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A születésről és 
újjászületésről 

 
Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert 
eljött az ı órája: de mikor megszüli az ı gyermekét, 
nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy 
ember született e világra. (János 16, 21.) 
 
    Egész életünk titok, de az kétségtelen, hogy életünk 
kezdete és vége a legtitokzatosabb. Ilyenkor még azok 
is gondolnak Istenre, akik különben egészen jól meg-
vannak nélküle. De az életnek e két határán mindenki 
önkéntelenül is Istenre gondol. A születésnél és halálnál 
érzi az ember, hogy köze van Istenhez. Még az orvosok 
is, akik számára a születés és halál a világ legter-
mészetesebb dolga, megrendülve állnak e két esemény 
elıtt. S még a hitetlen orvos is érzi, hogy ezen esemé-
nyek mögött kell legyen valaki. 
    A Szentírás végig arról tesz bizonyságot, hogy a 
születés szoros kapcsolatban áll Istennel. Sokszor ol-
vasunk arról, hogy Isten egyik asszonynak bezárta, 
másiknak pedig megnyitotta a méhét. A hívı ember épp 
ezért minden fogantatásért és minden születésért Istent 
magasztalja. Az életet, mint Isten legcsodálatosabb 
ajándékát az İ kezébıl fogadja el. A keresztyén szülık 
tudatában vannak annak, hogy ık legfeljebb csak esz-
közök az élet továbbplántálására, de az élet mindig Is-
ten ajándéka. 
    Az édesanyák tudják, mert átélték, hogy a szülés 
nagy fájdalommal jár. Miért kell már az élet kezdetéért 
ennyire megszenvedni? Az édesanya lelkileg is szen-
ved, mert meg kell válnia magzatától, a gyermek szen-
ved, mert el kell hagynia azt a védettséget, amit az a-
nyaméh jelentett számára. Az is lelki szenvedés, hogy a 
szülık tudják: egy bőnös ember érkezett a világba. A 
születés hordozza a teremtés, de a bőn titkát is, ezért a 
születésnél különösen keveredik az öröm és a fájdalom. 
Persze az öröm nagyobb kell 
legyen, mint a fájdalom, mert 
a kegyelem nagyobb, mint a 
bőn. Mi komolyan vesszük a 
bőnt a születéskor, de még 
sokkal komolyabban vesszük 
a kegyelmet, amely már a 
születésnél is ott van.  Minden 
születés felett Isten kegyelme 
ragyog, s ezért Isten akarata 
szerint való dolog az, hogy a 
születésnapokat ünnepként 
éljük meg, amikor az egész 
család, baráti vagy lelki közös-
ség hálát adhat egy-egy em-
ber születéséért, életéért. Mert 
Isten sokkal több kegyelmet 
ad az életünkben, mint a-
mennyinek tudatában va-
gyunk. Kegyelem az, hogy süt 
a Nap, hogy énekelnek a 

madarak, az egészség, de a legnagyobb kegyelem az, 
hogy Isten annyira szeretett minket, hogy Fiát adta 
értünk. Az, hogy Jézus is születés által érkezett ebbe a 
világba, azt jelenti, hogy minden újszülött gyermek ke-
gyelem alatt érkezik. Isten minden gyermekre már 
születése pillantában a betlehemi Gyermek áldozatán 
keresztül néz. Krisztus keresztjéért Isten minden gyer-
meket rendkivüli módon szeret. Jézus születése azért 
olyan csodálatos, mert benne az Isten rendkívüli ke-
gyelme megszokott módon érkezett ebbe a világba. 
Azért született megszokott módon, hogy a rendkívülit 
elvégezhesse életünkben, hogy akik a bőn miatt Isten 
átka alatt születtünk, az áldás hordozóivá legyünk. Az, 
hogy Jézus is gyermekként, minden más emberhez 
hasonlóan érkezett, ami megszokott, szürke életünket 
csodálatossá, rendkívülivé teszi, épp azon kegyelem 
által, ami benne jelent meg. 
    A kérdés az, hogy ez miként valósul meg az életünk-
ben, s hogy minden ember életében megvalósul-e? A 
Szentírás erre egyértelmő választ ad. Nem mindenki 
élete lesz rendkívüli, hanem csak azoké, akik az 
újjászületés csodáját átélték. Sokan azt mondják, hogy 
az emberi tudás és technikai fejlıdés széppé és áldottá 
teszi az életünket. Mi nem tagadjuk azt, hogy ez valóban 
nagy áldás a világnak, de az ember minden fejlıdés el-
lenére bőnös maradt. A sors iróniája, hogy az a század 
hozta a legtöbb borzalmat az emberiség életében, 
aminek kezdetén az emberek nagy reményeket főztek a 
tudomány és technika által hozott áldásokhoz. A 
Szentírás azt tanítja, hogy az ember nem tud a bőn bőv-
körébıl a maga ereje által kitörni. Ezért beszél Jézus az 
újjászületés szükségességérıl. Az embernek felülrıl, 
Istentıl kell újonnan születnie. Csak az újjászületés az 
igazi megoldás az ember számára. Persze, ahhoz hogy 
az ember újjászülethessen elıször meg kell születnie. 
Mert aki nem születik meg, az újjá sem születhet. Né-
pünknek ezt is nagyon meg kell fontolnia. Sok vita folyik 
arról, hogy hogyan lehet megtudni, hogy valaki 
újjászületett-e vagy sem? A Szentírás erre is világos 
választ ad: az újjászületett ember az, aki hisz Jézus 

Krisztusban. Az ilyen ember 
fogja szeretni Istent és a fele-
barátját is. Az ilyen ember életé-
ben megjelenik valami új dolog: 
az Isten Jézusban megjelent 
szeretete. Akiben ez nincs meg, 
az nem is él igazi életet, mert az 
igazi életet Jézus adja nekünk. 
    Imádkozzunk azért, hogy Isten 
Igéje és Lelke által végezze ben-
nünk tovább az újjászületés 
munkáját s ennek látható jelei le-
gyenek a mi életünkben. Mert é-
letünk nagy kiváltsága lehet a 
születés és halál között, hogy 
abban Isten újjászülı erıi jelen-
nek meg és munkálkodnak. Le-
gyen sok örömünk a születésben 
s még több az újjászületés cso-
dájában. 
                              Lırincz István 

     

    Nagy Székely Ildikó 
 

Szaggatott óda 
                        Krisztiánhoz 

 

Délelőtt volt és május vége, 
a csend, mint fényszomjas itatós 

tapadt az elasztikus égre, 
s kis tested átcsusszant a fénybe, 

mályvapiros és tengerkék 
halhatatlan kövekből katlan, 

s erdők hajában, madárhalkan, 
Isten alkotta pillanatban, 

– pár percre – én voltam az Ég.  
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Mettől meddig 
 

    Nem tudom, mióta élek.  
    Születésem napját feljegyezték ugyan, de azt megelızıen, már akkor 
is vert a szívem és jeleket küldtem a külvilágra, mikor még anyám méhé-
ben voltam. 
    Csecsemı- és gyerekkoromban, az egészséges fejlıdés és az életben 
maradás céljából több védıoltást kaptam, majd iskolássá cseperedve a 
tanítóim igyekeztek átadni mindazt az ismeretet, melynek birtokában si-
kerül eligazodnom az életben. „Majd kikerültök a nagybetős ÉLETbe” – 
mondogatták –, és ilyenkor úgy éreztem, hogy addigi életem említésre 
sem méltó, csupa kisbetőkbıl áll, talán igazából el sem kezdıdött még.  
    Nyomorúságos gazdasági helyzetben váltam kenyérkeresıvé, bár lel-
kiismeretesen igyekeztem munkámat végezni, évekig úgy éreztem, hogy 
keresetembıl nem tudok önállóan állni a lábamon. Megélni lehet ugyan a 
havi bérbıl, mondogatták idısebb kollégáim, de ÉLNI nem lehet. A dikta-
túra bukása lelkesedéssel és reménnyel töltött el, úgy éreztük, hogy fellé-
legezhetünk, levegıhöz jutunk, az élet valójában most kezdıdik el. Nem 
így történt. Elıbb-utóbb beláttuk, hogy szinte minden maradt a régiben, 
igazi változás nem következett be. Megkeseredve vettük tudomásul, 
hogy mindenrıl lekésünk, lemaradunk, elmegy elıttünk az utolsó járat is. 
Itt maradtunk, az élet pedig máshol van.  
    A határok megnyitása után, egyre többen vállalkoztak arra, hogy ide-
genben próbálnak új életet, biztosabb egzisztenciát megalapozni. Munka-
hely változtatásában, vállalkozás indításában, szerelemben, házasság-
ban keresik az új élet lehetıségét. Akik tehetik, gyakran utaznak. Új élet-
tel mégsem, – legfeljebb új élményekkel gazdagodnak.  
    Környezetváltozásra vágyunk, de mi magunk nem akarunk változni. 
Úgy ragaszkodunk szokásainkhoz, életmódunkhoz, szenvedélyeinkhez, 
mintha bármelyik nélkül sérülékenyebbé, szegényebbé válnánk. Aki a 
világ bármely részén a saját maga által kilélegzett, áporodott levegıt 
szívja be újra és újra, annak felesleges környezetet váltania. A hiányér-
zet, a szívben tátongó őr egyre mélyül, amíg fel nem ismerjük, hogy az 
egykor Nikodémushoz intézett szavak hozzánk is szólnak: Szükség nék-
tek újonnan születnetek. 
    Aki újjászületett, az nem saját erejével, tudásával, vagyonával, hanem 
a benne lakó Lélek által visz véghez saját képességeit meghaladó tette-
ket, és hordoz erején felüli terheket. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten 
fiai – írja Pál apostol – és a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiai-
nak a megjelenését. Látja-e a világ, hogy új élet van bennem, vagy csak 
a más útjában álló, más helyét elfoglaló, más levegıjét rontó testet érzé-
keli? 
    A Lélektıl való születés nem csak egy új élet, hanem az örök élet ígé-
retét hordozza magában. Testtıl való születésem után megvizsgáltak, 
hogy életrevaló vagyok-e, szívom-e a tápláló anyatejet, kapaszkodom-, 
és markolok-e. Mérlegre helyezve követték a gyarapodásom. Újjászüle-
tett életemet, ehhez hasonlóan, kíváncsian figyelem, van-e bennem sze-
retet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, szelídség, 
mértékletesség, – mindaz, amit a Szentírás a Lélek gyümölcsének nevez. 
    Az ellenségeskedés, győlölködés, harag, pártütés, irigység, gyilkos-
ság, részegség, és mindazon megnyilvánulások elkerülésével, melyeket 
a Biblia a test cselekedeteinek nevez, még nem váltam gyümölcsözı 
életté. Amikor a kényelem elhatalmasodik rajtam, a szeretet megfogyat-
kozik bennem, és jót cselekedni rest vagyok, hallom a figyelmeztetést: 
Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. 
    Lélek nélkül a test halott. Az élı állapotnak nem jellemzıje a tétlenség. 
    Bár nem tudom pontosan, hogy mióta élek, testben járó, Lélek által 
újjászületett teremtményként, egyre biztosabb vagyok abban, hogy a fej-
fámra kerülı évszámok nem az életem kezdetét és végét jelzik majd. 

