nélkül könnyen belevisz az ördög ilyen 
csapdákba. Isten népe mindenkit befogadó, de nem 
mindent elfogadó. Téged elfogadlak ahogyan vagy, de 
nem vagyok hajlandó azonosulni mindenféle nézeteddel. 
Sajnos, a XXI. századnak ez nagy problémája. Így lett a 
szolgáló egyházból szolgáltató egyház: amit kérnek, azt 
szó nélkül megteszi, mindenféle kontroll nélkül. Ellenke-
ző esetben könnyen kirekesztőnek, fundamentalistának, 
szeretetlennek titulálnak. Jézusról azt olvassuk hogy, 
mindenkit elfogadott, de a közeléből mindenki más em-
berként távozott: megváltott emberként. Vajon van ne-
künk lelki látásunk? Isten sokszor kesereg amiatt, hogy 
az Ő népe nem tud különbséget tenni jobb és bal keze 
között. (Jónás 4,11) Szelektálás nélkül nincs keresztyén-
ség, vagy ha van, akkor az halálra van ítélve. Nekünk 
krisztusi identitásunk van, nem küszködünk identitásza-
varral. Akinek ez nincs, az kapkod, mindenkinek tetszeni 
akar. Valljuk be, nem megy ez könnyen! Könnyebb leír-
ni, elmesélni, mint megélni. Kellemetlen emberek, kelle-
metlen helyzetek sorozata az életünk. Ki az, aki a kel-
lemtelen embereket el tudja viselni? A megváltott ember! 
Neki olyan tartalékai vannak, amilyenek másnak nincse-
nek. Neki a tartaléka Krisztus maga. Krisztus-
természetünk van, ezért úgy kell viselkednünk, mint 
Krisztus viselkedett. Mélységes hit keverve egy kevés 
humorral, jó orvosság. Moses Mendelssohn filozófust 
kollégái akadémiai tagságra javasolták, de a király meg-
vétózta. Megkérdezték, szomorú-e emiatt? Csöppet 
sem! Az szomorítana, ha a király javasolt volna és a kol-
légák utasítottak volna el! A mi mennyei Királyunk elfo-
gadott úgy, ahogyan vagyunk, mit számít a többi!  
    Főleg a születésnapi és újévi jókívánságaink telítve 
vannak ilyenszerű kifejezésekkel: Isten őrizzen meg 
minden bajtól! Belesűrítjük egy-egy ilyen mondatba azt, 
amit magunknak is szeretnénk. De a Szentírás sehol 
sem beszél baj nélküli életről! Lesz baj! Lesz riválisod és 
lesz rosszakaród, ha rászolgáltál, ha nem. Elutasítanak 
és kiforgatják a szavaidat! A kérdés csupán az, hogy 
dolgozzuk fel ezeket a helyzeteket? A világ rengeteg 
sztereotípiát kínál ilyen vonatkozásban, de a keresztyén 
ember nem a világ sémái szerint gondolkodik. Elfogad-
lak így is, ahogy vagy, mert engem is így fogadott el a 
Megváltó. Úgy ahogyan az a kertész, aki betelefonált a 
minisztériumba, mert sehogyan sem tudta kiírtani a kert-
jéből a gyermekláncfüvet, bár kipróbált minden agráripar 
csodaszert is. Ekkor a következő választ kapta: uram, 
ha mindent megtett, de semmi sem segített, akkor pró-
bálja ki még ezt a megoldást – szeresse meg a gyer-
mekláncfüvet! Igazán szép virág!  
    Szeress, mert ez a legjobb és legrövidebb út az elfo-
gadáshoz.  
                                                                     Botos Csaba 
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Túrmezei Erzsébet 

Tavasz 
Istenem, megint tavasz van. 
Dicsérlek az új tavaszban, 

s róla mondok éneket. 
Szeretném rügyét, reményét, 

minden illatát és fényét 
megköszönni Teneked. 

Minden lelkes cinkehangot, 
minden hóvirágharangot, 

hazatérő madarat, 
simogató sugarat. 

Áldalak a tarka rétért 
és a sarjadó vetésért. 

Áldalak, hogy a magot 
alig hogy mi elvetettük, 

reménységgel eltemettük, 
hűs esővel áztatod. 

Dolgos méhet, könnyű szellőt, 
édes illatot lehellőt, 

mindent köszönök neked. 
Köszönöm az Életet. 

Azt a húsvéti, hatalmas, 
halálon is diadalmas 
Életet, kit a tavasz 

minden fénye hódolattal 
szolgál, hirdet és magasztal: 

a feltámadt Krisztus az! 
Ne is érjen soha véget 
ez a tavaszi dicséret: 
hiszen azt az Életet 

megköszönni nem lehet! 

Anya, itt megértenek 
 
    Nem szeretem a román gyerekeket – ezzel a 
határozott kijelentéssel érkezett haza tavaly az 
óvodából Bence fiunk és a miért kérdésre egysze-
rűen válaszolt: verekednek. Aztán később kiderült, 
hogy mivel a két óvó néni beszélgetni akart, a 
gyerekeket is összecsapták egy csoportba, és eb-
ből kisebb konfliktusok adódtak. Főként a játékok 
és a nyelvi akadályok miatt. Hiszen a gyere, játsz-
szunk együtt-re, vagy add ide azt a kisautót egy 
kicsit-re, Bence és pár pajtása csak értetlenül állt 
és csak találgatni tudta, hogy mit mondanak neki, 
fordítva szintén. Ebből adódóan aztán először 
csak hangoskodtak és próbálták, két különböző 
nyelven meggyőzni, túlkiabálni egymást, majd lök-
dösődés lett a vége.  
    Bencének nem ez volt az első, nem túl sikeres 
találkozása a román nyelvvel, hiszen még járni 
sem tudott és az üzletben már románul szóltak 
hozzá és csodálkoztak, hogy ez az aranyos, ma-
gyar gyerek, hogy-hogy  nem tud még az ország 
hivatalos nyelvén. Aztán legkedvesebb barátnője, 
aki anyanyelvi szinten beszéli a románt is, elég 
gyakran bosszantja azzal, hogy nem fordítja le a 
közösen nézett rajzfilm szavait, vagy románul kér-
dez valamit tőle. Szülőkként mi sem vagyunk telje-
sen ártatlanok, hiszen miután az anyanyelvét kellő 
mértékben birtokolta, ha olyasmiről beszéltünk, 
amiről nem feltétlenül kellett tudnia, mi is románra 
váltottunk. 
    Az, hogy mennyire zavarja Bencét, hogy 
Nyárádtőn elég gyakran olyan helyzetbe, közös-
ségbe kerül, ahol őt nem értik meg és ő sem tudja 
megértetni magát, a tavalyi nyaraláson derült ki. 
Ugyanis már az első hajdúszoboszlói séta után 
Bence ragyogó szemmel, kiabálva mondta: anya, 
itt megértenek engem. Beszélhetek magyarul, 
mindenki érti, mit mondok, válaszolnak, kedvesek 
és tudok beszélgetni mindenkivel. Megértenek, 
mert itthon vagy –  gondoltam magamban és ör-
vendtem, hogy a beszélni, kérdezősködni szerető 
Bence ilyen jól feltalálja magát. 
    Hazaérve aztán egyre több román szót akart 
megtanulni, az üzletbe menet megkérdezte, mit 
hogyan kell kérni és megpróbálta ő megvásárolni 
a nápolyit, tojást, gyümölcsöt. Talán ösztönösen 
rájött, hogy menyire fontos, hogy megértesd ma-
gad, és elérkezett az idő, amikor kész volt egy 
újabb nyelv megtanulására. 
Fél év után már annyira haladtunk, hogy két éves 
testvérének, Máténak is megtanította már, a taci /
hallgass szót és, ha előtte románul beszélünk, kia-
bálja: romanaste, nu! 

 
Simon Virág 
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    Az időben Jézus elindula Gali-
leából, és méne Júdeának határiba, 
a Jordánon által kelvén. A Ta-
nítványok vele mentek. Történt 
pedig útközben, hogy Scythopolis 
városában, mely már Samariának 
szélén vagyon, Jézus prédikálván a 
népnek, nagy tömeg sereglett 
körébe, s a tömeg között nagyszámú 
kisebb-nagyobb gyerek is, aki mind 
látni szeretett volna valamit... Mert 
tudvalevő, hogy minden gyerek 
kíváncsi. De a Tanítványok haragud-
tak a gyerekekre, s mérges szavak-
kal akarták szétkergetni őket. 
    – Ereggyetek innen; ti úgysem 
értitek, amit a Mester mond! 
    A gyerekek persze nem sokat ad-
tak ezekre a beszédekre, és mindig 
újra meg újra előtolakodtak. Csak a 
hétesztendős kis Aramiás – ő 
olyan szelíd, félénk fiúcska volt, 
mert a mostohaapja, a fol-
tozóvarga, mindig ütötte – , ő 
nem mert közel menni. 
Messziről, az utca túlsó 
végéről nézte az édes, 
fehér ruhás Jézust. 
Úgy ragyogott a fehér 
ruhája! Kegyetlenül 
égett, sütött a nap, 
vakított a kékség, 
tüzeltek a sétányos 
tetejű házak. De ez mind 
semmi se volt a Jézus ru-
hájának fehérsége mellett. 
Ó, bizonnyal, Aramiás sem-
mit sem értett volna a 
beszédéből: de mégis úgy 
szerette volna hallani. 
    – Engedjétek hozzám jönni a 
kicsinyeket! –  mondta az édes, 
szelíd hang; de éppen ekkor jöt-
tek le a Tanítók és Farizeusok 
a felső utcából; köntösük szé-
les, sárga sávjai belekiabáltak a 
házak fehérségébe; hosszú szakál-
luk reszketett; nem mentek közel 
azokhoz, akik a Jézus körül álltak, 
de Aramiást útban érték, és rá is 
mordultak: 
    – S te mit ácsorogsz itt, takarodj 
haza, gonosz kis csavargó! 
    – Avagy nincs dolgod a csirizestál 
mellett, apád műhelyében? 

