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    Református hitünk szerint életünk-
ben és halálunkban egyetlen vigasz-
talásunk, hogy a Megváltó Jézus 
Krisztusunknak a tulajdonai va-
gyunk. Ha alaposan végiggondoljuk 
hitvallásunkat, rádöbbenünk, mekko-
ra kegyelem, hogy Isten az ember-
hez való viszonyulásában mindig az 
egész emberre nézve cselekszik. 
Krisztus a teljes embert váltotta meg 
és tette a maga tulajdonává. A múlt-
ban és a jelenben is sokan gondol-
ták és vallották, hogy a test a lélek 
börtöne. A testnek és a léleknek er-
rıl a kettısségérıl, dualizmusáról a 
Szentírásban nincsen szó. Az, hogy 
a test a lélek börtöne, amelybıl a 
lélek, mint pillangó röppen majd ki 
halálunk pillanatában, nem bibliai, 
hanem platóni gondolat. Innen került 
a keresztyén gondolkodásba az a 
téves vélekedés, hogy a test minde-
nestıl rossz, a lélek pedig jó és tisz-
ta. Ezzel szemben Pál apostol a 
Szentlélek templomának nevezi a 
testet (1Kor 3, 16-17) és arra bíztat-
ja a korinthusiakat, hogy testükben 
is dicsıítsék az Istent. Sıt okos is-
tentiszteletnek nevezi, ha odaszán-
ják testüket élı, szent áldozatul Is-
tennek. (Róm 12, 1) Így lesz „lel-
künk, testünk Istené, az İ dicsısé-
gére”. (MRÉ 157) 
    Életünket mindenekelıtt annak a 
drága hitnek a bizonyossága tölti el, 
hogy ténylegesen egész valóm 
(testem, lelkem, szellemem) az İ 
tulajdona. Isten annyira szeretett, 
hogy nemcsak emberi lényünk egy 
részét (lelkünket), hanem a teljes 
embert váltotta meg. Jézus Krisztus 

testben eljött, hogy bebizonyítsa, az 
Atya úgy tekint ránk, mint akik test 
és lélek egysége vagyunk. Hirdette 
a bőnök bocsánatát, az örök élet 
ígéretét, gyógyított testi és lelki be-
tegségeket egyaránt. Szintén a 
Szentírásra alapozva valljuk testünk 
feltámadását. Nemcsak lelkünket 
veszi magához halálunk után, ha-
nem testünk feltámasztását is ígéri. 
(HK 57, 58) 
    A fentiek bizonyosságának nem-
csak a mennyeiekre, az elkövetke-
zendıkre nézve van bátorító, vi-
gasztaló üzenete, hanem már ebben 
a földi életben tapasztalhatjuk meg-
váltottságunk áldott következménye-
it. Mivel Isten egész valónkat szereti, 
ezért az İ gondoskodását kiterjeszti 
testünkre, lelkünkre egyaránt. Kiren-
deli a mindennapi kenyér mellé a 
napi Igét, a vezetést, az örömöt. A 
bennünk lakozó Szentlélek által 
csüggedéseinkben bátorít, vesztesé-
geinkben vigasztal, a jó napokban 
pedig hálás szívet ad. Gondviselı 
Atyánknak fontos lelkünk békessé-
ge, hitünk igaz volta mellett, testünk 
épsége, egészsége is. Ezért hálá-
san tapasztalhatjuk, hogy úgy testi, 
mint lelki szükségeinkre gondot vi-
sel. Ugyanakkor tudjuk, hisz a 
Szentírás tanítja és tapasztalatunk is 
megerısíti, hogy mivel a test és lé-
lek elválaszthatatlanok, sok lelki 
megbetegedés, bőn az ember testét 
is betegíti. Több bőnbánati zsoltár-
ban olvasunk arról, hogy amikor az 
ember hallgat a bőnérıl, eltitkolja 
azt, akkor elhagyja az ereje, szíve 
ellankad. (Zsolt 32, 51) Amikor vi-

szont átéli Isten bocsánatát nem-
csak bensıje (lelki élete) újul meg, 
hanem testében is megjelennek a 
gyógyulás jelei.  
    Ezeknek az ajándékoknak az elfo-
gadása és komolyan vétele után, 
harmadsorban hangsúlyozottan ki 
kell emelnünk a megváltott ember 
felelısségét. Hálaadásunknak a 
megváltásért nemcsak szóban, ha-
nem cselekedetekben, életvitelben 
is meg kell nyilvánulnia. Ha valóban 
az İ tulajdonává lettünk, akkor İ 
rendelkezhet velünk. Szívleljük meg 
Ravasz László püspök szavait: 
„Nem a tied a kezed, Istennek a 
szerszáma, építsd vele az İ látha-
tatlan templomát. Nem a tied a lá-
bad, Isten tulajdona, járj vele az İ 
útaiban. Nem a tied a szemed, Isten 
ablaka, rajta keresztül mosolyt hint 
lelked titokzatos mélységeibe. Nem 
a tied a hallásod, figyelj vele Isten 
üzenetére, legyen az İ kapuja. Nem 
a tied a tested, Istennek fája, amely-
bıl az İ erdeje nı. Nem a tied a 
lelked, Istennek lehellete. Nem a 
tied az életed, Istennek drága tulaj-
dona, amelyet azért teremtett, hogy 
neked örömet adjon és benned idıt-
len idıkig földön és mennyen tükrö-
zıdjék.” 
    Lélek és test szoros kölcsönhatá-
sára mutat János III. levele 2. versé-
ben: „Szeretett testvérem, kívánom, 
hogy mindenben olyan jó dolgod 
legyen és olyan egészséges légy, 
amilyen jó dolga van a lelkednek!”  
                                      
          Jakab István  
                  esperes 

Mind testestől, mind lelkestől 
 

    Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestıl; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind 
testetek feddhetetlenül ıriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thessz 5, 23) 

A Biblia mindig az élő test lelkéről, vagy az élő lélek testéről        
beszél, tanít: megelevenített testről, vagy testtel rendelkező lélekről.  

Mindig a kettőről együtt.  
Karl Barth 
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     Ahogy a múlt század folyamán a rádió- és tévékészü-
lék kapott helyet szinte minden háztartásban, úgy napja-
inkban a számítógép válik egyre több otthon nélkülözhe-
tetlen kellékévé. Fokozatosan átveszi a hagyományos 
hír- és távközlési eszközök szerepét, oktat, szórakoztat, 
megkönnyíti az életünket, mindaddig, amíg elvárásaink-
nak megfelelıen mőködik, de bosszúságot okoz, ha lát-
szólag ok nélkül lelassul, megszakad a hálózattal való 
kapcsolata, nem fogad el parancsokat, és irányíthatat-
lanná válik. Olyanná, mint a szófogadatlan gyermek.  
    A számítógépes rendszer felépítése és mőködése 
sok tekintetben hasonlít az emberre, mint test és lélek 
által meghatározott élılényre. A bemeneti eszközök – a 
billentyőzet, egér, mikrofon, kamera –, akár a test érzék-
szervei az idegrendszer felé, kívülrıl észlelt információ-
kat továbbítanak a számítógép agyának is nevezett pro-
cesszorhoz. Ez a maga során számtani és logikai mőve-
letek alapján értelmezi az adatokat és irányítja a gép 
többi egységét. A gép belsejében található alkatrészek 
azonban, még ha tökéletesen mőködıképes állapotban 
vannak is, önmagukban nem alkotnak rendszert. A 
szemmel látható, tapintható alkotóelemeken kívül van 
egy láthatatlan összetevı is, ami a gép rendeltetésszerő 
mőködését biztosítja. A program az, akár a lélek a test-
ben, ami megeleveníti, ami értelmet ad neki. Hiábavaló 
az éles elme, a gyors processzor, ha nincs, ami megha-
tározza a gondolkodás módját, a számítások célját.  
    Gyakori jelenség, hogy a gépezetbe rosszindulatú 
programok – vírusok, férgek, trójaiak – fészkelik be ma-
gukat. A vírusok megpróbálják törölni, átírni a tárolt ada-
tokat. A férgek önmagukat megsokszorozva emésztik fel 
a gép memóriáját, megbénítva mőködését. A „trójai”-nak 
nevezett programok önmagukban ugyan nem okoznak 
kárt, de lehetıvé teszik más kártevık bejutását. Folytat-
ható a felsorolás a személyes adataink megszerzésére 
és továbbítására törekvı kémprogramokkal vagy a lánc-
levelekkel, melyek szerzıi ködös, de jótékony köntösbe 
burkolt tartalommal késztetnek arra, hogy látszólag 
hasznos, de valójában értelmetlen levelezéssel növeljük 
az adatforgalmat. A károkozók oly mértékben kötik le a 
gép erıforrásait, hogy akár a fizikai összetevıit is, a túl-
terheléstıl átforrósodott processzort és az áramköröket 
is károsíthatják, kiégethetik. 
    A felsoroltakhoz hasonló cselekkel, csapdákkal pró-
bálnak lelkünkre törni „a sötétség világának urai” és „a 

gonoszság lelkei”. „Mert nem vér és test ellen van né-

künk tusakodásunk.” Naponta tanúi vagyunk a szívekbe 
írt törvény elleni támadásnak, a jótékonysággal álcázott 
hátsó szándékú betörésnek, a különféle teóriákkal, ideo-
lógiákkal való ámításnak, a lélek feldúlásának, a kísér-
tésnek, csábításnak, bőnnel való beszennyezıdésnek. 
    A fertızött gép látszólag mőködik: energiát fogyaszt, 
feszültség van benne, hıt bocsát ki, forog és zúg a ven-
tillátora, ám alig tud értékelhetı eredményt felmutatni. 
Olyan, mint az önmaga körül sürgı-forgó, saját elfoglalt-

ságából ki nem látszó, az életet habzsoló, rendeltetésé-
tıl megfosztott ember. 
    Vissza lehet-e állítani a rendet, a kezdeti tiszta állapo-
tot, és lehet-e védekezni a kártevıkkel szemben? – kér-
dezik egyre többen. Hála Istennek: lehet, van megoldás. 
Gépek esetében el kell távolítani a fertızött anyagokat 
és tiszta forrásból újratelepíteni a rendszert, vírusirtó 
programokkal védekezni és tőzfallal megakadályozni a 
betörési kísérleteket. Ezt ajánlják a szakemberek. És 
ehhez hasonló, máig idıszerő tanácsokat fogalmazott 
meg Pál apostol, lelkiek tekintetében: „Vessétek le a régi 

élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kíván-

ságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és 

elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése 

szerint valóságos igazságban és szentségben teremte-

tett.” (Ef 4, 22-24) 

                    Bustya Sándor 

  
   Túrmezei Erzsébet 
 

  A birodalmam 
 

Lélek, én lelkem, hogyha ismernélek! 
Ha bejárhatnám a határidat! 
– Neki indulok s olyan szövevényes... 
a folyamain nincsenek hidak. – 
Ha ismernélek, s tudnám, mihez kezdjek! 
Mélységeidből titkok integetnek. 
 