                                                                              
                                                                               Bustya Sándor 

Beney Zsuzsa 
 

Anya dúdolja 

 
Azt kérdezed tőlem, 
hogyan vártalak?  
 
Mint az éjszakára 
fölvirrad a nap, 
mint a délutánra 
jön az alkonyat, 
mint ha szellő jelzi 
a förgeteget – 
ezer pici jelből 
tudtam jöttödet. 
 
Mint tavaszi reggel 
a nap sugarát, 
fagyos téli este 
jégcsap illatát, 
mint az alma ízét, 
tejet, kenyeret – 
pedig nem is láttalak még, 
úgy ismertelek. 
 
Mint a fény az árnyat, 
záport a virág, 
mint patak a medrét, 
madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel 
a fák az eget – 
mindenkinél jobban téged 
így szerettelek. 
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Kodolányi János 

Gyermek születik 
(részletek) 

 
    A falu siket csendje ránehezedik a kis szobára. Mint-
ha a silány petróleumlámpa libegı lángjára is ráne-
hezednék: görcsösen, reszketve ég a kis láng, zümmög 
és sír, mint a rab bogár, szeretne kiszabadulni a lám-
pából, az üvegcsıbıl, kiszabadulni vadul és ropogva, 
harsogva élni s elönteni fényével és forróságával a 
világot.  
    A fiatal asszony az asztal mellett ül, éppen a lámpa 
sáppadt fénykörében, puha haja szép lomlokába hull, 
amint lehajtja a fejét a varrásra. Vézna válla kissé meg-
görnyed. Gyors, lázas munkában van, régi fehérnemőjé-
bıl gyermekinget fabrikál, egészen apró, valószínőtlenül 
játékszerő babainget és pelenkákat. A férfi pedig köny-
vére hajolva olvas. És hátul, az ágyak mellett a homá-
lyos sarokban, vesszıbıl font öreg gyermekkocsi áll s a 
kocsiban a szıke kisfiú alszik csendesen. 
    A fiatal asszony felemeli gyerekes, halvány arcát. A 
pillantásuk találkozik. Az asszonyka világoskék szeme 
kérın tekint rá, mint a letaposott búzavirág az útszélen s 
a férfi szíve elfacsarodik láttára.Tildi ekkor ölébe ejti a 
varrást s nagyon halkan, nagyon sápadtan s szemében 
a megriasztott állat félelmével súgja, hogy csak a férfi 
hallja:  
    – Rosszul vagyok... 
Menj el Szabónéhoz – 
suttogja tovább az 
asszony. 
    Leakasztja a szegrıl 
kopott és szők tavaszi 
felöltıjét, fejébe csapja 
kopott kalapját s még 
egyszer odamegy a 
sápadt asszonyhoz. Le-
hajol hozzá s megcsó-
kolja a homlokát: – Légy 
bátor... te mindig olyan 
bátor voltál...  
    Kint hővös szél csap a 
férfi arcába. És fene-
ketlen sötétség veszi kö-
rül. Az égen nincs egyet-
len csillag, néma és ellen-
séges az egész láthatat-
lan falu. 
    Sokáig ment, ment lé-
lekszakadva s még 
messze volt. A hosszú ormánsági falu meglapul a sötét-
ben s eléjerakja buckáit, kátyúit és buktatóit. 
    Lépteit meggyorsítja, amennyire csak lehet. 
    Helyben van már. Megáll a kétablakos parasztház 
elıtt és hallgatózik. Semmi nesz. Óvatosan megkocog-
tatja az ablaküveget. Csend. Erısebben kocogtat. Kérın 
kocogtat, mint az éhes cinke télen. S vár. 
    Végre világosság gyúl odabent. S kissé megnyílik az 
ablak.  
    – Szabó néni, az Isten áldja meg, jöjjön, a felesé-
gem...  
    – Hej, édös lelköm, hát ü is!... – csapja össze kövér 

kezét a bába s nevet. – Mejen hamisak ezök az asszo-
nyok! Itt is a Szabó néni, ott is a Szabó néni... Mindenütt 
szaporodnak! Sömmi baj! Tessék most hazafutni, majd 
mék...  
    Szinte futva megy a sötét uccán. Már messzirıl látja a 
szobájából kiszőrıdı fényt, berohan a kapun, be a 
szobába. A felbontott ágyban fekszik Tildi, fehér mint a 
mész. Feléfordítja kék szemeit és beharapott ajkán mo-
soly suhan át. Kinyújtja meztelen karját. A férfi az ágy-
hoz megy, megcsókolja az asszony homlokát s megsi-
mogatja. Bágyadtan szorítja a kéz az övét s a kék sze-
mek fájdalmasan néznek rá.  
    – Ne félj, ne félj.. . 
    – Jaj, nagyon rosszul vagyok...  
    – Hiszen te olyan hıs voltál, mikor a kisfiú született... 
emlékszel, úgy-e ...  
    A férfi megcsókolja, aztán felugrik. Kimegy és tüzet 
rak a konyhában. Vizet tesz fel.  
Aztán bemegy és a szekrénybıl türölközıket, lepedıt 
vesz ki. Odamegy az ágyhoz. És simogatja az asszony 
arcát és homlokát. S az asszony görcsösen szorongatja 
a kezét, furcsán mosolyog.  
    – Mikor jön Szabóné? – suttogja az asszony.  
    – Mindjárt... talán már jön is... biztosan jön már ... ne 
félj semmit...  
    A férfi kiszalad a konyhába s megnézi a vizet. Aztán 
kiszalad a tornácra s hallgatózik. Torkában ver a szíve. 
Nem jön senki. Visszamegy az ágyhoz, leül, nézi a fe-

lesége arcát. Milyen más 
most ez az arc. Milyen 
átszellemült, fájdalmas, 
tiszta, milyen reménykedı 
és mégis kétségbeesett. 
Milyen magasról néz le rá, 
milyen más világból s mé-
gis, hogy érti ıt. Milyen fi-
nomak a színei, milyen hal-
ványak s milyen fájdalma-
san boldog.  
    Most forogni, vergıdni 
kezd az asszony. Nem 
akar kiáltani, nehogy a ko-
csiban alvó kisgyerek fel-
ébredjen. Felül, hasára 
tapasztja a tenyerét, haja 
az arcába hull, arca eltor-
zul, minden tagjában resz-
ket a fájdalom, arcán vé-
gigperegnek a könnyek. 
Halkan nyög, jajgat... A 
férfi felugrik, szaladgál a 
szobában, kalapja, kabátja 

rajta, szeretne kifutni az uccára és segítségért kiabálni... 
    Most eszébe jut valami, amit könyvekben olvasott. 
Kirohan a konyhába, egy fazékba kiönt a melegvízbıl s 
becipeli. Leteszi a gızölgı fazekat az ágy elé. S karját a 
félig eszméletlenül kínlódó asszony alá csúsztatja, segíti 
felülni az ágyban.  
    – Gyere szépen... ez jó lesz... Ez könnyít rajtad... – 
suttogja, mintha kisgyermekhez beszélne.  
    Reszketve, vonagló testtel, fogvacogva száll ki az 
asszony az ágyból. Szinte légies az ingben s olyan fehér 
és törékeny, olyan gyenge, mint egy halott. Gépiesen 

Kedei Zoltán rajza 
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ültetteti magát a párolgó víz fölé és a szülıfájdalmak 
valóban erısödnek most. Már jajgat, körmeivel beleváj 
az ura kezébe, görcsösen markolja, szorítja, ahol éri, 
fogja és rátapad szinte, nem tudja, mit fog és mibe 
kapaszkodik, az életbe kapaszkodik, azt érzi csak... 
    – Jaj, drágám, drágám, segíts... jaj, meghalok... – 
suttogja a szegény és tépi, markolja a férfi haját s az 
csak annál jobban odahajtja a fejét, karjaiban tartja az 
asszonyt s emeli egész erejébıl vissza az ágyra s 
közben csókolgatja könnyes, verejtékes arcát s 
nevetésszerő, könnytelen zokogás fojtogatja.  
    – Nem halsz meg, ne félj, túl esel rajta ... Szedd 
össze magad ... No most... Úgy ni... Jaj, csak jönne már 
Szabóné ...  
    A férfi nem lát és nem hall mást, csak a vajúdó 
asszonyt. Azzal van most tele az egész élete. S mikor 
az ágyba beemeli, kétségbeesve látja, hogy a szülı-     
fájdalmak elcsitulnak, elgyengülnek s a várt hatás nem 
jelentkezik... S a feleségére néz. Ijesztıen sápadt az 
arca, szemét behunyta, liheg... Isten, ha vagy, hát most 
légy! Adj szülıfájásokat! 
    A kék szemek kinyílnak. De a keskeny ajak nem mo-
solyog. Üresen, minden határon túlról néznek a szemek, 
mint azoknak a szemei, akik már a búcsúzást sem tart-
ják szükségesnek... A férfi átkapja az asszony puha, 
sima nyakát, arcát csókolja s kérleli.  
Újabb görcshullám érkezik. Tildi arcvonásai össze-
kuszálódnak, felnyög, egész testében megremeg. S a 
rohamok egyre erısebben megismétlıdnek. A szinte 
önkívületben fetrengı asszony hátrafeszül az ágyban, 
megmarkolja az ágy fáját, felemelkedik a magasba, jaj-
gat, verejték csurog le a homlokán, majd visszaesik, 
beletúr a férfi hajába, marokra fogja, mint a füvet, nem 
tudja, mit cselekszik, nem tudja talán azt sem, hogy hol 
van, csak a férje nevét suttogja lázasan és jajgat...  
    – Fogj csak... Markolj meg! Ne félj semmit, ne törıdj 
semmivel! Nem halsz meg, szép kis gyerek lesz! Elmúlik 
mindjárt! Milyen jó lesz aztán! Ne félj, ne félj!  
    S belenevet a szenvedı arcba, nevet, maga sem 
tudja: miért, csak nevet ösztönösen, bár sírni volna 
kedve és csókolja a csapzott arcot s odaadja a nyakát, 
hogy kapaszkodjon belé az asszony, törje össze, ı nem 
fontos, ı csak eszköz, a fontos az élet, a gyermek.  
    S a szülıgörcsök elmúlnak, elcsitulnak, a rohamnak 
vége s a szegény arc visszahull a párnákra, a vér lefut 
belıle teljesen, kimerült és halotti ez az arc és a test a 
takaró alatt csak néha borzong össze, mintha a halál 
fagyától dideregne. Vége, vége... Hát nincs mentség? Itt 
áll a férfi, egyedül, a szakadék partján s nincs benne 
gondolat és nincs körülötte semmi és senki. De uralko-
dik magán, nem adja fel a harcot, nem és nem, amíg 
lélegzik az asszony. 
    Nyílik az ajtó. Szabóné jön. Ledobja kendıjét s arcán 
az elmúlhatatlan vidámsággal, szalad az ágyhoz.  
    – Ó, ó, mi az, hát mi az? Baj van? No, ett vagyok má, 
nem kell félni...  
    Gügyög, mintha csecsemıvel beszélne. Szavai közé 
olykor jó paraszti kifejezéseket kever.  
    Mintha új erı, új lélek áramlott volna a vajúdó 
asszonyba, egészen öntudatra tér, elmosolyodik, körül-
néz s hirtelen magához húzza a férfi fejét s melegen, 
sajnálkozóan megcsókolja. A férfi torkában felzokog a 
nevetés, simogatja a könnyes arcot. Úgy érzi, most már 

