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Tanítsd a gyermeket az ı útjának 
módja szerint; még mikor meg-
vénhedik is, el nem távozik attól. 
(Péld 22, 6) 

 
    Szeptember az iskolakezdés 
hónapja. Ilyenkor a gyermekek ne-
velése, az iskolák,  a tanulás kerül a 
figyelem középpontjába. A jó pap 
holtig tanul, tartja a közmondás, de 
ez minden emberre érvényes. Soha 
sem vagyunk túl öregek ahhoz, hogy 
tanuljunk. De a tanulásnak is meg-
van a rendelt ideje, a gyerek- és 
ifjúkor az az idı, amelyik legalkalma-
sabb a tanulásra. Hisz a legfon-
tosabb dolgokat az életben gyerek-
ként tanuljuk meg: járni, beszélni, 
írni, olvasni... Amit gyerekként, fia-
talként megtanulunk az késıbb 
döntı jelentıséggel bír az életünk-
ben, az elkísér egy életen át. 
    Ez érvényes Isten szolgálatára is. 
Minél korábban kezdjük el ezt ta-
nulni, annál jobb. Salamon jól érzett 
rá erre, amikor azt mondja: tanítsd a 
gyermeket az ı útjának módja sze-
rint (a neki megfelelı módon – új 
ford.), még mikor megvénhedik is, 
nem távozik el attól. Ez az ige el-
sısorban a szülıknek, tanítóknak, 
nevelıknek szól, de nyilván a fiata-
loknak is. Isten a szülıkre, tanítókra 
bízta, hogy a gyermekeket zsenge 
koruktól fogva bevezessék az İ or-
szágának titkaiba. A kereszteléskor 
erre a szülık és keresztszülık fo-
gadalmat is tesznek. 
    Miért annyira fontos a tanítás és a 
nevelés a családban, gyülekezet-
ben, iskolában? Azért, mert ha a 
gyermekek nem ismerik meg Istent, 
nem ismerik meg a jó utat, amin jár-
janak, akkor nagyon könnyen a 
Sátán prédájává válhatnak. Világo-
san kell látnunk azt, hogy mi egy 
veszélyekkel teli világban növünk 
fel. Egy olyan világban, amelyik 
egyre jobban eltávolodik Istentıl, 
ahol Isten szava egyre kevesebb 
szerepet játszik az emberek életé-
ben. A világ azt mondja a gyerme-
keknek: úgy éljetek, ahogy akartok, 
azt tegyétek, ami jól esik. Ne legye-
tek tekintettel semmire és senkire, 
csak önmagatokra hallgassatok.  
    A Szentírás tanítása azonban 

egészen más. Abban az áll, hogy az 
üdvösség útját is tanulni kell. Meg 
kell ismerni Krisztust, mint Meg-
váltónkat. Meg kell tanulnunk Isten 
parancsait és rendeléseit, és ez nem 
megy csak úgy magától. Ez nem 
született velünk. Mi bőnös termé-
szettel születtünk, s ez a természet 
más törvények szerint cselekszik. 
Épp ezért van szükség arra, hogy 
valaki megtanítsa nekünk: van egy 
másik természet, van Isten szerinti 
élet is. Ezért a szülık szent köteles-
sége, hogy a legalapvetıbb hiti-
gazságokat megtanítsák gyerme-
keiknek. Egyszer egy olyan unokát 
hoztak megkeresztelni, aki 6 éves 
koráig semmit sem hallott Istenrıl, 
Jézus Krisztusról. A nagyapa azt 
mondta nekem: na, most röviden 
mondjon el neki mindent Istenrıl, 
Jézus Krisztusról. Azt se tudtam, 
hogy mivel kezdjem. Ekkor érzékel-
tem, hogy milyen nagy felelıtlenség, 
ha a szülık vagy nagyszülık elmu-
lasztják ezt a szent kötelességüket, 
s a gyermeket nem tanítják meg Is-
ten dolgaira. 
    Úgy van, mint az iskolában, elı-
ször meg kell tanulmi az ábécét ah-
hoz, hogy olvasni tudjunk, s ahhoz 
hogy hinni tudjunk, a hit abécéjét is 
meg kell tanulni. Meg kell tanuljuk 
értelmünkkel is a Biblia alapvetı 
tényeit és fogalmait. Viszont nem 
elég csak értelemmel, hanem a szí-
vünkbe is el kell jusson az ismeret! 
De ha az észbe nincs bevésve, ak-
kor a Szentlélek a szívbe se írhatja 
be azt. 
    A Heildelbergi Káté azt mondja, 
hogy három fontos dolgot kell 
nekünk minél hamarabb megtanulni: 
hogy milyen nagy a bőnünk és nyo-
morúságunk, hogy miképpen vál-
tatunk meg attól és milyen hálaadás-
sal tartozunk ezért Istennek. A gyer-
mek korán fel kell ismerje, hogy ı is 
egy bőnös ember, aki hajlandó min-
den gonoszra. De ha ezt felismerte, 
akkor felragyoghat elıtte az is, hogy 
Jézus Krisztus azért jött, hogy meg-
váltson minket. Azt is korán kell 
megtanulni, hogy a keresztyén élet 
mozgatórugója nem a félelem, még 
csak nem is a fenyegetettség, ha-
nem a hála. Nagyon fontos, hogy a 

szülık, tanítók, nevelık ezeket az 
alapvetı igazságokat be tudják mu-
tatni a mindennapi életükben. Ha a 
gyerek ezt látja, késıbb be fogja 
építeni a saját életébe is.  
    Az ige azt is elmondja, hogy a 
gyermeket a neki megfelelı módon 
kell tanítani, tehát annyit és úgy, 
ahogy azt felfogja és megérti. Em-
lékszem drága édesanyámra, hogy 
már 2-3 éves koromban elıre 
mondta az imádságot, s nekem 
utána kellett mondani. Néhány év 
múlva már saját szavaimmal is tud-
tam imádkozni. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy nem minden gyer-
mek egyforma képességő. Vannak 
olyan gyermekek, akik korukat meg-
hazudtoló lelki bölcsességgel ren-
delkeznek, mások meg lemaradoz-
nak a lelki dolgokban. 
    Az alapvetı hitigazságok megta-
nításához sok szeretetre és türe-
lemre van szükség. Ez jobban meg-
hozza a gyümölcsét, mint az erıs 
szigor és a kényszerítés. Az Úr pe-
dig megadja, hogy az elvetett mag 
kikeljen és növekedjen. Nagy öröm 
ezt látni, megtapasztalni a szülık-
nek, a tanítóknak, a nevelıknek. Er-
re is igaz: a ti munkátok nem hiába-
való az Úrban.  
    Azok a gyermekek, akik fiatalon 
megismerték Istent és az İ útját, 
azok késıbb nagyon sokat fognak 
jelenteni családjuk, gyülekezetük, 
sıt egész népük javára. Igaz lesz, 
amit ez az ige mond: amit fiatalon 
megtanultunk, azt felnıttkorban 
megcselekedjük. Aki gyermek- és 
ifjúkorában lelki nevelést kapott, és 
akinek így az élete gyümölcstermı 
lett, az késıbb sokak számára lehet 
áldás.  
    Áldja meg az Úr a szülık, tanítók, 
tanárok, nevelık, lelkipásztorok, ifi-
vezetık munkáját ebben az újabb 
tanévben is, hogy tudjunk a gyerme-
keink, ifjaink életében áldássá lenni. 
Fontos, hogy az elkövetkezı nemze-
dékekben is legyenek olyanok, akik 
hitben élnek, s akik Isten Igéjét tart-
ják életük mértékének. Bárcsak len-
nének minél többen! 
                          
        Lırincz István 

 Fiatalon megtanulni,  
felnőttkorban megcselekedni 
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    Valószínő, hogy az iskolakerülık legmerészebb álma-
it is felülmúlta az a döntés, melynek értelmében a vallás-
órákon való részvétel nem kötelezı a diákok számára. 
Az Alkotmánybíróság határozata szerint, a vallásoktatás 
feladata a Tanügyminisztériumra és az iskolákra hárul, a 
diákok viszont távol maradhatnak az órákról, mégpedig 
úgy, hogy meg sem kell indokolniuk hiányzásuk okát. 
Ellenkezıleg, amennyiben igényt tartanának a vallás-
órákra, kéréssel kell jelezniük részvételi szándékukat.  
    A lelkiismereti szabadságra való hivatkozás áll a dön-
tés indoklásában, amely egy olyan beadvány nyomán 
született, melyben az eddigi gyakorlatot sérelmezte az 
igazságszolgáltatáshoz folyamodó személy. Ezt megelı-
zıen, mivel a tanintézményekben lévı vallási jelképeket 
is az alkotmány által garantált lelkiismereti szabadság 
elleni vétségként értelmezte, jobb ügyhöz méltó buzga-
lommal követelte azok eltávolítását.  
    Akár tiszteletet is ébreszthetne bennünk ennek a szü-
lınek a magatartása, aki jogai ismeretében, a saját 
meggyızıdése szerinti nevelésben szeretné részesíteni 
gyermekét. Igyekvését és céljait azonban akár az általa 
idézett Alkotmány alapján is megkérdıjelezhetjük. A 
lelkiismereti szabadság garantált – áll ebben –, ezt a 
tolerancia és kölcsönös tisztelet szellemében kell kinyil-
vánítani. Ha ettıl eltekintünk, akkor nemcsak a vallás, 
hanem több tantárgy esetében is kifogásolhatnák a szü-
lık, hogy nem meggyızıdésük szerinti nevelésben ré-
szesül gyermekük. Tiltakozhatnának a tényként bemuta-
tott feltételezések vagy a bizonyítékok nélküli, vélt törté-
nelem ellen. Iskoláséveim tananyagából például, ennek 
alapján kirostálhatták volna az evolúciós elméletet, vagy 
a kontinuitás elméletét, a forradalmároknak nevezett 
gyilkosokat, a géniusznak minısített zsarnokot, a felsza- 
badítóknak nevezett megszállókat, a politikai megrende-

