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    Ha elolvassuk bölcsınk feliratát, a 
teremtés hitvallását, a megfogalma-
zott szavak mögött megsejtjük azt a 
szeretetet, amellyel az Isten megte-
remtette a világot, s benne az em-
bert. Az idızítés is azt sugallja, hogy 
Isten különleges helyet és szerepet 
szánt számára e világban: amikor 
már minden készen van, az egész 
világmindenség, benne a Föld a víz-
zel és a szárazfölddel, a növények-
kel és az állatokkal együtt, akkor 
következik az ember. Elıbb élhetı, 
kellemes életteret készít és azután 
alkotja meg legkedvesebb teremt-
ményét.  
    Feltőnik a leírásban, hogy miután 
Isten mindezt megadta az em-
bernek, szóban is tudatja vele: Ímé 
néktek adok minden maghozó füvet 
az egész föld színén, és minden fát, 
amelyen maghozó gyümölcs van; az 
legyen néktek eledelül. (1Móz 1, 29) 
Ha a Római levélbıl akarnánk kie-
gészíteni szavait, úgy is folytathat-
nánk: nektek adok mindent! (Róma 
8, 32) Nem különös? Ott él az em-
ber mindazzal körülvéve, amit Isten 
adott, miért kell, már-már szájbará-
gós módszerrel el is mondani, hogy 
mindez honnan van neki? Talán 
nem tudja ezt az ember anélkül is, 
hogy a Teremtı elmondaná? Hiszen 
ott van minden karnyújtásnyi távol-
ságra: az érett gyümölcs, a szomját 
csillapító víz, a védelmezı otthon, a 
függönyön beszőrıdı napfény, a 
reggeli kávé, az autó slusszkulcsa, 
az érintıképernyıs telefon, a hőtı-
szekrényben az ízlés szerinti zsíros 
vagy zsírszegény joghurt, a tepsiben 
illatozó sütemény. Nem látja, nem 

ismeri fel, hogy Istentıl van mindez? 
Nem hálás mindezért?  
    Hóseás könyvében a választott 
nép elleni vádként mondja az Úr: 
nem vette eszébe, hogy én adtam 
néki a búzát, a mustot és az olajat, 
és én sokasítottam meg ezüstjét és 
az aranyát. Életünk a példa rá, mi-
lyen könnyő elfeledkezni arról, hogy 
honnan is van az, amit a kezünkben 
tartunk, különösen, ha a láthatatlan 
Isten helyezi azt a kezünkbe!  
    Én mindenért, amim van, 
keményen megdolgoztam! Sokat 
köszönhet nekem a családom! – 
sokszor hangoztatott büszke kijelen-
tések ezek. Sok mindenünk van, ami 
miatt mi esünk be este fáradtan az 
ágyba, amiért mi lótunk-futunk, mi 
tanulunk, mi küzdünk és verejtéke-
zünk. Mi! Modernek vagyunk, felvilá-
gosultak és ultratudatosak. Mindent 
megmérünk, kielemzünk, atomtöre-
dékeire bontunk, aztán újra össze-
rakunk.     
    Vajon miért feledkezünk meg ar-
ról, hogy kik vagyunk, s kinek kö-
szönhetıen vagyunk – ellátva min-
dennel? Mid van ugyanis, amit nem 
kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, 
mit dicsekedel, mintha nem kaptad 
volna? (1Kor 4, 7) – kérdezi Pál, s a 
válasszal mindannyian adósai va-
gyunk.  
    Egy fantázia szülte történet sze-
rint, amikor meghal a jövı modern 
tudósa, s nagy megdöbbenésére 
Isten színe elıtt találja magát, 
elcsodálkozik:  
    – Uram, Te létezel?! Semmi szük-
ség Rád! – és büszkén tudatja a 
Mindenhatóval, hogy a modern 

tudomány már mindent megma-
gyarázott, minden kérdésre tudja a 
választ, sıt, bármiféle isteni segít-
ség nélkül elı tud állítani tárgyaktól 
élılényekig mindent. Az Úr tiszte-
lettudóan végighallgatja a magas-
röptő eszmefuttatást, s végül egy kis 
demonstrációt kér: – Te, tudós, al-
koss nekem egy embert!  
    – Mi sem egyszerőbb! – mondja a 
tudós. Lehajol, s kezében, mővéhez 
alapanyagként, felemel egy marék 
homokot. Mire az Isten: – Nono! A 
poromhoz ne nyúlj!  
    Mindenért hálát adjatok! – hang-
zik az igei felszólítás, isteni elvárás. 
S ebben a mindenben benne van a 
legmodernebb őrszonda, de az 
egyszerő por is, akárcsak a verejté-
künkkel megszerzett kenyér és me-
leg takaró.  
    A Szentlélek nem ihlette a terem-
téstörténet megfogalmazóját arra, 
hogy szavakat adjon a megterem-
tett és mindennel ellátott ember szá-
jába. Isten adományozó szavait fel-
jegyezte, de a rá adott emberi vá-
lasz hiányzik. Talán éppen azért, 
hogy azt minden újabb teremtmény, 
minden egyes ember személy sze-
rint fogalmazhassa meg. Azért, hogy 
mi egészíthessük ki a leírást a saját 
szavainkkal, hogy mi mondhassuk el 
érzéseinket, válaszunkat az Isten 
szavára, hogy belátásunk szerint 
reagálhassunk Isten adományaira 
az életünkben. Naponkénti kihívá-
sunk, hogy megtaláljuk a hála sza-
vait és tetteit! 
 

         Benke János 
 

Mindenért hálát adjatok! 
 

Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. (1Thessz 5, 18.) 
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    Siker- és teljesítményközpontú fo-
gyasztói társadalmunkban lassacs-
kán feledésbe merül az elég jelenté-
se. Az élvonalbeli teljesítményekrıl 
szólnak a hírek, a megdöntött rekor-
dokról, learatott babérokról. Ami 
nem üti ezt a szintet, az szóra sem 
érdemes. Az elégséges bizonyít-
vánnyal hazaállító iskolás gyermeket 
fanyalogva fogadjuk, ı pedig értetle-
nül áll: ha a bizonyítványa elégsé-
ges, akkor miért vagyunk elégedet-
lenek?  
    Mivel, illetve mihez mérjük, viszo-
nyítjuk az eleget? Hol helyezkedik 
az a szint, milyen az a (társadalmi, 
anyagi) helyzet, amivel mi, harmadik 
évezredbeli keresztyének elégedet-
tek lennénk? Pál apostol elég tömö-
ren meghatározta ezt: „ha van élel-
münk és ruházatunk, elégedjünk 
meg vele”. Ennyi! Önmagunk igazo-
lásaként szoktunk hivatkozni arra, 
hogy a fentebb idézett sorok leírása 
óta eltelt évszázadok alatt folyama-
tosan fejlıdött a társadalom, széle-
sedtek a lehetıségek és nıttek az 
igények. Lehet-e napjainkban komo-
lyan beszélni az elégedettségrıl, ha 
az élelem és ruházat mellett nincs 
lakásunk is? És ha már van, akkor 
hiányozhat belıle a víz, a villany, a 
központi főtés? Vagy ha a fentiek-
ben részünk van, nem természetes, 
hogy a fenntartási költségek miatt 

jobban fizetı munkahelyre, beosz-
tásra, karrierre vágyjunk? Ehhez 
hasonló kérdések Pál apostol idején 
is felmerülhettek, ezért figyelmeztet 
arra, hogy „akik pedig meg akarnak 
gazdagodni, kísértésbe meg csap-
dába, sok esztelen és káros kíván-
ságba esnek”. 
    Pál nem anyagi helyzetével, ha-
nem önmagával, saját állapotával 
nem volt elégedett és többször 
imádkozott a változásért. Erre a kö-
vetkezı választ kapta Krisztustól: 
„Elég néked az én kegyelmem”. Ho-
gyan fogadnánk mi egy ilyen vá-
laszt: érjük be azzal, amink van?! A 
Pál által kért változás nem követke-
zett be. Változott azonban a hozzá-
állása, a szemlélete. Krisztus ke-
gyelme akkora nyereséget jelentett 
számára, hogy értelmetlenné vált 
bármilyen panaszkodás. Sıt mi 
több: felsorolja azokat a helyzeteket, 
amelyekben általában elégedetlen-
kedni és zúgolódni szoktunk: – erıt-
lenség, bántalmazás, nyomorúság, 
üldöztetés, szorongattatás –, és azt 
írja, hogy öröme telik ezekben. Ho-
gyan lehetséges? Ezekben a hely-
zetekben tapasztalta meg leginkább 
Krisztus jelenlétét és erejét. És ez 
több mint, ha jólétben, de Krisztus 
nélkül élne. Ezért örül, mert ez betöl-
ti életét, és ennél több nem kell. 
    Az elég, az nem sok és nem ke-

vés, az az optimális mennyiség. 
Olyan, mint az ételbe megfelelı 
mértékben adagolt főszer, mint a 
motor zavartalan mőködéséhez 
szükséges olajszint. Több szót is 
használunk az öröm, a boldogság 
minél pontosabb érzékeltetésére. 
Így van ez más nyelvek esetében is. 
A legtalálóbb kifejezést, amivel kö-
rülírhatnám Pál örömét, egy olasz 
szótárban leltem fel. Contento – ez a 
szó egyaránt jelent boldogságot és 
elégedettséget. Leginkább az elége-
dettségbıl fakadó örömet, de szá-
momra ennél többet is. Látom benne 
a con te (azaz: teveled) szavakat és 
nem tekinthetek el a contenuto 
(tartalom) szóval való hasonlóságá-
tól. Így az én olvasatomban a sono 
contento annyit tesz, mint elégedett, 
boldog vagyok, mert Teveled tartal-
mas az életem.  
    Miként az elégedettség velejárója 
a boldogság, úgy természetes kö-
vetkezménye a hála is. A román 
nyelv az elégedettség kifejezésére a 
mulțumit szót használja, ami a meg-
köszönni (a mulțumi) szótıbıl van 
képezve.  Megköszönni, azaz hálát 
adni – ez az elégedett ember meg-
nyilvánulása az iránt, aki minden 
bőnünkért tökéletesen eleget tett. 