nincs semmi baj...  
    A bába szélesen mosolygó arccal integet neki : nincs 
baj, rendben lesz minden. S valóban, alig ül az ágy szé-
lére, megérkeznek az új és legerısebb fájások, megfor-
gatják az asszony testét, mint a meglendülı gépkerék, 
arca megvonaglik, foga csikorog, kezével valami szilárd 
tárgyat keres és a férfi most már boldogan s bizakodva 
hajtja oda a fejét. Az asszony átkarolja a nyakát, gör-
csösen belekapaszkodik ...  
    A görcsök egyre fokozódnak. A bába nyugodtan nézi 
ıket s biztatja az asszonyt. S végre!  
Végre felhangzik a hörgı, megkönnyebbülı sóhaj... És a 
szoba csendjében megnyikkan a levegıért kapkodó 
újszülött görcsös, fájdalmas sírása ...  
    És a boldog, gyors sürgés-forgásban vidáman 
hangzik fel a víz csobogása, a bába katonás parancs-
szavainak öntudatos keménysége, amint ezt, azt kéri a 
férfitól. A kislányt pólyába takargatja s odateszi szépen 
az asszony mellé.  
    Fehéren, bágyadt, átszellemült mosollyal nézi az 
anya a gyermeket, amint ott fekszik mellette lehunyt 
szemmel, kis koponyáján maréknyi barna hajjal, felemeli 
lassan a kezét s óvatosan megtapintja a gyermek arcát. 
Ujjával megsimogatja a finom bırt, végighúzza ujjahe-
gyét a profil rajzán, aztán a férfira néz, szemébe könny 
szökik s kinyújtja a kezét. Lassan fonódnak rá ujjai a 
férfi csuklójára. Nézi a fölé hajoló arcot, mintha újjá-
ébredne s minden oly csodálatosan új és furcsa lenne 
körülötte. Majd elsimítgatja a férfi kócos haját. 
    A lámpa fénye egészen elsárgul, az ablakon ólom-
fénnyel tör be a hajnal. Megváltoznak a színek s a 
bútorok egészen átalakulnak. Kékes fény lepi el a 
vánkosokat, az árnyékok körvonalai elmosódnak, 
egymásba folynak. A férfi most veszi észre, hogy milyen 
fáradt. Testéhez hozzátapad a ruha, szeme ég, kezei 
izzadtak. Odamegy a lámpához s lecsavarja, aztán bele-
fúj. Szabóné pakolni kezd, összeszedi a szennyes ru-
hákat, kiönti a fürdıvizet, megmossa a kezét szub-
limátoldatban s olyan friss és vidám, mint egy szakács-
né, aki valami nagyszerő fogást készített el. 
    S a kiskocsiban mozgolódás támad. Szıke fejecske 
emelkedik fel a kocsi párkánya mögül, álmosan néz   
jobbra-balra s furcsálja a dolgokat. Apja ott áll a szoba 
közepén s spirituszfızın tejet melegít, anyja csendesen 
fekszik az ágyban s ott sürög-forog egy ismeretlen, 
kövér néni is s olyan különös, idegenszerő hangulat van 
a szobán. Felemelkedik egészen s most észreveszi a 
gyermeket a pólyában az anyja mellett. Elbámulva nyitja 
kerekre világoskék szemét, göndör hajfürtjeit megrázza 
hitetlenkedve s kis ujjával a pólyára mutat:  
    – Ni! Baba! – kiáltja boldogan, sikongani s ugrálni 
kezd, csapkod apró kezeivel. Apja odamegy hozzá, 
ölébe emeli s az ágyhoz viszi. Hosszan csodálja a kisfiú 
a húgocskáját, azután felé kívánkozik, hadonász és li-
heg örömében. S a férfi óvatosan odateszi a kisfiút s az 
vigyázva, olyan vigyázva, mintha attól félne, hogy 
összetöri, megcsókolja a nyugodtan alvó gyermekarcot. 
Majd az anyja arcát kezdi csókolni s az asszonyka 
magához öleli mind a kettıt, sírva fakad és megcsókolja 
ezt is, azt is, azután lehunyja a szemét s a következı 
pillanatban úgy merül álomba, mintha langyos fények 
közé ereszkednék testetlenül, vágytalanul s ringatózó 
kéjjel...  
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Gyümölcsérlelő  
fájdalom 

Keserő Eszter a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem Bábaképzı szakának friss vég-
zettje. Tagja az Erdélyi Dúlák Egyesületének is, de 
jelenleg inkább a bába, vagyis szakszerő nevén a 
szülésznı szerepét gyakorolja önkéntesként. Élete a 
szülés és születés körül forog. Vele beszélgettünk a 
születés csodájáról. 
    
    A félreértések elkerülése végett, mindjárt az elején 
pontosítja: 
    – Noha mindkettı részt vehet a szülésnél, fontos kü-
lönbséget tenni a szülésznı és a dúla között.  A szülész-
nı egészségügyi szakemberként segíti, levezeti a szü-
lést, míg a dúla személyesebb kapcsolatban van a kis-
mamával, jó esetben végigkíséri a terhességet, felkészíti 
a kismamát a szülésre. Ha a kismama szeretné, akkor a 
szülésnél is jelen van, de csak segíti az egészségügyi 
személyzetet. Természetesen nagyon szerencsés, ha 
valaki mindkét szerepet fel tudja vállalni, de a mai 
egészségügyi rendszer egyelıre csak a szülésznıt biz-
tosítja a kórházakban. Ami a fogadott dúlákat illeti, felké-
résük a kismamától függ, ráadásul szerepük nem telje-
sen elfogadott, van ahol beengedik a kórházba, van ahol 
meg nem. Ahol nem engedik ıket be, vagy ha a kisma-
mának nincs lehetısége fogadni dúlát, akkor a dúla sze-
repét is a szülésznı tölti be. 
    – Szerepük abban is különbözik, hogy mennyi idıt 
töltenek a kismamával... 
    – A szülésznık nem feltétlenül ismerik a szülıszobá-

ba érkezı kismamákat, az ı feladatuk fogadni érkezés-
kor, megvizsgálni, felmérni, hogy beindult-e a szülés, és 
ha igen mennyire elırehaladott a vajúdás. A szülésznık 
a szülés teljes folyamatát követik, és ha nincsenek rend-
kívüli események, akkor ık maguk vezetik le a szülést. 
Természetesen minden szülészeten van ügyeletes, 
vagy olykor fogadott nıgyógyász, de csak akkor avat-
koznak be, ha komplikációk vannak. A szülésznık azon-
ban végig, amíg a kismama vajúdik, s még utána is leg-
alább 2 órán át figyelik és segítik a kismamákat. Érde-
mes megjegyezni, hogy míg a hivatalból kirendelt szü-
lésznı szerepe a szülés után 2 órával véget ér, a dúla 
mindaddig a kismama és immár az újszülött mellett ma-
rad, amíg a kismama ennek szükségét érzi. 
    – Mi a szép ebben a szakmában? 
    – Számomra fontos volt, hogy az egészségügyben 
dolgozzak, de különösen jó, hogy éppen szülésznı let-
tem, mert itt nincs betegség, itt csak szép van, itt csak 
öröm van… 
    – A szülı nık nincsenek mindig  tudatában, akkor és 
ott, hogy ez egy szép dolog, amiben éppen vannak. Kí-
vülrıl mindig szép? 
    – Többnyire igen, túlzás azt mondani, hogy kivétel 
nélkül mindig, mert megtörténik, hogy komplikációk 
adódnak… Én még kezdı vagyok. Vezettem le szülést 
és az maradandó élmény, hogy én fogtam meg elıször 
azt az új életet. 
    – Milyen érzés? 
    – Elıször féltem, mert nagy felelısség, de mikor meg-
született és ott volt az kezemben s láttam, hogy egész-
séges, az nagy öröm. 
    – Miért jó a nınek, aki éppen életet ad? 
    – A lányok kicsi koruktól babáznak. Kislány koromban 
én is mindig arra vágytam, hogy legyen babám, amit 
öltöztettem, ringattam. Szerintem minden nınek ez az 
egyik legfontosabb vágya, hogy legyen saját gyereke. 
Persze nem könnyő, de életet adni egy gyereknek, ma-
ga a csoda. Sokszor elgondolom, hogy miként is jön 
létre ez az élet két embernek a szerelmébıl. Lehet, 
hogy 20-30 év múlva nem érint meg ennyire, de most 
még mindenik születés számomra egy csoda. Akármi-
lyen véres vagy lila, amikor felsír, kinyitja a szemét, ami-
kor odaadják az édesanyjának, akkor szokott könnyes 
lenni a szemem. Amikor elıször találkozik a kisbaba az 
édesanyjával, az olyan megható.  
Ezért próbálok mindenkire odafigyelni, mert ez olyan 
momentuma a nık életének, ami talán egyszer-kétszer 
történik meg velük. Én próbálom támogatni, megnyug-
tatni ıket, hogy ez így természetes, így normális. Fáj, de 
meglesz a gyümölcse. A fájdalmat az emberek nem bír-
ják, nem is szeretik, de ha tudja a kismama, hogy miért 
szenved, könnyebben elviseli.  
Ha késıbb néha találkozom egy-egy anyukával és kis-
gyerekével, mindig csodálom és csodálkozom, hogy már 
tud járni és beszélni, s mennyi mindent megtanult. Ez 
számomra nagy öröm és tudatosítja bennem, hogy a 
születés csak egy kezdet, amibıl aztán még csodálato-
sabb dolgok lesznek. Ez mindig feltölt és arra ösztönöz, 
hogy szebbé tegyem a szülést, mind a kismama, mind a 
csecsemı számára. Ez a nagy pillanat, amikor megszü-
letik a gyereke és akkor ott lenni vele maximálisan, di-
csérni és ráébreszteni, hogy édesanya lett. 
            

