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Lelki azonosulás  
Krisztussal 

 
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a 
bőnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban. (Róma 6, 11) 
 
    Egy alkalommal meglátogattam egy idıs asszonyt a 
gyülekezetünkben. Amikor beléptem a szobába, sírva 
találtam. Meglepıdtem és megijedtem, hogy valami baj 
van. De ı elnevette magát és elmagyarázta, hogy egy 
filmet nézett és azért sír, mert a történet rosszul végzı-
dött. Annyira azonosult a szereplıkkel, hogy sírva fa-
kadt. Az azonosulás, vagy lelki egyesülés – a Biblia sza-
vával élve – része annak a folyamatnak, ahogyan mi, 
emberek lelkileg formálódunk, példaképeket találunk 
magunknak.  
    Ez az ige arról beszél, hogy meghaltunk és feltámad-
tunk Krisztussal. Ez a szó szoros értelmében nem igaz. 
Egyedül Krisztus halt meg a kereszten és támadt fel a 
harmadik napon. Nem volt senki sem vele. Ezért mond-
hatjuk azt, hogy Pál apostol átvitt értelemben használja 
ezt a kifejezést, amely mögött a lelki egyesülés, azono-
sulás folyamata áll.   
    Az apostolok evangelizáló módszere az volt, hogy 
elmesélték azt, amit láttak és hallottak Jézus életérıl, 
haláláról és feltámadásáról. Ez a történet olyan erıvel 
hatott a hallgatókra, hogy nagyon sok ember azonosulni 
tudott vele. A hallgatók könnyekig meghatódva hallgat-
ták az apostolok történetét és lélekben egyesültek a 
szereplıvel. Jézus a fıszereplı, kulcsa a hallottaknak, 
aki a jót képviseli. A mérhetetlen isteni szeretet, a Fiú 
megalázkodása és jósága az a hatalmas pozitív erı, 
amely kibontakozik a történetbıl. Jézus a Megváltó, aki-
vel végsı soron azonosultak a hallgatók. Elengedve 
minden fenntartásukat és kételyüket, az elsı keresztyé-
nek lélekben egyesültek a fıhıssel, akinek a viselkedé-
se úgy formálta a hallgatók szívét, mint a fazekas a ned-
ves agyagot.  
    Győlöljük a farizeusok és írástudók aljasságát, amely-
lyel lábbal tiporják a jóságot. Megvetjük Pilátus közö-
nyét, akit nem érdekelt annyira az igazság, hogy min-
dent kockára téve megvédjen egy ártatlan embert. Fáj-
dalmasan döbbenünk rá arra, hogy milyen egyszerően 
manipulálható a nép többsége. Bizonyára könnyek kö-
zött mesélhette el Péter és a többi apostol is, hogy ık 
maguk is megtagadták a Mestert. Júdás haszonlesése 
teszi teljessé a képet, aki néhány ezüstért csókkal árulta 
el az Embernek Fiát. A gonosznak hatalmas ereje van, 
az ember teljesen megromlott, elveszett. Nem lehet, 
hogy ne győlöljük a rosszat, ha azonosultunk Jézus tör-
ténetével. 
    Jézus feltámadása a jó gyızelmét hirdeti. Amikor tel-
jesnek tőnt a gonoszság, a Jézusnak végsı tisztességet 
adni akaró asszonyok elıtt felragyogott egy nem remélt 
világosság. Találkoztak a Feltámadottal, akirıl kiderült, 
hogy mégsem veszített, hanem gyızött. A hihetetlen 
megtörtént: a halált meg lehet ölni, sıt mindez benne 

volt már eleve Isten tervében, aki mindent a kezében 
tartott azzal a céllal, hogy az ı dicsısége felragyogjon a 
gonoszság felett. „Mellékesen” mindez azért történt, 
mert Isten szeret és meg akar bocsátani. Ha valaki azo-
nosul Jézus történetével, nem lehet, hogy ezt hallva, ne 
ragyogjon a boldogságtól.  
    A lelki egyesülés, változást hoz. Épít és rombol egy-
szerre. Lerombolja a gonosz iránti szimpátiát. Amire Jé-
zus azt mondja, hogy rossz, a győlölet tárgyává válik és 
ezért az azonosuló hallgató antipatikusnak fogja tartani 
a gonoszt akár önmagában, akár másban találja azt 
meg. Már nem örülhet az igazságtalanságnak, mert 
„meghalt Krisztussal”. Ami Krisztusnak fájt, neki is fáj. 
    Ugyanakkor a lelki azonosulás épít is. A hallgató an-
nak örül, hogy Krisztus feltámadt. A jót abban látja, amit 
Krisztus jónak mondott. Mert ı testesíti meg mindazt, 
amiért érdemes élni. Krisztus jósága egy lehetıséget 
jelent a Krisztussal azonosuló elıtt: azt, hogy a saját 
halála egy elképzelhetetlenül jó kezdetbe torkollik. Min-
den gonosz gyökerestıl kiírtatik, a jó a végtelenbe nı, 
és ebben a nagy kalandban neki is része lehet. Mindezt 
Krisztus által az Atya garantálja. Krisztus feltámadása 
az áldások lavináját indította el. A történettel azonosuló 
ember ezen áldások hatására „feltámad”. A soha nem 
remélt lehetıség, amit Krisztus hozott, hihetetlenül nagy 
lelki energiát szabadít fel. 
    Krisztus története Isten története. Isten azt akarja ma 
is, hogy azonosuljunk, lélekben egyesüljünk Krisztussal. 
Ez nemcsak egy földi cél, hanem végsı soron betekin-
tés nyújt Isten országába. Ott minden ember olyan lesz, 
mint Jézus Krisztus. Mert Isten akarata az, hogy İ le-
gyen számunkra a végsı példakép, akit követnünk kell. 
Minden emberi példakép, legyen az szülı, lelkipásztor, 
tanár, sportoló, énekes, mővész vagy bárki, csak annyi-
ban igazi, amennyiben Krisztusból tükröz vissza valamit.  
    „Halljunk meg” és „támadjunk fel” tehát Krisztussal! 
 
                                        Császár Béla 
 

 

 

Bódás János 
  

Áldottak, akik lehajolnak 
 

Egy fillér villant rám a porból:  
– végy fel, ha kevés is vagyok.  
Ott hagytam. Messzebb nézek én,  
mit ér nekem fillérnyi fény,  
mikor hívnak a csillagok? 
 
Már tudom, kár így tovamenni,  
sok kis fényt otthagyni vakon.  
Ó mennyi kincset lép az át,  
ki csak rohan, (se hall, se lát)  
mérföldet lépő lábakon. 
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Áldott az, aki le-lehajlik,  
ízlelgeti a perceket,  
egy-egy virágot felemel,  
s örül, ha egy fillérre lel,  
noha gyémántot keresett.  
 
Ó hajlott hátú milliók,  
ti milliószor görnyedők!  
Köztetek egynek sincs neve,  
s veletek van a föld tele,  
otthonok, gyárak és mezők! 
 
Anyák, kiket egy cérna, tű, gomb  
ezerszer is hajolni késztet.  
Ó hányszor görnyedtek azér’,  
ami egy fillérnyit sem ér,  
ki fog majd megfizetni néktek? 
 
Hát néktek, aratók, vetők?!  
Nem felejthetem nagyapámat:  
vásárkor, ha már etetett,  
a szekér alól felszedett  
minden lehullott szénaszálat. 
 
Hajolni kész, hős emberek,  
kezetektől épül a fészek,  
ti hordtok tollat, gallyakat,  
elhullt kalászt, morzsát, sarat,  
míg én a csillagokba nézek. 
 
Ti lassan jártok, gyűjtögetve,  
amíg az álmodók loholnak.  
A derekatok ropog, vásik,  
hajoltok az összerogyásig,  
de belőletek nő a Holnap! 
 
Lehet bár hős, aki próféta,  
s a lehetetlennel dacolhat,  
de a dicsőség a tiétek.  
Hódolva kiáltom felétek:  
– Áldottak, akik lehajolnak. 

Akiknek tetteit jegyezték 
 

    Életünk során rövid-, vagy hosszabb távú célokat tőzünk ma-
gunk elé, és ezek elérése, megvalósítása érdekében követendı 
példákat keresünk. Olyan személyeket, akiknek sikerült álmaikat 
valóra váltani, és tevékenységükkel kimagasló, rendkívüli eredmé-
nyeket elérni.  
    Értékrendünk és világnézetünk alapján jelöljük ki azokat, akikrıl 
úgy gondoljuk, hogy „emberségrıl példát, vitézségrıl formát min-
deneknek ık adnak”. (Balassi Bálint) A családból, vagy ismerıse-
ink körébıl választottak esetében elsısorban a lelki tulajdonságo-
kat, erkölcsi tartást, mentalitást tartjuk követendınek. Távolabbi 
személyek nem csak magatartásuk és munkájuk révén, hanem 
társadalomi pozíciójuk, hírnevük, és vagyoni helyzetük által is vál-
hatnak példaképpé. 
    Aki mesés vagyonra tesz szert, címlapokon szerepel, képernyın 
ripacskodik, vagy tetszeleg, ugyanúgy példakép lehet, mint az él-
sportoló, kutatóorvos, zeneszerzı, feltaláló vagy tudós, akirıl utcát, 
teret, intézményt, sportlétesítményt, netán csillagot vagy bolygót 
neveztek el. Miénk a választás.  És az ezzel járó gyakori csalódás 
is. A zseniális zeneszerzırıl megtudjuk, hogy nyilvánosházba járt, 
a sziporkázó elméjő költırıl, hogy alkoholista volt. A leleményes 
feltaláló más találmányát jegyeztette be sajátjaként, az élsportoló 
rabolt, a polgárjogi aktivistáról kiderül, hogy titkos jelentéseket írt 
barátairól.  
    Gyarlók, esendık vagyunk, hajlamosak a bőnre. Hibákkal, téve-
désekkel telített életünket, a maga teljességében alkalmatlannak 
tartom arra, hogy mások számára példa legyen. Ennek ellenére, 
lehet követendı megnyilvánulásunk, az alábbi történetek szereplıi-
hez hasonló, példaértékő magatartásunk. 
    A sareptai özvegynek (I. Királyok 17, 9-16) az Úr megparancsol-
ta, hogy viseljen gondot Illésre.  A szőkölködı asszony nem kérdi 
azt, hogy miért épp neki kell ezt a feladatot ellátnia. Hivatkozhatna 
arra, hogy az élelem elıteremtése a saját munkájának a gyümöl-
cse; az utolsó falat jár neki, mint halálraítéltnek a végsı kívánság 
teljesítése. De nem teszi. Az ideig-óráig tartó biztos megélhetést 
feladva, komolyan veszi a fentrıl jövı parancsot, hisz az Úr ígére-
tének és reá bízza az életét.  
    Errıl a feltétlen bizalomról mutat példát az a másik özvegyasz-
szony (Márk 12, 41-44), akinek szintén nem ismerjük a nevét, és 
egyetlen cselekedetérıl tudunk. Szegény volt és az ı szegénysé-
gébıl, amije csak volt, az ı egész vagyonát betette a templom per-
selyébe. Megtapasztalhatta Isten gondviselését, és ez indíthatta 
erre. Hitte, hogy élete kedvesebb, többet ér az ég madarainál, akik 
nem vetnek, nem aratnak, csőrbe sem győjtenek, hanem a meny-
nyei Atya táplálja ıket. 
    Harmadik példám szereplıje az a kapernaumi százados (Máté 
8, 5-13), aki gutaütött, nagy kínokat szenvedı szolgáján szeretne 
segíteni. Hogy mennyire becsülte, mennyire volt fontos számára, 
miként intézkedett a beosztottja érdekében, akár e tekintetben is 
példaadó lehetne a százados magatartása. De a történet ennél 
többrıl szól. Végtelen alázattal, – önmagát méltatlannak tartva ar-
ra, hogy Jézust az otthonában fogadja –, de mély hittel, meggyı-
zıdve afelıl, hogy egyetlen szó elegendı a gyógyításhoz, kéri Jé-
zus közbenjárását. A szeretet, önismeret, alázat, hit és hitvallás 
követendı példája! 
    A fenti történetek szereplıirıl, az említett cselekedeteiken kívül 
alig tudunk valamit, nevük sincs feljegyezve. Akár így is mondhat-
nám: nevük nem a földön van feljegyezve. 