Lélek, én lelkem, mért vagy nyughatatlan? 
Megfélemlítőn zúgsz, morajlasz folyvást. 
S én idegenül önbirodalmamban, 
remegve tartom kezemben a kormányt. 
Koldus királyod, mit tegyek veled? 
Merre keressek segítő kezet? 
 
Lélek, én lelkem, hol van az a Mester, 
Ki téged ismer, minden titkodat? 
Aki zúgó folyamaidon által 
hidat fénylő szivárványból vonat... 
Ó, jöjjön, akár zúgó harsonával, 
akár simogatóan, csendesen: 
én koronámat lábához teszem. 

 

A tapintható és a láthatatlan 
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    Kedves fiaim! Ezeket a jegyzete-
ket nektek írogattam. Míg kicsinyek 
voltatok, arra gondoltam, hogy veze-
tı kezet nyújtok a jegyzetekben; 
most hogy már megnıttetek, arra 
gondolok, hogy erısíteni fognak a 
jegyzetek az ítéletben, okosságban. 
Az én gyermekségem csak 11 éves 
korig volt vigyázat alatt, azontúl min-
dig meg kellett elıbb égetnem az 
ujjomat, ha okulásra volt szüksé-
gem. A felnıtt ember is sokszor áll 
tétován, tanácstalanul az élet egyes 
kérdései elıtt, hát még az ifjú? 
Ha a halál elragad közületek, ezek-
ben a jegyzetekben megtaláljátok az 
én intı, ırködı, javatokra gondoló 
lelkemet.  
 

A test 
 

    Nézd meg azokat, akik azt mond-
ják: Nem hiszek a földöntúli életben; 
– mind olyan ember, aki a testét érzi 
én-nek. S nézd meg azokat, akik 
bizalommal emelik szemöket az 
égre, az mind érzi, hogy nem a test 
az én, hanem a testet mozgató erı. 
* Az ember sebet hord a testén, s a 
lelke vidám, nem érzi a sebet. Az 
ember sebet hord a lelkén, s a test 
nyugodtan emészt, mintha semmi 
köze se volna hozzá. Az érzések 
testiek és lelkiek. Ezt meg kellene 
látni. A test bilincs. A lélek arra hor-
dozza, amerre akarja. De vajon 
meghal a rab, ha lehull a bilincse? 
Ha testünk nem volna, mi kötne a 
földhöz? Ha nem kellene ennünk, ha 
nem kellene a fajunkat fenntarta-
nunk, ha nem kellene védenünk 
semmit, dolgoznánk-e? De nekünk 
dolgoznunk kell magunkért és 
egymásért. Aki leküldött bennünket 
a földre, tudja mit miért cselekedett, 
s mi akik itt vagyunk a földön min-
dennap láthatjuk a fejünk fölött az 
erıt, a rendet, a világosságot. * Nem 
az ember van a házért, hanem a ház 
az emberért. A test is ház. (…) * Mi 
a testi élet? Nem ideiglenes állapot-
e? Mi a szenvedés? Nem magunkra 
önként vállalt vezeklés-e? Mi a 
halál? Nem átváltódás-e egy másik 
lélek-állapotba? (…) * Az embernek 
legnagyobb kincse a szabadakarat. 
Ezt a kincset bizonyára teljes 

mértékben kaptuk. Isten nem akart 
bennünket magához kötni egy haj-
szállal se. Isten nem akart rajtunk 
királykodni, nem kötött magához se 
törvényekkel, se rendeletekkel. 
Tiszta lelkek voltunk. De épp a sza-
badakarat gyönyöre az abszolút füg-
getlenkedés kipróbálása ragadhatta 
el a mi pillangó szárnyainkat: oda 
repültünk, ahova akartunk. Eltávoz-
tunk Tıle. Talán istenek akartunk 
lenni. Talán új világot akartunk 
alkotni. Eltávoztunk, elhomályosod-
tunk, mint a földbe került üveg. Erı-
ink elfogyatkoztak, égi tulajdon-
ságainkból nem maradt meg más, 
csak egy lángocska szeretet és Is-
ten nevének homályos emlékezete. 
(…) És ki Jézus, ez a csodás 
értelmő ember, aki egyszerre meg-
jelent közöttünk és híreket hozott a 
csillagokon túlvaló világból; akinek 
szíve nem volt földi szív, akinek gon-
dolkodása nem volt földi gon-
dolkodás. Ki volt? honnan jött? mért 
jött? Mindezekre a kérdésekre meg-
felel İ maga. Hogy igaz-e a 
beszéde? négyen írták le a szen-
vedése történetét. Egyikök sem em-
líti, hogy az állításait visszavonta, 
sem azt, hogy kegyelmet kért. Ha-
zugságért még senki sem engedte 
magát kivégeztetni. * Mindenkinek át 
kell érlelıdnie a testiségen. A gyer-
mek és ifjú nem is érzi magát soha 
másnak, mint testnek. Némelyik em-
ber meg átéli az egész életet anél-
kül, hogy csak egy pillanatra is felo-
csudna. De addig míg az ember 
nem a saját érzésében jut a lelki 
önmegismerésre, hiába is minden 
okosítás. A macskának hiába nyitod 
fel a szemét két napos korában: 
nem lát. De nyolcadnapra felnyílik a 
szeme magától, s akkor lát még a 
sötétben is. Meglett, mővelt em-
berek vannak, akik hamisnak mond-
ják az embernek égi honossági 
bizonyítványát, s egyszerő tanulat-
lan emberek vannak, akiknek 
fölösleges az ilyen bizonyítványt mu-
togatnunk: tudják, hogy hova valók. 
A sas látja a napot, nem kell neki 
csillagászati bizonyíték. Bányaféreg 
nem hisz ilyen fényt ha bárki állítja 
és bizonyítja is neki. Akinek jól fejlett 
füle vagyon, hallja a zenét. Akinek 
süket füle vagyon, hiába hegedül 
annak akár Kubelik is. Mégis nem 
haszontalan errıl beszélni. Akik 
aranyat ásnak-keresnek, mindig 
szívesen hallgatják más aranyásók 
tapasztalatait. Akik már a jó úton 
vannak is, megerısíti inukat a mu-
tatófa jelzése, ha egyez az irányuk-

kal. Akik már az ajtónál tapo-
gatódznak, nem kell annyira keres-
niök a kilincset. Az apa pedig legjob-
ban beszélhet a gyermekeinek, mert 
a gyermek, ha nem is érti, bizalom-
mal fogódzik az apa kezébe: bizo-
nyos hogy ez a kéz hínárba nem 
vezeti. 
 

Lelki ébredés 
 

    Mik a jelei a lelki ébredésnek? Az 
ember megismeri, hogy a keze nem 
ı, a lába nem ı, a füle nem ı. Eddig 
csak a hajával nem azonosította 
magát, most elválik az azonos érzé-
se a végtagoktól: a kéz csak fogó és 
ütıszerszám. Ha levágják, sem az 
eszem, sem az emlékezetem nem 
csonkult. A láb csak járó, emelıszer-
szám. Bár testemnek csaknem fele, 
ha elvesztem, öntudatom nem csök-
ken, lelki tehetségeim nem keves-
bedtek. Dehát micsoda kocsi az, 
amelynek elveszhetnek a kerekei, 
eltörhetik a rudja, mégis egész ko-
csinak érzi magát? Ha a testem 
egyes részei elveszhetnek anélkül, 
hogy a lelkembıl bármi is hiány-
zanék, bizonyos, hogy a gyomrom 
se én vagyok, a tüdım se én va-
gyok, a szemem se én vagyok, és 
az agyam se én vagyok. Ha az egyik 
testrész mőszer, a másik is az. Hús, 
hús. Mért volna az agyvelı kivétel. 
Az agyvelı is csak anyag. Az anyag 
pedig nem gondolkodik. Így válik 
ketté tudásunkban és érzésünkben 
a valónk: én és a testem. Dehát mi 
vagyok én, és mi a testem? Én lélek 
vagyok. A testem meg hús. Én va-
gyok a kocsis, a testem a kocsi. (…) 
* Ha vasúton vagyunk, s kérdezni 
valónk van, kitıl kérdezısködünk, 
ha nem a konduktortól? (…) Kit kér-
dezzünk a lelki út tévelygıiben? 
Bizonyára nem a testi embereket, 
hanem a lelki embereket. (…) Mert 
ık tudják legjobban az utat, az 
igazságot, az életet. A legfejlettebb 
lelkő ember a földön Jézus volt, 
senki nem is említi annyiszor a lélek 
és a test különvalóságát, mint İ, 
tehát senki nem is érezte annyira, 
senki se volt e tekintetben olyan 
tájékozott, mint İ, senki nem adhat 
olyan biztos utasítást, mint İ. 
Utasításai az evangéliumokban van-
nak megírva. * (…) A jó kımőves 
erıs alapot vet az épületnek. Az 
élet, ha lelkiségre épül, merıben 
más, mint a testiek élete. (…) A testi 
ember nem lát célt, csak véget: egy 
gödröt. A lelki ember lát célt s tudja, 
hogy a gödör nem az ı végét jelenti, 
hanem csak a testéét. Mert a világ 

Gárdonyi Géza 

Égre néző lélek 
Intelmek fiaimhoz 

(részletek) 
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nem ez a Föld, az élet nem 
csupán a test élete. Ennek 
a megértése az a híd, 
amelyen át a helyes útra 
átjuthatunk. * (…) Ha gé-
peknek elméjök volna, 
egyszerre tudnák, hogy 
nemcsak mozgásért és 
olaj-emésztésért készül-
tek. Hát az ember vajon 
megnyugodjék abban, 
hogy a létezése a mecha-
nikai céloknál alábbvaló? 
Hiába: vannak ilyen húsgé-
pek. Ezek valóban nem 
ismernek egyéb célt, mint 
az emésztést, tenyésztést, 
és azon anyagok győjtését, 
amelyek fentartásukat biz-
tosítják. Az ilyen em-
berekre aztán úgy hat egy-
egy családi gyászeset, 
mintha ököllel sújtották 
volna ıket homlokon. De 
hogyisne: a hús életét tartották az 
ember életének, s íme a hús oda-
van, tehát az életünk is odavan. De 
egy rejtelmes hang megszólal ekkor 
a szív belsejében: – Nem lehet, nem 
lehet, hogy az ember így elpusztul-
jon! A gyötrıdı ember fölemeli ekkor 
a fejét és kiált:  – Egy csöpp vizet! 
Lázár, egy csöpp vizet! Dehát hiába 
adná Lázár az egy csöppet, csak 
fokozná vele a szomjúságot. A fát 
nem lehet öt perc alatt felnöveszteni, 
kivirágoztatni, meggyümölcsöztetni. 
A lelki magamegismerést, az Isten-
ben való bizalmat se lehet egyszerre 
belenöveszteni az értelembe. De 
hogyan lehetne annak hite és 
megnyugvása, aki az égre csak ak-
kor nézett, mikor a felhık állását 
vizsgálta. Az arcán csak az 
érdekelte, mikor a tükörbe nézett, 
hogy jól áll-e a haja? Aki a ter-
mészetben csak üdülést keres, aki a 
négy filkót ismeri, de a négy evan-
gelistát nem, s aki az emberiség 
nagy gondolkodóit sose kereste, 
sose forgatta, de habozás nélkül 
leszamarazza. 
    Ti fiaim ne éljetek ilyen testi 
életet, hanem lelkit. Mindent a lélek-
nek! Testnek csak annyit, hogy ne 
kellemetlenkedjen. (…) * Látjuk a 
növényt, hogy kikel, virágzik, hervad 
és meghal. Látjuk az embert, hogy 
kikel, virágzik és meghal. Hát vége 
akkor a növénynek? Vége az em-
bernek? Nincs-e a növénynek mag-
va? Nem kél-e a magbúl ismét u-
gyanafféle növény? Ha a mag nem 
halt meg, hanem továbbviszi annak 
a növénynek az életét egy új életbe. 