 
Bustya Sándor 

Contento – több mint elégedettség 

Köszönet Jézus születéséért 
 

    Örök magasztalás és dicséret illessen téged, Mennyei Atyánk, mert úgy szeretted a világot, 
hogy egyszülött Fiadat adtad érte. Megengedted, hogy megszülessék és testvérünk legyen. 
Hogy élhessünk, megengedted, hogy az örök élet közénk jöjjön. Hogy megvilágosodjunk, 
megengedted, hogy maga a Világosság szálljon alá a sötétségünkbe. Hogy gyermekeid lehes-
sünk, Fiadat kicsiny ember-gyermekké formáltad. 
    Én Uram és én Istenem, mily csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel mentettél meg en-
gem! Hódolva imádlak Téged, Fiad jászolbölcsőjénél. Ne vesd meg csekély hálaadásomat és 
dicséretemet. Jézus Krisztusért! Ámen 
                                                                                                                      Kempis Tamás  
                                                                                                                          (1379-1471) 
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    Ünnep szombatjának reggelén 
Máriskó, a kancsi szomszédoló, 
szokása szerint nagyokat nyögdö-
gélve lökte be a zúzmarába dermedt 
kiskaput, majd sokáig kopogott. 
    – Ne verd annyit azt az ajtót, nyit-
va van – kiáltott ki. – Még nem hal-
tam meg. 
    Ha nem halt meg, mit csinál itt 
egyedül? 
    Hát mit csinálnék? Eszem ma-
gam. 
    S hát nem inkább a tőz kellene 
hogy egye a fáját, és maga a 
melegben álmodjék nagyokat? 
    Hát ma valahogy nem volt ked-
vem sem felkelni, sem tüzet tenni. 
    No majd teszek én. 
S hát aztán még miben 
legyek a segítségére? 
Ne hozzak egy fenyı-
ága t?  Még iscsak 
szenteste lesz... 
    Te Máriskó! Mi len-
ne, ha fölpakolnék, és 
váratlanul betoppannék 
a leányomhoz? Még 
sosem láttam városi 
karácsonyt... 
    Hát az nem volna 
bolondság, s az idı is, 
né, milyen száraz, 
majdnem poros az út. 
De hogy állítana csak 
úgy, hipp-hopp oda, 
azokhoz az úri népek-
hez? 
    Tudod mit? Segítsél 
pakolódni. Aztán lépj át 
Kocsis Pistihez, fogja 
be a lovat, és vigyen ki 
az állomásra. 
    A vonat is olyan ne-
hezen jön, mint az idı. 
Minduntalan úgy tőnik, sípol már 
valahol a kanyarban, szól is Kocsis 
Pistinek, na készülj, mindjárt ra-
kodunk – aztán semmi. Valami 
autók a távolban. 
    Aztán ott mit mond, Lila nén? 
Mikor belép a villába? Kezdi is már a 
Mennybıl az angyallal? 
    Vicces ez a Kocsis Pisti. 
    Nem, fiam, nem. Avval kezdem, 
hogy hipp hápp, ahogy most járja a 
divat. 
    Húúú, húúú. Na, ez már az igazi, 
amint elıbukkan tényleg a vaspa-

ripa. Na, Pisti fiam, szerelkezzünk! 
    Erıs a legény, egy micc alatt 
felpakol mindent. Elsınek a vé-
nasszonyt, aztán a zsákokat: kettı-
ben káposzta, egyben pityóka, az 
egyik tarisznyában füstölt kolbász, 
oldalas, a másikban két befıttes 
üvegben besütött hús, a harmadik-
ban másik két üvegben sósuborka 
és paprika. Külön kis átalvetıben az 
ital: két liter bor és egy liter erıs szil-
vapálinka.Ne mondják, hogy a villa 
úrnıjének az édesanyja mód nélküli 
szerencsétlen falusi asszony. 
    Az állomáson sok a taxi, de van 
lovaskocsi is, itt felejtve az ántivilág-
ból. Ezt választja, s be jól teszi, mert 

a megadott cím éppen a másik 
irányba mutat, errefelé az út sincs 
egészében leaszfaltozva, látszik, 
hogy új lakónegyed, már szinte a 
városon kívül, a mindentudó lóve-
zetı azt mondja: lakópark.  
    Aztán már hogy laknának park-
ban, mikor ennyi nagy ház van erre-
felé? Csodálkozik Lila nén.  
    Nem is a parkban laknak, bölcsel-
kedik a korbácsát pattogtató ember. 
De úgy élnek, mint a leparkolt luxus-
autó. 
    A villa elıtt tétováznak egy kicsit, 

aztán elıbúvik két hebrencs leány-
ka. Megcsodálják a fura jármővet, 
még inkább a lekászálódó öre-
gasszonyt. 
    No, melyik melyikıtök? Rivall 
rájuk, azok illedelmesen bemutat-
koznak. Én vagyik Lili, mondja a 
szöszke. Én vagyok Lia, mondja a 
másik. 
    Aztán ennél egyebet tudtok-e 
magyarul? 
    Tudnak. Mondják is: kezicsóko-
lom. 
    De mindjárt utána: Tu eşti Buni? 
    Valahogy úgy, hagyja rájuk Lila. 
No, jóember, segítsen behurcolni ezt 
a sok pakkot! 
    A lótaxis jó hordár, szerre mindet 
a feljáró lépcsıhöz cipel. Lila bemu-
tatja a hozományt az unokáknak. 
Elsınek a zsákokat: kettıben ká-
poszta, egyben pityóka, az egyik 

tarisznyában füstölt 
kolbász, oldalas, a 
másikban két befıttes 
üvegben besütött hús, 
a harmadikban másik 
két üvegben sósubor-
ka és paprika. Külön 
kis átalvetıben az ital: 
két liter bor és egy li-
ter erıs szilvapálinka. 
    Ne mondjátok , 
hogy szerencsétlen 
falusi vénaszzony a 
nagyanyátok. 
    A csitrik mobilon 
beszélnek valakivel. 
Kis piros kocsival Lili-
ána, így hívatja 
magát, a villa elé gör-
dül. Lila néni éppen 
kávézik a csajokkal a 
konyhában.  
    Hát maga? Nem 
megmondtam, hogy 
ne jöjjön ide? 

    Hát miféle ünnep     
nálatok is a karácsony? 

Nem a szereteté? 
    Ünnep, nem ünnep, nekünk ma 
este sok vendégünk lesz. Az uramat 
elıléptették, és meghívta a baráti 
kört egy összejövetelre. 
    Gratulálok. S hát aztán? 
    Hát aztán, magát most hová dug-
jam. Ezek úgy tudják, hogy maga 
odavaló né, Libánfalvára. És olyan 
öreg, hogy már járni se tud. Hogy bé 
van rakva egy vénházba. 
    Én, öregotthonban? Méltatlanko-
dik Lila nén. Hát volt lelked ilyen rus-
nyát hazudni rólam? 

Bölöni Domokos 
 

Karácsony a városban 

Kedei Zoltán festménye 
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    Édesanyám, ezen most ne vesz-
szünk össze. Ezt mi már százszor, 
ezerszer elbeszéltük, végigtárgyal-
tuk. A családi boldogságomért 
mindenre képes voltam, és leszek 
ezután is. Mi most, hála Istennek, 
rendben vagyunk. Az uram jó két 
éve nem iszik, elıvette magát, 
szépen keres, a fizetését én keze-
lem. Ha most felborul a dolog, akkor 
mehetnék vissza jegyeladónak a 
mozihoz. Ha még volna mozi. 
    Na jól van, jól van, sóhajt az öreg-
asszony. Csak látni akartalak. Mind-
járt továbbállok, csak éppen meg-
csókolom ezeket a szépikéket.  
    Vigye ezeket a cuccokat is. Ne-
künk megvan mindenünk. 
    Te!...Mondd azt nekik, hogy egy 
ismeretlen boldogtalan – hibbant! – 
vénasszony járt itt, nem a nagyany-
juk; ezt a sok izét, itt né, a zsákokat: 
kettıben káposzta, egyben pityóka, 
az egyik tarisznyában füstölt kol-
bász, oldalas, a másikban két befıt-
tes üvegben besütött hús, a harma-
dikban másik két üvegben sósubor-
ka és paprika, külön kis átalvetıben 
az ital: két liter bor és egy liter erıs 
szilvapálinka –, ezeket a másik villá-
ba szánta, csak éppen eltévesztette 
a házszámot. 
    Elviszem, el. Nehogy gyanút fog-
jon az a megjavult urad. 
    No, hívj egy taxit. Tehertaxit, lá-
nyom... 
    Hová lesz az út? Ilyen udvarias 
egy tehertaxis manapság. Rá is 
csodálkozott volna, de akkor Liliána, 
a leánya hirtelen utánuk rohant, ki-
tépte az ajtót, és csókolgatnia kezd-
te az anyját. 
    Bocsásson meg, bocsásson meg! 
Sírta. 
    Jól van, jól van, te bolond. Mindig 
ilyen hibri-hubri voltál. Induljon, sofır 
úr, mert elkésünk. 
    Honnan tetszik elkésni? Honnan, 
honnan. Azt még meg kell gondol-
nom. Mondjuk, a hetipiacról. 
    A pálinkát kivéve, mindent szinte 
azonnal el tudott adni. Kapva kaptak 
a népek a két zsák káposztán, a 
pityókán, a füstölt kolbászon, az ol-
dalason, a besütött húson, a sósu-
borkán és a paprikán. Könnyen 
megadták az árát: mintha mindenki 
meg lenne bolondulva, úgy vásárol-
tak összevissza mindent.  
    Már sötétedett. Lila nén pedig 
meglepte magát Jézuska ajándéka-
ként egy helyre kis kampós pálcával. 
Aminek a horgas fejére csinos ke-