             Korondi Kinga Keserő Eszter egy újszülöttel 
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Út az élet felé 
 
   Óriási, egészen óriási ennek a rejtett titoknak a nagy-
sága, amely itt bújik meg egy maréknyi húsban és né-
hány csontocskában. Hogyan is valósult meg ez a cso-
da? Évszázadokig, évezredekig, évmilliókig álmodtam 
errıl az egyetlen emberi lényrıl – mondja az Úr. Sokkal 
elıbb, mint amikor a világ lett; mint amikor a tejutak el-
kezdték táncukat a világőrben, már gondoltam erre a 
gyermekre, erre az egyre! Meg akartam teremteni! Szí-
vem szenvedélyesen vágyott utána, mélységesen sze-
rettem ıt. És éppen ez az igaz szeretet hívta életre ezt a 
gyermeket. Amikor eljött az ı ideje. Ebbe a kicsi gyer-
mekbe, ebbe a még semmi emberkébe is bele leheltem 
isteni leheletemet; beleadtam erımet és minden örömö-
met; ebbe az egyetlen kis lénybe árasztottam egész 
szeretetemet. Azért aztán ez a kis semmi: nekem min-
den. Belılem van, saját énemnek egy része. Értitek ezt? 
(Henri Boulad) 
    
    Szülıként sok kétely merül fel bennünk. A gyermek-
vállalás elıtt, a tervezéskor, a várandóság alatt és szü-
letés után, anya és apaként is. Elsısorban arra gondo-
lunk, hogy vajon elég jó szülık leszünk, tudjuk teljesíteni 
a gyereknevelés terén azt, amire a ránk bízott gyerek-
nek szüksége lesz, és azt, amit Isten elvár tılünk?  
    Minden nıben megvan az ösztönös hajlam, hogy véd-
je és ápolja utódait függetlenül attól, hogy gyerekkorá-
ban babázott vagy sem, hogy terhessége alatt nem tu-
dott igazán a babára hangolódni, vagy szülés után elbi-
zonytalanodott és depressziós hangulatba került. A ter-
hesség alatt és szülés után egy teljesen új világ tárul fel 
elıttünk és soha nem ismert érzéseket fogunk tapasztal-
ni szülıvé válás közben. Gyakran az anyai ösztön min-
dent felülír, az elızetes elképzeléseket, az önértékelést 
és az elvárásokat is.  
    A gyermekvárás és az újszülött gondozása nagyon 
sok szorongást is eredményez, ezért azt gondoljuk, ha 
valakinek nem egybıl jön az anyaság vagy apaság ér-
zése, akkor már nem elég jó szülı. Azonban Isten aján-
dékba adta nekünk a gyereket és az elsıdleges felelıs-
ségünk, hogy neki tetszı módon neveljük és ne csak a 
mi elképzeléseinket és jónak látott nevelési elveinket 
próbáljuk alkalmazni, hanem figyelni arra is, hogy ki az a 
kis jövevény, akit ránk bíztak, mik az ı valós szükségle-
tei. Szinte minden szülıi sikernek az alapja az, hogy 
ismerjük-e a gyereket, akiért szülıként felelısséget vál-
laltunk. A tanulás és a tapasztalás segít egyre jobban 
megismerni a babát és annak szükségeit, és ezáltal 
egyre magabiztosabbakká válhatunk. 
    Természetesen szülıként hibákat is követhetünk és 
követünk el. Nem tökéletességre kell törekedni, hanem 
az odafigyelésre és a következetességre.  Elsısorban 
fontos, hogy gyerekeinknek biztonságot és feltétel nél-
küli elfogadást nyújtsunk, ami egészséges testi és lelki 
fejlıdést biztosít. Emellett szülıként arra rendeltettünk, 
hogy gyermekünk magával hozott, Istentıl kapott adott-
ságainak kibontakozását segítsük és támogassuk ıt 
személyiségfejlıdésében, hogy felnıttként megállja a 
helyét a társadalomban és Isten elıtt, s életéért neki 
legyen hálás. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat 
adott, hogy Isten gyermekei legyenek.  Azoknak, akik  

 
hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a 
vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentıl szü-
lettek. (Ján. 1, 12-13.) 
    A szülıvé válás útja lemondásokkal, ugyanakkor ren-
geteg örömmel, boldogsággal jár. Nemcsak a szülık 
kapcsolata, de a család egész élete megváltozik. A 
megszokott ritmus, családi lüktetés és az eddigi életvitel 
teljesen átalakul. Helyette egy új életforma veszi kezde-
tét. A családi szükségletek, igények is megváltoz-
nak. Már nem csak az lesz a fontos, hogy nekünk szü-
lıknek mire van szükségünk, hanem nekünk kibıvült 
családként, hogy lesz jobb. Sokaknak nehéz megbarát-
kozni a hirtelen jött változással. Ez így van rendjén, nem 
baj, ha valaki nehezebben kezeli a hirtelen jött változá-
sokat, segítséget kérhet környezetétıl. Ma már számos 
kismamaklub, egyházakon belül és kívül, készít fel csa-
ládokat a szülıvé válás rögös útjára.  
    A szülıi lét során a szeretet az elsıdleges szem-
pont. Ha a gyerek megtanul szeretni, és ha szeretem, 
úgyis azt teszi, ami a jó, hiszen egy egészségesen fejlı-
dı gyermeknek nincs más vágya, mint az, hogy örömöt 
szerezzen azoknak, akik szeretik, és ezt felé gondosko-
dásukkal, elfogadásukkal és odafigyelésükkel folyama-
tosan közvetítik. A szeretı szülıtıl a gyermek könnye-
dén elfogadja az intı szót, a korlátozásokat és a fegyel-
mezést is. 
                                                         Porkoláb Annamária 
                                             pszichológus      
 

Gyurkovics Tibor  
 

Gyermekszületés 
 

Azt mondta a zöldkabátos: 
tudod, hogy születik a gyermek? 

A nap süt át a fákon. A lombokon 
keresztülsüt a nap, keresztül tör rajtuk. 

És aki szereti egymást, két ember, azokra süt. 
Az asszony szemébe süt, és az asszony szemében 

születik meg a gyermek, s a férfi szemében nézi őt. 
Ott ahol annyira nézte, keletkezik egy fény-pötty, 

egy kis fény, embernyi fény. 
És tűz és víz keletkezik ott és gömbölyödik. 

S amikor megvan, egy könny hullik ki az asszony 
szeméből, egy könny, s ahogy lehullik, 

emberré válik, mire földre ér. 
Így születik a gyermek. 
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Talán nem gondolnánk, de a gyer-
mekvállalás kérdése, a gyermek-
áldás hiányának feszegetése is 
egyre inkább tabutémává válik. 
Míg jó pár évvel ezelıtt a fiatal 
házasoktól szinte naponta meg-
kérdezték a rokonok, idısebbek, 
hogy mikor jön a „gólya”, ma már 
árnyaltabban próbáljuk megköze-
líteni ezt a kérdést, vagy fel se 
merjük tenni.  
Hiszen, míg  legtöbb fiatal házas-
pár életében természetes, hogy 
gyermekük születik, egyre többen 
vannak, akiknél ez az áldás késik. 
Ha szétnézünk barátaink, ismerı-
seink körében, kis és nagyobb 
közösségeinkben bizonyosan ta-
lálunk olyan házaspárokat, akik 
bár szerették volna, egészségügyi 
vagy más, talán ismeretlen okból 
nem lehetett gyermekük. Velük 
beszélgetve kínosnak érezzük 
megkérdezni, hogy miért nincs 
gyermekük. Sokszor sajnálkozva 
nézünk rájuk, s bizony tanácstala-
nok vagyunk, hogy mit mondhat-
nánk, mivel biztathatnánk.  
Református keresztyénként sze-
retnénk tudni, hogy a modern or-
vosi beavatkozások, a lombikbébi 
program, a mesterséges megter-
mékenyítés mennyire Isten szerin-
ti eszközök arra, hogy gyerme-
künk legyen. Ezt a kérdést próbál-
tuk körbejárni dr. Tolnay Lajos ma-
gyarországi szülész-nıgyógyász 
és dr. Pálhegyi Ferenc pszicholó-
gus, családgondozó segítségével.  
 
