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    Új szóval újat mondani,/ ami régi, lebontani – írja Falu 
Tamás Új szóval címő versében, de lehet-e mást hirdet-
ni, amikor az angyali üzenet visszhangzik fülemben: 
született nektek ma a Megtartó, az Üdvözítı? 
    Mintegy 2000 évvel ezelıtt megtörtént a nagy csoda, 
az Úr beváltotta ígéretét, Krisztusban igenné és ámenné 
lett minden szava. 
    Látszólagos nyugalom honolt Betlehem környékén, 
de csak külsı békesség volt ez, mert a zsidók nem bír-
ták a római uralmat és gyakran lázadtak ellene. Egyre 
több szó esett a megígért királyról, egyre türelmetlenebb 
volt Izráel népe, hiszen Dávid óta eltelt 1000 esztendı. 
Mikor lesz olyan királya Izráelnek, aki megszabadítja az 
idegen uralomtól, aki helyreállítja a békességet és az 
igazságosságot? Mikor születik meg végre az a Gyer-
mek, aki betölti a próféciát? 
    Néhány pásztor ırködött csupán a nyáj mellett. Egy-
szer csak fényesség támadt és hallották az angyali szót: 
megszületett, akit az Úr ígért, akit vártak, reméltek, itt 
van! Vége a várakozásnak, megszületett! 
    Kirıl beszél az angyal? Jézus Krisztusról, aki lehozta 
a földre Isten kegyelmét és szeretetét. Ez a kisgyermek 
a világ Megtartója és Üdvözítıje. Ez az angyali üzenet 
lényege, ez az örömhír, ez a karácsonyi csoda! 
    A 21. században, a tudomány és technika világában, 
a legtöbb ember nem vár csodát, nem hiszi, hogy vele is 
megtörténhet valami rendkívüli, „természetellenes”, irra-
cionális, mennyei dolog. 
    A zsidók is csak földi dolgokra gondoltak, ami a földi 
élettel kapcsolatos. Ézsaiás szerint, ezért volt nagy sö-
tétségben a nép, amelyik most egyszerre világosságot 
látott. Errıl a világosságról tett bizonyságot János is, 
hallván az Úr szavát – én vagyok a világ világossága! 
(Ján. 8, 12) Ezért volt annyi baj és nyomorúság a régiek 
életében, ezért járunk mi is lelki sötétségben, mert csak 
földi elvárásaink vannak karácsonnyal, Jézussal kapcso-
latosan. Ezért szomorú sokak élete, ezért türelmetlen 
gyakran az ember. 
    Nézzük meg, milyen örömmel és reménységgel vára-
koznak a kisgyermekek. Jézus gyakran állította ıket 
példaként a tanítványok elé. 
    Ha tele van is az életünk bajokkal, betegségekkel, 
próbákkal, bőnökkel és sötét fellegek takarják el elılünk 
a kegyelem napsugarát, nem szabad feladni a reményt. 
Aki hittel és türelemmel várja a csodát, az részese lesz 
a Jézussal való találkozás örömének. 
    Az angyal az egyszerő pásztorokat kereste fel, ık  
 

hallották elıször az örömhírt, ık adták tovább mindenki-
nek, akivel találkoztak. 
    Legyünk mi is örömhírvivık, mint a pásztorok! De elı-
ször értsük meg, higgyük el, hogy İ értünk is jött, ne-
künk is Megtartónk. Drága vére váltság bőneinkért, utat 
mutat, amelyen járnunk kell, erıt ad és segít célba ér-
kezni. İ minden örömnek a forrása, s általa fogad el 
minket gyermekeiként az Atya. 
    Karácsonykor közel jött az ég a földhöz, és ez ma 
sincs másként. Az Ige testté lett és közöttünk lakozik! 
Nekünk is született Jézus, nem csak a pásztoroknak, 
zsidóknak. Nekünk és gyermekeinknek szól az ígéret és 
mindazoknak, akik még messze vannak az Úrtól. Ma is 
szól az angyali üzenet, ma is halljuk a Biblia bizonyság-
tételét, megelevenednek eddigi karácsonyi emlékeink, 
melyek melegséggel és reménységgel töltik el szívün-
ket. Van egy szép énekünk – ma még lehet, ma még 
szabad… Ez a ma sürget minket. Ma, ha az İ Igéjét 
halljuk, meg ne keményítsük a szívünket.  
    Megtartó, Üdvözítı született! De megszületett a mi 
szívünkben, a mi életünkben is? El tudjuk-e mondani, 
hogy Betlehemben érettünk is földre jött az Élet Ura? 
Rám tekintett Isten, szeretetével fel akar emelni a mély-
ségbıl, hogy megigazított emberként éljem életemet, 
adva számomra utat és jó példát, áldott orvost és jó 
pásztort!  
    Jézus születése számunkra lehetıség az újjászüle-
tésre, egy új élet kezdésére, az üdvösség útján való já-
rásra. Egyre több embernek megadatik meglátni, ho-
gyan hajolt le Isten az emberhez és megtapasztalni az 
İ kegyelmét, jóságát. 
    Hála legyen Neki, hogy még szól a drága üzenet. 
Nem mindig halljuk meg, mert sokszor nincsen csend 
körülöttünk, bennünk. Karácsony táján a világ gondos-
kodik arról, hogy a reklámok zaja és fénye olyan nagy 
legyen, hogy elnyomják az Ige szavát és kioltsák a 
mennyei fényt, mely világosságot árasztana életünkbe. 
    Nem az emberi ajándék, hanem Isten ajándéka, nem 
az emberi szeretet, hanem Isten szeretete, nem a vil-
lanyfény, hanem a mennyei világosság,  nem a pillanat-
nyi öröm, hanem az igazi boldogság, nem a földi élet 
hanem az üdvösség a lényeg karácsonykor.  
    Zárjuk szívünkbe az angyali üzenetet, hogy legyen 
világosság a lelkünkben, értelmünkben, hogy váljon va-
lóra az ígéret az életünkben és szeretteink életében is. 
Így adjon az Úr mindenkinek áldott ünnepvárást és ün-
neplést. Ámen 
                          Rácz Sándor 

  Karácsonyi csodavárás 

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Luk. 2, 11) 

A Mária és Márta Magazin olvasóinak  
áldott karácsonyt  

és reményteljes új évet kívánunk! 
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Válaszúton 
 
    Mióta a kapu bezárult mögöttünk, állandó hiányérzettel, 
csillapíthatatlan éhséggel küszködünk. Elıbb a táplálék meg-
szerzésétıl, majd a szállásunkul választott helytıl, a fekhe-
lyünktıl és a fejünk fölé emelt tetıtıl reméltük, hogy betölti, 
elfedi a bennünk tátongó őrt. Nem így történt.  
    A bıségesen terített asztal és az egyre csinosodó laká-
sunk ideig-óráig feledteti gondunk-bajunk, majd újult erıvel 

tör fel bennünk a kínos érzés: valami hiányzik. Talán a ház szigetelé-
se, a többrétegő nyílászárók, a padlófőtés, a gızelszívó, vagy a taka-
rékos égık. Ezt az egyet még beszerezzük. Aztán még egy rakás 
holmit, amire igazából nincs szükségünk, de hát lépést kell tartanunk. 
A korral, a divattal, a szomszéddal. Mert az mégsem lehet, hogy az 
utcánkban a mi kocsink legyen a legrégibb évjáratú, hogy a szabad-
ságunkat belföldön töltsük, és hogy még mindig beosztottként dolgoz-
zunk.  
    Életünk kirakós játékában szüntelenül keressük a megfelelı helyre 
passzoló hiányzó részt: karriert, telket, lakást, hírnevet, szórakozást, 
utazást, evés-ivást. Úgy véljük, hogy a magunk által kitőzött cél eléré-
se megnyugvást hoz, megszőnteti a hiányérzetet. A hiábavaló próbál-
kozások során életünk egyre szárazabbá, mi pedig egyre szomjasab-
bá válunk.  
    Kiben és miben reménykedjünk? A kísértı ötletessége kimeríthe-
tetlennek látszik, folyamatosan kínálja a remény színeiben tündöklı 
lehetıségeket. Orrunk elé tolja a hírlapok Horoszkóp rovatát, amit 
sikerült a napi ige szomszédságába, a szolgáltatásokat kínáló oldalra 
helyeztetnie. Micsoda szolgáltatás! Rá akar venni, hogy hozzáigazít-
suk életünket, vagy legalább annak egy részét. Energiát adó talizmá-
nokkal, védelmet nyújtó amulettekkel, szerencsét hozó kabalákkal és 
gyógyító kövekkel lepi el a piaci árusok pultjait, és gyakran vevıre 
talál bennünk, magunkat keresztyéneknek nevezı, kétfelé sántikáló 
tévelygıkben is.  Jósok, jövendımondók, tisztánlátók, szellemidézık 
és varázslók kínálják szolgáltatásaikat, bizonygatva, hogy a megvaló-
síthatatlannak tőnı terveink is kivitelezhetık, legnagyobb problémá-
ink is megoldhatók segítségük által. A nagy hitetı azokat is megkör-
nyékezi, akik a fenti praktikák hatékonyságát kétségbe vonják. Régi, 
egykoron bevált trükkjével szédíti áldozatait: fülünkbe rágja, hogy 
rendkívüli adottságaink vannak, képesek lehetünk önmagunkon segí-
teni, emberfeletti dolgokat véghezvinni, másokat irányítani. Tudomá-
nyos köntösbe bújtatott kiadványaival próbál meggyızni, hogy nyis-
suk meg szellemi csatornáinkat, fogadjuk be a „kozmikus energiát”, a 
„magasabb intelligenciát”, szellemi képességeinket használjuk külön-
leges módon, és társ-teremtıvé válunk, olyanokká leszünk, mint a 
Teremtı.  
    Eredményeket mutat fel, meggyızıeket, kézzel foghatókat. Egyik 
ámulatból a másikba ejt, elkápráztat, és balga kereskedıkként hajla-
mosak vagyunk értékes javainkat odaadni, kisebb értékőre cserélni, 
az örökkévalót a múlandóért feláldozni. A rossz vásár hozadéka (mai 
nyelven szólva: a szerzıdés apró betős részében található) a nyugta-
lanság, szorongás, rossz lelkiismeret, félelem, álmatlanság, halluci-
náció, depresszió, elmezavar.  
    Megtéveszt, hogy a Megváltó nevében őznek ördögöket és tesz-
nek csodákat. Megfeledkezünk arról, hogy gyümölcseirıl ismerjük 
meg a jó fát. Minél kevesebb bennünk a türelem, szelídség, önmeg-
tartóztatás, jóság, szívesség, hőség, öröm, szeretet és békesség, 
annál bizonyosabb, hogy tévúton járunk. A hiány egyre növekszik. 
    Vissza kell fordulnunk, mielıtt besötétedne. 