lésre készült irodalmi alkotásokat, és így tovább.  
    A tiltakozás, még ha lelkiismereti okokból fakad is, 
feszültséget kelt, és ritkán, akár több éves huzavona 
után eredményez valamiféle változást.  Bölcsebb maga-
tartásnak vélem a gyermekeket arra inteni, hogy tolerál-
ják, hallgassák meg türelmesen, vegyék tudomásul a 
saját ismereteinkkel, világnézetünkkel nem egyezı elı-
adásokat és ezzel párhuzamosan ismerjenek meg, fo-
gadjanak be más, – általunk tisztának tartott forrásból 
származó – információkat is. Az ismeretek halmozása 
nem sérti a lelkiismereti szabadságot. A politikai irányza-
tok megismerése által például, nem válik senki sem au-
tomatikusan valamelyik pártnak a tagjává. Ehhez hason-
lóan, a bibliai ismeretek megszerzése sem garancia arra 
nézve, hogy valaki hitre jutna, istenfélıvé vagy keresz-
tyénné válna. Mitıl tart hát, mit remél, mit nyer az, aki ki-
marad a vallásoktatásból? Nem tudom. 
    Abban viszont, világnézettıl függetlenül egyetérthe-
tünk, hogy mit veszít, mirıl marad le az, aki elmulasztja 
a vallási ismereteket megszerezni. Ezek hiányában mit 
foghat fel, például a bibliai történetekbıl ihletıdött kép-
zımővészeti alkotásokból? Mit üzennek az Ábrahám 
áldozatát, Józsefet és testvéreit, a tékozló fiút, a da-
maszkuszi utat, az irgalmas samaritánust ábrázoló ké-
pek? A zeneirodalom jelentıs részét képezı szakrális 
mőveket is csak részben értheti az, akinek nincsenek 
vallási ismeretei. Hasonlatos ahhoz, akinek a munka-
szüneti nap és a bıséges asztal jelenti a karácsonyt és 
húsvétot, de képtelen megnevezni, hogy milyen ese-
ményt ünnepel. A fentiekbıl adódik az újabb kérdés: Aki 
nem ismeri a múltat, – a teremtést, a bőnbeesést, az 
özönvizet, a megváltást – az mire építi a jelent, és mi-
lyen jövıt tervez? 

Bustya Sándor 

Jézus iskolája 
 
    Az iskolának azt a nagy jelentıséget, amivel ma bír, a reformáció adta meg. Iskola azelıtt is volt, de az isko-
láztatás inkább csak a módosabbak kiváltságai közé tartozott. Olyan volt, mint a fehér kenyér: a gazdagok ették, 
a szegények nézték. A reformáció tette az iskolát a nép mindennapi kenyerévé. És tényleg jó és tápláló kenyér 
volt: olvasás, ének, ima, Biblia volt benne a fıtantárgy. Akkor ez volt az életre nevelés. Azóta az idı nagyon 
megváltozott. Ma már más az élet, mint akkor volt: másképp is nevelnek rá. Ma a legutolsó falusi iskola is tele 
van olyan tudományokkal, amelyeket régen még a tudományegyetemek sem ismertek: nem csoda, ha eközt a 
rengeteg tudomány közt az ének, ima, Biblia nagyon a sarokba szorult. 
    Lehetne ugyan azt mondani, hogy a mai iskolában a sok okos és hasznos mellett sok olyat is tanítanak, amit 
bátran el lehetne hagyni; de mi haszna lenne annak, ha ezt mondanánk is? Okosabb tehát azt mondani, hogy 
ami az iskolában sarokba szorult, azt mi otthon tegyük a fıhelyre. Legyen minden család a Jézus iskolája. Igaz, 
hogy nem érünk rá; sok a dolog, a gond, a baj, a gyerek, a lárma, ügyek, viták, osztozkodások, stb., stb., stb.; de 
erre azt akarom mondani, hogy a Jézus iskolája mindezektıl tehermentesíti a családot, úgyhogy nemcsak idıt 
nem vesz el semmi hasznos dologtól, hanem még szaporítja a munkaidıt, és folytonosan önti a dolgozó kezekre 
az áldást. (1931. szeptember 6.) 
                                                                                                                              Dr. Kecskeméhty István  

 

Ismeret és lelkiismeret 
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Bálint Tibor 
 

Zokogó majom 
(regényrészlet) 

 
    Ebéd után Liza félrehívta Kálmánkát: 
    – Azt hallottam, itt fent lakik egy néni, akinek meg-
jelennek az angyalok... 
    De Vinczéné csak úgy engedte el ıket, ha Rozit is 
viszik, hisz a nyakán volt még a lakásrendezés, nem ért 
rá a kislánnyal is törıdni. Liza duzzogott, hogy mindig 
reáakasztják ezt a pisist nyőgnek, de hát nem volt mit 
tennie; megragadta a húga kezét, 
és jó darabon úgy vonszolta 
maga után, akár egy kócbabát. 
    A Kövespad derekán jobbra 
térve, a Méhes utcából a sőrőn 
beépített, örökké árnyékos Csá-
kány utcába fordultak be, amely 
nyáron is ritkán száradt fel, és a 
33-as számnál, egy rossz kapu 
mögött rátaláltak Sári néni biro-
dalmára; jobboldalt lapos ház hú-
zódott, raktárhoz hasonló épület, 
melynek ereszén kiritkult a zsin-
dely: ez volt az utcáról felszedett 
bénák, koldusok menedékhelye; 
baloldalt orgonabokrok sorakoz-
tak, középen egy vízcsap állt, az 
udvar mélyén pedig maga az 
imaház emelkedett, egy sárgára 
festett épület, négy nagy ablakkal 
a kapu felé, s lépcsıjére eperfa 
vetett árnyékot; a szent hajlékot 
maga Sári néni építtette, egy 
Szikrıl Kolozsvárra vetıdött pa-
rasztasszony, huszonöt évi cselé-
deskedéssel. 
    Az elsı barátkozó lelkeket úgy 
fogta be, mint a madarászok a 
csízeket, kerti pacsirtákat: gyümölcsérés idején végre 
tárta a kaput, hadd lepjék el a Pata utcai meg a Pillangó 
telepi kölykök a fákat, s mikor épp lakmároztak, az eresz 
alól odatoppant a botjával, és azt mondta: 
    – Lopni tudtok, azt látom!... No, szálljatok csak le, 
hadd hallom, imádkozni tudtok-e?! 
    De nem ismerte egyik sem a miatyánkot; beterelte hát 
ıket a tornácra, sorba ültette a padon, vizet hozott a 
tálban, és mind a huszonkettınek megmosta a lábát, 
akár egy lélekben még kislány Mária Magdolna, aki már 
e kölykök elıtt is vezekelni akar; aztán összeillesztette a 
gyerekek kezét, és mondta elıre az imádságot, a kicsik 
pedig utána dünnyögték. 
    Chischolm Róbert, a kolozsvári zsidó misszió lel-
kipásztora, egy ízben meglátogatta Sári néni vasárnapi 
iskoláját, és egy szemléltetı festményt ajándékozott 
neki az üdvösség és a kárhozat útjáról; a kép eredetije a 
gyakori használattól hamar tönkrement, és a bibliás 
asszony egy festıvel kétszáz darab tojásért újrafestette, 

mint nélkülözhetetlen eszközt. 
    A három gyerek elfogódottan nyomult be az imaház 
legelsı padjába, cipıjük zörgött, és ık maguk ijedtek 
meg leginkább a zajtól; elıl Liza botladozott, maga után 
húzva a kicsit, mögöttük Kálmánka, de alig bújt be egy 
lépésnyire, máris lekuporodott a pad szélére, és nézte 
az eléje tőnı csodát, a hatalmas festményt: a válasz-
úton kereszt állt, s mintha villám sújtotta volna, egyik 
ága kápráztató szikrákat szórt, a másik azonban üszkö-
sen lehanyatlott; itt, az Úr mennyei palotája elıtt sejtel-
messé szőrt fényben angyalok lebegtek, ajkukat rászo-
rítva a harsonákra, miközben arcuk pufókká dagadt, s 
szemük kikerekedett, mint a kabátgomb; a kép bal felsı 
szögletében az Úr trónolt egy ezüstorgonához hasonló 

asztalnál, s hatalmas osz-
tálynaplóba írta be az emberek 
bőneit és jó cselekedeteit, hogy 
haláluk után számon kérje azo-
kat. 
    A másik oldalon a kárhozatba 
vezetı utat koponyák szegé-
lyezték, szemüregükben sötét-
ség komorlott, s ahogy beljebb 
hatolt a tekintet, már nem tudott 
megfogózni semmi bizonyos-
ban, mintha oldott tőz és álcá-
zott mélység fölött lebegnének a 
tárgyak s maguk az emberek is; 
itt csak egy kéz bukkant elı, 
csuklóig süllyedve valami fertel-
mes anyagba, ott egymásra do-
bált testek senyvedtek a lángok 
között, s az ördög vigyorogva 
forgatta ıket villájával; emitt 
rémséges alakok merültek nya-
kig a szurokba, amott csak egy 
hátrahanyatló fej, egy megvil-
lanó szemfog küldte utolsó, né-
ma kiáltását a szemlélı felé. 
    Megint jött egy csoport gye-
rek a Pillangó teleprıl: harisnyá-
juk letőrıdött, orrukból gyertya 

csüngött, kabátkájuk földuzzadt és hátrafeszült az alája 
gyömöszölt rongyoktól; levették sapkájukat, szipogva, 
köhécselve befelé nyomakodtak a padok közé, és 
sokáig fészkelıdtek a helyükön. Mikor már begyőltek 
vagy tizenketten, Sári néni egy félkört húzott a levegıbe, 
mintha el akarná törölni az ijesztı látomást, s a Zengjen 
hálaénekbıl egy zsoltárt énekelt nekik: 

 

Engem szeret Jézusom, 
bibliából jól tudom, 

mind övé a kisgyerek, 
erıt ád a gyöngének. 

 

    És alighogy megtanulták a zsoltárt s azon felül még 
vagy két aranymondást is, Sári néni elıretipegett a 
lakásához, poharakat meg egy üveg málnaszörpöt ho-
zott, az egyik kisfiút kiküldte vízért, mindenik gyereknek 
kevert egy-egy frissítıt, egészségükre kívánta, s pillan-
tása gyöngéden cirógatta végig az ivásban buzgólkodó, 
ügyetlen kölyköket; mielıtt elbocsátotta ıket. 

