


Uram, íme, akit szeretsz, beteg. (Ján. 11, 3) 
     
   Miért vagyok beteg? Miért van egyáltalán betegség a 
világon? Miért kell szenvednem? S ha már lennie kell 
szenvedésnek, miért éppen nekem kell szenvedni?  
Ha pedig kinek-kinek kijut valamennyi a szenvedésbıl, 
betegségbıl, nyomorúságból, miért kell nekem többet 
szenvedni, mint másoknak? Nyugtalanító kérdések, me-
lyekkel a betegágy mellett találkozunk, vagy éppen mi 
magunk tesszük fel azokat magunknak betegségünk 
idején. Szeretteink, ápolóink igyekeznek valamilyen vi-
gasztaló választ adni, de többnyire nem jutunk igazi 
megnyugvásra. Valójában egyre van szükségünk: Isten 
Igéjének tanítására.  
    A Szentírás elsı lapjain olvasunk a világ és az ember 
teremtésérıl. Isten az embert valóságos igazságban és 
szentségben teremtette, a Vele való közösségre, igaz 
boldogságra. S amikor egészségesek vagyunk, jól megy 
sorunk, nem is szoktuk kérdezni: miért vagyok én 
egészséges, mikor oly sokan betegek? Miért hogy épek 
a gyermekeim, amikor oly sok fogyatékos születik a vi-
lágra? A jót természetesnek vesszük, mint ami nekünk 
kijár; ellenben a csapás, betegség, baleset ellen lázado-
zunk. Szinte felelısségre vonjuk a Teremtıt: miért tetted 
ezt velem? Hogyan vehetted el a hitvesem, az édes-
anyám, a gyermekem? Mi rosszat tettem, mivel érde-
meltem Tıled ezt a szenvedést? 
    Ha magunkba tekintünk, félig-meddig jó úton járunk 
már. Ami az elsı emberpár esetében történt, az történt 
velem is. Magam is engedetlen voltam irántad, Uram, 
most ezért hordozom büntetésed. A miért kérdésére te-

hát az elsı válasz: a bőn miatt.  
   Isten nem teremtett betegséget, 
szenvedést, halált, mindezek az 
ember bőne miatt jöttek be a vi-
lágba. És mivel ebben az enge-
detlenségben, bőnben mindany-
nyian részesek vagyunk, ezért 
kell olykor csapást, bajt, betegsé-
get hordoznunk, s ezért nem ma-
radhatunk örökre ebben a meg-
romlott testben: meg kell halnunk. 
Nem a betegség következtében 
halunk meg, hanem a bőneink 
miatt. Hiszen oly sokan halnak 
meg váratlan hirtelenséggel, akik 
soha életükben nem voltak bete-
gek. Azonban minden betegség 
egy-egy intı jel: egyszer elfogy a 
számunkra Teremtı Atyánktól 
kimért földi lét, erı, egészség, 
jólét, és meg kell halnunk. Erre föl 
kell készülnünk, hogy ne érjen 
váratlanul. 
    Az Ótestamentum idején még 
általános volt az a vallásos meg-

gyızıdés, hogy minden betegség mögött valamilyen 
cselekedeti vagy mulasztási bőn áll. Még Jézus tanítvá-
nyai is ezt a felfogást vallották, amikor egy vakon szüle-
tett ember esetében ezt kérdezték Urunktól: „Mester, ki 
vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon szüle-
tett?” (Ján. 9, 2) Mint látjuk, még a tizenkettı is hátrafe-
lé, az okra kérdezett rá: miért van ezen az emberen ez a 
szerencsétlenség? Jézus ellenben elıre, a cél felé tekint 
feleletében: „Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, 
hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten 
dolgai” (Ján. 9, 3)  
    Ebbıl a feleletbıl több dologra is következtethetünk. 
Az elsı: a betegség lehet néha Istentıl ránk mért próba: 
Isten az övéi hitét, kitartását és szeretetét próbára teszi. 
Ábrahámot úgy tette próbára, hogy nagy kérdés elé 
állította: adott esetben kit szeret jobban? Istent, vagy az 
ígéret gyermekét? Vagyis, ha betegek vagyunk, ne 
kutakodjunk feltétlenül a múltunkban: mi rosszat csele-
kedtünk? Inkább a jövendı felé nézzünk: milyen jót, ál-
dást akar kihozni belılünk Isten épp a próba, a betegség 
által. Van úgy, hogy a reánk mért betegség útján Isten 
valami sokkal rosszabbtól fog megóvni bennünket. 
    Lehet a betegség Isten nevelıiskolája is.  
    Megtanít arra, hogy aki minden jónak adója, néha 
vissza is veheti ajándékát. Jób története épp ezért van 
benne a Bibliában. Isten mindent visszavesz tıle, ami-
vel/akivel megajándékozta: anyagi javait, gyermekeit, 
egészségét. És mi a hívı ember válasza Isten súlyos 
látogatására? „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen 
az Úrnak neve!” (Jób 1, 21) Második hitvallása által pe-
dig így tanít bennünket: „Ha már a jót elvettük Istentıl, a 
rosszat nem vennık-é el?” (Jób 2, 10) Így lehetséges, 
hogy a meg- és kipróbált ember megismerje: a betegség 

nem átok rajta, hanem Isten 
áldása. Ezt ismerte fel Ezékiás 
király, amikor felgyógyulása 
után így vall a betegség áldásá-
ról: „Íme, áldásul volt nékem a 
nagy keserőség, és Te szeretet-
tel kivontad lelkemet a pusztu-
lásnak vermébıl, mert hátad 
mögé vetetted minden bő-
neimet.” (Ésa. 38, 17) 
    Sokan mondják: fı az egész-
ség. Pedig nem ebben van lé-
tünk fı boldogsága. Igazán bol-
dog az az ember, aki betegsége 
és gyógyulása útján eljut arra a 
felismerésre, hogy nem a földi 
élet a legfıbb érték. Az Ige sze-
rint a mennyei Atya sokféle jóté-
teményét megtapasztalt lélek az 
örökélet örököseként így imád-
kozik: „Uram, a Te kegyelmed 
jobb az életnél!” (Zsolt. 63, 4) 
 
              Dr. Bustya Dezsı 
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Betegséggel is szerethet minket 

 

Juhász Gyula 

Betegszoba 
 

Ez ágyon ring most életem tova, 
Ringatja láz, ringatja rejtelem, 

Évek, remények, kétségek soka 
Mind szállanak velem... 

 
A bús világ, a dús kalmár világ 

Oly messze megy, mint part a tengeren, 
Föl a vitorlát, búgjatok imák, 

Harsog a végtelen. 
 

S a lélek, aki meddın keresett 

Irányt és partot, örömet, eget, 

Most érzi, hogy az Isten közeleg 

S feléje integet. 
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    Mint talált tárgyat 
 
    Mozdulatlanul, kinyújtóztatva feküdtem a magas asztalon, és vár-
tam, hogy pusztuljanak a sejtjeim. A föld alá épített, csendes, hővös 
helységben magamra hagytak. Akár egy cinteremben a felravatalozott, 
élettelen testet. Ilyen lehet a földi lét utolsó szakasza. Most ugyan nem 
a sírgödör, hanem a sugárzásveszélyre figyelmeztetı tábla jelzi, hogy 
az ajtón túl nem kísérhet senki, ami ezután következik, abban másnak 
nem lehet része, egyedül kell végigmennem ezen az úton.  
    Hogy miért pont velem történik ez, számomra nem volt kérdés. Miért 
ne történhetne? Míg felmenıim életét a háború, özvegység, kilakolta-
tás és fogság keserítette, tılem távol állt a nyomorúság és szenvedés. 
Nem éreztem sem az árvaság szomorúságát, sem a hajléktalanság 
reménytelenségét, nem jelentett gondot a mindennapi kenyér és súlyo-
sabb betegségben nem volt részem. Családdal, otthonnal, munkahely-
lyel és munkabírással ajándékozott meg az Úristen – és mindezt elfo-
gadtam, szinte természetesnek vettem, hogy ez így van rendjén. Ez jár 
neked, mert megérdemled – próbálják velünk elhitetni a termékeiket és 
szolgáltatásaikat kínáló cégek is. Jár a kényeztetés, a hosszú hétvége, 
a világjárás, az üdülés. Roppant hízelgı, de hamis kijelentés. Miért 
járna? Mivel érdemeltük ki? Semmit sem hoztunk magunkkal a világra, 
és semmink sincs, amit ne kaptunk volna. Nem érdem alapján része-
sülünk a javakban és a betegséget sem érdem szerint, nem valamilyen 
bőn büntetéseként hordozzuk. Akinek tövis adatott testébe, azt taníta-
ni, formálni, tisztítani, hangolni akarja az Úristen.  
    Betegágyban, orvosi rendelık közt ingázva vagy kezelésre várva 
gyakran felmerül bennünk a kérdés, hogy megelızhettük volna, s ha 
igen, akkor mit kellett volna tenni, miként kerülhettük volna el a fájda-
lommal járó, kiszolgáltatott helyzetet?  Böngésszük a kivizsgálások 
eredményeit, összehasonlítjuk állapotunkat a korábbival, és latolgatjuk 
a gyógyulás, felépülés esélyét és idıtartamát. Elemezzük, hogy érte-e 
maradandó károsodás a szervezetet, folytathatjuk-e eddigi tevékeny-
ségünket, kell-e életmódunkon, szokásainkon változtatnunk? Elsısor-
ban a jövınkre vonatkozó kérdésekre szeretnénk határozott, gyors 
válasz kapni, hogy annak függvényében tervezzük, rendezzük be to-
vábbi életünket. Pedig nem a felsoroltak a legfontosabb kérdések, és 
nem mástól kell várni a választ.  
    Önmagunknak kell felelni arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben 
is hisszük-e (vagy csak valljuk a Heidelbergi Káté szavaival), hogy 
„mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia”. Hiszem-e, hogy „az 
én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le 
a fejemrıl”? Ez a kezdıpont. Színt kell vallani. Innen lehet elindulni a 
felépülés felé. Azok a kísérletek, amelyek kizárólag a beteg szerv 
meggyógyítására irányulnak, figyelmen kívül hagyva a páciens lelki és 
szellemi állapotát, eredményeik ellenére is szánalmasnak mondhatók. 
Ha komolyan veszem „hogy mind testestıl, mind lelkestıl, akár élek, 
akár halok”, nem önmagamé, hanem Jézus Krisztusnak a tulajdona 
vagyok, akkor el tudom fogadni, hogy nem a saját elképzelésem és 
kedvem szerint alakulnak a dolgok. Türelemmel viselem, hogy mint 
saját tulajdonát, akarata szerint formáljon. 
    Az ember saját akaratának háttérbe helyezése nem a gyógyulásról 
és az életrıl való lemondást jelenti. Fájdalomtól megviselve, megfárad-
va, letargiás állapotban hajlamosak vagyunk az „akár élek, akár halok” 
kijelentést mindegyként értelmezni, és feladni a gyógyulásért viselt 
harcot. Az életrıl, Istent ajándékáról, nem mondhatunk le gyermeteg 
módon. Megırzésre kaptuk, felelısek vagyunk érte és miként a kezde-
tét, úgy a végét sem mi határozzuk meg. 
    József Attila meglett embernek nevezi azt, „ki tudja, hogy az életet/ 
halálra ráadásul kapja/ s mint talált tárgyat visszaadja/ bármikor – 
ezért ırzi meg”. Erre figyelmeztet a betegség, hogy bármikor. S hogy 
minden egyes perc ráadás. 