Bustya Sándor 

   Tamási Áron 
 

Hajnal  
Betlehemben 

 
    Öreg pásztor ült a betlehemi 
pusztán. Sok borús és csillagos 
éjszakát töltött ı már ezen a 
földön, de olyan különös éjszakára, mint 
ez a mai, nem tudott emlékezni. Mert 
este, amidın elérkezett volna a hold és 
a csillagok ideje, akkor haragos felhık 
jöttek, melyek elölték a holdat és a csil-
lagokat. Aztán gomolyogva leszálltak a 
felhık a földre, mintha a földet is meg 
akarták volna ölni. Csodálatos volt ez, 
mert az évnek ebben az idejében más-
kor a felhık mindig rejtekükben ültek. 
Mind eléjöttek, és a rossz karám ágai 
között sírva szakadtak rá a juhok hátá-
ra, s onnét jajgatva mentek ki másfelıl. 
    Vajúdik a világ. 
    A karám szélében rettegve kuporgott 
az öreg pásztor, és azon gondolkodott, 
hogy eme különös éjszaka vajon a világ 
végét jelenti-e, vagy talán egy újnak 
kezdetét. Néha megtapogatta a fiát, aki 
kámzsájában úgy aludt mellette, mint a 
mag. 
   A juhok egymáshoz bújva pihentek a 
karámban. 
    Éjfélre járt az idı, majd az is elmúlt a 
szegény föld fölött. Aztán úgy hajnal 
felé, mintha az Isten egyszerre kicserél-
te volna a világot, nagy hirtelenséggel 
megváltozott minden. A szelek elbújtak 
egy pillantás alatt. A felhık semmibe 
mentek. De a csillagok, nagy ragyogás-
sal, egyszerre felragyogtak, s fényük-
ben a karám vesszıi ezüstben csillog-
tak. A juhok pedig táncolni kezdtek. 
    Mintha új világ született volna. 
    Az öreg pásztor ámulva pislogott a 
csodás változatban. S miközben meg-
szállta szemét a könny, a fia is világra 
serkent, ámbár senki fel nem ébresztet-
te. Ott állott a fiú mellette, örömbe borult 
arccal, a major felé fordulva, és felemelt 
karral mutatott valamit. Amerre mutatott, 
egy csillag ragyogott ott, éppen az istál-
ló fölött, amely elhagyottan állott a ma-
jorban. Tündöklı nagy csillag volt, le-
szállva az égbıl, s fénye beborította a 
rongyos istállót. 
    Egymásra támaszkodva, úgy nézték 
ketten a csodát, szegény boldog pász-
torok. Aztán észrevétlenül angyal érke-
zett a mennybıl, aki dicsı hajnalon az 
istálló felé vezette ıket. 
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     A ház utcára nézı ablakából a naponta kétszer 
érkezı buszjáratot lehetett figyelni, vagyis azt a kis helyi 
ceremóniát, amint porfelhıt vonva maga után beérkezik 
a rozzant jármő, megáll, hogy tisztuljon egy kicsit a 
levegı, majd leszállhasson az ingázókból és piacozók-
ból álló népség, aztán körbejárva a kis teret, mely 
egykor falugyőlések színhelye is volt, majd a kulákokat 
kipellengérezı szégyentábla állt a közepén, míg egy 
részeg sofır neki nem rontott teherautójával – immár 
hátat fordítva a falunak, beáll a Koma Palkó kapuja elé, 
az új utasok pedig szép lassan birtokukba veszik, míg a 
sofır vizet húz a kútról, és na-
gyot iszik a mohás falú favödör-
bıl, aztán arcára spriccolja a 
maradékot, nagyokat prüszköl, s 
végül vidáman elkiáltja magát: – 
Nyomás, emberek! Indulás. Rö-
vid az élet, hosszú a sír, bolond, 
aki búsul, bolond, aki sír!  
    Avval gázt ad a motornak, aki 
felült, fenn van, aki lemaradt, 
várja meg a holnapi hajnalt, 
mert ma ide többé be nem 
tesszük a kerekünket!  
    Eleinte még kimerészkedett a 
kapu mögé, onnan leste, jön-e 
valamelyik. Mikor jöttek, mikor 
nem. Inkább nem, mint igen. A 
járókelık együttérzıen köszön-
tötték. Nahát, Mámi, várja, vár-
ja? Várom, fiam, várom. Hát 
csak nem jönnek, Mámi? Hát 
nemigen, fiam. Hát akkor meg 
minek várja, Mámi?  
    Egy idı után kezdték csúfolni 
állhatatos várakozásáért. Tud-
ták, hogy az egyik fia be van 
zárva, a másik: az egy világte-
kergı, a lánya pedig... Arról ép-
penséggel kár beszélni. Árulja a 
testét valahol a tengerparton. Néha beütötte magát az 
egyik unoka, szerény fiatalember, jött a reggeli busszal, 
s ment a délutánival, hozott cukorkát és friss veknit, és 
szebeni szalámit vagy parizert. Mómi mámi – nevét is 
ettıl a fiútól kapta, pici korában nem tudta kimondani a 
Manyi mámit, így hívta, s a falu persze felkapta és 
szentesítette a furcsa nevet – ezeket szerette leginkább 
a városból, a szalámit és a veknit.  
    Az utcára nézı ablak elıtt állt naphosszat, mintegy 

önnön szobraként, nem is érdekelte már, ki jön, ki megy, 
eleinte még meg-megbiccentették fejüket az elhaladók, 
aztán annyiba sem vették, mint egy fogast vagy füg-
gönytartót. Ott áll, és pász. Mómi mámi üveges tekintete 
odafagyott az ablakra, a ısz párája csendesen bepók-
hálózta. Néha elmozdult a szakadt függöny, mintha a 
valós testet az árnyéka váltaná fel.  
    Aztán bekopogott a vidám sofır, és azt mondta: – 
Mámi, jöjjön, kiránduljon egyet. Ma olyan kevés az 
utasom, nemsokára megszőnik a járat. Hiába na, fogyat-
kozunk. Elviszem magát tiszta ingyen, sétálhat a város-
ban, s forduláskor haza is hozom. Jöjjön hát, no!  
    Jaj, de nekem nincs elég pénzem, motyogta Mómi 
mámi. Hát isze’ most mondom, hogy ingyen lesz! Na jó, 
akkor ejszen elfogadom. Ha vehetek egy falás veknit s 
tíz deka szalámit...  
    Hát hogyne vehetne, ott az önkiszolgáló a buszudvar 

mellett, fogta karon a vezetı, és 
arra is volt gondja, hogy a kis-
kaput jól elreteszelje. Mómi 
mámi ezt nem is vette észre. 
Csak ámult-bámult, hogy men-
nyire megváltozott a világ. De 
mintha nem csodálkozott volna, 
mikor leszállván az unokája 
fogadta, a szerény fiatalember. 
– Csókolom, Mómi mámi!  
    Pénzt adott a sofırnek a 
szíves fuvarért, beültette egy 
kisebb autóba, aztán még utaz-
tak egy kicsit, amíg a másik 
városba értek, és az unoka azt 
mondta, hogy tessék, mámi, ez 
lesz a maga új otthona, ez itt a 
feleségem, s mostantól nem fog 
unatkozni.  
    De azt beszélik, hogy Mómi 
mámi ott is csak az utcát nézte, 
mindig az ablaknál posztolt. 
Pedig a városi utcán annyian 
járnak, hogy nem is lehet meg-
jegyezni, melyik az autó, s 
melyik az ember. De Mómi 
mámi úgy érezte jól magát, ha 
folyton az ablakot lesi. Nagy 
nehezen eltelt a tél, jött a ta-

vasz, és vissza kellett vinni a faluba, mert halálvágya 
támadt.  
    Mondják, a rongyos függöny mögött szakadt meg az 
élete, vagyis lábon múlt ki, és csak azt követıen rogyott 
össze, hogy visszafordult a délutáni járat. Amelyet 
valami ismeretlen okból mégsem szüntettek meg 
véglegesen, csak éppen hol járt, hol nem járt.  
    Akkor éppen feljött; hogy Mómi mámi csendesen 
elmehessen.  

Bölöni Domokos  
 

Kire vár, Mómi mámi?  

 Fekete Zsolt rajza 

Sokak szerint a remény erőt ad, mások viszont, akik már reméltek, nemcsak úgy 
ímmel-ámmal, hanem igazán, azok tudják, hogy ez pont fordítva van: a remény-

hez kell az erő. Sokkal több erő kell hozzá, mint a reménytelenséghez.  
Bartis Attila 
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    Az adventi várakozás idıszakában, az adventi koszo-
rúban egybefonódik a hit, remény, szeretet és öröm 
lángja. Ilyenkor a keresztyén ember reménye a jövıre 
irányul, de a múltban gyökerezik. Múltbéli csalódásait, 
szenvedéseit szeretné egy szebb és igazibb jövıképbe 
öltöztetni. 
    De mi van akkor, ha már nem tudunk reménykedni, 
ha szívünkben a koszorú lángja sem tud világosságot 
ébreszteni? Gyakran kerülhetünk kilátástalan helyzetek-
be, sıt minden ember élete során megél olyan pillanato-
kat, melyekbıl nem lát menekvést és úgy érzi zsákutcá-
ba került. Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigié-
nés szakember írja: „Nincsen reménytelen helyzet, csak 
reményvesztett ember van. Ez pedig nagyon nagy kü-
lönbség! Amikor valamelyikünk eljut oda, hogy ez a 
helyzet most reménytelen, az élet reménytelen, ez a 
kapcsolat reménytelen, azt kellene inkább mondani: áll-
junk csak meg, olyan hogy reménytelen, nincs! Remény-
vesztettség van. Én most reményvesztett vagyok, és az 
a kérdés, hogy mit is kezdjek ezzel. Így rögtön valamek-
kora szabadsághoz jutok, míg ha átélem, hogy a helyzet 
reménytelen, akkor minden cselekvıkészségem alább-
hagy. Mert azt tudnunk kell, hogy sajátos módon a re-
ményvesztett pillanatokban is van még lépés. Nem is 
egy. Nem is kettı.”   
    Reményvesztett „pillanatok”, ideig-óráig megélhetem, 
de a pillanat elillan, és újra keresnem kell a megújulás 
forrását. Ha nem sikerül elszakadnom a múlttól, marad-
jak hát, de próbáljak olyan emlékeket felidézni, melyek-
tıl mindjárt örömtelibb lesz az életem, ilyen pillanatok a 
gyerekeink mosolya, csengı kacagása, vagy felidézhet-
jük gyerekkorunk kedves emlékeit, egy idegen bátorító 
szavait, édesanyánk melegét, az elsı havazást, a gesz-
tenye illatát és az angyaljárást. Életünk során egyaránt 
és talán azonos mértékekben élünk meg örömteli és 
bánatos pillanatokat, idınként hajlamosak vagyunk egyi-
ket vagy másikat felerısíteni. Reménytelen pillanataink-
ban is nagyobb jelentıséget tulajdonítunk a negatív él-
ményeinknek, és megfeledkezünk az áldással teli idı-
szakokról. 