Plugor Sándor rajza 
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Micsoda értékes és életre fontos lelki műveltséget adhatunk ifjainknak, ha nem 
a vallási műveltséget? Az egyetlen igazán életérdekű modern műveltség:  

a vallási műveltség. Más korok ezt tudták... 
Babits Mihály 

    A gyermekek vallásos nevelésé-
nek kezdete két szép bibliai ese-
ményre vezethetı vissza: az egyik 
egy századokon át gyakorolt ószö-
vetségi hagyomány, a másik Jézus 
Krisztus örökhangzású hívása. 
    Mózes korából származik az a 
rendelkezés, amely elıírta, hogy a 
pusztai vándorlásra emlékeztetı 
kovásztalan kenyerek (pászka) ün-
nepe alkalmával az egész családnak 
emlékezni és emlékeztetni kellett 
Isten csodálatos szabadítására. És 
ha egykor a te fiad téged megkér-
dez, mondván: Micsoda ez? akkor 
mondd néki: Hatalmas kézzel hozott 
ki minket az Úr Égyiptomból, a szol-
gálatnak házából. (2Móz 13,14) Az 
emlékezés és emlékeztetés fontos 
és elengedhetetlen része volt, ami-
kor a legidısebb férfi családtag min-
den évben elmesélte az egyiptomi 
szabadítás történetét, s így a zsidó 
gyermekek belenıttek az Isten tette-
inek és népük történelmének isme-
retébe. 
    Az Újszövetségben olvassuk, 
hogy Jézus arra kérte a felnıtteket:  
Engedjétek hozzám jönni a gyerme-
keket –, s a szülık gyermekeiket Jé-
zushoz vitték, İ megérintette, átölel-
te és megáldotta ıket. Ez az Úr Jé-
zus Krisztus szeretetének egyik leg-
szebb pillanata.  
    Mivel a középkorban a keresztyén 
egyház volt a mővelıdés és a taní-
tás legfontosabb és majdnem egye-
düli intézménye, így a vallásos taní-
tás egybeolvadt vagy együtt haladt a 
tudomány és nevelés gyakorlásával. 
A keresztyén nevelésrıl a középkor-
ban az egyház, és fıleg az egyházi 
iskolák gondoskodtak. Erdélyben a 
XVII. században Apáczai Csere Já-
nos hosszú hollandiai tanulmányút-
járól hazatérve, az ottani tapasztala-
tai alapján, az iskolák fölöttébb szük-
séges voltáról igyekszik meggyızni 
a korabeli erdélyi társadalmat.  
     A reformáció közelebb hozta az 
egyháztagokhoz a vallástanítást, 
mindenekelıtt a nemzeti nyelvekre 
fordított Bibliával és a különbözı 
vallásos könyvekkel. Luther Márton 
felnıtteknek és lelkipásztoroknak ál-

lította össze Kis Kátéját, s a refor-
mátusok hitvallási alapirata, a Hei-
delbergi Káté sem a kisgyermekek 
vallásos nevelését célozta meg 
1563-ban, de a XX. században Er-
délyben a konfirmációi elıkészítés 
tananyagává vált. 
    A reformáció utáni évszázadok-
ban a gyermekek és ifjak vallásos 
nevelése az iskolákban történt, úgy-
annyira, hogy az 1948-as államosí-
tásig minden magyar református 
gyerek az iskolában részesült vallás-
tanításban. Az 1948-as államosítás 
után – legalábbis Erdélyben – egy 
szép „vallásórás hıskorszak” kezdı-
dött el. A gyülekezeti vallásórák any-
nyira beépültek az erdélyi magyar 
református közösségek életébe, 
hogy a fentrıl jött hatalmi intézkedé-
sekkel sem tudták azokat megszőn-
tetni. Fél évszázada kerültem el szü-
lıfalumból, s valahányszor elme-
gyek a pókai templomba, legelıször 
a szombat délutáni vallásórás e-
gyüttlétek jutnak eszembe, mert kitö-
rölhetetlenül bevésıdtek gyermek-
kori emlékeimbe és felnıttkori sze-
mélyiségembe. 
     

A kelet-európai politikai változások 
után megváltoztak a régi hagyomá-
nyos életkeretek, átrendezıdtek a 
falvak, városok és az életformák, s a 
szemünk elıtt alakult át a gyüleke-
zeti vallásoktatás is Erdélyben. Ha-
tásos és mozgalmas lett az évente 
megtartásra kerülı gyermekevan-
gelizációs bibliahét. Tapasztalatom 
szerint az utolsó negyedszázad leg-
jelentısebb erdélyi református egy-
házi sikere, és – hála Istennek – 
ezalatt felnıtt húsz-huszonöt évfo-
lyam. 
    Elismeréssel kell szólnunk a kép-
zett vallástanárokról, akik a kezdeti 
idegenkedés, gáncsoskodás ellené-
re is kitartással végzik áldott szolgá-
latukat, s ezért illesse tisztelet ıket. 
    Református vallásórás gyermeke-
ink iskolai vagy templomi szereplé-
sén a fiatal szülık büszke mosolya, 
a nagyszülık meghatódottsága bizo-
nyítja, hogy a mai modern korban is 
felette szükséges és hasznos a val-
lásos nevelés a családban, iskolá-
ban és gyülekezetben egyaránt. 

                       
                                   Ötvös József 

A vallásoktatás vázlatos története 

Iskolai tanítás egy XV. századi fametszeten 



6. Mária és Márta magazin 

Úgy emlékszem vissza a Veress 
családra, mint egyike azoknak – 
mert hál’Istennek több is van 
Somosdon – amelynek apraja-
nagyja minden istentiszteleten, 
gyülekezeti alkalmon jelen volt. A 
gyerekek ott voltak a vallásórá-
kon, s miután konfirmáltak, oszlo-
pos tagjai lettek az ifjúsági biblia-
órának. Segítettek a vallásórák 
tartásában, táborok, rendezvé-
nyek szervezésében. Húsz év 
után, akkori emlékeikrıl, élménye-
ikrıl beszélgetünk a lányokkal: 
Évával, Irmussal, Piroskával, Már-
tával és édesanyjukkal, Irmával. 
 
    – Sokat kellett noszogatni titeket, 
hogy járjatok templomba, vallásórá-
ra? 
   Márta: – Nem, az olyan egyértel-
mő volt, hogy vasárnap délelıtt és 
délután templomba megyünk. Hoz-
zátartozott az életünkhöz. Minket 
sosem küldtek, hanem mindenki 
készült és együtt ment az egész 
család. Volt úgy, hogy 10 órakor 
éppen kezdıdött egy jó rajzfilm a 
tévében, de attól még készültünk és 
indultunk a templomba.  
    Irmus: – Én most sem értem, 
hogy sikerült minden alkalmon ott 
lenni: péntek este az ifin, szombat 
este, vasárnap délelıtt, délután a 
templomban és még vallásórán is. 
Most, ha délelıtt templomba me-
gyünk, hazajövünk, ebédelünk, a 
gyermekeket elrendezzük, s leg-
többször már nem érünk rá vissza-
menni a délutáni istentiszteletre. 
Középiskolás korunkban volt olyan, 
hogy hétvégeken meglátogattak 
nyárádszeredai osztálytársak, olyan-
kor nem mentünk volna, de édes-
anyám mindig azt mondta, hogy a 
vendégeket is visszük a templomba. 
    Édesanya: – Nagy volt a háztar-
tás, meg sok volt a ház körüli munka 
mégis mindig elérkeztünk.              
 

Emlékszem, egyszer úgy nézett ki, 
hogy én és a férjem nem érünk rá, s 
csak a lányokat küldtük templomba. 
Akkor Évike megszólított, ha mi nem 
megyünk, akkor ık sem mennek, 
ragaszkodtak, hogy együtt menjünk.   
    – Kitıl tanultátok az elsı imádsá-
got? 
    Irmus, Márta, Piroska, Éva: – 
Édesanyánktól. Gyermekeinknek is 
azt tanítjuk. Az étkezés elıtti imád-
sághoz már a legkisebbek is össze-
teszik a kezüket.   
    Édesanya: – Én már nem emlék-
szem pontosan, hogy édesanyámtól, 
vagy nagyapámtól. Nagyapám akkor 
volt elemi iskolás, amikor még fele-
kezeti iskolában tanultak a gyerme-
kek, a padláson megtaláltam a tan-
könyveit, volt közöttük egy imádsá-
goskönyv is. Mind megtanultam a 
benne levı imádságokat. Nagyszerő 
imádságok voltak. Vallásórákon is 
sok imádságot tanultam és sok szép 
éneket az énekeskönyvbıl. Késıbb 
a lányaimnak is megtanítottam.      
Édesanyám is sokat mesélt arról, 
hogy miután árván maradt, hogyan 
segítette, vezette az életét, minden-
napjait az Isten. 
    – Ti lányok, felnıttetek, férjhez 
mentetek, hét fiú- és két lányunoká-
val gazdagodott a nagy család. Ho-
gyan tudjátok továbbadni gyermeke-
iteknek, amit a családi otthonban 
kaptatok? 
    Márta: – Mi, Piroskával Somos-
don alapítottunk családot. A volt ifi-
sek közül néhányan a gyülekezeti 
vallásórákat tartjuk, felváltva. Amikor 
megyek, viszem a kisfiamat is, úgy, 
ahogy engem is vittek a szüleim. 
Megtanultuk már az elsı imádságo-
kat. Nem tudom, hogyan fognak 
majd dönteni 14 évesen a gyerme-
keim, amikor konfirmandus sorba 
kerülnek, de én most megteszem, 
amit megtehetek. Ebben a férjem-
mel is egyetértünk.                                  