    – A Biblia tanítása szerint  élı 
keresztyén családok mennyire avat-
kozhatnak be a teremtés rendjébe, 
igénybe vehetik-e a modern orvostu-
domány által biztosított lehetısége-
ket: lombikbébi program, hormonke-
zelések, embriók lefagyasztása 
stb.? – kérdeztük dr. Tolnay Lajos 
magyarországi szülész-nıgyó-
gyásztól. 
    – A teremtés rendjébe nem a csa-
ládok és a tudomány avatkozott be, 
hanem a bőn. A bőn miatt vannak 
fertızı betegségek, genetikai hibák, 
meddıség és halál. Isten megenge-
di, hogy kutassuk a teremtett világ 
összefüggéseit és azt, ilyen módon, 

uralmunk alá hajtsuk (I. Móz 1, 28.), 
amit a teremtés során Istentıl kap-
tunk. 
    Elöljáróban egy fontos megjegy-
zés: Isten az emberi élet teremtését, 
fenntartását és a halál idejét, helyét 
és módját saját hatáskörébe vonta 
(Ézs. 43, 1). Minden életigenlı eljá-
rásunknak figyelembe kell vennie 
ezt a tényt és tiszteletben kell tarta-
nia. Az eljárások során csak olyan 
beavatkozásokat végezhetünk, ame-
lyek nem járnak szándékos (iatro-
gén) magzati, vagy embrionális 
veszteséggel. Az eljárás egészére 
nézve Isten Igéjén alapuló meglátá-
som szerint: minden emberi élet 
megfoganásakor teremtés történik. 
A házaspár, aki a mesterséges meg-
termékenyítési eljárásokban vesz 
részt, Isten felügyelete alatt áll. El 
kell fogadnia azt a tényt, hogy a 
magzat fogantatása az İ áldásával 
jön létre, a technika pedig fontos 
közremőködı ebben. Istenben kell 
bízniuk, hogy számukra az eljárás 
eredményes lehet, reménységük – 
az İ szeretetébıl és kegyelmébıl – 
beteljesülhet! 
    – A Szentírás tükrében a meddı-
séggel küszködı keresztyén csalá-
dok el kell fogadják a gyermekáldás 
késését, hiányát, vagy fordulhatnak 
a mesterséges megtermékenyítés 
eszközeihez? – kérdeztük a szak-
embertıl. 
    – Elfogadniuk el kell, de nem fel-
tétlenül a meddıséget, hanem azt, 
hogy ha az anyaméh gyümölcse 
jutalom, akkor az ı esetükben, eset-
leg, többet kell tenniük ezért, mint 
másoknak. De a tudomány nem ké-
pes megoldást adni minden meddı-
ségre. Ezt a vizsgálatok végeztével 
lehet kijelenteni, illetve elfogadni. 
Azonban bizonyos határokon belül 
ez késıbb is felülvizsgálható, mert 
olyan gyorsan jelennek meg új eljá-
rások a meddıség kezelésében, 
hogy ami néhány éve lehetetlennek 
tőnt az ma már rutin eljárás, és haté-
kony segítség a terhesség elısegí-
tésében. 
    A beavatkozások részleteit kell 
megvizsgálni keresztyén etikai 
szempontok, vagyis az Ige alapján. 
A meddıség hátterében álló kóros 

állapotok vizsgálhatóak, azok jelen-
tıs részét gyógyszeresen lehet és 
kell kezelni, vagy mőtéti beavatko-
zással gyógyítani. Aki ezt nem teszi 
meg pedig ideje és helye volna a 
házasságukban a gyermekáldás-
nak,  az lehet, hogy elássa a dénár-
ját, amit sáfárságra kapott. A mes-
terséges megtermékenyítés egy 
állomás lehet a meddıség kezelésé-
ben, de ez tucatnyi terápiás beavat-
kozást is feltételez, melyek nagy 
többsége nem érint lelkiismereti ha-
tárokat.  
    Konkrétan a termékenységet 
helyreállító mőtétek, mint a méhőri 
vizsgálat, kürtık átjárhatóságának 
vizsgálata és hasi tükrözéses (lapa-
roszkópos) kezelése, összenövések 
oldása a hasban, petefészek  hely-
reállító mőtét és hasonlók nem 
okozhatnak nagyobb lelki problémát, 
mint a vakbélgyulladás mőtéti keze-
lése.  
    A gyógyszeres kezelések nagy 
része szintén nem ütközik elvi aka-
dályokba. 
    A saját sperma feljavítása és cél-
zott, elıkészített felhelyezése a 
méhbe (autolog inszemináció) szin-
tén olyan beavatkozás mely során 
nem sértünk élettel kapcsolatos el-
veket. Az idegen sperma kérdése 
világszerte megosztja a keresztyén 
társadalmat, pedig a Biblia ószövet-
ségi törvénye, a sógorházasság in-
tézménye, ezzel azonos legitimitást 
biztosítana a családon belüli (!) pe-
tesejt illetve sperma adományozásá-
nak. A lombik  programok során 
megtermékenyült petesejtek kérdé-
se már több megfontolást kíván, de 

Gyermekáldás mindenáron? 

Dr. Tolnay Lajos 
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amennyiben a protokollt, elızetes megbeszélést követıen, 
úgy állítják össze, felvállalva az esetleges kisebb eredmé-
nyesség ódiumát is, akkor járható út lehet. Az idegen pete-
sejtbe való génanyag áthelyezés, illetve a sperma injektálá-
sa a petesejtbe (asszisztált hatching) szintén elfogadható 
eljárás lehet. Ha a  feleslegesnek bizonyuló petesejtek nem 
kerülnek megtermékenyítésre, nem végeznek embriófa-
gyasztást, illetve embrió kiválasztást (a kóros fejlıdéső 
embriók nem kerülnek visszaültetésre, illetve hagyják ıket 
elpusztulni) elkerülhetı a magzati, vagy embrionális vesz-
teség. Szakmai reménységem szerint az eljárások idıvel 
egyszerősödnek és olcsóbbá válhatnak, így nem lesz szük-
ség olyan beavatkozásokra, amelyek az életkérdések te-
kintetében keresztyének számára nem járhatóak. 
    –  Szülész-nıgyógyászként mit tanácsol azoknak, akik 
ma a meddıségtıl, a gyermektelenségtıl  szenvednek? 
    – Forduljanak szakemberhez, alapszinten sok minden ki-
deríthetı. Olyan központba jussanak el mihamarabb, ahol 
ezeket az eljárásokat megbízhatóan és a szakma korszerő 
szabályainak megfelelıen mővelik. (Gondoljanak a korsze-
rő, bonyolult elektronikus mőszereket tartalmazó autóinkra; 
ezeket sem az utcán javítgatjuk. A javítás helye a szak-
szerviz.) Támogassák egymást kitartó imádságban. A hit-
beli, lelkiismereti kérdéseket lelkigondozóval beszéljék 
meg! Akkor induljanak el, ha mindketten úgy érzik, hogy 
ezen az úton kell járniuk! 
 

Az örökbefogadás is megoldás lehet 
 
    Dr. Pálhegyi Ferenc  szerint: – A gyermekvállalás kérdé-
sében fontos szem elıtt tartanunk azt, hogy a megterméke-
nyített nıi pete emberi lény, a lombikbébi programban több 
megtermékenyített petébıl választunk ki egyet, a többit 
elpusztítjuk. Ezért tehát a Bibliával nem összeegyeztethetı 
ez az eljárás. Mint ahogy az abortusz is gyilkosság, és min-
denképpen el kell vetnünk ezt az eljárást is. 
    Ugyanakkor azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
„ne vessünk követ” azokra, akik a mesterséges megtermé-
kenyítés  módszeréhez folyamodtak. A szeretet mindig fe-
lülírja az ítélkezést. A mesterséges megtermékenyítéssel 
szemben, erkölcsileg sokkal elfogadhatóbbnak tartom az 
örökbefogadást – hangsúlyozta a Mária és Márta Magazin-
nak a keresztyén családterapeuta.  
 

Simon  Virág 
 

 
 

Kiss Jenő 
 

  Míg jöttöd várom 
 

Rád gondolok, te csöppnyi ismeretlen, 
ki élsz már, bár még nem vagy a világon, 
ki vagy már, noha lényed még titok, 
éber valóság s mégis félig álom –, 
rád gondolok, míg jöttöd várva várom. 
Ha sejtenéd, mi ez a néhány óra! 
Ha sejtenéd, mi nékünk és neked! 
Ez az, mikor már nem embrióra 
tekintünk rád – már ember a neved! 
Ember, ki a fejlődés kezéből 
átvette már a talentumokat. 
Szobor, mely várja fölszakadni leplét, 
még ki nem mondott zengő gondolat. 
De hát mit tudhatsz erről, te kisember! 
Csak én csodálom, lám, az életet, 
én ujjongok fel, hogy már él az ember, 
amikor még meg sem született! 
Él, él az ember, még mindenek előtte 
az anyakönyvbe írnák a nevét – 
túl minden szürke földi valóságon 
– félig való csak, félig édes álom – 
él az ember! Körötte ős setét. 
Sötét az őrző anyaméh sötétje, 
az idő méhének ősmelege, 
öröktől fogva abban él a lélek: 
az Isten hasonmása, gyermeke. 
Csodás titok! E zengő égi titkot, 
csöpp ismeretlen, köszönöm neked! 
A bizonyosságot, hogy él az ember, 
amikor még meg sem született! 
A születés nem kezdete a létnek, 
csak bizonyossága annak, hogy vagyunk, 
megmutatjuk magunkat: íme, élek! 

és hogy tovább élhessünk – meghalunk. 
 