Bustya Sándor 
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    Sántha Ferenc 
 

Kicsik és nagyok 
 
    Ketten játszottak az udvarban, egészen hátul, a kert 
elsı fái között. Egy kislány és egy kisfiú, egyik sem volt 
idısebb nyolcesztendısnél.  
    A fiú egy fadarabbal négyszöget rajzolt az agyontapo-
sott földre, három, négy méter lehetett minden oldala. A 
kislány figyelmesen nézte a fadarab útját. A karjában kis 
játék baba lapult. – Azt szeretném, ha elıször az ágyat 
rajzolnád meg, rettenetesen álmos a kicsi, alig tudja  
nyitva tartani a szemét.  
    A fiú felegyenesedett, összehúzott szemekkel vizs-
gálta a vonalakat, aztán belépett a négyszög közepébe.  
    – Csak beszélsz összevissza!…  
    Az egyik vonal mellé három vonallal berajzolta az 
ágyat.  
    – Most az asztalt… – mondta a kislány.  
    – Azért is a kályhát raj-
zolom be elıször, s legköze-
lebb a bútorokat, és csak 
azután a falakat…  
    Továbblépett, és egymás 
után rajzolta a köröket, 
kockákat – szekrényt, kályhát 
és a többi bútorokat. Aztán 
eldobta a fadarabot.  
    – Menj, és kösd meg a 
kutyát!  
    A kis kuvasz körülöttük 
lebzselt. Amikor a kislány 
közelebb lépett hozzá, félre-
fordított fejjel tekintett fel.  
    – Gyere, Bodri… most 
mást játszunk, addig te szép 
nyugodtan itt maradsz. – Az 
egyik fához vezette, és gyors 
ujjakkal hozzákötötte.  
    – Jaj, istenem, milyen késı 
este van már, és az én em-
berem még mindig nincs 
idehaza, a kicsit sem fektet-
tem még le, istenem, de szerencsétlen vagyok!…  
    – Kész? – kérdezte a fiú.  
    – Megyek már, megyek…  
    A babáját ringatva a melléhez szorította, és belépett a 
szobába. Egy pillanatra megállt, és visszanézett a másik 
gyerekre. Az zsebre dugott kezekkel nézte.  
    – Gyerünk, gyerünk, gyerünk…  
    Az ágyhoz lépett, és óvatosan lefektette a babát.  
    Melléje térdelt, falevelekkel betakargatta, aztán 
nagyot sóhajtva melléje dılt.  
    – Jaj, a derekam, sohasem lesz vége ennek. Aludj, 
csillagom, én is alszom azonnal, apuka is hazajön mind-
járt, és hoz valamit az ı csillagának…  
    Cirógatta a gyermek arcát, aztán a haját. A baba sze-
mei kékek voltak, bután bámultak az égre. A szájáról 
lekopott a festék, csak itt-ott ült egy piros foltocska. A fiú 
megfordult, és úgy, ahogy volt, zsebre dugott kezekkel, 
a kerítéshez ment. Hátát nekivetette a deszkának. A 

kutya magasra vetette a farkát, fejét egészen oldalt 
fordította, és a fiút nézte.  
    – Öreg Bodri – szólt rá a gyerek. – Mindjárt elen-
gedünk, de te elcsavarogsz, ha nem veled játszunk… 
Rántsd meg a kötelet!  
    A kutya felcsaholt, és jobbra-balra ugrálva rángatni 
kezdte a kötelet.  
    – Én édes Istenem! Istenem, mikor szabadítasz már 
meg… – hallatszott a kislány motyogása a játék 
szobából. A fiú odatekintett. Kezét kivette a zsebébıl, és 
kiegyenesedett. Kigombolta végig az ingét, két tenye-
rével beletúrt a hajába, fejét hátravetette, és szemét az 
égnek emelve felkiáltott.  
    – Huuu… keserves Isten… – és tántorgó lábakkal, 
erre-arra dülöngélve megindult a szoba felé. Belekezdett 
valami énekbe, aztán abbahagyta, felordított.  
    – A keserves világ… fuj, betyár Krisztus!…  
    – Édes istenem, Szőz Máriám… – mondogatta a 
kislány, és összetette a tenyerét, mintha imádkozna. 
Aztán felemelkedett, és a baba fölé hajolt.  
    – Aludj, egyetlenem… nincs semmi baj!  

    – Hejjj… – Kint a fiú 
kiköpött a földre. Bizonytalan, 
részeg mozdulattal beletörölt 
az arcába, mintha szét 
akarná morzsolni az orrát.  
    – Nyisd ki!… – kiáltotta a 
szoba felé.  
    A kislány felemelkedett, 
arcát a kezébe temette, vállai 
rázkódtak, úgy tett, mintha 
sírna. Tétován, ijedten lépett 
erre-arra, mint aki nem tudja, 
mit tegyen. Közben szétnyi-
tott ujjai közül figyelte a fiút.  
    – Nyisd ki!… Bezárta, a jó 
istenit… Nyisd ki az ajtót, te! 
    A lányka a négyszög olda-
lához szaladt, és a lábával 
eltörölte egy darabon a felraj-
zolt vonalat.  
    – Jaj, dehogy zártam… 
Dehogy zártam…!  
    – Ott dögölj meg, ahol 
vagy… – tántorogva köze-

ledett a nyíláshoz, de mielıtt belépett volna, megingott, 
és ott haladt keresztül, ahová a szekrényt rajzolta.  
    A kislány elvette a kezét az arcáról, és kacagni 
kezdett.  
    – Megint a szekrényen jössz be…  
    A másik visszatámolyogva, újra nekiindult az ajtónak 
– Bestia, minek zárod be, mondtam, hogy nyitva álljon. 
Hányszor mondtam már…  
    – Jaj, teremtım – mondta a kislány, és maga elé tar-
tott kezekkel hátrált az ágyhoz.  
    – Feküdj le, ne kiabálj, mindenki felébred…  
    – Majd lefektetlek én, lefektetlek én, megállj…  
    – Ne kiabálj, az isten szerelmére… Gyere, 
levetkıztetlek…  
    – Mars!…  
    – Segítek, csak ne kiabálj… felébred a kicsi… gyere 
szépen.  
    Egészen a fiú mellé lépett… Egymásra néztek. A 

Szladovics Gusztáv Vilmos rajza 
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leánynak barna szeme volt, a fiúé kék, mint az ég, vagy 
akár a játék babáé az ágyon. Egymást nézték pár pil-
lanatig, aztán a fiú megszólalt, halkan, hogy alig lehetett 
hallani.  
    – Most akard levenni a kabátomat…  
    Kabát nem volt rajta, az ingéért nyúlt a kislány.  
    – Gyere, feküdj le…  
    – Feküdjek le, mi?…  
    – Jaj, istenem, miért teszel tönkre – aztán vékony 
gyermekhangja sírásba gördült. – Keserves, nyomorult 
élet!  
    Megfordult, és a gyermek mellé vetette magát. Arcát 
a karjába temette, és zokogott. Ha valaki messzirıl 
hallja, azt hitte volna, felnıttnek a sírását hallja.  
    – Bıg! Aztán holnap végigjajgatod az utcát, hogy 
megvertelek…  
    A kislány mondani kezdte, mintha sohasem akarná 
abbahagyni.  
    – Hagyj engem, hagyj engem…  
    – Fogd be a szád…  
    – Hagyj engem, hagyj engem…  
    A fiú odatámolygott hozzá.  
    – Elhallgatsz végre?…  
    Megmarkolta a lány ruháját, és rángatta, míg le nem 
húzta az ágyról. A kislány felkapta a fejét.  
    – A hajamat kell fogni – suttogta.  
    – Amióta levágták, nincs mit fogni rajta – suttogta a fiú 
is, de elengedte a ruhát, és igyekezett belemarkolni a 
másik hajába, ami rövidre volt vágva, szinte olyan 
rövidre, mint a fiúé, mert már nyár volt.  
    – Bánt az urad, mi? Részeg az urad?  
    Húzni kezdte végig a földön. A kislány feltérdelt, és 
összeszorított öklökkel védekezett.  
    – Eressz! – kiáltotta.  
    A fiú szemben állt a nappal. Arca pirosra gyulladt.  
    A bıre finom volt és érintetlen, de a szemei ke-
gyetlenül összehúzódtak, és idegenül ültek a homloka 
alatt, mintha odalopták volna.  
    – Fáj! – kiáltozott a kislány, megfeszítette a testét, és 
kiszakította magát a szorításból.  
    A fiú mozdulatlanul nézte, karjait lelógatta az oldala 
mellett, és szemei egészen megszőkültek.      
    Aztán elindult a lány után.  
    – Bestia…  
    A kislány kinyújtott karokkal védekezett. Lábuk alatt 
felgyőrıdött a föld, széttúrták a megrajzolt vonalakat.  
    – A gyermek!  
    A kislány megtántorodott. Egyensúlyukat vesztve vé-
gigvágódtak a földön.  
    A fiú mély, hosszú lélegzetet vett, aztán körültekintve, 
halkan rászólt a leányra.  
    – Én most elalszom, és te akarj levetkıztetni…  
    A hasára fordult. Karját a feje alá tette, és dörmögve, 
érthetetlenül motyogva lehunyta a szemét.  
    A kislány megigazgatta a haját, ujjaival elrendezgette 
az összeborzolódott kis tincseket, aztán négykézlábra 
ereszkedett, és óvatosan a fiúhoz mászott. Végigtapo-
gatta az ingét, nadrágját, kifordította a zsebeit, kıda-
rabok, kulcs, kis spárga, színes üveg hullottak a földre.  
    – Nincs semmi – mondta halkan –, nincs neki pénze – 
és kezébe temette az arcát.  