reszt van faragva.  
    Úgy jár vele, mint egy alsóbb ren-
dő püspök. 
    Buszra ült, utazott egy kicsit, 
leszállt. Ahol érdekesnek látszott, 
megsétáltatta úri személyét, nagyo-
kat koppantva a bottal. Útközben 
megkántálták, megvirgácsolták 
valami kismikulásnak öltözött gyer-
kıcök, kunyeráltak apróért, adott ide 
is, oda is. A város kivilágítva, éppen 
mint karácsonykor, mindenfelé sietı 
emberek, egyedül neki maradt 
ráérıje, úgy érezte magát, mint 
valami csakugyan fontos tulajdonos, 
akinek az ideje éppen a csíkos 
tarisznyában, a megtartott pálinka 
mellett lapul, és a világgal együtt az 
éppen születendı Jézuskát várja. 
    Lila nén eltelt boldogsággal. Hát 
ı, amit akart, azt végülis elintézte. 
Látta a családot, már azt a felét, 
amelyik éppen kéznél lehetett; aján-
dékozott is, árult is, sétált is, ün-
nepelt is.  
    Jó lett volna látni a táncoló med-
vét, de azt mondták, hogy újévkor 
jár. 
    Várjunk csak: vegyünk csil-
lagszórót, néhány kisebb gyertyát, 
az is jól fog odahaza; s valami édes-
séget, nini, éppen olyan a szaloncu-
kor, mint az ı leánykorában volt. 
    Az állomási önkiszolgáló étterem-
ben gondolt merészet és nagyot, s 
megevett egy csülkös bablevest, 
ivott rá egy kis pohár sört.  
    A vonat ezúttal nem késett, de 
mire az ı kis „célállomására” ért, 
bizony éjfélre járt. Mit tehet ilyenkor 
Lila nén. Bekopog a fınökhöz, 
megkínálja az erıs pálinkájával, az 
pedig friss bolti kaláccsal. Aztán szó 
szót hoz ki, s a fınök végül kitelefo-
nál a felsı faluba. Kocsis Pisti fog-
jon bé, s jöjjön le, ha jót akar, mert 
né, Lila nénje itt ül a váróban, egy-
magában. 
    Kocsis Pisti morog egy sort, de 
befogja a száját s a lovat, mert Lila 
nén nélkül annál is pistibb volna, 
mint amennyire. Hiszen nincsen 
jóformán semmije, mégis gazda: 
nyolc hektár föld, abból három prí-
ma, két tehén, a ló, s harmincöt juh. 
Ezeknek a hozamából adogat az 
öregasszonynak, amennyit az elfo-
gad, ám az kevéssel is beéri –, így 
hát Kocsis Pisti azt a kevés óhaját, 
ami még lehet, készséggel teljesíti.  
    Ez a mostani speciel nem smak-
kol; de az élet ilyen is, meg olyan is. 
    Ilyen hamar kividékelte magát? 

    Én igen.  
    S hát milyen városon a kará-
csony? 
    Az valami káprázatos. Egyszer 
menj majd el te is. 
    El is megyek. Csak legyenek uno-
káim. 
    Csak legyenek. Hagyja rá Lila 
nén. Csak legyenek, Pisti fiam. Mert 
né, mindjárt ötvenes vagy; s még-
sem vagy százas. 
    Jajistenem, hát magát így kitet-
ték? Télvíz idején, s éppen a szent-
estén? Máriskó, a szomszédoló tü-
zet tett, forralt borral várja. Sütöttem 
pánkót is, hallja-é. 
    Hallom, hallom. 
    S aztán mégis, minek jött ilyen 
hamar haza? Nem fogadták szíve-
sen? 
    Minek, minek. Mi bajod neked 
avval. Tán csak nem „bulizni” akar-
tatok ti is? A házamban? 
   Jaj, dehogy, dehogy. Tettem fe-
nyıágat, né, akkorka, mint a kuja-
kom, de elfér a gyertya s a szóró 
rajta. 
    Igaz is. Hoztam vajegyet. 
    Hát akkor meggyújtom, mindjárt 
harangoznak, s mondjunk el együtt 
egy imát. 
    Te csak mondd hangosan, Máris-
kó. Én majd csak így, magamban. 
    (Még meghallja a Fennvaló, hogy 
közben mi jár s mi nem, az eszem-
ben.) 

Berekméri Árpád Róbert 
 

Karácsony éje 
 

Tél szele zümmög, 
dér hull a fákra, 
csillagok éke, 

angyalok álma. 
 

Tél szele hallgat, 
dér ül a fákon, 
mennyei béke 
hópusztaságon. 
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Mint egy a tízhez 
 
    Turgenyevnek egy kis parabolájában le van írva, hogy 
egyszer ünnepet rendeztek az angyalok a mennyben, 
amelyre meghívták a különbözı erényeket. Meg is 
jelentek mindnyájan, ünnepi öltözetben, kedvesen, 
barátságosan, mint akik jól ismerik egymást, hiszen 
mind egy nagy családnak a tagjai. Egyszer az egyik an-
gyal észrevett két nagyon szép erényt, akik, úgy tőnt, 
hogy egyáltalán nem ismerték egymást. Rögtön kézen 
fogta az egyiket, és odavezette a másikhoz, hogy bemu-
tassa ıket egymásnak. Jótétemény – mondta és rámu-
tatott az egyikre. Hála – mondotta és rámutatott a 
másikra. A két erény kimondhatatlanul megdöbbent: a 
világ fennállása óta most találkoztak elıször. 
    Ha ezt a kis mesét összevetjük a tíz bélpoklos meg-
gyógyításáról szóló történettel, akkor látjuk, hogy nincs 
is eltúlozva, amit Turgenyev mondani akart az emberi 
hálátlanságról. Az evangéliumi történet szerint is tíz 
közül csak egynek jutott eszébe a jótéteményért dicsı-
séget adni Istennek. A hála úgy viszonylik a jótétemény-
hez, mint egy a tízhez. 
    Az ember észre sem veszi, hogy milyen hamar meg-
feledkezik a háláról. Azt gondolnánk, hogy az csak ter-
mészetes, ha valaki valami jót kapott, azt megköszöni. 
Pedig nem, s nem is azért nem köszöni meg, mert nem 
akarja. A történetben szereplı kilenc gyógyult sem 
szándékosan bántotta meg Jézust, hanem – meggyó-
gyult, az élet megy tovább és az ember észre sem 
veszi, hogy megfeledkezett valamirıl. Nem is olyan 
nagy dologról, csak a háláról. 
    Különösen Istennel szemben szoktunk errıl a leg-
könnyebben megfeledkezni. Pedig Istennek igazán sem-
mi egyebet nem tudunk adni, csak hálát. S még ezt is 
olyan ritkán adjuk. Ezért van a Bibliában olyan sokszor 
felszólítás a hálaadásra, sok ige van, ami biztat, serkent, 
nógat a hálaadásra. 
    A  103. zsoltárban a zsoltáríró unszolja a saját lelkét, 
hogy nyíljék meg dicsérı hálaadásra az Úr elıtt. Nem 
azt mondja: áldjad én ajkam, hanem: áldjad én lelkem 
az Urat, és egész bensım az ı szent nevét. A hálaadás 
nemcsak azt jelenti, hogy összekulcsolom a kezem és 
elrebegek valami köszönetfélét. Több annál, magatar-
tás, viselkedés, az egész lényemet átható lelki meleg-
ség, a szív hımérséklete. 
    Ezt persze ki lehet fejezni szavakban is. A legszebb 
zsoltárok éppen azok, amelyekben Istent magasztalja a 

hálás lélek. Ha valakinek tele van a szíve hálával, jó 
kiönteni azt egy szép zsoltárénekben vagy dicséretben. 
    Persze nemcsak szavakkal fejezhetı ki a hála, 
hanem tettekkel is. Ott van az Isten iránti hálaáldozat 
igazi oltára. Az embertársam olyan bajában, amiben 
mellé állhatok, segíthetek neki. Ha hálás vagy Istennek, 
ródd le háládat embertársad iránti jótéteményben. Ott 
veszi át Isten a háládat, amit neki adni akarsz. Aki 
Istennek hálás, az mindig valakinek vagy valakiknek 
konkrét örömet jelent itt a földön. 
    Az igazi hála nemcsak egy-egy jócselekedetben 
fejezıdik ki, hanem az egész keresztyén élet nem e-
gyéb, mint hálaadás. A háládatosság jellegzetesen 
keresztyén életforma. A pogány kegyesség lényege, 
hogy mindenféle jócselekedettel igyekszik az ember 
lekötelezni az istenséget, a keresztyén kegyesség 
lényege pedig az, hogy az Isten jóságától lekötelezett 
ember igyekszik meghálálni azt, amit tıle kapott. A 
pogány kegyesség lényege az isteni jó elnyeréséért 
tenni akaró élet. A keresztyén kegyesség az elnyert is-
teni jóért hálás szívvel szolgáló élet. 
    Amikor a háláról beszélünk, akkor egész keresztyén 
életünk alapállásáról van szó, amibıl további mozdulat 
következik. Most azt mondhatná valaki: mi okom volna 
arra, hogy hálás legyek Istennek, hiszen annyi gondom, 
bajom van az életben. Annyi bosszúság, kellemetlenség 
ér, olyan szürke, eseménytelen az életem, és olyan rit-
kán történik valami jó, rendkívülien örvendetes dolog, 
szerencsés fordulat az életben. Nem csoda, ha olyan 
ritkán telik meg a szívem ujjongó, nagy hálaadással. 
Nos igen: az ember úgy gondolja, hogy csak olyan jóté-
teményért tartozik hálával, amit általában a világ sze-
rencsének nevez. 
    Azt hisszük, hogy a hála a rendkívüli dolgoknál kez-
dıdik. Hasonlítunk az olyan gyerekre, akinek a szülei 
iránti hálája csak a karácsonyi ajándékra vagy a zseb-
pénzre vonatkozik, egyébként pedig tele van a szíve 
méltatlankodással, panasszal, morcossággal. Az a baj 
ebben, hogy olyan magától értetıdınek tartjuk azt, ami 
egyáltalán nem magától értetıdı. Nem magától értetıdı 
az, hogy élünk egyáltalán, sem, hogy van kabátod, ci-
pıd, meg az sem, hogy reggel, amikor megnyitottad ott-
hon a csapot, víz jött belıle. 
    Amikor Mózes idejében a Nílus vize vérré vált, akkor 
értette meg mindenki, milyen nagy ajándék a közönsé-
ges víz. Sokszor bajokon, veszedelmeken kell az em-
bernek keresztülvergıdnie, hogy rájöjjön: a legszür- 
kébbnek tartott hétköznapi élet is tele van Isten aján-
dékaival. Annyira megszoktuk már Isten kisebb-nagyobb 
jótéteményeit, hogy természetesnek tartjuk. S ha Isten 
egy ilyen magától értetıdı kellékét elveszi az életünk-
nek, hogy tudunk méltatlankodni miatta, pedig amíg 
megvolt, soha nem adtunk hálát érte.    
    Mid van csak úgy magadtól – semmid! Mindent úgy 
kaptál Istentıl. Isten a saját dicsıségére teremtett min-
dent: téged is, a gyermekedet is, a mővészetet, a termé-
szet rengeteg titkát, a népeket is. A létünk nem véletlen 
esetlegesség, nem emberek akarata, nem körülmények 
eredménye, hanem Isten teremtı tette. Ebbıl tudhatjuk, 
hogy milyen feladatot, megbízatást kell teljesítenünk. 
Azt, hogy minden tılünk telhetıt elkövessünk az İ 
uralmáért a világon. 
                 

