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Legyen  
természetes  

a hitvalló élet  
 
Valahányszor megkérdezik tő-
lem, hogy milyen vallású vagyok a 
világ legtermészetesebb dolgának 
érzem és mondom, hogy hát refor-
mátus. Fehér falu templomba 
járok, ilyenben kereszteltek és konfirmáltam, ilyenben 
mondtam ki a házassági esküt, s keresztelték gyermekei-
met. Beleszülettem. 
Jól emlékszem a Heidelbergi Káté kérdéseinek és feleletei-
nek nagy részére, azt is tudom, hogy mit ünneplünk áldo-
zócsütörtökön és újbúzazsengekor. Mint sokan mások. 
De vajon, ha megkérdezik tőlem/tőlünk, hogy miért is 
volt szükség a reformációra és tulajdonképpen melyek 
azok az hitelvek, mondatok és gondolatok, amelyekért 
harcoltak és sokszor életüket is áldozták hitvalló őseink, 
akkor tudok-e/tudunk-e ugyanilyen természetséggel vála-
szolni? 
A Mária és Márta magazin legfrissebb lapszáma a hit és 
hitvallás kérdését járja körbe, jó tanácsokkal szolgálva, 
hogy mire figyeljünk oda, mit ne felejtsünk el soha, s refor-
mátus élettörténetek bemutatásával hívja fel az olvasók 
figyelmét az imádkozás, a szolgálat, a közösséghez tarto-
zás fontosságára. Mindarra, amit szem előtt kell tarta-
nunk, s nemcsak a reformáció 500 éves születésnapján, 
hanem jövőben és azután is, hétköznapokon és ünnepnap-
okon egyaránt.  
Különösen kedves számomra, s szeretettel ajánlom figyel-
mükbe Luci néni történetét, akit ortodoxnak keresztel-
tek, egy ideig Bukarestben, majd Marosvásárhelyen élt, 
egyháztól és Istentől távol, és a körzeti presbiter, majd 
Csiha Kálmán egykori kistemplomi lelkész, püspök bíz-
tatására konfirmált felnőtt gyermekeivel együtt, és vált 
református magyarrá. Nemcsak névbeli reformátussá, ha-
nem szolgálatkész, a közösséget segítő egyháztagjává lett a 
kistemplomi, majd a cseraljai gyülekezetnek. Isten kegyel-
me ez, mint ahogy az is, hogy beszélgethettünk vele még 
mielőtt hazatért Teremtőjéhez.  
Álljon előttünk példája és töltsük meg reformátusságun-
kat tartalommal, élettel, értelemmel. Legyünk hitvalló 
reformátusok.  
 
 

•   SIMON VIRÁG 
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● Elmélkedés 

    Ha valamilyen csoda folytán a 
szokásosnál több szabadidőnk van, 
előfordul, hogy lomtalanításba kez-
dünk. Ilyenkor kiderül, hogy jóval 
gazdagabbak vagyunk, mint gondol-
tuk. A szekrényekből, fiókokból elő-
kerülő tárgyak kapcsán emlékek is 
felbukkannak. Gyakran szégyenkez-
ve kell beismernünk, hogy talán éve-
kig nem gondoltunk arra, ami a fele-
dés homályából előkerült. Ezzel 
együtt jár a tétova zavarodottságból 
fakadó kérdés: mit érdemes meg-
őrizni és mi az, amire bizonyosan 
nem lesz többé szükségünk? Az 
évek során minden háztartásban óha-
tatlanul felgyűl a limlom is. Már 
tudjuk, hogy amit jó ideje nem hasz-
náltunk, azt fölösleges tovább raktá-
rozni. Csak azt érdemes megtartani, 
amire ténylegesen szükségünk lehet 
még.  
    A reformációi évforduló jó lehető-
ség a lelki kincseink számbavételére. 
Ezáltal kikerülhetünk a negatív sta-
tisztikák árnyékából, amely már 
évek óta a református egyházunkra 
vetül. Az is lehet, hogy meglepő-
dünk az elmúlt fél évezred során 
felgyűlt lelki-szellemi gazdagságon. 
Nyilván azt sem szabad elhallgat-
nunk, hogy több olyan szokás, ha-
gyomány is lerakódott a református 
egyház érfalaira, amely megnehezíti 
az éltető ige áramlását. Ezeket fölös-
leges őrizgetni. A hitvalló reformá-
tus mindent az Igéhez mér. Ami nem 
igeszerű, az elvetendő. Nem a ha-
gyományőrzés, hanem a Szentírás 
alapján történő állandó megújulás, a 
hagyományteremtés a református 
ember feladata.  

    Az idézett igerészben olyan lelki 
kincsről van szó, amelyhez hűsége-
sen ragaszkodnunk kell. A költő sza-
vait idézve: foggal, tíz köröm-
mel, démoni dühvel és őrült öröm-
mel. Nem a vallásról, hanem a re-
ménység hitvallásáról van szó. Ez 
nem ünnepi alkalmak során elhang-
zó dogmatikai tétel, hanem az éle-
tünket meghatározó bizalom. Olyas-
mi, amit valamikor Péter apostol így 
fogalmazott meg: Uram, kihez me-
hetnénk? Örök életnek beszéde van 
te nálad. És mi elhittük és megismer-
tük, hogy te vagy a Krisztus, az élő 
Istennek Fia. (Jn 6,68-69) Ezek sze-
rint mi nem valamihez, hanem Jézus 
Krisztushoz kell ragaszkodjunk. 
    Ennek a ragaszkodásnak a látható 
gyümölcse a gyülekezetben való je-
lenlét. Az évfordulós eufóriában 
nem szabad elhallgatni, hogy az er-
délyi reformátusok többségének – a 
konfirmációkor elhangzott ünnepé-
lyes hitvallás ellenére – nem a gyüle-
kezethez való ragaszkodás, hanem a 
közösség elhanyagolása vált szoká-

sává. Éppen ezért napjainkban már a 
gyülekezetben való jelenlét is hitval-
lásnak számít. Jelzi a környezetünk-
ben élőknek, hogy számunkra hol 
van az erő, a reménység és a békes-
ség forrása, valamint azt is, hogy 
nekünk fontos a gyülekezeti közös-
ség.  
    A hitvalló élet másik gyümölcse 
az egymásra való odafigyelés. Re-
formátus népünknek bőséges tapasz-
talata van már arról, hogy mit jelent, 
ha nem vesznek figyelembe, ha nem 
számítunk, ha elhanyagolható ki-
sebbségként kezelnek. Éppen ezért 
legalább mi – akik megtapasztaltuk 
Isten hűségét, gondoskodó, megbo-
csátó, szabadító szeretetét – ügyel-
jünk egymásra; buzdítsuk egymást a 
szeretetre és a jó cselekedetekre.  
    Ma már senki sem firtatja a refor-
mátus hagyományokhoz való ragasz-
kodásunkat. Isten azonban számon- 
kéri tőlünk az egymás iránti áldozat-
vállaló szeretetet.  
    A hitvallásos reformátusság tehát 
nem múltidéző emlékezés, hanem 
elsősorban Istenhez és a gyülekezet-
hez való hűséges ragaszkodás, a 
Szentírásból táplálkozó hit megélé-
se, az Igéhez igazított lomtalanítás 
felvállalása és a Szentlélek ereje ál-
tali állandó megújulás.  
 