    – Nű, és ha nem volna? Én, mikor 
ekkora voltam, ott ültem a zsi-
nagógában... 
    – Ott ültünk egész nap a zsi-
nagógában, a tudós rabbik lábainál, 
akik a szent Betűkre oktattak... 
    Aramiás ijedten sompolygott 
tovább, mert látta már a sanda 
aleph-et és a többi betűket, amint a 
szétcsavart sárga lapból kimászva, 

kunkorodott testű, nagy, kegyetlen 
hangyák, mind sorban az ő szegény 
kis fejébe igyekszik... Szerencsére a 
Tanítók Jézusról kezdtek beszélni, 
nagyon haragosan, és nem törődtek 
már vele... Aramiás lekanyarodott 
egy hosszú fal mellett, a mezők felé, 
messze kerülve a zsinagógát; de 
megjárta vele, mert egyszerre a  
mostohaapja állt előtte, aki éppen a 

szőlők között nyaraló latin úrnak vitte 
volt haza az új saruit; dúlt-fúlt a 
méregtől. 
    – Hol jártál? Hé! – ordított 
Aramiásra. – Én vigyem haza a láb-
beliket? Hé! – És a fülinél fogta meg 
Aramiást, mint ahogy a sarukat 
szokta a zsinóruknál. 
    Aramiás nézett jobbra-balra, hol 
surranhatna ki? De a körmök 
kapcsai kitűnően zárultak cimpáin, 
és nem volt sehonnan segítség. A 
tücskök iszonyú éles csúfnótát zeng-
tek a mezőről. 
    – Az anyád se dógozik; te se 
dógozol – folytatta a varga. – Az 

anyádat kilelte a hideg, 
te meg elcsavarogsz. 
Minek eszitek a ke-
nyeremet? No megállj, 
csak legyünk egyszer 
otthon! Hol az istenbe 

vótál, gazember? 
    Az asszony meg-meg-
rázkódva kínlódott a vackán; 

a varga – amint hazaértek – 
belerúgott: erre aztán elcsön-
desült, és mozdulatlan maradt. 

A varga akkor a fiúhoz látott: 
szegény Aramiás először bőgött 
nagyon, és ordított; de később ő 
is elcsöndesült, és mozdulatlan 
maradt. A varga pedig áldomást 
ivott a munkára: borostömlőt ho-
zott a pincéből, és attól legelőbb 
is énekelni kezdett; de a végén ő 

is elcsöndesült, és mozdulat-
lan maradt. 
    Eközben este lett. 
    A tücskök zenéje az 
egekig csapkodott; Jézus 

pedig megindult a tanítványok-
kal, mezítláb az esteli harmaton, Je-
ruzsálem felé. Aramiás csodálatos 
fehérségeket látott álmában, és reg-
geltájban fölnyitotta szemeit. Csönd-
ben, hogy a vargát föl ne ébressze, 
kilopózott a házból, és ment a 
piacnak. 
    A piacon nyoma se volt a fehér 
Jézusnak: üres volt még minden, 
csak Zaffira, az öreg galambárus 
kofa tákolta a sátrát, mert ünnepek 
közeledtek, s ilyenkor nagyban ve-
szik az áldozathoz való galambokat. 

Babits Mihály 

A Jézust kereső kisfiú 
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    – Nini, a vargáék kis Aramiása! – 
kiáltott Zaffira. – Mit keresel te itt ily 
korán, naplopó? 
    – A Jézust keresem – felelt 
Aramiás. 
    – No, éppen a Jézust! Keresed 
bizony az áldozati kalácsokat, hogy 
csenhess belőlük! Hiszen a Jézus 
már az éjjel elindult a hűsben, és 
meg sem áll Jeruzsálemig! Takarodj 
innen! Nem kell nekem ilyen kalá-
csok körül settenkedő. 
    Aramiás ijedten húzódott vissza a 
harcias hölgytől, aki egy hosszú 
sátorrudat lengetett kezében; éhes 
kis szeme édes kalácsok emlékét 
vitte magával. A hosszú fal mentén 
leszaladt a város végéig, ahol két 
sovány pálmafa még ebben a reg-
geli órában egy csipet árnyékot is 
vetett. A pálmákon nem volt már egy 
szem datolya se. Aramiás lenézett a 
jeruzsálemi útra: messze, az ég al-
ján, úgy tűnt föl neki, mintha fákat 
látna, és valami fehérséget a fák 
között. Aramiás elindult az úton... 
Apró gyíkok surrantak szét előle a 
porban, de ő meg se látta. Mély 
tűnődésbe merülve sietett, sietett. 
Azon tűnődött, hogy jól emlékszik-e. 
Mert úgy emlékezett, hogy tegnap a 
Jézus apró kalácskákat adott 
azoknak a gyerekeknek, akik a 
közelébe jutottak.  
    Nagyon, nagyon éhes volt 
Aramiás. 
    Alig tudott menni. Minden csontja 
fájt még a tegnapi veréstől. Aztán 
amint a nap egyre föllebb jött – a 
Nap, ez a kérlelhetetlen ellenség –, 
a meleg tűrhetetlenné kezdett válni. 
Sehol egy fa, sehol egy kis felhő. 
Aramiás felhőről ábrándozott, nagy, 
lengő felhőről, amely olyan, mintha 
az Isten legyezőt emelne, fehér toll-
legyezőt, mint amilyent a latin úr 
gyaloghintaja mellett szoktak a rab-
szolgák tartani. Aztán addig tűnődött 
erről a fehérségről, míg Jézust 
képzelte az égen, a fehér ruhában, 
édes kalácskákkal az ölében. Föle-
melte a fejét, de egyszerre elvakult, 
elszédült: mintha az egész ég csupa 
nap volna, egyetlen tűztenger! 
    Már az a gyér növényzet is eltűnt, 
a széles levelű lapuk, poros gizga-
zok. Már kiért a kősivatagra. Itt az út 
sem volt látható többé: egyforma, 
fehér, kiégett, lapos, töredezett szik-
lák mindenfelé, melyek százszo-
rosan verték vissza a nap sugarát. 

Akármerre nézett Aramiás, egyforma 
fehérségek villantak elébe, és a fény 
táncolt, mint a tükrök között. A fiúcs-
ka elkáprázva és támolyogva ámult 
ide-oda. 
    – Itt, itt a Jézus! – gondolta magá-
ban; és csakugyan, mintha minden 
oldalról tíz-húsz fehér ruhás Jézus 
lebbent volna elé, csak hogy abban 
a minutában tovasuhanjanak. – 
Merre lehet itt Jeruzsálem? – 
kérdezte magától Aramiás. 
    Ebben a pillanatban egyszerre 
valami csengés csengett fel előtte, 
egy csengettyű hangja, mindig tisz-
tábban, mindig élesebben. Oly édes, 
ezüstös csengés volt. Itt, itt a Jézus! 
Aramiás megindult arra, ahonnan a 
hangot hallotta. 
    A csengés játszott vele, hol itt, hol 
ott hangzott, néha egyszerre több 
irányból is. Az út már tökéletesen 
elveszett, a kerek kövek egyre 
rögösebbek lettek, barlangok és sza-
kadékok nyíltak mindenfelé. Aramiás 
erőtlenül bukdácsolt a csengő után, 
míg egyszer csak megbotlott, ele-
sett, és nem tudott rögtön fölkelni. 
Ekkor a csengés feléje közeledett: 
különös emberek jelentek meg, 
rongyos ruhában, lefogyott, vézna 
testtel, tarisznyával, bottal; piros és 
fehér sebek voltak a bőrükön, és 
nagy csengőket ráztak maguk előtt. 
Amint meglátták Aramiást, megálltak 
messziről, mintha nem mernének 
közelebb jönni. 
    – Egy kisgyerek – mondotta az 
egyik. 
    – De hogy kerül ide? – kérdezte a 
másik. 
    Aramiás fölkelt, és feléjük ment. A 
csengős emberek tanácstalanul 
húzódtak vissza, minthogyha nem 
tudnák mire vélni a dolgot. 
    – Nem félsz tőlünk? – kérdezte az 
első. 
    Aramiás azon tűnődött, hogy a 
Jézus ruhája sokkal fehérebb volt, 
és az arca is más. Az is zavarba 
ejtette, hogy egy helyett öt-hat alakot 
látott maga körül. Szédülten támoly-
gott, és kapott az egyik után, mintha 
testetlen tünemény lenne, amely el 
akar lebbenni. Így megint elvesztette 
az egyensúlyt, és el is bukott volna, 
ha a csengős ember hirtelen az 
ölébe nem fogja. 
    – Édes kis fiúcska! 
    A csengők egy pillanatra mind 
megnémultak, aztán idegesen csör-