Akkor abban a magban van valami 
örök. De honnan jött az az örök an-
nak a növénynek az elsı magvába, 
amelyikbıl az elsı növény kelt ki? 
Hát majd ha a föld kihal, az utolsó 
magból is odamegy az, ami benne 
örök, ahonnan az elsı magba jött 
bele az a rejtelmes örök. 
 

A lélek 
 

    (…) A tökéletlen ember egy a 
testével, a teste ı. A tökéletes csak 
úgy néz a testére, mint a ruhájára.    
* Istenbıl való részecske minden 
lélek. Abból is látszik, hogy mindenki 
a világmindenség közepének érzi 
magát. S el nem bírjuk képzelni se, 
hogy nem mindig voltunk és nem 
mindig leszünk. * Ha ez a Föld volna 
a világ, mért fejlıdik minden ember 
a lelkiség felé? Mire való a lélek 
gazdagodása, ha a léleknek külön 
célja és élete nincsen? Mire való a 
szeretet a gyermekköntös elhajítása 
után? (…) * A tér és idı végtelen-
ségérıl beszélnek csak a filozófu-
sok, mintha más végtelenségek nem 
is volnának. Pedighát az orrunk elıtt 
vannak. Az élet, s az életnek minden 
jelensége. Minden, ami felfoghatat-
lan, megmérhetetlen, egyúttal végte-
len is. * Minden láng fölfelé lobog. 
Az emberi lélek is láng. * Életünk 
téves felfogása abból ered, hogy 
egynek véljük ezt a két fogalmat: 
ember és emberi test. * Az ember 
bırbe kötött lélek. (…) * A Mens 
sana in corpore sano mondás nem 
azt jelenti, hogy mentül inkább Toldi 
Miklós az ember, annál erısebb 
benne a lélek is. A gondolkodás 

hısei közt több a gyönge 
testő, mint az erıs. S mennyi 
a béna, sánta, púpos, vak, 
beteges! * Ha a test teljes-
sége határozná meg a lélek 
teljességét, akkor az Iliászt, 
Odüsszeiát Herkules írta 
volna, az Éneászt Achilles. 
Akkor a mészárosok és 
hentesek mind akadémikusok 
volnának. A lapokba akro-
baták írnák a legszebb cik-
keket; s a Petıfi-társaság 
csupa tornatanár volna. (…)   
* Aki lelki igazságokat keres, 
úgy halad, mint kincses föld-
ben a bányász: lépésrıl lé-
pésre dolgozva egy-egy sze-
mernyi aranyért. Néha napo-
kig nem is talál, de néha szin-
te magától, egy pillanat alatt, 
ragyogva omlik eléje. (…)      
* Érdekes: mennyire áhítják 
az emberek a rangot, címet, 

rendjelet, osztályokban való felsı 
grádust, de ami mindezeknél fel-
jebbvaló, a lelki tökéletességet talán 
boltba se, garason se vennék meg. 
(…) * A jólét a Földhöz foglalja a 
lelkünket. A szenvedés old a foglala-
ton. A szenvedı ember érzi, hogy 
nem ez a földi világ az igazi hazája. 
(…) * Mikor érzi meg az ember, 
hogy lélek? Csak érett korban. Csak 
egy belsı világrendülésben. A 
rendülés hol lassan jön, mint a vihar-
felhı, hol hirtelen, mint a villámcsa-
pás. Megráz. Aztán az egünk vilá-
gosodik. A viharok, villámcsapások 
többnyire testi szerencsétlenségek: 
halálosnak érzett sebesülés, cson-
kulás, ragály, – testünknek minda-
zon veszedelmei, amelyek a meg-
gondolásban fontra vetik a húst és 
kiáltják: – Hát ez vagy? Hús és 
csont vagy? És akkor a lélek meg-
mozdul a belsınkben és szeme 
nyílik. – Nem. (…) * A hegymászás 
testi bolondságnak látszik. Pedig az 
életünk mindvégig hegymászás. 
Jézus ma is ott áll a hegyen. Jézus 
a tökéletesség. (…) Kezdetben min-
denki vak iránta. Egyszer csak 
világosodik a szemének. Egyszer-
csak bámul. Egyszercsak indul 
utána. Mind a hegy körül vagyunk. 
Valamennyiünknek fel kell jutnunk 
valamikor a hegyre. (…)       * Égben 
járt ember. A tömeg megérzi. Meg-
látja, habár csillagot nem hord a 
homlokán, s teste nem különb, mint 
másoké. De attól a perctıl kezdve, 
mikor a földi megérése befejezıdött, 
figyel a szavára, mint felsı régióból 
jövı lélek nyilatkozatára. 

 



6. Mária és Márta magazin 

    1. Amim van, és aki vagyok. A 
fıcím bibliai szemléletét sokszor 
felcseréljük egy másmilyennel. 
Mindinkább az érdekel, hogy mink 
van, mije van másnak: ház, autó, 
diploma, népszerőség, tekintély és 
sok más, amit birtokolunk. Ebbe a 
birtoklásba aztán belehajszoljuk ma-
gunkat és gyermekeinket is. Közben 
elfelejtkezünk arról, hogy emberek 
vagyunk: apai, anyai, házastársi, 
gyermeki, testvéri minıségünkben, 
keresztyén mivoltunkban. Pedig jól 
tudjuk, hogy „az élet több, mint az 
eledel” (Mt 6, 25), s itt az eledel az, 
amim van, az élet pedig az, aki va-
gyok. Máskor Jézus ugyanebben az 
értelemben mondja: „Mert mit hasz-
nál az embernek, ha az egész vilá-
got megnyeri, lelkében pedig kárt 
vall?” (Mt 16, 26), s itt a „világ” az, 
amit birtokolni lehet, a lélek pedig az 
ember maga. 
    A görög gondolkozás szerint, 
amelynek a skolasztikán, a liberaliz-
muson át, egészen a mai napig nyo-
mai vannak, az ember testbıl és 
lélekbıl áll, ami azt is jelenti, hogy 
van teste és van lelke. A Szentírás-
ban viszont nem errıl van szó, ha-
nem arról, hogy maga az ember test 
és lélek (ı maga „van”). Nem birtok-
lom tehát a testemet és nem birtok-
lom a lelkemet, hanem test vagyok 
és lélek vagyok: ez az én teremtett 
mivoltom. Ebben a vonatkozásban is 
a vagyonnal szembekerül a vagyok. 
Emberségemet, test-lélek mivolto-
mat földi életem végéig nem veszí-
tem el, én halálomig „vagyok”.  
    2. Egy ember vagyok, s itt az 
„egy” személyemnek a testi-lelki 
egységére és egész mivoltára vo-
natkozik. Isten élılénnyé teremtette 
az embert (1Móz 2, 7), test-lélekké. 
Mindkét szövetségben a testre, és 
fıleg a lélekre több kifejezés van, de 
a szemlélet egyértelmő: az ember, 
mint Isten teremtett lénye oszthatat-
lan: test és vannak testi megnyilvá-
nulásai (bőn, halandóság, jóság, 
igazság, szépség stb.), lélek és van-
nak lelki megnyilvánulásai (lásd a 

páli levelek erény-, illetve bőnlistáit). 
Hatótérségük az egész emberi eg-
zisztencia. Egy-egy lelki állapot a 
testre is kihat, és ez fordítva is igaz; 
a lélek által igénybe vett test, a test 
által igénybe vett lélek meghatároz-
za az egész embert, az egy embert. 
Ezt a bibliai szemléletet az orvostu-
domány nagyon régen felfedezte, 
újabban pedig erıteljesen hangsú-
lyozza. 
    Az ember Isten egyedi teremtmé-
nye: lemásolhatatlan és megismétel-
hetetlen, és ez éppen test-lélek lé-
nyének egy és egyetlen mivoltából 
következik. Függetlenül attól, hogy 
az egyes egyházak mit mondanak a 
klónozásról, nekünk keresztyének-
nek legalább két dolgot tudnunk kell. 
Elıször azt, hogy minden test-lélek 
lénynek egyéni sorsalakulása a te-
remtı, megváltó és életvezetı Úr 
kezében van, s ez sajátos, egyedi, 
még azoknál is, akiket (majd) kló-
noznak. Másodszor azt, hogy mind a 
földi élet elı-ítéleteiben, mind az 
utolsó ítéletben, mindenkinek egyé-
nileg, egyedi teremtményként kell 
Isten elé állnia. 
    3. A vagy-vagy kérdése. Nem 
tudjuk, hogy Pál apostol ismerte-e 
az ókori görög filozófusok test és 
lélek elméletét, de azt igen, hogy ı 
másképp gondolkozott ószövetségi 
ismeretei és farizeusi mőveltsége 
alapján. Mintha azt mondaná, hogy 
az ember nem test és lélek, „állaga” 
szerint nem testbıl és lélekbıl áll. 
Ezekkel szemben vallja, hogy az 
ember vagy test szerint, vagy lélek 
szerint él. A filozófiai-dogmatikai kér-
dést etikai síkra hozza le. A témát 
fıképpen Róm 8, 4-13-ban és a Gal 
5, 16-26-ban bontja ki. Nem csupán 
a felszólító mondatokra kell gondol-
nunk, hanem a „test szerint járni”, 
„lélek szerint járni” kifejezésekre 
(Róm 8, 4), ahol a járni ige életfoly-
tatást jelent. Nem általában beszél 
az emberrıl, mint testrıl, hanem 
erkölcsi célzattal a testet a bőnnel 
(Róm 8, 3) és a halállal kapcsolja 
össze, a lelket pedig az élettel és 