Példaképek,  
eszményképek 

 
    Rég nem látott fiatalemberrel találkoztam a minap a 
buszon. Megnıtt amióta konfirmált, és amióta nem lát-
tam. Eleinte fel sem ismertem: kakastaréj-frizurája 
annyira megváltoztatta küllemét, hogy gondolom, saját 
édesanyja sem ismerte meg, amikor ezzel a hajzattal 
hazaállított. Megkérdeztem tıle: hogy hívják ezt a fajta 
hajviseletet? Nem tudom – válaszolta. Így azt sem 
tudta, hogy hol, mikor kezdték el a fiatalok ilyen módon 
nyírni a hajukat. Számára a 70-es, 80-as évek punk-
korszaka, amikor lázadó fiatalok tömegei viseltek 
hasonló bozontot, távoli idıbe veszı korszak, nem is 
tud róla. İ csak különleges, egyéni, egyedi akar lenni a 
társai között.  
    Valaki mégis példaképe lehetett, mert nem magától 
találta ki ezt a megjelenést. Látott valahol egy képet, 
egy filmjelenetet, ami megragadta a figyelmét és jó, 
követendı példának tartotta.  
    Sokszor bennünk sem tudatosul, hogy kinek a pél-
dáját követjük. Mivel a hozzánk legközelebb állók min-
dig a szüleink, így leginkább az ı mintájukat másoljuk, 
még akkor is, ha gyerek- vagy diákkorunkban lázadoz-
tunk ellene. De szüleink magatartása akár erıs ellen-
kezést is kiválthat belılünk, és tudatosan figyelünk 
arra, hogy ne olyanok legyünk, mint ık.  
    Oktatóink igyekeztek arra nevelni, hogy jó példaké-
pet válasszunk magunknak. Volt idıszak, amikor pa-
rancsra kellett példaképet keresni. Az 50-es években 
illett Sztálin atyuskát, vagy a furfangos Nyesztyerkát, 
vagy valamilyen más szovjet háborús- vagy kolhozhıst 
választani példaképnek. Aztán jöttek a hazai rettent-
hetetlen kommunista ifjak, akik még holtukban is húz-
ták a szirénát és szórták a röplapokat. Ilyenek legyetek! 
– sugallták az akkori iskolai olvasmányok. Elsı osztály-
ban vidáman daloltuk az elsı román éneket, amit meg-
tanítottak nekünk: Ha felnövök vidám, erıs traktorista 
leszek,/ Hajnaltól késı estig szántok és vetek.  
    Persze olyan is van, hogy valaki tudatosan választ 
példaképet. Ilyen téren azonban nagyot változott a 
világ! A mostani 70-80 évesek zsenge diákkorukban 
még Petıfi, Arany János, Bolyai képét ragasztották ki a 
falra. Aztán jöttek a ’60-as évek és mindent gyökeresen 
megváltoztattak: a fiatalok – sokszor a szülık nagy 
bánatára – énekesek, zenészek arcképeivel tapétázták 
ki a falakat, és a szülık elıtt ismeretlen viselkedés-
mintákat, szokásokat kezdtek felvenni. Az igazi vészha-
rangot azonban a nevelık mostanában kezdik 
meghúzni. Egy közvélemény-kutatás ugyanis azt mu-
tatta ki, hogy fiatalok tömegei tartják követendı pél-
daképnek azt a juhászból milliomossá vált fociklub-
tulajdonost, aki leginkább ocsmány beszédével, bár-
dolatlan magatartásával és mőveletlenségével tőnik ki 
minden más hasonló gyorsasággal meggazdagodott 
társa közül. 
    Ezek után felvetıdik a kérdés: szükség van-e még 
példaképekre? Szükség van-e arra, hogy valakit 
kövessek?  
    A válasz a leghatározottabb igen! Ha nem követek 
valakit, akkor mindenkit követek, azaz: tömegemberré 
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válok. Aki nem egy valakire néz, mint eszményképére, 
ideáljára, akit érdemes követni az a “mindenkit” követi, 
azaz belevész a milliárdnyi ember szürkeségébe, 
tömegébe, egy csepp víz lesz a tengerben. Még csak 
annyi esélye sincs, hogy egy kis hasznos csavar legyen 
a nagy gépben. Csak sodródni fog az árral. 
    Egy híres, olasz filmrendezı készített egy hátborzon-
gató filmet, ahol bemutatta a modern világnak ezt a 
tömegét. A filmen a metróból óriási folyamban jönnek ki 
az emberek, a nagy utcákon egymás lábát tiporva höm-
pölyögnek, rohannak. Egy gyárkapun ki-be mennek. 
Egymás után gyorsan változnak a képek, s hirtelen egy 
bekerített birkanyájat mutat a film. A birkák megriadnak 
valamitıl és egymást tiporva keringenek körbe-körbe. 
Ijesztı bemutatása ez a modern életnek. Ezért állítom, 
hogy oda kell figyelni valakire, akit követni érdemes.  
    Mindnyájunknak szüksége van ideálra, valakire, akire 
felnézhetünk, akit követhetünk! Akire felnézhetek és azt 
mondhatom: de jó volna ilyen lenni! Tudja ezt Jézus is, 
ezért hív döntésre és követésre. Jézus mellet nem lehet 
közömbösnek maradni. 
Döntésre késztet. Hívja 
az embereket: Jer, és 
kövess engem!  
    Erre sokan azt 
mondják, hogy İ olyan 
más, mint amit a mai 
divat követel! A cele-
bek, (régiesebb szóval: 
ripacsok), megasztá-
rok, és X-faktorosok 
világában nem korsze-
rőtlen Jézust követni? 
Visszakérdezek: lehet-
e korszerőtlen az, aki 
„túlélt” a mainál sokkal 
zavarosabb idıket? 
Lehet-e korszerőtlen 
az, aki örökké él?  

    Pontosan azért, mert Jézus annyira más, annyira 
egyedi, válhatok én is az İ közelében egyedivé és 
hasznossá. Jézus segítségével tudom igazán életemet 
úgy kibontakoztatni, hogy legyen értelme és célja. 
Életem célját, értelmét, egészét, egészségét, tartalmát 
úgy tudom megtalálni, hogy Rá figyelek. Jézus sosem 
ócsárolja a bőnös, elesett embert. Nem szidja, hogy 
tönkretette az életét, hanem egész-ségessé teszi abban 
az értelemben, hogy mozgósítja benne azokat az 
erıket, amiket a bőn megkötözött. A vámszedıben nem 
a kapzsi hazaárulót látja, hanem azt, aki mellette meg-
tisztul és önfeláldozó, adakozó ember lesz belıle. Pál 
apostolt sem hagyja, hogy győlöletben fulladjon meg, 
hanem hőséges szolgájává teszi, aki súlyos betegen 
bejárja az akkor ismert egész világot, hogy a Jézus 
szeretetérıl, haláláról és feltámadásáról szóló hírt min-
denkinek elvigye.  
    Jézusra figyelek és követem, mert ha nem ezt 
teszem, akkor kénytelen vagyok mindenkit követni és 
akkor tömegtermék, birka lesz belılem.  

    A rég nem látott 
fiatal tanítványomat 
hívtam a templomba, 
az ifjúsági bibliaórára. 
Ezzel a hajjal jöjjek? – 
kérdezte kissé kajánul.  
Hogyne – válaszoltam. 
Jézus ezt mondta: 
Jöjjetek hozzám mind-
nyájan. Nem kötötte ki, 
hogy csak a jól fésültek 
jöhetnek. Gyere, mert 
İ téged is követésre 
hív. Mellette majd 
valóban egyéni, egyedi 
leszel.  

 
     Veress László 

                          Puskás Ferenc szobra Óbudán 

A magyar felnőttek csaknem felének van  
példaképe 

  

    A magyar felnıttek 40 százalékának van példaképe, akik 
általában családtagok, ismerısök, kisebb részben ismert em-
berek, hírességek – derül ki egy 2013-ban Magyarországon 
végzett felmérésbıl.  
    Tíz felnıttbıl kettı valamelyik családtagjára, barátjára vagy 
ismerısére tekint példaképként, kisebb hányaduk sztárokat, 
hírességeket, celebeket nevezett meg, míg egy tizedük civil 
szakmákat például tőzoltókat vagy tanárokat választott. 
    Legtöbben a példaképek választásának indokaként az intel-
ligenciát, a megfelelı észjárást, illetve a barátságos, kedves 
modort jelölte meg. 
    Személyes ismerısök az átlagnál gyakrabban példaképei a 
30-39 éveseknek, illetve a nıknek. Sztárokat, ismert embere-
ket inkább a fiatalabb, 18-29 éves korosztály tagjai választják. 
A 60 évnél idısebbekre, az alacsonyabb iskolai végzett-
ségőekre jóval jellemzıbb, hogy nincsen példaképük. 
    A megkérdezettek fele azt gondolja, hogy az ideális nı 
családcentrikus. De csak minden negyedik ember említette, 
hogy az ideális nınek csinosnak, szépnek, szexisnek kell len-
nie. Tízbıl ketten gondolják azt, hogy az ideális nı értelmes, 
intelligens és tanult. 
    A felmérés alapján az ideális férfi jó munkaerınek számít, 
stabil egzisztenciája van, családcentrikus és el tudja tartani a 
családját. Tízbıl egy embernek az is lényeges, hogy sportos, 
izmos is legyen – derült ki a kutatás eredményeibıl. 