           dr. Joó Sándor 
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    Az emberek nagy része úgy gon-
dolja, hogy sohasem szokott pa-
naszkodni. De ahogy elkezdünk job-
ban figyelni önmagunkra, tudatosul-
nak bennünk azok az át nem gon-
dolt kijelentések, elejtett mondatok, 
amelyekkel akaratlanul is sérelmein-
ket, problémáinkat és nehézségein-
ket ecseteljük, azaz panaszkodunk. 
Egyetlen nap alatt több tucat dolog-
ról is szoktunk panaszkodni: a tö-
megközlekedés kényelmetlenségei-
rıl, a munkahelyi sérelmekrıl, kap-
csolati nehézségekrıl, az ország 
vezetésérıl, az adókról és számlák-
ról, a lassú kiszolgálásról, gyakran 
és nem utolsó sorban az idıjárás 
miatt: túl meleg vagy túl hideg, túl 
nedves vagy túl száraz. A magyar 
kultúrában különösen nagy hagyo-
mánya van a panaszkodásnak. 
    Sokan úgy gondolják, ha idınként 
megnyitjuk a szelepeket és szabad 
utat engedünk feszültségeinknek, 
azzal megkönnyebbülünk. Több ku-
tató is arra figyelmeztet, hogy a min-
dennapi elégedetlenségeink mások-
kal való megosztása néha tényleg 
közelebb vihet a megoldáshoz, de 
ha ez szokásunkká válik, és nem a 
megfelelı személyekkel osztjuk 
meg, számos negatív lelki és fizikai 
következménnyel kell számolnunk. 
A panaszkodás helyett inkább 
igyekezzünk sérelmeinket az érintett 
személyek felé jelezni (házastár-
sunk, barátunk, munkatársaink, fı-
nökünk, stb.); vagy legalábbis olyan 
emberekkel megbeszélni, akik nem 
félelmeinket erısítik, hanem a meg-
oldás felé tudnak segíteni ben-
nünket. 
    A panaszkodás látszólag emberi 
kapcsolatokat teremthet, mivel biz-
tosítja a közös beszédtémát, és a 
hallgató úgy érezheti, hogy a pa-
naszkodó megbízik benne, míg ez 
utóbbi megértı fülekre talál. A-
mennyiben a panaszkodás szokás-
sá válik, ellenkezı hatásokat ered-
ményez: a környezet egy idı után 

terhesnek fogja érezni és elkerüli a 
folyamatosan panaszkodó ember 
társaságát, a panaszkodó személy-
nél növekszik a tehetetlenségi ér-
zés, csökken az önértékelés, ami-
nek következménye a kiszolgálta-
tottság képzetének a megjelenése 
és a mártírszerep. 
    A panaszkodás mindig az éppen 
létezı el nem fogadása. Amikor 
panaszkodsz, áldozattá teszed ma-
gad. Változtass hát a helyzeten tet-
tel, vagy szükség esetén mondd el a 
véleményedet, és lépj ki a helyzet-
bıl, vagy fogadd azt el! Minden más 
ırültség – írja  Eckhart Tolle kanadai 
író Új Föld címő könyvében. 
    Gyakori a panaszkodás, annak 
ellenére, hogy Isten nemcsak a leg-
fontosabb életszükségleteinket elé-
gíti ki, hanem még ennél is többet 
nyújt: kényelmet biztosít, finom éte-
leket ehetünk, friss vizet ihatunk, 
házban lakhatunk, van mit felven-
nünk. Van látásunk, hallásunk, szag-
lásunk, étvágyunk, értelmi képes-
ségünk, emlékezıtehetségünk, és 
még sok más ajándék, amiket ter-
mészetesnek tartunk. 
    Valahol olvastam, hogy egy hívı 
ember arra a kérdésre, hogy – Hogy 
vagy? mindig azt válaszolta: Bőn 
lenne, ha panaszkodnék. A panasz-
kodás: bőn. Ellenszere pedig: a há-
laadás. Ha végiggondoljuk, hogy mi 
mindent tett értünk Isten, akkor 
nincs okunk a panaszra. Legtöbb-
ször inkább azt látjuk, ami hiányzik 
az életünkbıl, nem pedig azt, amink 
van. 
    Ne zúgolódjatok, miképpen ı 
közülök zúgolódának némelyek, és 
elveszének a pusztító által. (1Kor 
10,10) 
    A hálaadással kapcsolatos ku-
tatások azt mutatják, hogy a hála-
adás lényegesen javítja életminı-
ségünket, közérzetünket, kapcsola-
tainkat (a hálás emberek jobban al-
kalmazkodnak a közösségi életben, 
jobb a kapcsolatrendszerük, még 

akkor is, hogyha mások részérıl 
visszautasító és nem kedves maga-
tartást tapasztalnak). Ez arról szól, 
hogy amennyiben tudatosan meg-
emlékezünk a bennünket ért ál-
dásokról és pozitív eseményekrıl, 
mind érzelmi életünk, mind kapcso-
latrendszerünk érezhetıen javulni 
fog. Egy másik kutatás pedig arról 
számolt be, hogy a hálás emberek 
egészségesebbnek érzik magukat, 
kevesebb fájdalmat és fizikai pa-
naszt tapasztalnak, mint azok az 
emberek, akik nem fektetnek hang-
súlyt a hálaadásra.  
    A hálaadás lelki és fizikai hatása-
inak a kutatója, Robert Emmons 
amerikai pszichológus számos ta-
nulmányában megállapítja, hogy a 
hála érzése és kifejezése lényege-
sen növeli a boldogság érzését, 
valamint csökkenti a depressziót. 
Ezenkívül egy sor olyan negatív ér-
zelmet szorít vissza, mint az irigy-
ség, a neheztelés, a frusztráció és a 
bánat. 
    A hálaadás átsegít életünk ne-
hezebb periódusain, hiszen, ha tu-
datosítjuk magunkban azokat a dol-
gokat, amikért hálásak lehetünk az 
életben, és figyelmünk nem ragad le 
a múltban átélt veszteségeken, ha-
nem a jelen áldásaira terelıdik, pozi-
tívan tudunk a jelen és a jövınk felé 
tekinteni. 
    A hálaadás nem velünk született 
lelki adottság, hanem hozzáállás 
kérdése elsısorban, tehát mindenki-
nek megvan a lehetısége arra, hogy 
kialakítsa azt saját magában. Ha 
mindennap szánunk egy kis idıt 
arra, hogy felidézzük azokat a dol-
gokat, személyeket, eseményeket, 
amelyekért hálásak lehetünk, máris 
tettünk egy lépést Isten felé, és a 
vele való kapcsolatunk javítja testi-
lelki egészségünket és mindennapi 
kapcsolatainkat is. 
                         
                          Porkoláb Annamária 
              pszichológus 

A hálaadás nem velünk született lelki adottság 

 

Miközben mosogatsz, imádkozz! Adj hálát a mosogatni való tányérokért, hiszen ez azt   
jelenti, hogy volt bennük étel, hogy tápláltál valakit, hogy szeretettel gondoskodtál         

valakiről: főztél, és asztalt terítettél. Képzeld el, hány ember van a földön,                      
akinek nincs mit elmosnia, vagy nincs kinek megterítenie...  

 

Paulo Coelho 
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Azért kerestem meg Szép Piroskát, 
mert azt hallottam róla, hogy kihí-
vásokkal, nehézségekkel teli élete 
volt, éppen ezért akartam a hálá-
ról beszélgetni vele. 
 

    – Meséljen magáról, az életérıl... 
    – Azt kell mondanom, hogy in-
kább kemény, mint nehéz gyerekko-
rom volt. A szüleim fontosnak tartot-
ták a vasfegyelmet és a munkát. 
Igaz, ez utóbbi mindig összhangban 
volt az életkori, fizikai adottságaim-
mal, illetve a szellemi képességem-
mel. Hárman voltunk testvérek, én 
vagyok a középsı. Kora gyerekko-
runktól már megéltük az egymásra-
utaltságot és gyakorolhattuk a köl-
csönös segítséget. 
    Amikor elérkezett a pályaválasz-
tás ideje, akkor a szüleim akarata 
ellenére egészségügyi középiskolá-
ba felvételiztem. Édesapám azt sze-
rette volna, ha könyvelı lesz belı-
lem, de én sosem szerettem a papír-
munkát. Úgy tőnik jól választottam, 
hiszen ma is szeretem a munkámat. 
Nem volt könnyő, de idıvel sikerült 
szüleimmel is elfogadtatnom dönté-
semet, sıt, végül méltányolták is. 
Késıbb többször el is mondták, 
hogy büszkék arra, hogy hivatásként 
élem meg a munkámat. Így nem 
meglepı, hogy 1973 óta – kis kité-
rıkkel – az elsı munkahelyemen, a 
marosludasi városi kórházban dol-
gozom. 
    1975-ben mentem férjhez Szép 
Sándor Bélához, van két felnıtt gye-
rekünk és három szép unokánk.  
    Egy mőtét után a nıgyógyászok 
azt mondták, hogy a menyemnek 
nem lehet gyereke. De milyen nagy 
Isten kegyelme, hogy mégis meg-
született Jázmin Klaudia és Máté 
Ádám! 
    Ekkor bizonyosodtunk meg, hogy 
nem helyes beletörıdni abba, hogy 
az élet nehéz. Persze, a megpróbál-
tatást az ember nem érzi áldásnak, 
de késıbb mindent megértünk. 
Ugyanakkor nem vagyok beletörıdı 
típus. Sokszor elkeseredtem, imád-
koztam az Úrhoz, aki megmutatta a 
megoldást, megadta a szabadulást, 
megfelelı emberek által, akik segí-
tettek bennünket átlendülni a bajo-

kon. Bizonyára számít az is, hogy 
derőlátó természetem van. Nem 
tagadom, hogy néha sírok is, de 
aztán feltöltekezem és kilábalok. 
 