rentek meg itt meg ott. 
   – Ne nyúlj hozzá! Átkozott! Ne 
érintsd őt! – kiáltották innen is, on-
nan is a csengős emberek. 
    Az első, aki ölébe kapta a kisfiút, 
maga is megijedt erre, s el akarta 
lökni; de Aramiás két kézzel kapasz-
kodott a durva szőrharába, és nem 
hagyta magát lerázni. 
    – Mi szegény poklosok vagyunk – 
mondta a csengős ember –, és azért 
járunk a csengőkkel, hogy az em-
berek, hallva a hangot, messziről 
elkerülhessenek, és ne kapják meg 
ezt a borzasztó betegséget. Minket 
mindig elkerülnek: még senki se jött 
hozzánk, soha senki! Kár volt idejön-
nöd hozzánk, kisfiú! Most majd nem 
eresztünk el többet. Nekünk is szük-
ségünk van egy ilyen kisgyerekre, 
mint te vagy: egy ilyen kis szájra, 
amit csókolhassunk, ilyen kis kézre, 
ami belénk kapaszkodik. Éhes 
vagy? Nesze, adunk az élelemből, 
amit jóságos lelkek hordanak 
számunkra! De megeszed benne a 
betegségünket... Szomjazol? Adunk 
inni, de lázunkat iszod... Jere, fuss, 
maradj, szaladj, szeretünk, saj-
nálunk, megölünk... Fogd, itt van az 
irgalom kalácsa; ízleljed, édes és 
halálos, siratunk, nevetünk, hej, paj-
tások, poklos testvéreim, küldött a 
Mennybéli nekünk egy kis kölyköt, 
kis kódus-kölyköt, akinek csengőt 
akasszunk a nyakába, alleluja, tán-
coljatok, poklos testvéreim!... 
    A csengők most ütemes csingil-
ingit kezdtek, a zenitre ért nap min-
den erejével tűzött, a kövekből áradt 
az izzó fehérség, ingott és rengett a 
fényben a puszta, egy kéz egy 
kaláccsal nyúlt Aramiás felé, aj, mi-
csoda fehérség és zene és halleluja 
volt égen és földön! És mialatt a 
gonosz poklosok röhögve körülállták 
a kisfiút, és körültáncolták, és azt hit-
ték, hogy az ő gyermekük lesz, 
azalatt a kis Aramiás titokzatos 
módon magát Jézust látta, amint 
kalácsot nyújtott feléje; s leroskadt a 
forró kőre, s mintha a Jézus 
ragyogóan fehér és meleg ölébe 
hullt volna; és kiadta szegény, meg-
gyötört kis lelkét, és egyenesen a 
Mennyországba jutott, mint ahogy a 
Jézus megmondta: – Engedjétek 
hozzám a kicsinyeket! 
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    Akár kezelik, akár nem, ember 
soha nem lesz belőle – volt az orvosi 
diagnózis, amikor a kilenchónapos 
Gyöngyikét, hosszantartó lázas álla-
pota miatt, szülei a marosvásárhelyi 
klinikán megvizsgáltatták. Pedig for-
más, dundi kisbaba volt, mindannak 
ellenére, hogy idő előtt született és 
lassabban fejlődött, mint a vele egy-
korúak. Szülei ekkor szembesültek 
először azzal, hogy gyermekükkel 
valami baj van. 1962-ben, amikor 
világra jött, a maihoz képest, fejlet-
len volt az egészségügyi ellátás, 
nem volt annyi gép, felszerelés, is-
meret. Évekkel később derült ki, 
hogy Gyöngyike Down-szindrómás, 
amihez hozzáadódik a pajzsmirigy 
elégtelen működése, ízületi reuma, 
csontritkulás.  
    Szülei, nagyszülei, húga nagyon 
szerették, vigyáztak rá. Érzékeny 
gyermek volt, óvták. Mindenek elle-
nére, igyekeztek teljesen normális 
életet biztosítani számára. Isten sok-
szor megpróbálta családját: édesap-
ja fiatalon, tüdőrákban halt meg, rá 
egy évre ő került élet-halál helyzet-
be. Ifis közösségének az imalánca 
sok erőt adott neki. Imádkozni val-
lásórásként tanult meg, a betegekért 
azóta imádkozik, amióta ő is megta-
pasztalta az ima erejét. 
    1992-ben megismerkedett Pethő 
Mária doktornővel, aki elhívta őt és 
édesanyját az akkor alakuló Hit és 
Fény közösségbe. Ennek a csoport-
nak a célja a lelkileg, szellemileg és 
testileg sérülteknek, családtagjaik-
nak és segítőiknek támaszt, közös-
séget nyújtani.  
    – Amikor elmentünk és megláttam 
a jelenlevő (szellemi, testi) sérülte-
ket, elkezdtem nagyon sírni – meséli 
Gyöngyike – úgy éreztem, hogy el-
süllyed velem a szék. Nagyon bán-
tott, amit láttam, és erős fájdalmat 
éreztem. Az jutott eszembe, hogy én 
is ilyen vagyok. Akkor tudtam meg, 
hogy én más vagyok, mint a normá-
lis emberek. Szüleim mindig normá-
lis emberként kezeltek. Óvodába, 
iskolába jártam, normális csoportban 
végeztem az elemit, megtanultam 
írni, olvasni. A szorzótábla egy kicsit 
nehezebben ment, de édesanyám 
mondókához kötötte és így sikerült 
megjegyezni. Általános iskolát a ki-
segítő tagozaton végeztem, az kelle-
metlen élménye volt az életemnek, 
mert sokszor csúfolkodtak velem. 
Szakiskolába Szászrégenbe jártam. 

Még most is emlékszem a konfirmá-
ciómkor felmondott kérdés-válaszra. 
Nagyon szerettem ifjúsági bibliaórá-
ra járni, a közösséggel együtt kirán-
dulni, táborozni. Az életem sok szép 
apró mozzanatára emlékszem. Ak-
kor nem tudtam, hogy én sérült va-
gyok, vannak korlátaim. 
    A saját betegségének elfogadása 
nem ment könnyen, nehéz harc volt. 
Fájt, ha lenézték az emberek. Most 
már tudja, hogy nincs egy szinten 
másokkal, amiatt, hogy nem tudott 
tanulni, nem érettségizhetett. De 
Gyöngyi sosem perlekedett Istennel. 
Már korábban megtanulta, hogy az 
Atyának mindennel terve van mind-
annyiunk életében.  
    – Ezután édesanyámmal nagyon 
sokat beszélgettünk a beteg-
ségemről – emlékszik vissza. Elme-
sélte születésemet, milyen gyenge 
kisbaba voltam, mi mindent tettek az 
erősödésem és fejlődésem érdeké-
be. Estéken át erről mesélt nekem, 
amíg megértettem. Az elfogadáshoz 
vezető úton rengeteget segített a 
családom, azzal, hogy bátorított, di-
csért és szeretett. 
    Kézimunkázni sosem tudott iga-
zán, s még most is fél, ha esteledik. 
Ilyenkor jó édesanyjának a segítsé-
ge. Napközben egymaga bevásárol, 
számlát fizet, elvégzi a házimunkát, 
tornára jár, segít csoporttársainak, 
ha kell, sérültekre vigyáz. Közben 
ifis dalokat énekel. Eljár ifjúsági órá-
ra, közösségbe. Édesanyja a sérül-
tek szüleinek a klubját vezeti, ott is 

jelen van.  Nagyon szeret olvasni. 
Gyerekkorában nagytatája a nyári 
vakációkban sok fogalmazást íratott 
vele. Azóta is szeret írni. Tapolyai 
Gizella ösztönzésére 2001-ben meg-
írta élete történetét. Húga családja 
meglepte a könyv kiadásával. Mindig 
csak a szép gondolatokat, az építő 
mondatokat jegyzi meg, rajong ér-
tük, ezeket akarja továbbadni.  
    Élete imádság nélkül elképzelhe-
tetlen. A napját minden reggel igeol-
vasással és imádsággal kezdi, csak 
azután reggelizik és végzi teendőit. 
Délben imádkozik a betegekért, a 
szüleikért, az anyákért, családokért, 
a közösségért. Minden helyzetre 
eszébe jut egy-egy ének, egy-egy 
igevers, ezzel bátorít, vigasztal, si-
mogat. Ritkán neki is vannak rossz 
napjai. Ha az emberek körülötte ro-
hannak, zavarja, idegesíti őt. Legjob-
ban Isten közelségében érzi magát, 
amikor az Ő dolgaival foglalkozik, 
imádságot ír. Megtanult számítógé-
pen írni, most ott írta meg, és rend-
szerezte azokat az imádságokat, 
amikkel embertársainak szeretne 
segíteni. Szeretné imádságos- 
könyvként megjelentetni.  
    Ritkán még eszébe jut a jó tündér-
hez intézett kívánsága, miszerint 
szeretne újból, egészségesen meg-
születni. Ha nyomasztja az állapota, 
felfele, Istenbe kapaszkodik, aki célt 
és feladatot adott neki: vigasztalni, 
erősíteni, bátorítani azokat, akik 
szenvednek, akik, rászorulnak erre. 
Hiszi, hogy Isten őt ilyen betegen is 
eszközéül felhasználja, akkor amikor 
rábízta az imádkozás szolgálatát.  
    Néha az orvosok is tévednek. 
Gyöngyikéből ember lett, lelki em-
ber. Mindenki, aki ismeri őt, tudja 
róla, hogy végtelenül hálás a család-
jáért, akik megtanították Istenben 
bízni, reá hagyatkozni. Hálás mind-
azért, amit ő maga gyűjtött össze a 
következő sorokban: „Ajándék a 
nap, mely feljön rád, hogy meglep-
jen. Ajándék az ég, mely föléd borul, 
mint sátor. Ajándék a föld, mely kivi-
rul, hogy ezer ajándékkal halmozzon 
el. Ajándék, hogy magyar vagy, re-
formátus keresztyén. Ajándékba 
kaptad a lelkedet, a hitedet, ezt a 
világot, mely lelked előtt kitárul és 
azt a kegyelmet, melyet hiteddel 
megragadsz. Ajándék a világ neked 
és ajándék vagy te a világnak. Az 
ajándék lényege pedig a szeretet.” 
                                                                                

                                 Borsos Melinda 

Gyöngyike 
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   A pécsi Playback Színház Törté-
netek az elfogadásról című 
előadásának plakátján a követ-
kező olvasható: „Hogy fogadd el? 
El kell-e fogadni: a napfényt, a vi-
hart, az utcai zenész lágy dal-
lamát, a Molotov koktél robaját, a 
daganatot a testedben, a kórház 
folyosóján a választ, hogy minden 
rendben, a háború borzalmát és a 
béke illatát, a durva férjet, a si-
mogató kezet, a beteg gyermeket 
és a vidám játszóteret, az éle-
tedet?” 
 