A fiataloknak is fontosak  
a családi példák 

   

    Fiatalok körében végzett felmérés szerint a tinédzserek 56 
százaléka vallotta azt, hogy van példaképe. Ezek 42 százaléka 
egy szülıjét vagy egyéb rokonát nevezte meg követendı pél-
daként. Míg életkor és lakóhely szerint nincs eltérés abban, 
hogy melyik szülıre néznek inkább fel, addig nemek szerint 
egyértelmően látszik, hogy a fiúk elsısorban édesapjukat, míg 
a lányok inkább az édesanyjukat tekintik példaképnek az 
életükben. A tinédzserek 39 százaléka valamilyen médiasze-
replıt csodál.  
    A legnépszerőbb szerepmodellek a szülık (22 százalék), 
ıket követik a sportolók (18 százalék), majd a testvérek és az 
énekesek (10-10 százalék).  
    A nemiséggel kapcsolatosan, a fiatalok fıleg a szüleiket 
másolják. A felmérés szerint 45 százaléka tekint a nemi 
szerepek terén követendı példaként a szüleire. A barátait 32 
százalék, a sztárokat 15 százalék nevezte meg e témában. 
    A válaszadók 67 százaléka legfontosabb értéknek a csalá-
dot tartja, 48 százalékuknak a jó állás, 45 százalékuknak pedig 
a pénz az egyik legfontosabb érték. Egyharmaduk említette a 
saját lakást, és valamivel kevesebben általánosságban a biz-
tonságot. Fontos volt még a tudás, szakértelem jelentısége és 
a siker elérése, a karrier építése is. 
    A példaképpel rendelkezı fiataloknak társaiknál magasabb 
az önbizalmuk és erısebb a nemzeti identitástudatuk is. 
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A hétköznapok hősei 
    Gyermekkorunktól kezdve hasonlítani szeretnénk 
igazán kedvelt mesefiguránkra, szüleinkre, kedvenc ta-
nárunkra, majd a legmenıbb énekesre, filmsztárra, sike-
res emberekre. Példaképpé válnak, mert példaértékő 
tulajdonságaik vannak számunkra. Vajon milyen szere-
pet töltenek be példaképeink az életünkben, a minden-
napjainkban. Szükségünk van-e példaképekre? 
    Példaképekeink szerepe elsısorban az, hogy segít-
sék a társadalmi, családi és egyéni értékek továbbadá-
sát az újabb generációk számára. Ezek az értékek 
azonban sokat változtak az elmúlt évtizedekben. Nem 
annyira az értékek módosulásáról, hanem azok fontos-
sági sorrendjének a változásáról beszélhetünk. A mai 
fiatal önállóságra törekszik, s teszi ezt a függetlenség 
jegyében. Nagyobb jelentıséget tulajdonít a karriernek 
és a függetlenségnek, mint a családi fészeknek és a 
közösségi életnek. 
    Életünkben támpontokra van szükségünk, amelyek 
segítenek fejlıdésünkben. Ezek a példaképek. Fontos, 
hogy milyen példaképeket választunk, mert hatással 
vannak személyiségünk alakulására. Ez attól is függ, 
hogy milyen körülmények között nevelkedünk. Nagy fe-
lelısség nyugszik a szülık vállán, hiszen gyermekeik 
elıtt példaértékő életet kell élniük. Meghatározó jellege 
van az otthon töltött idınek. Személyiségünk fejlıdése 
tulajdonképpen ekkor kezdıdik el, és mint mindenben, 
az alapok különösen fontos szerepet töltenek be. Idın-
ként a különbözı események hatására meginoghatunk, 
és sokszor tapasztaljuk, hogy életünk nem más, mint 
döntések sorozata: a jó vagy a rossz mellett kell dönte-
nünk nap mint nap, viszont az alapok megmaradnak, 
azokat semmi sem tudja megingatni, ha ugyan kısziklá-
ra, és nem homokra épültek. 
    Felvetıdik a kérdés, kik a mai társadalom példaké-
pei? A példaképek valóban példaképek? Vannak, akik a 
világ leggazdagabb és legsikeresebb embereit tekintik 
példaképüknek, nagy ház, jó autó, sok utazás után vá-
gyakoznak, mert úgy érzik ettıl lenne teljes az életük. A 
példaképek azonban gyakran idealizáltak, ritkán valósá-
gosak. Az az ember, akit gazdagként sikeresnek és bol-
dognak tekintünk, lehet, hogy barátai és hozzátartozói 
körében boldogtalan és elviselhetetlen.     
    A fent említett példaképekkel ellentétben érdemes 
észrevenni a környezetünkben élı egyszerő emberek 
példaértékő tulajdonságait. Figyeljük meg szüleink erejét 
és kitartását, férjünk/feleségünk céltudatosságát, szor-
galmát, elhivatottságát, szomszédaink azon képességét, 
hogy többszöri kudarc után is képesek az újrakezdésre, 
gyerekeink optimizmusát.  
    Pályaválasztásunk során is példaképeinkre hagyatko-
zunk. Ha a gyereket megkérdezzük, mi szeretne lenni, 
akkor évente más-más választ hallunk tıle, annak függ-
vényében, hogy éppen ki a példaképe, kit szeretne kö-
vetni. Kisgyerekkorban szüleink példáját és hivatását 
követnénk, mert az ık feltétel nélküli szeretetét szeret-
nénk elnyerni. Azonban, ahogy képességeink kisóvo-
dásként kezdenek kibontakozni, egy pillanatra megérez-
zük igazán mire is hívattunk el. De ez csak egy pillanat, 
ha szüleink odafigyelnek és segítenek kibontakoztatni 
ezt a képességet, akkor esélyünk van arra, hogy késıbb 
igazán nekünk megfelelı pályát válasszunk. Ezt a szik-
rát azonban sokszor elnyomják az újabb és újabb fel-
bukkanó példaképek: kedvenc tanár, kedvenc énekes, 

vagy híres és sikeres ember. Ugyanakkor nagyon fon-
tos, hogy miért követjük az adott példakép hivatását. 
Választhatjuk az adott szakmát, mert sikert, pénzt és 
csillogást ígér, vagy azért, mert igazán nekünk való és 
lelki elégtételt nyújt. „Ha orvos akarsz lenni, sajátítsd el 
a sarki patikus beleérzı képességét, ha mővésszé 
akarsz válni, csodáld meg az utcazenész lelkesedését, 
ha író szeretnél lenni, hallgasd, mirıl beszélnek a nénik 
a villamoson, ha indulni akarsz a következı olimpián, 
figyeld meg szüleid erejét és kitartását.” (Nagy Edit pszi-
chológus) 
    A keresztény ember számára Krisztus útján haladni 
maradandó értéket jelent. Krisztus a mi példaképünk! 
De hogyan tudjuk helyesen követni az İ példáját? Éle-
tünk során példaképeket keresünk és követünk, s 
ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy mi ma-
gunk is, életünk és viselkedésünk jó vagy rossz példává 
válhat. Ezért fontos azon dolgoznunk, hogy a saját jelle-
münk fejlıdjön, az Istennel való kapcsolatunk erısödjön, 
s amikor ez rendben van, akkor életünket és energián-
kat Isten szolgálatba tudjuk állítani. Légy példa a hívık-
nek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a 
lélekben, a hitben, a tisztaságban. (I. Tim. 4, 12) 
    Éljünk ezzel a kegyelemi lehetıséggel, és próbáljunk 
ezáltal mi is mások hasznára válni. 
           

           Porkoláb Annamária 
                 pszichológus 

 

Ágh István 

Virágosat álmodtam 
 

Édesanyám, 
virágosat álmodtam, 

napraforgó 
virág voltam álmomban, 

 

édesanyám, 
te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől 
napnyugtáig ragyogtál. 
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Dr. Molnár-Sántha Ágnes szocioló-
gus amellett, hogy a marosvásár-
helyi Mővészeti Egyetemen és a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemen tanít, szívesen 
nyilatkozik a sajtóban, tévében és 
rádióban is, így mosolygós arcát 
bizonyára sokan ismerik. A civil 
életbıl sem vonja ki magát, sokfé-
le rendezvény szervezésében is 
aktívan részt vállal. Láthatjuk a 
Vásárhelyi Forgatagon ugyanúgy, 
mint nemes célért szervezett 
úszóversenyen. Reggelenként 
sokszor találkozom vele, amikor 4 
gyerekét igyekszik iskolába, óvo-
dába vinni... Nekem személyesen 
is kedves barátnım, életvidámsá-
ga mellett, tájékozottsága, családi 
élete és szakmai eredményei is 
példamutatóak. Éppen ezért ıt 
kérdeztem, hogy mit gondol a pél-
daképekrıl. 
 
    – Neked van példaképed? 
    – Tudatosan talán ritkán gondol-
kodunk el azon, van-e példaképünk, 
különösen felnıtt korban. Kevésbé 
tudatosan azonban mindannyian 
követjük valakinek, valakiknek az 
életpéldáját és ebben az a legszebb, 
hogy azok, akikre felnézünk, akiket 
magatartásuk, értékrendjük miatt 
követésre érdemesnek találunk, leg-
többször nem híres vagy sikeres 
emberek, hanem hétköznapi hısök. 
Felnıttként például hol megfogal-
mazzuk magunknak, hol csak sejt-
jük, de döntéseink, életvitelünk java 
részében a szüleink jelentik a kiindu-
lópontot, hozzájuk viszonyítjuk ön-
magunkat. Valószínőleg mindenki-
nek van példaképe, gyermekként 
egészen biztosan, de érdekes mó-
don az individualizálódott világ, 
amelynek nyomai már nálunk is lát-
szanak, egészen mást sejtet. Érde-
kes kutatást végeztek csíkszeredai 
kollégáim: a középiskolások érték-
rendjét vizsgálva néhány kérdésük a 
példaképekre vonatkozott. Meglepı-
en sok fiatal egyáltalán nem neve-
zett meg példaképet és nem egy 
olyan válasz született, hogy: „nincs, 
mert én egyéniség vagyok”. Ilyet 