békességgel (Róm 8, 6). Tanítását 
így foglalhatjuk egybe: vagy a test 
kívánságait (Gal 5, 16) teljesítitek, 
de akkor bőnben vagytok és meg-
haltok, vagy lélek szerint jártok, és 
akkor éltek (Róm 8, 13). Szép és 
szabatos a megfogalmazás: a test 
cselekedeteirıl beszél, és követke-
zik a felsorolás, hogy melyek ezek a 
bőnök, és a lélek gyümölcseirıl, s 
ezt követi az erénylista (Gal 5, 19-
23, Róm 8, 13). De nyilvánvaló, 
hogy a test szerinti ember nem sző-
nik meg léleknek is lenni, és a lélek 
szerinti ember is testi marad, az em-
ber minısége megmarad. De aki 
test szerint jár és a test cselekedetei 
szerint él, az „elkorcsosítja” lelkét. 
„Csupán” arról van szó, hogy test 
szerint élni azt jelenti, hogy az em-
ber lelke a test hatása, vezetése alá 
került, ı maga a bőn testében él. Aki 
viszont a lélek szerint jár, az a test 
bőnös cselekedeteit megöldökli 
(Róm 8, 13) és lelki gyümölcsöket 
terem.  
    4. A küzdelem. Természetesen 
Pál tud az ember Isten által terem-
tett testérıl („… Isten olyan testet ad 
annak, amilyent elhatározott…” 1Kor 
15, 38), s a kifejezést erkölcsileg 
semleges értelemben is többször 
olvashatjuk leveleiben (a láb, kéz, 
szem stb. a test tagjai, 1Kor 12, 14-
26). De a Római levél és a Galata 
levél idézett helyein a bőnös testrıl 
van szó, a Róm 6, 6-ban a bőn tes-
térıl (Károli), illetve a bőn hatalmá-
ban álló testrıl (Új ford.). Az ember 
érzi, hogy saját testének kívánsága 
saját lelke ellen tör, de aki Isten Lel-
kének vezetése alatt van, az vállalja 
a küzdelmet saját teste ellen, ami 
azt jelenti, hogy lelke viaskodik teste 
ellen (Gal 5, 17-18). Itt az embernek 
nem valamilyen külsı ellenséggel 
kell vállalnia harcot, mint például „az 
ördög mesterkedéseivel” (Ef 6, 11-
12), hanem önmagával. A viaskodás 
színtere maga az emberi egziszten-
cia. Jó tudnunk, hogy földi életünk 
végéig a Lélek esedezik érettünk 
(Róm 8, 26), hogy egész emberi 
valónk gyıztesként menjen át Isten 
országába. 
                       dr. Kozma Zsolt 
 

Test vagyok, lélek vagyok 

A test egészségének megóvására nincs jobb szer a vidám léleknél. 
 

Anne Brontë 



Mária és Márta magazin 7. 

Testiből lelki emberré 
leszünk 

    
    „Hiszem… testünk feltámadását és az örök életet” – 
ezt a mondatot minden vasárnap délelıtti istentisztele-
ten, keresztelés, konfirmáció, úrvacsoravétel alkalmával 
és a nyitott sír mellett is elmondjuk. Jó, hogy vallást te-
szünk, de vajon mindnyájan ugyanazt a bibliai tanítást 
értjük az Apostoli Hitvallás kifejezései alatt. Mert sok 
részletkérdés merül fel: valóban az a test támad-e fel, 
amelyet eltemetnek, vagy csak a léleknek van örökélete; 
ha a testünk támad fel, az pont ugyanaz a test lesz, 
amellyel földi létünkben töltöttünk néhány évet, évtize-
det? Sok keresztyén testvérünk is hamis képzeteket táp-
lál ebben a tekintetben. Elıször a hamis felfogásokra 
szeretnék utalni, majd felmutatni a Szentírás tanítását. 
    Vannak, akik úgy vélik, a lélek lényünknek az a része, 
amely tovább él halálunk után; a lelket nem lehet meg-
semmisíteni, megölni sem, hiszen halhatatlan. A „lélek 
halhatatlanságának” gondolata az ókori pogány görög 
filozófiából származik, s lényegében tagadja a test feltá-
madását. Ma sokan ezt a gondolatot képviselik, mond-
ván: mi szükség van arra, hogy ez a megöregedett, be-
tegségektıl szétrágott anyagi test feltámadjon? E véle-
kedést akár egy kiszakított bibliai mondással is alátá-
masztják, miszerint „test és vér nem örökölheti Isten or-
szágát” (1Kor 15, 50). Ha nem örökölheti, akkor meg 
miért támadna fel a testünk? 
    Ebbıl következik a további okoskodás: én elismerem, 
hogy a Biblia a test és lélek egységét tanítja, Jézus mind 
lelkünket, mind testünket megváltotta, tehát az örökélet-
ben nemcsak a léleknek, de a testnek is részesülnie 
kell. Igen ám, de ennek az anyagi, érzéki testnek meg 
kell semmisülnie. Majd Isten a feltámadásban egészen 
új, lelki természető testtel fog felruházni minket. Ebben 
az esetben azonban nem a test feltámadásáról, hanem 
egy új test teremtésérıl kellene beszélnünk. 
    Ismét mások azt hangsúlyozzák, hogy a test feltáma-
dása csak akkor valós, ha ugyanaz a test támad fel, 
amely a halált elszenvedte, vagyis az e világi és a jöven-
dıbeli testünk közt teljes anyagi azonosság áll fenn. Hi-
vatkoznak akár Jézus feltámadására is; e logika szerint 
Jézus feltámadott testének anyaga azonos kellene hogy 
legyen az elsı ember, Ádám bőnbeesés elıtti anyagi 
testével. 
    A téves elképzelések további sorolása helyett szeret-
ném röviden a Szentírás tanítását ismertetni. Testünk 
feltámadása kérdésében leginkább az 1Kor 15. fejezeté-
re támaszkodom. 
    Pál apostol tanításának lényege: többféle test van. A 
földi, anyagi testet nevezzük érzéki testnek, míg a 
mennyeit lelkinek: „Van érzéki test és van lelki test 
is” (1Kor 15, 44). Temetéskor elvettetik az érzéki, a fel-
támadáskor feltámad a lelki test. A Biblia tehát nem az 
anyag megelevenedését tanítja; érzéki testünk porból 
vétetett és porrá lesz. De milyen lesz ez a lelki test, kér-
deznénk tovább. „A mi országunk mennyekben van, 
honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elvál-
toztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló 
legyen az İ dicsıséges testéhez…” (Fil 3, 20-21). Va-
gyis Jézus elváltoztatja jelenlegi testünket; mintegy ki-
szőr belıle minden romlandót, amit pedig visszanyerünk 
Tıle, az már romolhatatlan, dicsıséges test. Hasonló 
ahhoz, melyben İ maga is – mint elsıszülött a halottak  

 
közül – feltámadott. Pál apotol itt az elvetett búzamag és 
a földbıl kikelı zöld vetés példáját használja. Hite sze-
rint (s mi is ezt hisszük), nem az anyagi, érzéki test meg-
elevenítésérıl van szó, hanem annak átváltozásáról. 
    Magam több temetési igehirdetésemben a selyemher-
nyó példájára szoktam utalni. Ennek a szerény kis féreg-
nek Isten három létformát is adott. Elıbb hernyó, amit 
eperfalevéllel táplálunk, majd begubózik s akkor már 
nem hernyó, hanem báb a neve; ebbıl a bábból pedig 
egyszer csak szodaszép lepke fog kikelni. Nem egy más 
élılény: ugyanaz, de átváltozott formában. Ha Isten ezt 
megteszi egy hernyóval, mennyivel inkább megcselekszi 
mivelünk! 
    Az apostol a különbözıség mellett az azonosságot is 
hangsúlyozza. Nem egy tılünk idegen testet fogunk 
megkapni, hanem éppen ez a földi, érzéki testünk válto-
zik át mennyei, dicsıséges testté. A tanítványok húsvét 
után ugyanazzal a Jézussal talákoztak, ugyanazzal a 
szeretı, barátságos lénnyel, akit feltámadása elıtt is-
mertek. Mégis alig ismertek rá; Mária Magdolna kertész-
nek véli, az emmausi tanítványok hosszú úton haladnak 
Vele, s nem ismerik fel, csak majd a kenyér megtörése-
kor. Maga Jézus támadott fel a halálból, csakhogy teste 
változáson ment át. Nem a keresztre feszített, anyagi 
testben, hanem feltámadott, dicsıséges testben jelent 
meg az övéinek. Drága hitvallásunk, a Heidelbergi Káté 
tanítása szerint: „...nemcsak lekem vitetik azonnal az 
élet után Krisztushoz, az ı Fejéhez, hanem testem is, 
Krisztus hatalma által feltámasztatván, lelkemmel ismét 
egyesül, és Krisztus dicsıséges testéhez hasonlatos 
lészen” (HK 57). 
    (Aki részletesebben akarja tanulmányozni ezt az 
„átváltozást”, annak ajánlom Pap Géza Vigyázzatok! 
címő könyvét – Kálvin Kiadó, Budapest, 1999 – különö-
sen a 172-179. lapokon.) 
 
       dr. Bustya Dezsı 

Kiss Judit Ágnes 
 

      Lectio divina 
 

Ennyi maradt, ez a test, ez a lélek.  
Már nem tökéletes, de működik.  
Érez. Mozdul. És gyógyulni akar.  
Gazdálkodj vele. Még pár évtized.  
Nem sok, de talán nem haszontalan.  
   

Elpusztíthatnád. Olyan sérülékeny.  
Néhány idegen vegyület elég,  
Hogy megszabadulj tőle. Hogy miért nem  
Teszed meg, arra mindig lesz egy ok:  
Vissza kell vinned az Isten elé.  
Még önmagad sem vagy a birtokod.  
   
Ennyi maradt, ez a test, ez a lélek.  
Hozzád nőttek a sebhelyeid.  
Hegmetszésre ha volna ígéret,  
Tudd: meg kell sérülni megint. 
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„Ahogy elismerjük a bajok létezését, 
összejátszunk velük, szemet hu-
nyunk felettük, mohón magunkhoz 
öleljük a betegséget és a szenve-
dést, önmagunkat döntve romba test 
és lélek szörnyő bőnében: nem csu-
pán tétlen szemlélıi, de aktív része-
sei vagyunk önmagunk lerombolá-
sának; nem csupán álldogálunk az 
omló ház alatt, de mi rogyasztjuk 
magunkra a tetıt; és nem csupán ki-
végeztetünk, de hóhérok is vagyunk,  
önmagunk hóhérai.” (Oliver Sacks) 
 