    Az elfogadást és egyensúlyt 
jelenti az, ha a természet ütemét 
követjük és eszerint élünk. Az 
évszakok váltják egymást, télen 
hideg van, mindent beborít a hó, ál-
mosabbak vagyunk, csökken tel-
jesítőképességünk. Tavasszal meg-
újul a természet, vele együtt mi is 
felfrissülünk, nyáron meleg van, for-
róság, szeretjük, de néha szenve-
dünk is tőle. Az ősz, pedig minden 
ajándéka és szépsége mellett az 
elmúlásra is emlékeztet. Elfogadjuk, 
hogy gyerekeink felnőnek és elmen-
nek, az évek múlnak, megbe-
tegszünk, csökken a fizikai erőn-
létünk, elgyászoljuk szeretteinket és 
megöregszünk. 
    Gyakran merült fel bennem a 
kérdés, hogy miért olyan nyugodtak, 
szinte kisimulnak egyes idős em-
berek arcvonásai, és mitől lesz 
nyugtalan és panaszkodó idős-
korunk alkonya. Talán itt rejlik a 
válasz az elfogadás és a bele-
törődés közötti különbségre. A 
hozzánk intézett kérdésekre adott 
válaszaink sokszor elárulják pontos 
helyzetünket az elfogadás és 
beletörődés skáláján. Egyik pácien-
sem így fejezte be az élete során 
átélt nehézségek bemutatását: – El-
fogadom, amit az élet kiosztott rám. 
Majd üres tekintettel és lemondóan 
legyintett egy nagyot. Ez nem elfo-
gadás, ez beletörődés, a helyzet 
visszautasításának rejtett módja, 
egyfajta önpusztítás, mely felemészti 
maradék energiáinkat is. A bele-
törődés, a belső ellenállás és a vele-
járó keserűség hosszútávon külön-
böző tünetek, úgymint depresszió, 

szorongás, irányítatlan dühkitörés, 
hasmenés, szervi betegségek for-
májában is megnyilvánulhat. 
    Az elfogadás helyett gyakran 
találkozunk életünk során az elu-
tasítással és a beletörődéssel. Elfo-
gadhatjuk saját élettörténéseinket és 
ugyanakkor embertársaink más-
ságát is. Elfogadhatjuk az életet, az 
élethelyzeteket. Szembe kell néz-
nünk mindazzal, amit a mennyei 
Atyánk megenged, jót és rosszat is. 
Mindezekre elfogadással, vagy elu-
tasítással reagálhatunk, esetleg 
közömbösen elmegyünk az élet dol-
gai mellett, de akkor szembe találjuk 
magunkat a beletörődés nyomasztó 
fásultságával, érzékeink eltom-
pulásával. Talán még az is jobb, ha 
elutasítók vagyunk, de ne csússzunk 
a beletörődés csapdájába. 
    Gyakran előfordul, hogy hét-
köznapi szóhasználatunkban össze-
mosódik a két fogalom, s talán csak 
egy legyintés, hanglejtés az, ami el-
ső hallásra megkülönbözteti őket 
egymástól: az elfogadás azt jelenti, 
hogy meg tudok vele békülni, ez 
nagymértékű személyi változást és 
fejlődést jelent, a beletörődő ember 
viszont gyűlöli életét és élethely-
zeteit, nem tud rajta változtatni és 
ezért felhagy a próbálkozással, hogy 
bármit is megváltoztasson. 
    Az elfogadás azt jelenti, hogy 
békében élünk önmagunkkal, en-
gedjük érzéseinket a felszínre jönni, 
bármilyenek is azok. Hozzánk tar-
tozik a szorongás, bánat, harag, fé-
lelem, szégyen, minden kellemetlen 
érzés is. Ha mindig elnyomjuk, ami 
nem felel meg az elvárásainknak, 
vagy mások elvárásainak, nagyon 
messzire kerülünk Istentől és valódi 
énünktől. Így alakul ki a mindennapi 
fásultság és beletörődés érzése. Ez 
eleinte változó hangulatainkban és 
érzéseinkben nyilvánul meg, belopja 
magát mindennapi életünkbe, és 
életvitelünk meghatározó személyi-
ségjegyévé válhat. 
    A beletörődés cselekvésképtelen-
séget és tehetetlenséget ered-
ményez. A felgyülemlett és elfojtott 
negatív érzések a keserűség 
erősödését eredményezik. A kese-
rűség olyan, mint a kígyó mérge: 

életveszélyes, és ha a kígyó meg-
mar, nem tudjuk, hogy lesz-e elég 
időnk az ellenszer beszerzésére. Pál 
apostol így inti olvasóit: „Vigyázván 
arra, hogy az Isten kegyelmétől 
senki el ne szakadjon; nehogy a ke-
serűségnek bármely gyökere, föl-
növekedvén, megzavarjon, és ez 
által sokan megfertőztettesse-
nek.” (Zsid.12,15.) Ezzel ellentétben 
az elfogadásnak sok formája és mé-
lysége létezik, amely mind a lelki 
épülést és az egészséges személyi-
ségfejlődést segíti elő. 
    Ha önmagunkat és kellemetlen 
érzéseinket nem tudjuk elfogadni, 
akkor nem beszélhetünk mások elfo-
gadásáról sem. Amit magunkban 
nem tudunk elfogadni, azt másokban 
sem leszünk képesek tolerálni. Isten 
végtelen bölcsességében megadta 
az embernek a szabad akarat ké-
pességét. A szabad akarat által le-
hetőségünk nyílik a környezetünk és 
magunk mélyebb megismerésére és 
megértésére. Mindez persze szépen 
hangzik, de nehezen megvalósít-
ható. A nehézség talán az, hogy 
gyerekkorunktól kezdve életünk 
során annyi szenvedésen, fájdalmon 
és csalódáson mentünk keresztül, 
hogy már nehéz folyton újult erőkkel 
előrehaladni. Mert az elfogadás, 
akár a hitünk, nem egy adott szint 
vagy állapot, amit elérünk, és az 
örökre megmarad, hanem folytonos 
megújulásra és fejlődésre kény-
szerít. Az évszakok változásához 
hasonlóan érzéseink is váltogatják 
egymást: sikereinket a kudarcok, 
boldog pillanatainkat a boldogta-
lanok. A kellemes érzéseket szeret-
nénk megtartani, a kellemetleneket 
meg elnyomni, de ez utóbbiak is 
hozzánk tartoznak, énünk részei. 
Elfogadni őket egy állandóan 
megújuló feladat. Szembe kell néz-
nünk azzal, hogy gyakran fáradtak 
vagyunk, türelmetlenek, elégedetle-
nek és elegünk van a fájdalmakból 
és szorongásokból. A szembesülés, 
pedig feloldoz és szabaddá tesz, 
nem leszünk többé rabjai rossz 
kedélyünknek, haragunknak vagy 
tehetetlenségünknek. 
    Valódi énünk, önmagunk megis-
merése visz közelebb embertár-

Elfogadni vagy beletörődni 
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A család, akinek az életéről írok 
nem mindennapi. Attila már az-
előtt sérültekkel foglalkozott 
Szentkeresztbányán, mielőtt a 
Szent Gellért Alapítvány megala-
kult volna. Ha hangzatos szavakat 
akarnánk használni azt mondhat-
nánk, hogy ebben találta meg a 
hivatását. Ennek folytatása is a 
Szent Gellért Alapítvány.  Ezt 18 
éve Szentkeresztbányán alapítot-
ta Portik Bakai Sándor plébános 
kettős céllal: ifjúságnevelés és 
sérültekkel való foglalkozás. Ak-
kor fiatalokként Attila és Ida is 
felzárkozott. Attila pedig még ma 
is ügyvezetőként dolgozik az Ala-
pítványnál.  
     
    – Ez fontos nekem, mert a régi 
rendszerben, de most is, úgy látom, 
hogy a sérültek el vannak hanyagol-
va. Nem tudnak eljutni bizonyos he-
lyekre, nincs megoldva az akadály-
mentesítés, stb. Őket is be kell il-
leszteni, velük lesz kerek a társada-
lom – mondja. 
    Idával 14 éve házasodtak össze, 

aki hitoktatóként dolgozik, de közben 
programokat is vezet a Szent Gellért 
Alapítványban. Nem véletlen, hogy 
úgy érzik az Alapítvány a legna-
gyobb gyerekük. 
     Aztán sorban következett Juli, ma 
13 éves és Ata, aki betöltötte már a 
12-t.  
    Mire Ata megszületett kiderült, 
hogy Juli nem fejlődik úgy, mint a 
hasonló korú gyerekek, és nemsoká-
ra az is nyilvánvalóvá vált, hogy Ata 
is más, mint kortársai. Mindkét gye-
rek kisagyában elváltozás van. Ma 
már segítséggel járnak, de sajnos 
önállóan nem. Hivatalosan a legne-
hezebb, vagyis az I-es fokozatú sé-
rültek közé tartoznak, értelmileg pe-
dig 70-80%-os az IQ-juk a többiek-
hez képest, ezt szaknyelven úgy 
mondják, hogy enyhe értelmi sérült. 
Integrált oktatásban részesülnek, be 
tudtak illeszkedni.  
    Ida és Attila a második baba meg-
születése után szembesült azzal, 
hogy genetikai betegségük van, ami 
köznyelven és közérthetően úgy 
mondható el, hogy mindketten hor-

doznak egy hibás gént. 
    – Ugyanaz a hibás mindkettőnk-
nél – veszi át a szót Ida. Ha mással 
találkoztam volna, ki sem derült vol-
na, hogy van hibás génem. Amikor a 
genetikus a képünkbe mondta, hogy 
elnézést, de másik párral ez nem áll 
fenn, mi akkor is tudtuk, hogy mi na-
gyon egymásnak vagyunk teremtve. 
Az a különleges, hogy mi egymást 
megtaláltuk. A négy gén nálam, és a 
négy gén nála adva van, így aztán 
ezek sokféleképpen kombinálódhat-
nak, de végletekig leegyszerűsítve a 
kérdést: 75 százalék az esélye an-
nak, hogy egészséges gyerekünk 
szülessen és 25 százalék a kocká-
zat. 
    – Ennek tudatában vállaltátok ké-
sőbb Mátyást, aki most két és fél 
éves és egészséges… 
    – Igen, és Mátyásnál nem így 
kombinálódott, de megvolt a 25 szá-
zalékos kockázat akkor is. Az is le-
het, hogy azóta megváltozott a gén-
térképünk. Nagyon reménykedünk, 
és most nagyobb bizalommal várjuk 
az újabb életet, mint Mátyásnál. A 
leendő negyedik gyerekünk ugyanis 
már négy hetes magzat. Visszatérve 
Mátyásra, őt úgy vártuk, hogy min-
den variációra nyitottak voltunk. Úgy 
döntöttünk, akkor is és most is, hogy 
a 9 hónap alatt nem kérünk semmi-
féle szűrést. Szerencsére ezt a kéré-
sünket tiszteletben tartották. Úgy lá-
tom, hogy mostanában majdnem 
minden nővel végigcsináltatják a 
teszteket. De ezeknek a teszteknek 
nincs jó eredménye, csak valamiféle 
kockázatot mutat ki, ez kinél maga-
sabb, kinél alacsonyabb. Ismerek 
pár ilyen „rizikós” gyereket, aki aztán 
mégis egészséges lett, hála Isten-
nek. De addig az anyuka rengeteget 
aggódik és nagy stressz alatt hordja 
ki a babát, ami egyiküknek sem tesz 
jót. 
    – Milyen érzés a negyediket vár-
ni? Mi az, amiért ezalatt az áldott 
időszak alatt imádkoztok? 
    – Mátyást kaptuk, nem mertünk 
imádkozni nagy csodáért, megtették 
helyettünk mások. Lelkileg nagyon 

Elfogadtuk és bizakodunk 

sainkhoz is. Ekkor valósulhat meg 
mások igazi elfogadása is. Mindad-
dig, amíg csak magammal vagyok 
elfoglalva és a beletörődésre fordí-
tom energiáimat, nem tudok mások-
ra figyelni, mások irányába meg-
nyílni. 