biztosan nem mondtak volna még 
húsz éve. Ez persze a kimondott 
szavak szintje – kevésbé tudatosan 
azonban saját környezetünkbıl 
emelünk ki erkölcsi vagy más tekin-
tetben nagyra tartott személyeket.  
    Az én példaképeim a magánélet-
ben a szüleim, szakmai életemben 
pedig Albert Mária, egyetemi taná-
rom. İk azok, akik leginkább nyo-
mot hagytak bennem. Ez azért érde-
kes, mert fiatal felnıtteket már nem-
igen lehet a szó szoros értelmében 
nevelni, irányítani. Mégis – ahogy én 
tapasztaltam – felnıttként is meg tud 
érinteni egy-egy személy magatartá-
sa, nagysága, és példává nı. Albert 
Máriát nemcsak szakmai mőveltsé-
ge és kreativitása teszi számomra 
naggyá, hanem két dolog: remekül 
hangolja össze a családi és a szak-
mai életét, karrierje miatt gyermekei 
nem szenvednek hátrányt. Emellett 
meri azt tenni, amit szeret: újítani, 
változtatni, álmodni. És mindezt itt-
hon, magyarként, nem kitántorogva 
a nagyvilágba. Nagy tisztelıje va-
gyok azoknak, akik a közösségért 
tesznek, és ezt nem fitogtatják – 
Böjte Csabának, Pál atyának és a 
kıhalmi Szegedi Lászlónak. 
    – Mit gondolsz – álszerénység 
nélkül –, milyen példaképe lehetsz 
te a gyerekeidnek?  
    – Clarence B. Kelland (1881-
1964) amerikai írótól olvastam a 
következı idézetet: „Apám nem 
mondta meg nekem, hogyan éljek. 
Csak élt és engedte, hogy nézzem.” 
Valószínőleg minden magyarázat-
nál, tisztázásnál, megbeszélésnél 
hasznosabb az, ha a szülı olyan 
életmodellt mutat gyermekeinek, 
amelyet erkölcsileg helyesnek tart, 
ez a nevelés leghitelesebb módja. 
Ebbe belefér a kudarc, a tévedés is, 
mert a példaképnek nem kell tökéle-
tesnek lennie! Magam is látom, 
mennyire ragaszkodnak hozzánk a 
gyermekeink, mennyire követik min-
den tettünket, reakciónkat. Ez nagy 
felelısséget, de nagy lehetıséget is 
jelent. A gyermekek magukba szív-
ják azokat az értékeket, amelyeket a 
családban látnak. Kitartást lássanak, 

ne csupán egy-egy nagy akciót, 
vagy ünnepi kivételt, hanem az élet-
vitelbe beépített következetességet 
a mindennapokban. Nagyon fontos 
számomra, s egyben szép feladat és 
nagy kihívás példaképnek lenni a 
gyermekeim elıtt. 
    – Egyetemi oktatóként  fiatal fel-
nıttek életére is hatást gyakorolsz…  
    – Igen, foglalkoztat a gondolat, 
hogy tanítványaim életére hatással 
lehetek, igyekszem is ehhez mérten 
viselkedni. Azt látom, hogy a fiatalok 
figyelnek, érdeklıdıek, engedik, 
hogy hassunk rájuk, van szépérzé-
kük és érzékenyek. Tizenkettedik 
osztályig a tanárok a nevelésükkel is 
foglalkoznak, és ezt hangsúlyosan 
teszik, majd fél évvel késıbb, egye-
temistaként már tanulnak, kutatnak, 
szabad az élet, szabad hiányozni, 
nem kell nap mint nap teljesíteni, és 
ezzel egyidejőleg a nevelés teljesen 
feledésbe merül. Sok diák nehezen 
éli meg ezt a nagy váltást a két élet-
forma között. Látom rajtuk, hogy 
életvezetési tanácsokra, vagy egy-
szerően jó példára van szükségük, s 
nemcsak szellemi irányításra. Nagy 
odafigyelést igényelnek, és ezt 
örömmel nyújtom nekik. 
    – Teherként éled meg, hogy te 
bárkinek is a példaképe lehetsz?  Mi 
az, amit  mindenképpen szeretnél 
továbbadni? 
    – Egyáltalán nem jelent számom-

Engedd, hogy nézzenek 

A nevelés magasiskolája: a példaadás. 
Széchenyi István 
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ra terhet, nem feszélyez az, hogy valaki számára példakép, 
minta lehetek. Hiszen ebbe egy-két kisebb hiba, hiányosság, 
félreértés bıven belefér, nem kell tehát görcsösen értelmez-
ni ezt a kérdést. Amit fontosnak tartok továbbadni, az az 
elkötelezıdés szükségessége – szinte mindegy, hogy mi 
mellett, de valami mellett mindenképpen. Ez így túlzásnak 
hangzik, de a legnagyobb veszélyt a közömbösségben lá-
tom, általában az emberek, de különösen a leendı értelmi-
ségiek esetében. Sokan egyszerően sodródnak, fogalmuk 
sincs arról, mit szeretnének. Örvendek, ha azt látom, hogy 
egy-egy diák szenvedéllyel csinál valamit, bármit, még akkor 
is, ha ez teljesen párhuzamos az egyetemi tanulmányokkal. 
    – Ma már vannak különféle kommunikációs eszközök, 
amelyek bepillantást engednek az ember életébe (pl. inter-
netes közösségi oldalak, beszélgetıs programok, vitafóru-
mok, stb). Ebben a virtuális nyilvánosságban mennyire fi-
gyelsz arra, hogy megfelelı, az önmagad mércéjéhez mér-
hetı példát mutass? 
    – A virtuális nyilvánosság veszélyeket rejt magában, kellı 
óvatossággal érdemes kezelni. Természetesen semmi olyat 
nem mondanék el vagy írnék le egy internetes orgánumon, 
ami nem vállalható. De errıl azt gondolom, hogyha én nem 
kutakodom, kíváncsiskodom mások élete után, akkor való-
színőleg az enyém sem érdekel senkit. 
    – Mi a véleményed a mai hírességekrıl, a  celebekrıl, 
mennyire teher nekik, hogy folyton „viselkedniük”  kell, foly-
ton azt kell mutatniuk, amilyennek a rajongóik szeretnék látni 
ıket? 
    – A manapság közismertté, híressé vált személyiségek 
élete biztosan nem könnyő, hiszen az életük mediatizált, a 
figyelem központjában van. Néhány évvel ezelıtt Egerszegi 
Krisztina, egykori olimpiai úszóbajnok kiállt egy politikai ala-
kulat mellett. Róla úgy tudom, hogy soha nem politizált, sze-
rény és nagyon tudatos nı. Politikai szerepvállalása miatt 
(ami igencsak rövid volt) a fél ország meggyőlölte. Ugyanak-
kor, az ország másik fele még jobban megkedvelte. Szóval 
szinte bármit tesz egy híresség, ha az nem teljesen semle-
ges (és itt nemcsak politikáról van szó), valószínőleg hideget 
és meleget kap az emberektıl. Ezt a helyzetet nagy egyéni-
ségek minden bizonnyal a helyén tudják kezelni. A mai 
celebek között nyilván vannak nem annyira híres, mint in-
kább hírhedt emberek, akiknek a botrány egyenesen hasz-
nál.  
    Azért úgy látom, a legtöbb ember, akire felnéznek, státu-
sához méltóan viselkedik – még akkor is, ha ez néha teher 
neki. 
                                                                                                                                                      
                        Korondi Kinga 

Reményik Sándor 
      

      Szeretnék  
    példát venni… 
  
Szeretnék példát venni Tőle, 
Aki virágot ültet a mezőre 
S elrejti arcát a virág mögé. 
  

Szeretnék példát venni Tőle, 
Aki viharban száll a hegytetőre 
És rejti arcát fergeteg-palást. 
  

Szeretnék példát venni Tőle, 
Ki nevét írja minden fára, kőre, 
De arcát nem látta még senkisem. 
  
Szeretnék példát venni Tőle, 
Akinek soha sincsen pihenője, 
S munkája mégis olyan zajtalan. 
  
Aki, mikor a csend susogni kezd, 
S hulló fenyőtoboz ver síri neszt, 
E tompa, síri nesz mögött is van. 
  
Akinek nem kell sok-sok buja szín, 
Hogy alkosson – és termetményein 
Megmutassa végtelen hatalmát. 
  
Kinek a gyér havasi fű, az árva, 
S a kopár-kemény bazaltszirt is drága 
S tán drágább, mint a forró trópusok. 
  
Szeretnék példát venni Tőle. 

 La vita è bella  
     

    Anyák napjára készülıdve egy óvodában megkérdezték a gyerekeket, hogy miért szeretik az édesanyjukat. A 
válaszok pedig úgy ahogy vannak, a maguk esendıségében is megejtıek. 
    Szeretem édesanyámat, mert ı fız nekem meggylevest. Szeretem édesanyámat, mert takaríthatok vele. Sze-
retem édesanyámat, mert játszik velem. Szeretem édesanyámat, mert elvisz mindenhova kirándulni. Szeretem 
édesanyámat, mert sok játékot vesz nekem. Szeretem édesanyámat, mert együtt kipakolhatjuk a ruhákat a mo-
sógépbıl.  
    Szeretem édesanyámat, mert szeretni akarom. Szeretem édesanyámat, mert ı is nagyon szeret engem. Sze-
retem édesanyámat, mert mondhatok neki verset. Szeretem édesanyámat, mert vigyáz rám. 
    Én csak annyit főzhetek hozzá, hogy szeretem édesanyámat, mert életet adott nekem… és az élet szép.  
                                                   k2 
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    A hívı élet területén is szükséges, hogy példákat ke-
ressünk és mi magunk is példák legyünk. 
    Jézus Krisztus az élet minden alapvetı kérdésében 
példát adott nékünk. Ha valaki az İ életét figyelmesen 
tanulmányozza, sok élethelyzetben erıs alapot kap. 
Nem is lehet felsorolni azt a sok jó tulajdonságot, jó 
szokást, amit İ hátrahagyott – akár a szeretetben, a 
békességben, a tőrésben, a szenvedéskészségben, 
mások megértésében, az irgalmasságban, a jócse-
lekedetekben, az imádkozásban, böjtölésben, tanítás-
ban – minden alapvetı dologban példát mutatott, hogy a 
hívı embernek hogyan kell cselekednie, élnie. Mi ugyan 
más kultúrában, más körülmények között élünk, mint 
ahogy Jézus Krisztus élt akkor, de ezzel együtt az alap-
vetı dolgok nem változtak, legfeljebb a részletek másak. 
Nála nem volt rész szerinti valóság, İ mindenben példa 
számunkra. Az élete, tanítása és tettei benne vannak 
egyházunk hitelveiben, gyülekezeti, hitéleti szokásaink-
ban. Sajnos, a mindennapi életben sokszor nem úgy 
valósul meg az İ példája mint kellene. 
    Hányszor jut eszünkbe, mielıtt teszünk, szólunk 
valamit, hogy hogyan mondaná Jézus? Mit tenne ebben 
a helyzetben? Hogyan döntene? Ezt a szokást İ 
bevenné az életébe vagy nem? Hogy İ mennyire lett 
példaképünkké, jelzi az, hogy gondolunk-e arra, hogy İ 
mit tenne éppen. Be kell ismernünk, hogy nem lett olyan 
mértékben példánkká, amennyire csak mondjuk, olvas-
suk a Bibliából, vagy tanítunk róla. 
    Jézus Krisztus példát hagyott nekünk, hogy İt 
kövessük. (I. Pét. 2, 21.) Nem különb a tanítvány a 
Mesterénél, nem járhatunk másféle utakon. Látjuk-e a 
mi utunkon Jézus Krisztus lábnyomát? Látjuk-e, hogy İ 
is erre haladt? Vagy egészen más úton járunk, ami nem 
ırzi az İ lábnyomát és a vége sem ugyanaz. 
     „Példát adtam néktek, hogy amiképpen én cseleked-
tem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.” (Ján. 13, 
15.) Hogy miként kell nekünk más emberekhez 
viszonyulni, azt rajtunk mutatta be az Úr. Ahogy İ meg-
bocsátott, amikor vétkeztünk; amiként felkarolt, amikor 