Bustya Sándor 

Márai Sándor 

Arról, hogy  
megcsaljuk  
az orvost 

 
    Valahányszor orvoshoz mentem, 
nem tudtam szabadulni a kínos és 
megalázó érzéstıl, hogy megcsa-
lom a derék embert, aki mestersége 
és emberismerete szerint, aggályo-
san és gondosan, de teljesen re-
ménytelenül foglalkozik velem. Mert 
mindaz, amit ajánlhatott – az orvos-
ságok, különféle gyógymódok, víz 
vagy sugár, porok és folyadékok –, 
talán gyógyította vesém, májam 
vagy szívem, de nem gyógyíthatta 
azt, ami a betegség egyetlen oka: 
életmódom, mely jellemembıl, alap-
természetembıl és hajlamaimból 
következik. Ezért, komolyan és ud-
variasan, legjobb tudásunk szerint, 
de mindig megcsaltuk egymást, az 
orvos és a beteg. Életmódokat nem 
lehet gyógyítani, s megváltoztatni is 
csak ideiglenesen lehet. 
    Ezért gondoskodik a természet, 
bölcsen, a betegségekrıl: mert leg-
több ember csak a nyavalya kény-
szerő vesztegzárában piheni ki idı-
legesen szenvedélyeit. „Il est quel-
que fois saine d’étre malade!” (Néha 
egészséges dolog, ha beteg az em-
ber!) – mondotta egy francia. A leg-
több ember elpusztulna negyvenöt 
éves korában, ha nem pihenne meg 
közben néhány hétre a betegágy-
ban. 
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    Pár kilométerre a várostól, a dombon, a nagy 
lepratelepet magas kıfal vette körül, s tetején az ırsze-
mek fel-alá járkáltak. Akadt köztük fennhéjázó, 
goromba, de többnyire megértıek voltak. Szürkületkor a 
leprások összeverıdtek a bástya aljánál, és kérdezget-
ték a barátságosabb katonákat.  
    – Gaspare – mondták például –, mit látsz ma este? 
Van valami az úton? Azt mondod, szekér? És milyen az 
a szekér? És a királyi palota ki van világítva? Meg-
gyújtották a fáklyákat a toronyban? A herceg visszajött? 
– Ez így ment órákig, soha nem fáradtak bele, s bár a 
szabályzat tiltotta, a jólelkő örök válaszoltak, gyakran 
nem létezı dolgokat találtak ki, elhaladó embereket, ün-
nepi kivilágítást, tüzeket, még az Ermac vulkán kitörését 
is, mert tudták, hogy minden hír kellemes szórakozást 
jelent ezeknek a bezártságra ítélt embereknek. A súlyos 
betegek, a haldoklók is részt vettek az ilyen össze-
jöveteleken, a még jó erıben levı leprások hozták ide 
ıket hordágyon.  
    Csak egyvalaki nem jött, egy fiatalember, nemes 
lovag, aki két hónapja került a leprakórházba. Nagyon 
szép férfi lehetett, már amennyire ki lehetett venni, mert 
a lepra elképesztı gyorsasággal fer-
tızte meg, rövid idı alatt teljesen el-
csúfította az arcát. Mseridonnak hívták. 
    – Miért nem jössz? – kérdezték, 
mikor elmentek a kunyhója elıtt.  
    – Miért nem jössz te is hallgatni a 
híreket? Ma este biztosan tőzijáték lesz, 
és Gaspare megígérte, hogy leírja 
nekünk. Nagyon szép lesz, meglátod.  
    – Barátaim – válaszolta szelíden, egy 
fehér ruhával eltakarta oroszlánarcát, és 
kihajolt az ajtón –, megértem, hogy nek-
tek vigasztalást jelentenek az ır hírei. 
Ez az egyetlen szál maradt számotokra, 
ami a külvilághoz, az élık birodalmához 
főz benneteket. Igaz, vagy nem?  
    – Hát persze hogy igaz.  
    – Ez azt jelenti, ti már beletörıdtetek, 
hogy soha nem kerültök ki innét. Én 
pedig...  
    – Te?  
    – Én pedig meg fogok gyógyulni, nem 
mondtam le, én olyan... értsétek meg, 
olyan akarok lenni, mint régen.  
    Ott ment el a többiekkel együtt Mseri-
don kunyhója elıtt a bölcs, öreg Gia-
como, a telep patriarchája. Legalább 
száztíz éves volt, és majdnem egy 
évszázada emésztette a lepra. Nem volt 
már felismerhetı testrésze, nem lehetett 
megkülönböztetni rajta sem a fejet, sem 
a karokat, sem a lábakat, a teste egy 
három-négy centiméter átmérıjő pózná-
vá alakult, amit nem lehet tudni, hogyan 
egyensúlyozott; a tetején levı fehér 
hajcsomóval olyan volt nagyban, mint 

azok a légycsapók, amiket az abesszin nemesek 
használnak. Talány, hogy hogyan látott, beszélt, 
táplálkozott, mert az arca teljesen szétmállott, nyílások 
sem látszottak a fehér, nyírfakéreghez hasonló varon, 
ami borította. De ezek a leprások rejtélyei. Ami a járását 
illeti, mivel ízületei sem voltak, egyetlen lábon ugrálva 
vonszolta magát, az is olyan volt, mint egy bot, aminek 
lekopott a vége. De nemhogy borzalmas nem volt, 
hanem egészében véve kedves jelenség volt. Tulaj-
donképpen növénnyé változott ember. És jóságáért, 
okosságáért mindenki tisztelte.  
    Mikor az öreg Giacomo meghallotta Mseridon szavait, 
megállt, s ezt mondta:  
    – Mseridon, szegény fiú, én már majdnem száz év óta 
vagyok itt, és azok közül, akiket itt találtam, vagy késıbb 
jöttek ide, senki sem került ki soha. Ilyen a mi be-
tegségünk. De meglátod, itt is lehet élni. Van, aki dol-
gozik, van, aki szeret, van, aki verset ír, van szabónk, 
van borbélyunk. Boldog is lehet az ember, legalábbis 
nem sokkal boldogtalanabb, mint a kint élık. Minden 
azon múlik, hogy beletörıdjünk. De jaj akkor, Mseridon, 
ha a lélek lázadozik, és nem nyugszik bele sorsába, ha 
a lehetetlen gyógyulásra vágyik, akkor az megmérgezi a 
szívet. – Mikor ezt elmondta az öreg, megrázta szép 
fehér bóbitáját.  
    – De nekem – vágta rá Mseridon –, nekem meg kell 
gyógyulnom, én gazdag vagyok, ha felmásznál a fa-
lakra, láthatnád a palotámat, két csillogó ezüsttornya 

van. Lent várnak rám a lovaim, a 
kutyáim, a vadászaim, és a fiatal kis 
rabszolgalányok is várják vissza-
térésemet. Érted, kedves bölcs pózna, 
én meg akarok gyógyulni.  
    – Ha a gyógyulás csak az akaráson 
múlna, nagyon egyszerő lenne a dolog 
– nevette el magát jóságosan Gia-
como –, többé-kevésbé mindenki 
meggyógyult volna.  
    – De én ismerem a gyógyulás mód-
ját, amit a többiek nem – makacs-
kodott a fiatalember.  
    – Ó, gondolom – mondta Giacomo 
–, mindig akad egykét csirkefogó, aki 
drága pénzért titkos és csodálatos 
kenıcsöket ajánl az újonnan érkezık-
nek. Én is beleestem a csapdába, 
mikor fiatal voltam.  
    – Nem, én semmiféle kenıcsöt nem 
használok, csupán imádkozom.  
    – Te Istenhez könyörögsz, hogy 
gyógyítson meg? És meg vagy gyı-
zıdve, hogy meg fogsz gyógyulni? De 
mit képzelsz? Mi mindannyian imádko-
zunk; nem múlik el egyetlen este sem 
anélkül, hogy ne fohászkodnánk Isten-
hez. Mégis, aki...  
    – Mind imádkoztok, ez igaz, de nem 
úgy, mint én. Ti esténként kimentek, 
hogy meghallgassátok az ır híreit, én 
azalatt imádkozom. Ti dolgoztok, ta-
nultok, kártyáztok, ti úgy éltek körül-
belül, mint a többi ember, én meg min-
dig imádkozom, kivéve azt az idıt, ami   
feltétlenül szükséges az evéshez, 

Dino Buzzati 
 

Aki meg akart gyógyulni 
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egyébként még evés közben is, még alvás közben is; 
olyan nagy az akaraterım, hogy egy idı óta azt álmo-
dom, hogy térdelek és imádkozom. A ti imátok csak 
játék. Az igazi ima mérhetetlen erıfeszítés, és én estére 
teljesen kimerült vagyok. És milyen kínszenvedés haj-
nalban, alighogy felébredek, rögtön imába kezdeni; 
ilyenkor még a halál is elviselhetıbbnek tőnik. De aztán 
erıt veszek magamon, és letérdelek. Giacomo, te öreg 
és bölcs vagy, tudhatnád ezt.  
    Ekkor Giacomo imbolyogni kezdett, mintha 
elveszítené az egyensúlyát, és forró könnyek futottak 
végig a hamuszínő varon.  
    – Igaz, igaz – zokogta az öreg –, a te korodban én 
is... én is az imába menekültem, és hét hónapig kitartot-
tam, a sebek már összeforrtak, a bıröm kezdett kisimul-
ni, már-már meggyógyultam... de egyszer csak nem bír-
tam tovább, és az egész fáradság kárba veszett... látod, 
milyen állapotba kerültem.  
    – Tehát – mondta Mseridon – nem hiszed, hogy én...  
    – Isten segítsen, nem tudok mást mondani, mint hogy 
a Mindenható adjon erıt neked – suttogta az öreg, és 
apró ugrásokkal elindult a falak felé, ahol már egybe-
győlt a tömeg.  
Mseridon bezárkózott kunyhójába, és imádkozott; 
érzéketlen maradt a leprások hívására. Összeszorított 
fogakkal, Istenre összpontosított elmével, az erıl-
ködéstıl átizzadva harcolt a betegség ellen, és lassan-
lassan a piszkos var hámlani kezdett, aztán lehullott, a 
helyén egészséges hús nıtt. Közben elterjedt a híre, a 
kunyhó körül kíváncsi csoportok verıdtek össze.    
Mseridon már szent hírében állt.  
    Gyızni fog, vagy semmit sem ér a sok fáradozás? Két 
párt alakult, a kitartó fiatalember mellett és ellen. 
Mígnem aztán majdnem kétéves elzárkózás után Mseri-
don egyszer elıjött a kunyhóból. A nap végre meg-
világította az arcát, melyen már nem látszott a lepra 
nyoma, nem hasonlított az oroszlán képéhez, hanem 
szépségtıl ragyogott.  
    – Meggyógyult, meggyógyult! – kiabálták mind, és 
nem tudták, hogy sírjanak-e örömükben, vagy irigyeljék. 
Mseridon tényleg meggyógyult, de ahhoz, hogy elhagy-
hassa a leprakórházat, igazolást kellett szereznie. El-
ment az orvoshoz, aki minden héten felülvizsgálta a be-
tegeket, levetkızött, és megvizsgáltatta magát. – Fiam, 
szerencsésnek mondhatod magad – volt a válasz –, 
meg kell vallanom, hogy majdnem meggyógyultál.  
    – Majdnem? Miért? – kérdezte a fiatalember keserő 
csalódással.  
    – Nézd, nézd ezt a csúnya kis vart – s hogy ne kelljen 
megérintenie, pálcájával mutatott rá az egyik lába kisuj-
ján levı hamuszínő pici pontra; nem volt nagyobb egy 
tetőnél.  
    – Ezt is el kell távolítanod, ha azt akarod, hogy kien-
gedjelek. Mseridon visszament a kunyhójába, és maga 
sem tudja, hogyan volt képes leküzdeni csüggedését. 
Azt hitte, hogy már egészséges, erejét ellazította, fel-
készült a jutalomra, és most elölrıl kezdıdött a szen-
vedés.  
    – Föl a fejjel – buzdította az öreg Giacomo –, még 
egy kis erıfeszítés, a nagyja már megvan, örültség 
lenne éppen most lemondani.  
    Egy parányi ránc volt a kisujján, de mintha nem 
akarta volna megadni magát. Egy hónap, aztán két 
hónap megszakítás nélküli, kitartó imádkozás. Semmi. 