•   SZÉKELY JÓZSEF 
  (Kolozsvár-Alsóvárosi lelkipásztor) 
 

Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! 
„Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatla-
nul, mert hű az, aki ígéretet tett, És ügyeljünk egymás-
ra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás 
végett, El nem hagyván a magunk gyülekezetét, ami-
képpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást 
annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közel-
get.” (Zsid. 10,23b-25) 
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  Jegyzet ● 

M ikor a szívben annyi szeretet, vágy és re-
ménység gerjed, hogy az áradó indulatok 
majd’ szétfeszítik a mellkast, légszomj 
kínoz, és a szerelemtől megittasultan áju-

lás környékez – a sóhajtozás nem segít, cselekedni kell. 
Bármennyit töprengenénk, nem tudunk jobb tervet kie-
szelni, mint a szeretett személy elé állni, és számot adni 
a bennünk kavargó érzésekről, vágyakról, szándékokról. 
Megnyugvást, felszabadult szárnyalást remélünk a vallo-
mástól, miközben szorongva gondolunk arra az eshető-
ségre, hogy szerelmünk nem viszonozza érzéseinket. 
Hogyan viselnénk el a visszautasítást, a kudarcot, a mel-
lőzöttséget? Jobb lenne a vágy és reménység felhőiből 
távolról szemlélődni és tétlenül várakozni? Próbálkozás 
nélkül lemondani a reményeink valóra válásáról, a vá-
gyaink beteljesüléséről, mintsem szerelmet vallani? Szó 
sem lehet róla, a szeretet elűzi a félelmet: vallani kell. 
    Vallani kell, ha az igazságszolgáltatás tanúként idéz 
be. Az adott időpontban meg kell jelennünk a megneve-
zett helyen, és tanúskodnunk kell, még ha közvetlenül 
nem is érint a vitatott ügy. Mivel vallomásunk akár élet-
fontosságú is lehet, lelkiismeretlen döntés lenne távol 
maradnunk.  Aki nem tesz eleget a felszólításnak, az 
pénzbírsággal sújtható, illetve előállítási parancs bocsát-
ható ki nevére. Ha önként nem vállalnánk, akkor kény-
szerítve, hatósági kísérettel is szállíthatnak tanúskodni. 
Nincs kibúvó: vallani kell.     

    A konfirmáció lehetőség, alkalom arra, hogy számot 
adjunk az Istenről szerzett ismereteinkről, és ennek alap-
ján határozzuk meg helyünket, valljuk meg reményein-
ket és törekvéseinket. Konfirmációra jelentkezni nem 
kötelez semmiféle világi vagy egyházi rendelkezés. De 
nem is élhet bárki ezzel a lehetőséggel! Akár egy zárt 
körű rendezvényre, csupán meghívó felmutatásával lép-
hetünk a konfirmálók soraiba. Ezt a meghívót a megke-
resztelésünk alkalmával adták át, bízták szüleinkre és 
keresztszüleinkre. Erre a hívásra válaszolunk jelenlé-
tünkkel és szavainkkal, a velünk egy hitben, azonos 
meggyőződésben lévő gyülekezet előtt. A legbensősége-
sebb kapcsolatunkról, Istenhez való kötődésünkről te-
szünk vallomást legközelebbi hozzátartozóink előtt. 
Nem csoda hát, ha a ránk szegeződő tekintetek kereszttü-
zében olykor kipirul az arc, megremeg a térd, vagy el-
akad a hang. Ez az út vezet a felnőtt gyülekezeti tagság 
felé. 
    Mennyivel könnyebb lenne a belső szobában, zárt ajtó 
mögött, magányosan imádkozni, mint hitünkről nyilvá-
nosan vallást tenni! De nem lehet elzárkózni; nincs rej-
tőzködő, privát keresztyénség! Értelmetlen, akár a véka 
alá rejtett égő gyertya. Felelősök vagyunk egymásért, 
egymás hite által erősödünk, ezért nem lehet más válasz-
tásunk. Akik rádöbbentek saját állapotukra, és megta-
pasztalták Isten szeretetét, azoknak a szíve csordultig 
telik hálával, örömmel, lelkesedéssel, és – akár a szerel-
mesek – úgy érzik, hogy tétovázásnak nincs helye: valla-
ni kell.  

•   BUSTYA SÁNDOR 
 

Vallomást tenni 

Fotó: Szalay László Pál (forrás: reformatus.hu) 
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● Irodalom 

    Kislányom! 
    Amikor legutóbbi beszélgeté-
sünkkor nehéz szívvel kilépett az 
ajtón, láttam, hogy a szemét ellep-
te a könny, és nehéz szívvel ezt 
suttogta: Nehéz követni őt! Akkor 
jól megjegyeztem, és azóta újra 
feltör a szívemben ez a fájó kije-
lentés. 
    Nagyon egyetértek vele, mert 
igaz. Bizony, őt követni nem 
egyéb, mint a halálba adni újra és 
újra egyéni vágyainkat, terveinket, 
kívánságainkat. Temetni tarka 
szárnyú pillangókat, odafordulni a 
vészes, viharos holnap felé. Gyöt-
rő, kínos keresztet hordozni. Ez 
volt az, amitől a gazdag ifjú riadtan 

visszahátrált. Ez volt az, amire Jézus 
így tekintett: szomorú az én lelkem 
mindhalálig! 
    Ahol másoknak bíbor virágok 
nyílnak, mi ott tövist találunk. Ahol 
felcsap mások vidám kacagása, ott a 
mi torkunk összeszorul a sírástól. 
Ahol mások táncléptekkel járnak, mi 
ott rettegve lépünk. Míg mások 
gondtalan heje-huja kiáltása csap fel, 
és játszi kedvvel mennek a holnap 
felé, miránk aggasztó terhe szakad, 
és nehéz léptekkel vonszoljuk ma-
gunkat. 
    Nehéz követni őt! Mert őt követni 
azt jelenti, hogy megtagadom maga-
mat. Élek úgy, ahogyan a testi em-
bernek nem kedves, ahogyan neki 
(Krisztusnak) tetszik. Menni vele. 
Kiinni a gecsemáni keserű pohárt, 
hogy elhangozhassék a Golgota 
győztes „Elvégeztetett” kiáltása. 
    Nem kívánok vitatkozni. A ma-
gam megszaggatott szíve tesz bi-
zonyságot mellette, hogy igaza van. 
    De bizonyára sokszor látta már 
íróasztalom fölött azt a táblácskát, 
melyre ez van írva: Mégis! Azt je-
lenti, hogy noha van idő, amikor 

élére fordul a kereszt, van amikor 
sem önmagamban, sem szolgálatom-
ban nincsen semmi ígéret, van ami-
kor a nagy Suttogó fülembe súgja, 
sőt vészesen rikoltja, hogy nem ér-
demes! Rátekintek arra, aki megvet-
ve a gyalázatot, keresztet szenvedett 
és így szólok: Mégis!  
    Ne higgye, hogy ez önáltatás. 
Nem! Igaz, hogy nehéz követni őt, 
de szép. Igaz, hogy fájdalmas, hull 
néha szemünkből a könny, de dicső 
nap fénye törik meg a könnycseppe-
ken. Igaz, sötétek a fellegek olykor, 
máskor ólomszürkék és ólomsúlyú-
ak, de minél sötétebb, annál szebben 
aranyozza meg szélét a nap, és minél 
terhesebb, annál több áldott esőcsep-
pet hordoz magában. 
    Lemondunk a tarka színű pillan-
gókról, nem kergetünk színes álmo-
kat, nem szedünk bíbor színű virágo-
kat, de kapunk koronát, menyegzői 
ruhát. Szól nekünk biztatóan, csodá-
latosan, ígéretteljesen: Leszel királyi 
fejdísz Istened kezében! Elhervad a 
legszebb színű virág is, keserű ébre-
dés jön a legrózsaszínűbb álom után 
is, és majd amikor mások sírva pa-

naszkodják, hogy a tarka szárnyú 
pillangó minden ékessége csak 
könnyű hímpor volt, amikor jajong-
va zokogják, hogy megcsalta őket az 
álom, mi odaborulunk az ő karjai 
közé, szemünk találkozik az ő tekin-
tetével és ezt tükrözi: Te nem csaltál 
meg minket! Nehéz volt veled járni, 
tövises, sőt koronatövises az út, de 
óh, mily csodás a megérkezés! 
    Valamit akkor, azon a reggelen, 
elhallgatott. Ennyit mondott csak: 
nehéz követni őt! – és elfelejtette 
hozzátenni: Csodás megérkezni ve-
le! 
    Ezzel zárom soraimat. 
    Csodás megérkezni vele! 
    Fordítsa csak tekintetét a csodás 
megérkezés felé, és egyszerre köny-
nyű lesz göröngyös útja! A meredé-
lyen túl feltündöklik az aranyutcás 
város fénye. Vigasztalni kezd az erő-
sen tartó kéz. Csak tovább, tovább! 
Csodás lesz a megérkezés! 
    De még valamit… Amikor na-
gyon nehéz lesz az út, amikor roska-
doznak térdei a terhek alatt, amikor 
elfogja a szívét a félelem, mindig 
talál majd segítő kezet, melyre tá-
maszkodhat, testvéri szívet, melynek 
elsírhatja könnyeit. 
    Áldja meg a kereszt dicsőséges 
Királya: Jézus! 
     Felülről való szeretettel köszönti: 
Szikszai Béni 

Visky Júlia 

Nehéz követni őt! 