Éva: – Mi Magyarországon élünk, 
fiaim egyházi iskolába járnak. Az 
iskolai hittan mellett, kötelezıen 
részt kell venniük a gyülekezeti is-
tentiszteleten. Vasárnaponként, ha 
lehet, akkor együtt, ha mégse sike-
rülne, akkor valamelyikünk, én vagy 
a férjem elmegyünk a gyermekekkel 
a templomba. Nemrég költöztünk át 
Mályiba, most kapcsolódtunk be az 
új gyülekezetbe. Elızı lakhelyünkön 
a férjem presbiter volt, én hitoktató 
vagyok Miskolcon. Az egyházi isko-
láknak elég szigorú fegyelemmel, 
öltözködéssel, magatartással, temp-
lom- és óralátogatással kapcsolatos 
szabályai vannak. Mégis, azok a 
szülık, akik azt szeretnék, hogy 
gyermekeik jót tanuljanak, vallásos, 
erkölcsös nevelést kapjanak, színvo-
nalas, minıségi oktatásban része-
süljenek, azok az egyházi iskolát 
választják. 
    Irmus: – Nyárádszeredában bein-
dítottuk a vasárnapi iskolát. A vallás-
tanárnıvel felváltva tartjuk. A helyi 
lelkipásztor és családja maximálisan 
támogat, mindennel felszerelték a 
termet, ahova várjuk a gyerekeket. 
Mi visszük a sajátjainkat is. Sajnos, 
egyelıre kevés gyerek jön, s temp-
lomba is kevesen hozzák el a gyer-
mekeiket. De nem adjuk fel, megke-
restük az anyukákat is, beszéltünk 
velük. Megtartottuk a gyermek-
evangélizációs hetet, arra többen 
eljöttek. Lehet, nekünk is kényelme-
sebb lenne, nem mindig húzni ma-
gunk után a gyermekeket, de így 
tanultuk itthon.  
    Piroska: – Miután kinıttünk az ifis 
közösségbıl, még néhányan össze-
jártunk, úgynevezett „vacsoracsa-
tákat” tartottunk. Mindig volt igei be-
vezetıje ezeknek az alkalmaknak. 
Aztán családot alapítottunk. Most 
már egyik-másik családban gyerme-
kek is vannak. Ezért egy kicsit meg-
gyengült a közösség, nem tudunk 
rendszeresen bibliaórás alkalmat 
tartani, de járunk templomba. Létre-
hoztunk egy alapítványt, kibéreltük 
az egyik egyházi ingatlant, a volt 
tanítói lakást. Gyerekeknek, fiatalok-
nak szeretnénk programokat szer-
vezni.  A tiszteletes úr és a presbité-
rium áldását adta terveinkre, lehetı-
ségeik szerint támogatnak is.  A fér-
jeink is támogatnak elképzeléseink-
ben. Mindezt azért tesszük, mert 
minél több embert szeretnénk kö-
zösségbe kapcsolni.  
       Borsos Melinda 

A Veress lányok lelki stafírungja 



„Sajnos és sajnálatos, hogy a hit és a vallásos élet olyan 
változékony az emberekben. Legerısebb a gyermekkor-
ban, elhalványul az ifjúkorban, néha egészen kihagy a 
felnıttkorban, hogy aztán visszatérjen az öregkorban.”  
(dr. Iuliu HaŃieganu, kolozsvári orvosprofesszor) 
     
    A fenti idézet nagyon szépen körvonalazza hitéletünk 
változékony görbéjét, mely idınként felfele, máskor kis-
sé lefele mutat. Az idézetet olvasva fogalmazódott meg 
bennem az, hogy, ha már gyerekkorban nem neveljük 
gyerekeink szívébe az Isten iránti szeretet csíráját, ak-
kor nem létezik görbe; nincs mi kivirágozzon, vagy idın-
ként lankadjon. Nagyon nehéz a keresztyén szellemben 
való nevelés nélkül Istenhez közel kerülni. Az isteni sze-
retet csírája minden ember lelke mélyén ott van és Is-
tentıl adatott, azonban ezt tudatosan fel kell ébreszteni, 
és ápolni kell. Weszely Ödön, neveléstudományi szak-
ember a vallásos nevelés fontosságát nem a hitben és a 
hitbıl fakadó tevékeny életben látja, hanem abban, hogy 
„a vallás lelki szükséglet”. A vallásos nevelés elsısorban 
a gyermek lelkében csírázó vallásosság felnevelésébıl, 
táplálásából áll.  
    Weszely Ödön a vallásos nevelés jelentıségét három 
pontban foglalja össze: „A vallástanítás adja meg a val-
lás és az erkölcsi igazságok ismeretét. (…) Itt tanulja 
meg a gyermek: mik a helyes cselekvés törvényei, mi az 
erény, mi a bőn, mit kell tennie. A vallás tölti el a lelket 
tisztább és nemesebb érzelmekkel, s az Istenben való 
hit, a remény, a szeretet szabályozóivá lesznek az 
egész érzelmi életnek. A vallás hat legerısebben az 
akaratra. Azok az érzelmi motívumok, azok a misztikus 
hullámzások az emberi lélekben, melyeket a vallás táp-
lál, sokkal erısebbek s meghatározóbbak, mint az értel-
mi megfontolás. Ezért fejlesztheti ki a vallás legjobban a 
lelkiismeretet, mely azután biztos irányzója s mértékadó-
ja a cselekvésnek.” 
    Érett személyiséggel rendelkezı embernek tekintjük 
azt, akinek van már egy elképzelése a világról, Istenrıl; 
vannak erkölcsi elvei és értékei, amelyek irányítják éle-
tét, és ezek értelmében felelısséggel tudja vállalni a 
családi és társadalmi kötelezettségeit. A vallásos neve-
lés célja a lelki szükséglet kialakítása mellett az, hogy 
érett, kiegyensúlyozott és erkölcsi értékekkel rendelkezı 
felnıtteket neveljen. Az egészséges énkép és világnézet 
kialakítása csecsemıkorban kezdıdik, az anyatej elsı 
cseppjével, vagy talán még messzebb mehetnénk, és 
azt mondhatnánk, hogy már akkor elkezdıdött, amikor 
édesanyánk szívében megfogant a kívánság születé-
sünkre vonatkozóan. Ezért nagyon tudatában kell len-
nünk keresztyén édesanyaként, hogy mekkora feladat 
és felelısség hárul ránk a gyerekeink hitbéli nevelésére 
vonatkozóan. Keresztyén nevelés hiányában merülnek 
fel a felnıtt életben az olyan erkölcsi problémák, ame-
lyek társadalmi életünket veszélyeztetik: nincs meg a 
szabályok és a tekintély tisztelete, megjelennek a kiska-
puk, a szabályok kijátszása, nincs értéke az adott szó-
nak, egyre közömbösebbek leszünk egymás iránt. Ezek  

 

 
 
 
a veszélyek életünket válságos pillanatokhoz vezetik: 
válások, házasság nélküli együttélések, felelıtlen gyer-
mekvállalások, függıségek elhatalmasodása éltünk fe-
lett. 
    Szakmám gyakorlása során azt éltem meg, hogy hit 
nélkül nincs igazán lelki gyógyulás. Lehetnek jó eredmé-
nyeink azáltal, hogy a hozzánk segítségért forduló em-
berekkel közösen felderítünk és megerısítünk erıforrá-
sokat, amelyek enyhíthetik szenvedésüket és elviselhe-
tıbbé tehetik életüket, de igazán gyógyulást csak Isten 
kegyelmébıl tapasztaltam. 
    Az utóbbi évtizedekben a pszichológusok, egyre több 
vizsgálat alapján, arról gyızıdtek meg, hogy a hívı em-
berek egészségesebbek és lelkileg kiegyensúlyozottab-
bak a nem hívıknél. A hitüket gyakorlók esetében az 
elhalálozási arány sokkal kisebb, és általában is jobb 
fizikai állapotnak örvendenek. Mondhatjuk, hogy ez 
részben a hitüknek megfelelı életmódnak köszönhetı – 
fontos számukra a család megtartó ereje, a keresztyén 
élet közösségi gyakorlása és a halálon túli élet remény-
sége. A hívı ember gyorsabban és eredményesebben 
lép tovább az élet nagyobb traumáin, amiben a család 
és egy egész közösség is segíti ıt. 
    A személyközpontú személyiségelméletek az embe-
rek önmegvalósítási és önirányítási képességét hangsú-
lyozták. Önmegvalósítás akkor következik be, amikor az 
ember önértékelése már nemcsak a többi ember értéke-
lésének a függvénye, hanem inkább saját tapasztalatá-
nak az értékelése. A tapasztalat értékelése arra vonat-
kozik, hogy az ember tudatosan figyel egy idıben önma-
gára, belsı jelzéseire és történéseire, és a külvilág visz-
szajelzéseire. Az önmagunkra való figyelés és a belsı 
iránytőnk jelzéseinek a figyelése csak akkor lehetséges, 
ha az ember másokkal való kapcsolatában ıszinteséget, 
törıdést és odafigyelést tanúsít. A másokra és önma-
gunkra való feltétel nélküli és hiteles odafigyelésre Isten 
és hitünk nélkül azonban nem vagyunk képesek. 
 
            Porkoláb Annamária 
       pszichológus 

Mária és Márta magazin 7. 

Keresztyén szellemben 
nevelt személyiségünk 

Váci Mihály 
 

Eső a homokra 
(részlet) 

 

Osztani magad: – hogy így sokasodjál; 
kicsikhez hajolni: – hogy magasodjál; 
hallgatni őket, hogy tudd a világot, 
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. 
Széjjel szóródni – eső a homokra – 

sivatagnyi reménytelen dologra, 
s ha nyár se lesz tőled – s a táj se zöldebb: 

– kutakká gyűjt a mély: – soká isznak 
belőled! 



      Mária és Márta magazin 8. 

A vallásos nevelés legelıször ott-
hon kezdıdik, a kis esti imádsá-
gokkal, de mindenképpen szerepe 
van benne, és szerepe kell legyen 
az egyháznak is. Errıl beszélget-
tünk Zöld György nyugalmazott lel-
késszel, akinek életpályája során 
lehetısége volt többféle helyzet-
ben megtapasztalni más és más 
körülmények és nehézségek kö-
zött is a vallásoktatás szépségét. 
 