Harmadik, negyedik, ötödik hónap. Semmi.  
    Mseridon már-már fel akarta adni, mikor egy éjszaka, 
ahogy megszokta, a kezét gépiesen beteg lábára tette, s 
nem találta ott a kis vart.  
    A leprások ujjongva körülhordozták. Immár szabad 
volt. Az ırség elıtt zajlott le a búcsúztatás. Aztán csak 
az öreg Giacomo kísérte ugrálva a külsı kapuig. El-
lenırizték az iratait, a kulcs megcsikordult a zárban, az 
ırszem kitárta a kaput.  
    Elé tárult a világ a reményteljes, hővös reggeli nap-
sütésben. Az erdık, a zöld rétek, az éneklı madarak, és 
ott a távolban fehérlett a város csillogó tornyaival, ker-
tekkel szegélyezett teraszok, lobogó zászlók, hatalmas, 
különbözı alakú papírsárkányok, és ott lenn, ahová már 
nem lehet ellátni, ezernyi élet és lehetıség, nık, mámor, 
fényőzés, kalandok, az udvar, az intrikák, hatalom és 
fegyverek – az ember birodalma!  
    Az öreg Giacomo kíváncsian figyelte a fiatalember 
örömtıl sugárzó arcát. Mseridon elmosolyodott a sza-
badság látványán. De csak egy pillanatig tartott, a fiatal 
lovag rögtön elsápadt.  
    – Mi bajod? – kérdezte az öreg; gondolván, hogy az 
izgalom miatt akadt el a lélegzete. Az ır meg:  
    – Na gyerünk, fiatalember, menj már, mert nekem 
azonnal be kell csuknom a kaput, remélem, nem fogsz 
könyörögtetni magadnak!  
    De Mseridon egy lépést hátrált, és kezével eltakarta 
szemeit:  
    – Jaj, de borzalmas!  
    – Mi bajod – ismételte Giacomo –, rosszul vagy?  
    – Nem bírom ki! – mondta Mseridon. Egy csapásra 
megváltozott elıtte a kép. A tornyok és kupolák helyén 
most düledezı viskók mocskos összevisszasága, 
trágyalé és nyomor özöne, a háztetıkön lobogók helyett 
sötét bögölyrajok, mint kórt árasztó porfelhık.  
    Az öreg faggatta:  
    – Mit látsz, Mseridon? Mondd: rothadást és szennyet 
látsz ott, ahol eddig minden csodálatos volt? A paloták 
helyén hitvány kunyhókat látsz? Így van, Mseridon?  
    – Igen, igen, minden borzalmas lett. Miért? Mi történt?  
    – Én tudtam – válaszolta az öreg. – Tudtam, de nem 
mertem megmondani neked. Ez a mi sorsunk, em-
bereké. Mindenért drága árat fizetünk. Soha nem 
kérdezted önmagadtól, mi adta az erıt az imád-
kozáshoz? A te imáidnak az ég haragja sem tudott el-
lenállni. Gyıztél, meggyógyultál. És most fizetsz.  
    – Fizetek? Miért?  
    – Mert a kegyelem oltalmazott. És a Mindenható ke-
gyelme nem fukarkodik. Meggyógyultál, de már nem 
vagy az, aki valaha voltál. Miközben eltöltött a kegye-
lem, lassan-lassan, észrevétlenül kihalt belıled a magad 
életének a szeretete. Meggyógyultál, de mindaz, amiért 
te a gyógyulást áhítottad, egyre távolodott tıled, álom-
kép lett, papírhajó az évek tengerén. Én tudtam ezt. Azt 
hitted, legyızöd Istent, pedig ı gyızött le téged. Így 
örökre elveszítetted önzı vágyaidat. Gazdag vagy, de 
nem érdekel már a pénz, fiatal vagy, de nem érdekelnek 
a nık. A várost trágyadombnak látod. Nemes voltál, 
most szent vagy; érted, hogy billen át a mérleg? Végre a 
mienk vagy, Mseridon! Egyedül abban lelheted meg bol-
dogságodat, hogy itt maradsz köztünk, s vigasztalsz 
bennünket, leprásokat... İr, zárd be az ajtót, mi vissza-
jövünk.  
    Az ır behúzta a kaput.  



6. Mária és Márta magazin 

    – Kitıl várjuk, ki adja a gyógyu-    
lást? 
    Dr. Márton András: – Az emberi 
élet, s az emberi életnek a kutatása 
is nagyon változott az utóbbi évtize-
dekben. Az más kérdés, hogy amíg 
ez az ismeret, az általános egész-
ségügyi ellátási rendszerben, szoci-
ális és társadalmi rendszerekben 
elnyeri a méltó helyét, befutja a le-
hetıségeit, ahhoz még idı kell. Min-
denképpen az egyik legfontosabb 
felismerés ezzel kapcsolatosan, 
hogy minden élı rendszer mőködé-
sét illetıen zárt rendszer, belülrıl 
szabályozott, belülrıl épülı, és min-
den, ami kívül van, az külsı környe-
zet. Szaktudósok az élı rendszerek 
leghatékonyabb definíciójaként, az 
úgynevezett autopoiezis-elméletet 
fogalmazták meg. Ez azt mondja, 
hogy élı rendszer az, amely saját 
határain belül önszervezıdı és ön-
magát megújítani képes. Ebbıl az 
következik, amit a régiek jobban 
tudtak, mi pedig ismét felfedezzük, 
hogy a gyógyulás belül zajlik. A be-
tegedés és a gyógyulás is belül zaj-
lik, de mi egy olyan korban élünk, 
amelyben – különbözı okok miatt, – 
az életünkkel kapcsolatos dolgokat 
önmagunkon kívülre delegáljuk. 
Például a fejlıdésünkért, oktatásun-
kért felel az iskola, a tanár, az 
egészségünkért az orvosok. Ugyan-
akkor, a magatartáskutatás szerint, 
a tárgyak annyira elhalmoztak ben-
nünket, hogy magunkra is tárgyként 
tekintünk, és azt gondoljuk, hogy 
hasonlatosak vagyunk egy autóhoz, 
amelyben ha valami elromlik, meg-

szerelik, kicserélik és újra mőködik. 
    Ezzel szemben az élı rendsze-
reknek a leglényegesebb jellemzıje, 
hogy a hatást sosem az adja, ami 
történik vele, hanem az, ahogyan 
reagál arra, ami történik vele. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy vannak trivi-
ális (közismert, elfogadott) rendsze-
rek, amelyek ugyanarra a hatásra 
mindig ugyanolyan választ adnak, 
ezzel szemben az élı rendszerek 
válasza sohasem kiszámítható. Ép-
pen azért a legtöbb, amit tehetek, 
hogy önmagammal érzékeny kap-
csolatban vagyok és eszerint alakí-
tom az életemet. Így értelmezhetı a 
tanács, hogy figyelj érzékenyen ma-
gadra és fogod érezni, ami neked jó. 
    Dr. Buzogány Emese: – Amikor 
a betegség felüti a fejét, elsı gondo-
latunk az, hogy orvoshoz forduljunk. 
Természetesen ez így van rendjén. 
A kérdés azonban összetett, több 
rétegben lehet válaszolni rá. Felmé-
rések tömkelege bizonyítja, hogy a 
gyógyulás folyamatában rendkívül 
fontos a beteg hite, bizalma. Nyert 
ügye van annak a páciensnek, aki 
bízik orvosában, gondosan betartja 
utasításait. Nehezebben, hosszabb 
ideig gyógyul a pesszimista, bizal-
matlan ember. Aki nem bízik az or-
vosában, a javasolt gyógymódban, 
önmaga ellen dolgozik. Több or-
szágban olyan felmérést végeztek, 
amelyben a betegek spiritualitását is 
vizsgálták. A páciensek háromne-
gyede helyénvalónak tartotta, hogy 
orvosával beszélgessen Istenrıl, a 
hitéletrıl, sokan fontosnak tartották 
a közösen elmondott imát. Kimutat-

ták, hogy általában a hívı emberek 
könnyebben gyógyulnak, illetve a 
gyógyíthatatlan betegségeket méltó-
sággal, mennyei erıvel hordozzák. 
Hiszen, aki hisz az örök életben, a 
halálhoz is másként viszonyul, mint 
a hitetlen. 
    – Hol van tehát az orvos helye a 
gyógyításban? 
    Dr. Márton András: – Az orvos 
ma már úgy áll a betegéhez, hogy 
nagyon közelrıl követhesse, figyel-
hesse az egyéni reakciókat, más-
részt nem feledhetjük el, hogy a sa-
ját egészségemért én magam va-
gyok a felelıs. Amit az orvos vagy a 
segítı megtehet, hogy a tudásával 
és szakmai képzettségével a gyó-
gyuláshoz az optimális környezetet 
megteremti. Figyelembe veszi, hogy 
a betegnek a belsı lehetıségei és 
potenciálja legalább olyan fontosak, 
mint a külsı beavatkozások. Vagyis 
nem triviális rendszerként tekint az 
emberre. Sıt az lenne kívánatos, 
hogy ne akkor találkozzunk az or-
vossal, mikor betegekké válunk, ha-
nem abban kellene segítsen, hogy 
egészséges maradjunk és ne bete-
gedjünk meg. A hangsúly tehát a 
megelızésen és a funkciók szinten 
tartásán kellene legyen. 
    Dr. Buzogány Emese: – Az or-
vost is Isten segíti a gyógyítás szol-
gálatában. Az igazi orvos komolyan 
veszi a hippokratészi esküt, hivatá-
sát legjobb lelkiismerete szerint gya-
korolja. Az apokrif iratok egyikében 
szép részletet találunk az orvosok-
ról, miszerint a Magasságos adta 
ıket a gyógyulásunkért. Ugyanott 