Fotó: Kojsza Péter (forrás: reformatus.hu) 
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  Irodalom ● 

    Imádkozni apám tanított, őtőle 
ismertem meg egyházunk énekeit is. 
Jól ismerte a zsoltárokat, dicsérete-
ket, hányszor láttam őt, ahogy le-
ereszti a könyvét – szinte sose volt a 
keze könyv nélkül –, aztán minden 
előzmény nélkül egyszer csak vala-
mi szenténekbe fog szép baritonján. 
Ültem a lábánál, néztem rá, ő meg 
bámult a saját énekének a nyomába, 
mit látott ilyenkor, nem tudom. Ha 
most idézem távolba merengő arcát, 
saját asszociatív tevékenységem 
gyaníttatja velem, hogy amint szá-
momra egyházi énekeink mindig az 
ő alakját hozzák vissza a múltból, ő 
talán a saját apját-nagyapját láthatta 

ilyenkor, testvéreit, vagy éppen ön-
magát kedves tarcsai templomában, 
a falusi parókiát, ahol született. 
    Éneke nemcsak azért volt kifogy-
hatatlan örömök tárháza a számom-
ra, mert annyira szerettem őt, még 
csak nem is amiatt, hogy olyan kel-
lemes volt a hangja, hanem mert 
amit énekelt, varázsos volt, titokza-
tos, csupa rejtelmes szépséggel teli. 
Uram, ki lészen lakója a te felsé-
ged sátorának… énekelte, s ezen 
úgy el lehetett tűnődni. Isten, a világ 
ura és teremtője vajon miért lakik 
sátorban? Milyen megnyugtató ada-
lék lett számomra később ez a sátor, 
mihelyt rájöttem, hogy ez is nyilván-
való bizonyítéka Isten magyar voltá-
nak. A kalandozó, Európát-sarcoló, 
sátras ősmagyarok sem laktak más-
képpen. Hogy Árpád fejedelmet 
pajzsra emelték, ahogy mondakö-
rünkből tudtam, meg valami képen 
is láttam már, teljesen érthetővé tette 
a szentének folytatását, hogy apám 
arra kéri az Urat, harcoljon az ő el-
lenségeivel, és ragadja elő a paj-
zsát… 

    Mihelyt megtudtam, hogy Isten 
választottaihoz megpróbáltatások és 
csapások mérésével közeledik, így 
fürkészi ki, mennyire hű hozzá az 
illető, szívből reméltem, engem nem 
szeret túlságosan, nem is vagyok a 
kiválasztottjai közt, így sose lesz 
kíváncsi rá, én hogyan gondolko-
zom, és adott esetben mit viselek el. 
Ilyen tekintetben éppen az adott né-
mi vigaszt, ami egyébként megijesz-
tett: hogy mindent lát meg hall, úgy 
gondoltam, nem leszünk semmiben 
kívánatosak, elvégre hallhatja, apám 
miket mond a fáskamrában, mikor 
káromkodik, anyám reformátusnak 
született, aztán áttért katolikusnak, 
férje is kettő volt, a gyerekei is két-
félék, ez se lehet rendes dolog, ma-
gamról már nem is beszélek, mert én 
a legnagyobb örömmel kinyomnám 
az unokahúgom szemét, ha szabad-
na, akinek anyám az én mesésköny-
vemet nyújtotta át ajándékképpen és 
örökre, az én csudaszép könyvemet, 
aminek a tetején egy kisfiú ült egy 
kagyló fenekén, mert nem volt hirte-
len a keze ügyében más, amit odaad-

Szabó Magda 
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● Irodalom 

hatott volna annak a gyereknek. Isten, 
Krisztus nagyon távoliak voltak kis 
eszemnek, valaki egyszerűbbre, ért-
hetőbbre, hozzám közelebb állóra 
volt szükségem, hogy igazán ragasz-
kodhassam hozzá, s az énekekben 
szereplő személyek közül a nekem 
való szeretnivalónak a szegény Si-
mont választottam ki. 
    Simon énekét apám annyira ked-
velte, hogy nem volt nap, amelyiken 
el ne dalolta volna. Mindig ott serte-
pertéltem körötte, hamar megtanul-
tam minden szöveget, egy idő múlva 
tudtam már a Simon énekét is. Ahogy 
nem jutott eszébe senkinek, hogy 
megpróbálja elmondani nekem, mi 
volt Izráel, ki volt József, vagy mi 
bajunk volt nekünk, debrecenieknek, 
ami miatt szomorúan ültünk a babilo-
ni vizek mellett a fűzfáknál, ahová a 
hegedűnket akasztottuk, olyan termé-
szetességgel énekelt apám a Sionról, 
amely szónak az én fülem számára 
semmi értelme nem volt, amelyet hal-
lásom azonnal átalakított Simonra, 
lévén, hogy Simon nevű embert töb-
bet is ismertem otthon, Siont meg 
egyet sem. Hogy Sion hegy, s hogy 
az énekbeli még csak nem is hegy 
már, hanem a zsidóság, illetőleg egy 
hitbéli közösség, illetőleg a magyar-
országi protestánsok jelképe, ugyan 
hogy érthettem volna meg, magyará-
zattal is nehéz lett volna pár éves ko-
romban elkezdeni az absztrahálást, 
hát még anélkül. „Térj magadhoz, 
drága Sion!” – dalolta apám, s dalol-
tam vele én is, szentül hive, hogy sze-
gény Simon nagyon beteges ember, 
gyakran fekszik ájultan, mint ama 
bizonyos rokonunk, akinél felvágtam 
a szalon huzatát, gyenge lehet a szíve, 
folyton biztatni kell, térjen már magá-
hoz, hát hiszen mellette van a jó Is-
ten, nem lehet semmi baja…Nagyobb 
koromban, mikor az értelem és a tá-
guló világ már tisztázta bennem Si-
mon kilétét, valahányszor a reformá-
ció emléknapján felhangzott ez az 
ének, egyszerre hozta vissza apám 
felejthetetlen hangját, saját kicsikori, 
figyelő arcomat, a képzeletem szülte 
szegény Simont, aki annyit szenve-
dett a tengeren, és gályarab ősapám 
sose látott, ezerszer idézett alakját…   
 

 
Ady Endre                        

Hiszek hitetlenül Istenben 
                            

Hiszek hitetlenül Istenben, 
Mert hinni akarok, 
Mert sohse volt úgy rászorulva 
Sem élő, sem halott. 
 
Szinte ömölnek tört szívemből 
A keserű igék, 
Melyek tavaly még holtak voltak, 
Cifrázott semmiség. 
 
Most minden-minden imává vált, 
Most minden egy husáng, 
Mely veri szívem, testem, lelkem 
S mely kegyes szomjuság. 
 
Szépség, tisztaság és igazság, 
Lekacagott szavak, 
Óh, bár haltam volna meg akkor, 
Ha lekacagtalak. 
 
Szűzesség, jóság, bölcs derékség, 
Óh, jaj, be kellettek. 
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. 
Beteg vagyok, beteg. 
 
Meg-megállok, mint alvajáró 
S eszmélni akarok 
S szent káprázatokban előttem 
Száz titok kavarog. 
 
Minden titok e nagy világon 
S az Isten is, ha van 
És én vagyok a titkok titka, 
Szegény hajszolt magam. 
 
