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Két nő, kétféle lélek 
 

 (Apostolok Cselekedetei 16, 9-20) 
 
    Emlékezetem szerint Bütösi János, egykori amerikai magyar refor-
mátus püspök mondta a II. Magyar Református Világtalálkozó egyik 
összejövetelén, hogy az európai keresztyénség tulajdonképpen egy 
nıegylettel, kis túlzással mondhatnánk: nıszövetséggel kezdıdött. 
Minden bibliaolvasó ismeri az ApCsel 16. fejezetében leírt eseményt, 
fıképpen azon a címen, hogy Pál apostol az evangéliumot Európába 
hozza. Ez nagyjából fedi a valóságot, de az esemény, amely 
Filippiben végbement, egészen sajátos, megérdemli, hogy foglalkoz-
zunk vele. 
    Képzeljük el Pál és szolgatársai meglepıdését. Az apostol látomá-
sa alapján hosszú hajóútra kelnek, utána pár napot pihennek Mace-
dónia neves városában, Filippiben. Keresztyénekkel nem találkozhat-
tak, de zsidók laktak a Földnek ezen a pontján is. Ahol nem volt zsi-
nagógájuk, ott a folyóparton szoktak szombatnapon imádkozásra 
összegyőlni. Pálék bizonyára férfiak csoportjára vártak, de csak né-
hány asszonyt találtak ott. Ezeknek a nıknek hirdették az evangéliu-
mot, s ez nyomban kétféle következménnyel járt. Az európai misszió-
ban megindult a krisztusi és antikrisztusi erık harca. Mindkét erıt 
egy-egy nı testesíti meg: a krisztusit Lídia bíborárusnı, az antikrisz-
tusit az ördögtıl megszállt szolgálólány. Azért fontos ez, mert a kétfé-
le erı összecsapása azóta is folyik. Ebben a harcban a nık szerepe 
is nagy jelentıségő: lehet valaki hívı Lídia, de lehet démonok által 
megszállt szolgáló is. 
    I. Az Úr szolgálólánya. Lídia gazdag üzletasszony volt, aki nem 
fojtotta el lelki szomjúságát. Örömmel kereste fel az istenfélı zsidó 
közösséget, azzal együtt imádkozott. Az Úr megnyitotta szívét, hogy 
figyeljen arra, amit Pál mond. Ma úgy mondanánk, hogy vallásosság-
ból hitre jutott. Hitre jutásának három komoly következménye lett. 
Elıször is megkeresztelkedett. Számára ez nem valami beavatási 
szertartás volt (ilyeneket gyakoroltak pogány vallásokban is), hanem 
a krisztusi életmód elfogadása. Tettét házanépe, családja is követte; 
ez volt a második következmény. És harmadszor: megnyitotta házát 
az evangélium hirdetıi elıtt. Íme, itt van az elsı európai imaház! Ma 
is így van: aki szívét igazán átadja Krisztusnak, annak meggyızı ha-
tása van családjára nézve, s annak könnyő mindenét, amije van át-
adni az Úr szolgálatára. 
    II. Az ördög eszköze. Azt is látnunk kell, hogy amikor Isten munkál-
kodni kezd, a gonosz is mozgósítja erıit. Az ellenmunkát Filippiben 
egy jövendımondó szolgálólányon keresztül kezdi el. Ez a szeren-
csétlen nı jóslásával jelentıs jövedelmet szerzett gazdáinak. Tör-
vényszerő, hogy az evangéliummal szemben mindig fellázad az ısel-
lenség, a sátán. Nem könnyő ıt felismerni, hiszen itt is egy zavart 
elméjő szolgálót használ fel, keresztyén mezben: Ezek a magassá-
gos Isten szolgái, akik hirdetik nektek az üdvösség útját! Szép üzenet 
lenne, ha ıszinte szívbıl jönne. Pál nem örült a kéretlen reklámnak, 
inkább bosszankodott. Felismerte a gonosz lelket és Isten Lelke ere-
jével kiőzte azt a nıbıl. Figyeljük meg: Pál nem a szolgálólányra ha-
ragudott meg, hanem az ördögre. Nem a lánynak mondja, hogy: fogd 
be a szád, hanem a gonosz léleknek, hogy menj ki belıle. Mert mi 
nem test és vér ellen tusakodunk, hanem erık és hatalmak ellen, a 
sötétség világának urai és a gonoszság lelke ellen. Legyünk szeretet-
tel a foglyok iránt, de vegyük fel a harcot a fogvatartók ellen. 
    Kedves Olvasó, kedves leány- és asszonytestvérek, kinek a hordo-
zói vagytok? Lehettek Krisztus megszentelt edényei, de éppúgy az 
ördög megszállottjai is. Attól függ, kinek a lelke lakozik bennetek. Eu-
rópában (de nemcsak) folyik a hatalmas küzdelem az emberi lelke-
kért. Az ördög minden gonoszságát beveti. A mi fegyverünk erısebb: 
az evangélium; a mi Urunk a hatalmasabb: a meghalt és feltámadott, 
élı Jézus Krisztus. 
 

                            dr. Bustya Dezsı 

Siklós József 
 

Macedón férfi 
 

Kitárt karokkal, 
sóvár szemekkel, 
remegő lábbal a tengerparton áll –  
 
Pál! Jöjj Macedóniába, 
Jöjj Európába, segíts!  
 
Mert bajok vannak Európában. 
 
Szárnyaló filozófiánk van, 
de utcáinkon koldusok. 
Gitár zeng márványpalotákban, 
rabszolgák hátán szíj suhog. 
 
Bálványokkal tele a város, 
lelkekben űr, riadt magány. 
Mi újság? – kérdik, s bomba robban 
Athén vagy Belfast piacán. 
 
Lázasan kutat a tudós, 
szuperbombát kotyvaszt az üstje, 
égnek mered a kölni dóm, 
és ég felé száll Auschwitz füstje. 
 
Futnak tőzsdébe, mulatóba, 
itt könny, amott közömbös arcok, 
trágár, pálinka-szülte nóta, 
hazug békék, valódi harcok… 
 
Metróval száguldunk a mélyben, 
sebes huzat szemünkbe vág; 
de a mélyből felszínre robban 
az elfojtott ösztönvilág… 
 
összkomfortos tömbházainkban 
ezrivel élünk – egyedül, 
és gyűlöli a gyalogjárót, 
ki sietve, autóban ül. 
 
Többé egymásra rá se nézünk, 
szemünk a képernyőt lesi. 
„Hálás vagyok, elég, amim van" 
– e szót vajon ki ismeri? 
 
Mint éjjel-nappali robot 
gyümölcse – készen áll a ház, 
de máris zörget ajtaján 
az idegösszeroppanás… 
 
Autója és luxuslakása, 
szép fia van az ifjú párnak, 
de mire szól: apu-anyu, 
már árva lett, – szülei válnak. 
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Keresztyének vagyunk? 
 

    Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Ez Keresztelı Jánosnak 
Krisztusra utaló kijelentése. Hogy hittek-e Jézusban a hallgatói, és 
miként, azt az evangéliumokból tudjuk. Bizonyos vidékeken – fıként 
Jeruzsálemben és Samáriában – sokan hittek benne, Názáretben 
viszont még az ı atyafiai sem. Hogy árnyaltabb legyen a kép, János 
evangélista jegyzi le, hogy „látván az ı jeleit, a melyeket cselekszik 
vala”, sokan hittek benne, de Jézus nem bízta magát rájuk, mert is-
merte, hogy mi volt az emberekben. Fenntartásai voltak, melyeket 
szóvá is tett. Hitetlen és elfajult nemzetségnek nevezte hallgatóit, 
akik, ha jeleket és csodákat nem látnak, nem hisznek. Akit az Atya 
elküldött, annak nem hisznek. Az igazságot szólónak nem hisznek.  
    Tanítványaival sem bánt kíméletesebben: Filepnek szegezte a kér-
dést, hogy „nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én 
bennem van”? Pétert (a Kısziklát) kicsinyhitőnek, kételkedınek ne-
vezte, és Tamásra rászólt, hogy ne legyen hitetlen. Még feltámadása 
után is, mikor megjelent körükben, szemükre hányta az ı hitetlensé-
güket. 
    A keresztyének száma jelentısen növekedett az elmúlt két évez-
red alatt. Jelenleg a föld lakóinak egyharmadát teszik ki. Hogy hitbeli 
növekedés is következett-e be ez idı alatt, arra cselekedeteink alap-
ján kereshetjük a választ.  
    Cselekedeteink és magatartásunk árulkodnak a hitünkrıl. Például 
a gyászjelentésekbe fogalmazott „örök nyugalomra helyezés”, „utolsó 
útra kísérés”, és a megemlékezésekben felidézett „soha el nem múló 
fájdalom és szomorúság”. Miként minısítené hitünket a fenti sorok 
alapján a vigasztalást és örök életet nyújtó Megváltó? Mirıl teszünk 
bizonyságot, mikor létünket önként megrövidítjük, és a hetven-
nyolcvan évig tartó élet keretei közé szorítjuk? Ennyi idı alatt akarunk 
sikeresek és boldogok és kiteljesedett élető keresztyének lenni! De 
„ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden em-
bernél nyomorultabbak vagyunk” – figyelmeztet Pál apostol. Jézus 
példáját kell követnünk, aki imádkozott Péterért (a Kıszikláért!), hogy 
el ne fogyatkozzon az ı hite.  
    Keresztyénnek lenni annyit tesz, mint Krisztust követni. Emlékezni 
a világ teremtésekor megszabott rendre, ami a bőn következtében 
felborult, feledésbe merült, és ami Krisztus áldozatával, a megváltás 
által helyreállt. Református keresztyénekként különösképp figyelnünk 
kell arra, hogy a deformálódott, eltorzult hitet, gondolkodást, gyakor-
latot eredeti formájába állítsuk vissza. A jeruzsálemi templom meg-
tisztításával maga Jézus adott példát az istentiszteleti helyhez kötıdı 
rendrıl. Botrányosnak tartom, hogy errıl oly gyakran megfeledke-
zünk. Ha nem így lenne, mernénk-e manapság is helyet adni templo-
mainkban nyereségtermelı tevékenységeknek vagy rendezvények-
nek? Nem meríti ki ez a kufárkodás fogalmát? Legyen szó áldozati 
állatról, egyházfenntartásról, iratterjesztésrıl vagy hangversenyrıl, a 
cél nem szentesíti az eszközt! Jézus szemében nem mentség, hogy 
a tevékenység valamiképp kötıdik az istentiszteleti célokhoz. Az 
imádság házában nincs létjogosultsága olyan hangversenynek, 
amelyre belépıt kell váltani! Az istentiszteleti helynek és istentiszteleti 
alkalomnak egyetlen célja van: Istent tisztelni –, neki hálát adni, ıt 
dicsérni. Lehet gyönyörködni az énekszóban, versben, zenében, pré-
dikációban, lehet közelebb kerülni általa Istenhez, de helytelen ezért 
a szolgálattevıt dicsérni. Mert mindent (adottságot, tehetséget, szor-
galmat, rátermettséget) Istentıl kaptunk, övé a dicséret. Ezért nem 
helyénvaló istentiszteleti helyen tapsolni, kopogtatással, lábdobogás-
sal, vagy bármilyen más tetszésnyilvánítással az elıadót, az embert 
dicsérni.  
    Krisztusban hinni, és példája szerint cselekedni – hitbıl fakadóan 
tenni (rendbe, helyére) a dolgokat, – ez a keresztyén magatartás. 