Kelj fel és járj! 
A betegségrıl és gyógyulásról 
sokan sokféleképpen gondolko-
dunk.  
A gyógyulás kérdéséhez szak-
mailag elsısorban az orvos tud 
hozzászólni, ezért kérdeztük dr. 
Márton Andrást, aki jelenleg a 
Gyulafehérvári Caritas igazgató-
ja. Emellett a gyógyulás lelki vo-
natkozásai is érdekeltek, ezért 
megkerestük dr. Buzogány Emese 
kórházlelkészt. Bár a kérdések 
mindkettıjük számára azonosak 
voltak érdekes látnunk, hogy hol 
és miben különbözik, illetve rí-
mel egymással a két szakember 
véleménye. 
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olvashatunk a gyógynövények jóté-
kony hatásáról, szintén Isten adta át 
nekünk ezt a tudást. A mértékletes-
séget is említi a könyv írója. Ösz-
szegzésképpen elmondhatjuk, hogy 
Istentıl lehet kérni a gyógyulást. 
Szolgái az orvosok, akik eszközök 
az İ kezében, elsısorban tehát a 
Fennvalónak, közvetve pedig a gyó-
gyítóknak tartozunk köszönettel 
ezért. Ugyanakkor rendkívül jelentıs 
a beteg környezetének a magatartá-
sa. Ha szeretettel gondoskodnak ró-
la a családtagjai, hatékonyan ápol-
ják, ha barátai meglátogatják, törıd-
nek vele, imádkoznak érte, sokkal 
több esélye van. 
    – Minden betegség gyógyítható? 
    Dr. Márton András: – Nyilvánva-
lóan jelenleg nem így van, és ezzel 
azt is mondom, hogy nem igaz, hogy 
csak idı és pénz kérdése, hogy örök 
életőek legyünk. Nem, az élet onnan 
kezdve, hogy megszületünk minden-
féle folyamaton keresztül egyszer 
csak eljut a végére és akkor valami-
lyen diszfunkció mentén meghalunk. 
    Dr. Buzogány Emese: – Gyakran 
szembesülünk gyógyíthatatlan be-
tegségekkel. Sok kérdés merül fel 
ilyenkor a szenvedıben: miért pont 
én kerültem ebbe a helyzetbe? Mit 
tegyek a gyógyulásomért? Mi lesz a 
szeretteimmel? Hogyan tovább? Mi-
lyen gyógymódot válasszak? Hol 
van ilyenkor Isten? Miért engedte 
meg, hogy erre a sorsra jussak? 
Nem biztos, hogy ezekre a kérdé-
sekre megnyugtató választ kapunk. 
Van, aki elfordul Istentıl, perel vele, 
megtagadja. De olyan emberek is 
vannak, akik ilyenkor jutnak hitre, 
illetve szorosabban kötıdnek hozzá. 
Sok beteggel beszélgettem, akik 
igyekeztek kideríteni, hogy mire való 
ez a megpróbáltatás? A János evan-
géliuma 9. része szerint Jézus meg-
gyógyít egy vakot, és megkérdezik a 
tanítványok, hogy miért született így 
ez az ember? Jézus pedig arra vilá-
gít rá, hogy mi a célja ennek. Az, 
hogy Isten dolgai nyilvánvalóvá le-
gyenek. 
    – Mondják, hogyha a lélek beteg, 
akkor annak testi tünetei vannak. Ön 
így gondolja, s ez mit jelent a gyó-
gyulás vonatkozásában? 
    Dr. Márton András: – Abban a 
szemléletben, amit magaménak val-
lok, abban nincs helye ennek az 
egyszerősített ok-okozati lineáris lo-
gikának, mert én nem hiszem, hogy 
a szorongás okozója lenne a gyo-

morbetegségnek, ez ennél sokkal 
komplexebb ez a kérdéskör. Minden 
mindennel többszörösen összefügg: 
a szorongásom összefügg a testi 
állapotommal, de az visszahat a 
szorongásomra és így tovább.  
    Dr. Buzogány Emese: – Ezzel 
kapcsolatban egy szót mondok: 
pszichoszomatika. A kutatók szerint, 
ha valami lelki problémánk van, testi 
tünetek is jelentkezhetnek. Az olva-
sók közül is többen tapasztalhatták, 
hogy tartós szomorúság, hirtelen 
felháborodás, érzelmi krízis átélése 
idején fizikai tünetek is jelentkeztek. 
Ha felismertük az okot, könnyebben 
megszüntethetjük az okozatot. A 
pszichológusok gyakran hangoztat-
ják, hogy a győlölet például a győlöl-
ködıben nagyobb pusztítást végez, 
mint abban, akit győlöl. A megbo-
csátani nem képes ember mételyt 
hordoz a szívében, aláássa saját 
egészségét. Aki próbál lelkileg rend-
ben lenni, Istennel és embertársaival 
békében élni, az a saját egészségé-
rıl is gondoskodik. 
    – A beteg és az orvos közös erı-
feszítése mellett ott van Jézus, aki 
meggyógyíthat. Mindenkit meggyó-
gyít? 
    Dr. Márton András: – Én hiszem, 
hogy Jézus gyógyít, sıt elsısorban 
ı éltet, és azt hiszem, hogy minél 
inkább az élet forrásában gyökere-
zünk, annál inkább másképpen éljük 
az életünket. Ilyenformán, ha Jézus-
ba kapaszkodok, akkor az életfolya-
mataimban az Éltetınek a rendje 
van és gyógyító ereje. Ugyanakkor 
tudom, hogy az örök életet nem itt a 

földi életünkben adja. A gyógyítás-
hoz kapcsolódóan pedig érdekes 
módon, mikor Jézus beteget gyógyí-
tott azt mondta, hogy kelj fel, vagy 
vedd az ágyadat, vagyis a betegnek 
a saját részét el kell végeznie, nem 
azt mondja, hogy gyere, mert be-
viszlek, hanem hogy a saját erıdbıl 
állj fel. 
    Dr. Buzogány Emese: – Nem 
mindenki gyógyul meg. Egy agyda-
ganatos kislány meggyógyult, ma is 
tartom az édesanyjával a kapcsola-
tot. Egy másik kislány pedig nemrég 
halt meg ezzel a diagnózissal. Talán 
ezekben a helyzetekben az történik, 
ami az emberek javára, üdvösségé-
re és Isten dicsıségére szolgál. De 
egy szörnyő, halálos betegség mi-
ként szolgálhat javára bárkinek? 
Lehet, hogy így kerülnek szorosabb 
kapcsolatba Istennel, ilyenkor érzik, 
hogy csak Tıle függnek, senki más 
nem segíthet. Átélik azt, hogy min-
denre kapnak erıt. Az elköltözött 
valószínőleg szemtıl szembe láthat-
ja és teljes mivoltával dicsıítheti İt. 
A gyász is másként zajlik, ha valaki 
így tudja elengedni a hozzátartozó-
ját. 
    – Ennek fényében van-e helye az 
imádságnak? Mondható-e arról, aki 
nem gyógyul meg, hogy nem imád-
kozott elég jól, nem hitt eléggé a 
gyógyulásában? 
    Dr. Márton András: – Ez alapve-
tıen egy teológiai kérdés, és legin-
kább azt mutatja, hogy mennyire 
függ a mi istenképünk a hitünktıl. 
Egy barátom fogalmazta meg, hogy 
sokáig „használjuk” Istent arra, hogy 
adjon ezt-azt, adjon egészséget, 
gyógyítson meg, de van amikor Is-
ten másképp szól. Isten ugyanis 
nem a világmindenség szupermene-
dzsere, aki pillanatokon belül min-
dent odatesz, ahova én akarom. De 
megmutatja, hogy mindig, azon túl, 
ami éppen történik, ott van az örök-
kévalóság és a teljesség. Azt hi-
szem, hogy nem akkor kell imádkoz-
nunk, amikor betegek vagyunk, ha-
nem Istenbe kapaszkodva és imád-
kozva kell éljünk. 
    Dr. Buzogány Emese: – Az 
evangéliumokban található történe-
tekben többször kérdezi Jézus a 
betegtıl, hogy „akarsz-e gyógyulni?” 
Fontos kérdés, hiszen nem egyértel-
mő az erre adható válasz. Meg lehet 
szokni a betegség állapotát. Lehet 
tetszetıs, kényelmes a mások saj-
nálkozása és gondoskodása. El le-

 

William Blake 

A beteg rózsa 
 

Beteg virág vagyok: 
láthatatlan féreg 
éji vihar szárnyán 

egy szirmomra tévedt; 
 

Ágyat vetett bennem, 
szép kármin ölemben, 
s most sötét szerelme 
titkon megöl engem. 

 

(Képes Géza fordítása) 
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  La vita è bella  
     
    A fiatal nı éppen az autókulcsot keresi a táskájában. A gyerek türelmesen várakozik mellette és 
kérdezısködik: – Van kulcsok és zárak nélküli világ? 
    – Nem hiszem… – mondja az édesanyja. 
    – Miért? 
    – Mert az emberek lopnak – magyarázkodik egyre bizonytalanabbul. 
    – Miért lopnak? 
    – Mert szegények – mondja a nı, de már bánja, hogy ebbe az irányba fordult a beszélgetés. 
    – Miért nem teremt a Jóisten gazdag embereket, hogy többet ne lopjanak? – kérdi a kisfiú, jól meg-
hökkentve az édesanyját. 
    – Nem tudom, fiam – válaszolja ingerülten. 
    – De lehetne? – kérdi reménykedve a kisfiú, mit sem véve észre az ingerültségbıl. 
    – Nem – hangzik a válasz lezárva a beszélgetést, és fellélegezve, mert megtalálta a kulcsot.  
    A kisfiú hosszasan gondolkodik, majd mielıtt beülne szomorúan megjegyzi: – Kár… – hiszen ı még 
tudja, hogy az édesanyjának nem lehet igaza és az élet szép. 

het kerülni a sorsdöntı kérdé-
sekkel való szembesülést. 
Meg lehet maradni a passzív 
állapotban. Ha beteg vagyok 
kevesebb a feladatom és a 
felelısségem. De aki gyógyul-
ni akar, az testi-lelki gyógyu-
lást szeretne. Sokan imád-
koznak hittel ezért. Ezt tette 
Pál apostol is, aki kérte a gyó-
gyulást Krisztustól. Ha valaki-
nek volt hite, neki biztosan 
volt. Jézus válasza így hang-
zik: „Elég neked az én kegyel-
mem, mert az én erım erıt-
lenség által ér célhoz.” (II. 
Kor. 12, 9) Nem mindenki 
gyógyul meg, aki kéri Istentıl. 
Isten dicsısége a legfonto-
sabb, s megtörténhet, hogy 
dicsıségét nem az ember 
gyógyulása szolgálja éppen. 
    De ha az Isten akarata, ak-
kor meggyógyulnak ma is so-
kan, ahogy egykor történt. 
Jakab apostol biztat, hogy 
imádkozzunk a betegekért. 
Legszebb élményeim azok, 
amikor betegek gyógyultak 
meg sokunk imádáságai nyo-
mán. Egyik leukémiás barát-
nım is közéjük tartozik. Másik 
barátnım meg „szép” halállal 
indult el a minden élık útján. 
Az imádkozó ember nagy 
nyeresége Isten közelségé-
nek az élménye. Aki ezt meg-
tapasztalta, annak az életé-
ben átértékelıdik sok minden, 

az egészség és a betegség 
is, hála és béke tölti be a szí-
vét. Tudja és vallja Pál apos-
tollal együtt: „Mert közülünk 
senki sem él önmagának, és 
senki sem hal önmagának, 
mert ha élünk, az Úrnak 
élünk, ha meghalunk, az Úr-
nak halunk meg. Azért akár 
éljünk, akár haljunk, az Úréi 
vagyunk.” (Róm. 14, 7-8) 
    – Azt hiszem egyetértünk 
abban, hogy az életet és az 
egészséget, ami Isten ajándé-
ka, azt óvnunk kell, de az is 
nyilvánvaló, hogy nem bármi 
áron... 
    Dr. Márton András: – Két-
ségtelen, hogy szeretünk 
egészségesek lenni, de isme-
rek sok olyan embert, aki na-
gyon súlyosan beteg, mégis 
hihetetlenül mély és teljes 
életet él. Tudom, hogy nem 
vagyok egészséges, és nem 
is leszek teljesen egészsé-
ges, mint ahogy azt is tudom, 
hogy sok minden ebbıl az én 
felelısségem, de ha Istenbe 
kapaszkodunk, akkor még ez 
is változik: érzékenyebben 
figyelek magamra és mások-
ra, és nem tudok nem vigyáz-
ni az életemre, akkor ez az 
élet értékké válik. Nem önma-
gáért való értékké, hanem 
önmagán túlmutató értékké. 
        