betegek, elesettek, csüggedtek voltunk; ahogy İ 
erısített, amikor erıtelenek voltunk; ahogy İ vezetett, 
amikor tanácstalanok voltunk – sorolni lehetne hosszan, 
hogyan viselt rólunk gondot a szükségben. İ azt várja 
el, ahogyan İ cselekedett velünk, mi is úgy tegyünk 
másokkal. Jézus példáját nem kívülrıl szemléljük, 
hanem saját magunk éljük át. Ennél bensıségesebb 
példamutatás nem létezik. 
    Mit jelent példának, mintának lenni? A mi életünkben 
is vannak olyan tulajdonságok, amelyek példaértékőek 
lehetnek mások számára. Pál apostol azt mondta: 
„Legyetek az én követıim, mint én is a Krisztusé!” (I. 
Kor. 11, 1.) Aki az apostolt követte, vele együtt Jézus 
Krisztust követte, hiszen Pál is az Úr követıje volt. Ha 
példaképek tudunk lenni Krisztus követésében, azzal 
másokat is hozzá vezetünk! Példát kell mutassunk a 
barátainknak, olykor a szüleink elıtt, vagy a gyerme-
keink elıtt, akik a pillanat törtrésze alatt leutánozzák 
szokásainkat, viselkedésünket, modorunkat. Példák 
vagyunk a munkatársaink, ismerıseink, rokonaink elıtt, 
és ez ellen nem tehetünk semmit. Akaratlanul is néznek, 
hogyan reagálunk, például egy kényes szituációban. Mit 
lépünk, amikor valaki más hibájából, vagy épp a 
sajátunkból kerültünk egy nem túl kívánatos helyzetbe. 
Hogyan éljük át az élet magaslatait és mélységeit, 
hogyan hordozzuk a terheket és az örömöket. Hogyan 
viszonyulunk családunkhoz egy fárasztó nap után. És 
hogyan beszélünk, vélekedünk Istenrıl. 
    Mindez példa az emberek elıtt, mely a mérleg 
serpenyıjét könnyedén egyik vagy másik irányba 
billentheti át. Nem egy elhagyatott, lakatlan szigeten 
élünk, ahol csak magunkkal kell törıdnünk. Kapcsolatok 
vesznek körül az élet minden színterén, és felelısek 
vagyunk azért, ahogy élünk.  
    A Bibliában sok negatív történet is meg van írva. Isten 
ezeken a példákon keresztül is segíteni akar, hogy lás-
suk egy-egy bőnnek mi lesz a vége, milyen következ-
mény várható, hogy jobban átgondoljuk a döntéseinket. 
    Pál apostol ezt írja Titusnak: „Mindenben tenmagadat   

adván példaképül a jó cselekedetek-
ben; a tudományban romlatlanságot, 
méltóságot mutatván, egészséges, 
feddhetetlen beszédet…” (Tit. 2, 7-
8.) Ez a gondolat Pál leveleibıl 
minduntalan visszaköszön. Fontos-
nak tartotta azt, hogy az Úr követıi 
jó példák legyenek, követhetı em-
berek. Akik példaképek lettek, 
szintén példamutató embereket ne-
veltek ki. „Legyetek én követıim, 
atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik 
úgy járnak, amiképpen mi néktek 
példátok vagyunk.” (Fil. 3, 17.) 
    Ti vagytok a föld sója, a világ 
világossága, akiknek fényleni kell 
(Mt. 5, 13-16.), mint csillagoknak e 
világon. (Fil. 2, 15.) Szolgálatba csak 
azt a gyermekét állítja az Úr, aki 
igyekszik a példamutató életre és 
szívén viseli Isten népének sorsát, 
elımenetelét.    
                      MMM 

Mint csillagok e világon 
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Szászrégeni albérleti lakásának 
beüvegezett teraszán kis mőter-
met rendezett be magának özv. 
Réman Jenıné Kovács Éva Melinda 
tiszteletes asszony. Tavasztól 
ıszig ott alkot – rajzolgat, feste-
get.  
 
    – Kikapcsol, amikor dolgozom, 
teljesen más világba kerülök és az 
nagyon jó. Mővészeti iskolában vé-
geztem Kolozsváron, grafika szakon 
érettségiztem. Miután férjhez men-
tem, nem rajzoltam többet. 2008-
ban részt vettem a proMissio Egye-
sület által szervezett munkatárskép-
zın, ahol az egyik délutáni foglalko-
záson agyagoztunk, akkor éreztem 
ismét, milyen jó alkotni. A Németor-
szágban élı lányomtól ötvenedik 
születésnapomra megkaptam éle-
tem elsı festı-felszerelését. Azóta, 
amikor csak tehetem rajzolgatok, 
festegetek. Pasztellkrétával, tussal, 
akvarellel kezdtem, most már akrillal 
és olajfestékkel is dolgozom. Három 
évet a szászrégeni Fiatalok Klubjá-
ban is tanítottam rajzot.  
    – Képzımővésznek készültél, 
aztán másként alakult az életed… 
    – Kolozsváron születtem, egyke 
voltam, amit nem nagyon szerettem. 
Férjemmel nagyon fiatalon ismertük 
meg egymást. Teltek-múltak az 
évek, ı elvégezte az egyetemet, én 
megtanultam kántorizálni. Fiatalon 
összeházasodtunk, s megszületett 
Jenı fiúnk. Férjem a kihelyezéskor a 
mezıségi Vicét választotta, ez volt 
az elsı gyülekezet, az elsı szere-
lem. Vice Bethlen melletti kedves, 
kis gyülekezet. Akkor hozzátartozott 
még két szórvány is. Kolozsvári 
lányként, kezdetben, azt sem tud-
tam, hogy melyik a petrezselyem- 
vagy muroklevél. Ott tanultam meg 
kertészkedni. Ott nem én voltam a 
kántor, mert volt kántora a gyüleke-
zetnek. Három év után Szépkenye-
rőszentmártonba kerültünk. Ott is 
alacsony volt a lélekszám, de nagy 
szeretettel és rendszeresen jártunk 
a szórványokba. 
    – Milyenek voltak azok az évek? 
    – Szépek voltak, pedig sok ne-
hézséggel küszködtünk. Nem volt 
vaj, megtanultam vajat köpülni, juh-
tejbıl ordát, sajtot, bálmost készíte-
ni. A kenyeret jegyre adták, ezért én 
otthon sütöttem a kenyeret. Nem 
lehetett élesztıt kapni, de az asszo-
nyok megtanítottak arra, hogy a pá-

linkafızı kazánból leszőrt erjedt 
szilvalével, hogyan lehet a kevés 
élesztı hatását erısíteni. Érdekes 
dolgokkal szembesültem és sok lele-
ményes megoldást tanultam. Az 
emberek lelkesek és kedvesek vol-
tak. Úgy éltünk, mint egy nagy csa-
lád. A faluban ısrégi dalárda mőkö-
dött, folytatnom kellett a vezetését. 
Elıször nehéz volt, aztán lassan 
belejöttem. Igyekeztünk mindig a 
gyülekezet érdekét szem elıtt tarta-
ni. Minden építkezés, a sok tevé-
kenység a gyülekezet javára történt, 

még az is, amikor a lelkészi lakást 
feljavítottuk, konfortossá alakítottuk. 
A lelkész csak ideig-óráig használ-
ja… Persze, most már azt is tudom, 
hogy milyen nagy segítség, amíg 
benne lakhat a lelkészi család.  
Az újabb gyülekezetváltásra a gye-
rekek iskoláztatása miatt került sor. 
Ezért mentünk át Tekébe, majd ké-
sıbb Beresztelkére. Ott még volt 
magyar tagozat az iskolában, és 
Szászrégen is közelebb volt. Aztán 
hét évvel ezelıtt a férjem, két és fél 
hét betegség után, meghalt.  
    – Hogy sikerült ezek után tovább-
lépni? 
    – Nem volt egyszerő. Akaraterım 
ugyan volt, de döntéseimet sok eset-
ben nem tudatosan hoztam meg, 
erre most kezdek ráébredni. Az egy-
házban maradtam, ebben a korban 
nem könnyő váltani. A jó Isten meg-
segített, kialakította a sorsom. Igyek-
szem az egyházban tevékenykedni. 
Most is a beresztelki gyülekezetben 
kántorizálok, bekapcsolódtam a nı-
szövetségi tevékenységbe. Megala-

kítottuk az idısek körét a gyüleke-
zetben, ezt én vezetem. Havonta 
egyszer győlünk össze, áhítatot tart 
a lelkész, utána az igényeknek meg-
felelıen szervezzük a tevékenysé-
günket. Ünnepek elıtt, például, szép 
képeslapokat készítünk, minden 
alkalommal más és más progra-
munk van. 
    – Olyan szépen beszélsz a ta-
pasztalataidról, mintha csak szere-
tetben és  ragaszkodásban lett volna 
részed. 
    – Volt részem nehézségekben is, 
de valóban a szeretet és a hit tartott 
meg mostanig. Sokszor igyekszem 
magamra venni az emberek szenve-
dését, gondját, baját, még a sajáto-
mat  is félreteszem, s bevállalom a 
másét. Lehet, ez ad nekem erıt a 
továbblépéshez. 
    – Mi van a gyerekeiddel? 
    – Hála Istennek, mindketten révbe 
jutotta. Jenı fiam 34 éves, 10 éve 
röntgenasszisztens a kolozsvári 
nagykórházban. Elvégzett 6 év ze-
nei fıiskolát, énekel is kórusokban. 
Boglárkám vallástanár-szociális 
munkás szakon tanult, 2008-ban 
Gustav Adolf Werk ösztöndíjjal egy 
évet Heidelbergben képezte magát, 
és német nyelven mestervizsgázott. 
2013-ban férjhez ment egy 
szászrégeni származású fiatalem-
berhez, Németországban élnek. İk 
egy kicsit távolabb vannak, de éven-
te legalább négyszer hazajönnek. 
    – Akkor te, nagyrészt, egyedül 
vagy... 
    – Egyedül, de gyakran beszélek 
velük. Az internet megkönnyítette a 
kapcsolattartást. Mindkét gyerme-
kem nagy szeretettel viszonyul hoz-
zám. A gyülekezeti közösség erıt ad 
nekem, nagyon kedves lelkészhá-
zaspár az utódunk Beresztelkén – 
Szép Eduárd és Ildikó –, ık is támo-
gatnak.  
    Sokszor elgondolkodom azon, 
milyen jó volt, hogy nagyon fiatalon 
kezdtem a családi életet, fiatalon 
lettem lelkészfeleség, ami nem volt 
nehéz, még akkor sem, ha néha 
lemondással járt. Fiatalon szültem a 
gyermekeimet és még volt idım fér-
jemmel együtt felnevelni ıket. Fiata-
lon megtanultam, hogy mindig pél-
damutató életet kell élni és tisztelni 
az embereket, hogy megbecsülést 
és szeretetet kapjál tılük. 
     