    Az ember a test-lélek-szellem 
egysége. Már az ókori rómaiak meg-
fogalmazták ezt az egységet, köz-
mondás formájában. „A gyakran 
idézett, ellentmondást nem tőrı böl-
csességek egyike szerint az ép test-
ben ép lélek lakozik. E klasszikus 
bölcsességgel a kezdetektıl fogva a 
legkülönbözıbb módokon éltek visz-
sza. Például úgy, hogy az ellenté-
tére fordították, vagyis hogy a beteg 
testben nem lakozhat ép lélek.  
Eközben félreértésen alapul az 
egész, ugyanis az a római író, Ju-
venalis, akitıl a mondat származik, 
conjunctivusban fogalmazott: a mon-
dat nála egy istenekhez intézett 
kérés volt, miszerint: bárha az e-
gészséges testben egészséges lélek 
is lakozna.” (Wolfgang Behringer) 
    A test, a lélek és a szellem közötti 
kapcsolat tudományosan csak az 
utóbbi évtizedekben kezdett kibonta-
kozni a kutatók elıtt. A pszichológia 

foglalkozik a lélekkel, az orvostudo-
mány a szervi problémákkal, azon-
ban csak ritkán kapcsolták a lelki 
problémákat a testi panaszokkal, bár 
az utóbbi idıben sok orvos mondja, 
hogy egyik-másik betegség pszicho-
szomatikus eredető. 
    Ha pszichésen terheltek vagyunk, 
az kihat a testünkre is, könnyebben 
betegszünk meg, vagy épp fáradé-
konyabbakká válunk. Ezt a jelen-
séget fordítottan is megfigyelhetjük: 
ha fizikai betegségben szenvedünk, 
az kihat a lelki életünkre, és be-
folyásolhatja hangulatunkat.  
    A test, a lélek és a szellem egysé-
ge zárt rendszerként mőködik. Ami-
kor az egyensúly kezd megbomlani, 
zavar (betegség) lép fel; ez történhet 
felsıbb lelki szinten vagy alacso-
nyabb testi szinten. 
    A társadalmunk egyre gyakoribb 
problémája a fiatal dolgozó nık 
meddısége. Például, ha egy nı kar-
rierorientált és nem akar foglalkozni 
a feleség és az anya szerepével – 
bár ez életfeladata lenne –, akkor 
néhány év alatt komoly lelki egyen-
súlybomlással fog szembenézni. Az 
idı múlásával a tünetek megjelen-
nek szervi szinten is. 
    Amikor az orvosok végre meg-
találják a szervi okot, akkor kezd el  
az ember hirtelen keresgélni, meg-
oldásokat találni a fellelhetı lehetı-
ségek közül. Az egyensúly vissza-
állítása azt feltételezné, hogy a 
szervi betegséget fel kellene emelni 
lelki síkra, ez azonban erıfeszítést 
igényel a beteg részérıl. Ennek el-
lenére a megfelelı erıfeszítés he-
lyett (önismeret, terápia, lelkigon-
dozás, stb) a betegek gyakran in-
kább a gyógyszereket választják, és 

az orvostudománytól várják el, hogy 
orvosolja testi tüneteiken keresztül a 
lelki és szellemi problémáikat is. A 
betegek nagy részének a fejében 
meg sem fordul az a gondolat, hogy 
a fizikai betegségüket saját maguk 
okozták, és hogy nekik is kell vala-
mit tenniük a saját gyógyulásuk ér-
dekében, azon túl, hogy rendszere-
sen orvoshoz járnak vagy gyógysze-
reket szednek. 
    A szervi betegségek nagy részé-
nél a betegek lelki tüneteket is hor-
doznak, azonban mindenki máskép-
pen reagálja le a különbözı élethely-
zeteket. Ugyanazon negatív ta-
pasztalatok egy családon belül, test-
véreknél is, más-más szervi vagy 
lelki tüneteket eredményezhetnek.  
Mindez attól függ, hogy mennyire 
érezzük magunkat érzelmileg érin-
tettnek az adott dologban, akár tu-
datában vagyunk ennek, akár tudat 
alatt munkálnak ezek az erık. 
    Természetesen betegségünk hát-
terében sokkal összetettebb problé-
ma is állhat, mint amit egyedül meg-
oldhatunk, ezért szükségünk lehet 
különbözı „lelki és szellemi” szak-
emberek segítségére ahhoz, hogy 
hamarabb felépüljünk. Ha egy mőtét 
elıtt állunk, és megértjük, miért 
kerültünk ebbe a helyzetbe, nagy 
valószínőséggel sokkal hamarabb 
felépülünk majd, mint az, aki nem 
akarja tudomásul venni, hogy mi is 
történik vele. Ráadásul, ha nem ért-
jük betegségünk üzenetét, az orvosi 
kezelés látszólag hatásos lehet 
ugyan a tünetek eltüntetésében, 
mégis a probléma megjelenhet ké-
sıbb, új formát öltve, egyéb szerve-
ket megtámadó betegség formá-
jában. 
    A betegség is egyfajta vészjelzı 
életünkben: valami nem mőködik jól! 
Fontos lenne, hogy betegségeinket 
minél tudatosabban éljük meg. Ha 
tehát a betegségünk arra kényszerít 
bennünket, hogy pihenjünk, ez azt 
jelenti, hogy valamit túlzásba vittünk; 
ugyanakkor fontos, hogy pihenjünk 
tudatosan, és élvezzük is ki ezt a 
pihenést. 
   A kínaiak azt tartják, hogy a hosz-
szú élet titka – egy betegség. Beteg-
ségeink tulajdonképpen segítenek 
minket, információkkal látnak el; a 
kérdés az, hogy meglátjuk-e, képe-
sek vagyunk-e felfigyelni ezekre az 
üzenetekre, és ezeket tudatosítani. 
       
       Porkoláb Annamária 

                         pszichológus 

Lélek és test 
kölcsönhatása 
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Ép testben ép lélek – talán ez az 
egyik legismertebb mondás, 
amely kultúránknak meghatározó 
eleme. Ilyenképpen nem vitatja 
senki, hogy szükség van a test és 
lélek ápolására, edzésére, karban-
tartására és gyógyítására. A 
hangsúlyok azonban idırıl idıre 
eltolódnak egyik vagy másik 
irányba. Errıl a kettısségrıl be-
szélgettem két szakemberrel is. A 
lélek dolgaival kapcsolatosan ér-
telemszerően egy lelkészhez for-
dultam. Berekméri Melinda a Ma-
rosvásárhely VIII. Cserealjai refor-
mátus gyülekezet lelkésze, és há-
rom gyerek édesanyja. A test és 
lélek kettısségérıl neki elsısor-
ban a harmónia jutott eszébe. 
     
    – Én azt gondolom, hogy az a 
tökéletes, ha test és lélek harmóniá-
ban van, de ez nagyon ritkán sikerül, 
akár teológusként nézem a kérdést, 
akár édesanyaként. Az lenne az 
ideális, ha mindkét területre tudnánk 
figyelni. Én mindig elmondom az 
imádságaimban, hogy hálás vagyok 
a mindennapi kenyérért és a min-
dennapi lelki táplálékért is. 
    – Mit gondol, milyen mértékben 

elégítjük ki a test, illetve a lélek min-

dennapi igényét? 

    – Nem szabad a kettıt kijátszani 
egymás ellen. Ha egyiket túlhangsú-
lyozom a másik kárára, megbeteg-
szem, vagy fordítva, nem tudom 
betölteni hivatásomat. Egyformán 
kell a testi és a lelki táplálék, hogy 
erım legyen. Rendszerint azt hall-
juk, hogy a lelket azért hanyagolják 
el, mert „nincs idı rá”. Ugyanakkor 
azt is megfigyelhetjük, hogy a lélek-
re fordított idı sokszor felszínes, 
nincs benne kellı mélység és odafi-
gyelés. Ez pedig meglátszik rajtunk. 
Keresztyén emberként fontosnak 
tartom, hogy szembenézzek önma-
gammal, hogy rendszeresen imád-
kozzam, naponta igét olvassak. Fon-
tos a rendszeresség, hiszen a ke-
nyérre is mindennap szükségünk 
van.  
    – Hogyan vehetjük észre a bajt?  

    – A lelki hiányosságoknak testi 

tünetei is lehetnek: aggódunk, 
pánikolunk, félünk. Ha türelmetlenné 
válunk, szeretetlenség uralkodik el 
rajtunk, akkor minden bizonnyal el-
lenıriznünk kell magunkat és érde-
mes figyelni a környezetünket, 
amely sok visszajelzést ad. Ha ko-
rábban sokan megfordultak a há-
zamban és mostanában kerülnek az 
emberek, az erıs jelzése lehet vala-
minek. Ha azt veszem észre, hogy 
nem fordulnak hozzám segítségért, 
ha nem köszönnek be a kapun, no-
ha korábban megtették, ha már nem 
szívesen találkoznak velem, akkor 
bizonyosan baj van. 
Ezek a dolgok orvosolhatók, fontos, 
hogy a környezetünkkel beszélges-
sünk. Az egyszerő beszélgetések is 
egyfajta lelkigondozás szerepét tölt-
hetik be. Mi magunk is sokat tehe-
tünk másokért, ha nehézségeiket 
meghallgatjuk, tanácsokat adunk, a-
nélkül, hogy túlzásokba esnénk. So-
ha ne legyen kioktató a beszélgetés! 
    A lelki segítségnyújtás nagyon 
szép szolgálat. De nem az a célra-
vezetı, ha a hibákat ostorozzuk, 
hanem ıszinte jelenléttel, beszélge-
téssel, szelíden használva az ige 
ajándékát lehet a leginkább segíteni. 
A saját életünkben pedig szüntelenül 
fel kell tennünk a kérdést, hogy a 
megélt hitem alapján rendben van-e 
az én lelkem. Nem vagyok-e más 

otthon a magányomban, a csalá-
domban vagy a munkahelyemen? 
Ha alakoskodnom kell, akkor biztos, 
hogy valami zavar van. Egyik nyil-
vánvaló példa, hogyha én lelkipász-
torként más vagyok a szószéken, 
mint a mindennapi életben. 
    Oda kell figyelnünk a lelki életünk-
re, de a testünket se hanyagoljuk el, 
illetve ne vigyük túlzásba egyiket a 
másik kárára. Ebben Jézus élete jó 
példát mutat, hiszen tudjuk, hogy 
szüksége volt a pihenésre éppúgy, 
mint az ételre, ugyanakkor a rend-
szeres elcsendesedésre is, amikor 
elvonult imádkozni, hogy közösség-
ben legyen az Atyával.  
 
A test gondozásáról sokáig gon-
dolkodtam, hogy kihez fordulhat-
nék. Eszembe jutott orvos, és 
gyógytornász, de még sportedzı 
is. Végül egy barátom ajánlására 
kerestem fel a csíkszeredai Péter 
Györgyöt, aki a Gyulafehérvári Ca-
ritas szocio-medikális ágazatának 
vezetıje és egyben az Országos 
Kinaesthetics Szakmai Egyesület 
elnöke. Ez utóbbit leginkább a 
mozgásérzékelés mővészeteként, 
tudományaként definiálhatjuk. Ve-
le is az „ép testben, ép lélek” el-
vébıl indultunk ki. 
    
     – Az ember egy zárt rendszer, 
ezt mutatják a tapasztalataink, és 
ennek megvan a tudományos hátte-
re is. Éppen ezért nem lehet külön 
testrıl és lélekrıl beszélni, hiszen ez 
a kettı nagyon is összefügg. Ebbıl 
elsısorban az következik, hogy 
amennyiben egyik sérül, az elıbb-
utóbb maga után vonja a másik sé-
rülését is. Vagy ennél kevésbé sar-
kosan fogalmazva, arról beszélnék 
inkább, hogy egy adott helyzetben 
egy adott ember, hogyan boldogul, 
innen ugyanis a sérülés után két 
lehetıségünk van: vagy elmerülünk 
a sajnálatban és a dühben, és bün-
tetésként élhetjük meg, vagy vá-
laszthatjuk azt, hogy az adott hely-
zetbıl megpróbáljuk kihozni a leg-
jobbat. Éppen ezért számomra nem 

Mindennapi testi-lelki kenyerünket  
add meg nekünk ma 
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bír jelentıséggel a rehabilitáció, ami 
tulajdonképpen eleve kudarcra ítélt 
próbálkozás, hiszen egy régi helyze-
tet soha nem lehet visszaállítani. 
Elég arra emlékeznünk, amit már az 
ókori filozófusok is tudtak, hogy nem 
léphetünk kétszer ugyanabba a fo-
lyóba, mert a folyó közben folyik. 
    – Mennyi energiát kell tehát a 

testre, illetve a lélekre fordítanunk? 