      Korondi Kinga 

Kiss Judit Ágnes 
   

      A fájdalom  
 
A fájdalom hogy mért tesz nemesebbé, 
azt majd valaki magyarázza meg. 
Csak azt tudom, hogy válok én is azzá, 
ha egyre elviselhetetlenebb. 
A tudat, mit mindennél jobban őrzök, 
a fényes érzék ilyenkor teher, 
és megalkudnék szánalmasan, gyáván, 
csak múljon el, bármikor bárkivel. 
 
A fájdalom hogy lehet áldozat, 
hogy lehet szép, azt sajnos nem hiszem. 
Csak bűnbe visz: a nyöszörgés nyomában 
az édenkerti kísértő sziszeg. 
Nem volnék jó hősnek, se vértanúnak, 
porban pondróvá tesz a fájdalom, 
és bevallok és megtagadok bármit, 
és ha kell, kínzóm csizmáját nyalom. 
 
A fájdalom a test végső győzelme, 
a fájdalomnak sem hite, sem elve, 
a fájdalomban másnak nincs esélye – 
Istenem, ne vígy ilyen kísértésbe! 
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  A rendszerváltás után sok em-
ber szembesült azzal, hogy mindaz, 
amit hitt vagy ismert, milyen szegé-
nyesen kevés. Világképek omlottak 
össze, és helyükbe újat kellett fel-
építeni. A keresztyének is hatalmas 
kínálattal kerültek szembe, amelyek 
új lelki és spirituális ismereteket 
ígértek. Némelykor vallásos keretek 
között, de legtöbbször azon kívül. 
Információáradat zúdult mindenkire. 
Horoszkópok, pénzáldás bevonzók, 
látók, megmondóemberek sokasága 
lepte el a képernyıket, ezoterikus 
filmek, tele szellemekkel, zombikkal, 
mágikus szertartások, parajelen-
ségek sokaságával.  
    Kezdjük a legismertebb körrel,  
egyházi közösségünkkel.   
    Ha valami idegen tanítás nagyon 
vonzza a híveket, akkor ebben ben-
ne van az, hogy az egyház azt a 
területet elhanyagolta vagy nem fed-
te le eléggé. Bizonyos szekták meg-
jelenése és sikere annak is tulajdo-
nítható, hogy a gyakorlati keresz-
tyénség bizonyos oldalai elsorvad-
tak és emiatt hiány lépett fel. 
    Ha nem beszélünk a nyelveken 
szólásról, és soha nem tudunk lel-
kes elragadtatásba esni Isten köze-
lében, megjelennek a pünkösdi cso-
portok, önjáró egyházacskák. Ha a 
gyógyításról és csodákról csak úgy 
prédikálunk, mint régi képletes tör-
ténetekrıl, akkor megjelennek a ka-
rizmatikusok. Ha nem tudunk sem-
mit mondani a jövendırıl, ne álmél-
kodjunk, hogy a világvége forgató-
könyvek felé fordulnak. Ha érthetet-
len teológiai nyelvbe csomagoljuk a 
nagy igazságokat, megjelennek a 
„pappá” elılépett ripacsok, pszicho-
lógusok, akik jó pénzért, beavatnak 
olyan alapismeretekbe, amit a val-
lásórás gyerek is tud, és megvetetik 
drága könyveiket. Van tehát kiha-
gyott vagy mellızött terület, ahova 
sokan benyomulnak, ha engedjük.  
No, de igazságtalanok lennénk, ha 
ezt a káoszt, az ámítások zavaros á-
radatát éppen a legtámadottabb lelki 
közösség, az Anyaszentegyház hi-
bájának rónánk fel. Azért rombolják 
az egyház tanítói tekintélyét, ezért 
éri ma is annyi támadás a hit alapér-

tékeit, hogy az ember védtelenné 
váljon! Teremtése óta az ember az 
ördög megtévesztı hadmővele-
tének fı célpontja. 
    Figyeljük csak meg, mit tanítanak 
a  „szellemi iskolák” –  valósítsd meg 
önmagad, engedelmeskedj az ösz-
töneidnek, nyisd meg magad és en-
gedd, hogy átjárjon az erı, hívd az 
energiát. Azaz maradj egyedül, ne 
védekezz, ne bízzál senki másban, 
csak árva önmagadban! Ez olyan, 
mintha a farkas mondaná a bárány-
nak: hagyd ott a nyájat, menj jó 
messze, bégess hangosan, hadd 
tudjam hol vagy, hunyd be szépen a 
szemed, barikám! 
    Tény, hogy az utolsó kétszáz 
év racionalizmusa megtépázta és le-
szegényítette hitbeli életgyakorlatun-
kat. Igenis, a hagyományos reformá-
tus gyülekezeti keretekben sok 
mindennek van helye. Még bısége-
sen van tér olyan dolgoknak, amit 
kiejtettünk hitéletünkbıl, mert nem 
tartottuk elég fontosnak. 
    Tudja-e valaki, hogy kétszáz év-
vel ezelıtt esperesi vizitáció vizsgál-
ta a Szolnok-Doboka vármegyei ör-
döngösfüzesi református parókián 
tanyát vert gonosz szellem incselke-
désének valódiságát, és virrasztás-
sal, könyörgésekkel őzték el a go-
noszt? Tudja-e valaki, hogy az ezer-
nyolcszázas évek elsı feléig az is-
tentisztelet egy óra zsoltáréneklés-
sel kezdıdött? Így kerültek kellı lel-
kiállapotba a hívek, elszakadva a 
hétköznapoktól, tudat alatt rögzítve 
a Szenczi Molnár Albert által versbe 
szedett zsoltárok üzenetét. Nyilvá-
nos könyörgések is voltak betege-
kért, gyógyulásért, gyülekezeti böj-
tök veszedelmek idején. Gyakorolták 
az egyházkelést, amikor imádság-
ban adott hálát a gyülekezet a szü-
lés után negyven nappal templomba 
jövı fiatal édesanyáért. Ismert volt 
az eskütétel, amikor átok terhe alatt 
kötelezte magát valaki valamilyen jó 
dologra, vagy szenvedély megtaga-
dására. 
    A mi református hitünk a Biblián 
alapszik ma is. Hitvallásos álláspon-
tunk kiépítéséhez a világos és tiszta 
üzenetet hittel kell elfogadnunk, 

akármit is mond a pillanatnyi tudo-
mányos megítélés, filozófia, nem 
biblikus gyökerő etika vagy bármi. 
    Jézus nemcsak tudott a démonok, 
gonosz lelkek létezésérıl, de ezeket 
kiőzte, parancsolt nekik, kártékony 
és veszélyes voltukra figyelmezte-
tett. Mi sem tehetjük meg, hogy ezt 
elhalgassuk, vagy félremagyaráz-
zuk! Ha a Sátán megkísértette Jé-
zust, és angyalok szolgáltak neki, ez 
nem képzelıdés volt, és nem mitoló-
gia. Ha Jézus halottakat támasztott 
fel, és ı maga is feltámadt, ez azt 
jelenti, hogy létezik az anyagi világ 
keretei között a természet törvényei-
vel szembeni csoda. Ha van a Bibli-
ában dicsfényben való ragyogás, fé-
nyes angyali jelenés, akkor ez nem 
lehet idegen tılünk sem! Ezekkel a 
bibliai tényekkel szembe kell nézni 
és mindent a helyére kell rakni hit-
életünkben és életgyakorlatunkban! 
    De öncélú, kikényszeríthetı és 
parancsra elıvarázsolt csoda nincs! 
Pénzért nyújtott csodaszolgáltatás, 
ami Istentıl lenne, nincs! 
    Ámító „csodák” ellenben vannak! 
Kóklerek, trükközık, hamis vagy 
megtévedt tanítók, jóhiszemően cse-
lekvı korlátoltak, lelküket gonosznak 
eladók sok mindennel el tudnak káp-
ráztatni, meg tudnak vezetni. És 
szerencsések lehetünk, ha csak a 
pénzünket nyúlják le. 
    A nagy veszély az ezoterikus vi-
lágban az, hogy összekeveredik 
benne a valóság és valóságon túli 
világ, az igazság és az ámítás, a 
valósnak hitt látszat és a meghami-
sított valóság. Mocsaras, homályos 
terület, hol a kívülálló félvakon cset-
lik-botlik. Minden lehetségesnek tő-
nik, ezért fel kell függeszteni a józan 
ítélıképességet. És ahol a forrás 
leellenırizhetetlen, ott ismeretlen 
hatalmak „jóindulatára” kell bíznod 
magad, ami nagy felelıtlenség.  
    A legveszélyesebb támadás az, 
amikor az ámítás lelke tiszteletre-
méltó köntösbe öltözik és mi, refor-
mátusok, hajlandók vagyunk a tisz-
telet és a tolerancia jegyében más-
hol keresni azt, amirıl úgy véljük 
nincs meg nálunk  
    Szidjuk a hagymakupolás honfog- 

Megtévesztett hívek az ámítás forgatagában 

A boldog ember nem lehet meg egészség nélkül,  
de maga az egészség nem tesz boldoggá. 