         Borsos Melinda  

Mindent nagyon fiatalon kezdtem 
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Márták és Máriák (49.) 
 
    A Mezıséget átszelı, Kolozsvárt Szászrégennel 
összekötı fıút mentén fekszik Mezıörményes. Nevét 
1321-ben említik elıször az oklevelek Ermenus, majd 
késıbb 1332-ben Hermenus néven. 
    1910-ben 1401 lakosából 314 magyar volt. 
    A trianoni békeszerzıdésig Kolozs vármegyéhez tar-
tozott, a második bécsi döntés után 1944-ig Maros-
Torda vármegye része lett.  
    A Mezıörményesi Református Missziós Egyház-
községhez négy falu református gyülekezetei tartoznak: 
Mezıörményes (itt található az egyházközség köz-
pontja), Mezıseptér, Komlód és Oroszfája. A négy 
gyülekezet csupán az 1970-es évek óta alkot egy ad-
minisztratív közösséget, hiszen régen jóval nagyobb 
református közösségek voltak ezeken a településeken. 
(A XIX. század végén Mezıörményesen több mint 500 
lelkes volt a református gyülekezet. Egy 1798-as es-
peresi vizitáció jegyzıkönyve említi, hogy Komlód és 
Oroszfája külön lelkészt tartottak és csak a XX. század-
ban váltak társegyházközséggé.) 
    Mind a négy településen van templom, a komlódi a 
XVI. századból, az oroszfájai a XVIII. századból, a me-
zıörményesi a XIX. századból és a mezıseptéri a 1930-
as évekbıl való. Az egyházközség lélekszáma a követ-
kezıképpen oszlik meg: Mezıörményesen 52 lélek, 
Oroszfáján 33 lélek, Komlódon 16 lélek, Mezıseptéren 6 
lélek él.  
    A mezıörményesi gyülekezetben a nıszövetségi 
munka 1998-tól – Benkı Mihály lelkipásztor szolgálata 
idején – kezdıdött el. 
    A szépen gondozott és látogatott templom, a tavaly 
felújított lelkészi lakás egy hinni tudó, élni kivánó közös 
 

ség hőségét bizonyítja, valamint egy tenni akaró, 
vendégszeretı nıszövetséget. Részt veszünk körzeti 
konferenciákon, egyházmegyei vetélkedıkön és öröm-
mel fogadunk vendégeket. Minden évben megtartjuk a 
Nık Világimanapját, megünnepeljük a születésnapokat. 
    Az asszonytestvérek közül néhányan szeretnek varr-
ni, így készült el pár évvel ezelıtt a templomunkat 
ékesítı szép kézimunka-garnitúra. Asszonyaink, noha 
kevesen vannak, jó szívvel sütnek-fıznek, finom ételek-
kel, süteményekkel lepik meg a gyülekezet vendégeit. 
Némely testvér szeretettel ülteti és gondozza a temp-
lomkert virágait, van aki részt vesz a diakóniai 
munkában, beteglátogatásban, adománygyőjtésben.  
„Bizony, mondom nektek, amikor megtettétek ezeket 
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem 
tettétek meg.” (Mt. 25, 40.) 
             Májai-Varga Zoltán 
 

* Április 26-án hagyományırzı napot szervezett a 
proMissio Egyesület Marosludason.  
A programok során a marosvásárhelyi, nyárádtıi és 
marosludasi konfirmandusok néptáncban, gyöngy-
főzésben, agyagozásban és fafaragásban próbálhatták 
ki magukat. 
 
*    A Marosvásárhely III. Alsóvárosi gyülekezet fogadta 
április 26-án a Görgényi, Küküllıi, Marosi és Maros-
Mezıségi egyházmegyék nıszövetségeit. A közép-
erdélyi régió idei konferenciáján – amelyen mintegy 300-
an vettek részt – Molnár Helén sajószentandrási 
lelkipásztor prédikált és Gállné Szabó Tünde várhegyi 
lelkipásztor tartott elıadást Értékes családom címmel. 
 
*    Május 4-én anyák napi istentiszteletet tartottak 
Erdıcsinádon, amelyen Takács Malvin magyarói lel-
késznı, a Görgényi Egyházmegye Nıszövetségének 

elnöke hirdetett igét. A gyerekmősor után került sor az 
egyházmegye nıszövetségi vándorzászlajának ünnepé-
lyes átadására, amit az erdıcsinádi asszonyok néhány 
hét múlva tovább visznek egy másik gyülekezetbe. Az 
ünnepély szeretetvendégséggel zárult. 
 
*    Május 10-én a jeddi gyülekezet volt a házigazdája és 
szervezıje a Felsı-Maros menti körzet nıszövetségi 
konferenciájának. Berekméri Melinda cserealjai lelkész 
igehirdetése után Magyari Árpád fıasszisztens Rejtett 
nıi betegségek címő elıadását hallgatta meg a 120 
résztvevı. 
 
* Május 10-én Baróton tartották a székelyföldi 
református egyházmegyék nıszövetségeinek régiós 
találkozóját. A rendezvényen négy székelyföldi 
egyházmegye – a székelyudvarhelyi, a kézdi-orbai, a 
sepsi és a házigazda erdıvidéki – képviseltette magát, s 
csatlakoztak hozzájuk a Brassói Református Egyház-
megye küldöttei is.  Tatár Anna lelkipásztor igehirdeté-
sének a vezérgondolata János 1, 46-52 versei  alapján a 
„Jer, és lásd meg!” igerész volt. Ezt követte Ráduly-
Baka Zsuzsanna lelkész elıadása, amelyben az 
egyedüllét és magányosság, illetve a társaság és 
közösség kérdéseit taglalta. 

Szórványvasárnap Mezıörményesen 2009-ben 

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  
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A kegyelem csillagjegyében 
   

Minket, mint Krisztus szenvedésének és dicsıségének 
részeseit, azzal bízott meg Isten, hogy viseljünk gondot 
egymásra örömmel és jóindulattal, s legyünk 
„példányképei a nyájnak”. (I. Péter 5, 2-3.) Nem keresvén 
csupán a magunk hasznát, hanem másokét is, hogy 
megtartassanak. (I. Korintus 10, 33.) 
A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, „mert 
erıd felett való dolog ez, s nem végezheted azt egyma-
gad”. (II. Mózes 18, 18.) 
 
Január 
A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én 
irgalmasságom tıled el nem távozik, és békességem 
szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülı Urad. 
(Ésaiás 54, 10.) 
 

Február 
Boldogok, akik megtartják az ı parancsolatait, hogy joguk 
legyen az életnek fájához. (Jelenések 22, 14.) 
 

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

Április 
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a 
szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. 
(Zsidókhoz 12, 14.) 
 

Május 
Imádkozzál az Úr elıtt, a te Istened elıtt; és örömet találj 
mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, 
és a te házadnépének. (V. Mózes 26, 10-11.) 
 

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

Július 
Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz 
mindörökké. (Zsoltárok 37, 27.) 
 

Augusztus 
Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. (Lukács 22, 40.) 
 

Szeptember 
Tudakozzuk a mi útainkat és vizsgáljuk meg, és térjünk az 
Úrhoz.  Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Isten-
hez az égben. (Jeremiás Siralmai 3, 40-41.) 
 

Október 
Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem 
lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be 
a mennyeknek országába. (Máté 18, 3.) 
 

November 
Annakokáért míg idınk van, cselekedjünk jót mindenekkel, 
kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. (Galata 6, 10) 
 

December 
Az Úr Isten az én erısségem, hasonlókká teszi lábaimat a 
nıstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat 
engemet! (Habakuk 3, 19.) 

* A kalotaszegi nıszövetségi találkozó idei témája 
a nevetés volt. A magyarvalkói templom 
zsúfolásig megtelt május 11-én, a vasárnap 
délutáni istentiszteleten, amelyen Molnár Irma, a 
zsoboki református egyházközség lelkésze 
hirdetett igét. Az igehirdetés után Pap Ákos 
lelkipásztor a házigazdák nevében köszöntötte a 
körülbelül 260 fınyi hallgatóságot. Vitus-Bulbuk 
Emese pszichológus a nevetés jótékony hatása-
iról beszélt. Az elıadás után Boros Erzsébet 
népdalénekes mősora tette színesebbé az 
összejövetelt. 
 
*   Az Erdélyi Református Nıszövetség is részt 
vett május 24-én Debrecenben a Református Egy-
ség Fesztiválján. A nıszövetség bemutatta misz-
sziós, diakóniai, hagyományırzı programját, és 
népszerősítette az egyházkerülettıl használatba 
kapott bonyhai kastéllyal kapcsolatos terveit. 
 
* A nyárádmenti körzet nıszövetségi 
konferenciájára június 15-én került sor 
Cserefalván. Dr. Pongrácz Mária orvos A nıi te-
herbírás határai címmel tartott elıadást közel száz 
résztvevınek. 
  
*    Kétnapos munkatársképzıt tart a Küküllıi Re-
formátus Egyházmegye elnöksége június 20-21-
én az egyházmegyében mőködı nıszövetségek 
vezetıi számára. 
  