Isten, Krisztus, Erény, és sorban 
Minden, mit áhitok 
S mért áhitok?-ez magamnál is, 
Óh, jaj, nagyobb titok.  
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  Szolgálat ● 

A    Küküllőszéplaki Re-
formátus Egyházközség  
Nőszövetsége az 1990-es 
évek közepén alakult, 

2013. október 31-én, a Reformáció 
Emlékünnepén felvette a templom-
építő Pálffy Ágnes nagyasszony ne-
vét. Jelenleg több mint 30 tagot 
számlálunk, és továbbra is nagy sze-
retettel várjuk a szeretetszolgálatra, 
diakóniára, lelki épülésre vágyó új 
tagokat. Ebben a rohanó világban 
időben felismertük, hogy mindent, 
amit teszünk, hitből és szeretetből 
kell tennünk Isten dicsőségére és az 
anyaszentegyházunk épülésére. 
    Említésre méltó főbb tevékenysé-
geink közül a szeretetszolgálat vég-
zése a marosvásárhelyi Dorcas, 
Lidia és Szent Erzsébet Gyerekott-
honokban, amelyre az adventi vára-
kozás időszakában kerül sor, vala-
mint a marosvásárhelyi Zsidó Vérta-
núk utcai Öregotthonban, Nagycsü-
törtökön. Ezen szeretetszolgálatun-
kat megszakítás nélkül  végezzük 
2003-tól, évente, a désfalvi, valamint 
az abosfalvi gyülekezettel karöltve. 
Külön kiemelném azt a szeretetára-
datot, melyet Isten kegyelméből si-
kerül átadnunk a karácsonyi, vala-
mint a húsvéti édességcsomagok 
kíséretében, hiszen asszonytestvére-
ink nemcsak az édességekről, süte-
ményekről gondoskodnak, hanem 

„szívük melegét is csomagba helye-
zik“. A nagy horderejű szeretetszol-
gálatok anyagi költségeinek fedezé-
sében a gyülekezetből 50-60 család  
részt vállal, ezáltal segítve a rászo-
rultakat. 
    Nőszövetségünk felvállalta népi 
hagyományaink felelevenítését és, 
igazi értékének kiemelését. A téli 
hónapokban szervezett kosaras bálo-
kon a régi kalákák hangulatát hoz-
zuk vissza, és ugyanezt a hangulatot, 
ugyanezt az érzést próbáljuk átadni a 
bonyhai Kastélynapokon árusított 
zsíros kenyereken keresztül. A ke-
nyértészta dagasztása közben asz-
szonytestvéreink halk imádságai 
hangzanak el, és ezek az imák ma-
gukban hordozzák családtagjaik, 
anyaszentegyházuk, szülőföldük 
iránti ragaszkodását. Anyanyelvünk, 
a magyar kultúra iránti szeretetünket 
az elmúlt évek folyamán színházlá-
togatásokon, nótaesteken erősítet-
tünk meg. Felemelő érzés volt akár a 
Csárdáskirálynő, akár a Mágnás 
Miska című világhírű operett előadá-
sokon pár órára gondtalanul elröpül-
ni Kálmán Imre világába. 
    Istennek adunk hálát, hiszen Egy-
házközségünk támogatásával, az 
elmúlt évek folyamán sikerült részt 
vennünk a szomszédos nőszövetsé-
gek, valamint az Egyházmegye által 
szervezett egyházi rendezvényeken, 

találkozókon, lelki együttléteken. És 
nemcsak vendégként, hanem ven-
déglátóként is hálát adhattunk a ke-
gyelem Istenének, hiszen 2015. 
szeptember 28-án az Egyházmegye 
lelkészeivel, a harmadik negyedévi 
lelkészértekezlet keretében, valamint 
elszármazott testvéreinkkel közösen 
megünnepelhettük templomunk 
fennállásának 175 éves évfordulóját. 
    Nőszövetségünk évről-évre közös 
imaláncot alkot a szomszédos nőszö-
vetségekkel a Világimanapok kereté-
ben, valamint nagy szeretettel felvál-
laltuk a 2016. évi Világimanap meg-
szervezését és kivitelezését, amikor 
sikerült átadnunk a kubai asszonyok 
határtalan optimizmusát és pozitív 
életszemléletét. 
    Minden elénekelt zsoltár egy-egy 
imádság az Úr Istenhez – vallják 
asszonytestvéreink, és nagy oda-
adással részt vesznek a Pálffy Ágnes 
kórus próbáin, valamint Istent dicső-
ítik szolgálatukkal  az egyházi, illet-
ve a világi ünnepségeken való fellé-
péseiken. 
    Rövid távú terveink között szere-
pel templomunk 100 éves orgonájá-
nak felújítása, valamint egy kivetítőt 
szeretnénk vásárolni egyházi haszná-
latra. 
    Istennek adunk hálát a gyülekeze-
tünkben szolgáló Mártákért és  Mári-
ákért, és az Ő áldását kérjük életükre 
és munkásságukra. 
 

•   CSEPÁN ENIKŐ 
 

Márták és Máriák 
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● Szolgálat 

– Hol született Vilma néni? 
– B.V.:1944. június 6-án születtem 
Peteken. Hárman voltunk leánytest-
vérek, egyik testvérem már sajnos 
meghalt. Édesapám földműves volt, 
édesanyám háztartásbeli. Négy osz-
tályt otthon végeztem, majd Kányád-
ban, ahol hetedik osztály után ab-
szolváltam. A férjem, Béres Gábor 
lelkipásztor Gógánváralján született, 
Kóródszentmártonban és Maroscsa-
pón szolgált, majd 1959-ben meg-
hívták Petekre. Szerinte én voltam a 
legszebb kislány Peteken, nagyon 
fiatalon mentem hozzá feleségül, 18 
évesen. 1961-ben esküdtünk Brassó-
ban. Még a karácsonyt otthon töltöt-
tem, majd újévre Detrehembe men-
tem. Nehéz körülmények fogadtak. 
Parókia nem volt, kovártélyban lak-
tunk addig, amíg felépült. 1962 
őszén költöztünk be a parókiára, ak-
kor vezették be a vizet, a gázt, a vil-
lanyt.  
    1964-ben a férjemet meghívták 
Csejdre, február 18-án költöztünk, 
rettenetes nagy hidegben, két teher-
autóval. Megtudta az erdész, hogy 
várandós vagyok, 12 szekér fát kül-
dött a parókiára. Nem volt láncfű-
rész, egy harcsafűrésszel vágtuk éj-
szakáig a fát, hogy a helyére kerül-
jön. Feljött hozzánk egy öreg bácsi, 
hogy hagyjuk félbe, másnap jöttek 
néhányan segíteni, felvágták, helyre-
rakták a fánkat. Nagyon sokat dol-
goztunk. Az egyháznak volt egy le-
pusztult szőlőse, azt rendbeszedtük, 
gazdagon termett. Törökbúzát, tököt 
termeltünk. Három hónap alatt meg-
tanultam a korált, kántorvizsgát tet-
tem a Kistemplomban Marosvásár-
helyen, Barabás Benedek esperes úr 
részvételével. Azt kérte tőlem, hogy 
énekeljem el a „Tudom, az én Meg-
váltóm él” énekünket, és azt mondta, 
hogy nekem operaénekesnőnek kel-
lett volna tanulnom. Abban az évben 
tettem le a motorvizsgát.  