Füst Milán 
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lalást, a gomba módra szaporodó ko-
lostorokat, de a magyar református 
hívek is odasettenkednek megátkoz-
tatni anyósukat, levetetni a rontást 
vagy bevonzani a szerencsét.  
    Ott tolakodott Szıkefalván sok re-
formátus is, és ámulva hallgattak egy 
megtévesztett és megtévesztı lelket. 
Mi közünk van Babba Máriához, mit 
keresünk a zarándoklatokon? 
    Jönnek másik oldalról a magyar ha-
gyományok tiszteletreméltó zsinóros 
dolmányában a lélekvadászok és önje-
lölt vajákosok, látók, táltosok, áldozá-
rok, akik olyan ısvallásról beszélnek, 
mely sosem volt a mienk. Jönnek az e-
gészséges életmód zászlaját lobogtat-
va, salátát, tengeri moszatot, bélpu-
colást hirdetve azok, akik csodaszerei-
ket, gyakorlataikat, akarják hitté és 
kötelezı világlátássá emelni. Jönnek a 
„pozitív” gondolkodók, akik szerint 
nincs bőn, mindenki jó, és egy jámbor 
révülés elég a fénybe jutáshoz és a tö-
kéletesség eléréséhez. Minek ide Jé-
zus, kereszt, személyes Isten? 
    Minden szabad nekem, de nem 
minden használ! Ha valami el akar té-
ríteni Jézustól, ha a kegyelem útjánál 
könnyebb ösvényt ajánl, figyeljünk na-
gyon oda, és ne engedjük magunkat 
átejteni! 
    A jövendıbıl Isten annyit mutat 
meg, amennyit el tudunk hordozni. 
Nincs Istentıl származó jóslás. Szeret-
teinket viszontlátjuk a feltámadáskor, 
nem bolyong a lelkük és nem költözik 
be senki másba. A természetfeletti 
erık és hatalmak vagy isteni vagy ör-
dögi forrásúak. Szabad energiák nin-
csenek! Vagy-vagy! 
    Legyünk jó keresztyének a Szent-
írás vezérlése alatt, megmaradva a 
tiszta hitben, amit örököltünk. Tisztel-
jük mások hitét, osztozzunk velük az 
evangéliumi mérték alatt, de ne azo-
nosuljunk másságukkal. Legyünk jó 
magyarok, ıseinket és hagyományain-
kat tisztelık, és csak azt tartsuk meg, 
ami annak idején is Istennek tetszı 
volt. Legyünk nyitottak, a menny dolgai 
iránt érdeklıdık. 
    Értsük meg embertársunkat, ismer-
jük meg önmagunkat, emberi termé-
szetünket a legmélyebb szintig. De 
ítéljük meg a lelkeket, és csak azt fo-
gadjuk el, amit Jézus, az élı Ige egy-
értelmően ajánl elfogadásra. Akkor ép 
marad a lelkünk. És az a pénzünk is 
megmarad, amit szamár csodaköny-
vekre, varázsszerekre és beavató kur-
zusokra, csodadoktorokra költenénk 
máskülönben! 
 
   Szász Tibor András 

Kun Árpádné Kriza Ilona tisztele-
tes asszony nevét sokan ismerik 
Vajdahunyadon és a környékbeli 
magyar szórványokban. Mindig 
szórványvidéken élt és dolgo-
zott, mint szervezıje és aktív 
tagja az adott közösségnek. 
1953-ban született Tordán, gyer-
mekéveit Torockón töltötte, ta-
nulmányait pedig Nagyenyeden, 
a Bethlen Gábor Kollégiumban 
végezte. Közíró, néprajzi győjtı, 
óvónı, igazi népmővelı. Írásai 
több lapban, folyóiratban is 
megjelentek magyar és román 
nyelven, szerkesztıje a vajda-
hunyadi rádió magyar nyelvő 
adásának. Az utóbbi években 
pedig több díjat is kapott: Érde-
mes Pedagógus díj, Ezüstfenyı-
díj, Czelder Márton-szórványdíj 
és Aszalós János-plakett. 1994-
tıl évente anyanyelvápoló tábort 
szervez gyerekeknek. Elsı ver-
seskötete 2005-ben, a második – 
gyerekverseket tartalmazó – pe-
dig 2007-ben jelent meg. A 2009-
ben megjelent Húsvéttól feltáma-
dásig címő könyvében súlyos 
betegségének és hitben hordo-
zott felépülésének megrázó tör-
ténetét írta meg, azt sugallva, 
hogy van kiút a legelkeseredet-
tebb helyzetekbıl is. 
 
    – Nyugdíjasként most éppen 
mivel foglalkozol? 
    – Hogy igazából nyugdíjas len-
nék, azt már én sem hiszem. Két 
éve nyugdíjaztak, s elsı évben 
második unokámra vigyáztam Ko-
lozsváron. Így hetente ingáztam, 
Vajdahunyad és Kolozsvár között. 
Közben írogatom az egyik félbe-
maradt könyvemet (Torockói gyer-
mekszoba), s hébe-hóba egy-két 
verset is, újságcikket írok, meg 
rádiómősort szerkesztek a vajda-
hunyadi Color Rádió magyar nyel-
vő adásában. Tavaly ısszel, a 
nyugdíjbavonulásom után az óvó-
nıi állás betöltetlen maradt, és  
újra szükség volt rám. Persze nem 
esett nehezemre visszamenni, hi-
szen minden ugyanúgy visszavárt, 
még a gyerekekbıl is jónéhány. 
Idén ugyanígy ígérkezik a helyzet. 
Persze hogy vállalom, hiszen ott  
érzem magam igazán jól. Csak ott 
van a levegıben elég oxigén. Ez 

az én igazi hivatásom, amit tudato-
san választottam, hiszen gyermek-
korom óta dédelgettem a gondola-
tot, hogy óvó néni leszek. Úgy ér-
zem, hogy még mindig van mit 
adnom a kicsiknek. Az volt a sze-
rencsém, hogy a férjem melletti 
papné hivatás tökéletesen egybe 
tudott fonódni a szakmai hivatá-
sommal. Mivel a szórványvidéken 
egyre kevesebb a magyar gyer-
mek, ki kellett találni valamit. Így 
jött az ötlet, hogy anyanyelvápoló 
szórványtábort kellene összehozni, 
s bár az elején nagyon nehezen 
indult a falubeliek ellenállása miatt, 
tizenöt éven keresztül, legalább 
nyáridıre gyermekzsivaj és ma-
gyar nóta  zengte be a parókiát.  
    – Milyen volt az út eleje? 
    – Nem akarok panaszkodni. Az 
elsı papnés élményemrıl külön 
novellát lehetne írni. Talán egyszer 
meg is születik. Csak azt az elsı 
legyalogolt nyolc kilométert a kér-
gesre fagyott hóban, amit minden 
lépéssel be kellett törni, s a hajam-
ra fagyott zúzmarát, a hétmalacos 
vaddisznó miatti riadalmat, na meg 
a Lozsád-i fogadtatást érdemes 
megemlítenem, mikoris  átkiáltott 
az akkori harangozó a gondnok-
nak: – Gyere Palkó, mert baj van!  
Küldtek papot!  
    Pár év után kerültünk át onnan, 
a szintén Hunyad megyei Bácsiba, 
ahol aztán kialakult a táboroztatás, 
mint kuriózum. 
    – Milyen a gyülekezeti élet a 
szórványban? 

Menni, menni kell tovább... 
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    – Több volt a temetés, mint a ke-
resztelés. Nem is tudom, ha volt 
egyáltalán színtiszta magyar házas-
ságkötés. Fájdalmas dolog látni, 
hogy apadunk, de ami még fájdal-
masabb: látni, hogy szándékosan 
adjuk fel magunkat és azt állítjuk, 
hogy így könyebb, és ez a jobb. Az 
istentiszteletet végighallgatják ma-
gyarul, de már a cinteremben a ma-
gyar a magyarral románul beszél. 
Bármilyen eseményen (temetés, es-
küvı, konfirmálás) a résztvevı ro-
mán rokonság kedvéért románul is 
szólni kellett. Gyötrelmes volt hall-
gatni az érzékeny fülnek ahogy a 
karácsonyi verseket mondták ma-
gyarul a gyemekek. Valamicske e-
légtételt a nyári szünidıben szerve-
zett szórványtáboroztatás adott, a-
mikor ennek okán a parókiát is felja-
víthattuk, fürdıszobát csatolhattunk 
az épülethez, és éreztük, hogy Isten 
mellénk állt,  a kert ontotta az áldott 
gyümölcsöt, zöldséget, hogy a gyer-
mekeknek bıven jusson. Néhány év 
után a falubeliek szíve is megenge-
dett, amikor árva gyermekeket fo-
gadtunk. Zöldséget, süteményt vagy 
éppen kétkezi munkát ajánlottak fel. 
Ilyenkor szép ünnepi mősorral lehe-
tett zárni a táborozást. Volt kivel. 
    – Néhány éve nagy megpróbálta-
táson mentél keresztül. Mesélsz egy 
kicsit errıl? 
    – Rákos daganattal mőtöttek. Hét 
év után, szinte nincs is mit mesélni 
errıl. A betegség egy furcsa állapot, 
amit van aki kibír, van aki nem. Aka-
ratpróbáló, de szerencse kérdése is. 
Engem az Úristen megáldott azzal, 
hogy a megpróbáltatások idejére is 
meghagyta a humorérzékemet, az 
optimizmusomat, olyan embereket 
rendelt mellém, akik biztattak, erısí-
tettek. Persze ilyen nehéz helyzetek-
ben ezek sem mindig hatásosak. 
Voltak mélypontra süllyedt napjaim 
is, de valahogy az volt az érzésem, 
hogy hátha nem annyira nagy a baj, 
és meg lehet gyógyulni. A hitünk és 
a reménységünk nem halhat meg 

soha! Hinni kell a kiútban, a jobbu-
lásban! Százszor fel kell állni, és 
menni tovább, mert „nem az az erıs, 
aki nem esik el, hanem az, aki min-
dig fel tud állni” – mondja Niccolo 
Machiavelli. Isten éppen akkor aján-
dékozott meg egy kisunokával is, és 
az ı képét nézegetve eltöltött a re-
mény, hátha láthatom felnıni, s sze-
rethetem még.  
    – Ki volt támaszod, és mi volt az 
erıforrásod betegséged idején? 
    – Ott volt édesanyám, a férjem, a 
gyermekeim, a testvérem, a kollega-
nıim, a rokonok. Nem voltam egye-
dül a bajban. A betegségem idején 
sem hagytam el semmi dolgomat. 
Tanítani jártam, írogattam, szerkesz-
tettem a rádiómősoromat, táboroz-
tattam, mintha misem történt volna. 
Nem volt könnyő. Néha belém szállt 
a félelem, nem tagadom. 
    – Betegséged és gyógyulásod 
történetét egy naplószerő kis könyv-

ben megírtad. Mi volt a célod,  ami-
kor papírra vetetted élményeidet? 
    – Az a kicsi könyvecske, tudom, 
hogy nem remekmő, de olvasmá-
nyos, emészthetı  írás. A könyv hát-
só borítóján meg is jegyeztem, hogy: 
„Könnyő olvasmány, egyszerően 
leírt, emberközeli élettapasztalat, 
elmesélt lelki tusa, amivel el lehet 
tölteni a nehéz órákat, amiben élet-
rajznak betudható klipek (betétek) is 
találhatók.”                                                                                                              
    Hogy kinek fontos ez, vagy mi volt  
a célom vele… Ez is ott van a köny-
vecske hátsó borítóján: „Nekem is 
fontos, de annak is, aki sorstárs, 
vagy sorstárs mellett élı társ, akit 
erısíteni, biztatni szeretnék. Mind-
azoknak, akik még egyáltalán köny-
vet vesznek a kezükbe, hogy egy 
csendes, esıs délutánon kikapcso-
lódjanak, vagy átlapozgassák egy 
hosszú vonatutazás alkalmával, 
vagy este lefekvéskor végigfussanak 
néhány oldalon, hogy elálmosodja-
nak. Szükségszerően leírt élethely-
zet, ami ha egyszer papírra került, 
nem terheli többé az emlékezetet. 
Egyszerhasználatos kiskönyv, amit  
ott is lehet hagyni a vonatfülkében.” 
    – Mi van a gyógyulás után? 
    – Mindennapi élet. A három éve 
ágynak esett édesanyám ápolása, 
unokák vakációztatása, a befeje-
zésre váró Torockói gyermekszoba 
megírása, talán még egy évnyi taní-
tás bevállalása, egy kis derékfájás, 
sántikálás, a negyvenéves találkozó 
a nagyenyedi Kollégiumban, a szí-
vével mőtött férjem dajkálgatása, 
házigondok, néha egy kis szabás-
varrás, horgolgatás, és természete-
sen mindenféle nagymamás feladat. 
Dolog mindig van. Csak annak 
nincs, aki nem keresi meg. Hatvan 
év fölött az ember valóban már csak 
egészségre vágyik, gyermekei életé-
nek beteljesülésére, s ha kialkudhat-
ja valahogy Istennél, hogy unokái 
esküvıjén még  jelen lehessen.  
                        