*    Az Erdélyi Református Nıszövetség és az Ár-
va Bethlen Kata Alapítvány szeretettel meghív 
minden érdeklıdıt a július 5-i bonyhai  Kastély-
napra. A délelıtt 11 órakor kezdıdı, egész napos 
programban bemutatásra kerül a Bethlen-kastély, 
Árva Bethlen Kata élete és munkássága, bemutat-
koznak a résztvevı nıszövetségek. A napot a 
Sofár keresztyén együttes koncertje zárja. 
 

 

TÉGLAJEGY 
A BONYHAI KASTÉLY  

FELÚJÍTÁSÁRA 
    A bonyhai Bethlen-kastélyt az örökösök az 
Erdélyi Református Egyházkerületnek adomá-
nyozták. Az Egyházkerület az Erdélyi Reformá-
tus Nıszövetségre bízta, hogy oda egy közös-
ségi, szociális, oktatási központot alakítson ki. 
    A jelenleg romos állapotban levı épület hely-
reállítási munkálatai nagyon sokba kerülnek. 
Ennek fedezésére – a pályázatok és egyéb 
anyagi források mellett – a Nıszövetség tégla-
jegyet bocsátott ki. A téglajegy ára: 5 lej. 
    Ahány téglajegyet vásárolunk annyiszor 5 
lejjel támogatjuk a kastély felújítását és járulunk 
hozzá a tervek megvalósulásához. 
    A téglajegy minden gyülekezet lelkészi hiva-
talában, vagy nıszövetségi elnökénél megvá-
sárolható. 
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    Egy hasonló kosárról a Bibliában is olvasunk. Érdekes gyümölcsök vannak benne, úgy hívjuk, hogy 
a Lélek gyümölcsei. Szívet-lelket gyönyörködtetı gyümölcsök ezek, mindegyik jó, és Isten azt szeret-
né, hogy azok folyamatosan, minden évszakban ott legyenek az életünkben. Nevüket az alábbi bető-
rácsban rejtettük el, a ti feladatotok az lesz, hogy abból kiemeljétek és a számukra elkészített helyre 
beírjátok. Segítségül Pál apostol Galatákhoz írt levelének 5. részét ajánljuk. 

1. 

_______________________________ 

2. 

_______________________________ 

3. 

_______________________________ 

4. 

_______________________________ 

5. 

_______________________________ 

6. 

_______________________________ 

7. 

_______________________________ 

8. 

_______________________________ 

9. 

_______________________________ 

 
Kedves gyermekek! 

Egy szépen elrendezett, különféle ízle-
tes gyümölcsöket tartalmazó kosár 

bizonyára számotokra is kívánatos lát-
vány. Lenyőgözı tud lenni az, amikor 

hozzáértı kezek valóságos gyümölcs-
kosár költeményeket készítenek azért, 
hogy másokat megörvendeztessenek. 

Modern világunkban a gyümölcster-
mesztés szerte a világon nagy fontos-
sággal bír, ezért van az, hogy nagyjá-

ból minden évszakban hozzájuthatunk 
ezekhez a gyümölcsökhöz. 
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   Sárgadinnyés baracklekvár 
 

Hozzávalók: 1 kg sárgadinnye, 1,5 kg sárgabarack, 40 dkg 
cukor (ízlés szerint többet is lehet tenni), vaníliás cukor (ízlés 
szerint), 2-3 csomag dzsemfix. 
Elkészítés: A sárgadinnyét darabokra vágjuk, egy keveset 
félreteszünk, a többit összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a 
barackot, ırölve vagy félbevágva, majd a félretett dinnyét is 
hozzáadjuk. A cukorral, porcukorral fél-egy órát fızzük, majd 
belekeverjük a dzsemfixet. Légmentesen záró befıttes 
üvegekbe rakjuk és hagyjuk kihőlni. A tetejére lehet szórni 
egy kevés befızési szalicilt. 
 
Meggyes-grízes rétes  
 

Hozzávalók: 150 g tejföl, 0, 5 dl napraforgó olaj, 150 g cukor, 
225 g búzadara, 1 db tojás, 1 vaníliás cukor, 1 csomag 
sütıpor, 35 dkg magozott meggybefıtt, 1 csomag réteslap, 2 
ek vaj (olvasztott , a réteslap locsolásához), 1 ek porcukor. 
 

 
Elkészítés: Elıször elkészítjük a tölteléket. A tejfölt 
keverıtálba borítjuk, majd ezzel a pohárral mérjük ki a többi 
hozzávalót, és a magozott meggy kivételével az összeset a 
tejfölhöz keverjük (olaj, cukor, búzadara, tojás, vaníliás cukor, 
sütıpor és egy kevés a meggybefıtt levébıl). A magozott 
meggyet szőrıkanálba tesszük, és lecsepegtetjük. A tejfölös-
búzadarás keveréket állni hagyjuk 20-30 percig, hogy a 
búzadara szemek megszívhassák magukat. Ezután a 
réteslapokat duplán fogva tiszta konyharuhára terítjük, 
meglocsoljuk olvasztott vajjal, majd rákanalazzuk a töltelék 
egyharmad részét. Megszórjuk a kimagozott meggyel, majd a 
konyharuha segítségével óvatosan feltekerjük. Kivajazott 
tepsire tesszük a tekercset és a többi réteslapot is hasonló 
módon megtöltjük. Amikor az összes tekercsünk kész, a 
tetejüket megkenjük olvasztott vajjal, és elımelegített sütıben 
25-30 perc alatt készre sütjük. 
Tálaláskor meghintjük porcukorral. 

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

Rejtvényünkkel a 200 éve született orosz köl-
tıre, Mihail Jurjevics Lermontovra (1814-
1841) emlékezünk. 
 
Ha sorsom néha megtapos/ s bú fogja szívem át,/ 
elmondok egy csodálatos/ igéjő mély imát.// Meg-
nyugtató, áldott varázs/ árad belıle rám,/ s gyógyít 
a szent vigasztalás,/ míg mondogatja szám.// S 
egyszerre nem fáj semmi sem,/ gond és bú nem 
sebez,/... 
 
Vízszintes: 1. A vers utolsó szakaszának har-
madik sora, 12. Bazédon él, 13. Szót emelt? 14. 
Két hangszerre írt zenemő, 15. Jézus a keresz-
ten így szólította Istent, 17. Sajt készítéséhez 
használják, 18. Ketrec, 19. Illat, zamat, 21. 
Magánhangzópár, 22. Délelıtt (éf.), 23. Afrikai 
állam, 25. Séth apja, 27. Jób gyermekeinek szá-
ma, 28. Vissza: Budapest melletti település, 29. 
Rába menti falucska, 30. Vissza: fátum, 31. Mon-
gol fejedelmi cím, 32. Marosvásárhelyhez csatolt 
település, 33. Erdélyi német, 34. Személyes névmás, 35. 
Parajdi főszer, 36. Ernyısvirágú főszernövény, 38. Visz-
sza: lekvár régiesen, 39. Beszédhibája van, 41. Szláv 
hármas, 42. Ilyen nap is van, 43. Bőntényt felderítı szak-
ember, 46. Unalmasnak érez, 47. Latinul finis, 48. Muta-
tószó. 
 
Függıleges: 1. Saul leszármazottai, 2. Megkurtított hízó!    
3. Egyiptomi napisten, 4. Európai folyó, 5. Elıtag: mér-
tékegységben ezerszerest jelent, 6. Félig iker! 7. Vízima-
lom zsilipes árka, 8. Vissza: mereng, 9. Budapesti egye-
tem rövidítése, 10. Félig klóroz! 11. Sajt pereme! 13. 
Bede egynemő hangzói, 16. Lermontov versének címe, 
18. A vers befejezı sora, 19. Vissza: szeszesital zsar-
gonban, 20. Az egyházi év elsı ünnepe, 22. … Dezsı, 
1904-ben született erdélyi költı (éf.), 24. Fájlal, 26. Ádám 
Elek, 27. Vissza: bajt okoz, 29. Azonos magánhangzók, 
30. Szorzás egynemő hangzói, 32. Hagymájáról híres 
település, 33. Kézimunka mintás oldala, 35. Vissza: ı 
nem olyan, 37. …-pirul, 39. Vissza: jelkulcs, 40. Hiányos 

ózon! 42. Szemlél, 44. Nyőg veleje! 45. Vissza: gyom köze-
pe (hé.), 47. Vese egynemő hangzói. 
 

Beküldendı: vízszintes 1, függıleges 16 és 18. 
 
Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Simon Ágota 
Anna marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban. 
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Példaképek nélkül maradunk, fiúk, 
   most mennek el az utolsók is. 
Megfáradtan vonulnak el szemünk elől, 
   alig köszönnek valakinek. 
Kinek köszönnének, fiúk, 
   kinek köszönnének 
   a szegény, vacogó öregek? 
Ki csodálja közülünk, 
   hogy végigülték a börtönöket 
   és sorrajárták 
   a munkatáborokat? 
Ki bocsájtja meg nekik, 
   hogy nem értettek 
   divatozó elméleteinkhez, 
nem csatlakoztak évente máshoz és 
nem döngették utána mellüket? 
 
Most hát 
   melyik zászlót 
   vonjuk le ünnepélyesen? 
Miféle indulót 
   játsszon a katonabanda? 
Itt éltek köztünk, 
   mit tanultunk meg tőlük, 
   hogy továbbadjuk 
   az utánunkjövőknek? 
Itt éltek köztünk, 
   s megmosolyogtuk 
   vagy elkerültük őket. 
Inkább a nők érdekeltek 
   és zavaros kis tanulmányaink, 
a furán eszkábált szavak, 
   és rettentőmód megcsodált, 
   vad látomásaink. 
 
 
 
 
 
 

Lassanként férfiak leszünk, 
   fontoskodva ráncoljuk homlokunkat, 
intézkedünk, 
   ítélkezünk,  
   és pipával a szánkban 
   állunk a fényképezőgép elé. 
Fiaink fiatal lányokhoz járnak, 
   ám néha gondjaikkal 
   keresnek valakit, 
   akire támaszkodni lehet. 
De csak X jut eszünkbe, 
   aki mindig alkalmazkodott 
   és nem mondott nem-et. 
És Y, aki eladta magát, 
   akinek és ahányszor lehetett, 
és Z, akinek az volt a véleménye, 
   hogy a hivatalos vélemény 
   az egyetlen elfogadható, 
és Z barátja, aki csak 
   azt becsülte valamire, 
   ami megehető vagy megiható. 
 
Most délután van, 
s a délutáni lapban 
egy név áll 
fekete léniával bekerítve, 
őszi divatfotók között. 
 
Íme, 
   az öregek 
így mennek el szemünk elől, 
   így, hogy 
alig köszönnek valakinek. 

Ladányi Mihály 

Öregek 