    Ha sikerül emlékeinket teljes valóságukban és realitá-
sukban megélni már csak azt kell megtanulnunk, ho-
gyan forduljunk hittel a jövınk kihívásai felé. Ki lehet 
ebben jobb tanítómesterünk, mint a tiszta gyermeki lé-
lek. A gyermekek szemében mindig ott ragyog a remény 
függetlenül attól, hogy milyen nehéz vagy könnyő körül-
mények között is nevelkednek. Egy nehezebb idıszak 
után is képesek nevetni és szebb jövırıl álmodni. Az 
árva és „elanyátlanodott” gyermek szívében dédelgeti 
késı ifjúkorában is annak a vágyát, hogy egy szép na-
pon megismerheti édesanyját. A gyermekek szemében 
akkor is ott a remény sugara, ha mi felnıttek már rég 
feladtuk. Ez a hit, a gyermekek azon hite, hogy létezik a 
jó, létezik Isten és lehetséges a boldogság, olyan erıt 
ad nekik, ami segíti ıket reménytelennek vélt helyzetek-
bıl felemelkedni és továbblépni. 
   Anne Lamott amerikai írónı szerint: „A remény a sö-
tétben születik, a makacs remény, hogy ha megjelensz, 
és megpróbálsz helyesen cselekedni: a hajnal eljı. 
Vársz, figyelsz, dolgozol: nem adod fel.”   
    A remény megújulása szívünkben, lelkünkben és 
egész lényünkben nem megy csak a saját erınk által, 
hanem felsıbb segítség kell hozzá, gyakorlás, törekvés 
és az isteni kegyelem által nyerheti el az ember. Pál 
apostol a reményt a keresztyén élet alappillérének neve-
zi. Azt írja róla, hogy örökkön örökké létezik, magának a 
létezésnek a része, tehát jelentısége messze túlmutat 
az anyagi világon.  
           Porkoláb Annamária 
                 pszichológus 

Hogyan élesszük újra  
szívünkben  

a remény lángját? 

Nagy Gáspár 
  

Jegyezvén szalmaszállal  
 

– ...mindig és mindig:  
bűnökben édesült, iramult napok  

habjaiban fuldokló emberek,  
egy szalmaszállal, tudjátok-e?  

talán a menthetetlent mentitek.  

– ...kívül és belül:  
poklosan örvényült, háborult világ,  

de a remény sohasem meghaló,  
ha minden utolsó szalmaszál  

ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!  

 

Az Isten kamrájában a remény áll a legnagyobb 
zsákban, s mindig ki van a madzagja oldva, 

hogy mindenki belenyúlhasson.   
Mikszáth Kálmán 

 

A reménység egy madárka, amely már tudja, 
hogy hajnalodik, pedig még sötét az ég.  

 Rabindranath Tagore  



6. Mária és Márta magazin 

    Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórte-
remben. Egyikük minden délután felült az ágyban egy 
órácskára. Az ágya a kórterem egyetlen ablakának kö-
zelében volt. A másik ember egész nap csak feküdt az 
ágyában, a plafont bámulta. 
    Beszélgettek a családról, feleségrıl, gyerekekrıl, a 
nyaralásaikról. Az ablak melletti ember, amikor felült, 
közvetítette a másiknak, mit lát az ablakon át a kinti vi-
lágból. A másikat egy idı után szinte csak ezek a színes 
beszámolók tartották életben, már alig várta ıket, ez volt 
minden változatosság az életében. Az ablak egy tavacs-
kával díszített parkra nézett. A tóban vadkacsák úszkál-
tak, a parton emberek sétáltak, beszélgettek. Miközben 
az ablak melletti beteg kimerítı részletességgel írta le a 
kinti világot, a másik behunyta a szemét és maga elé 
képzelte a látványt. Volt amikor lakodalmi menetrıl, 
máskor fúvószenekar koncertjérıl szólt a beszámoló. 
Bár a folyton fekvı ember nem hallotta a zenészeket, 
maga elé képzelte ıket, az érzékletes leírás alapján. 
    Egy reggel a nıvér az ablak melletti embert élettele-
nül találta az ágyában. Elszomorodva hívta a személy-
zetet, hogy kivigyék az elhunytat. A belsı ágyon fekvı 
beteg kérte, hogy az ablak melletti ágyba fekhessen. A 
nıvér szívesen segített, kényelembe helyezte, majd ma-
gára hagyta. Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé 
fordult az ember, és megdöbbenve látta: az ablak egy 
tőzfalra néz. Megkérdezte a nıvért, mi történhetett az 
eltávozott szobatárssal, hogy olyan szépnek festette le 
az ablakon túli világot. A nıvér elárulta, hogy az az em-
ber vak volt, így nem láthatta a falat sem. Valószínőleg, 
csak bátorítani akarta Önt! – mondta a férfinak. 
    Elıbb-utóbb – ha akarjuk, ha nem – kórházi ágyba 
kerülünk. Senki sem tudhatja mikor jön el ennek az ide-

je, de számolnunk kell vele. Jön az 
magától. De nem is magától, hanem 
fentrıl az Örökkévalótól. Az azonban 
nem mindegy melyik ágyba kerülünk. 

Abba, amelyikbıl tavacskákat, virágágyásokat és egyéb 
szépséget láthatunk, vagy abba ahonnan csak a nagy 
tőzfal látszik. 
    2010-ben engemet is ilyenszerő továbbképzıbe utalt 
be Mennyei Atyám, a marosvásárhelyi nagykórházba. 
Vártalanul érkezett a beutalás, de éppoly váratlanul na-
gyok voltak az áldások is. A kedves, gesztenyeszemő 
doktornınek, már az elsı nap elmondhattam: nem tu-
dunk olyan nagy bőnt elkövetni, amit Isten Jézusban ne 
tudna háta mögé vetni. Mindent? – kérdezte ellenvetve. 
Mindent! Mert én abban az Istenben hiszek, aki úgy dol-
gozik, mint a doktornı! Az ekográfon elıttem más kép 
volt, de miután én feküdtem ide, ismét más kép rajzoló-
dik ki! Isten hajlandó letörölni a régi képet és új emberrel 
új képet indítani! Ez a csodálatos a keresztyénségben! 
Mindig lehet újat kezdeni. 
    Áldottam Isten nevét, hogy odaküldött és remélem itt-
ott használt is. Mert nekünk, bárhová megyünk, küldeté-
sünk van. Ez a mi reménységünk alapja. Nem céltalanul 
csetlünk-botlunk, hanem azzal a tudattal: nem véletlenül 
vagyok itt, Isten küldött ide. Megfigyeltem, akik így gon-
dolkodnak, azok hasznossá teszik magukat a legnehe-
zebb betegség idején is, míg mások befelé fordulnak, 
magukba roskadnak. A gyülekezetünkben ma is köny-
nyes szemmel emlékeznek arra a nagyszerő édesapára, 
aki halálos ágyán is türelemmel javítgatta fiacskája játé-
kait… Hozzám is odajött egy kétségbeesett férfi, hogy 
imádkozzam érte, mert ha nem történik valami, akkor 
elvérzik. És történt, mert másnap reggel csillogó szem-
mel jött vissza: elállt a vérzés! Máskor meg, éppen a 
soron következı igét olvastam és a szomszédos ágyban 
lévı bácsi megkért: legyek szíves olvassam hangosan, 
hogy ı is hallja. Tudnia kell minden keresztyénnek: utol-

Az örök élet reménysége 

  Olvasó 
Zsenge gyermekkorom emlékeit, elsı szavait áldott szüleim 
egy kis füzetbe jegyezték be. Nagyobb diákkoromban megmu-
tatták ezt nekem, és csodálkozva olvastam, hogy minden más 

gyermekkel szemben elsı szavam nem az anya, apa volt, hanem egy bető, az i. A kiságy mellett 
tanított meg édesanyám, hogy imádkozni kell, ezzel az alvás is nyugodtabb, és hogy ez a legfon-
tosabb az életben. Így lett az i a felfedezett világom legszebb betője, mely az összekulcsolt kéz 
és az édesanyai szeretet kifejezıjévé vált. Hosszabb idı telt el, és már több szó is bekerült a kis 
füzetbe, de az i bető kapott egy újabb jelentést, mely számtalan gyermeki kérdésemnek summája 
volt, és ez nem más, mint Isten. Az i betőnek számomra máig maradandó lényege és üzenete 
van, amely felnıtt emberré nevelt, amely örömben, bánatban, sikerekben és bajokban aranybető-
vé vált. Ezzel indultam az óvodába, iskolába. Ezzel kerültem el a szeretı otthonomból, ezt vittem 
a kollégiumba és ez kísért el a katonaságba. Mikor semmit sem láttam napokig, mikor nehéz 
próbák jöttek, és a kísértés, bőn megkörnyékezett, gyermekkorom aranybetője, bölcsım leg-
szebb ékessége, a szülık életre szóló ajándéka – IMÁDSÁG és ISTEN emelt át mindenen és vitt 
a házaséletbe, s az alázatos szolgálat útjára. Kétszersült pogácsa helyett az imádság és Isten, a 
földi élet és örök életre való táplálék, mely egy édesanyai szívbıl fakadt, és asszonyi szájból 
hangzott el. Köszönet nekik, hogy imádkozni tudunk és ismerjük a megtartó, megváltó Istenünket! 
    Ma egy olyan imádságos könyvet tart a kedves Olvasó kezében, amely szintén érzékeny lelkő 
és imádkozó, szolgáló asszonytestvéreink tollából származik. İk is ezt az aranybetőt akarják az 
élet minden területén megcsillogtatni, mely hirdeti a világnak, hogy semmi sem változott! A böl-

csıtıl a koporsóig, mindenen át használható, szerethetı, magával ragadó az Erdélyi Református Egyház Nıszövetségének imakönyve.  
    Kedves Olvasó, imádkozó és Istent szeretı testvérem, mikor elcsüggedve nem találod a szavakat az imádságra, mikor Istent szólíta-
nád meg, de nem tudod, és nem mered, Pál apostol szavai jussanak eszedbe: Segít a Lélek is a mi erıtlenségünkön. Mert amiért imád-
koznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róma 8, 26) 
                                                                                                                                            