                        Borsos Melinda 

Kun Kriza Ilona 
 

Ecsetvonások 
 

ökörnyálhágcsón 
érkezik az ősz, 

csurranó mustot 
kóstolgat a csősz. 

 

varázspalettán 
keverik a színt, 

lélekbájolón 
tarka odakint. 

 

deres koszorú 
a bérc tetején, 
életünk suhan 

az Idő szekerén. 

A Romániai Református Egyház Zsinatának  
bioetikai kérdésekkel kapcsolatos tanítása 

 
Az orvosok elsıdleges kötelességét nem a beteg minden áron történı életben tartásában, hanem szenvedései-
nek enyhítésében látjuk. A kezelıorvosoknak református egyházunk azt tanácsolja, hogy mindaddig tartsák élet-
ben a beteget, amíg egyértelmően úgy látják: nem a szenvedéseit, hanem az életét hosszabbítják meg. Az élet-
funkciókat fenntartó készülékek kikapcsolásáról, illetve a kezelés megszüntetésérıl Isten segítségéért imádkozva 
döntsenek. Az anyaszentegyház kötelessége, hogy az ily módon meghozott döntés után is segítsen az érintettek 
szenvedésének és fájdalmának terhét hordozni.  
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* Felemelı volt a szinte kétezer résztvevınek a jelenléte 
2014. július 5-én a Bonyhai Kastélynapon. A médiában 
megjelent tudósítások és a személyes visszajelzések 
arról gyızték meg a szervezıket, hogy érdemes volt 
megrendezni az elsı sokadalom jellegő református talál-
kozót, bemutatni a kastélyt, együtt lenni a megszokott 
templomi kereteken kívül is. Az áldásokért Istennek le-
gyen dicsıség és köszönet minden nıszövetségi cso-
portnak, szervezınek, résztvevınek! 
 

* A Maros-Mezıségi Egyházmegye Nıszövetsége július 
15-17 között bibliaiskolát szervezett Szovátán, amelyen 
Mészáros Mihály szatmárdobi lelkipásztor tartott elıadá-
sokat a Biblia kialakulásáról, a próféciákról és ígéretek-
rıl. Az elsı ízben megtartott rendezvényen tizenötön 
vettek részt.  
 

* A proMissio Egyesület augusztus 28-30 között két 
programponttal vett részt a marosvásárhelyi Forgata-
gon. A családi programok sátorában óriás kirakós játék-
kal, bibliai kvízzel várták az érdeklıdıket, illetve Bethlen 

Kata életérıl szóló kiállítást szerveztek az Ama Deus 
kávézó udvarán. 
 

* Szeptember 6-án lesz a Maros-Mezıségi Egyházme-
gye nıszövetségi konferenciája Mezıbodonban. A talál-
kozón Bántó-Tamás Csilla Andrea a kalotaszegi Kispetri 
lelkésznıje tart elıadást Igent a nıre címmel. Szeretet-
tel várják az egyházmegye asszonyait. 
 

* Szeptember 6-án Búzásbesenyı körzeti konferenciára 
várja az Alsó-Maros menti asszonyokat. 
 

* A dél-erdélyi szórványvidék nıszövetségi konferenciá-
jára szintén szeptember 6-án kerül sor  Vajdahunyadon. 
Ehhez a régióhoz a Nagyenyedi, Hunyadi és Brassói 
egyházmegyék gyülekezetei tartoznak. 
 

* A Küküllıi Egyházmegye hitépítı hetének keretében 
nıszövetségi napot tartanak szeptember 10-én, a bony-
hai Bethlen-kastély parkjában.  
 

* Szeptember 13-án Magyarnemegye (Beszterce me-
gye) lesz a házigazdája az észak-erdélyi régió nıszövet-
ségi konferenciájának, ahova a Dési, Kalotaszegi, Ko-
lozsvári és Tordai egyházmegyék asszonyai hivatalo-
sak. Az istentisztelet után kerül sor Péter Júlia maros-
szentannai lelkésznı elıadására, illetve Tóth Anna lel-
késznı bemutatja a Diakónia Keresztyén Alapítvány 
tevékenységét. 

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  

Márták és Máriák (50.) 
 
    A Szászrégen-Nyárádremete útvonalon Alsóbölkény 
az egyetlen olyan falu, ahol reformátusok is élnek. A 
Szászrégentıl 7 km-re fekvı településen idén szeptem-
bertıl megszőnik a magyar tannyelvő óvoda, s ez a 
szórványsorsra jutott nép ugyanazokkal a gondokkal 
küszködik, mint sok más, hasonló helyzető gyülekezet. 
De a református hívek nagyon lelkesek, most éppen a 
templom javításához kezdtek hozzá.  
    Az egyházközség elsı templomának építési éve is-
meretlen, a hagyományok szerint fából épült, és 1741-
ben a falu közepére, a Bölkény-patak partjára költöztet-
ték le a temetıkertbıl. Ezt a templomot csak 45 évig 
használta a gyülekezet, mivel 1783-ban kezdetét vette 
egy kıbıl, téglából, bolthajtásos mennyezettel, torony-
nyal és portikussal tervezett templom építése. Három év 
után 1786-ban már fel is szentelték az új hajlékot. Az 
évszázadok során többször javították, valamit mindig 
építettek, szépítettek rajta: szószéket cseréltek, haran-
got öntettek, padokat festettek, portikust építettek, a te-
tıt újrafedték. Teljes felújítást legutóbb 1975-ben végez-
tek rajta. Most ugyanilyen nagy munkába kezdett a gyü-
lekezet, azzal az elhatározással, hogy addig dolgoznak, 
míg lesz rá anyagi fedezetük. 
    A 190 lelkes gyülekezet 2011-ben új lelkészt kapott 
és akkor újraszervezıdött a nıszövetség is. Sok fiatal-
asszony kapcsolódott be a közösségbe. Azóta, szep-
tembertıl júniusig, hetente tartanak bibliaórákat, melye-
ket a lelkipásztor felesége szervez, s alkalmanként ven-
dég elıadók is szolgálnak. Közben sokat kézimunkáz-
nak. Az itt készült darabokat jelképes áron kiárusítják a 
bazárban, így teremtve anyagi alapot más tevékenysé-

gekhez. Adventben mindenkinek adventi koszorút készí-
tenek, karácsony estéjén pedig a templomban levıket 
kis, jelképes ajándékkal lepik meg. Megtartják a szüle-
tésnapokat, emiatt nyáron csak elméletileg szünetel a 
nıszövetség, mert ilyenkor is összegyőlnek, felköszöntik 
és megajándékozzák az ünnepelteket. Az imahéten 
szolgáló lelkészeket is a nıszövetség ajándékozza meg, 
a szeretetvendégségek megszervezésében és elıkészí-
tésénél is ık a fennforgók. Bekapcsolódnak mindenféle 
győjtésbe, amelyet rászorulók megsegítésére szervez-
nek. Győjtöttek a holtmarosi árvaház lakóinak. Részt 
vesznek konferenciákon, és minden évben szerveznek 
egy közös kirándulást, melynek célja fıleg a közösség 
erısítése. Néhányan, a fiatalabbak közül, fellépnek a 
gyülekezet színjátszó csoportjában, az ifisekkel együtt. 
Rövid kis jeleneteket adtak elı öregek vasárnapján és 
más gyülekezeti alkalmakon. Kevesen vannak, de annál 
nagyobb lelkesedéssel munkálkodnak.   
 

                         Szász Attila 

Ünneplı bölkényi asszonyok 
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A kegyelem csillagjegyében 
   

    „Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál, azért a 
Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert İ meg-
sebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyí-
tanak.” (Jób 5, 18.) Sıt még mindazt a rosszat is, amit e 
siralomvölgyben reánk bocsát, javunkra fordítja, mivel-
hogy ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, s 
meg is akarja cselekedni mint hőséges Atya. 
(Heidelbergi Káté 26.) 
    A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyik-
ben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert 
– „hiába sokasítod az orvosságokat, nincs gyógyír szá-
modra” (Jeremiás 46, 11.) – „az Úr a te gyógyítód.” (II. 
Mózes 15, 26.) 
 

Január 
Bízd csak azért magadat ı reá és légy békességben: ezek-
bıl jó származik reád. (Jób 22, 21.) 
 

Február 
Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót 
cselekszik, az Istentıl van; aki pedig rosszat cselekszik, 
nem látta az Istent. (III. János 1, 11.) 
 

Március 
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhıt bőnei-
det; térj én hozzám, mert megváltottalak. (Ézsaiás 44, 22.) 
 

Április 
Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz 
illenek. (Titus 2, 1.) 
 

Május 
Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; szátokból 
ne jıjjön kérkedı szó, mert mindentudó Isten az Úr, és a 
cselekedeteket ı ítéli meg. (I. Sámuel 2, 3.) 
 

Június 
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és kemény-
ségét: azok iránt akik elestek, keménységét; irántad pedig a 
kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te 
is kivágatol. (Róma 11, 22.) 
 

Július 
Mert ezt mondja az Úr: amiképpen ráhoztam e népre mind e 
nagy veszedelmet, azonképpen hozom rájok mind azt a jót, 
amiket én ı felılök mondok. (Jeremiás 32, 42.) 
 

Augusztus 
Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek. 
(Apostolok Cselekedetei 5, 29.) 
 

Szeptember 
Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg 
jól a ti útaitokat! (Aggeus 1, 5.) 
 

Október 
Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, 
sötétség ne legyen. (Lukács 11, 35.) 
 

November 
Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek: igazságot 
szóljon ki-ki az ı felebarátjával, igazságos és békességes 
ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban. (Zakariás 8, 16.) 
 

December 
Aki föl nem veszi az ı keresztjét és úgy nem követ engem, 
nem méltó én hozzám. (Máté 10, 38.) 

 
Túrmezei Erzsébet  

Igen, Atyám 
 

Igen, Atyám. Most már csak arra vágyom, 
hogy amíg fekszem itt a betegágyon, 
Te nagyon meg tudj növekedni bennem, 
s taníts meg újra kisgyermekké lennem. 
Könnyű keresztem hogyne hordanám, 
örömmel, békén. Igen, Atyám. 
 