    – Mi a szerepe az egyháznak a 
vallásos nevelésben? 
    – Abból induljunk ki, hogy „a gyer-
mek Isten ajándéka” (1Móz 33, 5), 
de ott van a figyelmeztetés is, hogy 
csak „bizonyos ideig” (1Kor 7, 5). 
Ugyanakkor tudjuk, hogy az idı rö-
vid és jól kell azt használnunk. A cél 
pedig az ige biztos ismeretének a 
gyarapítása és erısítése a gyere-
keknél, tudva, hogy „a hit ismeret” 
és ugyanakkor „szívbéli bizalom, 
amelyet a Szentlélek ébreszt ben-
nem az evangélium által”. (Heidel-
bergi Káté 21.) A hit Isten ajándéka 
ugyan, de azt is tudjuk, hogy „a hit 
hallásból van, a hallás pedig Isten 
igéje által” (Róm 10, 17), tehát ne-
kem lelkészként is van részem ben-
ne. Tulajdonképpen a Szentlélek 
csodája a hit, s közben megvan az 
én felelısségem is. Sıt, akár a pres-
bitériumé is, hiszen nekünk kell biz-
tosítanunk például télen a főtött ter-
met, ahol emberi körülmények kö-

zött lehet vallásórákat tartani. 
    A vallásoktatásban határtalan 
lehetıségek vannak arra, hogy a 
gyerekek megismerjék a bibliai törté-
neteken keresztül az egyház tanítá-
sát, és odaszoktassuk a gyülekezet-
hez ıket. Persze szükséges az is, 
hogy a szülık se legyenek közöm-
bösek az egyház és a hit dolgai 
iránt. 
    – Milyenek a tapasztalatai ezen a 
téren? 
    – A vallásoktatást illetıen is sze-
rencsés voltam, egy kis közösség-
ben kezdtem a pályámat 1977-ben 
Mezıköbölkúton, egy elszigetelt me-
zıségi faluban, ami tulajdonképpen 
elıny volt. A szülık fontosnak érez-
ték, hogy együtt dolgozzunk, támo-
gatták a munkánkat. Nagy áldás volt 
az is, hogy a vallásos nevelés már 
azelıtt elkezdıdött, hogy vallásórára 
kezdtek volna járni, hiszen az egé-
szen kicsi csecsemıket is elhozták a 
templomba, hogy szokják, nem em-
lékszem fészkelıdı hangoskodó 
gyerekekre. A vallásórák látogatott-
sága közel 100 százalékos volt és 
ez ott természetes volt. Annyira fon-
tos volt a szülıknek, hogy amikor 
meg akarták szüntetni a faluban a 
magyar tannyelvő felsı tagozatot, 
akkor a küldöttség azzal érvelt a 
megyei tanfelügyelıségen, ha nem 
tanulnak meg a gyerekeik magyarul, 
akkor nem fognak tudni konfirmálni. 
     Igen kedves emlékem, egy Ernı 

nevő kisfiú, aki félt vallásórára eljön-
ni, ezért elsı és második alkalom-
mal az édesanyja ölbe vette a fiát és 
vele maradt a vallásórán. Aztán per-
sze a kisfiú látta, hogy jó oda járni 
és késıbb már kíséret nélkül is jött. 
    A vallásórák akkor másak voltak, 
hiszen abban az idıben, különösen 
vidéken, nagy dolog volt a flanelre 
felragasztható kép vagy diafilm, vi-
szont több tere maradt a kreativitás-
nak. Én akkor tele voltam ötletekkel: 
készítettünk bibliajelzıket, kereszt-
szemeseket, mindenfélét. A kereszt-
szemesek nemcsak a kicsi kezeket 
foglalták le, hanem ezzel egyidejő-
leg egy életre belevarrták az arany-
mondásokat a lelkükbe is. Sok ün-
nepélyt tartottunk és élénk gyüleke-
zeti életet éltünk. Számomra és a 

Szép emlékű vallásórák 

  

La vita è bella  
 
    Dél-Amerikában nıtt fel, majd munkát vállalt, de a napok lassan egyformákká váltak a szemében. Közben 
arról álmodott, hogy megtanul angolul, utazik és megéli élete kalandját. Amikor rájött, nem elég álmodozni, ha-
nem lépnie kell, felmondott a munkahelyén. Eladta mindenét: a lakást, az autót, a bútorokat, sıt még a ruháinak 
is egy részét és elindult Írország felé.  
    A sok esı eleinte bosszantotta, vágyott az otthoni napsütésre. Ekkor kezdte az esıt lehetıségként szemlélni: 
eszébe jutott, hogy az esı az koszos ablakokat jelent. A vállalkozása, amit indított, nem volt formabontó, vagy 
újszerő, ezért valami többletet kellett hozzáadnia, hogy ıt válasszák. Ablakokat tisztított és vállalta, hogy a nyí-
lászárókat is megjavítja, az ablaktisztítás mellett, felár nélkül. Egyszer egy vendéglıhöz hívták valami aprósá-
gért, amit 15 perc alatt megoldott, és a tulajdonos megkérdezte, hogy mennyivel tartozik. Azon tőnıdött, hogy 
mennyit lehetne kérni negyedóra munkáért, s mivel éhes volt, azt kérte, inkább vonják le ebédje árából a munka 
ellenértékét. A tulajdonos erre azt mondta: – Tudja mit, jobb ajánlatom van, ezután minden nap ehet nálam, ön-
költségi áron. Mikor belegondolt, rájött, hogy ez napi 60 százalék kedvezményt jelent, s hosszú távon igencsak 
kifizetıdı.  
    Azóta vallja, hogy a dolgok tulajdonképpen igen egyszerőek, és hogy a lehetıségek mindenki elıtt ott hever-
nek, csak meg kell látni ıket. Mert az élet szép. 
                     K2 
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 gyülekezet számára is fontos volt, hogy a 
vallásórákat mindig ugyanabban az idıben 
tartsuk, és a nagyobbakkal ezeket az al-
kalmakat felhasználtuk arra is, hogy kultu-
rális értékeket osszak meg velük. Nekik 
már egyháztörténetet is tanítottam és sok 
hasznos dolgot a mi drága örökségünkbıl. 
    1988-ban kerültünk Rettegre, ahol 
ugyan nem voltunk olyan elszigetelten, 
hiszen Dés alig 15 kilométerre volt, itt vi-
szont a szórványosodás sokkal elırehala-
dottabb volt. Ez egy régi vásáros hely, sok 
vegyes házassággal, és sokan a vallás-
órára járó gyerekek közül nem tudtak ma-
gyarul. Mindezek ellenére példátlan volt a 
ragaszkodásuk az egyházhoz. A szülık 
örültek annak, hogy abban a 2 órában 
anyanyelvükön beszélhetnek a gyerekek, 
és hogy így pótolunk valamit, illetve segít-
séget nyújtunk abban, amit ık elmulasztot-
tak vagy nem tudtak megadni. 
    1991-tıl Székelyvajában folytattuk és 
ugyanazt szerettük volna elérni, amit Kö-
bölkúton megtapasztaltunk, de idıközben 
már megváltoztak a körülmények, a gyere-
keket könnyebben elvonta a televízió, a 
számítógép, más tapasztalataik és más 
igényeik voltak. Itt viszont megint szeren-
csénk volt, mert a saját gyerekeink idıköz-
ben felnıttek, s így a feleségem nagyobb 
részt vállalhatott a vallásórák elıkészíté-
sében. Egy darabig én tartottam az iskolai 
vallásórákat is, késıbb pedig a vallásta-
nár. Itt is nagy segítség volt több szülınek 
a pozitív hozzáállása. Ekkor vezettük be – 
holland mintára és segítséggel – a vakáci-
ós bibliaheteket: volt olyan év, hogy kettıt 
is tartottunk. 
    – Mérhetı-e a gyülekezeti vallásóra  
eredményessége? 
    – A vallásórai munka eredménye nehe-
zen mérhetı, de jó, amikor 20 év múltán 
egy-egy esküvın fel tudom mutatni a 
menyasszonynak a vallásórán készült szí-
nes kis rajzait, talán apróság, de fontos 
lehet mindkettınknek. A vallásórák sikere 
pedig azon is múlik, hogy a szülık meny-
nyire érzik fontosnak. Az elhivatott vallás-
oktató és a szülık ilyenkor, ha együtt mun-
kálkodnak, annak meglesz az eredménye. 
Ugyanakkor tudnunk kell, hogy nem min-
dig egyszerő a szülıknek, hogy az iskolai 
vallásoktatás mellett a gyülekezetire is 
elvigyék a gyerekeiket, mert erıfeszítést 
kell tenniük, de megéri. 
    Legvégül pedig azt nagyon fontosnak 
tartom kiemelni, hogy minden munkánk és 
erıfeszítésünk mögött ott kell lennie a sze-
retetnek. 
                                              

                 Korondi Kinga 

 

Pósa Lajos 
 

Szeresd a gyermeket! 
 

Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár,  
Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár.  
Mikor szomorkodol: szemed közé nevet,  
Ha bűnre bűn nyom is: ő akkor is szeret.  
Szívednek mélyiből kicsalja a borút,  
Fejedre rózsákból vígan fon koszorút.  
Ne érje gond soha, ki rád hajnalt derít:  
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!  
 

Szeresd a gyermeket! A gyermek gyenge tő,  
Friss fakadó rügyet szelíden rengető.  
Ha ápolója nincs: elcsenevész, lehull!  
Mindig vigyázz reá! Állj mellé támaszul.  
Fogd meg a romboló viharnak ostorát,  
Ne csapkodja vadul azt a kis zsönge fát,  
Ne bántsad a jövő szendergő képeit –  
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!  
 

Szeresd a gyermeket! A gyermek tiszta szent,  
Ártatlan angyal ő a föld porába’ lent.  
Lelkén nincs semmi folt, mint a galamb, fehér,  
Imája a mennybe leghamarább felér.  
Kedves az Úr előtt, kinek rá gondja van,  
Ezer veszély között, mikor jár gondtalan:  
Elküldi angyalát... megfogja kis kezét...  
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!  
 

Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,  
Szemének tükriből játsszék örök mosoly.  
Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,  
Majd érzi súlyosan ő is az életet.  
Hintsen a kikelet tarka virágokat,  
Daloljon a madár az árnyas lomb alatt.  
Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit –  
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!  
 

Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán  
Csapongva illanó arany lepkék után!  
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,  
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű!  
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!  
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!  
Becéző szeretet övezze fürtjeit –  
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit! 
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Hitelesen és szeretettel 
 
Vallásoktatókat kerestem – akik egészen kicsiktıl 
érettségizıkig, minden korosztállyal foglalkoznak –, 
hogy beszéljenek hivatásukról, nehézségeikrıl, sike-
reikrıl, céljaikról és eredményeikrıl. Így találkoztam 
Szombat Ibolya Csillával, aki azt meséli, korán elhatá-
rozta, hogy segítı szakmát választ. Innen egyenes út 
vezetett a valláspedagógia és szociális munka egye-
temi szakra.  
Ezzel szemben Simon Imola Zsuzsánna nem tudato-
san ment a saját útján, sokkal inkább a kudarcok 
mutatták meg, ha nem jó irányba tévedt. Bár gyer-
mekkorától kezdve vonzotta a tanári pálya, elıször 
mégis más irányban próbálkozott, majd vallás-
francia szakot végzett, ám amikor elıször merült fel 
a lehetısége annak, hogy vallást tanítson – noha 
volt képesítése hozzá –, úgy gondolta, hogy ez túl 
nagy felelısség. Végül amikor döntenie kellett, még-
is ezt választotta, s bár sokszor nehéz volt, most 
már tudja: ez az ı útja. 
 