    – Mondok egy példát. Van itt 
Csíkszeredában – hamarosan Ma-
rosvásárhelyen is megnyílik – egy 
mozgáskompetencia-fejlesztı köz-
pontunk, ahova bejönnek idısek 
vagy mozgásukban valamilyen mér-
tékben korlátozott emberek és részt 
vesznek csoportos foglalkozásokon. 
Egy alkalommal valaki megkérdezte 
a résztvevıket, hogy mit csinálnak 
itt, s egy néni ezt válaszolta: „azt 
mondják nekünk, hogy a mozgá-
sunkkal foglalkoznak, de tulajdon-
képpen az életkedvünket adják visz-
sza”. Vagyis a kettıt nem lehet kü-
lönválasztani, ugyanakkor eseten-
ként és egyénenként változó, hogy 
kinek mire van inkább szüksége. 
    – Lehet-e bármelyik irányba túl-

zásba esni és annak mennyire lát-

hatja kárát a másik oldal? 

    – Természetesen igen, hiszen 
láthatunk olyanokat, akik akár az 
egészségükre káros szereket is be-
vesznek, csak hogy az izmaik kidol-
gozottabbak legyenek. De ha valaki 
túlkapások nélkül kezd el foglalkozni 

önmagával, akkor az elkerülhetetle-
nül hatni fog a másik felére is. 
Ugyanakkor sokkal jellemzıbb, hogy 
a test edzését, ápolását elhanyagol-
juk. Egész kultúránk tulajdonképpen 
a mozgás korlátozását szolgálja, 
gondoljunk csak a jármővekre, vagy 
arra, hogy míg Keleten ma is a föld-
re ülnek le, addig mi csak a székig 
vagyunk hajlandóak leereszkedni és 
lassan elfelejtjük a földre üléshez 
szükséges mozdulatsorokat. Arra 
kell törekednünk, hogy minél több 
testmozgás legyen az életünkben. 
    – Mibıl vesszük észre, ha valami 

nincs rendjén? 

    – Például, ha egy emelet megmá-
szása után azt érzem, hogy elfárad-
tam, pedig egy évvel ezelıtt még 
könnyedén feljöttem. Ez fontos jel-
zés lehet, hogy komolyan kell venni 
a rendszeres testmozgást. Persze 
sokan csak azt gondolják, hogy a 
korral jár, de ez nem így van. Érde-
mes megkeresni az okát annak, 
hogy az a bizonyos mozgássor egy 
év eltelte után miért okoz gondot. 
Hiszen gyakorlatilag akár 100 éve-
sen is ugyanazokra a mozgásokra 
megvannak a lehetıségeim, és ha 
nincs szervi okom rá, az öregség 
nem akadályozhat meg a korábbi 
mozgások elvégzésében. Nem nagy 
teljesítményekre gondolok, de a 
mindennapi életünk mozgásait, lép-
csımászás, sétálás, emelkedıre 
való felkapaszkodás, földre ülés, 

mind olyan mozdulatok, amelyeket 
rendszeresíteni lehet. Ezek ellen 
dolgoznak a rossz kulturális mintá-
ink, például megtanulunk öregesen 
mozogni. Persze ezt nehéz magun-
kon észrevenni és itt nagy szerepe 
van a közösségnek, a környezetnek. 
    Ugyanakkor oda kell figyelnünk, 
hogy amikor segítünk akár idısek-
nek, akár betegeknek, akkor nem 
helyette végezzük el a feladatokat, 
hanem csak segítsük abban, hogy a 
lehetıségeinek a maximumát elérje 
és ezt jó lenne már az iskolában is 
tanítani.  
                                    Korondi Kinga 

  

La vita è bella  
 
    Van, amikor csak a kórház bejáratához közel álldogál és nézi a tömeget, különösen figyelve az idıs, vidékrıl 
érkezıkre. Nézi, ahogy elveszetten, félve lépik át a küszöböt. Máskor a folyosókon lopva szemléli ıket. A néni 
amott, kendıvel a fején, már órák óta türelmesen üldögél. Csomagjában kétségkívül kis figyelmesség is van a 
doktor úrnak. A másik váróteremben egy bácsi ül: maga mellé tette a botját, tarisznyáját. A körülötte ülık mind a 
telefonjaikat bámulják, ı jobb híján a járókelık arcát figyeli. Egy idı után elréved, emlékezik talán, mert el is mo-
solyodik alig láthatóan. Hosszú percek után visszatér a jelenbe, összekulcsolja a kezét, imádkozik. Nemigen van 
másféle közöttük: mind elveszetten keresgélık, türelmesen várakozók vagy imádkozók... 
    Ezek az emberek a többitıl eltérıen, nem tolakodnak a rendelıbıl kilépı asszisztensnıhöz, addig várnak, 
míg ıket szólítják, sohasem hangoskodnak, nem elégedetlenkednek, nem panaszkodnak, hogy már reggel óta 
itt vannak. Ha mégis valaki melléjük telepedik illendıen és együttérzın meghallgatják, igyekeznek megvigasztal-
ni. Ha éppen úgy adódik, ık maguk is ízesen mesélnek saját életükrıl. Talán el is feledkeznének arról, hogy hol 
vannak, ha fájdalmaik idırıl idıre nem emlékeztetnék, mi végre is jöttek.  
    Szóval ıket figyeli, nem túl gyakran, csak néha-néha, mikor elhunyt szerettei nagyon hiányoznak. Vannak 
napok, mikor csak elnézegeti ıket, máskor beszélget is, mert kicsit olyan mintha velük beszélgetne. Rendszerint 
nem szán fél óránál sokkal többet, hiszen van egyéb dolga is, de mikor kilép a kórházból, akkor mindig tudja: 
nem volt elvesztegetett idı. Úgy érzi, mintha egy rövid ideig együtt lettek volna, és ilyenkor mindig arra gondol, 
hogy bár a szeretteinek a kívántnál rövidebbre szabták, az élet mégis szép. 
                 k2 
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A székelyudvarhelyi tömblakás-
ban özv.  Tatár Tiborné Lıte Eszter 
tiszteletes asszonnyal beszélge-
tek, drága édesanyám után 
ajándékba kapott édesanyámmal 
– anyósommal –, aki az 1999-es 
nyugdíjazásuk óta lakik itt. Szere-
tetteljes jelenléte, barátságos 
otthona arról tanúskodik, hogy 
szeret varrni, szereti a környeze-
tét saját készítéső gyönyörő írá-
sosaival szépíteni, díszíteni. 
 
    – A szüleim Kolozsváron ismerték 
meg egymást, és én is Kolozsváron 
születtem 1938-ban. Édesapám 
német származású szőcs volt – ne-
mes szırméket feldolgozó úri szőcs 
– és egy zsidónál dolgozott, akinek 
mőhelye és üzlete volt. A háborúból 
épségben hazajött, én kislány vol-
tam és az udvaron hallottam, hogy 
valaki fütyüli a családi egyezményes 
füttyjelet. Szaladtam édesanyám-
hoz, hogy valaki fütyül, nem ismer-
tem meg édesapámat. Hatéves ko-
romban, a magyar világban, kezd-
tem iskolába járni Kolozsváron, majd 
két év után Désre költöztünk.  Ez a 
zsidó üzletember, hívta oda édesa-
pámat, és egy pár emberrel bein-
dította a mőhelyét. A zsidó vállal-
kozó a kommunizmus elıl kivándo-
rolt Amerikába, így tönkrement 
minden. A háború után nyomorúsá-
gos, ínséges idık voltak, ezért édes-
apám elment szakképzetlen mun-
kásnak egy asztalosmőhelybe, ahol 
nyugdíjazásáig dolgozott. 
    Harmadik osztálytól Désen jártam 
iskolába, ott is érettségiztem. Amikor 
én végeztem, tizedik osztálytól, 16 
évesen útra tettek. Kolozsváron az 
Élelmiszeripari Technikumba felvé-
teliztem. Megszerettem a laborató-
riumi munkát. Miután elvégeztem a 
technikumot, felvettek a kenyér-
gyárba, egész jó fizetéssel kezdtem. 
    – Hogyan tetszett Tatár Tiborral 

megismerkedni? 

    – Vasárnaponként hazamentem 
Kolozsvárról Désre. Egy húsvétkor ı 
prédikált, már akkor segédlelkész 
volt, partiképes fiatalember. Bányai 
Ferenc esperes, akkori dési lelkész 
mutatta be. Eljöttek hozzánk 
locsolni, mert az esperes úr végig-

járta a presbiter-családokat, s abban 
az idıben édesapám is presbiter 
volt. Én megyek tovább, de úgy 
látom, hogy te itt maradsz – mondta 
az esperes a segédlelkésznek. Úgy 
is lett… Már akkor ısszel a dési 
lekvárgyár laboratóriumába kerül-
tem és 1959-ben házasodtunk ösz-
sze Désen. Majd kihelyeztek minket 
a székelyföldi Siklódra, amely akkor 
1200 lelkes gyülekezet volt. Itt 
mindent megtanultam: kenyérsütést, 
kotlóültetést, konyhakert gondozá-

sát. Villany nem volt, út nem volt, a 
legközelebbi faluig 8 kilométert kel-
lett gyalogolni. A környéken mind 
fiatal lelkészek voltak, jártunk egy-
máshoz, sok idıt töltöttünk együtt. Itt 
születtek a gyermekeink, Tibor 
1960-ban és Katalin 1964-ben. 
Nagyon szerettük Siklódon, most is 
szívesen találkozom a siklódiakkal, 
szívesen emlékezem az ott töltött 
idıre. Innen Marosfelfaluba hívtak 
meg, ott szolgáltunk 3 évet. Amikor 
apósom, aki szintén lelkész volt, 
hirtelen meghalt, a megözvegyült 
anyósom, az akkor még iskolás korú 
sógornımmel ott maradtak a ma-
gyarrégeni parókián, és a férjemet 
meghívták az édesapja helyébe 
magyarrégeni lelkipásztornak. A 
marosfelfalusi gyülekezetnek rosszul 
esett, hogy elmegyünk, de megértet-
ték a helyzetet. Anyósommal még 

egy-két évig együtt laktunk, mire 
sikerült a megvásárolt házát felújí-
tani. Szép emlékek kötnek Magyar-
régenhez, közben a szüleimet is 
odaköltöztettük. Itt kezdtem el 
palástot készíteni, most is sok lel-
kipásztor szolgál azokban a palás-
tokban, amelyeket én varrtam. 
Emellett megtanultam kántorizálni, s 
amikor szükség volt, ezzel is szol-
gáltam a gyülekezetben. Csiha 
Kálmán, aki a ’80-as években a Ma-
rosi Református Egyházmegye es-
perese volt, arra kérte a férjemet, 
hogy vállalja el a marosludasi gyüle-
kezetben a szolgálatot, mert meg-
romlott a gyülekezet viszonya a lel-
kipásztorával, aki idıközben nyug-
díjba is ment. Így költöztünk Maros-
ludasra, ahol egy tönkrement, salét-
romos, egészségtelen parókia fo-
gadott. Nem a parókiára költöztünk, 
hanem a templomba. A fiúnk éppen 
katona volt, a leányunk még Régen-
ben járt iskolába, így egy telet húz-
tunk ki szobáról szobára költözve, 
amíg a parókián folytak a munkála-
tok. De elkészült a parókia, azután 
következett a templomfelújítás. Itt is 
kántorizáltam a nyugdíjazásunkig.  
    – Milyen emlékek maradtak a ma-

rosludasi évekbıl? 