    – Mibıl és hogyan töltekezik fel? 
    – Imádság által és bibliaolvasás-
sal, illetve lelkigondozói beszélgeté-
sekkel. Ez segít túllépni a krízise-
ken. Például ilyen krízishelyzetet 
éltem át, amikor a lányunk elköltö-
zött Jordániába, teljesen ismeretlen 
helyre ment, idegen világba és na-
gyon aggódtunk érte. Ekkor megta-
pasztaltam a családunk, gyülekeze-
tünk, barátaink és lelkipásztorunk 
szeretı támogatását, akik segítettek 
feldolgozni a történteket. Mára, hála 
Istennek, minden rendezıdött. Most 
Európában, Brüsszelben élnek a fér-
jével és Lilyaval (ez magyarul lilio-
mot jelent), a „magy-arab" unokánk-
kal. 
    – A nehézségek ellenére és után 
is hálás tudott maradni? 
    – Mindaddig, amíg nem jönnek a 
nehézségek, addig másképpen lát-
juk a dolgokat és csak a nehéz idık-
ben tudatosul, hogy az életben, 
semmi sem magától értetıdı, ter-
mészetes. Ekkor döbbenünk rá, 
hogy minden Isten ajándéka.  
    Néha nem árt önvizsgálatot tarta-
ni, nehogy tévedhetetlennek, tökéle-
tesnek higgyük magunkat. Így vesz-
szük észre mások érettünk hozott 

áldozatát is, és hála ébred a szí-
vünkben. Ugyanakkor, szerintem, e 
tekintetben is fontos a nevelés és 
önnevelés. Például, nem áll messze 
az én természetemtıl a türelmetlen-
ség, ezért is sokat imádkozom, hogy 
szabaduljak meg tıle. Az Úr adott és 
folyton ad problémákat, alkalmakat 
gyakorolni és erısíteni magamban a 
türelmet. Volt lehetıségem megélni 
Isten kegyelmét és szeretetét azon 
emberek által, akik átsegítettek a 
nehéz idıszakokon. 
Ilyen volt az, amikor két és fél éve a 
férjem súlyos mőtéten esett át. 
Hosszú, emberpróbáló és nehéz 
kezelés után újra hálával tapasztal-
tuk meg Mennyei Atyánk nagy sze-
retetét és gondviselését. Mára telje-
sen meggyógyult, együtt örülünk a 
cseperedı unokáknak és gyerekeink 
boldogságának. 
    Fontos elmondanom, hogy amikor 
túljutottunk a nehézségeken, úgy é-
reztük, hogy hálából szolgálnunk kell 
az Úrnak. 
    – Miben áll ez a szolgálat? 
    – A férjem presbiter, immár tizen-
hat éve, mindketten Istent dicsıítjük 
énekkel a gyülekezet kórusában, jó-
magam nıszövetségi munkát is vég-
zek és rendszeresen részt vállalunk 
a gyülekezeti szolgálatokban. 
    – Mit gondol, a hála az egy kész-
ség, ami vagy van vagy nincs, vagy 
tanulható, tudatosan alakítható? 
    – Úgy érzem, hogy a hála Isten 
irántunk való kegyelmére, jóságára, 
szeretetére adott tudatos emberi 
válasz. Ha meg emberi készség a 
hála, akkor pedig ez is Isten kegyel-
mi ajándéka. 
    – Mit tud mondani azoknak, akik 
még csak most indulnak el, vagy 
még mindig ott bukdácsolnak a szők 
és nehézségekkel teli ösvényen? 
    – Én azt gondolom, hogy a szere-
tet döntés, elhatározás kérdése, 
mint ahogy az is rajtunk múlik, hogy 
meglátjuk-e mindig a jót, a szépet 
vagy sem, nyitott szemmel és fıleg 
nyitott szívvel járunk-e vagy sem. 
Mert ha igen, akkor hiszem, hogy a 
hála beköltözik a szívünkbe. 
 
        Korondi Kinga 

Minden Isten ajándéka 
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Molnár Ildikó harminc évesen há-
rom gyerek édesanyja, közülük a 
nagylány, Bora 5 éves, s az ikrek, 
Samu és Sára Flóra 3 évesek. A 
családhoz tartozik még – az Ildikó 
szavaival élve – egy „szuper jó 
fej” férj, Gábor, aki Budapestrıl 
költözött Erdélybe. Ami bennük 
nem annyira szokványos, hogy 
feladták a városi létet a vidéki éle-
tért. Ez elsısorban Gábornak volt 
nagy lépés, hiszen ı a budapesti 
jól fizetı állásából került Job-
bágytelkére. Ildikó szabadidejé-
ben  pirográfiával foglalkozik, ami 
azt jelenti, hogy fatárgyakba illet-
ve bırbe éget mintákat, emellett a 
marosvásárhelyi rádióban hetente 
gasztronómiai mősort vezet.  
Jobbágytelkén szinte azonnal be-
kapcsolódtak a falu életébe, és a 
helyi kulturális egyesület tagjaivá 
váltak. Ma Gábor az elnök, így az 
ı munkájához is főzıdik a tavalyi 
Bartók-centenárium megszervezé-
se. Ildikóval a háláról beszélget-
tünk. 
 
    – Mi az, ami elıször eszedbe jut a 
háláról? 
    – Minden. Az egész életem. A 
legelsı dolog számomra a hála kap-
csán: Isten. Ezt nem azért mondom, 
mert az interjú a Mária és Márta Ma-
gazinnak készül, hanem mert tény-
leg İ a központ az életemben. En-
nek kialakulásában dédnagymamám 
hatása volt a legerıteljesebb. Déd-
mama hihetetlen bölcsességgel ren-

delkezett. Már gyerekkoromban na-
gyon idıs volt. Noha csak két osz-
tályt végzett, egy elsı osztályt a ma-
gyaroknál, egyet meg a románoknál, 
tökéletesen írt és olvasott mindkét 
nyelven, és legalább tizenötször 
kiolvasta a Bibliát. Így aztán, amikor 
én olvastam neki és netán vétettem, 
kijavított. Tıle sokat hallottam és 
tanultam Istenrıl. Nem annyira az 
számított, ahogy beszélt nekem 
vagy bibliai történeteket mesélt, ha-
nem az ahogy élt. Meg volt elégedve 
a napi két vajas kenyerével, soha 
nem panaszkodott. Érdekes módon 
Flóra mama háza utolsó percig tele 
volt vendégekkel, és gyerekként 
nemigen értettem, miért jönnek, mit 
szeretnek benne az emberek. Csak 
felnıtt fejjel értettem meg, hogy a 
kisugárzása, a szeretete és Istenrıl, 
az életrıl szóló tudása vonzotta az 
embereket. Tıle tanultam, hogy van 
egy Entitás (a Létezı), akihez bármi-
kor fordulhatok. Ha netán nehéz 
helyzetbe kerülök, akkor azért va-
gyok hálás, hogy Hozzá fordulhatok 
és van remény arra, hogy kiemel a 
mélységbıl.  
    – Ez a hit hogyan tükrözıdik a 
mai életedben? 
    – Örömökért, boldog pillanatokért 
könnyő hálálkodni, de ott van még a 
többi. Úgy élem az életemnek min-
den pillanatát, hogy biztos vagyok 
benne: a mélységekbıl, völgyekbıl 
felkapaszkodva egyre közelebb ke-
rülünk a magassághoz, a Magassá-
goshoz. Akikkel találkozom, akiket 

megismerek az úton, nem véletlen 
találkozások. Még nem volt olyan 
találkozásom, amirıl azt mondhat-
nám, hogy fölösleges volt. Nem tu-
dom azt mondani, hogy valahol ok-
talanul vagy céltalanul fordultam 
meg. Hálás vagyok azért, hogy ér-
tem, mi történik velem. Ha abban a 
pillanatban, amikor szükségem len-
ne egy válaszra és nem kapom 
meg, utána meg tudom érteni, mi 
miért történt. 
    Természetesen hálás vagyok a 
férjemért, a gyerekeimért, a szülei-
mért, testvéremért, barátaimért. İk 
a családom. A családban is folynak 
néha küzdelmek. Küzdeni egymá-
sért és gyızedelmeskedni a harag 
felett hatalmas ajándék. Hálás va-
gyok, hogy döntéshelyzetekben min-
dig kaptam és kaptok erısítést. Sze-
rintem ez sem úgy történik, hogy 
megdolgoztam érte, és én vagyok 
az oka, hogy valamikor jól döntöt-
tem, hanem isteni sugallat alapján 
(ha hallgatunk rá) jól alakult az élet. 
Azért külön hálás vagyok, hogy nem 
sokat jelent nekem az anyagi világ, 
a pénz. Én tudom, hogy amennyire 
szükség van, annyi mindig lesz. 
Nem érzek vágyat autó vagy okos 
telefon, szép ruha, ilyen-olyan dol-
gok után, amiket pénzen meg lehet 
vásárolni... és ez nagy-nagy köny-
nyebbség. A vezérmondat az éle-
temben: legyen meg a Te akaratod! 
Ha ezt ki tudom mondani úgy, hogy 
komolyan is gondolom, akkor vágya-
kozásomat át tudom engedni egy 
megbízhatóbb felsı irányítás hatal-
mába. Az értékrendemért a szüleim-
nek vagyok hálás. İk tanítottak meg 
arra, hogy a kudarcélményeinken 