     – Mi a cél a hitoktatásban? 
    Szombat Ibolya Csilla: – Az a cél, hogy elvezessük 
a gyereket a „nyitott sírig”. Ugyanakkor feladatunk hitele-
seknek lenni, személyes példát mutatni, nemcsak az 
órán, hanem a gyülekezetben is. Másképpen fogalmaz-
va a mi munkánk nem csupán arról az 50 percrıl szól, 
hiszen a gyerekek utána is látnak bennünket és ez 
ugyanolyan fontos, hogy ilyenkor milyennek látják a cse-
lekedeteinket. Nem lehet mesékkel hitegetni ıket. Tud-
nunk kell és közvetve nekik is tudniuk kell, hogy lesznek 
nehézségek, de Isten erıt ad az elhordozásban is. 
    Simon Imola Zsuzsánna: – A vallásoktató utat, ka-
put mutat Isten felé. A hit ajándék. Ez nem a mi ügyes-
ségünkön vagy szakmai felkészültségünkön múlik. Ne-
künk az a dolgunk, hogy hitelesen és szeretettel rámu-
tassunk az útra.  
    Szombat Ibolya Csilla: – A középiskolai osztályok-
ban egy kicsit más a helyzet, ott az is cél, hogy olyan 
közeget teremtsünk, ahol önmaguk lehetnek, elmond-
hatják a félelmeiket, a problémáikat, örömeiket. Sokuk 
számára nincs biztos alap, biztos pont az életükben. 
Ezek az órák pedig remek alkalmak arra, hogy a fiatalok 
feltegyék a kérdéseiket, amik marcangolják ıket, és ez 
már önmagában nagy dolog. A kérdésükre a választ 
persze saját maguknak kell megtalálniuk, de mi segít-
hetjük ebben.  
    – Mennyire határozza meg a vallásórákat az elıírt 
tananyag, tanterv? 
    Szombat Ibolya Csilla: – Természetesen van egy 
elıírt tananyag, de azt lehet és kell is alakítani, a felme-
rülı igények szerint. Van, amikor inkább arra helyezzük 
a hangsúlyt, hogy a közösséget erısítsük, máskor egy-
egy diák integrálására fordítunk több idıt, vagy a konflik-
tusok megoldására. Volt olyan osztályom, ahol rájöttem, 
hogy nem tudják elmondani a gondolataikat, ott szó-
kincsfejlesztéssel is foglalkoztunk, gyakoroltuk az önki-
fejezést. Az, hogy érthetıen fejezik ki magukat a gyere-
kek, már önmagában ez is segíti megelızni a konfliktu-
sokat. Ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektetünk, például, a 

II. kıtáblán levı parancsolatok magyarázatára. 
       Simon Imola Zsuzsánna: – Az I-IV. osztályban 
még a történeteket szeretik, nekik ezek által történik az 
alapozás. Aztán V-VIII-ban kitágul számukra a világ, 
látni kezdik a felnıtteket a saját valóságukban és ez ren-
geteg kérdést vet fel bennük. Ilyenkor már magatartás-
mintákat keresnek és ehhez nyújtunk nekik segítséget, 
elmondjuk, hogy a felnıttek is aggódnak, félnek, kétel-
kednek, hiszen a hit nem egy egyenes vonal, hanem 
hullámzik és meg kell tanulniuk rábízni magukat az Úris-
tenre. A mi dolgunk az is, hogy felkészítsük ıket a ne-
hézségekre, tudva, hogy „mindenre van erım a Krisz-
tusban, aki engem megerısít” (Fil 4, 13). 
    Mindent összevetve kellenek a keretek, de nem kell 
mereven ragaszkodnunk hozzá, hanem a gyerekek igé-
nyei után is kell engedni. Minden esetben a tanár mérle-
gel, hogy mit tegyen, és ha ügyes, akkor kerül idı min-
denre. 
    Például, VIII. osztályban, amikor pályaválasztási di-
lemmáik vannak a gyerekeknek, akkor a tanterv szerint 
éppen egyháztörténetet kell tanítsunk, de ennek kereté-
ben lehetıségünk van olyan életpéldákat, hivatásokat 
bemutatni, amelyeket XXI. századi hivatásokkal állítunk 
párhuzamba. 
    – Mennyiben változott a vallásoktatás, amióta a szü-
lıknek kérniük kell, hogy a gyerekük vallásórára járhas-
son? 
    Simon Imola Zsuzsánna: – A szülık döntése és fe-
lelıssége, hogy jár-e vallásórára a gyerek, hogy kap-e 
vallásos nevelést, és akik felelısen gondolkodnak, azok 
lehetıséget adnak a gyerekeiknek. A változás nyomán a 
vallásórás gyerekek létszáma csak igen kis mértékben 
csökkent, néhány kivételes esetben a szülık kiíratták a 
gyereket – fıleg más, iskolán kívüli tevékenységek miatt 
–, de a többség maradt. 
    Szombat Ibolya Csilla: – Volt olyan gyerek, aki nem 
volt beíratva, és elmehetett volna a könyvtárba, de az 
órán maradt. Sok gyerek mást lát otthon és mást hall 
vallásórán, ilyenkor esélyt kell adni nekik, hogy ezt a 
lehetıséget is megismerje.  
A keresztyén életbıl fakadóan nyitottak vagyunk, és 
szüntelenül azért imádkozunk, hogy: „legyen az Úrnak, 
a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek 
munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek 
munkáját tedd állandóvá!” (Zsolt 90, 17) 
                          
            Korondi Kinga 
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A mindössze másfél éve nyugdí-
jas esperes-lelkipásztor, Csalóka 
Zoltán feleségével beszélgettem 
férje, kisunokája és csodálatos 
orchideái társaságában, erdı-
szentgyörgyi otthonukban. Nehe-
zen indult a társalgás, hiszen 40 
évig Csalóka Zoltánné Madaras 
Márta tiszteletes asszony igazi 
segítıtársként a háttérbıl támo-
gatta a férje szolgálatát, nem tart-
va fontosnak önmagáról beszélni. 
 
    – Vadasdról származom, édes-
apám presbiter volt, egyházmegyei 
képviselı, nem volt nekem idegen 
az egyházi élet. Nálunk egy nagyon 
alázatos tiszteletes úr volt, Kovács 
János bácsi, a falu szülötte, akit 
igencsak szeretettem. Amikor nyug-
díjba mentek, nagy őrt hagytak ma-
guk után. Édesanyám Ravából szár-
mazik, unitárius családból, haton 
voltak testvérek, gondnok volt az 
egyik nagybátyám, a másik énekve-
zér. Egy testvérem van, ı is Erdı-
szentgyörgyön él.  
    – Miért pont gyógyszerész lettél? 
    – Erdıszentgyörgyön végeztem a 
középiskolát 1969-ben. A régi iskola 
szemben volt a gyógyszertárral, s 
amikor be-bementem a gyógyszer-
tárba, mindig elvarázsolt a gyógy-
szerillat és a gyógyszerész fehér 
köpenye. Az osztályfınökünk min-
den év elején leíratta velünk, hogy ki 
mi szeretne lenni és miért. Volt, aki 
minden évben mást írt. Az osztályfı-
nök összegyőjtötte és a 10 éves 
találkozón mindenkinek visszaadta a 
jegyzeteket. Én mindig ugyanazt ír-
tam, és hála Istennek sikerült elér-
nem a célomat. Marosvásárhelyen 
végeztem, az orvosi egyetem gyógy-
szerészeti karán.  
    – Hogyan ismerkedtél meg Csaló-
ka Zoltán lelkipásztorral? 
    – Egyszer Vadasdra jött a rokona-
ihoz, ott találkoztunk. İ akkor már 
teológus volt. Miután elvégeztem az 
egyetemet, 1975-ben házasodtunk 
össze. Bíró József, szászcsávási 
lelkipásztor esketett az 1Kor 3, 11-
ben levı igével: Mert más funda-

mentumot senki nem vethet azon 
kívül, amely vettetett, mely a Jézus 
Krisztus. Zoltán akkor már Márkod-
ban volt lelkész.   
    – Hogyan alakult az életpályátok? 
    – 1975. november 1-tıl Bákóba 
helyeztek, ott dolgoztam egy fél 
évet. Havonta kétszer találkoztunk, 
egyszer a férjem utazott Bákóba, s 
egyszer én jöttem haza. 1976-ban 
megszületett a leányunk. Szülési 
szabadság után a Segesvár melletti 
Dánosra kerültem gyógyszerésznek. 
Amikor a kislányunk 3 és fél éves 
volt, akkor Nyárádmagyaróson kap-

tam állást, ami 10 km-re volt Már-
kodtól. Sokszor Székelyberéig gya-
logoltam, s onnan busszal tovább 
Nyárádmagyarósra. Márkodban ott-
hon éreztük magunkat, 10 évet töl-
töttünk a meleg lelkő gyülekezetben. 
Ha néha látogatóba megyünk, a 
márkodiak azt szokták kérdezni tı-
lünk: – na, hazajöttek? Onnan köl-
töztünk Gyulakutára, ahol 30 évet 
töltöttünk. Innen ingáztam vissza 
Nyárádmagyarósra, váltott buszok-
kal és gyalog, de Isten erıt adott 
hozzá és megoldást is. Ma sokan 
nem vállalnák. Sajnos, nem tudtam 
sokszor annyit segíteni a férjemnek 
a lelkipásztori szolgálatában, a-
mennyit szívem szerint szerettem 
volna, de mégis úgy érzem, hogy a 

háttérben biztos támasza voltam 
neki. Viszont a tantestület és a nı-
szövetség nagyon jó munkatársai 
volt a férjemnek. Én gyógyszerész-
ként fıleg a gyülekezet  betegein 
próbáltam segíteni. De nemcsak 
testi, hanem lelki téren is. Nekem 
sokszor elmondták a gondjaikat is, s 
ami tılem telt, azt megtettem. Így 
telt el a 30 esztendı. 2013 októberé-
ben búcsúztunk el a gyulakutai gyü-
lekezettıl. Az emlékek az idı múlá-
sával megszépülnek, jó emlékezni 
arra, ami szép volt, ami jó volt, ami 
nyomot hagyott az emberben, a töb-
bit pedig igyekszem elfelejteni.  
    – Ha újra kezdhetnéd… 
    – Igen, az jó lenne. Ha újra kezd-
hetném, lehet, hogy sok mindent 
másképp csinálnék. Voltak nehéz 
pillanatok, helyzetek, idıszakok, 
egyszer fenn, máskor lenn. Amikor 
az ember úgy érezte, hogy minden 
sínen van, minden a legjobb, akkor 
jöttek a bajok. Emıke leányunk 
1988-ban beteg lett, az orvos azt 
javasolta, hogy próbáljuk meg Ma-
gyarországon kezeltetni. 1989-ben, 
sok utánajárás és visszautasítás 
után sikerült a férjemnek kivinni a 
leányunkat, úgy, hogy senki ismerı-
sünk nem volt. Hat hétig voltak Ma-
gyarországon, amikor mindenki 
igyekezett elmenni, útlevéllel vagy a 
zöldhatáron keresztül, ık hazatér-
tek. A leányunkat az isteni gondvise-
lés és kegyelem mentette meg, elvé-
gezte a gyógyszerészeti egyetemet, 
férjhez ment és idén ünnepelték a 
10 éves házassági évfordulójukat, 
van egy 8 éves kisfiúk. A férjemnek 
is voltak és vannak egészségi prob-
lémái, de most is aktív életet él. Itt-
hon mindent ı intéz, kijár a szülıfa-
lujába, Adorjánba, mindig van elfog-
laltsága. Sok szolgálatot vállal most 
is. Én pedig naponta bejárok a 
gyulakutai gyógyszertárba, segíteni 
a leányomnak. 
    Megtettem mindent, amit megte-
hettem (Dsida Jenı), s elég volt ne-
kem az İ kegyelme (2Kor 12, 9). 
        