    1971-ben Bedében megüresedett a 
lelkészi állás. A férjem megkért, 
hogy menjek el, nézzem meg. El is 
indultam gyalog, de amikor odaér-
tem, láttam, hogy a csűr tele van 
koporsóval, koporsókészítő műhely 
volt ott. Megirtóztam tőle. A temp-
lom rossz állapotban volt, orgona 
sem volt. Tovább mentem Bereke-
resztúrra, ott is üresedés volt, de 
Nyárádszentlászlón a vinilin csiz-
mám talpa lejött, megkértem valakit, 
szegezné meg, hogy érjek vele haza. 
Keresztúrra mentem, ott örömmel 
fogadtak, meg is hívták egyhangúan 
a férjemet. Összefogott a falu, felja-
vították a parókiát. 1971. május 18-
án költöztünk. Amikor Nyárádma-
gyarósra hívtak minket, a bereke-
resztúriak azt mondták, hogy min-
dent megcsinálnak, csak maradjunk. 
Maradtunk is kerek 25 esztendőt. 
Így neveltük és taníttattuk két gyer-
mekünket, Csillát és Hubát. Nagyon 
szerettem a templomot, ott őrködik a 
falu felett. Amikor a fiunk megszü-
letett, a keresztelőbe mindenkit meg-
hívtunk, aki meglátogatott a beteg-
ágyban. 110-en voltunk.  
    Telente eljártam tollút tépni, tö-
rökbúzát főztek, fánkot sütöttek, vic-
celődtünk. Az istentiszteletet az ima-
teremben tartottuk, de időnként ki 

kellett nyitni a kicsi szobát és a 
konyhát, hogy elférjünk. Mindenki 
hozott két szál fát, azzal fűtöttük ki a 
parókiát. Csütörtökönként bibliaórát 
tartott a férjem, diafilmeket vetített, 
éneket tanultunk a „Zengjen hála-
ének”-ből. Gábor napján fejeződtek 
be a bibliaórák, köszöntötték a férje-
met, kalácsot sütöttek, teát kínáltak,  
tortát sütöttek és szeletenként eltom-
bolázták. Bere leányegyházközség-
ben is végeztük a szolgálatokat Hat 
évig kellett Májába is beszolgálni. 
1996. október 1-én ment nyugdíjba a 
férjem, mikor kibúcsúzott, szeretet-
tel köszöntötte a gyülekezet. Én még 
tíz évig visszajártam kántorizálni, a 
jelenlegi lelkészhez úgy ragaszko-
dom, mintha fiam volna. A férjem 
2006. június 8-án hunyt el szívin-
farktusban, egy hónapig nem vállal-
tam a szolgálatot, aztán ismét 
kántorizáltam nyugdíjazásomig. Is-
ten három unokával ajándékozott 
meg a gyermekeink által. Amikor 
nem vagyok beteg, mindig ott va-
gyok az istentiszteleten, ha nem tu-
dok menni, nagyon hiányzik az Ige 
hallgatása. 
 
– Hogyan tetszene összegezni az 
elmúlt évtizedeket lelkészfeleség-
ként, 45 éves kántori szolgálat 
után? 
– B.V.: Már nem a régi semmi. Ren-
geteget dolgoztunk, szeretettel tudok 
visszagondolni az eltelt időre. Vol-
tak bajok, de azt az ember elfelejti. 
Mellettünk állt a gyülekezet, sokat 
segítettek. Amikor álmodom, nem 
Nyárádszeredában vagyok, lelkileg 
Berekeresztúrhoz kötődöm.  
 
– Ha újra lehetne kezdeni…? 
– B.V.: Sok mindent ugyanúgy csi-
nálnék újra, de talán nem engedném 
magamhoz annyira közel az embere-
ket, az elszenvedett csalódások mi-
att… Fiatal voltam, kerestem a ba-
rátnőket és a bizalmat, hiányzott az 
édesanyám. Talán kevesebbet is dol-
goznék. Hálás vagyok Istennek, 
hogy egészséget ad, hogy most is el 
tudjam végezni a teendőimet. 
 

•   TATÁR ANNA 

Már nem a régi semmi 
Özv. Béres Gáborné Biró V. Vilma Nyárádszeredában fogad 
otthonában, amelyben fiával és családjával lakik. Kedves, köz-
vetlen hangulatban beszélgetünk. Lassan kibontakozik az Is-
ten szolgálatában hűséggel végigjárt életpálya. 
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  Interjú ● 

– Számomra a hit vitális fontossá-
gú, nem lehet ugyanis hit nélkül élni. 
Ehhez az állapothoz hosszú út veze-
tett. Életem végéig hálásnak kell 
lennem, hogy Isten abba a családba 
helyezett. Külön ki kell emelnem, 
hogy gyerekkoromban, ami Mező-
bodonban telt, Isten a helyi tisztele-

tes úron, Zoltán Jánoson keresztül 
munkálkodott, aki úgy tudott beszél-
ni hozzánk, hogy szavai nyomán 
kézzelfoghatóvá vált minden, és 
egyáltalán nem volt „papos”, amit 
mondott, közel hozta hozzánk Isten 
igéjét, és valószínűleg ez volt Isten-
nek egyik eszköze. Ilyen hiteles ve-

zető mellett természetesen alig vár-
tuk a konfirmációt, hogy hivatalosan 
is tagjai legyünk ennek a közösség-
nek. Néha még most is azért imád-
kozom, hogy adjon olyan erős hitet, 
mint amilyen középiskolás korom-
ban volt. Lehet, hogy akkor, bentla-
kásban élve, jobban magamra vol-
tam utalva mint előtte és utána a csa-
ládi környezetben, de akkor tudtam, 
hogy csak Isten van velem és az bő-
ven elég. Mai hitéletemnek egyik 
legfontosabb pillére a közösség, an-
nak a poros kisvárosnak, amitől ir-
tóztam éppen a közösség adja meg a 
lelkét.  
 

– Hogyan került a közösségbe? 
– 2007-ben elvégeztem egy mun-

katársképző tanfolyamot, és ennek 
nyomán pályázatot írtunk, de nekem 
a fiatal házasok jutottak eszembe, 
mert ez már korábban is foglalkozta-
tott. Ezt annál is inkább szerettem 
volna, mert közben kiöregedtünk az 
ificsoportokból. Így aztán azóta ná-
lunk működik a fiatal házas-csoport, 
és ott úgy érzem, megtaláltuk a he-
lyünket. Az is jó, hogy szemben a 
nőszövetséggel, itt a férjemmel 
együtt lehetek, és ez az a hely, ahol 
gyengéinkkel együtt szeretnek ben-
nünket, és ahol erősségeinkkel segí-
teni, bátorítani tudjuk egymást. Ez 
nem túl nagy csoport, 10-15 család 
tartozik ide, de hitéletünk erősítésé-
nek nagyon fontos ez a közösség. 
Emellett nem maradhat el a napi ige-
olvasás, mert ez a másik fontos pil-
lér, s ha elmarad a napi ige és ima, 
az rosszabb, mint egy testi betegség. 
A gyerekeknek is mindig mondom 
vallásórán, hogy Istennel meg kell 
diskurálni mindent, ami azt jelenti, 
hogy beszélünk mi is, de meg is 
hallgatjuk, hogy Istennek mi a mon-
danivalója számunkra. Néha úgy 
érzem, hogy ha ez elmarad, akkor 
úgy tűnhet, mintha neheztelnénk 
Istenre. Ezért mindig igyekszem 