                 Szegedi László Tamás 
 

Imádság és Isten 
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    Isten a szolgálatra mindig úgy hív 
és úgy küld el, hogy az İ üdvözítı 
kegyelmével megigazítva betölti szí-
vünket az örök élet reménységével. 
    A reménység léte vagy hiánya az 
emberi élet minden területén mindig 
döntı jelentıségő volt és az is ma-
rad. A régi latin közmondás: Dum 
spiro spero – amíg élek, remélek – 
megfordítva is igaz marad, ami azt 
jelenti, hogy csak addig élet az élet, 
amíg reménység él a szívben! A 
reménytelen élet – már nem élet, 
csak szomorú tengıdés csupán! 
    Az persze sohasem mindegy, 
hogy miben, vagy kiben reményke-
dik az ember! 
    A hivı keresztyén reménység 
mindenféle más reménység felett 
álló, minısített reménység, mert Is-
ten ígéreteire támaszkodik és éppen 
ezért nem szégyenül meg soha! Az 
Isten ígéreteire alapozott reménység 

megbánhatatlan és mindig örömöt 
jelentı reménység, melynek napról-
napra újuló boldog tapasztalása az, 
amit az Ige így mond: „Teljes öröm 
van Te nálad, örökké tart a gyönyö-
rőség jobbodon." (Zsolt. 16, 11) 
    Ez a reménység a végsı, a teljes 
megoldásra irányuló reménység, e-
zért biztos és rendíthetetlen! 
    Manapság gyakran lehet hallani 
az orvosoktól, hogy a közeli és távlat 
nélküli célok ırlik az ember ideg-
rendszerét! Az élı keresztyén re-
ménység már csak ezért is áldást és 
jótéteményt jelent, mert ez távlatos 
reménység, a végsı nagy célra, a 
végsı elrendezıdésre irányuló  re-
ménység, amikor Isten lesz minden 
mindenekben! 
    Ez a reménység szilárd és biztos, 
mert az Isten ígéreteire támaszkodik 
és tudja, hogy hő az Isten, aki elhí-
vott minket az İ Fiával, a Jézus 

Krisztussal való közösségre és aki 
elkezdte benünk ezt a jó dolgot, el is 
végzi azt a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelének napjára! 
    Ez a reménység biztonságot és 
bátorságot ad! Megóv a kapkodástól 
és helyes arányérzéket ad, ami azt 
jelenti, hogy nem becsüljük le, de 
nem is becsüljük túl sem az embere-
ket, sem az eseményeket! A kis fel-
adatokat nem kicsinyeljük le és nem 
vesszük semmibe, viszont a nagy és 
nehéz feladatokat nem túlozzuk el, 
tudván azt, hogy Isten a kis és nagy 
feladatokban egyaránt egyet kíván: 
a hőséget! Légy hő mindhalálig és 
neked adom az életnek koronáját! 
Ez az érvényes mérték itt is, és ez 
lesz odaát is! Ez a mi nagy remény-
ségünk, és ez a mi rendíthetetlen 
bizonyosságunk! 
    Legyünk hálásak azért, hogy ez-
zel a reménységgel szolgálhatunk 
az Isten által nekünk adott alkalmak 
és lehetıségek között! 
 
                    Bakos Lajos 

Isten ígéretein nyugvó reménység 

só pillanatomig dolgom van! Nem csak magammal va-
gyok elfoglalva, hanem szolgálok, imádkozom, szeretek 
és közben készülök a nagy útra – hazafelé. 
    Nagy kérdés, hogy ki ilyen erıs, ki képes erre? A ha-
lál kóstolgatása közben csillogó szemmel, sírva vagy 
mosolyogva erısnek lenni – a mások hasznára is. Ki 
képes erre? Az, akiben Jézus természete van. İ is utol-
só leheletéig embereket mentett, utat mutatott egy elté-
vedt bárányának, akivel aztán ugyanaznap lépett be a 
mennybe. Intézkedett édesanyja sorsáról, és a csıcse-
léket mentegette a Mennyei Atya elıtt: ne számítsd be 
nekik, hisz fogalmuk sincs mit tesznek. Milyen jó lenne 
ilyen lelkülettel jönni-menni, így távozni ebbıl a világból!  
    2010 nyarán tanultam meg egy orvostól, hogy azok, 
akik hisznek, hamarabb gyógyulnak, könnyebb ıket ke-
zelni, nem nyavalyognak annyit és hamarabb is haza-
mennek, mert van bennük valami, ami másokból hiány-
zik. Nem tılük van ez, a Fennvaló oltotta beléjük Jézus 
természetét.  
    A legnagyobb kísértés ilyenkor: bámulni a tőzfalat, 
hibáztatni valakit, vagy éppen önmagunkat. Van aki Is-
tent hibáztatja, hogy miért engedte meg mindezt. Nem 
kis kérdések ezek, senki sem akarja lebecsülni.  Nem 
baj, ha felvetjük, a baj az, hogy csak a tőzfalig vezetnek. 
Isten pedig önmagához szeretne vezetni, úgy ahogyan 
Heidelbergi Káté mindjárt az elején leszögezi: „akár 
élek, akár halok, nem önmagamé, hanem Jézus Krisz-
tusnak a tulajdona vagyok”.  Szívembıl kívánom, hogy 
így legyen! 
    Mi azoknak a reménysége, akik tudják, hogy ez az 
utolsó küzdelem, ebbıl gyógyulás nem lesz? Isten nem 
áltat senkit: egyszer ez is bekövetkezik, és még az sem 
biztos, hogy késı öregkorban. A fiatalon megbetegedık 
sem rosszabbak, mint más.  Ez az İ titka, miért engedi 
meg ezeket a szörnyőségeket. Lehet az én szememben 

szörnyőség, de Isten szemében egészen más – aján-
dék. Próbáljuk ilyenként megélni. Egy fiatalon elment 
tiszteletes asszonynak mondtam halála elıtt egy nappal: 
ahová te mész, onnan nem jönnél vissza semmi pén-
zért. Ölelı karok várnak rád! Magamnak, vagy szerette-
imnek sem mondhatnék ennél bátorítóbbat! A mi re-
ménységünk pedig nem kitalált mese, nem fantázia, 
mint az ablak mellett fekvı vak betegé. Élı reménység, 
üdvbizonyosság! 
 
             Botos Csaba  

 

Fülöp Kálmán 
 

Reménysugár 
 

Fogyóban akár égő gyufamakk 
végén a láng, lilás-pirosban játszik: 
egyre kevesebb ami még maradt, 
maholnap az is távolinak látszik. 

 
Most satu létünk sem lehet titok – 

égtájak dühös szorítása fáj: 
még ég a makk, bár lilás és piros, 

tört fénye apró, lágy reménysugár... 
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  La vita è bella  
     

    Az internetes fórumokon több virtuális közösség is mőködik. Az egyike ezeknek olyan embereket fog össze, 
akik szívesen fényképezik Marosvásárhelyt, illetve olyanokat, akik maguk nem fényképeznek, de örömmel néze-
getik a városról készült képeket. Ez utóbbiak közül sokan ma már külföldön élnek, számukra igen nagy öröm az 
újabb képeket megnézni a messzi szülıvárosról. Ebbe a közösségbe tartozik egy korosodó férfi is, akinek bıven 
lévén ideje, naponta végigjárja a város egy-egy részét és néhány jó minıségő fotót készít, amelyeket aztán 
megoszt a közösségi oldalon. Nem ritkán, kérésre, visszamegy egy adott helyszínre, hogy a megnevezett épüle-
tet is lefényképezze. Néha az épületek történetérıl is megtudunk ezt-azt a közösség tagjaitól, és szinte minden 
nap egymásra találnak a fotók kapcsán azok, akiket némely épület valamiért összeköt. Nemrég ez a férfi a kö-
vetkezıket írta a képei mellé: „Minden utcának vagy háznak van egy emléke, és ezeknek van egy gazdája. Ha 
nem az enyém, akkor a tied, vagy ha nem, akkor másvalakié, de mindig van gazdájuk... és ha megtaláljuk a ké-
pek közt, azt ami hozzánk tartozik, az öröm a szívnek, a szemnek és a lelkünknek. Nem kerülök el semmit az 
utcán, mert mindenben van valaki, aki megtalálja magát és boldog lesz.” 
    Milyen egyszerő hitvallás, milyen átfogó életprogram egy nyugdíjasnak, akinek nincs más dolga, mint másokat 
boldoggá tenni. Mert az élet szép.            
                 K2 

  

Az apró fényeknek is 
örülni kell 

 
Bárdosi Ilike tanítónıt Marosvásárhelyen nagyon so-
kan ismerik. Nem csoda, hiszen 50 évig tanított ele-
mi iskolásokat, de a mai napig, ha a szükség úgy 
hozza helyettesíti a kolléganıit, módszertani kérdé-
seikkel keresik meg a fiatalabb pedagógusok, felké-
résre elıadásokat tart a fıiskolásoknak, néha ma-
gántanítványokat is vállal, de ami a legfontosabb, 
hogy évek óta egy egyre bıvülı csoporttal, hétvé-
genként erdélyi kirándulásokat szervez.  
 