Istennel könnyű 
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nevetni tudjunk. Mai napig segíte-
nek gyerekfelügyelettel is. Ezért 
is hálás vagyok.  
    A háláról még az jut eszembe, 
hogyha hálás vagyok valamiért, 
fontosnak tartom, hogy kifejezés-
re is juttassam. Nem egyszerő a 
dolog. Sokszor elmondjuk ugyan, 
hogy hálásak vagyunk ezért vagy 
azért, de ezzel le is zártuk a kér-
dést. De fontos, hogy ez ne ma-
radjon ennyiben. Tegyünk úgy, 
hogy mások is hálát érezzenek 
cselekedeteink nyomán. Persze 
ez nehéz munka, ezért meg kell 
dolgozni.  
    – Hogyan fejezed ki a háládat 
olyanok iránt, akikkel alkalomsze-
rően találkozol, akik nem  közvet-
len családtagok? 
    – Elıször is, amikor kimondom, 
hogy hálás vagyok, akkor azt ko-
molyan gondolom. Jó példája en-
nek a jobbágytelki faluközösség, 
amely minket befogadott. Nekünk 
nincsenek ott rokonaink, mégis 
tele tál fánkokkal jöttek és bár azt 
hittük, hogy évekig kell majd dol-
goznunk azért, hogy befogadja-
nak, elsı perctıl tárt karokkal vár-
tak. Kérdezgették, hogy mire van 
szükségünk és mivel segíthetnek. 
Ez ma is így van. Nem csodála-
tos? 
    – Velük szemben hogyan feje-
zed ki a háládat? 
    – Ez egy jó kérdés. Úgy érzem, 
hogy nem tudom meghálálni ne-
kik, mindig adósnak érzem ma-
gam, de próbálkozunk. Például 
románórát tartok olyan gyerekek-

nek, akiknek a szülei nem tudnak 
románul, vagy felajánljuk az au-
tónkat, segítünk fuvarozni. Gábor 
a számítógépeik javításában se-
gít. 
    – Ezek a dolgok nem feltétlenül 
így mőködnek, hogy egy román-
óra pontosan grammra átszámít-
ható fánkokra vagy kerti termé-
nyekre... 
    – A szomszédasszonyom és 
kománém például rengeteget dol-
gozik, aminek az eredménye nyá-
ron a paprika (és minden más 
zöldség). Amikor ı ad belıle úgy 
érzi, hogy az nem olyan értékes, 
hiszen ı nem adott pénzt érte. Ha 
pedig megfordítjuk a dolgot: meg-
kért, hogy egy százéves lapítójá-
ra valamit rajzoljak. Megrajzoltam 
neki a pirográffal, kész van, ne-
kem az semmibe nem kerül, de 
ezt ı nem érti. Szóval, kölcsönö-
sen nagyra tartjuk egymás mun-
káját. 
    – Mi van az idegenekkel? Akik-
kel alkalomszerően találkozol? 
Vagy az orvossal, a tanítóval? 
    – Ha ezeridegen segít rajtam s 
esélytelen, hogy rövid idın belül 
találkozzunk, akkor az iránta ér-
zett hálát ki lehet fejezni máskép-
pen, mással szemben. Ha te 
adsz valakinek, nem biztos, hogy 
tıle kapod vissza, ez az Úristen 
munkálkodása: ha valaki jó veled, 
akkor szinte kötelez, hogy te is jó 
legyél bárki mással szemben is. 
A hit és a szeretet jó iránytő eb-
ben! 
             Korondi Kinga 

  

  La vita è bella  
 

    Hideg novemberi esı esett. A megírt levél már a táskában lapult, benne tételesen a kívánságokkal: édesség, 
kisautó, könyv, és mellé helyezve gondosan egy rajz is, amit maga a gyerek készített. A kisfiú felügyelte azt, 
hogy a címzettet és a feladót is ráírják, végignézte, ahogy az édesanyja szabályos betőket kanyarít a borítékra. 
Bélyegrıl az óvodában még nem beszéltek, ezért ezt nem követelte. Egy darabig halogatták a postázást, de 
aznap már cselekedni kellett, hogy idıben megérkezhessen a Mikuláshoz a levél. Az anyuka azt gondolta, majd 
bedobják egy postaládába, mintegy szélnek eresztve a levelet, s ha Mikulás nem kapja meg, majd ı emlékezet-
bıl megveszi az ajándékokat. Már hazafelé tartottak, amikor a kisfiúnak eszébe jutott, hogy nem adták föl a szá-
mára oly fontos levelet. Keresni kezdtek egy postaládát, de nem volt a közelben. Az anyuka tudta, ha igazi pos-
taládát akarnak, akkor sokat kellene visszamenniük, ezért aztán egy reklámújság kihelyezett postaládájába dob-
ta a levelet. 
    Nagy meglepetésre a szóban forgó újság munkatársai nemcsak kézhez kapták a levelet, hanem csomagot is 
készítettek a kisfiúnak, amit Mikulás napján kiszállítottak a megadott címre. A történet akár itt véget is érhetne, 
de hozzátartozik, hogy amikor a szülık felkeresték a szerkesztıséget nem derült ki, hogy kik állították össze a 
csomagot és hosszas kérlelés után sem fogadtak el pénzt tılük. Mert az élet szép. 

                      K2 

  

Vas István 
 

A Teremtőhöz 
 

Köszönöm, hogy megteremtettél, 
Ó, Szeretet, és idetettél,  
Hogy csillagok, ködök, hegyek  
Között ember legyek. 
 
Köszönöm, amit látok, 
A teremtett világot, 
Hogy még a rossz sem céltalan, 
Mindennek jelentése van. 
 
És én is neked kincset-érő  
Egy vagyok, soha-visszatérő,  
S akár a férgek, vagy a szentek,  
Valamit jelentek. 
 
Meghalok, semmit nem veszítek, 
Művedet meg nem semmisíted  
S a mennyben vagy pokolban  
Az leszek, ami voltam. 
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Erdıszentgyörgyi otthonában fo-
gad özv. Fejér Endréné Mántó Juli-
anna lelkésznı, aki nemrég lépte át 
a nyolcadik évtized küszöbét és 
aki életérıl, szolgálatáról em-
lékezik. 
 
    – Hol született Júlia néni? 
    – Nagyborosnyón születtem, ott 
jártam az elemi iskolát, majd Sep-
siszentgyörgyön a Székely Mikó Kol-
légium Leánygimnáziumában érett-
ségiztem 1953-ban. Lelkipásztorom, 
Nagy Lajos buzdított arra, hogy irat-
kozzam be a kolozsvári Teológiára. 
Én meg azt kérdezgettem tıle, hogy 
hová kell leánypap? Édesapámat, 
aki presbiter volt, azzal biztatta, 
hogy négy év múlva tanárnı lesz a 
leánya. Amikor a felvételire Kolozs-
várra utaztam, vinnem kellett a szal-
mazsákot, paplant, párnát, de a 
szalmazsákot nem töltettem meg, 
hátha nem sikerül a felvételim. A 
sikeres vizsga után persze, meg-
töltettem. Mi haton voltunk leányok 
az évfolyamon, elsı évben a Te-
ológián laktunk, majd másodéves 
korunktól kintlakásba kerültünk. 
1957-ben végeztem. Csíkszeredába 
nyertem kinevezést, s miután Csík-
szentmártont önállósították, mint 
missziós egyházközséget, itt láttam 
el a szolgálatot. Én voltam az elsı 
lelkészük. 
    – Hogyan fogadták a kollégák a 
huszonkét éves fiatal lelkésznıt? 
    – Az egyházmegyében ötven lel-
kipásztor volt, a többségük már   
megállapodott korú, szeretettel, tisz-
telettel fogadtak, segítettek nekem. 
Csíkszentmártonban sikerült vásá-
rolni egy imaházat, nagy összefo-
gással. Ugyanis volt ott egy kórház, 
felpártoltak az orvosok, akik néha el-
jöttek a templomba is, és nagyon 
sokat adakoztak. Nagyon jó kapcso-
latban voltam egy házaspárral, befo-
gadtak a tanítók, tanárok, orvosok, 
gyógyszerészek társaságába.  
    – Hogyan tetszett megismerni 
Fejér Endrét? 
    – Idıközben Csíkszentmártonba 
kinevezést kapott Fábián Levente 
kollégám, s nekem mennem kellett. 
Kolozsváron arra kértem az egyházi 
vezetést, hogy helyezzenek bárho-
va, csak a Mezıségre ne… Meg is 

jött az én kinevezésem: Aranylábú-
tusonba, a Mezıség szívébe. Nem 
akartam menni, gyalogoltam eleget 
a csíki szórványokban! Végül felszó-
lítottak, hogy haladéktalanul foglal-
jam el a helyemet, így kénytelen-
kelletlen felcsomagoltam a gumicsiz-
mát, petróleum fızıt, s elutaztam 
Tusonba. Az állomáson szekérrel 
vártak. Kiderült, hogy nincs hol lak-
nom, mert a parókiát államosították. 
Egy gerendás házban, egy család-
nál fogadtak be, szegen lógtak a ru-
háim, mert nem volt ruhásszekrény. 
A bátyám kétségbe volt esve: – 
hogy hagyjalak itt? A disznó megköt-
ve, a kutya szabadon… Tavasszal 

kimeszelték és rendbe rakták a nyári 
konyhát, oda költöztem, a családnak 
nem kellett papbért fizetnie amiért 
engem befogadott. Itt ismertem meg 
a jövendıbeli férjemet, átjött a 
szomszéd parókiáról, Uzdiszentpé-
terrıl meglátogatni. Amikor megjött 
a katonai behívója, engem azonnal 
utasítottak Kolozsvárról, hogy 48 
órán belül költözzem Uzdiszentpé-
terre az ı helyébe, mert államosítani 
akarták az üres parókiát, orvosi 
rendelıt akarnak ott létrehozni. 1959 
novemberében leszerelték Endrét. 
Én hazautaztam szabadságra, s a-
mikor visszajöttem, megkérte a 
kezemet. 1960-ban ı Tusonban 
szolgált, én Uzdiszentpéteren.1961-
ben házasodtunk össze, 1962 au-
gusztusában született meg leá-
nyunk, Edit-Csilla. 1964-ben vezet-