 

A Romániai Református Egyház Zsinatának  
bioetikai kérdésekkel kapcsolatos tanítása 

      
    A Romániai Református Egyház tanítja, hogy a születendı életet, már indulása pillanatától kezdve, féltı 
tisztelettel óvni kell. Isten mind a születendı, mind a megszületett gyermekeket a család és a gyülekezet 
oltalmazó közösségébe helyezte, ezért egyházunk támogatja a keresztyén házasságot és a családot. 
    Arra hívja fel mind a hívıket, mind az egyházon kívüli társadalmat, hogy tiszteljék az édesanyákat és az 
anyaságot, a szülıi hivatásra neveljék a fiatalokat. Tagjai számára különös kötelességnek tartja védelmezni 
a magzati életet, amelynek elfogadása Isten áldásával jár, elutasítása vagy elpusztítása pedig az áldás visz-
szautasítását jelenti. 
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 La vita è bella  
     

    Szürke, hideg, fázós nap volt. Az emberek az utcán mogorván siettek. Az üzletben az eladók is 
kényszeredetten mosolyogtak. A kis sarki boltnál nagyobb, de a bevásárlóközpontnál kisebb üzletnek egyetlen 
esélye a megmaradásra, hogy kiszolgálói kedvesek, készségesek és mosolygósak, de azon a napon ez 
mindannyiuknak nehezen ment. Leszámítva az árufeltöltıt. İ valahol máshol járt gondolatban. A rádióból szóló 
zenét dúdolta, majd énekelte is, jól hallhatóan… hamisan. Elıször csak egy idıs úr, aztán nem sokkal késıbb egy 
fiatalabb nı állt meg nézni ıt. Nem azért, mert hamisan énekelt, hanem inkább azért, mert közben fülig ért a szája 
és teljesen elmerült az éneklésben. A dobozoktól a polcig még riszálta is egy kicsit magát. Már öten is nézték, 
amikor észrevette. Szégyellısen elmosolyodott, a tánclépésekbıl visszavett, de az énekelést és a mosolygást 
nem hagyta abba. A nézık lassan mosolyogva továbbmentek, de a napjuk már megváltozott, ık maguk is mo-
solyogtak, és gondjaik eltörpülni látszottak. Mert az élet szép. 
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Megvallom ıszintén, hogy szolgá-
latkészebb és segítıkészebb asz-
szonyt nem ismerek, mint Székely 
Józsefné Bíró Ilona tiszteletes asz-
szonyt. Holtmaroson született, 
ahol édesapja lelkész volt. Házas-
ságkötése után követte férjét a 
balázstelki, majd a marosvécsi 
gyülekezetbe, ez utóbbi helyrıl 
jöttek nyugdíjba 36 évnyi szolgá-
lat után. Négy gyermekét, vejét, 
menyeit, unokáit igazi családdá 
kovácsolta és most is mindenben 
segíti ıket. Büszke vagyok arra, 
hogy én is ebbe a családba tarto-
zom.  
 
    – Lelkészfeleségként mit jelentett 
késıbb, hogy holtmaroson lelkészi 
családban nıtt fel? Hogyan használ-
ta fel az otthon látottakat, tapasztal-
takat? 
    – Szüleim példamutató életet él-
tek, a családban a szolgálat volt a 
legfontosabb. A gyülekezetben sze-
rették és megbecsülték ıket. Mindig 
ketten látogatták végig a családokat. 
Édesapámnál szent kötelességként 
láttam az igehirdetésre való készü-
lést. Édesanyám, betegeskedései 
dacára, készséggel és örömmel vé-
gezte a gyülekezetben a diakóniai 
szolgálatot. A falunkban nem lakott 
orvos. Édesanyámat hívták éjjel-
nappal, injekciózott, sebeket kötö-
zött, jó tanácsokat adott, beteget 
vigasztalt. Rendkívüli kézügyessé-
gével elkészítette a menyasszonyok 
öltözetét. Ezt a szolgálatkészséget 
láttam és tanultam meg a szülıi ház-
nál. Itt tanultam meg, hogyan kell 
viszonyulni az emberekhez. Ez so-
kat segített abban, hogy mi is egy 
lelkészfeleség feladata, mert nem 
csak a jó pap, hanem a jó papné is 

holtig tanul.    
    – Férje oldalán az elsı szolgálati 
hely a Medgyes melletti Balázstelke 
volt… 
    – Fiatalon, 21 évesen mentem 
férjhez, a férjem már két éve 
Balázstelkén szolgált. İ volt a gyü-
lekezet elsı önálló lelkésze és pár 
hónapig a kurátoréknál laktunk, 
amíg kész lett a parókia. Lelkészfe-
leségként az otthon látottak, tapasz-
taltak útjelzımmé és követendı úttá 
lettek. Kicsi gyülekezet volt, egysze-
rő, de nagyon kedves emberek éltek 
ott. Jól éreztük magunkat, mert fi-
gyeltek ránk, sokszor hívtak maguk-
hoz. Hat felejthetetlen esztendıt 
töltöttem a románok, magyarok, szá-
szok által lakott Balázstelkén. Mai 
napig is szeretettel gondolunk vissza 
rájuk.  
    – Egy kis gyülekezet után Ma-
rosvécsre kerültek, ami éppen Holt-
maros, a szülıfaluja szomszédságá-
ban van…   
    – Marosvécsen egy nagy közös-
ség fogadott. Ott is parókiát kellett 
építenünk, közben sorra születtek a 
gyermekek, letettem a kántorvizsgát, 
nagyon sok volt a tennivaló. A kez-
deti évek nehezek voltak. Ebben a 
gyülekezetben a reám háruló felada-
tok és nehézségek megoldásában 
mindig kéznél volt édesanyám segít-
sége, és az enyém az ı számára. A 
gyülekezet asszonyai sokat segítet-
tek a kerti munkában. Késıbb, ami-
kor a gyermekek nıttek a férjem 
egyre több feladatot vállalt közegy-
házi szinten is, így nekem a gyüle-
kezetben több feladatom lett. Kivet-
tem a részem a nıszövetségi biblia-
órákban és az ifjúsági munkában is. 
Nıszövetségi találkozókat szervez-
tünk. Sok idıt fordítottunk a család-

látogatásra, amikor csak lehetet én 
is elkísértem a férjemet. Ez jó alka-
lom volt, hogy megismerjem az 
egész gyülekezetet, ma is név sze-
rint tudom ıket. Napi szinten kap-
csolatban álltam a gyülekezet tagjai-
val. Sokat számított, hogy mindig 
otthon voltam és az ajtó nyitva volt 
mindenki elıtt. Ki szeretném emelni 
a Fábián tanító házaspárt, akikkel 
meghitt barátság kötött össze, akik 
már akkor mellénk álltak és befo-
gadtak, amikor a kommunizmus ide-
jén a többi értelmiségi félt velünk 
barátkozni. Ma is hálásak vagyunk 
nekik ezért. Harminchat esztendın 
át szolgáltunk Marosvécsen. Tíz éve 
tartó nyugdíjazásunk sem távolított 
el a szolgálattól, volt gyülekezeteink-
kel való kapcsolattól. Megnyugtat és 
örömmel tölt el az a szeretet, amit 
találkozásaink alkalmával most is 
tapasztalunk. Ez is bizonysága an-

Értékes örökség – példamutató élet 

  



* A magyarói nıszövetség tagjai 2013. november 9-10 
között csendes hétvégét tartottak a jód-ratosnyai egy-
házközség vendégházában. Az alkalom — amelynek a 
témája: egyensúly, egyensúlybomlás — lehetıséget 
adott beszélgetésekre, ismerkedésre, bibliatanulmá-
nyozásra, a nıszövetségi munka lehetıségeinek meg-
ismerésére, testi és lelki feltöltıdésre. 
   

* A proMissio Egyesület 2014. február 20-án farsangot 
szervezett a nıszövetségi és idısfoglalkoztató prog-
ram résztvevıinek Marosvásárhelyen, a Gecse utcai 
egyházközség gyülekezeti házában. A program-
ban  móka, vidámság, derő mellett volt játék, verseny 
és tombola is. 
  

* A proMissio Egyesület 2014. február 28-án tartotta 
évi közgyőlését. A közgyőlés helyszíne a Gecse utcai 
egyházközség gyülekezeti háza volt. Az egyesület 
munkatársai beszámoltak az elmúlt év állandó és idı-
szakos programjairól, illetve a Mária és Márta Magazin 
szerkesztésérıl. 
 

* A Sepsi Református Egyházmegye nıszövetségi 
csendesnapjára került sor a sepsiszentgyörgyi Belvá-
rosi gyülekezetben. Az idei nıszövetségi jelige tükré-
ben – Jer és lásd meg! (Ján. 1, 46b) – a résztvevık a 
nıszövetség céljairól, küldetésérıl és az egyházban, a 
társadalomban betöltött szerepérıl beszélgettek. 
 

*   Március elsı péntekén megtartott Nıi Világimanap  
anyagát idén az egyiptomi keresztyén nık állították 

össze. Az imaláncba 
számos erdélyi nı-
szövetség bekapcso-
lódott. A Küküllıi Re-
formátus Egyházme-
gyében például Kele-
mentelkén, Gógán-
ban, Sövényfalván, 
Segesváron, Nyárád-
szeredában volt ima-
napi rendezvény. 
  
* Immár harmadszorra találkoznak Marosszentgyörgy, 
Csejd, Székelykál és Székes református asszonyai. 
Március 16-i találkozó háziasszonya a székesi nıszö-
vetség. A programban istentisztelet, mőhelymunka és 
szeretetvendégség szerepel. 
 

* Idei számadó közgyőlését március 29-én, Brassóban 
tartja az Erdélyi Református Nıszövetség. A közgyőlés 
elıtt március 20-21-én az egyházmegyei elnökök mun-
kaülésére kerül sor Felsısófalván. 
  
* Az elkövetkezı idıszak nıszövetségi konferenciái-
nak idıpontja: április 26-án a Marosvásárhely III. Alsó-
városi Egyházközségben a közép-erdélyi régió 
(Görgényi, Küküllıi, Marosi, Maros-Mezıségi egyház-
megyék), május 10-én a Jeddi Egyházközségben a 
Felsı-Maros menti körzet, június 1-én Cserefalván a 
nyárádmenti körzet.  
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Hírek 