            
                                                                          Bustya Sándor 

Kollégiumban a diák 
fejében már tudás-özön, 
– szalámis zsemlét eldobál 
és szüleinek nem köszön, 
 

öregotthonban él a néni, 
mi csak kell, megvan mindene, 
évszám jön-e valaki hozzá, 
hogy elbeszélgessen vele? 
 

Kórházakban, szakrendelésen 
kiadnak sok száz leletet –  
e tevékenység mozgatója 
ügyintézés – vagy szeretet? 
 

Milliós világvárosokban 
minden agyafúrt kényelem 
titkát sejtjük, mindent tudunk már, 
csak egymást elviselni nem. 
 

Rakéta-röptű életünket 
streptomicin, gyomirtó vegyszer 
könnyíti – és hány emberünk 
volt életében boldog egyszer? 
 

Van-e értelme életünknek? 
Semmibe hajló büszke ív… 
Művészetünk is irodalmunk 
absztrakt és nonfiguratív… 
 

S amikor végre úgy tűnik: 
Tökéletesen szép az élet –  
mint váratlan befejezés: 
nyitott gázcsap, revolver, méreg… 
 

Új szexbombát a sztriptízbárba! 
Beatzenét, jógát, heroint! 
Horoszkópot, mágia titkát! 
Új mámor kellene megint! 
 

Mámorok láncreakciója: 
lelkünkön rettentő bilincs… 
Ennek a gyötrő szomjúságnak 
már enyhülése, vége nincs? 
 

Szomjasan várjuk, hogy segítsen 
rajtunk az Ismeretlen Isten! 
Akartak segíteni már 
vad eszmékkel, féldeci rummal –  
 

Pál! 
 

Jöjj át, segíts 
Jézussal, evangéliummal! 
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A regény a III. század végén, a római birodalom ha-
nyatlása idején játszódik. Diocletianus császár pró-
bálja megszilárdítani uralmát és megteremteni a bi-
rodalom belsı rendjét, de törekvései során mindun-
talan szembe kerül az egyre erısödı keresztyénség-
gel. Így a kezdeti toleranciát felváltja benne a győlö-
let, s nemsokára kitör az utolsó, egyben legkegyetle-
nebb keresztyénüldözés.  
Genesius, a népszerő római színész hatalmas bot-
rányt okoz, amikor egy keresztyéneket gúnyoló da-
rabban, a legvéresebb keresztyénüldözés alatt nyil-
vánosan megtér. 
 
    A fáklyákkal, lámpákkal, mécsesekkel megvilágított 
színház ezen az estén félig se telt meg. (…) 
    Négy-ötezer ember azért így is volt Pompejus színhá-
zában, a szenátorok márványpadjai mind megteltek, a 
páholyokból csillogó asszonyok árasztották a tavasz 
illatát, sıt a teremnek beillı, asztalokkal és heverıkkel 
bebútorozott császári páholy sem maradt üresen. Vala-
mi barbár fejedelem ült benne, mint a birodalom vendé-
ge, egész különös, félvállát mezítelenül hagyó, pikke-
lyekbıl álló általvetıben, az egész homlokát eltakaró 
aranyszalaggal. Némelyek azt mondták, lótejen hízott 
szarmata, mások valami vad britanniainak nézték, mert 
a meztelen válla piros és sárga 
pettyekkel volt kifestve. Bozon-
tos, szıke haját a nık nézték 
irigykedve, izmos karjait a férfi-
ak, részben csodálkozva, rész-
ben megvetéssel. (…) 
    Egy darabig mindenesetre 
jobban érdekelte a közönséget, 
mint ami a színpadon történt. 
(…) 
    Mindenki a helyén ül, és vára-
kozóan néz a színpadra. A hát-
térben egy keresztfa volt felállít-
va, rajta egy meztelen ember, 
akinek a szeme szamárfejbe 
volt bujtatva. Az oldalából piros 
patak csordogált. Lehet, hogy 
valami festék, de az is lehet, 
hogy igazi vér. A kereszt tövé-
hez egy deszka volt fektetve, 
amelyre ezt mázolták rá görög 
betőkkel: Khresztosz. 
    Valaki elkiáltotta magát: 
    – Genesius! 
    Vagy tízen utána kiáltották a 
nevet. Aztán százan. 
    Aztán ezren ordították dobog-
va és tapsolva: 
    – Genesius! Genesius! (…) 
    Az ünnepelt színész most 
már csakugyan ott állt a színfa-
lak mögött. A bokáig érı, bı, 

fehér inget, amit szerepe kívánt, már magára öltötte, de 
az arcát nem festette ki. Sápadt volt, és idegesnek lát-
szott, lihegve intett a rabszolgájának, hogy törölje le 
homlokáról a szüntelen gyöngyözı verejtéket. Egy má-
sik szolga, kezében vödröt lóbálva, azt kérdezte tıle, 
kezdi-e már. 
    – Várj egy kicsit. Nagyon szaladtam, ki kell fújni ma-
gam – támaszkodott neki egy cölöpnek. – A fejem is 
megfájósodott. 
    Rá-rászorította mind a két tenyerét a halántékaira, 
mereven nézett maga elé, aztán nagyot sóhajtott. 
    – Kezdhetjük. 
    Elıbb a szolga lépett ki a vödörrel, és fölnyújtotta azt 
a keresztre a szamárfejőnek. Rögtön megjelent Gene-
sius is, és riadtan állt meg a színpad közepén. Ötvened-
szer játszotta már ebben az istenteleneket kigúnyoló 
jelenetben a kikeresztelkedı szerepét, de soha még 
ennyi gyámoltalanság nem volt a játékában, se ilyen 
ıszinte ijedelem az arcában. Teste reszketése még a bı 
ingben is látszott, és az arcára rá volt írva, hogy minden 
hajaszála külön-külön fél a pokoltól. 
    – Nagyszerő! Hihetetlen! – suttogták mindenfelé. – 
Mennyivel jobb így, mint mikor ki van festve! 
    Genesius ott állt az elıtérben, arcáról csurgott a vér, 
és bíbor patakokban öntötte el a fehér inget. Fejét égnek 
szegezve, két karját fölemelve, az egész színházat be-
töltı hangon mondta: 
    – Látjátok, én most már keresztyén vagyok! Kövessé-
tek példámat! 
    Máskor is kijelentette ezt, minden este, amint a szere-
pe kívánta. Megkérte a Khresztoszt, lábait átölelve, hogy 
tisztítsa meg ıt, és lelkét tegye olyan fehérré, mint az 

inge, az erre fölemelte a vödröt, 
s úgy leöntötte bárányvérrel, 
hogy alig bírta a szemét kinyitni 
utána, míg fölszólította a kö-
zönséget példája követésére. 
    Együgyő dolog és utálatos 
jelenet volt, de utána mindig 
percekig zúgott a taps. A szí-
nész nem is szokta végét várni, 
sietett a színfalak mögé, lemo-
satni magáról a vért. Most 
azonban különös jó hangulat-
ban lehetett Genesius, mert 
már harmadszor ismételte meg 
a fölkiáltást, egyre élesebb 
hangon. 
    – Látjátok, én most már ke-
resztyén vagyok! Kövessétek 
példámat. 
    A tetszés egyre viharosabb 
lett. Sokan fölálltak, és a ruhái-
kat lengették a színész felé. Az 
most már leeresztette a karjait, 
ölelı formán terjesztette ki, s 
eddig fölemelve tartott arcát is 
a közönség felé fordította. 
    Az elsı sorban valaki elkiál-
totta magát: 
    – Genesius sír! 
    A messzebb ülık újra tapsol-
tak és kacagtak, az elsı sorok 
azonban elcsöndesedtek. Töb-Kass János rajza 

Móra Ferenc 

Aranykoporsó 
(regényrészlet) 
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ben is észrevették, hogy a színész szemében csak-
ugyan könnyek csillogtak, s arccsontjairól már lemosták 
a vért. 
    – Rosszul vagy, Genesius? – kiabáltak föl hozzá rész-
véttel. Mások körülnéztek, és orvosért kiáltoztak. 
    Az archimímus (színész) magasba lendített jobb kar-
jával jelezte, hogy mondani akar valamit. Egyszerre 
csönd lett, mindenki elıregörnyedve hallgatott. 
    – Értsétek meg, rómaiak, hogy én most már valóban 
keresztyén vagyok, és kövessétek példámat! 
    Mint az elıbb a taps erısödött, most a csend mélyült. 
Egyik páholyból felindulástól remegı asszonyhang hal-
latszott.  – Én is keresztyén vagyok! 
 

    – Mi is azok vagyunk! – ezt három mély férfihang egy 
helyrıl kiáltotta. 
    A szenátorok padjaiban egy öreg ember állt fel. A kor-
tól berozsdásodott hangon szólt fel a színpadra. 
    – Genesius, én követem a példádat. 
    Az utolsó szó már belehalt az ordítások zőrzavarába. 
„Keresztre velük!” „A bestiák elé!” „Máglyára az istente-
lenekkel!” Mindenki felugrált, öklüket rázó tömegek in-
dultak meg a színpad felé, amely hirtelen elsötétedett. 
Mások sikoltozva tódultak a kijáratokra. Róma hatezer 
rendıre közül negyven jutott Pompejus színházára, 
azok elállták az ajtókat. Fegyver nélkül fogtak össze hu-
szonhét keresztyént, csupa önként jelentkezıket. 

  I. 1. Mivel látom azt, kegyelmes 
Diognétosz, hogy mennyire töre-
kedsz a keresztyének vallását meg-
ismerni, s milyen alaposan és rész-
letesen érdeklıdsz irántuk; miféle is-
tenben hisznek, ıt hogyan szolgál-
ják, egyikük sem tartja sokra a vilá-
got és megvetik a halált, nem tartják 
isteneknek azokat, akiket a görögök 
isteneknek tartanak, de nem tartják 
meg a zsidók babonáit sem, mekko-
ra törıdést tanúsítanak egymás 
iránt, s miért van az, hogy ez az új 
nemzedék vagy életforma csak most 
kelt életre, és nem korábban; méltá-
nyolom jóakaratú hajlandóságodat 
és kérem Istentıl, aki nekünk a szó-
lást és meghallgatást megadja, en-
gedjen engem úgy szólni, hogy az 
neked, a hallgatónak leginkább javá-
ra váljon, és te azt olyanképpen hall-
gasd, hogy én se bánjam meg, amit 
mondtam. (…) 
    V. 1. A keresztyéneket sem terü-
leti, sem nyelvi szempontból, még 
faji szempontból sem lehet megkü-
lönböztetni a többi embertıl. 2. Se-
hol nincsenek olyan városok, me-
lyekben mint sajátjukban laknának, 
nincs külön nyelvük sem, melyet 
beszélnének, nincs sajátos, rájuk 
jellemzı életmódjuk. 3. Nem gondol-
kodás és bölcselkedés révén jöttek 
rá a tanításra, nem is kíváncsi em-
berek eszmefuttatásai által, nem is 
emberi tételeket vallanak, mint má-
sok. 4. Görög és barbár városokban 
egyformán laknak, kinek mi jutott 
osztályrészül étkezés és öltözködés 
tekintetében alkalmazkodnak azon 
vidék szokásaihoz, s az élet egyéb 
területén mutatkozik a közösségi 
életük alkotmánya különösnek és 