    Végül még egy fontos eleme az 
elfogadásnak a megbocsátás, ami 
azt jelenti, hogy el tudjuk engedni 
saját, sérelem keltette haragunkat. A 
megbocsátás és elfogadás egyfor-
mán fontos dimenziója a belső 
egyensúlyunknak. A megbocsátás 

híd, amely átvezet a sérelem okozta 
szakadékon és ugyanakkor össze-
kötő kapocs a múlt és a jelen között. 
Elengedve a múlt sérelmeit, és elfo-
gadva a jelen ajándékait, érhetjük el 
az elfogadást. 
                        Porkoláb Annamária  
                                    pszichológus  



La vita e bella 
 
    Esküvőre mentek. Két kisgyerekük volt, kiegyensúlyozott boldog házasságban. Persze nem volt mindenük meg, 
de az adott moldvai csángó faluban tisztességes életet tudtak élni, tisztességes keresetből. Az esküvőn egy falubeli-
jük odament hozzájuk pólyás gyerekével a karján. “Fogd meg egy kicsit", mondta a fiatalasszonynak… 
    Hát így történt, hogy harmadik gyerekük lett.  
    A rend kedvéért még megpróbálták hazavinni a kisgyereket, de a kaput szembecsukták velük. A helyi pópa meg 
csak annyit mondott: “van egy piros pontjuk a mennyországban". A szívenütő történetben az a szép, hogy elfogad-
ták, nevelik a gyereket azóta is, mondhatni boldogan. Mert az élet szép. 
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sokat léptünk előre ebben a várakozásban és azóta is. 
Az ő születése óta bennünk van a negyedik baba. Úgy 
értem, a vágy a lelkünkben. Azóta imádkozunk nemcsak 
az egészségért, hanem a családfa egészségéért és hogy 
ez a betegség az utódainkban se jöjjön elő. És most tel-
jes bizalom van bennünk. Felkészültünk arra, hogy Isten 
akaratát elfogadjuk. 
    – Mi jut eszedbe arról, hogy elfogadás? 
    – Hát sok minden, de különösen a saját gyermekeim. 
Az elfogadás egy döntés, ami kész van, de egy harc is, 
amit minden nap meg kell vívni. Ami minket illet elértünk 
oda, hogy elfogadtuk és bízom benne, hiszem, hogy van 
értelme, még akkor is, ha mi ezt még nem láthatjuk. Ami-
kor nehéz volt akkor is tudtam, hogy ez valamiért így van, 
ez az Istenbe vetett hitünkből jött. Ha nem hinnénk Isten-
ben és nem volna körülöttünk a közösség, sokkal nehe-
zebb lett volna. Attól persze még nehéz, amiért elfoga-
dom, hogy bizonyára van értelme.  
    – Jól gondolom-e, hogy az elfogadás az egy folyamat, 
és ha igen, akkor melyek az állomásai? Valamelyest ha-
sonlóak a gyászéval? Úgymint tagadás, düh, alkudozás, 
depresszió, belenyugvás?  
    – Igen ez igaz, a folyamat állomásait nem lehet kihagy-
ni. Viszont ami másként működik, hogy egyes fázisok le-
hetnek hosszabbak, sőt bele lehet rekedni, akár az első 
fázisba is, van ilyen példa. A mi esetünkben ezeket a fá-
zisokat mind átéltük, de Istennel, ezért nem sebeztek 
meg. 
    – Gondolom, hogy a harmadik, immár egészséges 
gyerek után újra és újra el kell fogadnotok azt, hogy nem 
Juli és Ata, más életet kell éljen... 
    – Így igaz, a sérült gyerek olyan megváltoztathatatlan 
fájdalom, amire nem tudok más orvosságot, mint a hitet. 
Nem állítom, hogy nincs más gyógyszer, de számomra 
nincs. És itt érzem a hálát Isten felé, hogy ő még mielőtt 
fájdalmat adott, megerősített hitben és a kapcsolatban, 
másképp nem ment volna. 
    – Az elfogadás fázisai gondolom nem feltétlenül történ-
nek szinkronban bennetek... Erről tudnál mesélni? 
    – Nem voltak nagy különbségek bennünk, nagyon ösz-
sze kellett tartanunk, hogy viseljük és tegyük a dolgunkat. 
A lelkiek kötöttek össze. Általában nem így van, a férfiak-
nak, apáknak nehezebb. Foglalkozunk olyan családokkal, 
akik hasonló cipőben járnak. Az a célunk, hogy megért-
sék, ha a kapcsolatukban megerősödnek, akkor köny-
nyebb lesz együtt vinni azt, amit nem lehet megváltoztat-
ni. Mi tudjuk, hogy vannak nálunk sokkal nehezebb ese-
tek is. Azon vagyunk, hogy Juli és Ata elérje képességei 
maximumát. Teljes önállóságot nem tudok elképzelni, 
részleteiben igen, de mi is folyamatosan meglepődünk, 
hogy milyen sokat tudnak fejlődni. Ez a dolog egyébként 
nagy mértékben a szülőtől is függ, hogy mennyire lesz 

önálló a gyereke. Éppen ezért, ha a szülők nem kapnak 
megfelelő támogatást, nem képesek arra, hogy belelás-
sák a gyerekbe, hogy többre képes. Még egy egészsé-
ges gyereket is tönkre tehet a szülő, sérültet pedig annál 
inkább. 
    – Te mit gondolsz miért ezt az életet szánta nektek Is-
ten? Készített-e előre erre a feladatra? 
    – Nem tudjuk, majd megkérdezem. Azzal, hogy koráb-
ban megerősített a benne való hitben és a kapcsolatunk-
ban is, valószínűleg készítgetett.  
    Valahol azt nyilatkozta Attila, hogy úgy gondolja: szá-
mára minden nap egy új ima és ezáltal könnyebben tudja 
viselni a rá kiszabott feladatokat. 
 
                                                                      Korondi Kinga 
 
 

Reményik Sándor 
 

A Te akaratod… 
 

Teljesüljön a Te akaratod: 
A Miatyánkból ezt tudom már csak. 
Bimbóban nem marad meg a virág, 

És visszafele nem foly a patak.  

Teljesüljön a Te akaratod: 
Be fölösleges minden más beszéd… 
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz 

Hogy tartaná fel az Isten kezét?  

Minden léleknek csak egy útja van 
És csak ezen az egy úton mehet. 

És nem lépheti által önmagát 
És öntörvénye ellen nem tehet.  

Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van. 
És ez az eszme megnyugvást is ád: 

Ki sorsával vív, alája kerül 
És győz, ki néki megadja magát.  
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    A nyárádtői református templom-
mal szemben lakó Nyárádi család-
ban igazi ökumenia van. A családfő 
és fia István a római katolikus egy-
ház tagjai, az édesanya, Kati néni, 
templomba járó református, a me-
nye, Eszter unitárius, csakúgy, mint 
az ő édesanyja Zelma néni, de már 
édesapja Járai Albert református 
presbiter. Családjuk jól bizonyítja, 
hogy vannak jól működő vegyes há-
zasságok, és bár nem mindig volt 
egyszerű az ökumenia, mind 
Nyárádi Katalin, mind Járai Zelma 
néni azt vallja, hogy a felekezeti ho-
vatartozás miatt soha nem vitatkoz-
tak férjükkel.  
 
Reverzális és eklézsiakövetés 
 
    Bár Kati néni Mezőcsávásról szár-
mazik, édesapja testvérénél, 
Marosszentgyörgyön nevelkedett. 
Az 1893-ban született nevelőapja, a 
helybéli római katolikus egyháznak 
hosszú évekig volt tanácsosa, ko-
moly hívő katolikus emberként tartot-
ták számon. Felesége azonban re-
formátus volt és mivel nagyon ra-
gaszkodott a kálvini hitelvekhez és a 
konfirmációi fogadalomhoz, házas-
ságkötésükkor nem adott reverzálist, 
azaz nem ígérte meg, hogy gyereke-
ik római katolikusok lesznek. Emiatt 
férje nem tudott áldozni és gyónni, 
ami igencsak nehezére esett. Több 