Az Istennel való beszélgetés nélkül 
élni rosszabb, mint betegnek lenni 

Aszalos Rozália két dolgot tudott egészen biztosan gyerekko-
rában: egyrészt, hogy semmiképpen nem fog a poros, kisvá-
rosias Marosludason élni, illetve, hogy nem lesz mérnök férje, 
mert a mérnökökről valamiért azt gondolta, hogy alkoholisták 
lehetnek. Aztán ahogy az lenni szokott, ma Marosludason él 
mérnök férjével, aki nem alkoholista(!), foglalkozását tekintve 
vallástanár és zenepedagógus, de legfontosabb munkája – 
vallja – az anyaság, hiszen három gyerek édesanyja. Emellett 
pedig jut ideje most éppen a gyülekezeti nap szervezésére, de 
kórusra, nőszövetségre, templomi vallásórák megtartására és 
sok minden egyébre is. Hogy hogyan? Minden aktív gyüleke-
zeti és családi életet élő édesanya jól tudja hogyan… Rozit 
kérdeztem arról, hogy ennyi teendő mellett milyen a hitélete, 
melyek a hit megélésének az eszközei. 
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La vita e bella 
    Egy idős néni dél körül bement a szegények konyhájának nevezett önkiszolgáló étterembe, ahol a városban a 
legolcsóbban lehet meleg ebédet vásárolni. Vett magának egy tányér levest, odavitte az egyik asztalhoz. Már a 
kis táskáját is a szék karjára akasztotta, amikor észrevette, hogy kanalat nem hozott. Visszatipegett hát a 
pulthoz, majd amikor elindult a kanállal a kezében az asztalhoz, döbbenten vette észre, hogy egy fiatalember 
vidáman kanalazgatja az ő levesét. „Hát ez már nem igaz! Mit meg nem engednek maguknak ezek!? – 
méltatlankodott magában a néni. – Lennék csak bátrabb és erősebb! Megmondanám én neki a magamét! Azért 
a levesemet mégse hagyom!”– gondolta.  
    Odalépett, leült a szemben lévő székre és szúrós tekintettel ő is belemerítette a kanalát a levesbe. Hol a fiú, 
hol a nénike kanalazott ugyanabba a tányérba. A néni közben végig forrongott magában, s gondolatban 
mindennek lehordta a fiatalembert. A fiú azonban szélesen mosolygott. „Még röhög is rajtam!”– duzzogott a 
néni. Amikor már csak egy kevéske maradt a tányér alján, a fiatalember felugrott és búcsút intett, meghagyva a 
néninek az utolsó kanál levest. A nénike nagyon mérges volt, és jól sem lakott. Odavitte a tányért a 
mosogatóhoz, s amikor visszaindult a székéhez a táskájáért, akkor vette észre, hogy a táska egy másik szék 
karfáján lóg, egy másik asztalnál. Az asztalon pedig ott gőzölög egy tányér érintetlen leves: az, amit ő maga vitt 
oda. A fiatalember, akit ő nem győzött magában szapulni, valójában a saját levesét osztotta meg vele, szelíden, 
szó nélkül és mosolyogva. Mert az élet szép! 
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odafigyelni, hogy teendőim miatt 
soha ne maradjon el az Istennel való 
beszélgetés. Ha ez megvan, akkor 
megerősítésnek minden közösségi 
alkalom jó, legyen az kórus, nőszö-
vetség vagy vasárnapi istentisztelet.  
    Magyarbényén, ahol egyik testvé-
rem szolgált, az a szokás, hogy a 
gyülekezet tagjai istentisztelet után a 
templom előtti lebetonozott részt 
körbeállják, és elmondják egymás-
nak, hogy kinek mi volt jó, megoszt-
ják egymással gondolataikat, és 
ezekkel a gondolatokkal indulhatnak 
haza. A „kövi beszédnek” nevezett 
alkalmakat pedig legalább olyan 
fontosnak tartják, mint az istentiszte-
letet. 
 

– A gyülekezet és a közösség 
megtartó ereje nem lehet kérdéses, 
mégis sok fiatal konfirmáció után 
elmarad a gyülekezet mellől… 

– Szakmámból adódóan is tudom, 
hogy erővel ez nem megy. Ugyanak-
kor hiszem, hogy a munkánk nem 
hiábavaló. Az elszórt mag előbb- 
utóbb termést hoz. Ehhez azonban 
mindenkinek magának is meg kell 
dolgoznia, ahogy a Rómaiakhoz írt 
levélben is áll, meg kell változtat-
nunk az elménket, de ahhoz a szív-
ből is kell mozgatórugó. Az isten-

tiszteletet pedig nem kell elhagyni, 
mert a prédikáció által tud Isten for-
málni bennünket. Minket gyerekko-
runktól fogva arra szoktattak, hogy 
ez ugyanolyan része életünknek, 
mint a reggeli felkelés vagy az esti 
lefekvés. A gyerekeknek meg azt 
mondom, hogy ez fontos, hiszen a 
lelki életünket tartja karban, és a hit 
a lelki szem, ami nélkül a világ egy 
fontos része láthatatlanná válik. 
 
    – Mi lehet ebben a vallástanár 
szerepe? 
    – Nagyon fontos, de nyilvánvaló-
an nem elég a heti egy óra. Ha ott-
hon a családban nincs meg a hit, ak-
kor sokkal könnyebben lemorzsolód-
nak, ezért fontos a családokkal vég-
zett munka is. Nagyon oda kell fi-
gyelnünk a fiatalokra, mert belőlük 
lesznek majd nemsokára a család-
apák és családanyák. Örömmel szok-
tam látni, amikor néhány év kiha-
gyás után, egyetem elvégzése után a 
tanítványaim egy része újra elkezd 
istentiszteletre járni. Mert még ha 
másnap nem is emlékszünk a prédi-
káció minden részére, Isten ezek 
által formál bennünket. Gondoljunk 
csak a Róm 12-ben írtakra: változza-
tok át a ti elmétek megújulása által, 
mert minden az elménkben dől el, 

hogy én hogy döntök egy-egy hely-
zetben, de ahhoz, hogy eldőljön, kell 
a szívből jöjjön a mozgatórugó. 
 
    – A rádióban közvetített isten-
tisztelet, az interneten olvasott na-
pi ige is elég lehet? 
    – Nem, hiszen ez nem jelent 
ugyanakkor közösséget, nem formál 
nagycsaláddá. Azt gondolom, hogy 
kellenek a kézzelfogható megerősí-
tések, mert ezek által erősödhetünk 
meg hitünkben. Az idősebbeknek és 
a fiataloknak a legjobb megmaradni 
a rendszeres templomlátogatásnál. A 
konfirmálás pedig segít a későbbiek-
ben is: nehéz helyzetben eszükbe 
juthat egy-egy bátorító sor az éne-
keskönyvből vagy a Heidelbergi ká-
té egyik válasza. 
 
    – Mennyiben más a mai hitélet 
az elődeinkéhez képest? 
    – Nem biztos, hogy szakszerű vá-
laszt tudok adni, de azt hiszem, ré-
gebben nagyobb volt a bizodalom 
Isten irgalmában, segítségében és 
egyáltalán abban, hogy meghallgat 
bennünket. Valahogy kézzelfogha-
tóbb volt az emberek Istennel való 
kapcsolata. 

• KORONDI KINGA 
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    – A szüleim vallásosak voltak a 
maguk módján, de nem nagyon. Ter-
mészetesen elvárták, hogy vallásórá-
ra járjak, és a templomba járás is 
kötelező volt. Édesanyám néha ol-
vasta a Bibliát is. Amikor én szület-
tem, már nem jelentett nehézséget a 
vallás megélése, templomba járha-
tott bárki, és a keresztelőket sem 
kellett titokban tartani, legalábbis 

Maroskeresztúron, ahol felnőttem és 
életem nagy részét leéltem. Aztán a 
házasságom révén bekerültem egy 
nagyon vallásos családba, de az iga-
zi változást idősebb koromban éltem 
meg. Addig az életünk szokványos 
volt, jártunk persze templomba és 
nőszövetségbe is, amikor időnk en-
gedte, de én három váltásban dol-
goztam, hétvégén is, ha úgy kellett, 