    Nem is hívja senki másként csak Ilikének, és amikor 
róla beszélnek az emberek, akkor szájuk sarkában mo-
soly bujkál, s szépet mesélnek róla. Szüleim már felké-
szítettek, tudtam tehát, hogy milyen nagyszerő ember-
hez megyek, nagyok is voltak hát az elvárásaim. 
    Amikor felhívtam telefonon, azonnal elfogadta a felké-
rést, hogy beszélgessünk és megadta a címét. Igen ám, 
de valahogy rossz utcába keveredtem és rájöttem, vala-
mi nincs rendben. Éppen azon töprengtem, hogy mihez 
kezdhetnék, amikor az egyik tömbház ajtaján egy férfi 
jött ki, és megkérdezte, kit keresek. Mondtam, hogy Ili-
két, ı meg elmosolyodott és felajánlotta, hogy elvisz 
hozzá, be is ültetett az autójába s míg odaértünk, elme-
sélte, hogy 50 évvel ezelıtt Ilike volt a tanító nénije. Ta-
lán mondanom sem kell, csak úgy áradozott róla. Azt 
hiszem, nagyszerőbb felvezetıje nem is lehetett volna a 
találkozásunknak. 
    Aki nem ismerné, elképzelheti, hogy olyan, mint gye-
rekkorom diafilmjén a Mátra-hegy aljában élı öreg néne. 
Mosolygós, huncut szemő, de nyílt tekintető, és végig 
azon csodálkoztam, hogy szavai nyomán nem nyílnak 
virágok és nem ugrálják körül kis állatkák. Csak néztem, 
és hogy ne derüljön ki, mennyire csodálkozom, végül 

megkértem meséljen magáról. Az alábbiakban elolvas-
hatják ennek a nagyszerő embernek az élettörténetét, 
amit úgy írtam le, ahogy elmondta, változtatás nélkül. 
Ne gondolják, hogy a részletekrıl könnyedén mesélt, 
bizony kicsordult a könnye is, mint ahogy a nevetése is 
igazi volt közben. 
    – Hát, református székely vagyok, Székelyudvarhely 
mellett születtem, hat gyerek volt a családban. Temp-
lomjáró szüleim voltak, akiknek minden gyerekre külön 
gondjuk volt. Bár falusi emberek voltak, mezıgazdaság-
gal foglalkoztak, de tudták azt, hogy mit akarnak, és én 
így kerültem képzıbe, így lettem tanító néni. A gyerek-
korom fontos része volt, hogy nyáron végig dolgoztunk, 
nem tudtuk azt, hogy merre van a tenger, csak a búza-
földeket, de talán ez volt a legjobb az életünkben, hogy 
megtanultunk dolgozni. 
    A pályámat Hármasfaluban kezdtem. Onnan mentem 
férjhez, három gyereket szültem, kettı van életben. Öt-
ven évet tanítottam katedrán, de most is dolgozom, mert 
úgy tartom, hogy a munka egy fontos alappillére az élet-
nek: szeretem és amíg örömforrás az, amit teszek, ad-
dig mővelem. Sajnos, már egyre kevesebb lehetıségem 
van arra, hogy gyerekekkel foglalkozzam...  
    Volt három nagyon nehéz év az életemben, amikor 
elveszítettem három hét alatt a férjemet és édesanyá-
mat. Ezt követte egy csúnya depresszió és még ráadás-
nak egy rákmőtét… Hálát kell adjak Istennek, hogy volt 
erım talpra állni, ehhez a hitem segített hozzá. Mert azt 
számítottam, ha hátrahagyott engem a Jóisten, akkor 
bizonyosan terve van velem, de nem akartam, hogy te-
her legyek a gyerekeknek, mert mindenki sírt körülöt-
tem. Nekem kellett megvigasztalnom ıket és megkeres-
nem a kiutat. 
    Mőtét után bekerültem egy társaságba, ahova tornáz-
ni jártam a kezelések alatt. A csoport tagjai jól összeba-
rátkoztak egymással és szerettek volna valahova kirán-
dulni, így hát elindultunk.  
Ebbıl fejlıdött ki az az elfoglaltság, ami aztán beépült 
az életembe, mert kaptam kegyelmi idıt, kaptam egy 
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feladatot a Jóistentıl és kaptam erıt hozzá, hogy elvé-
gezzem. Jelenleg közel 300 ember van, akikkel állandó 
kapcsolatban vagyok. Rengeteg elesett ember van kö-
zöttük, mert nincsenek itthon a gyerekeik, betegek, lelki-
leg összetörtek, reményvesztettek… Mondogatjuk, hogy 
a remény táplál és a remény az utolsó, ami meghal, de 
a reménytelenségrıl nagyon kevesen beszélnek és az 
embereket ebbıl kell kihozni. Azt szoktam mondani, 
hogy a reménytelenség olyan, mint egy gödör, amiben 
tehetetlenek vagyunk, nincs létra, nem tudunk kijönni. 
Észre kell venni, szólni kell, segíteni! Nagyon sok ilyen 
ember van. A napokban találkoztam valakivel, aki 
egyébként súlyos testi-lelki terhet visel, és azt mondta, 
hogy reggel olyan rosszul volt, hogy azt hitte itt a vég, 
de amikor meghallotta, hogy lesz kirándulás, minden 
megváltozott körülötte, fényes lett minden. Azt tapasztal-
tam, hogy amikor az emberek utaznak, kirándulnak, ott-
hon hagyják a bajaikat és apránként elkezdenek moso-
lyogni, beszélgetni egymással, új ismeretségeket köt-
nek, és kikerülnek a magányból. 
    Amikor én abban a nagyon nehéz három esztendı-
ben voltam benne, a saját hangomtól is féltem, nem 
mertem énekelni, nem tudtam elkezdeni. Ültem itthon, 
lefeküdtem az ágyra, befelé fordultam, kétségbe voltak 
esve a gyerekeim. Akkor adta Isten ezt a változást! 
Megtanultam újra járni, mert a betegség miatt elhagytam 
magam, teljesen leépültem szellemileg, pszichikailag. 
Megtanultam, hogy nem lehet folytonosan panaszkodni, 
hogy az apró fényeknek is örülni kell, mindennek, ami 
pozitív az életünkben. Estefelé kezdtem el sétálni, mert 
féltem attól, hogy látják, hogy szédelgek, hogy nem tu-
dok menni, hogy ki tudja mi van velem, eleinte a lányom 
elkísért, és csak itt az utcában sétáltunk, aztán tovább 
és végül visszataláltam a jó útra. Az utóbbi hét eszten-
dıt úgy éltem le, hogy aktív vagyok, örülni tudok 
mindennek, és másokon is tudok segíteni azzal, hogy 
együtt vagyunk. 
    Mindig sokan jelentkeznek ezekre a kirándulásokra, 
rengeteget látunk, tanulunk. A mi életünkbıl hiányzott ez 
a szakasz, annak idején nem lehetett menni. Míg tanítot-
tam, a gyerekeket elvittem kirándulni, de a szüleiknek az 
életébıl pont ez maradt ki, így nem ismerték meg a kör-
nyezetüket, nem ismerték meg a tágabb Erdélyt. De 
most együtt utazunk, és látom rajtuk hogy örülnek, ami-
kor azt mondják: ez gyönyörő! 
    Amióta kirándulni járunk, annyi nagyszerő, vidám em-
berrel találkozunk. A szórványvidékeken sok fiatal lel-
készt ismertünk meg, akiknek igen nehéz a sorsuk.  Fo-
gadnak minket, készülnek a találkozásra és ajándékoz-
nak nekünk idejükbıl, tudásukból, szeretetükbıl. A má-
sik oldalon pedig ott vannak ezek az idıs, beteg embe-
rek, akik türelemmel végighallgatják az elıadásokat és 
estére már nagyon fáradtak, de elégedettek és feltöltıd-
nek. Ezért is érdemes vállalni a szervezést, igaz, én 
nem kell hívjak senkit, 4-5 embernek, ha szólok, akkor 
kész is a lista. Megtörténik, hogy túl sokan jelentkeznek 
és ezért két-háromszor is elmegyünk ugyanoda, míg 
végül mindenki eljöhet, hogy örüljenek az emberek. Én 
azt gondolom, hogy ez egyfajta szeretetszolgálat. 
 

              Korondi Kinga 

 
Szabó Lőrinc  

 

Egy kis értelmet  
a reménynek!  

 
Nem boldogságot, csak hitet, csak 

egy kis értelmet a reménynek, 
adj, Istenem, 

emberi sorsot a szegénynek! 
 

Nézd, gyönyörű volna az élet, 
van pénz, nő, fény, expressz, vasárnap, 

és milliók 
rabjai a nyomorúságnak. 

 
Nézd, hogy tesz tönkre milliókat 

ezerféle ravasz gonoszság, 
pedig erős 

nép nélkül elpusztul az ország. 
 

Nektárral és ambróziával 
csordul a Föld, s nem jut kenyér se, – 

mondd, Istenem, 
törvény az ember szenvedése? 

 
Mondd, látsz minket? Voltál te éhes? 

Fáztál valaha? Ugye, fáztál? 
Szidtad magad, 

mikor téli esőben áztál? 
 