                          Tatár Anna Julianna 

Megtettem mindent, ami tőlem telt 



    Mária és Márta magazin 12. 

* A Kolozsvári Református Egyházmegye Nıszövetsége 
május 9-én, Kolozsváron, a hídelvei gyülekezet templo-
mában tartotta konferenciáját. A rendezvény témája: 
Tanítvánnyá lenni. A résztvevık Felházi Klára, ördög-
keresztúri lelkipásztor igehirdetése után dr. Bodó Sára, 
a Debreceni Hittudományi Egyetem tanárának elıadását 
hallgatták meg. Ebéd után az egyházmegyei nıszövet-
ség közgyőlésére is sor került. 
 
* Június 26-án a debreceni Nagytemplom adott helyet a 
Tiszántúli Református Egyházkerület nıszövetségi kon-
ferenciájának. A rangos eseményen, amelyen dr. Fekete 
Károly püspök végezte a délelıtti igehirdetési szolgála-

tot, Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerü-
let Nıszövetségének elnöke vetített képes beszámolót 
tartott a bonyhai kastély-programról és megköszönte a 
magyarországi nıszövetségeknek a felújításra győjtött 
adományokat. A délutáni istentiszteleten Molnár Helén 
Tünde sajószentandrási lelkésznı, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület Nıszövetségének alelnöke prédikált.  
 
* Második alkalommal szervezett kastélynapot Bonyhán 
az Erdélyi Református Nıszövetség július 11-én. Igét 
hirdetett Szegedi László Tamás, az Erdélyi Református 
Egyházkerület generális direktora. A köszöntések után a 
kastély udvarán és környékén korosztályos programok 
várták az érdeklıdıket. Az elcsendesedésre vágyók 
imasétán vehettek részt, a fiataloknak lehetıségük nyílt 
megtekinteni a Kontraszt-kiállítást. Egy másik sátorban 
pedig gyerekfoglalkozásokat tartottak. Ugyancsak nagy 
népszerőségnek örvendett a kastélylátogatás is.            

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  

Márták és Máriák (53.) 
    Marosvécsrıl elsısorban a Kemény-kastély, Kemény 
János báró, az Erdélyi Helikon jut eszünkbe, vagy az 
1921-ben alakult Vécsi Szövetség, amelynek az egyház 
lelki megújítása volt a célja. A Vécsi Szövetség megala-
kulásáról így írt Csíky István, a gyülekezet lelkésze: 
„Isten iránti mélységes  hálaadással jegyzem fel e he-
lyen azt a kegyelmi tényt, mellyel az Úr marosvécsi Egy-
házunkat ez év nyarán missziói hellyé tette újólag, hogy 
megszentelt lelkek imádkozásból merített erıvel le-
gyenek eszközei az Úrnak a Vécsrıl kiindulás után 
Erdélyi Református Egyházunk megújhodásában.”   
    A falu elsı írásos  említése 1228-ban történik, mely 
arról tudósít, hogy II. Endre király, a Gertrudis királyné 
elleni összeesküvésben résztvevı Kacsics Simontól el-
vette a vécsi várat és birtokot és Tomaj Dénesnek, a 
Bánffy-család ısének adományozta. Ezt követıen sőrőn 
váltogatták egymást a kastély tulajdonosai, majd 1648-
1948 között a Kemény-család birtokában volt, illetve 
2014-tıl ismét az övék. 
    Már a II. világháborút megelızıen, talán a Vécsi 
Szövetség programjának hatására, szervezıdni kezdtek 
Marosvécsen is az asszonyok és leányok. Idısebb 
gyülekezeti tagok még emlékeznek arra, amikor 1942-
ben a vécsi leányok részt vettek a Szászrégenben tartott 
leánykonferencián. A háború utáni évtizedekben itt is 
szünetelni kényszerült a nıszövetség, de ha valamilyen 
rendezvény volt a gyülekezetben, abban az idıben is 
helytálltak az asszonyok. 
    1989 után újraalakult a nıszövetség. Asszonyaink 
többen-kevesebben, de rendszeresen részt vettek  az 
egyházmegyei, illetve a kerületi találkozókon. 1994-ben 
és 2011-ben a Görgényi Református Egyházmegye 
Nıszövetsége Marosvécsen tartotta konferenciáit. A 
2011-ben tartott konferencián avattuk fel a  marosvécsi 
nıszövetség zászlaját is.     
    A nıszövetség újraalakulása óta rendszeresen van-
nak bibliaórák, ünnepi mősorok, szeretetvendégségek.  
 
 

 
 
Téli estéken együtt kézimunkáznak, rongyszınyeget 
szınek, ízletes vécsi csigát, azaz bordás laskát készíte- 
nek. A nıszövetség szolgálatának  fontos része a diakó-
nia, idısek, betegek, magányosok látogatása. Termény-
adománnyal,  pénzzel támogatják a  kolozsvári teológiát, 
a holtmarosi gyerekotthont és a magyarfülpösi szórvány-
bentlakást. A szeretetszolgálathoz az általuk készített 
kézimunkák értékesítésébıl, adventi vásárok, bazárok 
és tombolák bevételébıl teremtik elı az anyagiakat. 
    2008-ban nıszövetségünk felvette III. Kemény Simon 
felesége, Kemény Simonné Wass Kata nevét, aki a 
XVII. században nemcsak az egyház javáért és a temp-
lom megépítéséért tevékenykedett, hanem varróiskolát 
is mőködtetett a környezetében élı különbözı rendő-
rangú leányoknak. 
    A marosvécsi református nıszövetség büszkesége a 
régi kántori lakásban berendezett tájház, amire gondot 
viselnek, s a látogatóknak mindig szívesen mesélnek a 
kiállított tárgyakról.    
    Azért imádkozunk, hogy a nıszövetség zászlajára 
varrt jelmondat valóság legyen mindennapi életünkben, 
s tudjuk betölteni Istentıl kapott feladatunkat: „Járjatok 
szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket”. 
(Ef 5,2) 
             Benkı Mihály 
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A kegyelem csillagjegyében 
 
„Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti 
éltetek felıl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek 
felıl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet 
hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? 
Hanem keressétek elıször Istennek országát, és az ı 
igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.“ (Máté 6, 
25; 33) 
A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert aki 
megtalálja İt, az az életet találja meg, és kegyelmet nyer 
az Úrtól. (Példabeszédek 8, 35) 
 
Január 
İ megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyó-
gyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem 
illet a veszedelem téged. (Jób 5, 18-19) 
 
Február 
Beteljesíti az ıt félıknek kivánságát; kiáltásukat meghall-
gatja és megsegíti ıket. (Zsoltár 145, 19) 
 
Március 
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbıl; a magad 
értelmére pedig ne támaszkodjál. (Példabeszédek 3, 5) 
 
Április 
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserőség, és Te szeretettel 
kivontad lelkemet a pusztulásnak vermébıl, mert hátad 
mögé vetetted minden bőneimet! (Ézsaiás 38, 17) 
 
Május 
Amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha 
hisztek. (Máté 21, 22) 
 
Június 
A reménységben örvendezık; a háborúságban tőrık; a 
könyörgésben állhatatosak; a szentek szükségeire adakozók 
legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.  
(Róma 12, 12-13) 
 
Július 
Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, 
néki kedvesek legyünk. (II. Korinthus 5, 9) 
 
Augusztus 
Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az 
Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve. (I. Péter 3, 17) 
 
Szeptember 
Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, 
megcsalván magatokat. (Jakab 1, 22) 
 
Október 
Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az 
én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megı-
rizzétek és betöltsétek. (Ezékiel 36, 27) 
 
November 
Ha valaki azt véli, hogy ı valami, holott semmi, önmagát 
csalja meg. (Galata 6, 3) 
 
December 
Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem 
reád az én irgalmasságomat. (Jeremiás 31, 3) 

A parkban a férfiak is találtak maguknak kedvükre 
való programot, ahol Bartos Károly ifjúsági szak-
elıadó és Bodor István egykori futbalista bizony-
ságtétele várta az érdeklıdıket. A kastély egyik 
termében Lengyelné dr. Püsök Sarolta egyetemi 
tanár tartott elıadást Árva Bethlen Kata imádsá-
gairól. Egy másik teremben Kocsis István Árva 
Bethlen Katáról írt monodrámáját lehetett meghall-
gatni, hangfelvételrıl, Farkas Ibolya mővésznı 
elıadásában. Egész nap vásár zajlott az udvaron. 
Az árusok a bevételük 10 százalékát a kastély 
felújítására és a nıszövetség programjainak tá-
mogatására ajánlották fel. A kastélynap a Gordon-
ka együttes színvonalas koncertjével ért véget.  
 
* A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Nıszövetségének nyári konferenciáján vett részt 
egyházkerületünk képviseletében Borsos Melinda 
elnök és Lukács Margit Melinda lelkésznı, a kalo-
taszegi régió elnöke. Július 18-án, a Szilágy me-
gyei Krasznán tartott nagyszabású találkozón 
1700-an voltak jelen. 
 