    – A gyülekezet nagyon mellénk 
állt, szeretetben, békességben él-
tünk. Vasárnapról vasárnapra tele 
volt a templom. Soha nem kellett 
mondani, hogy az egyháznak pénz-
re van szüksége, mindig bıkezően 
adakoztak a marosludasi reformátu-
sok. A férjem nagyon szívesen be-
szélgetett az emberekkel, már reg-
geltıl az irodában várta a híveket, 
akik napközben is be-betértek el-
mondani gondjaikat vagy tanácsot 
kérni. De ahogyan eltelt az idı, 
érezte, hogy megfáradt a szolgálat-
ban és ezért, 43 év után, korkedvez-
ményes nyugdíjba jöttünk. Székely-
udvarhelyre költöztünk, közel a leá-
nyomhoz. Férjem másfél éve halt 
meg szívinfarktusban. Azóta egye-
dül lakom, de közel mindkét gyerme-
kemhez, hiszen a fiam is az alig 50 
kilométerre levı Sóváradon lelkész.  
    Hálás a szívem, hogy ez ideig 
megtartott és megsegített a jó Isten. 
      

        Tatár Anna Julianna 

Szeretetben, békességben éltünk 
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* Február 1-én a Küküllıi Református Egyházmegye 
Nıszövetségének elnöke, Tatár Anna és titkára, Székely 
Ella meglátogatta a Bonyhai Református Egyházköz-
ség  Nıszövetségét, s együtt adtak hálát Istennek az 
elmúlt év szép rendezvényeiért. 
 

* Március 20-án Gyulakután tartotta a Küküllıi Reformá-
tus Egyházmegye Nıszövetsége ez évi közgyőlését, 
ahol bemutatásra került az Áldjad én lelkem az Urat cí-
mő imádságoskönyv is. 
 

* Öt éves a proMissio Egyesület és a Marosvásárhely II. 
Gecse utcai gyülekezet által mőködtetett Maradj aktív! 
elnevezéső szabadidıs program. Az április 7-i ünnepi 
istentiszteleten a résztvevık meghallgatták a programo-
kat vezetı munkatársak képes beszámolóit, és megte-
kintették a foglalkozásokat bemutató fotókiállítást. 
 

* Április 18-án, az Erdélyi Református Presbiteri Szövet-
ség 23 tagja a bonyhai presbiterekkel együtt kitakarította 
a Bethlen-kastély parkját. Elszántságukat az esı sem 
tudta megakadályozni. Munkájukat a bonyhai asszonyok 
finom ebéddel jutalmazták. 
 

* A Marosi Református Egyházmegye Nıszövetsége 

május 9-én, Gerendkeresztúron tartotta  Alsó-Maros 
menti konferenciáját, amelynek a meghívott elıadója 
Papp Tibor és Mónika debreceni lelkészházaspár volt, 
és a debreceni Kistemplom kórusa énekelt. 
 

* Május 16-án a Marosvásárhely II. Gecse utcai gyüle-
kezet adott otthont a Felsı-Maros menti körzet nıszö-
vetségi konferenciájának. Igét hirdetett Bukovinszky-
Csáki Tünde lelkipásztor, elıadást tartott Kali Tünde 
lelkipásztor. 
 

* Székelyföldi régió nıszövetségi konferenciájának há-
zigazdája a sepsiszentgyörgyi Szemerjai gyülekezet 
volt, május 9-én. A konferencián a 425 éves Vizsolyi 
Bibliáról hallgattak elıadásokat a résztvevık. 
 

*  Május 16-án a Brassói Református Egyházmegye 
asszonyai Olthévizen, május 31-én a Tordai Református 
Egyházmegye asszonyai Kercseden találkoztak, illetve a 
Dési Református Egyházmegye május 16-án Bacába 
tartotta nıszövetségi közgyőlését. 
 

* Június 12-13-án munkatársképzı-csapatépítı alka-
lomra került sor Hármasfaluban, amelyen a Küküllıi Re-
formátus Egyházmegye asszonyai vettek részt.  
 

*  Augusztus 22-17 között, Borszéken bibliaiskolát szer-
vez a Maros-Mezıségi Református Egyházmegye nı-
szövetségi tagoknak. Jelentkezni június 30-ig lehet, 
Nagy Irma Lilike elnöknél, a 0265-324061-es vagy 0742-
901610-es telefonszámon. 

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  

Mi az ember? 
 
    Ha méltóságuk szerint soroljuk fel azokat a kérdéseket, amelyeket az ember feltehet magának, akkor az a 
legelıkelıbb köztük, amellyel Aquinói Szent Tamás Summája kezdıdik: Ki az Isten? Ez az az örök kérdés, amely-
nek megválaszolásától minden más lehetséges – nemcsak emberileg lehetséges – kérdés függ, le egészen a leg-
jelentéktelenebbnek látszóig. A második kérdés, amely méltóságban közvetlenül az elsı után következik, ez: Mi az 
ember? Ezzel a második kérdéssel már nemcsak a szellemiség talaján állunk, mint az elsıvel, hanem a földön is.  
    Az ember mibenlétének helyes megértése a „felülrıl" – a kinyilatkoztatásból – jövı magyarázat nélkül, „alulról" 
nem vezethet célhoz – származzék e magyarázat akár a mítoszból, akár a költészetbıl, akár a tudományból, de 
még akár magából a metafizikából is. Mindezek a magyarázatok megfeneklenek vagy az anyagi lét lapályain, vagy 
pedig felvillannak és ismét sötétségbe buknak a mi megváltatlan pszichikai természetünk tarka tengerfenék-
világában, vagy tovaszállnak és bárányfelhıkként szétfoszlanak valami vérszegény idealizmus vékony légkörében. 
Minden válasz elején és végén, amelyet erre a kérdésre: Mi az ember?, adni lehet, a kinyilatkoztatás válasza áll: 
Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram! (Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonla-
tosságunkra! 1Móz 1, 26) 
    De mit jelent ez: az Isten képére teremtve? Nos, legelıször és felejthetetlenül azt, hogy teremtve vagyunk, 
teremtmények vagyunk, nem önmagunktól vagyunk, hogy nem is Istennek valami emanációja (kiáradása), még 
kevésbé maga Isten vagyunk, tehát mindaz nem vagyunk, amirıl évszázadok óta elméletileg és gyakorlatilag azt 
állítják az ezen a világon hangadó tényezık, hogy vagyunk, vagy szeretnénk lenni, de azután azt is, hogy eredetileg, 
az anyagi lét és létezés kellıs közepén is, léleknek vagyunk elgondolva, hogy lélekkel vagyunk felruházva. Mert Is-
ten Lélek, és aki az ı képére van teremtve, az teremtett lélek. Még akkor is, ha a teremtés alulról kezdıdött, az a-
nyagnak és a testnek a csodájával, és az ember nem lehet meg test nélkül az örökkévalóságban sem, mert teste is 
fel fog támadni. A lélek, a természetes, teremtett lélek még a természet határain belül is mintegy kiemeli az embert a 
testi „természet" fölé, vagyis annak végessége fölé, mert a lélek természetéhez hozzátartozik a végtelenségnek, ha 
még oly kis szempontja is, fölemeli, ha nem is a természetfölöttiségbe, de igenis abba a lehetıségbe, hogy Isten, ha 
úgy tetszik neki, közvetlenül megragadja, és ı is Istent közvetlenül megragadhassa: fölemeli az emberi természet 
magaslatára, amely mint „természet", nem más, mint  az a valós lehetıség: az isteni természet részesévé lenni.  
                                                                                                                                     
                  Theodor Haecker  
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A kegyelem csillagjegyében 
 
    Az embernek nem csupán testi, szellemi szükségletei 
vannak, hanem lelkiek is. A lelkünkkel ugyanúgy töröd-
nünk kell, mint a testünkkel. Rendszeresen kell tápláni, 
ápolni, az egészségére vigyázni. 
    A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyik-
ben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk lelki 
táplálékként, hogy „hatalmasan megerısödjetek az İ 
Lelke által a belsı emberben, hogy lakozzék a Krisztus a 
hit által a ti szívetekben”. (Efézus 3, 16-17) 
 
Január 
Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gond-
viselésed ırizte az én lelkemet. (Jób 10, 12) 
 

Február 
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts 
meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én 
dicsekedésem! (Jeremiás 17, 14) 
 

Március 
Én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. 
(Zsoltárok 73, 23) 
 

Április 
Minden szabad nékem, de nem minden használ.                  
(I. Korinthus 6, 12) 
 

Május 
Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem 
kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik; 
adjatok, néktek is adatik. (Lukács 6, 37-38) 
 

Június 
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) 
 

Július 
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legye-
tek; az Úrnak szolgáljatok. (Róma 12, 11) 
 

Augusztus 
Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy 
buzgóságos azért, és térj meg. (Jelenések 3, 19) 
 

Szeptember 
Csak vigyázz magadra, és ırizd jól a te lelkedet, hogy el ne 
felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy 
el ne távozzanak a te szívedtıl teljes életedben, hanem is-
mertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. (V. 
Mózes 4, 9) 
 

Október 
Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, 
ahol háborúság van. (Példabeszédek 15, 16) 
 

November 
Akik szeretitek az Urat, győlöljétek a gonoszt! Megırzi ı az 
ı kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébıl megszabadítja 
ıket. (Zsoltárok 97, 10) 
 

December 
Egymást tiszta szívbıl buzgón szeressétek. (I. Péter 1, 22) 

M E G H Í V Ó 
 
    Kedves testvéreink! 
     