Ha nem éheztél, dideregtél, 
nem szólok hozzád soha többet, 

úgyse tudod, 
mit gondol a szegény előtted; 

 
de ha tudod, mi a csalódás, 

ha gazdag vagy, de vagy szegény is, 
akkor, Uram, 

hozzád küldöm imámat én is: 
 

– Ne bántsd a pénzes nyomorultat, 
ki közönyével megtiport, 

de add nekem 
ajkáról a biztos mosolyt, 

 
a hitet, erőt! Adj új lelket 

a sok-sok hitetlen szegénynek, 
adj, Istenem, 

egy kis értelmet a reménynek! 
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    Fényes, gızös, ragyogó homály 
veszi körül ezt a szót. A mese köde 
és csillogása takarja el ebben a szó-
ban mindnyájunk elıl a gyermek 
Jézus alakját, a betlehemi történetet 
és a világtörténelem legnagyobb 
eseményét. A szónak fenyı illata, 
szaloncukor íze, gyertyaláng színe 
és csengettyő hangja van. 
    A Jézuska mese nem a gyerekek-
nek, hanem a felnıtteknek kell. Fel-
nıtteknek, akik a Megváltó születé-
sének ünnepén nem tudnak İróla 
beszélni a gyerekeknek. 
    „Karácsony a szeretet ünnepe” – 
hirdeti mindenfelé ez a győlölködı 
világ. A karácsonyfás ajándékokkal 
is teletömött szórakozás takarja el 
mindnyájunk elıl a lényeget, hogy a 
szeretet karácsony éjszakáján a bet-
lehemi jászolban emberré született. 
    Szép, ragyogó, világító élmény 
egy gyerek életében a karácsonyfa, 
de csak addig boldogság, amíg nem 
homályosítja el az a fanyar csaló-
dás, hogy Apa és Anya, akikben egy 
kisgyerek olyan fenntartás nélkül 
megbízik: becsapták. 
    Egyik gyerek könnyebben, másik 
nehezebben viseli el ezt a csalódást, 
mely nem azért oly fájó, hogy a 
mese nem igaz, hanem azért, mert 
rászedték. 
    A Jézuska mesével áltatott gye-
rek, aki rájön, hogy becsapták, szin-
te sohasem árulja el, hogy tudja, 
hogy a nagyok bolonddá tették. For-
dít egyet a dolgon, s most már ı 
tartja bolonddá a nagyokat. 
    Ez persze nem nagy dolog. 
    Nevet is rajta mindenki, még a 
gyerek is, de mégis kitörülhetetlen 
találkozás ez a hazugsággal azon a 
napon, amikor az Igazság testet 
öltött. 
    Persze van fontosabb is ennél a 
Jézuska mesénél, nagyobb csaló-
dás, sürgısebb mérlegelni való, de 
ez a karácsony is egy alkalom, ami-
kor az édesanyák a „Jézuska” he-
lyett Jézusról magáról beszélhetné-
nek a kicsinyeknek. Jézusról, aki 
szereti ıket, hívja, várja, keresi 
mindnyájukat és gondviselésének 
eszköze-iként apát-anyát állít 
melléjük. Jézusról, aki örül az 
örvendezıkkel, sír a sírókkal és nem 
hagyja el az árvát, beteget. Aki 

meghallgatja a buzgó imádságot, és 
megkeresi elveszített bárányait. 
    Anyák és nagyanyák, eszméljetek 
rá és higgyétek el, kár hazugsággal 
szépíteni a karácsonyt. Kár mást 
mesélni a kicsinyeknek, mint az 
igazat. 
    Az Igazság annyival szebb, mint a 
ti legszebb hazugságotok. És ha a 
karácsonyfátok annak az igazi Sze-
retetnek csillogó hírnöke a gyerek 
elıtt, akkor nem fogja a csalódás hi-
deg keze eloltogatni gyertyácskáit 
és késı vénségükig megmarad me-
legítı emléknek a gyerekkori kará-
csonyfa, melyet a Jézus szereteté-
bıl merítı anyai szeretet gyújtott 
számukra. 
    A kérdés csak az, ismerítek-é ezt 
a Szeretetet? Édesanyák, akik ku-
porgatott fillérekbıl nagy gonddal 
vásároljátok az ajándékokat, díszíti-
tek a fácskákat és sütitek a kalácsot, 
ismerítek-e ti İt? İt, akit egyedül a 
kijelentés könyve, a Biblia ismertet-
het meg velünk? Karácsony este, a-
mikor olyan családtagok is együtt 
vannak, akik szanaszét élik külön-
ben hétköznapi életüket, amikor Ün-
nepet szomjazó lélekkel ott áll a 
karácsonyfa alatt a család és nem 
tudja mit tegyen, merjük elıvenni a 
Bibliánkat, asszonyok, és olvassuk 
el az I. Kor. 13-at, azt a csodálatos 
himnuszát a Szeretetnek. 
    Olyan kishitőek, gyávák, ostobák 
vagyunk mi, hogy ezt a családi ün-
nepet, ezt az ajándékozós fényes, 
jószagú, vidám estét féltjük Tıle. 
Félünk Rá gondolni, Róla beszélni, 
mert ez az igazság, hogy egy szo-
morú halott İ a mi számunkra. Nem 
él a szívünkben a feltámadott, dia-
dalmas Király. Nem bölcsıje a szí-
vünk. Nem áll ragyogva, mindenki 
számára örömet hirdetve felettünk a 
Csillag. Nem látjuk a nyitott egekbe 
hozsannázó angyalok karát. Nem 
fogadjuk be az İt keresı bölcseket 
és együgyő pásztorokat. Nem me-
rünk, nem akarunk Betlehemmé vál-
ni. 
    Bár adná az irgalmas Isten, hogy 
ezen a karácsonyon, mi anyák le 
tudnánk tenni Jézuska-bálványun-
kat, a Megváltó lábaihoz, hogy İ 
megszülethessen valóban az ottho-
nokban és üres szórakozás helyett 
igazi Ünnepet ülhessen a nép. 
 
       Zs. Tüdıs Klára 

„Jézuska” 

Zs. Tüdıs Klára  
(1895-1980)  

divattervezı, népmővészeti kutató, 
színház- és filmrendezı, író, 
Zsindely Ferenc miniszter felesége. 
Jómódú, református debreceni család-
ba született. Tanulmányait Angliában, 
Svájcban végezte és a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
néprajz szakán fejezte be. 1925-tıl a 
budapesti Operaház jelmez-tervezıje 
lett. İ tervezte Kodály Zoltán Háry Já-
nos címő operájának jelmezeit (1926). 
Az 1930-as években Budapest belvá-
rosában exkluzív divatszalont nyitott 
Pántlika néven, ahol divatba hozta a 
paraszthímzéssel, szıttesekkel díszí-
tett ruhákat. A II. világháború alatt 
megszervezte az Országos Reformá-
tus Nıszövetséget (1941) és megala-
pította a szövetség lapját, a Magyar 
Asszonyt, 1946-1949 között a Nıszö-
vetség elnöke. Sokan ıt tartják az elsı 
magyar nıi filmrendezınek: a francia 
hangulatot idézı Fény és árnyék címő 
elsı filmjét 1943 karácsonyán mutat-
ták be. A II. világháború idején a svéd 
misszióval együttmőködve számos 
üldözöttnek adott menedéket Isten-
hegyi úti villájukban. 1952-ben férjével 
együtt kitelepítették, 1963-ig éltek 
Balatonlellén egy nyaraló házmestere-
ként. Megjelent könyvei: Ünneplı – Új 
magyar díszruha sorozat (Budapest, 
1938), A falu protestáns értelmisége a 
magyar kultúra szolgálatában (Buda-
pest, 1940), Isten markában (Buda-
pest, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 
1982, 1986), Arcképek (Budapest, 
1978), Csizma az asztalon (Zürich, 
1978, Bern, 1978, Budapest, 1998.) 
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Családjától, gyermekeitıl több 
száz kilométerre, dévai tömbház-
lakásában találkoztam özv. Bréda 
Ferencné Silay Anikó tiszteletes 
asszonnyal. Noha elıször láttuk 
egymást, mint lányát úgy foga-
dott: megetetett, ágyat vetetett. S 
közben jókedvően mesélt az éle-
térıl, gyermekkoráról, családjáról, 
mindenrıl, úgy mintha most tör-
tént volna.  
   
    – Olyan szép volt a gyermekko-
rom. Hárman voltunk lánytestvérek. 
Édesanyámat én most is csodálom, 
ahogy bennünket nevelt. Pedig a 
nehéz körülmények miatt nem volt 
könnyő dolga. Két tehén, disznók, 
majorság, munkahely s a gyülekezet 
gondja mellett volt mindig türelme 
hozzánk is. Engedte, hogy a parókia 
udvarára győljenek össze a faluból a 
gyermekek. Hagyta, hogy lakodal-
mast játsszunk, úgy rendje-módja 
szerint. Édesapám akkor Beszterce 
mellett, Sófalván volt lelkész. 
    – Ott is született Anikó néni? 
    – Nem, 1940 októberében szület-
tem a Beszterce megyei Magyarne-
megyén. Hát, ez is nagyon érdekes 
történet. Édesapám egy nagyon ak-
tív ember volt, s a teológia elvégzé-
se után, 1934-ben Konstancára he-
lyezték misszióba, hogy ott szervez-
zen egy magyar református gyüleke-
zetet. Hat év alatt egy 400 lelkes 
gyülekezetet szervezett, összeszed-
te a híveket, s pénzük is szépen 
győlt templomépítésre. A nıvérem 
még ott született. Aztán jött a bécsi 
döntés; a református hívek hazatele-
pedtek Észak-Erdélybe, szétszéledt 
a gyülekezet, édesapám is vissza-
költözött. De abban az idıben volt 
egy egyházi rendelet, hogy azoknak 
a lelkészeknek, akik Dél-Erdélybıl 
Észak-Erdélybe költöznek nem ad-
nak parókiát. Így édesapám sem 
kapott parókiát, s hazaköltöztek 
édesanyám szüleihez Magyarneme-
gyére. Édesapám ebben az idıszak-
ban, 1940-44 között, segédtanító-
ként és szórványgondozóként dolgo-
zott. Édesanyám postamester lett, 
az ı fizetése kiegészítette az édes-
apám fizetését. Innen kerültünk Só-
falvára, a legnehezebb idıben: ’45-
’46-ban volt a szárazság, ’47-ben az 
éhség, ’48-ban az államosítás.    
    A sófalviak szegény zsellérek vol-
tak. Megszokták, hogy az uradalom-
nál vagy a papnál dolgozták a földet, 
s bármikor jöhettek gabonáért, mert 

kaptak. Áttérni arra, hogy ezután 
nekik kell eltartani az egyházat és 
nem az egyház ıket, borzalmasan 
nehéz volt. Édesapám ezt mind vé-
gigcsinálta, én ebben éltem, nap 
mint nap hallottam a követelızést: – 
nekünk mit ad a pap? Ilyen körülmé-
nyek között éltünk, egyszem ruhánk 
volt, de ennek ellenére lelkiekben 
gazdag, szép gyermekkorunk volt. 
Édesapám gyönyörően hegedült, a 
nıvérem zongorázott, esténként 
együtt zenéltünk, énekeltünk. Jó volt 
a hangulat.  
    Az iskoláztatásunk is nagyon zőr-
zavaros volt, a négy elemi osztályt 
felekezeti iskolában jártuk a faluban, 