elismerten meglepınek. 5. Saját 
hazájukban laknak, de mégis jöve-
vényekként; mindenben részt vesz-
nek polgárokként, de mindent elvi-
selnek, mint idegenek; bárhol, ide-
genben is otthon vannak, de minden 
haza idegen számukra. 6. Mint min-
denki más, házasodnak, gyermeket 
nemzenek, de a magzatot nem hajt-
ják el. 7. Közös az asztal, melyhez 
letelepednek, de nem közös az ágy. 
8. Testben vannak ugyan, de nem a 
test szerint élnek. 9. A földön idız-
nek, de a mennyben van polgársá-
guk. 10. Engedelmeskednek a meg-
határozott törvényeknek, de életük-
kel felülmúlják a törvényeket. 11. 
Mindenkit szeretnek, mindenki üldö-
zi ıket. 12. Félreismerik ıket, elítélik 
ıket; halálra adják ıket, de életre 
támadnak. 13. Szegények, és soka-
kat gazdagítanak (2Kor 6, 10); min-
denben szőkölködnek, és minden-
ben bıvelkednek. 14. Gyalázzák ı-
ket, és a gyalázatban megdicsıül-
nek; káromolják ıket, és megigazul-
nak. 15. Szidják ıket, és ık áldást 
mondanak (1Kor 4, 22). Megalázzák 
ıket, és ık tiszteletet tanúsítanak. 
16. Jótevık, akiket gonosztevıkként 
büntetnek; amikor megkínozzák ı-
ket, örvendenek, mint akik életre tá-
madtak. 17. A zsidók küzdenek elle-
nük, mint tılük idegenek ellen, a gö-
rögök üldözik ıket; de akik győlölik 
ıket, nem tudják megmondani a 

győlöletük okát. 
    VI. 1. Egészen egyszerően: ami a 
testben a lélek, azok a keresztyének 
a világban. 2. A lélek áthatja a test 
minden tagját, ugyanúgy jelen van-
nak a keresztyének a világ városai-
ban. 3. A lélek is a testben lakik, de 
nem a testbıl való; a keresztyének 
is a világban vannak, de nem e vi-
lágból valók. 4. Láthatatlan a lélek, 
melyet a látható test börtönöz be; a 
keresztyéneket is úgy lehet megis-
merni, mint akik a világban vannak, 
de vallásuk láthatatlan marad. 5. A 
test győlöli a lelket és küzd ellene, 
noha a lélek nem követ el ellene 
semmi igazságtalanságot, csak aka-
dályozza a gyönyörök élvezetében; 
a világ is győlöli a keresztyéneket, 
akik semmilyen igazságtalanságot 
nem követnek el, csak ellenállnak 
gyönyöreinek. 6. A lélek szereti a 
testet, mely ıt győlöli, és a test tag-
jait is; a keresztyének is szeretik 
azokat, akik győlölik ıket. 7. A lélek 
ugyan a testbe van zárva, de a lélek 
tartja össze a testet; így vannak a 
keresztyének is, a világba vannak 
zárva, mint börtönbe, de mégis ık 
tartják össze a világot. 8. Halha-
tatlan a lélek, mely halandó hajlék-
ban lakik; a keresztyének is mulan-
dó dolgok közepette zarándokolnak, 
a mennyben várják a romolhatatlan-
ságot. 9. Ha étel és ital dolgában 
mostohán bánnak vele, a lélek jobbá 
válik; a keresztyének is sokasodnak, 
noha naponta üldözik ıket. 10. Isten 
rendelte ıket erre a helyre, nem len-
ne illendı elhagyniuk azt.  

                                                                                                                        
(II. századi keresztyén irat) 

 

Levél  
Diognétoszhoz 

(részlet) 



6. Mária és Márta magazin 

    Európa – a gyönyörő királylány! İ 
jelenti mindazt, ami eltávolodik az 
ázs ia i  Levante  fe lemelked-
ni képtelen világától. A Gondvise-
lés megépítteti Minósz palotáit, 
Athén Areopáguszát, Róma Fóru-
mát, Bizánc bevehetetlen falait. 
Majd engedi ıket összeomlani, hogy 
lelki romjaikon a lehetı legtündök-
lıbben felszikrázhasson a Megvál-
tás Örömüzenete.  
    Isten választotta Európát, és mi  
elsiklunk e tény fölött!  
    Olvassuk el az Apostolok Csele-
kedeteirıl szóló könyv 16, 6-12. ter-
jedı verseit.  
    Eljárván pedig Frigiát és Galácia 
tartományát, mivelhogy eltiltatának a 
Szent Lélektıl, hogy az igét Ázsiá-
ban hirdessék, Misia felé menvén, 
igyekeznek vala Bithiniába jutni; de 
nem ereszté ıket a Lélek. Áthalad-
ván azért Misián, lemenének Tróás-
ba. És azon az éjszakán látás jele-
nék meg Pálnak: egy macedón férfiú 
állt elıtte, kérve ıt és ezt mondva: 
Jer által Macedóniába, és légy segít-
ségül nékünk! Mihelyt pedig a látást 
látta, azonnal igyekezénk elmenni 
Macedóniába, megértvén, hogy oda 
hívott minket az Úr, hogy azoknak 
prédikáljuk az evangyéliomot. Elha-
józván azért Tróásból, egyenesen 
Sámothrákéba mentünk, és másnap 
Neápolisba; onnét pedig Filippibe, 
mely Macedónia azon részének elsı 
gyarmatvárosa. 
    Pál, szíve szerint, a vallási fana-
tizmusért lelkesedı Ázsia felé men-
ne, ahol a rációt könnyen sutba dob-
ják egy kis szélsıséges rajongásért. 
Nem érti Isten tiltását. Jó nagyot ke-
rül, hogy Bithinia felıl, a „hátsó aj-
tón” jusson el céljáig. A Lélek áttör-
hetetlen falai emelkednek fel elıtte, 
s az akaratát megragadó álom és 
parancs kényszere viszi északnyu-
gat felé. Végül fellelkesedik, s római 
fogsága után elmegy Hispániáig is.  
    Az elegáns görög bölcsesség és 
a praktikus latin józanság, két olyan 
gyújtóanyaga lett a keresztyén hit-
nek, mint a kén mellett a salétrom és 
a szén a puskaporban.  
    Az ázsiai keresztyénség a lelki 
eltávolodás és a pusztító mártírom-
ság ırlı kövei között felmorzsoló-
dott. Utolsó közösségeik napjaink-
ban a szemünk láttára pusztulnak és 
véreznek el. Mi valamiért nem tu-
dunk eléggé testvérek lenni irányuk-

ba. Nincs ez jól, mint sok egyéb.  
    A görög szellemtıl megpecsételt 
Origenész, és a latin lelkő Szent Á-
goston álmodja könnyed rendszerbe 
a vergıdı, önazonosságot keresı 
keresztyén gondolatvilágot. És en-
nek nyomán, egy összeomló, világ-
ban Szent Benedek Monte Cassino-i 
kolostorának tisztán csengı harang-
szavára bontakozik ki a csoda: Ora 
et labora!  
    Imádkozz és dolgozz! Rendsze-
resen, következetesen, tisztessége-
sen. Válaszd el a jót a rossztól, az 
építıt a rombolótól, a lényegest a 
lényegtelentıl. Jegyezd fel, hogy el 
ne felejtsd! Dolgozz ki átlátható és 
teljesíthetı szabályokat, tartsd be 
azokat, és tartasd be azokkal, akik  
elfogadják. Építsd magadat, „kúráld” 
a lelkedet, harmóniában a testeddel. 
    Légy hasznos Istennek és a világ-
nak. Hagyd a világot gazdagabbnak 
és rendezettebbnek  magad után, 
mint ahogyan találtad.  
    Így épült fel a nyugati civilizáció. 
Ezért lett vonzó a keresztyénség: 
világos, hasznos, építı voltáért. 
Ezért tartotta keresztvíz alá a fejét 
Kr. u. 965-ben Kékfogú Harlald dán 
király és Kr. u. 995-ben István ma-
gyar király. Az egyház papjai és a 
kolostorok menedzselték a tudást, a 
jogot, hozták létre teljes és rendsze-
rezett dokumentációját koroknak és 
eseményeknek. Andalúziától Erdély-
ig a káptalanok levél- és könyvtá-
ra ırizte elpusztíthatatlanul az e-
gyetlen logika által áthatott, épülı 
világrész tudásrendszerét. Ez volt az 
elsı, számítógépek nélküli világháló 
(internet), önmagát építı és csonku-
lásait pótolni tudó spirituális hálózat. 
Katedrálisok épülnek, közösségek 
virágoznak, és megszületik, két év-
századdal az ezredforduló után, az 
emberi lélek és értelem legnagyobb 
csodája: az egyetem.  
    Ez volt a tudósok és a tudásra 
szomjazók virágoskertje. Ide hordták 
össze az ismereteket, itt választották 
szét és határozták meg a szakterü-
leteket, ütköztették a véleményeket, 
megteremtették a szintéziseket, 
rendszerbe foglalták és rögzítették a 
hiteles eredményeket, és a vissza-
csatolás elve alapján állandóan fe-
lülvizsgálták és kiigazították a rend-
szert és az ismeretanyagot.  
    Ennél jobbat és többet nem talált 
ki ember. Új és eltörölhetetlen utat 

jelölt ki magának általa a történelem-
ben. Létezésének, világértésének új 
szintjére emelkedett. Errıl a folya-
matról beszélt az írás, amikor azt 
mondta: Isten gyermekei vagyunk, 
de még nem lett nyilvánvalóvá mivé 
leszünk… (1Ján 3, 2) 
    Az európai keresztyén lélek böl-
csességének magvetése és követ-
kezetes gyakorlása képessé tette a 
nyugati egyházat is a megújulásra, 
igaz helyének megtalálására. Nem 
véletlen, hogy Luther Márton egyete-
mi tanár volt és Szent Ágoston rend-
jének szerzetese. És az sem, hogy a 
Kálvin János által fémjelezett irány-
zat által generált szellemiség volt az 
alapja Svájc és Hollandia gazdagsá-
gának, Anglia hatalmának, Svédor-
szág és Dánia rendezettségének, az 
Amerikai Egyesült Államok szabad-
ságának, egyszóval a ma oly na-
gyon irigyelt, barbár módon megro-
hamozott és sokat gyalázott Nyugat-
nak.  
    Mert a keleti ösztönvilág sárká-
nyai visszatérnek. A görög és római 
lelkület visszaszorított pogánysága 
is szüntelen elıkúszik valahonnan, 
halálos szorításával és mérgével 
próbálja elpusztítani a rajta uralkodó 
Emberfiúi hatalmat.  
    De a keresztyén gyökerő nyugati 
ember is beleszédült a lehetıségek 
által felkínált szabadságba. Egyre 
biztosabban halad elıre önazonos-
sága feladásának útján. Úgy érzi, 
hogy kevesebb szüksége van Isten-
re. Kizárta a Jézusra való figyelést a 
tudományból, a kormányzásból, a 
politikából, a gazdaságból, a közbe-
szédbıl, s emiatt a kétezer éves 
rendszer megbomlani látszik.  
    A felvilágosodás fénye elvakította 
a bölcseket is a nagyobb dolgok 
meglátására. A racionalizmus ke-
keckedı és nagyobb összefüggése-
ket meglátni képtelen tipegésre ítélte 
a szárnyaló gondolkodást. A „fel-
szabadító” liberalizmus az istentelen 
elme romlott bugyraiban tenyészı 
szörnyek számára nyitott teret. 
    Ma ott áll megint keresztyénsé-
günk a kereszt elıtt, mint a kezde-
tekkor. Milyen szerepben, vajon?  
    Ne feledjük: a feltámadás fölülírja 
a pusztulást. Lesz majd új ég, és új 
föld! 
    Számunkra és velünk?  
 