ték Uzdiszentpéteren a gázt. Ki kel-
lett volna fizetni a parókia részét, de 
nem volt mibıl, ezért felmentem 
Nagy Gyula püspökhöz, hogy se-
gélyt kérjek. Azt mondta, hogy a 
segélyek arra az évre már el vannak 
osztva, csak januárban tud segíteni. 
De felajánlotta, hogy megürült 
Brassó megyében Nagymoha, egy 
800 lelkes gyülekezet, nem men-
nénk-e oda? A férjemet megválasz-
tották, februárban megjött az állami 
jóváhagyás és Nagymohára költöz-
tünk. Nekem nem volt szolgálati he-
lyem, csak késıbb láttam el a 
missziós egyházközségeket: Dom-
bos, Kıhalom, Daróc, utóbbi kettı-
ben a szász templomban tartottuk 
az istentiszteletet. Gyalog, szekérrel, 
traktorral, biciklivel, busszal, amivel 
lehetett, azzal jutottam ki a gyüle-
kezetekbe. Eljött az idı, amikor to-
vább kellett mennünk, mivel nem 
volt magyar nyelvő iskola, így kerül-
tünk 1973-ban Küküllıszéplakra, én 
pedig Kóródszentmárton-Vámosud-
varhely társegyházközségbe. Az 
egyik vasárnap Kóródszentmárton-
ban volt délelıtt az istentisztelet, 
Vámosudvarhelyen délután, a másik 
vasárnap fordítva. Itt szolgáltam 
1994-es nyugdíjazásomig. Sokat 
dolgoztunk. Idıközben Küküllıszép-
lakon kétszintes, parkettes, csem-
pekályhás parókiát építettünk, a 
templomot modern, automata kály-
hával láttuk el. Szentmártonban a 
templomtornyot kellett újrafedni, 
nagy nehézségek árán. A férjem is 
megbetegedett, én 38 éves koromtól 
szenvedek az ízületeimmel. A férjem 
2000-ben ment nyugdíjba, akkor 
költöztünk Erdıszentgyörgyre. Két 
éve egyedül maradtam, de leányom 
a férjével és két unokámmal együtt, 
Gyulakután, a közelben laknak. A 
férjemmel sokat beszéltünk róla, 
milyen lesz, amikor nyugdíjasok le-
szünk, de arról soha, hogy milyen 
lesz majd a társunk nélkül élni. 
    – Melyik a Júlia néni vezérigéje? 
    – Elég néked az én kegyelmem; 
mert az én erım erıtlenség által 
végeztetik el. (2Kor 12, 9) Nehéz, de 
szép évek voltak. A legszívesebben, 
talán, a csíki szórványban töltött 
évekre emlékezem, a fiatalság ide-
jére, ahol elıször tapasztaltam meg, 
hogy szeretettel álltak mellém, támo-
gattak a szolgálatomban. 
                                                                                                                           
        Tatár Anna Julianna 

Erő az erőtlenségben 
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* A dél-erdélyi szórványgyülekezetek asszonyai Búzás-
bocsárdon találkoztak 2015. október 3-án. A régiós kon-
ferencián dr. Gudor Botond esperes hirdetett igét, 
Borbándi Erika régiós elnök, Boros Erzsébet helyi elnök, 
és Borsos Melinda egyházkerületi elnök köszöntötték az 
egybegyőlteket. László Judit székelyudvarhelyi kántor 
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus címő mővérıl, Bar-
tos Károly komollói lelkész pedig a férfiak lelkületérıl 
tartott elıadást.  
 

* Az Erdélyi Református Egyházkerület missziói elıadói 
és belmissziós szervezeteinek vezetıi Kıhalomban ta-
nácskoztak. A fórum házigazdája Szegedi László Tamás 
helybéli lelkész, egyházkerületi missziói elıadó volt. A 
gyülekezetekben folyó missziói munka felmérése mel-
lett, az egész napos tanácskozás megoldásokat is pró- 

 
 
bált találni a nehéz kérdések megválaszolására. 
 

* 2015. november 13-14-én Sepsikıröspatakon tartotta 
soros elnökségi ülését az Erdélyi Református Nıszövet-
ség. A győlésen elkészült a 2016-os év nıszövetségi 
eseménynaptára és bizonyos rendezvények részletes 
programja. Továbbra is kiemelt rendezvénye lesz a Nı-
szövetségnek a bonyhai kastélynap, amelyet 2016. júli-
us 9-én tartanak.  
 

* A Marosi Református Egyházmegye Nıszövetségének 
közgyőlését december 5-én, Marosvásárhelyen tartot-
ták. A közgyőlésen Makkainé Szabó Márta tanár tartott 
elıadást A nık, mint emberi eszközök Isten kezében, 
Isten üdvtörténetében címmel. 
 

* December 6-án a Szerbiai Református Keresztyén 
Egyház gyülekezeteiért imádkoztak szerte a Kárpát-me-
dencében. Az imanapot a Kárpát-medencei nıszövetsé-
gek évente megszervezik, az idei volt a tízedik alkalom. 

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  

    A közel ezer lelket számláló gernyeszegi református 
gyülekezet sajátos arculatát több tényezı is alakítja: a 
grófi családdal való kapcsolat, Szászrégen és Marosvá-
sárhely közelsége, az etnikai összetétel, a fiatalok el-
vándorlása, az alacsony születésszám és a gyülekezet 
elöregedése. 
    A közel 45 tagot számláló gr. Teleki Mihályné Veér 
Judit Református Nıszövetség életét is meghatározzák 
a fenti együtthatók, de hálával mondhatjuk el, hogy 
mindezek mellett vagy éppen emiatt, az Ige eljut az asz-
szonyokhoz és élı asszonyközösség vesz részt a gyüle-
kezeti munkában. 
    Legfontosabb célkitőzésük, minél több asszonyhoz 
eljuttatni az Igét, s olyan imaközösséget alakítani ki, 
amelynek keretében lelki megnyugvást kapnak azok, 
akik bánatot hordoznak, válaszokat, akiknek kérdéseik 
vannak, és egymás örömében is osztozhassanak. E cél 
megvalósításához jó alkalmaknak bizonyulnak, az isten-
tiszteletek mellett, a heti rendszerességgel tartott biblia-
órák. 
    A szeretetszolgálat jegyében hagyománnyá vált, hogy 
minden megkeresztelt gyermeknek a nıszövetség ke-
resztszemes kézimunkát ajándékoz, amelyen a szerez-
tetési ige van. Hadd legyen ott az ágya fölött vagy bár-
hol a közelében az elsı ígéret. 
    A bibliahetek, vallásórák alkalmával süteményrıl gon-
doskodnak az asszonyok, ugyanakkor az árvákról is 
évrıl évre megemlékeznek és győjtéseket szerveznek 
oda, ahol szükség van a segítségre. 
    Az idısek vasárnapján vendégül látják a gyülekezet 
idıs tagjait. Advent idején tartós élelmiszert, kis ünnepi 
figyelmességeket ajándékoznak azoknak, akik egyedül 
élnek, betegségük miatt már nem tudnak istentiszteletre 
jönni. Idén, immár 5. alkalommal került megtartásra az  
Irodalom-finomságok-zene elnevezéső adventi program. 
Ezen a rendezvényen sütemények, elıételek és fıfogá-
sok kerülnek bemutatásra, megkóstolásra, s emellett 
igényes muzsikával, verssel hangolódik a gyülekezet az 

ünnepekre. A gernyeszegi asszonyok igencsak büszkék 
a receptgyőjteményükre. Áder János gernyeszegi láto-
gatásakor, gr. Teleki Kálmán ezekbıl a füzetekbıl aján-
dékozott Herczegh Anitának, a magyar köztársasági 
elnök feleségének. 
    A templomi karácsonyfa is attól szép, hogy az asszo-
nyok hófehér csipkedíszekkel díszitik azt. 
    Imahéten a vendéglelkészek ellátását és megajándé-
kozását is a gyülekezet asszonyai közösen vállalják. 
    A maguk felüdülésére, pihenésre is szánnak idıt, kö-
zösen kirándulnak, ünnepelnek, ezzel is jobban össze-
kovácsolva  a közösséget. 
    Böjti csendesnapot tartanak, amikor a lelkész, a pszi-
chológus és az orvos közös elıadása és az azt követı 
beszélgetés teszi meghittebbé az ünnepvárást. 
    A zászlóstafétában is részt vettek: a marosfelfalusi 
asszonyoktól ünnepélyesen átvették, majd három hónap 
múlva a dedrádszéplakiaknak átadták az egyházmegyei 
nıszövetségi zászlót.   
    Ebben a rohanó, értékvesztett világban a gyülekezet, 
s ezen belül a nıszövetség  a békesség szigete, ahol az 
emberek betöltik küldetésüket és élik a Krisztus szerinti 
életet. 
 
               Veress Júlia 

Adventi hangoló Gernyeszegen 

Márták és Máriák (54.) 
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A kegyelem csillagjegyében 
 
Hálával áldozzál az Istennek! (Zsoltár 50, 14) A keresz-
tyén élet Istennek hálával áldozó élet. A hit valódiságát a 
belıle fakadó hálás szolgálat méri. Annyi a hit a szíved-
ben, amennyi boldog, örvendezı, hálás szolgálat van az 
életedben. 
A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert 
„lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba ol-
tattak, a háládatosság gyümölcsét ne teremjék”. (Heidel-
bergi Káté 64) 
 

Január 
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban 
hálaadással. (Kolossé 4, 2) 
 

Február 
Amiért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tu-
dom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ı az én 
nála letett kincsemet meg tudja ırizni ama napra.                
(II. Timótheus 1, 12) 
 

Március 
Ez pedig az ı parancsolata, hogy higgyünk az ı Fiának, a 
Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint 
megparancsolta nékünk. (I. János 3, 23) 
 

Április 
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való 
szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.                 
(II. Thesszalonika 3, 5) 
 

Május 
Meggyökerezvén és tovább épülvén İ benne, és meg-
erısödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bıvölköd-
vén abban hálaadással. (Kolossé 2, 7) 
 

Június 
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti 
haragotokon. (Efézus 4, 26) 
 

Július 
Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizes-
sen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, 
mint mindenki iránt. (I. Thesszalonika 5, 15) 
 

Augusztus 
Valljátok meg bőneiteket egymásnak és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az 
igaznak buzgóságos könyörgése. (Jakab 5,16) 
 

Szeptember 
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadás-
ban egymást megelızık legyetek. (Róma 12, 10) 
 

Október 
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, 
mi legyen az Úrnak akaratja. (Efézus 5, 17) 
 

November 
Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt 
betöltsed! (Kolossé 4, 17) 
 

December 
Járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. 
(Efézus 4, 1) 

Kedves Asszonytestvérek! 
 