és még templomba sem mindig ju-
tottam el, nemhogy rendszeresen 
nőszövetségi alkalmakra. 
    2007-ben úgy hozta az életünk, 
hogy átköltöztünk Marosszent-
királyra, ahol a nőszövetség befoga-
dott, és első perctől szeretettel for-
dult felém. Sokszor úgy éreztem, 
mintha ez a közösség befogadóbb 
volna, mint a korábbi, de az igazság 
az, hogy én magam változtam meg, 
és így találkozhattam ezzel az erős 
hitű közösséggel, amire korábban 
nem is volt lehetőségem. 
    2009-ben ugyanakkor a férjemmel 
együtt részt vettem egy háromnapos 
lelkigyakorlaton, ami megváltoztatta 
az életemet, mintha találkoztam vol-
na Krisztussal. Így az új közösség és 
az új élmények hatására, még ma is 
úgy érzem, mintha mindennap talál-
koznék Jézussal, mert annyi kis vé-
letlennek tűnő dolog történik, de 
tudom, hogy ezek nem véletlenek, 
hiszen ezek segítenek a nehézsége-
ket átvészelni.  
    Az is fontos, hogy míg Maros-
keresztúron már nem ismer minden-
ki mindenkit, itt Szentkirályon, ahol 
a faluba sokan érkeznek a Mezőség-
ről, kisebb a közösség, mindenki 
ismeri a másikat, és sokkal befoga-
dóbb a közösség. Így, miután ide 
költöztünk, sokkal többet jártam a 
nőszövetségi alkalmakra, és azóta 
részt veszek a munkájukban, amiből 
bőven van, hiszen rendszeresen vál-
laljuk írásos varrottasok elkészítését, 
rendszeresen gyűjtünk a rászorulók-
nak. Itt, ha valaki kórházba kerül, 
nyugodt lehet, hogy lesz ki látogas-
sa, és lesz ki segítő kezet nyújtson.  
    Az életem pedig más tekintetben 
is megváltozott, a reggeleim már a 
napi igének az elolvasásával kezdőd-
nek, használom a Mai igét és a Bib-
liakalauzt is, a férjem pedig, aki ka-
tolikus, kap olvasnivalót a plébános-
tól és mindketten hiányoljuk, ha va-
lami miatt kimarad a reggeli igeolva-
sás.  
    Ami a fiatalokat illeti, sokan nem 
járnak templomba (a fiam sem nagy 

Közösség nélkül nehéz 
Nem teljesen szokványos, hogy anya és új családjával a leánya 
egy udvaron éljenek, de azért nem is rendkívüli. Mostani ri-
portalanyaim, Szabó Erzsébet és leánya, Májai Tímea azután is 
egy udvaron élnek, hogy Tímea férjet talált magának, az 
együttélés minden örömével és nehézségével. Azért kerestem 
fel őket, hogy arról beszéljenek, vannak-e különbségek a gene-
rációk hitélete között, változik-e a hit megélése a korral. A be-
szélgetés mégis hamar szélesebb kört ölel át, és megtudjuk, 
hogy bár közös udvaron élnek, ezzel a helyzettel mindketten 
elégedettek. A fiatalok úgy érzik, megkapják a szükséges sza-
badságot, de ugyanakkor a segítséget is, Erzsébet meg úgy fo-
galmaz, hogy igyekszik megadni a tiszteletet az új családnak, 
de ahhoz azért ragaszkodik, hogy a hétvégéken közös ebéd 
legyen, hiszen ez olyan, mint egy ünnep számára, és még hoz-
záteszi, talán így pótolni tud valamit abból, amire korábban, 
nyugdíjas kora előtt nem volt idő. 
Erzsébet mesél az életéről is: 
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templombajáró), de azt gondolom, 
hogy ez még nem jelenti azt, hogy 
nem élik meg a maguk módján a 
hitüket, és nehéz helyzetekben ez jól 
látszik, hiszen Istenhez fohászkod-
nak, és belőle merítenek erőt. Sokan 
a társaság miatt távolodnak el a 
templomtól, de a családi minta sokat 
jelent. 
     
    Tímea, aki már ehhez a generáció-
hoz tartozik, úgy gondolja, hogy ő 
szerencsés volt, mert számára az 
életét meghatározó találkozás koráb-
ban történt meg. 
    – Nekem nem kellett nyugdíjas 
koromig várni, már korán bekerül-
tem a Gecse utcai ifjúsági közösség-
be, a környező falvak és más városi 
gyülekezetek ifjúsági közösségeivel 
együtt. Ennek a közösségnek sokat 
köszönhetek. Sok program volt és 
lehetőség arra, hogy megtaláljuk azt 
a pontot, ahol megismerkedhettünk 
Istennel. Azóta pedig kerestem az 
ilyen csoportokat és lehetőségeket, 
és később egyetemistaként eleinte 
besegítettem, majd én magam szer-
veztem ilyeneket. A pedagógia líce-
umi végzettségem és a tanítóképző is 
abba az irányba terelt, hogy később 
gyerekeknek is szervezzek ilyen cso-
portokat, sőt még ilyen irányú tanfo-
lyamot is végeztem. 
    Bizonyos tekintetben, amíg egé-
szen fiatal voltam jobb volt, hiszen 
eleinte vallásórára jártunk. Aztán 
bekerültünk a MIFIKÉ-be, de amint 
onnan kiöregedtünk már nemigen 
van hasonló közösség, ahova járhat-
nánk. Van ugyan fiatal házasoknak 
csoport, de az alkalmak sokkal rit-

kábbak, mint ahogyan én azt szeret-
ném. Más ugyanis, ha én egyedül, 
vagy mi ketten a férjemmel olvassuk 
az igét, és megint más, ha közösség-
ben ki tudjuk cserélni a gondolatain-
kat. Gyakorlatilag most már csak 
istentiszteleten hallom az igét, de 
tekintettel arra, hogy vannak egyéb 
kötelezettségeim is, erre is csak két-
hetenként kerül sor. 

Vagyis nagyon hiányzik a kortárs 
közösség, pedig ennek nagy megtar-
tó szerepe van, olyan mintha lelki-
szerviz volna. Sokan nem ragasz-
kodnak Istenhez, mert úgy érzik, 
hogy az olyan régimódi, de utána 
elismerik, hogy Isten megsegített. 
Úgy látom, hogy a többségben él a 
hit, és szélsőséges helyzetben ebből 
tudnak is erőt meríteni, ahogy kelle-
ne mindennap. 
    Ami engem illet, a hitemet nem-
igen szoktam megvallani, nem a sza-
vakkal szoktam erről bizonyságot 
adni, sokkal inkább a tetteimmel, és 
ha néha megkérdik, hogy nehéz 
helyzetben, hogy tudok nyugodt ma-
radni, akkor elmondom, hogy meg-
vannak a magam erőforrásai. 
 
    Erzsébet: 
    – Nem könnyű dolog ez a tettek-
kel sem, hiszen többnyire szívesen 
segítenénk az embertársainkon, de 
nem tudjuk, nem merjük felajánlani 

a segítséget. Ebben viszont a nőszö-
vetség sokat segít, hiszen itt már 
bejáratott segítő lehetőségek vannak, 
takarítani, főzni a rászorulóknak, 
befőzésben segíteni, de a nőszövet-
ség szervezi meg a közös imákat is a 
nehéz helyzetben levőkért. 
    Másrészt nem csak ilyesmire gon-
dolhatunk. Anyósomat kell felhoz-
zam példának, aki csendes és aláza-
tos magatartásával ugyanúgy megél-
te a hitét, mint segítőkészségével. 
Nem volt nehéz, vagy megalázó neki 
semmilyen munka, és az erkölcsi 
tartását semmi sem törte meg. Ők 
sokkal nehezebb körülmények közül 
indultak az életben, mégis jobban 
bíztak, és imáik segítették őket át a 
nehézségeken. Nagyon sokat tanul-
tam tőle, talán még többet mint a 
szüleimtől, igaz, végül anyósommal 
többet éltem együtt, mint azelőtt nél-
küle. 
 
    Abban pedig mindketten egyetér-
tenek, hogy a hitet nem igazán lehet 
átadni. A szülők annyit tehetnek, 
hogy megélik a hitüket, megtanítják 
gyerekeiket imádkozni, elviszik őket 
templomba. Erzsébet úgy fogalmaz, 
hogy a konfirmáció még a szülők 
„felelőssége”, de a találkozást Isten-
nel mindenkinek magának kell meg-
élnie, s utána mindenkinek magának 
kell nőnie a hitében. Erőszakkal ezt 
a szülők nem tudják megadni a gye-
rekeiknek. Ugyanakkor sokat számít, 
hogy ki és hogyan vezeti a közössé-
get, mert ennek van a leginkább 
megtartó ereje. 
 

•   KORONDI KINGA 

A találkozást Istennel, 
mindenkinek magának 
kell megélnie... 

Egy lángot adok, ápold, add tovább;  
Csillaggal álmodik az éjszaka,  
És lidércfénnyel álmodik a láp,  
És öröktűzzel álmodik a szívem.  
Egy lángot adok, ápold, add tovább  
És gondozd híven...  
 