        Szász Tibor András  

A nyugati kultúra gyökerei 
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     A hagyomány szerint Kr. u. 312 októberében a 
Maxentius elleni döntı támadásra készülı Constantinus 
római császár álmot látott. A Krisztus-monogram (Jézus 
Krisztus nevének görög kezdıbetőibıl kialakított jel, 
mely Krisztust, a IV. századtól a keresztet is jelezte) je-
lent meg elıtte, majd szózatot hallott: In hoc signo 
vinces! E jelben gyızni fogsz! Constantinus másnap a 
zászlókra varratta, katonái pajzsára festette az álmában 
látott jelet, és a gyızelem nem maradt el. Maxentius 
hadai megsemmisítését követıen a római császárság a 
keresztyénség üldözıjébıl néhány esztendı alatt annak 
legfıbb védelmezıjévé lett. 
    A keresztyénség elismerésével és uralkodóvá válásá-
val az egyháztörténet új szakasza kezdıdött. A közép-
kor évszázadaiban a keresztyén egyház szervezetének 
kialakulását és megerısödését a szakrális építészet, 
valamint képzımővészet felvirágzása kísérte Európá-
ban. 
    A keresztyénség középkori képzımővészeti alkotása-
in a kezdetektıl jelen voltak a szimbólumok. Így a gyak-
ran bemutatott bibliai történetek vagy szentek mellett 
olyan állandó jelek, 
jelvények, ismerte-
tıjegyek is megje-
lennek, amelyek 
az írástudatlanok 
számára is lehetı-
vé tették az ábrá-
zolt alakok könnyő 
felismerését, azo-
nosítását. Ezek a 
képi jegyek általá-
ban bibliai szemé-
lyek és a szentek 
életének történeté-
hez kapcsolódtak. 
    Európa-szerte 
utazgatva, bárki 
könnyen megfejt-
heti a középkori le-
nyőgözı katedráli-
sok, vagy egysze-
rő falusi templo-
mok képi ábrázolá-
sait. A megfejtés 
öröme egyben a 
keresztyén kultúrá-
ban való otthonos-
ság érzetével aján-
dékozza meg a 
szemlélıt. 
    A következıkben néhány ilyen ismertetıjegyet, szak-
nyelven attribútumot ismertetek az ikonográfia tárházá-
ból. 
    Szent Mihály az arkangyalok közül a legfényesebb és 
legharcosabb, a mennyei hadak fejedelme és vezére. İ 
volt az, aki Lucifert megdöntötte és a sárkányt megölte, 
ı az a bosszúálló angyal a pallossal, aki Ádámot és 
Évát a Paradicsomból kiőzte. Az utolsó ítélet napján ı 
fogja harsonával a halottakat sírjaikból felkelteni, és az 
Apokalipszis szerint ı öli majd meg az Antikrisztust. 
Amikor az utolsó ítélet napján a jó és gonosz tetteket 
értékelik, ı fogja a lélekmérleget tartani. A képzımővé-
szetben szárnyas lovagként ábrázolják fényes fegyver-

zetben, égı pallosát lengeti, a legyızött sárkányon, ör-
dögön áll, és mérlegre teszi a lelkeket az utolsó ítélet 
napján. 
    Szent András a tizenkét apostol egyike, Simon Péter 
testvére. Görögországon és Kis-Ázsián átvonulva szá-
mos csodát tett, igét hirdetett és térített. Patrasz váro-
sának helytartója megkínoztatta, majd X alakú keresztre 
feszíttette, ahol lassú kínhalált szenvedett. Az ábrázolá-
sokon az X alakú kereszt, az ún. András-kereszt segít 
felismerni az apostolt. 
    Szent Flórián közbenjárását és segítségét tőzvészek 
vagy vízhiány alkalmával kérték a katolikus hívık. Ró-
mai katonaruhában, kezében zászlóval ábrázolták, 
amint vederbıl vizet önt az égı házra. 
    Szent Györgyöt, mivel a római hadsereg katonája 
volt, szívesen ábrázolták deli megjelenéső vitézként. A 
sárkánnyal vívott harca, azt a keresztyén meggyızıdést 
fejezi ki, hogy a hit gyızedelmeskedik a gonoszság fe-
lett. 
    Utolsó szimbólumként a protestáns képzımővészetbe 
is átemelt pelikánt említem meg, azt a madarat, amely a 
fiait saját húsával, vérével táplálja, s amely a középkor-
ban Jézus szimbóluma volt. 
    Manapság a nyugat-európai országokban egyre több 
keresztyén templom, közöttük sok középkori eredető 

mőemlék, gyakor-
ló hívek hiányá-
ban használaton 
kívül kerül, rendel-
tetése megválto-
zik. 
    Például Am-
szterdamban, a 
királyi palota mel-
lett álló, 1408-ban 
épült templomot, 
amelyben a hol-
land haditengeré-
szet nagy alakjai-
nak temetkezési 
helye is van, ahol 
számos hısként 
tisztelt admirális 
és kapitány nyug-
szik, napjainkban 
már nem használ-
ják istentiszteleti 
célra. Turisztikai 
látványosságként 
mutogatják és 
különféle kiállítá-
sokat, orgona-
hangversenyeket 
rendeznek benne. 
    A rendeltetés 

megváltozása azonban a hagyományos szakrális jelek 
eltörlésével is járhat. A nyugat-európai társadalmak sze-
kularizálódásával egy meghökkentı jelenség körvonala-
zódik: a betelepült muzulmánok keresztyén templomo-
kat vásárolnak meg és ezeket mecsetekké alakítják át. 
A jelenség, természetesen, jelképváltással jár, amely az 
otthonosság helyett a bizonytalanság érzetét kelti. Bizo-
nyos értelemben az egykori „constantinusi fordulat” jut 
eszembe. Vajon az elkövetkezı európai generációknak 
a keresztyén kultúra jelent még biztonságos otthont? 

 
              Barabás Kisanna 

mővészettörténész 

Jelképváltás előtt Európa? 

A Kr. u. 532-537 között épült konstantinápolyi (ma: Isztambul) Hagia 
Sophia (Szent Bölcsesség) keresztyén bazilikát 1453-tól a törökök mu-

zulmán mecsetnek használták. 1935 óta múzeumként mőködik.             
A muzulmán ideológusok szemében a Hagia Szophia az iszlám végsı 

gyızelmének szimbóluma a keresztyén világ felett. 
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Dr. Borsos Szabolcsot sokan a Bo-
lyai Farkas Líceum tanáraként, 
mások mentálhigiénés szakem-
berként, vagy az erdélyi magyar 
közéleti állapotokat vizsgáló 
Metamorphosis Nova Transilva-
niae Alapítvány alapító tagjaként 
ismerik. Beszélgetésünk kiinduló-
pontja és visszatérı kérdése az 
volt, hogy melyek a mi hitünk fı 
értékei, mit jelent számunkra, 
hogy keresztyének vagyunk. 
 
    – Tudjuk, hogy egy ország, de 
akár egy tájegység életét, minden-
napjait, jólétét és kultúráját alapjai-
ban meghatározza, hogy lakói mi-
lyen felekezetőek, függetlenül attól, 
hogy az ott élık mennyire valláso-
sak. Ilyen értelemben beszélhetünk 
különbségekrıl Európa déli és észa-
ki államai között, illetve Európa pro-
testáns és katolikus, illetve ortodox 
államai között, és láthatjuk, hogy 
még nagyobbak az eltérések a ke-
resztyén és nem keresztyén államok 
között... 
    – Ha protestáns, katolikus vagy 
ortodox országokról beszélünk is, én 
úgy érzem, hogy egy európai kultú-
ráról kellene beszélni, amelynek 
egyértelmőek a keresztyén gyökerei. 
Sajnálatos módon nem került be az 
európai alkotmányba az erre való 
hivatkozás és tulajdonképpen ennek 
isszuk most a levét. Az európai álla-
mok pedig egy eddig nem tapasztalt 
összefogásról kellene tanúbizonysá-
got tegyenek, tudatosítva, hogy mit 
jelent a közösségi lét, mit jelent az 
egymásra való odafigyelés, szolida-
ritás és mindezt tényleges cseleke-

detekben ki kellene fejteniük. A ke-
resztyén értékeket kellene felmutat-
nunk! Azt a rendszert, ami az ıske-
resztyén korban egyértelmő volt, és 
ennek alapján azok az idegenek is, 
akik itt szeretnének boldogulni, pél-
dát tudnának venni rólunk, és azt 
mondhatnák: rendben, ezt elfogad-
juk, és mi is ezt szeretnénk követni. 
Sajnos, mi most ettıl nagyon távol 
állunk!  
    A XIX. század óta, amikor dekla-
rálták az állam és az egyház külön-
válását, és beindult ez a nagy liberá-
lis és posztliberális folyamat, azóta, 
véleményem szerint, az emberek 
valójában individuumként esnek 
szét, emberi méltóságukat vesztik 
el, és olyan értékválság kellıs köze-
pén vagyunk, ami egyszerően fel-
foghatatlan.  
    – Melyek azok az értékek, ame-
lyeket ebben a helyzetben érdemes 
menteni? Mi az a mi kultúránkban, 
ami valóban értékesebb, mint más? 
    – A 12. osztályban, amikor a filo-
zófia kerül terítékre, van néhány 
úgynevezett kényes téma, amivel 
foglalkozunk: az abortusz, az euta-
názia. Ilyenkor óhatatlanul szóba 
kerül az egyház és állam eltérı ál-
láspontja. Az egyházi tanítás szerint 
erkölcstelen és bőn az abortusz, az 
állami törvények viszont megenge-
dik. Ezt a dilemmát egy európai em-
bernek, sajnos, nem nehéz kezelni. 
Ha megengedett, akkor meg is te-
hetjük – gondolják. (Az utóbbi 50 
évben több mint 9 millió abortuszt 
hajtottak végre Magyarországon!) 
De egy muzulmán számára ez fel-
foghatatlan és képmutatásnak szá-

mít, mert neki az a természetes, 
hogy az államnak soha nem lehet 
beleszólása ebbe a dologba.  
    Szép lassan vissza kell állítanunk 
az emberi méltóságot, s ezt csak 
úgy lehet, ha sejtszerően kialakul-
nak azok az erıs közösségek, ame-
lyek meg tudják védeni magukat 
mindenféle szellemi ártalomtól. Pél-
dául, egy jól mőködı kisebb közös-
ségben nem történhet meg, hogy 
valaki abortuszra jelentkezik, csak 
azért mert szegény, vagy mert a 
sokadik gyerek érkezik a családba. 
Valamilyen szinten a közösségnek 
is, ha úgy tetszik, részt kell vállalnia 
és részt vállalhat a gyerekek felne-
velésében. Errıl szóltak régen a 
hagyományos közösségek, a szé-
kely falutízesek, ahol pontosan tud-
ták, hogy mit jelent a szolidaritás. Ha 
még maradt valami a hagyományos 
értékekbıl, akkor a szolidaritás az, 
amibıl lehetne építkezni. 
    – Értékesebb-e a zsidó-keresz-

Az ember lehetséges! 

Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról? 
 

Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az 
egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz 

hitben megegyező, örök életre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza 
és megtartja; és hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok és 

mindörökké az maradok. 
 

(Heidelbergi Káté, 54.) 
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tyén gyökerő kultúra, mint az ugyan-
ebbıl a gyökérbıl táplálkozó isz-
lám? 
    – Én azt hiszem, hogy a kérdés-
felvetés eleve rossz, hiszen nem 
ismerjük eléggé az iszlám lényegét 
ahhoz, hogy érdemi választ adhas-
sunk. Mi azt tudjuk, hogy a mi meg-
gyızıdésünk és a keresztyén szel-
lemiség a mi igényeinket teljes mér-
tékben kielégíti: távlatot nyújt a halál 
utáni létre, megırzi az emberi méltó-
ságot, ápolja az emberi kapcsolato-
kat, gyógyít, a szeretet törvényét 
állítja a gondolkodás középpontjába 
és megtanít a szolidaritásra. Az isz-
lám vallásban is ezek a gondolatok 
és ezek az értékek többé-kevésbé 
megvannak, ilyen értelemben lenne 
lehetıség a párbeszédre.  
    Viszont szembetőnı, emberi kap-
csolataikban a férfi és nı közötti 
viszonyulás. Ott nagy-nagy felkiáltó-
jelek vannak és erre egyértelmően 
reagálni kell, keményen és bátran. 
Bárhonnan is érkeznek Európába 
migránsok, számukra egyértelmővé 
kell tenni, hogy nálunk ez hogy mő-
ködik: azaz méltóságteljesen, egy-
másnak az épülésére kell szolgálnia 
minden kapcsolatnak, és az intim 
szférára is érvényes ez. Ha pedig 
nem így történik, akkor az botrány, 
bőn.  
    – Hozzá kell tennünk, hogy azért 

a mi kultúránktól sem teljesen ide-
gen, hogy a nı másodrendő a férfi-
val szemben… 
    – Az európai társadalmak szerke-
zete nagyon megváltozott. Azt látjuk, 
hogy a nık számára az anyaság 
mellett a karrier, az önmegvalósítás 
is fontos. És ez nem vagy-vagy, ha-
nem is-is. A nı alapvetı szerepe az, 
hogy anya legyen. Nyilván azt kíván-
ja az ember, hogy egy ilyen elörege-
dı kontinens esetében, mint Európa 
és egy ilyen nagymértében fogyat-
kozó nemzet életében, mint a ma-
gyarság, lehetıleg minél többen le-
gyenek anyák. De ha egy nınek 
biológiailag nem adatik meg, hogy 
anya lehessen, attól még fontos tár-
sadalmi szerepe van.  
    – Ha olyan közösségek lennének, 
amelyekben a szolidaritás magától 
értetıdı, így a gyerekvállalás is 
könnyebbé válna… Persze ez azt 
feltételezi, hogy abban a közösség-
ben van hova járjanak a gyerekek, 
van ki vigyázzon rájuk. Ha minden-
hol egy gyerek van, akkor az a minta 
és az ehhez kapcsolódó szolgálta-
táskör is így alakul ki, ha viszont 
mindenhol 3 gyerek születik, akkor 
meg a minták és szolgáltatások eh-
hez igazodnak. 
    – Én azt gondolom, az hogy hány 
gyereket szeretnék, ebben elsısor-
ban az érzelmi tényezık dominál-

nak, és ebbe kívülrıl nem lehet be-
leszólni, nem mondható, hogy az 
államnak 3 gyerekre van szüksége. 
Lehet segíteni viszont, megfelelı 
családtámogató intézkedésekkel. De 
a realitás az, hogy nemigen vannak 
ilyen szociálpolitikai programok, a 
férfiak korábban halnak meg, mint a 
nık, pusztít az alkoholizmus, és 
egyre több a munkanélküli fiatal, s 
ez visszatartja a nıket attól, hogy 
annyi gyereket szüljenek, amennyit 
eredetileg szerettek volna. 
    Zárógondolatként, visszatérve a 
keresztyén értékekhez, a szolidari-
táshoz, hangsúlyozom, hogy a ke-
resztyénségünk az emberségünk-
ben kell megmutatkozzon, ahogyan 
a bajba jutott emberen segíteni 
igyekszünk, illetve a munka iránti 
tisztelet és megbecsülésben, a mun-
kaerkölcsben, ami a fejlıdésnek év-
századokon keresztül a záloga volt. 
    Másrészt azt gondolom, hogy a 
szeretetnek mindig is meglesz az 
idıszerősége, és remélem, hogy az 
a bizonyos kijelentés, amit egyik 
kedvenc francia filozófusom, Jean 
Lacroix megfogalmazott, hogy a 
perszonalizmus nem egyéb, mint 
bizalom abban, hogy az ember le-
hetséges! – továbbra is igaz. 
 
        Korondi Kinga  

  

  La vita è bella  
    

    A világhálón találtam a következı történetet, egy angol férfirıl:  
    – Életemben a fordulópontot az a nap jelentette, amikor újév napján egy fiatal lány és a barátja besétált a temp-
lomba. Én a kılépcsın ültem hosszú hajjal és szakállal, hallgattam a harangjátékot és azon tőnıdtem, mit csinál-
hatnak a családtagjaim. Egyszer csak a semmibıl elém pördült az a fiatal lány, letérdelt mellém, nagy kék szeme-
ivel rám nézett és megkérdezte mi a nevem. 
    – Glenn – mondtam, bár el kellett gondolkozzak egy pillanatra, hiszen olyan régóta senki nem szólított a neve-
men. 
    – Mi tenne boldoggá Glenn? – kérdezte ı ekkor. 
    – Jól vagyok… – mondtam – boldog vagyok, köszönöm kérdésed. 
    A lány visszament a barátjához és elvett tıle egy doboz cigarettát, amit aztán nekem adott. 
    – Ha lehetne egy kívánságod, mi lenne az? – firtatta. 
    Végül kiböktem, hogy szeretnék a családommal lenni. 
    – És miért nem mész akkor haza? – kérdezte. 
    – Hosszú történet, – válaszoltam – három és fél év… 
    – Csak menj haza, ilyen egyszerő… – megpuszilt, boldog új évet kívánt és elment. Másnap hazamentem. 
    Glenn azóta iskolákban beszél a gyerekeknek a hajléktalanokról, és ha kérdik, mindig elmondja, hogy minden 
hajléktalan valakinek a testvére, az anyukája, az apukája vagy a gyereke, aki valamikor egy útelágazásnál rossz 
irányba fordult, aztán meg eltévedt. Néha egyetlen jó, kedves szó is segíthet rajtuk. İ maga is könyvet írt errıl, 
hajléktalanságának azokat a részleteit írva le, amelyek segíthetnek a hasonló helyzetbe került sorstársainak, 
hogy apró lépésekkel új életet építsenek fel maguknak. Mert az élet szép. 
 
                                                                                                                                                                               K2 
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Lırincz Attila a marosvásárhelyi Cserealja-i gyüleke-
zet gondnoka, kétgyerekes családapa és vállalkozó. 
Keresztyénsége nem csak külsıség, hanem életé-
nek meghatározó eleme.  
 
    – Nyolc éves voltam, amikor édesapám meghalt, 
édesanyám egyedül maradt a három gyerekkel. Nagyon 
nehéz idıszak volt számunkra. 1990-ben, tizenöt éve-
sen, kimentem Magyarországra dolgozni. Amíg a szak-
iskolába jártam, minden vakációban Magyarországon 
dolgoztam, iskolaidıben pedig, tanítás után meleg-
szendvicset árultam. A szakiskola elvégzése után esti 
tagozaton érettségiztem, és mire leszereltem a katona-
ságtól is, addigra már volt egy kis tıkém, s egyik bará-
tommal közösen megalapítottuk az üvegfeldolgozó vál-
lalkozást. Közel húsz éve ezzel foglalkozunk. 
    – Miért éppen üvegfeldolgozás? 
    – A barátom, aki a cég társtulajdonosa, ehhez értett, 
így természetes volt, hogy üveggel fogunk foglalkozni. A 
vállalat 3 munkapontján ma 65 alkalmazott dolgozik. 
    – Mit jelent Önnek, hogy keresztyénként él? 
    – A családommal rendszeresen járunk templomba. A 
gyerekeinknek is igyekszünk a keresztyén értékeket to-
vábbadni.  Fontos, hogy becsületesek, ıszinték, nyitot-
tak legyenek, vállalják tetteiket és azok következménye-
it. Úgy neveljük ıket, hogy tudják: mindig számíthatnak 
Istenre. Kora gyerekkoruktól imádkozni tanítjuk ıket, 
vallásórákra járattuk. Amikor iskolába megyünk együtt 
imádkozunk az autóban. Este is együtt imádkozik a csa-
lád. Abban reménykedem, hogy mire nagyok lesznek, 
élı, erıs kapcsolatuk alakul ki Istennel.  
    – Hogyan vállalkozik egy keresztyén ember? 
    – Tizenöt évesen, amikor elıször mentem Magyaror-
szágra, a buszon végig imádkoztam, hogy találjak mun-
kahelyet. Mindig nagy erıt adott az, hogy meghallgatást 
nyertem. Nem volt könnyő, sokszor kapusszobában, 
ebédlıben, raktárban aludtam, rendszeresen reggel hat-
tól este kilencig dolgoztam, de az Úr mellettem állt, és 
megerısített engem. (2Tim 4, 17) 
    – Ma, amikor már jóval rendezettebb körülmények 
között él és dolgozik, látszik-e, hogy élı kapcsolata van 
az Úrral? 
    – Ezt a kívülállók inkább meg tudnák mondani. Istenre 
bízom magam, s ezért jobban megbízom az emberek-
ben, az alkalmazottakban is. Nem riadok vissza az aka-