évtizedes házasság után, mikor lát-
ták, hogy gyerekük nem lehet, az 
asszony mégis megadta a római ka-
tolikus egyház által kért ígéretet. Ez 
azonban azt eredményezte, hogy ő 
csak úgy részesülhetett az úrvacso-
rában, ha eklézsiát követett, vagyis 
a gyülekezet előtt megvallotta, hogy 
bűnt követett el.  
    – Így, én belenevelkedtem az 
ökumeniába és többször voltam, ba-
rátnőimmel a római katolikus plébá-
nos által tartott hittanórán is. Persze 
azt soha nem felejtem el, amit egyik 
barátnőm mondott, miszerint én nem 
vagyok hibás, hogy református va-
gyok, de őseim vétkeztek – mondja 
mosolyogva Kati néni. – Mikor római 
katolikus férjem udvarolni kezdett, 
akkor mondtam neki, hogy én nem 
adok reverzálist, hanem azt akarom, 
hogyha lányom lesz, akkor azt refor-
mátusnak kereszteljük, ha pedig fi-
am, akkor viselje férjem vallását. De 
erre a férjem azt mondta, hogy akkor 
inkább ne is esküdjünk meg a temp-
lomban, hiszen neki csak én kellek. 
Persze ezt nem tudtam elfogadni, 
így megadtam a reverzálist, lányom 
és fiam is katolikus lett. Végig ben-
nem volt a félelem, hogy amikor 
majd én is úrvacsorát kell, vegyek, 
akkor tőlem is követelni fogják az 
eklézsiakövetést. De nem ez történt, 
hanem az akkori református lelkész 
azt, mondta, hogy én tanítsam meg 

a Miatyánkot a gyermekeimnek ott-
hon és járuljak nyugodtan az úrasz-
tala elé. Ez nagy megkönnyebbülés 
volt. Egyébként anyósom is reformá-
tus volt és a családban soha nem 
voltak erről viták. Soha nem felejtem 
el, hogy amikor II. János Pál pápa 
Debrecenben a református nagy-
templomban tartott misét és megko-
szorúzta a gályarabok emlékművét 
akkor nekem ez nagyon jól esett. 
Egyik katolikus rokonom, aki velem 
együtt hallgatta a rádióban ezt az 
ünnepélyt, azonban epésen megje-
gyezte: a reformátusok által meggyil-
kolt katolikus áldozatok emlékművé-
nél kellett volna emlékezzen a pá-
pa – állapítva meg Kati néni, mint-
egy utalva arra, hogy bár lehet, hogy 
a családban működik az ökumenia, 
azért sokan nem értik és nem élik 
meg azt.  
 
A hit Isten ajándéka 
 
    Kati néni anyatársa Járai Zelma a 
székelyföldi Énlakán született, ahol a 
lakosság többsége unitárius. Bár a 
szomszédos faluból jövő édesanyja 
református volt, Énlakán természete-
sen minden gyermekét unitáriusnak 
keresztelték.  
    – Gyerekként sokat voltam a 
nagyszülőknél és nagyapámmal so-
kat jártam református templomba. 
Amikor férjhez mentem, akkor refor-
mátus férjem miatt a református 
templomban esküdtünk meg, Asz-
szonynépén. Amikor megszületett a 
fiunk, akkor reformátusnak keresz-
teltük, amikor azonban a lányom 
született meg, akkor megérkezett 
édesapám. Azt mondta, hogy az a 
szokás, hogy a lány az anyja vallá-
sán legyen. A békesség kedvéért 
unitáriusnak kereszteltük. 
    Nyárádtőről többször bejárunk fér-
jemmel közösen a marosvásárhelyi 
unitárius templomba és bizonyos 
alkalmakkor én elkísérem a reformá-
tus templomba. Én a mi hiszek-
együnket mondom el ott is. Soha 
nem volt emiatt vita közöttünk. Mikor 
átmegyünk Hármasfalun és elhala-
dunk az unitárius templom mellett, 
amelyikre fel van írva, hogy Egy az 
Isten a férjem viccesen azt szokta 
mondani, hogy: Egy az Isten, és az 
is unitárius. Szerintem, vallási külön-
bözőségeink ellenére, az a fontos, 
hogy legyünk jók és lelkünkben ne 
legyen rosszindulat – zárja mondan-
dóját Járai Zelma néni.  
                                      Simon Virág 

Ökumenia a családban 

Hioszi Tatiosz  

Életművészet 
Elfogadni tudni a boldog napokat, 
de az örömteleneket is. 
Sem kicsordulni, sem elsivárulni. 
Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni. 
Sem szónokolni, sem elnémulni. 
Nem megtenni gyorsan, de nem is késlekedni. 
Nem hivalkodni, és nem tetszelegni - 
sem az éles kést, sem a díszes cserepet nem kíméli az idő. 
Az előbbi elcsorbul, az utóbbi színét veszti. 
Utat választani, de nem a sikerét, hanem a boldogságét. 
Az úton járni, majd végigmenni, 
a nagyságot az erénnyel, és nem a szerencsével mérni. 
Egyszerűen boldognak lenni – dísz, ragyogás, külcsín nélkül. 



* 2012. február 3-án 11. alkalommal került megrendezésre a szovátai Nőszö-
vetség jótékonysági bálja, amelynek a bevételét ebben az esztendőben a 
nagyenyedi vártemplom javítására, egy kis kárpátaljai falu református gyülekeze-
tének, valamint a marosvásárhelyi öregotthon támogatására fordítják. A jóté-
konysági bál kiemelkedő mozzanata volt szovátai neves képzőművészek, 
Bocskay Vince, Kuti Dénes és Sántha Csaba munkáinak a tombolán való kisor-
solása. Az idén közel 300 résztvevő volt jelen a farsangi rendezvényen. 

* A Küküllői Egyházmegye nőszövetségei minden év február és március hónap-
jában, hetente egy alkalommal meglátogatják a marosvásárhelyi öregotthont, és 
igével, énekkel, jó szóval, valamint szeretetcsomaggal kedveskednek a szépkorúaknak. Az idén Nyárádandrásfalva, 
Bonyha, Szováta, Nagykend, Gógán, Egrestő, Sövényfalva, Kóródszentmárton-Vámosudvarhely, valamint 
Küküllőszéplak és Désfalva asszonyai vállalták ezt a szolgálatot. Az ajándékozók és megajándékozottak örömmel 
számolnak be az együtt töltött idő áldásairól.  

* A 2012-es Női Világimanap az idén is több helyen került megrendezésre, a Felső- és Alsó-Kisküküllő mente, a 
Nagyküküllő mente, a Nyárádmente, Maros mente asszonyai már egy évtizednél hosszabb ideje találkoznak rend-
szeresen. Ezek a találkozók lelki feltöltődést, egymás hite által való megerősödést, Krisztusban való növekedést 
hoznak számukra. 

* A Marosi Egyházmegye körzeti konferenciáinak időpontjai: április 28-án a Mezőség asszonyai Mezőbergenyében 
találkoznak, meghallgatni Fodorné Ablonczy Margit, budapesti előadót; május 5-én Felső-Maros mente nőszövetsé-
geseinek tart előadást Gál Judith debreceni lelkész; az Alsó-Maros menti asszonyokat május 12-én Kutyfalvára vár-
ják, előadó Imre István Zoltán mákófalvi lelkész; a Nyárád menti konferenciának május 20-án Somosd ad helyet, 
előadó Mike Pál lelkész.  

* Évi beszámoló és tervező megbeszélését tartja az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöksége  
március 23-24-én, Marosvásárhelyen, a Gecse utcai egyházközség gyülekezeti házában. 
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 Márták és Máriák (41.) 
 

    Kissármás mezőségi falu, Marosvásárhelytől 55 km-
re, Nagysármás szomszédságában terül el. A falu a XIX. 
század második felében jött létre, az új vasúti útvonal 
megépítése nyomán. A falu lakossága azokból a munká-
sokból állt össze, akik ide telepedtek le a vasúti munka-
lehetőség miatt.  
    A kissármási református gyülekezet hosszú időn ke-
resztül Tusonhoz tartozó szórvány volt. 1918-ban Bánffy 
Mária bárónő telket ajándékozott a gyülekezetnek temp-
lomépítésre. A templomépítést csak 1947-ben kezdték 
el. Akkor sárból húzták fel a templom falait, majd 1953-
1962 között nyerte el jelenlegi formáját. A torony a 
Bánffy Mária udvarában 1934-ben felállított harangláb-
ból épült. 
    1953-1981 között a kissármási gyülekezet Nagysár-
máshoz tartozó szórvány volt. 1981-ben önálló 

gyülekezetként létrejött a Kissármási Missziós Egyház-
község. A 156 lélekből álló kissármási gyülekezethez 
hozzácsatolták még: Nagycéget 40 lélekkel, Mezőkirály-
falvát 17 lélekkel, Mezőszilvást 17 lélekkel, Budatelkét 
15 lélekkel, Mezőszentmártont 12 lélekkel, Kiscéget 8 
lélekkel, és Kisnyulast 2 lélekkel. Így lett a kissármási 
missziós egyházközség lélekszáma összesen 267. Két 
templom tartozik a missziós egyházközséghez, egyik a 
kissármási templom, a másik pedig Nagycégen talál-
ható, mely szintén a múlt század közepén épült. 
    Időközben több szórványban elapadt a református 
hívek száma. Kisnyulason már 25 éve nincs református, 
de megmaradt egy 1908-ból származó szép csengésű 
harang. 
    Jelenleg négy gyülekezetben vannak még református 
hívek. Kissármáson 70, Nagycégen 15, Mezőszentmár-
tonban 5, és Budatelkén 1. A kis lélekszám ellenére a 
nagykegyelmű Úristen Igéje és Szentlelke által 
munkálkodik közöttünk. Hála Istennek vannak hitüket 
megélő, hűséges reformátusok, akik szeretnek járni az 
istentiszteletekre.  
    A nőszövetségi tagok kedves, lelkes és segítőkész 
asszonyok, akik rendszeresen és szívesen részt 
vesznek a gyülekezeti alkalmakon, és az egyházmegyei 
nőszövetségi konferenciákon is. Mindig gondoskodnak 
arról, hogy friss virág és elegendő váza legyen az úrasz-
talon és a templomban. Betegeket látogatnak, és mindig 
jelzik, ha valaki úrvacsorát kér. A héttagú presbitérium-
ban négyen asszonyok, akik aktívan részt vesznek a 
gyülekezeti ügyeket illető döntésekben, és elkísérik a 
lelkipásztort a családlátogatások alkalmával. Ha ven-
déglelkészek szolgálnak a gyülekezetben, mindig szíve-
sen megvendégelik őket. Áldott legyen az Úr, aki erősíti 
hitünket és jócseledetekre indít! 