Szép Eduárd 

Tartsatok azért bűnbánatot 
 
    Szép Eduárd Tartsatok azért bőnbánatot címő munkája a hagyományos re-
formátus keresztyén ünnepkörökhöz ad textusszerőséggel, református hitvallási 
hőséggel és ugyanakkor életes frissességgel megírt mintaprédikációkat. Ad-
vent, karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd, újkenyér, reformáció ünnepnapjaira 
és a megelızı bőnbánati hétre kapjuk a lelki, szellemi táplálékot. A könyvnek 
már a következetes struktúrája is világosan hirdeti, hogy az „üdvösség nap-
jának” evilági megidézésének legalább hatnapos bőnbánati elıkészület az 
elıfeltétele. S ennek az ıszinte elıkészületnek a sokszínő tanítása és tanul-
sága tartalmilag ebben az önmegpróbáló kérdésben nyeri összefoglalását a 
szerzı által: Vajon készülünk és várjuk is Krisztus Urunk visszajövetelét?  
    Az idınek és örökkévalóságnak Ura, a megbocsátásnak és üdvösségnek 
Istene kísérje szeretettel e könyv szerzıjének és olvasóinak életét és vezesse 
sok földi ünnepen át az üdvösség mennyei beteljesedésébe.           
                                             Szászfalvi László 

nak, hogy munkánk nem volt hiába-
való az Úrban. Most, hogy nyugdíja-
sok vagyunk és Marosvásárhelyen 
élünk, a mindennapos kapcsolattar-
tás hiányzik a legjobban, hiszen 
megszoktuk, hogy mindig van valaki 
nálunk.  
    – Mit  tanácsol  a mai fiatal lel-
készfeleségeknek, mire figyeljenek 
leginkább oda? 
    – Azt gondolom, hogy a lelkészi 

családnak példamutató életet kell 
élnie, ebbe beletartozik az is, hogy 
ne legyen hivalkodó sem öltözetük, 
sem a viselkedésük. Az is nagyon 
fontos szerintem, hogy mindenkivel 
egyformán kell beszélni, foglalkozni, 
óvakodni kell attól, hogy egy-egy 
családot elınyben részesítsünk, 
nem szabad klikkeket kialakítani a 
gyülekezetben. Fontos a családláto-
gatás, a kapcsolattartás, hiszen ma 

is igénylik az emberek, hogy legyen, 
akihez forduljanak, hogy valaki meg-
hallgassa ıket. Nem szabad a plety-
káknak helyet adni és ezekben részt 
venni. Ha valamit elmondanak ne-
künk családlátogatás vagy bizalmas 
beszélgetés során, akkor azt tartsuk 
meg magunknak, mert csak így fog-
nak megbízni bennünk.   
                                       Simon Virág 

 

      Olvasó 
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Márták és Máriák (48.) 
 
    Ha Dedrádszéplak története után kutatunk, a falu és a 
református templom néhány épületköve többszáz évrıl 
tanuskodik.  
    Dedrádszéplak Szászrégentıl észak-nyugatra a Luc-
patak völgyében fekszik.  
    A falu már az 1330-as években egyházas helynek 
számított. Régi kelető falu és benne a református temp-
lom. 1576-ban Göcsi Máté erdélyi reformátor feljegy-
zése azt igazolja, hogy a korábbi katolikus hitet követı 
lakosok már a reformáció hívei voltak. Az egyházközség 
reformálása, valószínő, egybeesik a reformáció korával. 
    Az egyházközség nıszövetségének történetét iratok 
alapján nem tudjuk  visszavezetni, de a szószéki terítı 
azt igazolja, hogy Dedrádszéplakon 1929-ben refor-
mátus nıszövetség mőködött. Ezen a terítın a követ-
kezı látható: Mert mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Márk 
ev. VIII. R. 36 v. – középen egy fehér galamb – Ref. 
Nıszövetség ajándéka, 1929. 
    Az elsı feljegyzéseket az 1990-es évekbıl olvashat-
juk a nıszövetségi jegyzıkönyvbıl, amikor Rátoni János 
Csaba lelkipásztor elmagyarázza a gyülekezetnek, hogy 
„elengethetetlenül szükséges a Nıszövetség megala-
kulása”. A nıszövetség szervezett formában sokat te-
hetne a gyülekezeti szeretetvendégségek szervezése és 
lebonyolítása terén, a régi történeti értékő terítık, szıtte-
sek rendbetételében, betegek látogatásának és gon-
dozásának szolgálatában. Ezek után ismét megalakult a 
dedrádszéplaki Nıszövetség. 
    A gyülekezet asszonyai azóta is aktívan részt 
vesznek minden olyan tevékenységben, amely az egy-
ház elımenetelét szolgálja. Rendszeresen látogatják a 

betegeket, egyházi ünnepek elıtt rendbe teszik a temp-
lomot és a templomkertet, karácsonyi csomagokat állíta-
nak össze a gyerekeknek és idıseknek egyaránt. A 
Széplakok találkozója alkalmával nagy szerepet játszik a 
nıtestvérek felbecsülhetetlen segítsége.  
    A dedrádszéplaki nıszövetség számára nagy pillanat 
volt, amikor ez a parányi, csupán 120 lélekbıl álló 
gyülekezet felvállalta 2008. október 26-án a Görgényi 
Református Egyházmegye Felsı-Maros menti nıszı-
vetségi találkozóját.  
    A Dedrádszéplaki Református Egyházközség 
Nıszövetségének bemutatóját egy olyan igével zárnám, 
amely minden közösséget és gyülekezetet egyaránt 
jellemeznie kellene: Most azért megmarad a hit, remény, 
szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a 
szeretet. (Kor.13,13) 
                               Rátoni Ella 

A dedrádszéplaki református templom 

    A bonyhai Bethlen-kastélyt az 
örökösök az Erdélyi Református 
Egyházkerületnek adományozták. 
Az Egyházkerület az Erdélyi Refor-
mátus Nıszövetségre bízta, hogy 
oda egy közösségi, szociális, okta-
tási központot alakítson ki. 
    A jelenleg romos állapotban levı 
épület helyreállítási munkálatai na-
gyon sokba kerülnek. Ennek fede-
zésére – a pályázatok és egyéb 
anyagi források mellett – a Nıszö-
vetség téglajegyet bocsátott ki. A 
téglajegy ára: 5 lej. 
    Ahány téglajegyet vásárolunk 
annyiszor 5 lejjel támogatjuk a kas-
tély felújítását és járulunk hozzá a 
tervek megvalósulásához. 
    A téglajegy minden gyülekezet 
lelkészi hivatalában, vagy nıszö-
vetségi elnökénél megvásárolható. 

TÉGLAJEGY 
A BONYHAI KASTÉLY FELÚJÍTÁSÁRA 
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A kegyelem csillagjegyében 
     
    Arra figyelmeztet Isten, hogy „sok hitetı jött e 
világra.” (II. János 7.), s ezért vigyázzatok, hogy „senki 
titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért 
jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira” (Efézus 5, 6.) 
    „Hát, nem Istentıl tudakozik-e a nép? A tanításra és 
bizonyságtételre hallgassatok!“ (Ésaiás 8, 19-20.) 
    A következı negyedévben, arra a hónapra amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hogy 
„mint világosságnak fiai úgy járjatok.” (Efézus 5, 8.) 
 
Január 
Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és 
ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, 
hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. 
(Hóseás 2, 18-19.) 
 

Február 
Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem. 
(Jónás 2, 3.) 
 

Március 
Az igazságnak útjában van élet; és az ı ösvényének úta 
halhatatlanság. (Példabeszédek 12, 27.) 
 

Április 
Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, 
mert hő az, aki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra, a 
szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett. 
(Zsidók 10, 23-24.) 
 

Május 
Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván 
az Úr te tıled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, sze-
ressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Is-
teneddel. (Mikeás 6, 8.) 
 

Június 
Járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cse-
lekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten 
megismerésében. (Kolossé 1, 10.) 
 

Július 
El nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked 
mondtam. (I. Mózes 28, 15.) 
 

Augusztus 
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jóté-
teményérıl. (Zsoltárok 103, 2.) 
 

Szeptember 
Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot 
kér tıletek a bennetek levı reménységrıl, szelídséggel és 
félelemmel. (I. Péter 3, 15.) 
 

Október 
Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem 
kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik. 
(Lukács 6, 37.) 
 

November 
A világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten 
akaratát cselekszi, megmarad örökké. (I. János 2, 17.) 
 

December 
Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. 
(Efézus 5, 21.) 

Köszönjük, 
mindazoknak, akik 2013-ban a proMissio Egyesü-

letnek utalták át jövedelemadójuk 2%-át, s így 
összesen 576 lejjel támogatták szolgálatunkat. 

 

Isten áldja meg életüket! 

 
    

Kérjük,  
hogy 2014-ben is adója 2%-val támogassa 
a Mária és Márta Magazint megjelentetı 

 és különbözı egyházi programokat szervezı 
 

proMissio Egyesületet! 
 

   Romániában is lehetıség van arra, hogy a mun-
kaviszonyban levı állampolgárok a jövedelemadó-
juk 2%-val szabadon rendelkezzenek. Az adófize-
tı ezt az összeget már befizette az államnak, – 
önmaga számára nem igényelheti vissza – de ki-
választhat egy alapítványt, egyesületet, szerveze-
tet, gyülekezetet, amelyet szívesen segítene ezzel 
a pénzzel. 
   Egy őrlapot (Cerere 230) kell kitölteni. Az őrlap-
ba a személyes adatokon kívül a proMissio Egye-
sület adatait kell beírni. (Asociatia Promissio, 
C.I.F. 21616888, bankszámla: RO76 BTRL 0270 
1205 D739 32XX), az átutalásra kerülı pénz ösz-
szegét a pénzügyi hivatalban vezetik rá. 
   Ha Önnek nincs lehetısége jövedelemadója 
2%-val támogatni a proMissio Egyesületet, akkor 
kérje meg erre munkaviszonyban álló családtagja-
it, barátait, ismerıseit. 
   A kitöltött őrlapot le lehet adni személyesen is a 
pénzügyi igazgatóságon, vagy a lelkipásztor által 
elküldheti a Marosi Református Egyházmegye 
titkárságára, és mi elvisszük az illetékes hivatalba. 

 



Kedves gyermekek! 
 

Egy általatok jól ismert bibliai személyt, és a hozzá 
kapcsolódó történet egyik záró mozzanatát ábrázolja 
az alábbi rajz. Színezzétek ki az ábrát, majd a meg-
felelı szavakkal egészítsétek ki a bibliai leírásból kiragadott mondatokat! 
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A bárka pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az 
_________________-hegységben. A tizedik hónap elsı napján láthatókká  
váltak a __________________ csúcsai. Negyven nap múlva kinyitotta 
______________ a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy 
___________.  Kiengedett egy ______________ is, hogy lássa: vajon 
leapadt-e a víz a föld színérıl.  
Estére megjött hozzá a ________________, és ekkor már egy leszakított 
______________________ volt a csırében. Ebbıl tudta meg Nóé, hogy a 
_______________ leapadt a földrıl. Szivárványívemet helyezem a felhık-
re, az lesz a jele a ___________________________, melyet én a világgal 
kötök. 

Készítsetek olajfát gombokból! 
 