dályoktól, mert hiszem, hogy Isten itt van és megsegít 
és tudom, hogy elébe hozhatom minden kérdésemet. 
    – Milyen értékek mentén dönt? 
    – Fontos a jóindulat, az emberség, a tisztesség, hogy 
az ügyfél mindig azt kapja, amiért fizetett. S amit ki-
adunk a kezünkbıl az minıségi áru legyen. Sajnos, né-
ha mi is tévedünk, de helyrehozzuk, s addig dolgozunk, 
míg az ügyfelek mosolyogva mennek el. 
    – Milyen a kapcsolata a munkatársaival? 
    – Nálunk az a  szokás, hogy év végén céges bulit tar-
tunk, de ez mindig templomi hálaadással kezdıdik és 
utána megyünk mulatni. Háromhavi rendszerességgel 
megrendelem mindenkinek a Mai Igét, a bibliaolvasó 
kalauzt, illetve havonta áhítatot tartunk itt a cégnél. Fel-
váltva hívunk római katolikus, református, unitárius lel-
készeket szolgálni. Béres Csaba meggyesfalvi kántor 
pedig orgonán vezeti az éneklést. Ennek már hat éve, 
hogy elkezdtük, és úgy látom, hogy van eredménye. A 
munkatársaim jó kapcsolatot alakítanak ki a lelkészek-
kel, problémáikkal hozzájuk fordulnak, van a fiúk között, 
aki templomba ugyan nem jár, de ide mindig eljön. 
    – Lehet, hogy tartanak a fınöktıl, és azért vesznek 
részt az áhítaton? 
    – Elıször eljöttek tiszteletbıl, aztán azért, mert ott 
akarnak lenni, hiszen nem kötelezı. Mi mindannyian 
tegezıdünk, jó kapcsolatunk van, hiszen én is ugyanúgy 
együtt dolgoztam velük tizenegynéhány éven keresz-
tül… Nem várok el semmi különlegeset tılük, tudják, 
hogy együtt kell fenntartsuk a céget, közös érdekünk. 
Ugyanakkor cégen belül „keresztgyerekeket” vállalunk a 
Böjte Csaba árvái közül. A munkatársak összeadják a 
pénzt, és azt elküldjük. Emellett van egy ötlejes dobo-
zunk, amibe hetente öt lejt teszünk és ezt a pénzt min-
dig segélyezésre fordítjuk. Ezenkívül havi rendszeres-
séggel támogatjuk a Mária Rádiót, a Bonus Pastor Ala-
pítványt, a Caritast, az Alpha Transilvania Alapítványt. 
    – Nem beszélt a gondnoki szolgálatáról… 
    – A gyülekezeti gondnokság örömteli szolgálat szá-
momra. Amikor felkértek, többen óvtak, hogy nem lesz 
elég idım rá, de én örülök, hogy ott lehetek. Ha valami 
fontos, akkor kerül rá idı! Nekem sokat számít, hogy 
templomba jártok, onnan kapok erıt: magamnak és azo-
kért is, akiket Isten rám bízott. 
      
                                                           Korondi Kinga 

Az Úr mellettem állt, és megerősített engem 
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Arcán nagyon látszottak a mély 
és hosszú szenvedés nyomai. Két 
mőtét után volt már, ereje is fogy-
tán, és tudta, hogy közel a vég, de 
méltóságteljesen hordozta szen-
vedéseit. A nap nagyobb részé-
ben pihennie kellett, de mégis 
felkelt, amikor megtudta, hogy a 
próbatételek túlélésének tanulsá-
gairól, a szenvedés másoknak 
szóló üzenetérıl szeretnék be-
szélgetni vele a bukaresti magyar 
adás számára. Tudtuk, sejtettük, 
és bizonyára ı is, hogy talán ez 
lesz az utolsó beszélgetése a nyil-
vánosság elıtt, és az is lett: a hit-
valló lelkésznı testamentuma, 
feltárulkozása az élet nagy kérdé-
sei, tanulságai elıtt. Az elmenı 
hagyakozása azoknak, akik még 
valameddig itt maradnak, hogy 
miként éljük át, ami ránk vár, de 
hogyan folytassuk tovább azt, 
amit másokért meg kell tennünk. 
Betegsége, szenvedése közügy 
volt – ezzel is bizonyságot tett, és 
tudott vele másoknak is szolgálni. 
 
    – Változásokkal tele korokat 
élünk, és mintha nem tudtuk volna 
megtanulni és megtanítani, hogy 
miként kell elviselni a nehézségeket. 
Ezek nem csak a nagy és nehéz 
politikai idıkben és a férfiaknak ju-

tottak, hanem az asszonyoknak is, 
akik védelmezték az otthont, és biz-
tosították a folytonosságot, a túlélést 
a maguk közösségében. Emese 
néni életének mely pontjai, korsza-
kai voltak azok, amelyek leginkább 
tele voltak ilyen próbatételekkel, és 
melyek voltak a nagy keresztutak és 
azok üzenetei? 
    – Szívesebben beszélnék az örö-
mökrıl, a gondtalanságról, a szép 
dolgokról, szép gyermekkorról, de 
az én életemben is sok volt, nem-
csak az a szenvedés, ami engem ért 
személyesen, hanem ami körülöttem 
történt; olyanok életében elsısor-
ban, akiket szerettem, akik hozzám 
tartoztak, és ez olyan volt, mintha 
engem ért volna. 
    Kezdjem talán ott, hogy gyermek-
koromban Balázsfalván is már sok 
mindennel meg kellett ismerkednem, 
elsısorban az alkalmazkodással. El-
hordozni a másik embert, a másik 
gyermeket, akinek több joga volt 
mindenhez, sokszor még a Küküllı-
ben való fürdéshez is. De megtalál-
tam azt az utat, amely megadta ne-
kem a jobbat, a kedvesebbet, és al-
kalmazkodtam. Azért a balázsfalvi 
idı is szép volt, szép gyerekkor volt. 
    Késıbb a nagyenyedi elemi és a 
gimnáziumi évekbe is úgy indultam 
el, hogy biztosan szép lesz, de kö-
vetkezett a dél-erdélyi korszak, és a 
háború végigvonult Miriszlón, ahol 
akkor laktunk. Úgy ettünk délben, 
hogy a tányérunk felugrott az aszta-
lon, és aknaszilánkok szálltak a fe-
jünk felett, de megtaláltuk ott is azt, 
ami szép. Amikor a front közeledté-
vel kilakoltatták a kollégiumot, ná-
lunk is lakott egy csomó diák, ját-
szottunk, ping-pongoztunk, és köz-
ben folyt a háború. Az ablakunk alatt 
vitték a sebesülteket, és minden 
gyermek megrémülve látta, ami tör-
ténik. Az a jó, hogy a gyermek más-
képpen viseli és hordozza el a szen-
vedést, mint a felnıtt, de a nyomok 
megmaradnak mélyen a szívben. 
Mind mélyebb és mélyebb gyökere-
ket eresztenek, majd késıbb sok 
tanulságot fognak adni, és sok lehe-
tıséget arra, hogy átvészeljük az 

igazi nagy szenvedéseket és próbá-
kat. Volt egy tanító bácsink, Nemes 
János, akire most is minden nagy-
enyedi emlékezik, aki abban az idı-
ben volt diák. A legjobb enyedi taní-
tó bácsi volt, késıbb igazgató is lett. 
Az ı osztályában voltam, és ı is 
arra tanított meg minket, hogy átvé-
szelni mindent át lehet, sok akarat-
tal, belsı erıvel, meg lehet látni a 
rosszban a szépet, a jót. 
    Aztán jött Brassó, a Szeretetház. 
Ott már egy kicsit könnyebb volt az 
életünk, és ezt is megpróbáltuk a 
javunkra felhasználni. Ott meg a 
természet gyönyörőségeivel telítı-
dött meg a lelkem. Télen sokat síz-
tünk, nyáron sokat kirándultunk. 
    A következı keresztút is nagyon 
szomorú volt, mert akkor volt az is-
kolák államosítása, amikor a brassói 
Szeretetházat is elvették, és vele 
együtt mindent. 
    – Emese néniék ott, Brassóban 
érték meg az államosítást? 
    – Ott, az iskolának az egyháztól 
való elszakítását –, és az olyan szo-
morú volt. Felvételizni mentünk a 
mostani Áprily Lajos Gimnáziumba, 
az volt akkor a magyar állami iskola. 
Voltunk vagy kétszázan, azt sem 
tudtuk, mi lesz velünk. Akik jobb is-
kolákból jöttek, azoknak sikerült. 
    Aztán következett Kolozsvár. 
Édesapámat ide helyezték, a Teoló-
giára tanárnak, felköltöztünk, s én itt 
folytattam a leánygimnáziumban. 
Egy év volt még hátra, de nem tud-
tunk összemelegedni. Kedves, ren-
des osztálytársaim voltak, de azt a 
régi lelkiséget itt nem találtam meg. 
    Utána a Teológiára jöttem. A Teo-
lógia tárt kaput nyitott mindenki elıtt. 
Ez 1952-ben volt. Nem volt felvételi, 
kérdeztek egy-egy bibliai történetet, 
és mindenkit felvettek. Nyitott kapuk-
kal és nyitott szívvel vártak. Nagy 
András és Maksay Albert is tanítot-
tak még akkor a régi tanárok közül, 
de nekem megadatott, hogy Gönczy 
Lajosékkal és Imre Lajosékkal 
szomszédságban lakhattam, és ez 
is nagyon sokat jelentett. Imre Lajos 
nagytisztelető úr minden este áhíta-
tot tartott a leányoknak, és ez nagy 

Húsz éve hunyt el dr. Csiha Kálmánné Nagy Emese főtiszteletű asszony 
 

Egymás terhét hordozzátok! 
Utolsó beszélgetés dr. Csiha Kálmánné Nagy Emesével 
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útravaló volt nekünk. 
    – Ezt engedte az akkori hata-
lom, amely a régi tanári kart is 
nyugdíjba küldte? 
    – Mi leányok nem törıdtünk a 
hatalommal. Nem is figyeltek 
minket éppen annyira, mint a 
fiúkat. Összegyőltünk a leány-
szobában, és Imre Lajos átlib-
bent a kicsi folyosón, mert csak 
ennyi választott el minket az ı 
lakásától, és kezdtük a biblia-
órát. Ez minden este így volt, s 
ezt mindig ı tartotta. Jó kérdé-
sei voltak, és jó útravalót adott. 
   Nagy András, Imre Lajos, 
Gönczy Lajos kimagasló embe-
rek voltak. Általuk készített Isten 
sok mindenre, ami az életem-
ben késıbb következett. 
    Sok szenvedés, bánat és ke-
serőség malmában ırlıdött az 
életem. 1956. november 24-én 
esküdtünk a férjemmel a Teo-
lógia dísztermében. Gönczy 
Lajos professzor úr esketett. 
Néma csend volt, sokan voltunk, 
mert sokan ismertek, sokan el-
jöttek. Lakka bácsi azzal az Igé-
vel esketett, hogy „egymás ter-
hét hordozzátok”. Gondoltam: – 
kedves, drága, aranyos Lakka 
bácsi, miért pont nekünk, és 
miért a terhekrıl beszélsz, ami-
kor mi, ennyi politikai baj mellett, 
úgy gondoltuk, hogy túltesszük 
magunkat ezen, és egyszer az 
életében az ember lehet annyira 
önzı, hogy  bár forradalom van a 
másik országban, de legalább az 
esküvıjén magára és a szépre gon-
dol. De Lakka bácsi a teherhordo-
zásról beszélt; hogy az életünkben 
egymás terhét kell hordoznunk, és 
nem a magunkét: én a tiedet és te 
az enyémet. Csak így lehet jól élni 
az életet. 
    Aztán elmentünk Arad-Gájba. Én 
Gyorokra, Arad mellé kerültem be-
szolgáló lelkésznek, nem volt köze-
lebb gyülekezet. 
    Nem sokáig lehettünk együtt, mert 
a férjemet egy év múlva elvitték. 
Valakit nem jelentett fel, akit fel kel-
lett volna, Márton Áron püspöknek a 
fıgondnokát, aki nálunk volt egy 
napig, beszélgettek. Az volt a baj, 
hogy miért nem mondta el ezt a ha-
tóságnak. Elvitték hamar, és attól 
kezdve kezdıdött megint a szenve-
déseknek a megismerése, amikor 
nem magamra gondoltam, egy pilla-