* A Maros-Mezıségi Református Egyházmegye 
Nıszövetsége másodszorra szervezett bibliaisko-
lát. Augusztus 17-21 között Borszéken 15 asz-
szony gyülekezetépítésrıl, egyéni misszióról hall-
gatott elıadásokat Mészáros Mihály szamosdobi 
lelkész tolmácsolásában. A felekezetek hitvallás-
beli különbözıségeit Nagy Sándor mezıfelei lelki-
pásztor ismertette, érdekes és fontos információ-
kat osztva meg a jelenlevıkkel.  
 
* A proMissio Egyesület augusztus 27-29-e között 
kisgyerekes családoknak szervezett bibliaismereti 
programot a Vásárhelyi Forgatagon.  
 
* Szeptember 5-én Újtordán tartották az Észak-
erdélyi régió nıszövetségi konferenciáját. A konfe-
rencián Lengyelné dr. Püsök Sarolta elıadása 
hangzott el – Hitvédelmünk mai kihívásai címmel. 
Ugyanaznap a Sepsi Egyházmegye Nıszövetsé-
ge Mikóújfaluban találkozott, ahol Tatár Anna Juli-
anna szolokmai lelkipásztor igehirdetése után, a 
missziói feladatról hangzottak el elıadások, illetve 
beszámolók. 
 
* A Kárpát-medencei Imanap programjának be-
mutatójára a bácsfeketehegyi református gyüleke-
zetben (Szerbia) került sor szeptember 17-20 kö-
zött. 
 
* A Görgényi Református Egyházmegyéhez tarto-
zó magyarói egyházközség volt a Közép-erdélyi 
régió konferenciájának a házigazdája, szeptember 
26-án, amelyen a Görgényi, Küküllıi, Marosi, Ma-
ros-Mezıségi egyházmegyék asszonyai vettek 
részt. 
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Kedves gyerekek!  

Tudjátok-e, hogy honnan származik a bőnbak 
kifejezés? Vagy gondoltátok-e már, hogy aki tör-
vényt szeg, kígyót-békát kiabál, a sötétben tapo-
gatózik, úgy vigyáz valamire, mint a szeme vilá-
gára, elad valamit egy tál lencséért, kisírja a sze-
mét, összeszorítja a fogát, szemet szemért, fo-
gat fogért kíván, az a Biblia nyelvén beszél? 

A Bibliából nagyon sok kép és kifejezés került át 
nyelvünkbe, melyek többségét szinte nap, mint 
nap használjuk. Ezek között találhatók közmon-
dások is. Az alábbiak hiányosak, de a Biblia se-
gítségével kiegészíthetitek, ugyanis az egyes 
közmondások alatt látható „linkek” a megfejtés-
hez vezetnek benneteket.  

Jó böngészést kívánunk  

 

Aki másnak _______________ ás, maga 
________________ bele.  

 

 
 

Zsolt 9,16; Péld 26,27; Péld 28,10 

 

Más szemében meglátja a _____________, a 
magáéban a ______________ sem veszi észre. 

 
Mt. 7,3; Lk. 6,41 

 
Ki mint _______  

úgy _______. 
 

Gal. 6,7 

 

A fát 
______________ 

ismerik meg. 
 

 
Mt 12,33; Lk 6,44 

 

 

Ember ___________, Isten 
__________. 

 
Péld. 16,9 

 

Amilyen ________________ mérsz, 
olyannal kapod vissza. 

 
Mt 7,2; Mk 4,24; Lk 6,38 

 

Vak vezet _______________. 
 

Mt. 15,14 

Nem lehet két 
úrnak 

____________. 
 

Lk. 16,13 

Nemcsak ______________ él az ember. 
 

5Móz. 8,3; Mt. 4,4 

 

Aki nem _______________ , 
ne is ____________ .  

 
2Thessz 3,10 

Semmi 
sem új a 
_______ 

alatt. 
Préd. 1,9 
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Sajtos tésztasaláta almával 
 

Hozzávalók: 1 csomag orsótészta, 2 db kígyóuborka, 3 
db kaliforniai paprika, 3 db nagy alma, 200-250 g trap-
pista sajt, 1 doboz feta sajt. Az öntethez: 2 doboz tejföl, 
2 doboz joghurt, 1 nagy tubus majonéz, 3 evıkanál 
mustár, só, bors. 
Elkészítés: A tésztát fızzük ki és hagyjuk kihőlni. A 
zöldségeket, a gyümölcsöt és a sajtot kockázzuk fel, az 
öntethez valókat pedig keverjük ki. Vegyítsük a hozzá-
valókat, majd locsoljuk meg az öntettel, és jól keverjük 
össze. 
 
Gyerekek kedvence – a színes fasírt 
 

Hozzávalók: 1 kisebb fej vöröshagyma, olaj, 1 db kali- 

 
forniai paprika, 1 db csirkemellfilé (finomra darálva), 2 
gerezd fokhagyma (átnyomva), 1 tojás, 100 g reszelt 
sajt, 1 db közepes sárgarépa, 1/2 csokor petrezselyem 
(felaprítva), só, bors. 
Elkészítés: A meghámozott, felaprított hagymát dinsz-
teljük meg egy kevés olajon. A paprikát csumázzuk ki, 
kockázzuk fel. Keverıtálban alaposan dolgozzuk össze 
villával ezeket és a többi hozzávalót. Az így kapott 
masszát nyomkodjuk kismérető, kiolajozott, püspökke-
nyérformába, fedjük le alufóliával, és 220 fokon süssük 
45-50 percig. Ekkor távolítsuk el az alufóliát, és süssük 
még néhány percig, hogy a teteje szép aranybarna le-
gyen. Vegyük ki, egy kicsit hagyjuk hőlni, majd szeletel-
jük fel. Burgonyapürével tálalhatjuk. 

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

A rejtvényben egy igeverset rejtettünk el. 
„Tanítsd a gyermeket…” – folytatása a víz-
szintes 1-ben, függıleges 20-ban és a víz-
szintes 21-ben található. 
 
Vízszintes: 1. Az igevers elsı részlete, 13. 
Ajtónak, kapunak, utcának is lehetnek, 14. Bá-
dogosok barátja (névelıvel), 15. Japán folyó, 
Nagoya közelében, 16. Zakariás is ez volt (Lk 
1, 5), 18. Vissza: szemléltetı kép, 20. Magyar-
ország, 21. Az igevers befejezı részlete, 22. 
Túlságosan, 23. Határozott névelı, 24. Majd-
nem elszór! (é.f.), 26. Rendetlen társ! 27. Visz-
sza: becézett Etelka, 28. Sámson fogságának 
és halálának városa (Bir 16), 29. İ nem olyan, 
30. A gazdaság egyik alappillére, 31. Kipattant 
mázú! 32. Vissza: költıi mő, 33. Selypítı Sanyi, 
34. Sión központja! 35. Mutatószó, 36. Fenyıfé-
lék termését rejti, 38. Inda, 39. Schmidt ..., jeles 
magyar ornitológus, 41. Félig-meddig zenélı! 
42. Azon a helyen, 43. Védelem. 
 
Függıleges: 1. Vissza: a Halotti beszédben 
„bizony”, 2. Féken tartó, fegyelmezı, 3. İrben 
született, 4. Egyesült Királyság, 5. Fán élı gom-
ba, 6. Jani összezavarodott! 7. Biztató szó, 8. 
Kenyérgabona begyőjtése, 9. Énekkar, 10. Mo-
torkerékpár-márka, 11. Vissza: kerti szerszám, 
12. Azonos mássalhangzók, 17. Apró cseppek-
ben szétszórt folyadék, 19. Öbölben található! 
20. Az igevers második részlete, 21. Ez az, 
népiesen, 23. Nevelıi, névelıvel, 25. A fa ellen-
sége, 27. Szamos menti település Nagybánya 
és Szatmár között, 29. İrszem, 30. Félig izza-
dó! 32. Ilyen tár is van, 33. Vissza: Segesvár 
melletti nagytelepülés, 35. Amálek királya 
(4Móz 24), 37. ... György, Uzonban született 
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A címlapon Kiss Gábor fotója    

KERESZTREJTVÉNY 
Készítette: Zöld György 

jeles XX. századi erdélyi író, 39. Kistelepülés Komárom-
Esztergom megyében, 40. İ a legismertebb hajóépítı, 42. Ösz-
szetört tok! 44. Lakatos Mária, 45. Rómában 55, 46. Manó egy-
nemő hangzói, 47. Tudniillik, 48. Középen elsı!  
 
Beküldendık: vízszintes 1, 21, függıleges 20. 
 
Gratulálunk minden rejtvényfejtınek! Ezúttal Kelemen Irén 
marosvásárhelyi olvasónk részesül könyvjutalomban.  
 

 



  

Hála Isten! este van megin’. 
Mával is fogyott a földi kín. 
Bent magános, árva gyertya ég: 
Kívül leskelődik a sötét. 
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren? 
Vetve ágyad puha-melegen: 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 
 
Látod, én szegény költő vagyok: 
Örökül hát nem sokat hagyok; 
Legföljebb mocsoktalan nevet: 
A tömegnél hitvány érdemet. 
Ártatlan szíved tavaszkertében 
A vallást ezért öntözgetem. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 
 
Mert szegénynek drága kincs a hit. 
Tűrni és remélni megtanít: 
S néki, míg a sír rá nem lehell, 
Mindig tűrni és remélni kell! 
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen 
Élne a hit, vigaszul nekem!... 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 

Majd ha játszótársaid közül 
Munka hí el – úgy lehet, korán – 
S idegennek szolgálsz eszközül, 
Ki talán szeret... de mostohán: 
Balzsamul a hit malasztja légyen 
Az elrejtett néma könnyeken. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 
 
Majd, ha látod, érzed a nyomort, 
Melyet a becsület válla hord; 
Megtiporva az erényt, az észt, 
Míg a vétek irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden: 
Álljon a vallás a mérlegen. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 
 
És, ha felnővén, tapasztalod, 
Hogy apáid földje nem honod 
S a bölcsőd s koporsód közti űr 
Századoknak szolgált mesgyeül: 
Lelj vigasztalást a szent igében: 
„Bujdosunk e földi téreken.” 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem. 
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       Fiamnak 

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát! 
S benne az erény diadalát: 
Mert különben sorsod és e föld 
Isten ellen zúgolódni költ. – 
Járj örömmel álmaid egében, 
Útravalód e csókom legyen: 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem! 