    Az olajfa a föld egyik leghosszabb élető fája. Igazi túlélı, 
eltőri a szárazságot, megél olyan területeken is, ahol hosszú 
ideig nem esik az esı. Mélyen gyökerezı, csavart, göcsörtös 
törzse van, szerteágazó ágai oldalra és felfelé csavarodnak, 
kékeszöld levelei ezüstösen csillognak. Ha ágai letörnek, ki-
vágják, vagy tövig leég, gyökere felsı részébıl új hajtások 
fakadnak. Több száz éves korában is átültethetı, s új helyén 
alig két hónapon belül megéled és levelet hajt. A Bibliában az 
özönvíz történetében találkozunk elıször ezzel a fával, ami-
kor a bárkába visszatérı galamb csırében letört olajfalevelet 
hozott Noénak. Valószínő, hogy a csapás után az olajfa haj-
tott elıször levelet, jelezve az özönvíz végét. Fıként az Olaj-
fák hegye ismert számunkra, melynek nyugati lábánál terül el 
a Gecsemáné kert, ahonnan Jézust elhurcolták. Ebben ma is 
látható nyolc, 2000 éves olajfa. 
E rövid ismertetés után következzen az elkészítési mód! 
Hozzávalók: egy kismérető mőanyag pohár, színes fonal,  
ragasztó, gyurma, vékony, könnyen hajlítható drót, színes 
gombok 
Elkészítés: A mőanyag poharat megtöltitek gyurmával, majd a 
külsejét ragasztóval bekenitek és körbecsavarjátok színes 
fonalakkal. Ezután a gombokba drótot főztök, elıbb egyen-
ként, azután hármasával összesodorjátok, majd a képen lát-
ható módon a törzset is kialakítjátok. Végül az egészet a 
gyurmába állítjátok. 
Érdekes ajándékul is szolgálhat szeretteitek számára. 

 

Én pedig, mint zöldellı olajfa Isten házában,  
bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. 

Zsolt. 52,10 
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   Céklasaláta  
 

Hozzávalók: 4 közepes db cékla, 2 db sárgarépa, 4 db 
fıtt tojás, 3 db alma, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 
gerezd fokhagyma (ízlés szerint), 450 g tejföl, 3 ek 
majonéz, 1 tk mustár, só és bors ízlés szerint, 1 teás-
kanál cukor, 1 ek olívaolaj, 10 csepp citromlé. 
Elkészítés: A céklát héjában megfızzük, miután kész, 
hideg vízzel leöntjük, így a héja könnyen lejön. Ha  ki-
hőlt, lereszeljük. Megfızzük a tojást, és lereszeljük. 
Ugyanezt tesszük az almával, a hagymával, a fok-
hagymával és a répával, azonban ezeket nyersen 
hagyjuk. Elkészítjük a mártást. A tejfölhöz maximum 
fele mennyiségő majonézt teszünk. Egy ek olívaolajat 
teszünk hozzá, majd 1 tk mustárt és pár csepp citrom-
levet. Só és bors mehet hozzá bıvebben, azonban a 
cukorral csínján bánjunk. Összekeverjük a reszelt 
alapanyagokat és a mártást. Lehőtjük, és kis idı múlva 
tálalható. 

Avokádó-krémsajt saláta  
 

Hozzávalók: 2 db érett avokádó, 100 g krémsajt, 4 dkg 
olajbogyó (szeletelve), 0,5 db chili (apróra vágva), 5 dkg 
zöldpaprika (szeletelve), 2 ek metélıhagyma, 3 citrom 
leve, gyömbér ízlés szerint (szárított is jó), bors és só 
ízlés szerint. 
Elkészítés: A zöldpaprikát, chilit, metélıhagymát vé-
konyra felszeleteljük, majd apró darabokra vágjuk. Az 
olajbogyókat 1-2 mm-es vastagságú karikákra sze-
leteljük. 
Belekeverjük ıket a krémsajtba. Az avokádókat elfe-
lezzük, magjukat eltávolítjuk, a húsát egy kiskanállal ki-
kaparjuk a héjából, majd nagyobb darabokra vágjuk. 
Összekeverjük a krémsajttal, citromlével és gyömbérrel, 
ízlés szerint sózzuk. A salátát visszakanalazzuk az avo-
kádó üres héjába, majd megszórjuk borssal. 
 
 

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

A rejtvényben János apostol elsı leve-
lének egyik versrészletét rejtettük el. 
 
Vízszintes: 1. Az igevers kezdete (zárt 
bető M), 13. A hét egyik napja, 14. A jöve-
delmét bevalló ezt tölti ki, 15. Vissza: spor-
toló öltözete, 16. Stadionokban felhangzó, 
énekelt biztatás, 18. Kisgyermekek száj-
nyálkahártyáján gyakori, 19. Füst közepe! 
20. Görög sziget, 22. Magánhangzópár, 
23. Gésa egynemő hangzói, 24. 
Gabonamagvakból, ırléssel készített alap-
élelmiszer. 26. Váráról, borairól híres 
észak-magyarországi város, 28. Szlovák, 
29. Összekuszált tetı! 30. Méretre vág, 
31. Diakonissza, Pál munkatársa, 32. Va-
donban felállított csapda, 33. Sorrend régi-
esen, 34. Múlt és jövı közötti idı, 35. Ek-
hó kezdete! 36. A nagy varázsló, 37. A 
húsvéti történet legismertebb tanítványa, 39. Gát partjai! 
40. Fára, üvegre festett szentkép, 42. Villamos töltést 
hordozó anyagi részecske, 43. A sport ilyen próba, 44. 
Bırbıl készült dobozka, melyet a zsidók a benne levı 
igeverssel bal karjukra és homlokukra erısítenek, 47. … 
Idı, egykori marosvásárhelyi irodalmi lap, 49. Nem fek-
szik, nem áll, nem is járkál, hanem... 
 

Függıleges: 2. A főszerek elsıdlegesen étel..., 3. Ge-
nus magyarul, 4. Dara egynemő hangzói, 5. Ilyen 
helyzet is van, 6. Nyugat-magyarországi megye, 7. 
Fél karó! 8. … regénye, Gárdonyi Géza mővének cí-
me, 9. Kosszarvból készült zsidó kürt, 10. Nıi név, 11. 
Vissza: „üdvöz légy” latinul, 12. Skálahang, 13. Az 
igevers folytatása, 17. Írásjel, 20. Rendbe rakva tíz 
lesz belıle! 21. Vadászkutyái, 23. Furfangos székely, 
25. Ilyen árpa is van, 27. Kutya, 28. Évszak, 30. Ket-
tıs mássalhangzó, 31. Marokkói város, 33. Félig szol-
mizáló! 34. Zebedeus fia, Jakab testvére, 36. Vissza: 
jellegzetes mezıpaniti domb, a  ...hegy, 38. Filmszín- 
ház, 39. Zöld németül, 40. Ifjúsági bibliaóra, 41. Visz-
sza: egy németül, 43. Nigériai város, 45. Eskü kezde-

te! 46. A golgotai kereszt feliratának mássalhangzói, 48. 
A rojt szegıi! 
 

Beküldendı: vízszintes 1, függıleges 13. 

    

     
    Kiadja a proMissio Egyesület.     
    Munkatársak: Borsos Melinda, Czirmay Levente, 
    Korondi Kinga, Nagy József Levente,  
    Simon Virág, Székely Ferencz.   
    Borítólap: Orbán Tibor   
    Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3 szám.  
    Tel: 0265-214975  
    e-mail: promissio2007@gmail.com 
    Honlap: http://mariaesmartamagazin.blogspot.com 
    ISSN: 1583-1329  Nyomda: Intermedia Kft. 
     

  

 

KERESZTREJTVÉNY 
Készítette: Zöld György 

 
 

1 2 3 4 5 6 
A 

7 8 9 10 11 12 � 

13              
���� 

14             

15        
���� 

16   17    
���� 

18          
���� I 

19      
���� 

20       21    
���� 

22      
���� 

23   

24   25        
���� 

26   27      ���� 
28     

29          
���� 

30          
���� 

31       

32        
���� 

33          
���� 

34         

35      
���� 

36      
���� 

37   38   
     ���� 

39   

T    ���� 
40     41    

���� 
42        

���� 
43     

44 45         46    
���� 

47   48   49   

� 

    
  

      
I 

          
T 

 

  

 
Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Rend Rozá-
lia marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban. 



 
 

 

               
               
 
               

 

Ilyen kormos hajjal 
angyal, angyalom, 
honnan jöttél, messzi 
és legközelebbi 
kedves rokonom? 
 
Óriásként, felhık 
közül, félszegen 
hajlok rád köszöntın, 
köszöntelek e földön, 
pici idegen! 
 
Nem hall még, nem lát még, 
roppant anyaméh 
ez a világ néki. 
Jobb volt az a régi!  
– sírja fölfelé. 
 
Szeme ferdén szétáll, 
mintha kínai 
lett volna s most fogna 
csak a magyarokra 
hasonlítani. 
 
Mintha most érkezne, 
elvétve a célt, 
Kínából, Japánból, 
egy ısi hazából 
örökségiért. 
 
Füstös mennyországból 
havas hajnalon 
most érkezett messzi 
és legközelebbi 
kedves rokonom, 
 
hogy mennék eléd én, 
hogy menne anyád, 
hogy neved, vallásod, 
országod, lakásod, 
hamar megtaláld. 
 
 
 
 
 

Ide küldtek, mint a  
cím a ládikán, 
ide szól e homlok, 
szem, száj, ilyet hordott 
anyám, nagyapám. 
 
Száz közt, százezer közt, 
azon hirtelen, 
akármi a próba, 
megismertem volna: 
ezt küldték nekem! 
 
Itten vagy te otthon, 
most s mindenkoron, 
itt bontja ki minden 
értékedet Isten, 
drága csomagom. 
 
Mint csillag a vízre, 
lomb közé a fény, 
kerek arcod ebbe 
a népbe illik be, 
itt lesz jó helyén. 
 
Itt lesz hazád, házad, 
anyád, itt leszek 
apádnak én ködlı 
jövımmel dúlt költı, 
míg el nem veszek. 
 
Karollak, karol majd 
más is, nem csak én! 
Itt vár, mint a kezdet, 
a vég, meg a gyermek, 
a végsı remény, 
 
kormoshajú kislány, 
pici mongolom, 
ó, titkosan messzi 
és legközelebbi 
kedves rokonom! 
 

Illyés Gyula 
 

Újszülött 