Igen, Atyám. Most már csak arra kérlek, 
ne haragudj, hogy amiért fel nem érlek, 
hogy amiért utaid homály borítja 
és nem találom, hol a próbák nyitja, 
nem tudja rögtön mondani a szám, 
örömmel, békén: Igen, Atyám. 
 
Keresztülhúztad, amit én akartam. 
Felfedted benne, amit eltakartam. 
Minden erőmet szélbe szórtad széjjel. 
Kerestem, – nincs már… betakart az éjjel. 
Csak a hit égett, fényt ragyogva rám: 
köszönöm néked… igen, Atyám. 
 
Olyan jó gyenge, erőtlennek lenni. 
Olyan jó magam egészen letenni. 
Olyan jó tudni, hogy semmit se érek, 
semmit se bírok, gyarló földi féreg, 
– kegyelem minden! Hogyne mondanám 
hittel az áment: Igen, Atyám. 
 
Igen, Atyám. Gyönge, erőtlen bárány, 
pihenek most már jó pásztorom vállán, 
s Ő szelíden visz az úton előre, 
híves forrásra, kies legelőre. 
S hála dalával telik meg a szám. 
Köszönöm néked. Igen, Atyám. 
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Szerkesztette: Simon Imola Zsuzsanna 

Az egérrágta Biblia 
 
    Képzeljétek el, hogy a nyarat egy Isten háta mögöt-
ti, eldugott kis tanyán töltitek. Szokásotokhoz híven 
esténként szívesen olvasnátok egy-két részt a Szent-
írásból, de az egész házban csak egy egérrágta, öreg 
Biblia található.  
    Ki tudnátok-e olvasni ebbıl a lyukas könyvbıl Isten 
üzenetét? Próbáljátok meg kiegészíteni a hiányos 
szöveget! 

Az Áldott Orvos 
 
    Jézus Krisztus az áldott orvos, aki sok beteg 
embert meggyógyított. Az Ige által arra biztat, 
ha szenved valaki, vagy beteg – imádkozzék, 
„mert a hitbıl való imádság megtartja a beteget, 
és az Úr felsegíti ıt”. De azt is a lelkünkre köti, 
hogy „imádkozzatok egymásért, hogy meg-
gyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak 
buzgóságos könyörgése”. (Jakab 5) 
    Jézus a Szentírásban megírta a receptet, s 
nekünk ki kell váltani a gyógyszereket. De fi-
gyelmeztet, hogy “az igének pedig megtartói 
legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván ma-
gatokat”. (Jakab 1) 
    Igaz, hogy a gyógyszerek nevei kissé össze-
keveredtek, de ha helyes sorrendbe rakod a 
betőket, megtudhatod mit írt fel neked Jézus. 
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   Fızıtökös zöldpaszuly leves 
 

Hozzávalók: 1 közepes fızıtök, 15 dkg zöldpaszuly, 2 
szál zellerszár, 4 szál újhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 dl 
fehérbor, 5 dl zöldségleves, 3 dl tejszín, 2 csokor bazsa-
likom, 8 dkg parmezán sajt, 1/2 sárga kaliforniai paprika, 1/2 
piros kaliforniai paprika, kevés olívaolaj. 
Elkészítés: A zöldségeket megmossuk, a fızıtököt és a 
zöldpaszulyt kb. 3 cm nagyságú darabokra, az újhagymát és 
a kaliforniai paprikákat pedig apróra vágjuk. Az zellerszára-
kat és a fokhagymát is vékonyan felszeleteljük. Az olívaolajat 
felhevítjük, megforgatjuk benne a zöldségeket. Hozzáöntjük 
a fehérbort, és 2-3 percig fızzük, hogy az alkohol elpárolog-
jon belıle. Ezután felöntjük a forró zöldséglevessel és a tej-
színnel. Az egészet kb. 5-8 percig fızzük, és apróra vágott 
bazsalikomot szórunk hozzá. Ha nem elég sőrő, akkor to-
jássárgájával, vagy étkezési keményítıvel kicsit tovább 
sőríthetjük. Tányérokba merjük, parmezánnal jól megszórjuk,       

 

az apróra vágott kaliforniai paprikákkal díszítjük.  
 

Fızıtökös csirkeleves grízgaluskával 
 
Hozzávalók: A leveshez: minimum 1,5 l csirkealaplé (maradék 
csirkelevesbıl vagy leveskockából), 20 dkg fızıtök, 1 gerezd 
apróra vágott fokhagyma, olaj, só, zsálya. A grízgaluskához: 
2-3 evıkanál gríz, kb. 1 evıkanál  olaj, só, kb. 1 mokkáskanál 
sütıpor, 1 tojás, petrezselyemzöld. 
Elkészítés: Grízgaluskához a tojást, az olajat, a sót 
összekeverjük annyi grízzel, hogy kenhetı, de ne túl kemény 
masszát kapjunk, majd legalább 20 percre hőtıszekrénybe 
tesszük. A leveshez a fızıtököt kockákra vágjuk, megsózzuk, 
összekeverjük a fokhagymával, majd olajon  megpároljuk. 
Felöntjük a csirkealaplével, megszórjuk egy kevés szárított 
zsályával, és amint felforrt, bele is szaggatjuk kiskanállal a 
grízgaluskát. Ha a galuskák feljöttek a leves tetejére, 
levesszük a tőzrıl, és lefedve pihentetjük még 15-20 percig. 
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A rejtvényben Maria Feesche (1871-
1950) A különös ruha címő versének be-
fejezı sorait rejtettük el. 
Szenvedésed Isten-adta ruhád./ Elıször 
sehogyan se illik rád./ Úgy találod, hogy 
nagy neked./ Belenıhetsz – ha békén vise-
led.// S ha Isten ráteszi áldó kezét,/ erıt 
arra is ád,/ hogy... 
 
Vízszintes: 1. A versszak harmadik sora, 13. 
Eke társa, 14. Lábán nagyobbik lánya, 15. 
Gyöngéd figyelmeztetés, 16. Becézett Ilona, 17. 
Az arany vegyjele és Luxemburg autójelzése, 
19. Elıidéz, 20. Jelen idıben, 21. Adásvétel, 23. 
Félig okos! 24. Német í, 25. Olasz város, 27. 
Vicc csattanója, 29. Összetört sín! 30. Nemzeti 
Bank, 31. Gyarapodik, 32. Arra párja, 33. Visz-
sza: szállít, 34. A végén meglátod! 35. Szláv 
helységnevekben várat jelent, 36. Az Osztrák-
Magyar Monarchia egyetlen tengeri kikötıje volt, 37. Rómában 
600, 38. Magánhangzópár, 39. A Zengı ABC kutyusát, 41. 
İsöd egynemő hangzói, 42. Fehérnemője, 44. Épp ellenkezı-
je, 45. Kezdetben szédül! 46. A sörgyártás alapanyaga (é.f.), 
48. Jövedelem után kell fizetni, 50. Ilyen nı is van, 52. Kötı-
szó. 
Függıleges: 1. Ilyen társ is van, 2. A török idık híres és fontos 
vára, a Duna jobb partján, a Kazán-szoros közelében, 3. Gally 
darab! 4. Vihar kezdete! 5. A vitatkozó úgy érzi, neki van..., 
6. Izrael elsı királya, 7. Azonos mássalhangzók, 8. Soli... 
gloria, 9. Így született a János 9-ben szereplı fiatalember, 
10. Az ı idejében kezdték el segítségül hívni az Úrnak nevét 
(I. Móz. 4), 11. Gyom, 12. Ünnep eleje, 18. Naámán ilyen 
beteg volt (II. Kir. 5), 20. A vers befelyezı sora, 21. Kovács 
szerszáma, 22. Nagyközség Martonvásár közelében, 24. 
Vissza: becézett Mihály, 26. A hét vezér egyike, 28. 
Magánhangzópár, 29. Vissza: ajtók románul, 32. Erdı kez-
dete! 33. Vissza: Jézus egyszerre ennyi leprást gyógyított 
meg (Lukács 17), 35. Kisközség Bonyha közelében, 36. A 
város központja, 38. Júda második fia (I. Móz. 38), 40. Ilyen 
idı is van, 41. Fiai Zorobábellel jöttek haza a babiloniai fog-
ságból (Nehémiás 7, 47), 42. Olasz, portugál autójelzés és 

koreai sziget, 43. Ritka férfinév, 45. Vissza: vitéz, 47. Határo-
zórag, 49. Vissza: Olaszország legnagyobb folyója, 51. Német 
személyes névmás. 
 
Beküldendı: vízszintes 1, függıleges 20. 
 
Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Ambrus Melin-
da csekelaki olvasónk részesül könyvjutalomban. 
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Ne zúgolódj, rosszabb lehetne még. 
Gondold csak el, vakok is élnek itt, 
örülj, hogy fényt isznak a szemeid 
és nem vagy sánta, béna, rút beteg, 
az arcodon nem nyílnak sebhelyek, 
és nem cipelsz púpot a hátadon, 
ha sejtenéd csak, hogy mily fájdalom 
görnyedni ily nehéz teher alatt. 
Süket sem vagy és hallasz hangokat, 
azt is, akár főszál, ha szélbe leng, 
és szólni tudsz, szavad zenéje zeng, 
hisz nem vagy néma és az illatot 
mély sóhajjal szívedre szívhatod, 
nem ténferegsz, mint leprás, egyedül, 
akitıl fut és messze menekül 
mind, aki él, mert rothadást lehel, 
ne zúgolódj, mert akkor vétkezel! 
 
Gondold meg, látsz! Szemed mint óriás 
tengertükör, oly parttalan ragyog, 
beleférnek a nap, a csillagok, 
a hold, a felhık s minden életek. 
Füledben olykor csodás énekek 
csengıje csendül s ajkad is dalol 
és néha egy szellemszárny fölkarol 
s repül veled oly régiókba fel, 
hogy isteni, nagy mámort érezel, 
termékenyülsz, vajúdsz szüntelenül 
s szíved alatt az élet úgy feszül, 
hogy szinte fáj és szenvedsz boldogan, 
örülj, hogy nem vagy meddı, mint sokan 
és pelyvaként a szél nem verhet el, 
ne zúgolódj, mert akkor vétkezel! 
 
Mit akarsz még? Szegény vagy, mondd mi az? 
a pénz hitvány bogáncs csak, földi gaz 
s ahhoz tapad csupán, ki gazba lép. 
Meredek úton más a flórakép, 
ahol te jársz s ha lábad feltörik 
s vércsöppjeid a követ öntözik, 
virág nı ott is, színes és remek, 
minıt lapályok sosem termenek. 
Mit akarsz hát? Látod, hogy mily mesés 
gazdag vagy? Hozzád Dárius szegény. 
Az fáj talán, hogy vánkosod kemény? 
Álmodni puszta földön is lehet 
s aranyban fölmérni a kincsedet 
nincs arra mód, mert oly nagy véka nincs. 
Vakokra és a némákra tekints 
s azokra, akik lelki koldusok 
s szívedbıl, ha a jóság fölbugyog, 
két kézzel adjál, annál több marad, 
aminthogy nem homályosul a nap, 
hevét hogy ontja, szórja pazarul, 
tőzglóriája még fénylıbbre gyúl. 
 
 

Várnai Zseni 

Álmodni puszta földön 