de jóformán írni-olvasni sem tud-
tunk. Évente legalább 2-3 helyettes 
tanító tanított az iskolában. Aztán 
ötödik osztálytól Désen tanultam. 
Minden vágyam az volt, hogy óvónı-
képzıbe menjek, gyerekekkel foglal-
kozzak. Az irataimat be sem vették, 
mert lelkészgyerek voltam. Külön 
felvételi volt a munkások és kollekti-
visták gyermekeinek, s a megmaradt 
helyekre felvételizhettek utólag a 
kulákok, a lelkészek, földbirtokosok 
gyermekei. Miután megjártam a 
nagybányai, sepsiszentgyörgyi kö-
zépiskolákat, édesapám hazahozott 
a besztercei egészségügyibe. Bába-
képzıbe akart beíratni, de Isten na-
gyon rám tekintett akkor. Kolozsvá-
ron megszőnt a védınıi szak, át-
hozták Besztercére, így én miután 
elvégeztem a védınıképzıt, azt te-
hettem, amire mindig vágytam: gye-
rekekkel foglalkoztam.   
    – A férje is Magyarnemegyén szü- 

 
letett. Innen az ismeretség? 
    – A férjem 16 évvel idısebb volt 
nálam, otthonról nem igazán ismer-
tük egymást. Egy meghibásodott 
villanyvasaló miatt kerültünk össze. 
A történet kicsit messzebbre nyúlik 
vissza. Miután elvégeztem a védı-
nıképzıt, kikerültem a Kolozs me-
gyei Ferencbányára. Férjhez men-
tem, de a férjem kilenc hónap után 
áramütéses balesetben meghalt. 
Ferenc akkor már dévai lelkész volt, 
és elromlott a vasalója. Édesanyja 
ennek kapcsán mesélte el neki, 
hogy mi történt az én férjemmel. İ 
akkor már elvált emberként egyedül 
nevelte kilenc éves kisfiát. Megsze-
rezte a címemet, levelet írt nekem 
és néhány hónap múlva, 1965-ben 
összeházasodtunk. Soha nem bán-
tam meg. Édesapám sokszor mond-
ta, hogy nekem papnénak kell len-
nem. Látva szüleim példáját, a ne-
hézségeiket, édesanyám életét, vál-
tig tiltakoztam ellene. Csak azt 
mondhatom, hogy Isten megenge-
dett még egy kanyart is az életem-
ben, hogy aztán elgondolkozzak, és 
a helyemre kerüljek. Ez volt az éle-
tem szép része 1965-89 között, nem 
volt könnyő, de család voltunk, 
együtt voltunk. Megszülettek a lá-
nyaim, Anikó 1966-ban, Kati 1968-
ban. Tizenhárom évet ingáztam a 
Déva közelében levı Szentandrás-
ra, majd nyugdíjazásomig a dévai 
kórházban voltam védını, emellett 
ott volt a gyülekezet. Abban az idı-
ben az emberek szegények voltak, 
de jobban ragaszkodtak az egyház-
hoz, mint most. Nem maradt más 
semmijük csak a templom és a te-
metı, azt rendben tartották, gondoz-
ták. A férjem esperes lett. Volt idı, 
hogy minden vasárnap templom-
szentelésre, avatásra mentünk. A 
gyülekezetünk feltelt Radnótról bete-
lepített, egyházilag nagyon aktív 
emberekkel, bibliakörünk, ünnepé-
lyeink voltak, sok gyerek járt vallás-
órára. November 1-én a temetıben 
perselyeztünk és abból készítettük a 
karácsonyi csomagokat. Esemény-
dús, szép volt az élet. Aztán 1989 
májusában a férjem agyvérzést ka-
pott. Tizenegy évet ápoltam és köz-
ben dolgoztam. A lányaim tanultak, 
s a 80 éves édesanyám segített ne-
kem ezekben az években. Miután 
férjem és édesanyám meghalt és én 
nyugdíjba jöttem, itt maradtam a 
gyülekezetben, ahol életem nagy ré-
szét leéltem s ahol mindenkit isme-
rek. Jól érzem itt magam!    
                Borsos Melinda 

Eseménydús, szép volt az élet 
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Márták és Máriák (51.) 
 
    Csendes vizekhez terelget a mi pásztorunk, mondja a 
23. zsoltár. A legcsendesebb vízben vannak a legna-
gyobb halak, tartja egy régi kínai mondás. Így húzódunk 
meg mi is, csendesen, a Maros jobb partján, az Isten-
széke alatt, a marosvécsi kastély helikonos múltunkat 
idézı kıasztala közelében, s innen csodálkozunk rá a 
csendet mind gyakrabban oktalanul meg-megtörı béka-
kórusokra. Disznajó ugyanis a csend faluja. Nem is lehet 
látni minket zászlólengetı ünneppótlékok mondvacsinált 
alkalmain, sem perc-emberkék ünneplésére összese-
reglett „spontán” tömegekben. Mivel foglalkozunk hát 
mégis? Mindig azzal, amit éppen elénk hoz az élet. 
    Jó pár éve annak, hogy feltőnt asszonyainknak: a 
gyülekezeti teremben a vallásórás gyermekeknek nincs 
asztaluk, az ölükben tartják füzeteiket, ha írni kell. No-
sza, gondoltak egyet – szereljük fel a termet asztalokkal. 
Jó ötlet, de honnan lesz rá anyagi fedezet? Megoldották 
– saját maguk győjtötte pénzüket ajánlották fel a gyüle-
kezetnek, hogy azon asztalokat vásárolhassanak.  S ha 
már asztalokat vásároltak, vettek padokat is a régi szé-
kek helyébe. A székeket késıbb átadtuk az azóta fel-
épült ravatalozó számára. 
    Az „asztalok körüli” szolgálatoknál sem lehet mellızni  
nıszövetségünket. Ugyanazok az asztalok, amelyekre 
péntek délutánonként nebulóink vésik rá szerelmük ne-
vét, nagy napokon fehér ruhába – abroszba – öltöznek, 
és vendégeket várnak. Legsajátosabb napunk a szépko-
rúak vasárnapja. Miért lenne ez sajátosan disznajói ün-
nep, kérdezhetné bárki, hiszen szinte mindenik gyüleke-
zet megtartja az idısek napját. Nos, azért, mert mi más-
sal is egybekötjük ezt a napot: megemlékezünk arról, 
hogy 1944 októberében a visszavonuló katonai hatósá-
gok a falut kiürítették, hogy a várható front elıl a lakos-
ságot elmenekítsék. Van olyan gyülekezeti tagunk, aki a  

 
meneküléskor született, most hetven éves. İ most a 
gyülekezet egyik legmegbecsültebb presbitere, s az idei 
szépkorúak vasárnapján hetvenedmagával ült a terített 
asztalhoz. Az ünnepséget a gyülekezet presbiterei szer-
vezték, de hová lettünk volna a nıszövetség hathatós 
közremőködése nélkül? A finom ebédet ık készítették 
el, abban a konyhában, amelyiknek a felszereléseit is ık 
vásárolták pár esztendeje. 
    Mikor az élet úgy hozta, egy szórványban mőködı 
iskola diákjainak támogatására győjtést szerveztek a 
faluban. Kis szekerekkel járták végig az utcákat, s fo-
gadták az adományokat – ki mit adhatott, pincétıl a 
kamráig. 
    Ha pedig a szervezeti struktúrára kérdezne rá valaki: 
mi amúgy nem is létezünk. Nincs elnökünk, titkárunk, 
nyilvántartott tagságunk. Vannak asszonyaink, akik te-
szik a dolgukat. Az ı neveik a mennyben vannak felírva. 
 
            Páll Botond Levente 

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

TÉGLAJEGY 
A BONYHAI KASTÉLY FELÚJÍTÁSÁRA 

Szépkorúak vasárnapja Disznajón 
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A kegyelem csillagjegyében 
   

 „Akik félitek az Urat, az Úrban bizzatok” (Zsoltárok 115, 
11), mert  „az Úr szemmel tartja az ıt félıket, az ı ke-
gyelmében bízókat” (Zsoltárok 33, 18). 
A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert az 
Isten Igéje nyomán fakadó bizalom, reménység soha-
sem szégyenít meg. (Róma 5, 5) 
 
Január 
Mindenestıl megmutattam néktek, hogy ily módon munkál-
kodva kell az erıtlenekrıl gondot viselni, és megemlékezni 
az Úr Jézus szavairól, mert ı mondá: Jobb adni, mint venni. 
(Apostolok Cselekedetei 20, 35) 
 

Február 
Így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és 
akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de 
a megrontottal és alázatos szívővel is, hogy megelevenít-
sem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek 
szívét. (Ézsaiás 57, 15) 
 

Március 
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban há-
laadással. (Kolossé 4, 2) 
 

Április 
Dicsérjétek az Urat. Boldog az az ember, aki féli az Urat, és 
az ı parancsolataiban igen gyönyörködik. (Zsoltárok 112, 1) 
 

Május 
Különbözı és idegen tudományok által ne hagyjátok maga-
tokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erı-
síttessék meg a szív. (Zsidók 13, 9) 
 

Június 
Bocsásd meg nékünk a mi bőneinket; mert mi is megbo-
csátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. (Lukács 11, 4) 
 

Július 
Amint bıséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseibıl, 
úgy bıséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.  
(II. Korinthus 1, 5) 
 

Augusztus 
Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, 
igazságot és tisztességet. (Példabeszédek 21, 21) 
 

Szeptember 
Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik 
azonban engem megutálnak, megutáltatnak.  
(I. Sámuel 2, 30) 
 

Október 
Ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes 
szívvel és jó kedvvel. (I. Krónika 28, 9) 
 

November 
Az Úr, ı az, aki elıtted megy, ı lesz te veled; el nem marad 
tıled, sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj!  
(V. Mózes 31, 8) 
 

December 
Lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben.  
(Efézus 3, 17) 

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  
 
* A Szlovákia Református Keresztyén Nık Egyesü-
letének meghívására Borsos Melinda elnök, 
Baczoni Szilárdka lelkésznı és Csáky Józsefné 
jegyzı, az erdélyi nıszövetség képviseletében, 
részt vettek az idei Kárpát-medencei Imanap elıké-
szítı konferenciáján. A tanácskozást szeptember 
25-28 között tartották a felvidéki Deregnyın. 
 