    A határidınaplómat lapozgatom. Már jövıre 
jegyzem be az idıpontokat, s amint a jövıt tervez-
getem, óhatatlanul az elmúlt napokra gondolok. 
Ismét egyik esztendeje,/ Istentıl kimért ideje/ 
Telék el a mulandóságnak… – jut eszembe a re-
formátus ének. Milyen gyorsan elszállt ez az év is, 
s mennyi minden történt ezalatt. Magam elıtt lá-
tom a bejárt utakat, a mosolygó arcokat, könnyáz-
tatta szemeket, az imádkozó és szorgoskodó ke-
zeket. Fülembe cseng az erıt adó ének, az öröm-
teli nevetés, a kedves szó, meghitt beszélgetés. 
Szinte érzem a gyengéd kézfogást, testvéri öle-
lést. Felidézem azt a rengeteg szolgálatot, ame-
lyet Erdély-szerte végeztek a református asszo-
nyok. Ezektıl gazdagabb lett az egyház, és remél-
hetıleg, boldogabb sok megajándékozott élet.   
    Konferenciák, rendezvények, képzések, szere-
tetszolgálat, csendesnapok, munkaülések, Bony-
ha, látogatások, találkozások, hétköznapok és ün-
nepnapok – azok a napok, események, élethely-
zetek, amelyeket nem jelölt piros betősen a nap-
tár, de számunkra ünnep volt mindahány. Hála 
értük Istennek!  
    A teleírt lapokon és emlékeken túl, tettek-e job-
bá bennünket ezek az életélmények? Ha volt ben-
nünk aggodalom, szemrehányás, szorongás, bá-
nat, félelem, önzés, békétlenség, irigység, becs-
vágy, nıtt-e szívünkben a bizalom, öröm, hit, ön-
zetlenség, békesség, jóakarat, alázat, hála, dicsı-
ítés? Kerültünk-e közelebb Krisztushoz?  
    Az idı: változás. Mi magunk sem vagyunk a-
zok, akik egy évvel ezelıtt voltunk. Kivé lettünk?  
Karácsony közeledtével visszasírjuk a régi szép 
élményeket. Évek óta olvasom lapokban, hallom 
bizonyos tévé-, és rádióadásokban, elhangzik az 
igehirdetésekben, hogy ne a külsıségekre, hanem 
az ünnep lényegére figyeljünk. Ez az, ami nagyon 
nehezen sikerül. Részt veszünk lelki gyakorlaton, 
adventi hangolón, s mégis sokszor kétségbee-
sünk, mert elfogy az erınk. Elfáradunk. Pedig mi 
nem ezt akarjuk. Csak a családunknak, szerette-
inknek, embertársainknak akartunk örömöt sze-
rezni. 
    Rendteremtésünk, készülıdésünk közepette, 
kívánom, tekintsünk még egyszer a konyhánk fa-
lán függı 2015-ös református falinaptárra, s olvas-
suk el újra az év vezérigéjét: Elég neked az én 
kegyelmem (2Kor 12, 9). Kívánom, hogy Kará-
csonykor tudjuk újra gyermeki bizalommal ünne-
pelni, hogy földre szállt a Kegyelem. Erısítsen 
bennünket ez az igevers. Mikor a 2016-osra cse-
réljük a falinaptárt, teljes hittel és meggyızıdéssel 
tudjunk majd a jövıbe nézni és mondani: Velem 
van az Úr, nem félek! (Zsolt 118, 6) 
 

         Borsos Melinda 
Erdélyi Református Egyházkerület Nıszövetségének 

elnöke 
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Hol van a király?  
 

…kérdezték a bölcsek, akikrıl azt olvas-
suk (Máté evangéliuma 2,1-12), hogy 
napkeletrıl indultak el azért, hogy talál-
kozzanak Jézussal. Történetükbıl fontos dolgok derülnek ki: 
 

• Figyelmesek voltak, meglátták a csillagot és felismerték Isten akaratát.  
• A felismerést cselekedet követte: elindultak, és kitartóan haladtak a cél felé. 
• Nehéz útjuk ellenére megérkeztek, és leborulva imádták ıt. 
• Értékes ajándékokat adtak neki. 
• A találkozás után más úton tértek vissza hazájukba. 

 

Induljatok el ti is a bölcsek útján, de vigyázzatok, meg ne tévesszen titeket a királyi palota fényes-
sége. Jól jegyezzétek meg, hogy más úton csak akkor térhettek vissza, ha elıbb célba értetek. 
Vajon hol van a cél, hol találkozhattok az igazi királlyal? 

 

Hogy hívták azt a királyt, akit útközben meglátogattak?  
Mi a neve a városnak, ahol találkoztak vele?  

Milyen érzés fogta el a királyt és az egész várost? 
Székhelyérıl melyik városba küldte ıket a király?  

Mit adtak a bölcsek ajándékba Jézusnak?  
Mi késztette ıket arra, hogy más úton térjenek vissza? 

Arany, tömjén, mirha 
Kijelentés 
Heródes 
Nyugtalanság 
Jeruzsálem 
Betlehem 

Útközben a kérdéseket kössétek össze a jó válaszokkal!  
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Hozzávalók: 1 kg pulykamell, 1 dl fehérbor, 20 dkg füs-
tölt sajt, 10 dkg bacon szalonna, 2 dl tejföl, 8 dkg aszalt 
szilva, 2 ek cukor, 2 ek napraforgóolaj, só, bors, fahéj 
ízlés szerint.  
Elkészítés: A pulykamellet és a füstölt sajtot felszeletel-
jük. Sóval, borssal, pici fahéjjal beszórjuk. 
Teflon serpenyıben kevés olajat és az 1 dl fehérbort 
felforrósítjuk, és a hússzeletek mindkét oldalát kicsit 
megsütjük. Utána tőzálló tálba, élükre állítva a sajt és a  
 
 
 
 

hússzeleteket felváltva felsorakoztatjuk, bacon szalon-
na is mehet közé. Majd teljesen beborítjuk bacon sza-
lonnával. A 2 ek cukrot megpirítjuk, és hozzáöntjük a  
boros-olajos levet, amiben a hús sült, majd hozzáadjuk 
a 2 dl tejfölt és összekeverjük. Ezt egyenletesen ráönt-
jük a tálban sorakozó húsra. Kb. 30 percig sütjük fólia 
alatt. A sütés félidejében megszórjuk az aszalt szilvá-
val, és tovább sütjük. Hagymás krumplipürével tálalhat-
juk. 

 

 
 

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

A rejtvényben Füle Lajos Kinek Csillaga van 
címő karácsonyi versének utolsó három sorát 
rejtettük el. Kinek Csillaga van,/ legyen maga 
a béke,/ hogy minden dolga itt/ békében men-
jen végbe!// Kinek Csillaga van,/ legyen felette 
bátor:/ szeressen vakmerın,/ de érte mit se 
várjon!//  Kinek Csillaga van,/ öltözzék friss 
reménybe,/ hogy ISTEN LELKE is/ cselekszik 
benne, érte!// Kinek Csillaga van,/ … 
 

Vízszintes: 1. A negyedik versszak második 
sora, 12. Vadászok és sportolók győjtik, 13. Ilyen 
idıben élünk, 14. Görög bető, 15. Kirándulóhely 
Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós között, 
17. Dédelgetett macska, 18. Parajd kincse, 19. 
Spanyol fınemes, 21. Tagadószó, 22. Személyes 
névmás, 23. Spanyolok nemzeti tánca, 26. Kis település 
Apahida közelében, Kolozs..., 28. Érzékszervünk, 30. 
Marosvásárhely büszkesége: Teleki..., 31. Hagyomá-
nyos üzletek kelléke, 32. Három hangszerre írt zenemő, 
33. Fıpap Sámuel korában, 34. Vadászkutya, 35. Rosz-
szul sikerült, azaz ... ütött ki, 36. Dúr hangsor hatodik 
hangja, 37. Ismételve: nagyapa, 38. Moszat, 40. Mértan-
ban a sugár jele, 41. Jelen idıben, 42. ...tök, borászok 
eszköze, 44. Vegyesen fás! 45. Tréfát mondó, 48. Rá-
csot szerel. 
 

Függıleges: 1. Bántó, 2. Tengerparti üdülıhely 
Kubában, 3. Lufi belseje! 4. Lejegyzı, 5. Valami-
nek az értékesebb része, 6. Intı szó, 7. Rómá-
ban 1600, 8. Korzikai városka a Portói-öbölben, 
9. Csomózással készült finom kézimunka, 10. 
Zavaros tan! 11. Pata közepe! 12. A versszak 
harmadik sora, 16. Sok egyházközségben úr-
asztali kellék, 19. Vissza: nagyon öreg, 20. Az 
utolsó verssor elsı szava, 22. Római diadal, 
24. Vissza: egyik marosvásárhelyi lakónegyed 
rövidítése, 25. Vegyes kín! 27. Part vége! 28. 
Fül-orr-gégészet román rövidítése, 29. A vers 
idézet befejezı részlete, 31. Észak-olasz folyó, 

32. Kopasz. 34. Gyomot írt, 35. Déligyümölcs, 37. Visz-
sza: ..., fjord Észak-Norvégiában, 39. Montenegró szer-
bül: Crna ..., 42. ...kı, a meteorit régi megnevezése, 43. 
Magyar..., Horváth István szülıfaluja, 44. Földet forgat? 
46. Rétes pereme! 47. Magánhangzópár, 49. Rómában 
száz, 50. Védelmez. 
 
Beküldendı: vízszintes 1, függıleges 12, 20, 29. 
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Aszalt szilvás, karamellás pulyka  



 

Ady Endre 
 

Köszönöm, köszönöm, köszönöm  
 
Napsugarak zúgása, amit hallok, 
Számban nevednek jó íze van,  
Szent mennydörgést néz a két szemem, 
Istenem, istenem, istenem, 
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott: 
Te voltál mindig mindenben minden, 
Boldog szimatolásaimban, 
Gyöngéd simogatásaimban 
S éles, szomoru nézéseimben. 
Ma köszönöm, hogy te voltál ott, 
Hol éreztem az életemet 
S hol dőltek, épültek az oltárok. 
Köszönöm az én értem vetett ágyat,  
Köszönöm neked az első sirást, 
Köszönöm tört szivü édes anyámat, 
Fiatalságomat és bűneimet, 
Köszönöm a kétséget, a hitet, 
A csókot és a betegséget. 
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek 
Másnak, csupán néked, mindenért néked. 
Napsugarak zúgása, amit hallok, 
Számban nevednek jó íze van, 
Szent mennydörgést néz a két szemem, 
Istenem, istenem, istenem, 
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, 
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm 
S hogy te leszel a halál, köszönöm. 