    Isten iránti hálával tekintünk vissza arra a tava-
lyi napra, amikor közel kétezren győltünk össze a 
bonyhai Bethlen-kastély parkjában, ünnepelni, 
találkozni, Árva Bethlen Kata örökségével ismer-
kedni. Az élmény most is elevenen él szívünkben, 
ezért az egyházkerületi Nıszövetség elnöki talál-
kozóján, majd az egyházkerület közgyőlésén is 
megfogalmazódott az a szándék, hogy ezt a szép 
eseményt évente meg kellene ismételni, lehetısé-
get adva az érdeklıdıknek a közösség, az ünnepi 
érzések, a találkozások megélésére. 
    Ezért 2015. július 11-én Bonyhán a Bethlen-
kastély parkjában és a református templomban 
családi napot tartunk, aminek a témája az imád-
ság lesz. Erdély minden református családját sze-
retnénk megszólítani és hívni erre a találkozóra. 
    A családi nap istentisztelettel kezdıdik 11.00 
órakor, ezt követıen alternatív programokra kerül 
sor külön a gyermekek, a fiatalok és felnıttek szá-
mára. A kastélyban elıadás hangzik el az imád-
ságról. Szintén a kastély egyik termében Kocsis 
István Árva Bethlen Katáról írt monodrámájának 
hangfelvétele hallgatható meg, vetített képekkel 
illusztrálva. A parkban lesz zsoltár-sátor, ahol 
zsoltárokat lehet tanulni. A tavalyihoz hasonlóan 
mőködni fog az imasátor és végig lehet járni az 
imaösvényt, amely a kastélytól indul és a temp-
lomban ér véget. Az idén is lesz csoportos kas-
télylátogatás idegenvezetéssel. 
    A szorgos asszonykezek munkáiból kiállítást és 
vásárt rendezünk, ugyanakkor téglajegyet is árusí-
tunk. A programok sora a Gordonka együttes 
16.00 órakor kezdıdı koncertjével zárul. 
    Szeretettel hívjuk a családokat, és kérjük, hogy 
imádságaikkal támogassanak, hogy Isten dicsısé-
gére, lelki gazdagodásunkra és mindnyájunk örö-
mére szolgálhasson ez a nap. A rendezvénnyel 
kapcsolatos részletesebb információkért keressék 
meg az egyházmegyei nıszövetségi elnököket. 
     
Isten gazdag áldását kívánva, szeretettel: 
 

         Borsos Melinda  
                 elnök 
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Elevenítsd fel a cím és a fogalmak segítsé-
gével azt a történetet, amelyre áldozócsü-
törtökön emlékezünk. A magánhangzókat 
azonban elveszítettük. Keresd meg ıket!  

J_z_s    m_nnyb_m_n_t_l_ 
 

_p Cs_l 1,3-14 

Pünkösdkor a Szentlélek kitöltetését ünne-
peljük. Jézus tanítványai különbözı nyel-
veken kezdtek szólni miután megteltek 
Szentlélekkel. A pünkösd szó különbözı 
nyelveken másképpen hangzik. Melyik 
nyelven hogyan mondják? Kösd össze! 
 
 

Pinksteren                              angol 
Pentecôte                               magyar 
Duhovi                                    dán 
Pünkösd                                 román 
Pinse                                      holland 
Pentecost                               szerb 
Pfingsten                                francia 
Rusalii                                    német 

Tagold az aranymondás szavait! 
 
Íme,énveletekvagyokmindennaponavilágvégezetéig.  Mt 28,20 
 
Ki mondta kinek? ……………………………………………...... 
Mikor?..................................................................................... 
Mi az értelme? …………………………………………………… 

Szerkesztette: Simon Imola Zsuzsanna 
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Háziasszonyi lelemények, ötletes megoldások 
 

* Ha a palacsintatésztát szénsavas ásványvízzel vagy 
szódavízzel készítjük cukor és tej nélkül, sokkal köny-
nyebb állagú lesz, nem ragad le, és nem utolsósorban 
olcsóbb az elıállítása is. Kétszer annyi szénsavas ás-
ványvízzel vagy szódavízzel könnyebb és vékonyabb 
tésztát kapunk, sokkal több palacsinta süthetı belıle. 
* A fıtt tészta nem ragad össze, ha kiszedés elıtt egy 
pohár hideg vizet öntünk a fızı léhez.          
* Fasírozott készítésekor a masszához tegyünk egy e-
vıkanál étolajat, így nem ragad az edény és az olaj is 
kevésbé habosodik. 
* A sovány húsokat panírozás elıtt kenjük meg olajjal, 
akkor sütés közben nem száradnak ki. 
* A rántott hús sokkal finomabb, ha a panírozásnál a 
tojásba egy kis sört is öntünk. 

 

* A mikróban felmelegíteni kívánt rántott húst húzzuk el 
folyó csapvíz alatt, így nem lesz cipıtalp keménységő 
a melegítés után. 
* Ha a hússzeletek közé mőanyag fóliát teszünk, s így 
fagyasztjuk le, ezzel a módszerrel nem fagy össze. 
Annyi szeletet veszünk ki belıle, amennyi szükséges.  
* Főszereket nem csupán a húsokra tehetünk grillezés-
kor. Ha faszénparázsra babérlevelet, rozmaringot vagy 
más illatos főszereket szórunk, a húsok átveszik az 
aromás illatokat. 
* Azért, hogy a citrom kiadja az összes levét, áztassuk 
egy órát meleg vízben és csak utána csavarjuk ki.  
* Azért, hogy ne legyen a káposzta fızéstıl kellemetlen 
szag, tegyünk egy szelet kenyeret a káposzta tetejére 
(egy kis szövetzacskóban, hogy a morzsák ne kerülje-
nek a káposzta közé). 

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

2015 – a Fény Nemzetközi Éve. Egy igevers üze-
netével rejtvényünk is erre tekint. 
 

Vízszintes: 1. Az igevers elsı része, 13. Gyıze-
lem, 14. Vissza: teher, 15. Pong társa, 16. Köb be-
tői keverve, 17. Félig puffan! 19. Vissza: település 
Biatorbágy mellett, 20. Öböl széle! 21. Híres forrás 
Jeruzsálem közelében (2Sám 17, 17), 23. Arc ré-
sze, 24. Kettıs mássalhangzó, 25. ... Zoltán, ismert 
hazai tévészerkesztı, 27. Gyakran megénekelt fe-
hértörzső fa, 29. A papok csak ilyen ruhában me-
hettek be a szentélybe (Ezékiel 47, 17-18), 30. 
Szálláshely a pusztai vándorlás idején (2Móz 15), 
31. Dagaszt, 32. Becézett Róbert, 33. Tagadószó, 
34. Régi magyar nemzetségnév, ma több település 
neve, 35. Jákób fia, József megmentıje (1Móz 37), 
36. Új Testamentum latin rövidítése, 37. Zene nyitá-
nya! 38. Szent László városa, felcserélt ékezettel, 
40. Gombóc héja! 41. Ilyen zár is van, 43. Korán   
virágzó, késın érı fanyar gyümölcs, 44. Nyílás, 45. 
Balaton-parti üdülın él, 48. A Dávidot feddı prófé-
ta? (2Sám 12), 50. Vissza: kettıs mássalhangzó. 
 

Függıleges: 1. A mennyországban ez nem lesz 
(Jel. 10), 2. Héber szó, melynek kiejtése életet vagy 
halált jelentett (Bírák 12), 3. Órahang, 4. Kedd kö-
zepe! 5. ... oldal, Karácsony Benı 1936-ban megje-
lent regénye, 6. Római öt és hamuból fızött régi 
mosószer, 7. Így ni! – Ludas Matyinál ez így ..., 8. 
Fekvıhely, 9. Spanyolok kedvenc hangszere, 10. 
Értékes ásvány, drágakı, 11. Játékvezetık eszkö-
ze, 12. Oson egynemő hangzói, 18. Csillagászati 
mértékegység, 20. Az igevers folytatása, 21. Tör-
melék, 22. Az ilyen garas értéktelen, 24. Üdülıtelep 
a Dunakanyarban, templomát Kós Károly tervezte, 
26. Költık eszköze, 28. Gyógykenıcs, 29. Dicsı-
ség németül, 31. Kettıs mássalhangzó, 32. Ilyen  
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ugrás is van, 34. Település Naszód közelében, 35. Ilyen a 
díszes csizma, 37. Nyárádmenti Jozefina, 39. Bont társa, 41. 
... Lantos, amerikai politikus volt, 42. Kökös központja! 44. 
Fogaival összezúz, 46. Mutatószó, 47. Igeképzı, 49. A térd 
elülsı része! 
 

Beküldendık: vízszintes 1, függıleges 20. 
 

Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Moldován Rozá-

lia marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban. 



  

Bévül a földi nagy körön 
Nincs annál sehol szebb öröm, 
Mint amit énekem okoz, 
S lágy húrok hangja felfokoz. 
Ott rossz kedély nem férhet el, 
Hol néhány jó társ énekel. 
Nincs ott irigység, gyűlölet, 
Viszály, harag nem sért szívet, 
Gőg, gond s minden, mi húsba mar, 
Bú, bánat elmúlik hamar, 
Ki dalban örömét leli, 
Bűn ebben őt nem terheli, 
Istennél több tetszést arat, 
Mint más öröm az ég alatt. 
A sátán művét rontja meg, 
Visszatart sok gyilkos kezet. 
Bizonyság Dávid tette rá, 
Ki Sault dalra oktatá, 
S a hárfás istentisztelet, 
Hogy öljön, attól védte meg. 
Isten szavának igazát 
A szív a dalban éli át. 
Elizeus a szellemet 
Hárfázás közben lelte meg. 
A legszebb évszakom a nyár, 
Mikor dalol minden madár, 
Ég és Föld dallal van tele, 
Az élet visszhangzik bele. 
Élen az édes csalogány, 
Dalától lesz minden vidám, 
Lelkét dalában önti ki, 
Legyünk hát hálásak neki, 
Istennek inkább sőt talán, 
Övé a kedves csalogány, 
Kit énekesnek alkotott, 
S kinek művészetet adott, 
Urát dícséri szüntelen, 
Éjjel-nappal s el nem pihen. 
A dalom is Őt tiszteli, 
Örökké hálát mond neki. 
 

(Németh Emil fordítása) 
 
 

          Luther Márton 
   Ki dalban örömét leli 
 

Reményik Sándor 
 

Egy lélek állt... 
 

Egy lélek állt az Isten közelébe’ 
S az örök napsugárban reszketett  

És fázva félt, 
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,  

És keserűn kelt ajkán a „miért”,  
Mikor az Isten intett neki: „Készülj!  

 

Valaki ott lenn meg akar születni,  
Neked szőtték e színes porhüvelyt:  

Pici kezeket, pici lábakat; 
És most hiába, le kell szállanod,  

Öröktől fogva te vagy kiszemelve,  
Hogy e testet betöltsd, 

Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. 
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!”  

 

S szólt a lélek: „Én nem akarok menni! 
Én boldog vagyok Veled, Istenem; 

Mit vétettem, hogy egedből kivetsz?  
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,  
S elhagynom búsan és reménytelen  

Az angyalokat, testvéreimet? 
Mit vétettem, hogy le kell szállanom,  
S felöltenem a gyötrő Nessus-inget,  

 

A meghasonlás örök köntösét, 
A nekem szabott hitvány rongy-ruhát?  

Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,  
S láng, mely üveg alól is égig ér:  

Mit vétettem, hogy bezársz engemet  
Kehelybe, amely megrozsdásodik, 

S ampolnába, mely romlandó cserép?!” 
És szólt az Isten szigorún: „Elég!  
A törvény ellen nincsen lázadás!  
Ha milliók mentek panasztalan,  

Talán te légy kivétel? 
Mint a fiókát az atyamadár:  

Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, 
S jobban becsülni meg az örök fészket!”  

 

S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.  
Szomorún indult a kapu felé, 

De onnan visszafordult: „Ó Uram, 
Egy vágyam, egy utolsó volna még:  

Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt,  
Szerettük egymást véghetetlenül,  

Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet,  
Szeretném viszontlátni odalenn, 

Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot.”  
S felelt az Úr: 

„Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod.” 
 