* Október 17-18 között a Kolozsvári Református 
Egyházmegye Nıszövetsége továbbképzıt rende-
zett Györgyfalván. A kétnapos képzésen huszonné-
gyen vettek részt a környékbeli gyülekezetekbıl. 
Elıadást tartott dr. Lukács Olga egyetemi tanár a 
konfliktuskezelésrıl, dr. Püsök Sarolta a rendez-
vényszervezésrıl, illetve Mihályi László és Éva be-
számoltak misszionáriusi tapasztalataikról. 
 

* A Kézdi-Orbai, a Sepsi és az Erdıvidéki egyház-
megyékben a nıszövetségek – a nıszövetségi sza-
bályzat elıírása szerint – megtartották ıszi elnök-
ségi üléseiket, kiértékelve az eddigi tevékenységü-
ket, és megtervezték a következı évi közös progra-
mokat. 
 

* November 13-14-én, a marosvásárhelyi Bod Pé-
ter Diakóniai és Tanulmányi Központban tartotta 
elnökségi találkozóját az Erdélyi Református Nı-
szövetség. A 30 fıs találkozón – a  Marosi Egyház-
megye Nıszövetségének kivételével – 14 egyház-
megyei szervezet két-két vezetıségi taggal képvi-
seltette magát, illetve jelen voltak az egyházkerületi 
vezetıség tagjai is. 
Az elsı nap délelıttjén Kovács Tünde lupényi lel-
késznı tartott istentiszteletet, amit csapatépítı fog-
lalkozás követett Pápai Lászlóné Porkoláb Anna-
mária pszichológus vezetésével. A találkozó máso-
dik napja dr. Buzogány Emese lelkésznı áhítatával 
indult és a nıszövetségi munka kiértékelésével 
folytatódott, végül a 2015-ös év tervei kerültek 
megbeszélésre. A 2015-ös év a reformáció és okta-
tás éve lesz. Ennek jegyében tervezi az erdélyi nı-
szövetség is a jövı évi tevékenységét. 
 

* November 15-én, Borsos Melinda elnök köszön-
tötte az Erdélyi Református Presbiteri Szövetség 
marosvásárhelyi közgyőlését, hangsúlyozva az 
együttmőködés fontosságát. 
 

* December 6-án a marosvásárhelyi Lazarenum 
Alapítvány idısek otthonának dísztermében tartotta 
közgyőlését a Marosi Református Egyházmegye 
Nıszövetsége. Áhítat, elıadás és a hagyományos 
adventi bazár után, a résztvevık meglátogatták a 
nemrég megnyitott Kálvin Otthont. 
 

* December 7-én sok gyülekezetben megtartották a 
Kárpát-medencei Imanapot. A Szlovákia Reformá-
tus Keresztyén Nık Egyesülete által összeállított 
liturgikus füzet és program központi témája: az asz-
szonyi bölcsesség építi a házat (Péld. 14, 1). Rend-
kívüli jelentısége van ennek az alkalomnak, fıleg 
az elszakítottságban élı magyar reformátusok szá-
mára. A közös ima közelebb visz Istenhez s egy-
máshoz. Ezért évrıl évre egyre több gyülekezet és 
egyháztag kapcsolódik be ebbe az imaláncba.  
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Szerkesztette: Czirmay Levente 

Hány négyzetet látsz itt? 

… nap és ... éjjel esett az esı a 
földre. 1Móz 7,12 

A mellékelt ábrákon fontos bibliai történetek  
elevenednek meg, ám a hozzájuk kapcsolódó idézetbıl  

hiányzik egy-egy szám. 
Keresd a számot a feladványban! 

Ha elkészültél, lapozd fel a Bibliát és ellenırizd, hogy jól 
dolgoztál-e, majd tudd meg azt is, hogy milyen esemé-

nyekrıl van szó, és azoknak kik a szereplıi. 

... esztendıs volt, amikor felesé-
gül vette Rebekát. 1Móz 25,20 

... évig ették a mannát, amíg el nem  
érték Kánaán földjének a határát.  

2Móz 16,35 

A … nap és ... éjjel elteltével át-
adta nekem az Úr a két kıtáblát, 
a szövetség tábláit. 5Móz 9, 11 

İ fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek 
az erejével ment ... nap és ... éjjel az Isten 
hegyéig, a Hórebig. 1Kir 19, 8 

Miután ... nap és ... éjjel böjtölt, végül meg-
éhezett. Mt 4, 2 
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Juhtúrós-krumplis pirog (kıttes tészta) 
 

Hozzávalók: 600 g krumpli, 350 g liszt, 1 tojás, szalon-
na, tejföl, 250 g juhtúró, só. 
Elkészítés: Elsıként a krumplit héjában megfızzük, ki-
hőtjük, meghámozzuk és a 3/4 részét lereszel-
jük vagy krumplinyomón átpasszírozzuk. A lisz-
tet a gyúrólapra szitáljuk, hozzáadjuk a lereszelt vagy 
átpasszírozott krumplit, tojást, sót és tésztát gyú-
runk belıle, majd jó vékonyra kinyújtjuk. Egy  vizes-
pohár segítségével kiszaggatjuk a tésztát, 
majd megtöltjük a következı töltelékkel: juhtúrót villával 
öszszenyomkodjuk egy tálkában, picit sózzuk, hozzáa-
dunk 1 közepes nagyságú krumplit, amit szintén lere- 

 
szeltünk és jól összekeverjük.  
Mikor az összes pirogot megtöltöttük, akkor tesz-
szük  fel a vizet fıni egy edénybe melybe kis ola-
jat cseppentünk, hogy ne ragadjanak össze a pi-
rogok fızés közben. Apránként fızzük, egyszer-
re nem sokat, forró lobogó vízbe rakjuk majd 5-6 
perc után, mikor a pirogok a víz felszínére jönnek lyu-
kas kanállal kiszedjük. 
Még melegen tányérra helyezzük, meglocsoljuk tejföl-
lel és pirított szalonnával tálaljuk.  
Nagyon finom laktató  étel, kicsit idıigényes de érde-
mes elkészíteni.  
Ebbıl az adagból 30 darab pirog lesz. 

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

 
Rejtvényünkben Zsindelyné Tüdıs Klára egy bátorí-
tó, szép gondolatát rejtettük el.  
 
Vízszintes: 1. A 12 kém egyike, akinek reménysége meg 
nem szégyenült (IV. Mózes 13), 6. Az idézet kezdete, 
13. Árvíz régiesen, 14. Szabadon bocsátja, azaz el…, 
15. Spanyol, portugál helységnevekben folyót jelent, 16. 
Angol férfinév, 18. A bibliai korban munkára, útra készít 
fel, azaz fel…, 19. Kedveskedı köszönés, 20. Ilyen tánc 
is van, 22. Azonos magánhangzók, 23. Alma héja! 24. 
Tolna megyei település, egyik jeles reformátorunk szülı-
faluja, 26. Szláv férfinév, 28. Bírósági, jogi fogalom, 30. 
Becézet Antal, 31. Ilyen vásár is van, 32. Mamré határai! 
33. Brassói megyei autójelzés, 34. Rákhel nıvére, 36. 
Parajd kincse, állatoknak így adják, 37. A templomban 
általában erre ülünk, 38. Hamisítvány, 39. Lóri egynemő 
hangzói, 40. Lekötött vagyontárgy, 42. Hadseregben 
rendfokozat, 43. A leírt betősorok képe, 45. Szemét, 46. 
Furcsa nevő település Nyitra közelében, 47. Megbeszélt 
találkozó, 50. Vissza: zátony Ausztrália keleti partjainál, 
52. A Hóseás 1, 9-ben szereplı név egyes mássalhang-
zóval. 
 
Függıleges: 1. Az idézet folytatása, 2. Dalmővet 
elıadó, 3. Kínai helységnevekben régit jelent, 4. Svéd 
nevekben a jelentése: szoros, 5. … József, 1804-
1858 között élt jeles irodalomkritikusunk, 6. Japán 
városka, 7. Személyes névmás, 8. Az ilyen mő áramot 
termel, 9. Születésedkor kapod és egy életen át vise-
led, 10. Zavaros mese! 11. Kezdetben izzadós! 12. 
Nemzeti Tanács, 17. Az idézet befejezı szava, 20. 
… Lanka, Ceylon mai neve, 21. Kertészkedık kora 
tavasszal szedik, 25. Vonat közepe! 27. Város, melyet 
Józsué foglalt el (Józsué 7), 28. Óv, 29. A Róma 4, 18 
szerint ı az, aki „reménység ellenére reménykedve 
hitt”, 31. Az ilyen hullám minket is érint, 32. Egy része 
már ısszel földbe kerül, 35. Bibliai szóösszetételek-
ben Isten nevére utal, 36. Hangosan szólít, 37. Mes-

terkélten viselkedik, 39. Vissza: népmesék gyakori lo-
vacskája, 41. Tinódi Sebestyén hangszere, 43. Vissza: 
fıpap Sámuel idejében (I. Sám. 1), 44. Összetört kas! 
46. Menyasszony, 48. Határozott névelı, 49. Héberül 
népet jelent, 51. Fiók belseje. 
 
Beküldendı: vízszintes 6, függıleges 1 és 17. 

    

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

  

 

KERESZTREJTVÉNY 
Készítette: Zöld György 

2 3 4 5 6 

S 
7 8 9 10 11 12 �

          

����    
14            

    

����    
16   17 

����    
18       

����    G 

  

����    
20       21 

����    
22   

����    
23   

  25     

����    
26   27   

����    
28 29    

     

����    
31       

����    
32   33    

 35   

����    
36       

����    
37         

  

����    
39   

����    
40   41   

  ����    
42   

����    
43     44 

����    
45     

����    
46     

48        49 

����    
50   51      

    

  
      

I 
   52       

  

 



  

Babits Mihály 
 

    Karácsonyi ének 
 
Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 
 
Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-űr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 
 
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyúlt... 
 
Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük hogy „megszületett”! 
 
Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt. 
 