                                                                                                                      
                                                                  Csenteri Imola                                                                 

HÍREK  



Malajzia 
     
Malajzia délkelet-ázsiai ország az 
egyenlítő közelében, tizenhárom ál-
lamból és három szövetségi terület-

ből álló államszövetség. Az ország 
két, 600–650 km távolságban lévő 
országrészből, Nyugat-Malajziából 
(Maláj-félsziget), és Kelet-Malaj-
ziából (Borneó sziget északi része) 
áll. Területe: 329 847 km².  Népes-
sége: 28 millió fő. Fővárosa Kuala 

Lumpur. Malajzia államformája alkot-
mányos monarchia, szövetségi ál-
lamfője a maláj király.  
    A XVI. század elején a portugálok 
hódították meg, majd 1641-ben hol-
land uralom alá került. A hollandokat 
az angolok váltották fel 1795-ben, 
majd 1818 és 1824 között rövid idő-
re ismét a hollandok kezére került a 
terület, 1824-ben ismét a britteké 
lett. Az országot 1941-1942-ben 
megszállták a japánok, majd a má-
sodik világháború után visszatértek 
az angolok. Az ország önállóságát 
csak 1957-ben ismerték el. 
    Az országban a hivatalos nyelv a 
maláj, de beszélik még az angolt, a 
kínait, a tamilt, a telugut, a thait és 
egyéb törzsi nyelveket.  
    A lakosság 50%-a maláj, 12%-a 
ómaláj bennszülött, 24%-a kínai, 
8%-a indiai  és 6%-a egyéb. 
    A lakosság 53%-a muszlim, 17%-
a buddhista, 12%-a taoista és konfu-
ciánus, 7%-a hindu, 6%-a keresz-
tyén, 5%-a egyéb vallású. 
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Győzedelmeskedjék az igazság!  
A 2012-es évi női világimanapról 

 
    Az Ökumenikus Világimanap tör-
ténete immár több mint egy  évszá-
zadosnak mondható, hiszen a kez-
detek az 1870-es évekre nyúlnak 
vissza. A nagyszerű ebben a kezde-
ményezésben, hogy nem halt el, sőt 
évről évre növekszik, újabb csopor-
tok csatlakoznak, s a fiatalabb gene-
rációk is átveszik a stafétabotot a 
szervezésben.  
    E program elsődleges célja az is-
meretátadás, ezáltal a közösségek 
megerősítése, különböző országok 
keresztyén női csoportjai kapcsolat-
felvételének segítése. Az ismeret-
anyag átadása közben mindig meg-
fogalmazódik, hogy egy nagy ke-
resztyén család tagjai vagyunk, s 
bár nagyon különbözőek az életfel-
tételeink és lehetőségeink, mégis 
ugyannak az Istennek vagyunk gyer-
mekei, aki az ő Egyszülött Fiát adta 
értünk. Épp ezért tudjuk egymást 
különbözőségeink ellenére is szeret-
ni és egymás terhét hordozni.  
    A programnak kettős haszna van: 
egyrészt akik elvállalják a felkészü-
lést és országuk bemutatását, azok 
szembesülnek saját értékeikkel, ösz-
szegyűjtik a történelmi, földrajzi, 

képzőművészeti, egyháztörténeti, 
felekezeti, társadalmi, gasztronómiai 
kincseiket.  
Másrészt, akik résztvevők: megis-
merkednek egy számukra alig, vagy 
kevésbé ismert területével a világ-
nak, a közösségek életén keresztül.  
    Minden esztendőben egy-egy or-
szág női bizottsága készíti el az ima-
napi liturgia anyagát, melyet elkülde-
nek más országoknak, akik a mellé-
kelt ismertető anyag segítségével 
előkészítik helyben az imanap meg-
tartását. 
    A 2012-es imanap előkészítése 
Malajziában volt. A legtöbb maláj 
keresztyén egyházban sokat és 
hosszasan imádkoznak. Istent rész-
letesen és hosszasan magasztalják 
minden jótéteményéért, jóságáért, 
amit irántunk, emberek iránt kijelen-
tett. Van minden istentiszteletnek 
egy hosszabb énekrésze, amelyik 
kizárólag ilyen magasztalás. A ke-
resztyén emberek Malajziában érez-
ni szeretnék Isten jelenlétét, közel-
ségét. Számukra a nehézségek is 
indítékok arra, hogy magasztalják és 
dicsőítsék Istent. A hamis bíró pél-
dázata számukra nem csak az igaz-
ságosságról szól, hanem az imádko-
zásról, az imádság erejéről. Arra ta-

nít bennünket Jézus példázata, hogy 
szükség van jó imádságokra és az 
abban való kitartásra, hűségre.  
                  

                     P. Tóthné Szakács Zita 

    Monda pedig nékik példázatot is 
arról, hogy mindig imádkozni kell, és 
meg nem restülni; mondván: Volt 
egy bíró egy városban, aki Istent 
nem félt és embert nem becsült. 
Volt pedig abban a városban egy 
özvegyasszony, és elméne ahhoz, 
mondván: Állj bosszút értem az én 
ellenségemen. Az pedig nem akará 
egy ideig; de azután monda ő ma-
gában: Jól lehet Istent nem félek és 
embert nem becsülök; mindazáltal 
mivelhogy nékem terhemre van ez 
az özvegyasszony, megszabadítom 
őt, hogy szüntelen reám járván, ne 
gyötörjön engem. 
   Monda pedig az Úr: Halljátok, mit 
mond e hamis bíró! Hát az Isten 
nem áll-é bosszút az ő választottai-
ért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és 
nappal, ha hosszútűrő is irántuk? 
    Mondom néktek, hogy bosszút áll 
értök hamar. Mindazáltal az ember-
nek Fia mikor eljő, avagy talál-é hi-
tet e földön? (Lukács 18, 1-8.) 
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A kegyelem csillagjegyében 
 

    Jézus így ad számot szolgálatáról az Atyának: „ama beszé-
deket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogad-
ták…” (János 17, 8) Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban 
teljessé lesz az Isten szeretete (I. János 2, 5). 
    A következő negyedévben, arra a hónapra, amelyikben szü-
lettél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert „kik ti közte-
tek félik az Istent, ez idvességnek beszéde néktek külde-
tett.” (Apostolok Cselekedetei 13, 26) 
 

Január 
Az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami 
szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.  
(I. Sámuel 16, 7.) 
 

Február 
Mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a 
te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, meg-
tartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma 
parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod! (V. Mózes 10, 12-13.) 
 

Március 
Az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutas-
sa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.  
(II. Krónika 16, 9.) 
 

Április 
Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól 
való eltávozás. (Jób 28, 28.) 
 

Május 
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan 
keresnek, megtalálnak. (Példabeszédek 8, 17.) 
 

Június 
Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, aki 
sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és 
támaszkodjék Istenhez! (Ézsaiás 50, 10.) 
 

Július 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, 
jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok 
azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. (Máté 5, 44.) 
 

Augusztus 
Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ak-
képpen cselekedjetek azokkal. (Lukács 6, 31.) 
 

Szeptember 
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan paran-
csolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. 
(Apostolok Cselekedetei 17, 30.) 
 

Október 
Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 
hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.  
(Róma 10, 9.) 
 

November 
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az 
Isten dicsőségére míveljetek. (I. Korinthus 10, 31.) 
 

December 
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé 
járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt 
keresik. (Zsidók 11, 6.) 

Köszönjük, 
mindazoknak, akik 2011-ben a proMissio Egye-
sületnek utalták át jövedelemadójuk 2%-át, s így 

összesen mintegy 874 lejjel támogatták  
szolgálatunkat. 

Isten áldja meg életüket! 
    

Kérjük,  
hogy 2012-ben is adója 2%-val  

támogassa 
a Mária és Márta Magazint  

megjelentető 
 és különböző egyházi programokat  

szervező 

proMissio Egyesületet! 
 

   Romániában is lehetőség van arra, hogy a 
munkaviszonyban levő állampolgárok a jövede-
lemadójuk 2%-val szabadon rendelkezzenek. 
 Az adófizető ezt az összeget már befizette az 
államnak, – önmaga számára nem igényelheti 
vissza – de kiválaszthat egy alapítványt, egye-
sületet, szervezetet, gyülekezetet, amelyet szí-
vesen segítene ezzel a pénzzel. 
   Egy űrlapot (Cerere 230) kell kitölteni. Az űr-
lapba a személyes adatokon kívül a proMissio 
Egyesület adatait kell beírni (Asociatia 
Promissio, C.I.F. 21616888, bankszámla: RO76 
BTRL 0270 1205 D739 32XX), az átutalásra 
kerülő pénz összegét a pénzügyi hivatalban ve-
zetik rá.  
   Ha Önnek nincs lehetősége jövedelemadója 
2%-val támogatni a proMissio Egyesületet, ak-
kor kérje meg erre munkaviszonyban álló csa-
ládtagjait, barátait, ismerőseit. 
   A kitöltött űrlapot le lehet adni személyesen is 
a pénzügyi igazgatóságon, vagy a lelkipásztor 
által elküldheti a Marosi Református Egyházme-
gye titkárságára, és mi elvisszük az illetékes 
hivatalba. 

Fodor Ákos 

                    AXIÓMA  
 

Megérteni nem, 
csak elfogadni tudunk: 

kit, mit; úgy, ahogy. 



        Mária és Márta magazin 14. 

 

Lázár feltámasztása 
 
Jézus gyakran járt Betániában, s ott mindig szívesen kereste fel a 
három testvérnek, Mária, Márta és Lázárnak a házát. Mindhármu-
kat nagyon szerette. Lázár egyszer nagyon megbetegedett. Test-
vérei azonnal megüzenték Jézusnak, hogy Lázár, akit Ő szeret, 
beteg. De mire odaérkezett, Lázár meghalt, sőt el is temették. 
Márta nagy szomorúsággal fogadta Jézust, mondván: „Uram, ha 
itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem!”. Jézus vi-
gasztalta őt, és azt válaszolta, hogy „Feltámad a te testvéred”. 
Márta ezt úgy értelmezte, hogy feltámad majd az utolsó napon, 
az utolsó ítéletkor. Ő tudta, hogy amit csak kér Jézus, azt Isten 
mind megadja, de azt már nem hitte, hogy Jézus még a halált is 
képes legyőzni. Ekkor Jézus elmondott egy saját magáról való 
bizonyságtétel. Ez a bizonyságtétel olyan dolgokról szól, amit em-
beri elme nehezen tud elfogadni. Amit csak Isten tud meg-
valósítani. 
Ezután kimentek Lázár sírjához a temetőbe. A halottakat kis bar-
langokba temették, és a barlangok nyílására köveket helyeztek. 
Mikor oda érkeztek, Jézus azt kérte, hogy vegyék el a követ, 
amellyel a Lázár sírját lezárták. Jézus ekkor imádkozott és han-
gos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!”, mire az kikelt, kijött a sírból. 