natig sem, hanem elsısorban rá, s a 
születendı gyermekemre.  
Háromhónapos állapotos voltam, a-
mikor elvitték. Ott maradtam egyedül 
a „teherhordozással”, ami áldott te-
her minden fiatalasszony számára. 
    – Újabb árnyalata a szónak. Ezút-
tal a legszebb. 
    – Igen, viszont ez nekem sok erıt 
nyújtott, mert rá kellett vigyázni, érte 
jobban kellett ırizzem magamat, 
hogy mire Kálmán hazajön, a gyer-
mek egészségben megmaradjon. 
Tíz évre ítélték el a férjemet. Haza-
költöztem Kolozsvárra, közben meg-
született a kislányunk. Hat és fél 
évig, ameddig börtönben volt, egyet-
len pillanatig sem láttuk egymást. 
Csomagot küldhettünk, és szüntele-
nül imádkoztunk egymásért – mi é-
rette, ı értünk –, és hittük, hogy 
„azoknak, akik Istent szeretik, min-
den javukra van”, hogy javunkra kell 
legyen ez az egész. Voltak kará-

csonyesték, amikor az emberek 
örömmel járták az utcákat, és 
fénylı csillagszórók és boldogság 
volt mindenfelé, én pedig félrevo-
nultam, ahol senki sem látott és 
ott kisírtam magamat. Akárhány-
szor megkérdezték: hogy vagyok, 
mindig azt válaszoltam, hogy jól. 
De imádságaimban elmondtam, 
Istenem mindent köszönök, de 
nem vagyok jól, mert nincsen itt, 
akit szeretek, és nem vagyunk 
együtt, s vajon még leszünk vala-
ha. 
    – Ki lehet gyıztesen kerülni 
egy ilyen idıszakból? Le lehet 
gyızni léleksérülés nélkül ezeket 
az éveket? 
    – Istennek adunk hálát, hogy 
legyıztük mind a ketten. Férjem 
is, én is. Úgy jött haza, hogy nem 
láttunk soha semmilyen sebet, 
ami megmaradt volna. Sıt, min-
dig arról beszélt, hogy a börtön-
ben mit tett másokért.  Isten min-
dent kirendelt. Nehéz nekem a 
szenvedésrıl beszélni, mert a 
szenvedések között Isten min-
dent kirendelt. Talán ezért marad-
tunk ilyennek, amilyennek marad-
tunk. 
    Amikor kiszabadult a férjem, 
mindent megtettünk, hogy azzal, 
ami tanulság volt a hat és fél év-
bıl, nevelni tudjuk a falu népét, 
hogy ık is nyerjenek a mi szen-
vedéseink által. Két kisgyüleke-
zetben voltunk a Kis-Küküllı 

mentén: Gogánban és Gogánváral-
ján. Sikerült az emberekkel megér-
tetnünk, hogy mit jelent elhordozni a 
szenvedéseket. Volt olyan beteg 
asszonyunk, aki, amikor bementem 
a kórházba meglátogatni, arra kért: 
– tessék nekem mondani valamit, 
mert én tudom, hogy nem szabadu-
lok meg ettıl a mőtéttıl, és mi is 
tudtuk ezt, mert halálos beteg volt. 
Akkor azt mondtam el neki, hogy 
mindenütt az Isten kezében va-
gyunk. Isten mindenek felett van, 
ırá kell bíznia az operációt, az 
egész életét. 
    – A hetvenes évek elején követ-
kezik Erdély legnagyobb gyülekeze-
te, a marosvásárhelyi  Gecse utca. 
Milyen fontos lelkigondozói feladatok 
elé állította a lelkészházaspárt ez a 
nagy gyülekezet? 
    – Tizenötezer lélek várt ott ránk. 
Családi házak, blokkok, különbözı 
sorsok vártak. A férjem elıször is 

 

Csiha Kálmán 
 

     Így kellett volna 
 

Így kellett volna: meg-megállni 
Ezer csodádat megcsodálni 
Az alkonyt nézni hallgatag. 

Egy virágszirmon elmerengve 
Ülni a békés, esti csendbe 
Amíg az este rámszakad. 

 
Bimbók nyílását megfigyelni 

A madarakkal énekelni 
S megfogva kedvesem kezét 
Egymás szívére csendbe lesve 
Csillagfényes kertünkben este 
Hallgatni halk tücsökzenét. 

 
Így kellett volna: többet nevetni, 
Mélyebben sírni, jobban szeretni 

S követni Téged, Istenem… 
Most látom csak, mikor az évek 
Ellszálltak tőlem, mikor az élet 

Zenéjét többé nem lesem. 
 

Mikor már minden messze-messze, 
Mikor számomra nincs szép este 

És messze kedvesem keze… 
Most látom csak későn, sokára 

(Lélekölő rabságba zárva) 
Hogy élni hogy is kellene… 



Mária és Márta magazin 13. 

A kegyelem csillagjegyében 
 
      Erdısi Sylvester János, 1541-ben megjelent, Az ma-
gyar nípnek, ki ezt olvassa címő versében írja: „Próféták 
által szólt rígen néked az Isten,/ Az kit igírt ímé vígre 
megadta fiát./ Buzgó lílekvel szól most es néked ez ál-
tal,/ Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess.” 
    A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyik-
ben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, hi-
szen: „Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó 
víz,/ Itt vagyon az tudomány, mely örök íletet ad./ Lelki 
kenyír vagyon itt, melyben mikor iszel, örökké/ Ílsz, mely 
az mennybıl szálla...”   
 

Január 
Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, 
se el ne hajolj az én számnak beszéditıl.  
(Példabeszédek 4, 5) 
 

Február 
Térjetek hozzám, szól a Seregeknek Ura, és hozzátok térek. 
(Zakariás 1, 3) 
 

Március 
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és 
kövesd azt.  (Zsoltárok 34, 15) 
 

Április 
Hő az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint el-
szenvedhetitek; sıt a kísértéssel egyetemben a kimeneke-
dést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.  
(I. Korinthus 10, 13) 
 

Május 
Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, 
mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek. (III. Mózes 20, 7) 
 

Június 
Az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek! (Aggeus 2, 5) 
 

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

Augusztus 
Közel van az Úr minden ıt hívóhoz; mindenkihez, aki hőség-
gel hívja ıt (Zsoltárok 145, 18) 
 

Szeptember 
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentsé-
get, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.  
(Zsidók 12, 14) 
 

Október 
Hő az Úr, aki megerısít titeket és megıriz a gonosztól. (II. 
Thesszalonika 3, 3) 
 
November 
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedbıl, tel-
jes lelkedbıl és teljes erıdbıl. És ez igék, amelyeket e mai 
napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.  
(V. Mózes 6, 5-6) 
 
December 
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ı azt mond-
ja: Ímé, itt vagyok. (Ézsaiás 58, 9) 

megkövetelte évente a háromszáz család meglá-
togatását. Háromszáz családdal minden évben 
találkozni háromszáz új élethelyzet megismerését 
jelentette: szép és rossz dolgokat, családalapítást, 
születést, válást, halált, és ezek mellett ott volt a 
kórház, a fiatalok. A kórházba szerettem járni. Ne-
kem a onkológiai osztály jutott, mert beosztottuk 
magunk között a kórházakat. Sokszor jöttem le a 
lépcsın, és elgondolkoztam: Istenem, mivel va-
gyok én jobb, mint ezek az emberek? Én itt egész-
ségesen jövök-megyek, ık pedig rákosan feküsz-
nek. Aztán, késıbb én is megértettem, az Úristen 
nekem is megmutatta, hogy nincs kivétel. Itt nincs 
pozíció, szegénység vagy gazdagság, kire amit Is-
ten rámér, azt el kell hordozni. 
    – Így jutunk el 1990-ig, amikor új helyzet, új 
feladatok, terhek és kihívások következnek. Meg-
alakul a Nıszövetség. Hol lehet a helye a Nıszö-
vetségnek a keresztyén család szolgálatában? 
    – Makkai püspök úr, amikor 1927-ben elküldte 
azt a bizonyos toborzó levelet, azt írta: asszonyok, 
induljatok el lelkeket menteni! A lélekmentés, a 
szenvedı emberek lelkének erısítése a Nıszövet-
ség egyik alapgondolata lett. Szolgálni akarunk 
azoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért karol-
tuk fel olyan hamar a szórványgyermekeket, az 
árvaházakat. És a kalász kinıtt, és olyasmire is 
megtaníthattuk a gyermekeket, amit odahaza és 
máshol nem tanulhattak meg: szolgálni Istennek. A 
férfiak részérıl nem éreztünk mindig pártolást, 
mert volt féltékenység is, hogy vajon az asszonyok 
mit akarnak. Sajnos, már én sem tudom úgy vé-
gezni ezt a munkát, ahogyan szeretném, mert a 
betegségem megakadályoz ebben. Isten két ope-
rációval próbálta meg az életemet. S mindazt, amit 
korábban másoknak útravalóul adtam, amit mond-
tam, azt kell most a magam életében megvalósíta-
ni: hogyan tudok igent mondani Istennek, és elfo-
gadni az ı döntését… 
    Amikor legutóbb Marosvásárhelyen a kórházban 
voltam, áhítatokat tartottunk, voltunk vagy húszan. 
Volt ott ortodox is, adventista is, katolikus is, de 
olyan közösség alakult ki pár nap alatt, hogy szinte 
sajnáltunk hazajönni. 
    Én azt üzenem minden nagy családnak és kis 
családnak, hogy egymás terhét hordozzák, és 
küzdjenek együtt nemesen és szépen az élet ter-
heinek elhordozásában. Sokszor látjuk a kétség-
beesett, a gondolkodó, gyötrıdı emberek arcán, 
hogy vajon miért van ez vagy az, de ha együtt küz-
denek, akkor szép lassan rádöbbennek arra, hogy 
nincsenek egyedül. Velem van Isten, de velem van 
az is, akit nekem rendelt, s beletartozunk egy 
olyan közösségbe, ahol megtanuljuk az alázatot, 
az elfogadást, a tőrést, megtanulunk még jobban 
hinni és bizakodni, ameddig életidıt adott nekünk 
az Isten. 
              Vetési László 
 
 

(Az interjú a Román Televízió magyar mősorában, 
1995 decemberében elhangzott beszélgetés rövi-
dített és szerkesztett változata.) 
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* 2015. december 13-án a gyulakutai Intzédi Zsuzsanna 
Református Nıszövetség hálaadással szentelte fel új 
zászlaját. Igét hirdetett Tatár Anna Julianna szolokmai 
lelkésznı, a Küküllıi Egyházmegye nıszövetségi elnö-
ke, zászlószentelési beszédet mondott Székely Ella egy-
házmegyei nıszövetségi titkár. A zászlót Bandi Katalin 
marosvásárhelyi iparmővész készítette. Ez alkalommal 
adta át a makfalvi nıszövetség az egyházmegyei nıszö-
vetségi vándorzászlót is a gyulakutai asszonyoknak. A 
gyulakutaiak ünnepi mősorral köszöntötték a környékbeli 
gyülekezetekbıl meghívott mintegy 250 vendéget. Az 
ünnepség szeretetvendégséggel zárult. 
 