A Lázár feltámasztásának története azt hirdeti, hogy az Úr Jézus-
nak hatalma volt és van a halál felett. Ő valóban a feltámadás, az 
élet. Ha elfogadjuk őt és hiszünk benne, minket is életre kelt, és 
örök élettel ajándékoz meg. 

A mellékelt kosárban összekeveredtek a Jézus ajkáról elhangzott 
bizonyságtétel szavai. Ürítsétek ki a kosár tartalmát s próbáljátok 
meg úgy egymás mellé helyezni a szavakat, hogy azokból a Bib-
liában olvasható bizonyságtételt lehessen helyesen elolvasni. Ha 
elkészültetek, már csak annyi feladatotok marad, hogy megkeres-
sétek, hogy a Bibliában hol van megírva ez az ige. 
A helyes válasz beküldői között jutalomkönyvet sorsolunk ki. 

Pintér Béla 

Él az Úr                  

                                                                         

Sokan azt mondják, hogy Isten már nem él,       
vagy csak kőszobor egy kis templom mélyén.  
És csak szép mese, hogy elküldte fiát, 
aki kereszthalált halt a Golgotán.  
 
Refr: 
De én tudom, hogy él, él, él, él az Úr! 
Én tudom, hogy él, él, él, él az Úr! 
Honnan tudom, ezt kérdezed, 
Onnan hogy ma reggel beszéltem vele! 
 
Sokan azt mondják, hogy élt de messze van, 
és nem érdekli, hogy az emberrel mi van.  
Hideg tróntermben ül magányosan 
és a földet onnan nézi álmosan. 
 
De mi jól tudjuk hogy Isten ma is él (ma is él), és 
az Ő kezében vagyunk te és én (te és én), 
és az nem mese, hogy elküldte fiát, 
mert Ő érted is meghalt a Golgotán! 
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Húsgombóc leves 
    Hozzávalók: 40 dkg darált hús, 2 gerezd összezúzott 
fokhagyma, 1 nagy hagyma, összetörve, 2 sárgarépa 
apróra vágva, 1 cm gyömbér (apróra vágva), 1 doboz 
gombakonzerv, 1 kávéskanál só, 2 evőkanál fehérbors, 1 
evőkanál kukoricaliszt, 1 evőkanál olaj, 1-2 liter húsle-
ves. 
    Elkészítés: Tegyük a húst, hagymát, fokhagymát, bor-
sot és sót egy tálba, szórjuk rá a lisztet és öntsük rá az 
olajat. Jól gyúrjuk össze és formáljunk 2 cm átmérőjű 
gombócokat. 
Főzzük a sárgarépát, gombát és gyömbért csirkehúsle-
vesben. Amikor felforrt, adjuk hozzá a gombócokat és 
pároljuk 5 percig. 

  
Maláj palacsinta 
    Hozzávalók: 34 dkg búzaliszt, 4 kávéskanál sütőpor, 3 
kávéskanál cukor, 2 felvert tojás, csipet só, 2 csésze víz, 
1 csésze tej, 2 evőkanál olaj.  
    Elkészítés: A töltelékhez 2 kávéskanál pörkölt sze-
zámmag, 3 evőkanál földimogyoró durvára darálva, 6 
kávéskanál vaj, 6 kávéskanál cukor, 6 kávéskanál édes 
kukoricakonzerv. Keverjük össze a töltelék hozzávalóit, 
majd készítsük el a tésztát. Tegyünk a forró serpenyőbe 
egy adag tésztát, félig süssük meg, töltsük meg, tegyünk 
rá egy kis vajat, és lefedve süssük néhány percig. Félbe-
hajtva tálaljuk. 
 

A jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanul   

 
Alig van Erdélyben református gyülekezet, amelynek 
ne lenne valamilyen kapcsolata hollandiai gyüleke-
zettel vagy alapítvánnyal. Rejtvényünkben a holland-
erdélyi református kapcsolatok kezdeteit idézzük fel.   
 
Vízszintes: 1. Az ellenreformáció idején különösen 
sokat szenvedett holland város. Egyetemét 1575-ben 
Orániai Vilmos alapította, melyen már a kezdetektől 
sok erdélyi diák tanult. Csupán 1700-1848 között 127-
en, 7. Észak-hollandiai kisváros, egyetemét 1585-ben 
alapították. Az erdélyi diákok kedvelt egyeteme volt. 
Egyetemén 1700-1811 között 161 erdélyi diák tanult 
(zárt betű: F), 14. Kelet-Ausztriai, 15. Mutatószó, 16. 
Ilyen választás is van, 17. Régi mozdonyok hajtóereje, 
18. Ádám társa, 20. Egyik halmazállapot, 22. Hazai pénz-
nem, 24. Erős egynemű hangzói, 25. Gyermeke, unoká-
ja. 27. A vers vége! 28. Kereskedelmi társaság, 29. Ma-
gyarországi nagyközség a Duna és Balaton között, 31. A 
gondolkodás ilyen tevékenység, 33. Gépjárművek bejegyzési 
hivatalának román rövidítése, 34. Ilyen díj is van, 35. Magához 
szorít, 37. Az egyházfenntartói járulék régi neve, 38. Három-
széki vár Csernáton határában, 39. Vissza: magyarországi mu-
rok, 40. Gyertya része, 41. Magát megnevezni nem akaró, 43. 
Azonos mássalhangzók, 44. Bod …, híres erdélyi tudós, 
1740-1743 között a leydeni egyetemen tanult, 46. Török Haj-
ni, 47. Bibliai helység Salamon király korában (I. Kir. 3.), 50. 
Jutalom, fizetés, 51. Régiesen: volt, 52. Becézett Enikő, 53. 
Tervezés kezdete! 55. De Ruyter …, híres holland tenger-
nagy, 1676-ban ő szabadítja ki Nápolyban a magyar gálya-
rabokat, 59. Hollandia fővárosa, száz csatornája és hat-
száz hídja miatt észak Velencéjének nevezik. Itt nyomtatta 
ki 1685-ben Misztótfalusi Kis Miklós az Aranyos Bibliát, 
60. Hiányosan orrol! 
  
Függőleges: 1. Fegyvert használ, 2. Agresszió, 3. Vissza: 
fél zsilip! 4. Fonetikus mássalhangzó, 5. Ez a régi trák, 6. 
Híres magyarországi művészeti díj, 8. Vissza: régi mezopo-
támiai város, 9. Nagyon idős, 10. A várva várt nagy vakáció 
neve, 11. Káposztafajta, 12. A legnagyobb erdélyi mese-
mondó, 13. Erős dereka! 17. Híres észak-hollandiai egye-
temi város, 1700-1848 között egyetemén 44 erdélyi ifjú 
tanult, 19. Régiesen: adott, 21. Kettős mássalhangzó, 23. 
Az 1636-ban alapított holland egyetemen tanult Apáczai 
Csere János is. 1700-1848 között 108 erdélyi diák tanult 
ezen az egyetemen, 25. Sok régi terítőn, abroszon ilyen a 

hímzés, 26. Az erdélyi szászok vezetőjének tisztsége a közép-
korban (névelővel), 30. Nagyapa hollandul, 32. Vissza: kettős 
mássalhangzó, 33. Félig rendel! 35. Röpce részlet! 36. Méhek 
viaszépítménye, 37. Testrész, 39. Ilyen helyzet is van, 40. Ke-
reső kezdete! 42. Becézett orosz Anna, 43. Kötőszó, 45. Tárgy 
az irodalomban, 46. Egyszerű zártípus, 48. Haranghang, 49. 
Erős tiltakozás, 51. Erődítmény, 54. Azonos mássalhangzók, 
56. Íme, 57. Téli takaró, gyermekek öröme, 58. Vissza: kettős 
mássalhangzó. 
Beküldendők: vízszintes 1, 7, 44, 55, 59, függőleges 17, 23. 
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtőnek! Ezúttal Bukur Juliska 
csekelaki olvasónk részesül könyvjutalomban.  
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Otthon. Család. Kenyér után 
futó gond-púpos emberek. 
Szülés. Szoptatás. Temetés. 
Asztag-rakó hétköznapok: 
kérges kezűcselédsereg... 
 
Csúfoltak, otthagytalak. 
Kikértem jogos jussomat, 
csuhajra kaptam kalapom, 
apám kertjéből hetykemód 
vágtam virágos botomat. 
 
Legényesen, toronyiránt. 
Botomtól szagos volt az út. 
Szemem fecskéje repkedett, 
léptem körül tavaszt csinált 
s mézes bortól forrt mint a kút... 
 
Mámor-városba vitt a vágy, 
mely minden percben változik, 
mert minden ember idegen, 
összeverődött csók-kalóz: 
habzsol, elzüllik, távozik... 
 
Őrült, vad virágkarnevál, 
színes gyermektelen gyönyör. 
Gyümölcs nincs. Vége: éhezés. 
Sertés-koszt: undor-vályuban 
fanyaron csillan a csömör. 
 
Elég volt. Nincs már botomon 
kéreg: lerágta csúnya szám. 
Az örökségem odalett. 
Megyek haza. Így koldusan 
ha befogad atyám, hazám. 

Jöjj otthon, zsoltár-ajku csend, 
egyhangú, látszat-unalom, 
melynek száz álma, színe van, 
cselédarcú hétköznapok, 
jövőt őrlő élet-malom! 
 
Család! rettentő rejtelem, 
a kerítésed gyötrelem, 
trágyáz öröm, könny, förtelem, 
– de az Igaz, a Szép, a Jó 
s az Isten is benned terem! 
 
Atyám, Teremtő, Atya vagy! 
Azt tedd velem, amit akarsz. 
Roncsolt botomat, szívemet 
ültesd kertedbe s újra szép 
rügyes lesz, s arcom Isten-arc… 
 
 

Mécs László 
 

A tékozló fiú hazatér 