* 2016. január 29-31 között Református Nıszövetségi 
Munkatársképzıre került sor Kézdivásárhelyen. A 22 
résztvevı a Kézdi-Orbai és a Sepsi Egyházmegye gyü-
lekezeteibıl érkezett, akiket kolozsvári és marosvásár-
helyi elıadók ösztönöztek, készítettek, tanítottak a haté-
kony nıszövetségi munkára, közösségépítésre. A há-
romszakaszos tanfolyam következı alkalmai áprilisban 
és júniusban lesznek. 

* Február 20-án tartotta a Görgényi Református Egyház-
megye Nıszövetsége a gyülekezeti elnökök találkozóját 
Szászrégenben, amelyen 15 gyülekezet küldöttsége 
képviseltette magát. Áttekintették az elmúlt év eredmé-
nyeit és megbeszélték az idei esztendı feladatait; annak 
a négy konferenciának és bibliai vetélkedınek a prog-
ramját is, amelyeknek Póka, Magyarfülpös, Radnótfája 
és Körtvélyfája lesz a házigazdája. 

* Tavaly a Bahamák csodálatos szigetvilága, idén Kuba 
volt a témája a március 4-én megrendezett ökumenikus 
világimanapnak. A kubai keresztyén asszonyok által 
összeállított programot február 12-én mutatták be az 
érdeklıdıknek Kolozsváron, a Hídelvei református 
templomban. A számos nehézséggel küszködı ország 
asszonyai ez alkalommal nem a társadalmi problémák-
ra, hanem a gyermekek iránti felelısségre hívták fel a 
figyelmet az imanapi mősorfüzetben. Az idei világima-
nap vezérigéje a Mk 10,13–16 volt. 
 
* Az Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriumi győlésé-
nek és az Erdélyi Református Nıszövetség elnökségi 
ülésének a házgazdája a felsısófalvi református egy-
házközség volt február 26-27-én. A győlések napirendi 
pontjai között az elmúlt év számadása, az idei tervek, 
költségvetés, a nıszövetségi közgyőlés és a bonyhai 
kastélynap elıkészítése szerepelt.  
 
* Március 4-6 között Marosvásárhelyen is sor került a 
háromrészes nıszövetségi munkatársképzı elsı szaka-
szára. A program célja szaktudást kapcsolni a segítı 
szándék mellé; a résztvevıket megerısíteni, fejleszteni 
meglevı kompetenciáikban; kialakítani a csoportok kö-
zötti együttmőködést; megtervezni közös programokat.  

* Az Erdélyi Református Nıszövetség 2016. március 12-
én, Szászrégenben tartja éves, számadó Közgyőlését. A 
tevékenységi és pénzügyi beszámolók mellett, a jövıbeli 
tervek és feladatok megbeszélésére, megtervezésére is 
kitérnek. 
 
* A proMissio Egyesület április 1-én tartja Marosvásár-
helyen évi rendes közgyőlését. 
 
* A reformáció hatása a posztmodern nevelésben cím-
mel kétnapos elıadássorozat lesz április 29-30-án a 
nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégiumban. A 
magyar állam által támogatott jubileumi rendezvény fı-
szervezıje az Erdélyi Református Nıszövetség. Az elı-
adások rendjén hallhatunk majd a református oktatás 
történetérıl és jelenlegi helyzetérıl, a posztmodern ne-
velési elvek és módszerek református jegyeirıl, anya-
nyelvi oktatásról, irodalmi példaképekrıl. Ugyanakkor a 
református kollégiumok iskolatörténeti vetélkedıjére is 
sor kerül, illetve az ezzel kapcsolatos kiállítás megnyitó-
jára. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk. 
 

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  

Köszönjük 
mindazoknak, akik 2015-ben a proMissio Egyesület-
nek utalták át jövedelemadójuk 2%-át, s így össze-

sen 917 lejjel támogatták szolgálatunkat. 
Isten áldja meg életüket! 

 
    

Kérjük,  
hogy 2016-ban is adója 2%-val támogassa 
a Mária és Márta Magazint megjelentetı 

 és különbözı egyházi programokat szervezı 
proMissio Egyesületet! 

 
   Romániában is lehetıség van arra, hogy a mun-
kaviszonyban levı állampolgárok a jövedelemadó-
juk 2%-val szabadon rendelkezzenek. Az adófizetı 
ezt az összeget már befizette az államnak, – önma-
ga számára nem igényelheti vissza – de kiválaszt-
hat egy alapítványt, egyesületet, szervezetet, gyüle-
kezetet, amelyet szívesen segítene ezzel a pénzzel. 
   Egy őrlapot (Cerere 230) kell kitölteni. Az őrlapba 
a személyes adatokon kívül a proMissio Egyesület 
adatait kell beírni. (Asociatia Promissio, C.I.F. 
21616888, bankszámla: RO76 BTRL 0270 1205 
D739 32XX), az átutalásra kerülı pénz összegét a 
pénzügyi hivatalban vezetik rá. 
   Ha Önnek nincs lehetısége jövedelemadója 2%-
val támogatni a proMissio Egyesületet, akkor kérje 
meg erre munkaviszonyban álló családtagjait, bará-
tait, ismerıseit. 
   A kitöltött őrlapot le lehet adni személyesen is a 
pénzügyi igazgatóságon, vagy a lelkipásztor által 
elküldheti a Marosi Református Egyházmegye titkár-
ságára, és mi elvisszük az illetékes hivatalba. 
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Akácszörp 
 
Hozzávalók: 600 g akácvirág, 3 liter víz, 400 g akác-
méz, 300 g cukor, 8 g citromsav. 
Elkészítés: A virágokat lehúzzuk a szárakról, és bele-
tesszük egy 5 literes befıttes üvegbe. Beleöntjük a 
vizet, hogy a virágokat ellepje. Hőtıszekrénybe tesszük 
3 napra. Minden nap összerázzuk. A vizet, ami már 
átvette az akác ízét és illatát, szőrın át egy fazékba 
öntjük. A virágokat is jól kinyomkodjuk. Az akácos vizet 
felforraljuk, hozzáadva a cukrot. A mézet belecsurgat-
juk. Belekerül a citromsav is. Rövid forralást követıen, 
még forrón, sterilizált üvegekbe töltjük. Szénsavas ás-
ványvízzel, citromkarikákkal fogyasztható. 

 
Mascarponés eperkrém 
 
Hozzávalók: 50 dkg mascarpone, 60 dkg eper, 8 dl 
habtejszín, 10 dkg porcukor, olvasztott csokoládé. 
Elkészítés: A megtisztított epret megmossuk (pár sze-
met félreteszünk a díszítéshez), pürésítjük. A tejszínt 
kemény habbá verjük (kicsit félreteszünk a díszítés-
hez), majd belekeverjük a cukrot, a mascarponet, és az 
epret is. Tálkába töltjük, és fogyasztásig hőtıben tárol-
juk. Fogyasztás elıtt tejszínhabbal, eperdarabokkal, 
olvasztott csokival díszítjük. 

 
 

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

Rejtvényünkbe a Zsidókhoz írott levél egyik 
fontos felhívását építettük be.  
 
Vízszintes: 1. Az igevers kezdete, 12. Tá-
masztói, 13. Izraeli település, itt lakott Barzillai, 
Dávid király barátja és segítıje (2Sám 17), 14. 
Félig átcsap! 15. Matematikában osztást jelent, 
17. Ráró azonos hangzói, 18. Bánat, 19. Az intı 
lényege! 20. Vissza: szóváltások, 22. Azonos 
mássalhangzók, 23. A kereszt feliratának elsı 
két betője latinul, 24. Halmoz, 26. A vörös boly-
gó, 28. Fogakra tapad, 29. Júda leszármazottja 
(1Krón 2, 26), 30. Rómában 2051, 31. Néprajzi 
táj Szatmár és Máramarossziget között, 32. 
Fogoly, 33. Lágy hangsor kis hibával, 34. Visz-
sza: vágórészeit. 35. Kiír tartalma! 36. Kisgyer-
mek orvosnál mondja, 37. Próféta Dávid korá-
ban (2Sám 12), 39. A holland fıváros mássalhangzói, 
40. Kis híján tiltó! 42. Hím állat, 43. Embernek, hegynek, 
épületnek egyaránt van, 46. Dél-Afrika legnagyobb fo-
lyója, nevét a holland királyi családról kapta, 48. Közép-
európai hegyvonulat, 4500 m fölötti csúcsokkal. 
 
Függıleges: 1. Babilóniai helytartó, aki a fogság    
után segített a jeruzsálemi templom felépítésében 
(Ezsd 6), 2. Fejünk elülsı része, 3. Részvénytár-
saság, 4. A fıpapi hósen második drágaköve 
(2Móz 28), 5. Igyekszik, 6. A kör kerete! 7. A kö-
zépkorban Spanyolországot meghódító arab nép, 
8. Tövises bokron termı gyümölcs, 9. Sovány ló, 
10. Háziasszonyok fóliája, 11. Ezt teszi, aki sír, 
12. Az igevers befejezı része, 16. Naámán errıl 
a bálványról beszél Elizeusnak (2Kir 5), 20. Tit-
kos ügynök, 21. Az igevers második részlete, 
23. Menekül, 25. Majdnem tabu! 27. Ugyanaz, 
mint függıleges 11, 28. Vissza: midianita király 
(4Móz 31), 30. Malom oldalai! 31. Határváros az 
ígéret földjén (4Móz 34, 11) 33. Akadályoz, 34. 
Szlovákiai hegyvonulat, van belıle magas és ala-

csony, 36. Nem járkált, nem ült, nem is feküdt, hanem…, 
38. Összezavart átló! 39. Vízi jármő, 40. A hitélet nélkü-
lözhetetlen cselekedete, 41. Esemény indítéka, 42. Ka-
napé egynemő hangzói, 44. Ótestamentum rövidítése, 
45. Esztendı románul, 47. Zala központja!  
 

Beküldendı: vízszintes 1, függıleges 12 és 21. 
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A címlapon: a XI-XII. században épült, és a XVII. században  
református tulajdonba került algyógyi körtemplom.  



 

 Szabó Lőrinc 
 

 Hazám, keresztyén Európa 
Utálom és arcába vágom:  
– Száz év, de tán kétezer óta  
őrült, mocskos, aljas világ ez,  
ez a farizeus Európa! 

Kenyér s jog helyett a szegényt  
csitítja karddal, üres éggel  
és cinkos lelkiismeretét  
avatag és modern mesékkel; 

száz év, de már kétezer óta  
hány szent vágy halt meg gaz szívében!  
Hazám, keresztyén Európa,  
mi lesz, ha bukására döbben, 

mi lesz, ha újra földre száll  
a Megcsúfolt és Megfeszített,  
s mert jósága, hite, imája  
egyszer már mindent elveszített: 

mi lesz, ha megjő pokoli  
lángszórókkal, gépfegyverekkel,  
vassisakos, pestishozó,  
bosszúálló angyalsereggel? 

Mi lesz, ha megjő Krisztus és  
új országot teremt a földön,  
ha elhullanak a banditák  
s nem lesz több harc, se kard, se börtön, 

ha égi szerelmét a földi  
szükséghez szabja ama Bárány  
s újra megvált – oh, nem a jók,  
de a gonoszok vére árán: 

hazám, boldogtalan Európa,  
ha túléled a harcok végét,  
elbírod-e még te az Istent,  
a Szeretetet és a Békét? 