(Reményik Sándor: Öröktűz) 
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Luci nénivel alig néhány hete 
találkoztam. Akkor még nem 
tudtuk, hogy élete utolsó in-
terjúja készül el a tea mellett, 
amit közösen fogyasztottunk 
el. Bár 87 éves volt, és éppen 
egy lábműtét miatt bottal járt, 
életerősnek tűnt, nehezen tu-
dom elhinni, hogy hátramara-
dó napjainak száma ilyen ke-
vésnek bizonyult… 
    Ha valaki elég sokat él, 
életútja óhatatlanul különleges 
az új generációk számára, de 
Czekes Lucia élete, mindenki 
Luci nénijének élete akkor is 
érdekes lenne, ha nem egy le-
tűnt világ mindennapjairól 
szólnának, ezért hadd mesél-
jem el: 
 
    Édesanyja Újszékelyről szárma-
zott, és a kor szokásának megfelelő-
en, mikor eléggé éretté vált, Buka-
restbe ment szolgálni. Itt ismerkedett 
meg édesapjával, aki – ahogy Luci 
néni mondta – „régáti román volt és 
sofőrként dolgozott az uraknál”. 

Nem házasodtak össze soha, hanem 
csak „összeálltak”, részben mert a 
cselédek akkoriban nemigen kötöt-
tek házasságot, részben, mert édes-
apja nős volt, de ezt elhallgatta. Eb-
ből a kapcsolatból született Luci né-
ni 1931-ben, és kilencéves koráig, 
édesapja haláláig Bukarestben élt. Itt 
kezdte el az iskolát hétévesen, de 
aztán édesapja halála után ismét Új-
székelyre került a kis család. Luci 
néni a hét elemi osztály elvégzése 
után inasiskolába ment, és megtanult 
varrni. Ebből tartotta fenn magát, de 
nemcsak a kezdetekben, hanem élete 
végéig varrónő maradt.  
    Újszékelyen ismerkedett meg fér-
jével. Czekes Antal feleségül vette, 
majd együtt éltek először Nagysze-
benben, mivel férje vízaknai volt, 
később Segesvárra költöztek, végül 
Marosvásárhelyre. Itt a Koronkai 
úton vettek házat, (ma 1918. decem-
ber 1 sugárút), de már vásárláskor 
tudták, hogy nem bővíthető, és a 
hosszú távú fejlesztési terv szerint 
majd lebontásra kerül. Így aztán, 
amikor a régi Tudor épülni kezdett, a 
férj fejébe vette, hogy tömbházlakást 
kellene vásároljanak, és bár szelíd 
ember volt, ugyanakkor kitartó is, és 
addig beszélt róla, míg egyszer el-
mentek a feleségével a város végé-
hez legközelebb épülő tömbházba, s 
akkor eldőlt, hogy ott lakást vesz-
nek. 1967 óta, amikor beköltöztek, 
50 éve telt el, de Luci néni naponta 
felgyalogolt a negyedik emeletre, s 
szívesen mesélt arról is, hogy eleinte 
az ablakból nem tömbházak látszot-
tak, hanem a városi virágkertészet, 
és hogy egész évben színes virágo-
kat csodálhattak. Eleinte az volt a 
terv, hogy az édesanyját is beköltöz-
tetik a lakásukba, de a 72 éves idős 
asszony nem akarta, nem tudta el-
hagyni megszokott otthonát.                                                         
    A család Újszékelyen nem volt 
vallásos, és Luci néni vallásos neve-

lése kimerült abban, amit az iskolai 
vallásoktatás nyújtott. Amint mond-
ja, még a dédszülei sem voltak iga-
zán vallásosak, nem jártak rendsze-
resen templomba, ráadásul Luci né-
nit ortodoxnak keresztelték. Így az-
tán, bár körzetileg a férje a Kistemp-
lomhoz tartozott, nem jártak isten-
tiszteletre. A valláshoz mindössze 

annyi közük volt, hogy mindkét gye-
reküket megkeresztelték, mégis ami-
kor egyszer meglátogatta őket a 
presbiter, akinek az volt a dolga, 
hogy számbavegye a templomukhoz 
tartozó híveket, és megkérdezte, 
hogy eljöhetne-e a lelkész is, bele-
egyeztek, hogy Csiha tiszteletes ellá-
togasson hozzájuk. 
    Így történt, hogy Csiha Kálmán 
egy szép nap otthonukban üldögélt, 
és mindenféléről beszélgettek: 
    – Teljesen hétköznapi dolgokról 
beszélgettünk, az is szóba került, 
hogy a gyerekek, akik már felnőttek 
voltak, részt vehetnének a nagykorú-
ak konfirmációján. Egyszer csak 
megkérdeztem, hogy én nem tudnék-
e átállni, hogy ne legyen külön vallá-
sunk, különben is az ortodoxot nem 
szerettem, mert nem szeretem a ce-
remóniákat. Nem tudom, honnan jött 
hogy kérdezzem meg, ma sem ér-
tem, de az biztos, hogy nem is gon-
doltam, hogy lesz ebből valami ko-
moly. 
    Ennek az emlékezetes napnak a 
következménye, hogy megegyeztek, 
majd hívják őket, ha lesz nagykorú-
aknak konfirmáció, és az első ilyen 
alkalommal mindhárman egyszerre 
konfirmáltak.  
    – Nem bántam meg, sőt örvendek, 
és nem tudok eléggé hálát adni Is-
tennek, hogy ilyen lelkészekkel ta-

Nem bántam meg,  
hogy református magyar lettem 

Luci nénit ortodoxnak 
keresztelték. 
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lálkoztam, akik vonzzák az embere-
ket. Nem is tudtam eleinte eligazod-
ni magamon, hiszen egyik nap még 
román voltam, másnap pedig refor-
mátus magyar lettem. Csak azt kell 
gondoljam, hogy a Jóisten így akar-
ta, s ezért mind a mai napig nem 
tudok elég hálás lenni, hiszen Csiha 
tiszteletes második apámmá lett, 
lelki apámnak tartottam. 
    Így került Luci néni eleinte a Kis-
templomhoz, majd a Cserealjára, 
ahova élete végéig járt. Miután részt 
vett a konfirmáción, úgy érezte, 
hogy lelkileg is megváltozott, aktív 
tagja lett a közösségnek. A cserealji 
templom építésénél is segítettek, és 
azóta is akármilyen összejövetel 
volt, az nem kezdődhetett el Luci 
néni nélkül. Az istentiszteleteken 
kívül nőszövetségre és bibliaórára is 
járt, és minden alkalommal kivette a 
részét az imádságból és a munkából 
is, ha úgy hozta a szükség.  
    Ehhez kapcsolódóan mesélte el, 
hogy évek óta szokás a gyülekezet-
ben, hogy Szilveszter napján este 6 
órakor, két asszony – és ezek egyike 
természetesen Luci néni volt – be-
ment a templom melletti, a tanácste-
remhez tartozó kis konyhába, ahova 
csak ketten férnek be, ott megda-
gasztották a tésztát és éjfélre 
„pánkót” sütöttek, illetve teát főz-
nek, hogy az éjfélre odagyülekező 
embereket legyen mivel megkínálni.     
Ez így megy már 30 éve, és az el-
múlt Szilveszterkor is így volt, igaz, 
most már más végezte a dagasztást, 
mert az elég nehéz munka, de Luci 
néni akkor sem maradhatott ki belő-
le. Még eddig nem hiányoztam, 
mondta büszkén… 
Idéntől már sajnos hiányozni fog.  
 

•   KORONDI KINGA 
 

A kegyelem csillagjegyében 
 

               A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, 
horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „Mert 
minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely 
legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, 
aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5,4-5) 
 
Január 
„Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által 
él.” (Hab 2,4) 
 

Február 
„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi 
Urunk Jézus Krisztus által”. (Róm 5,1) 
 

Március 
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,13) 
 

Április 
„Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, 
távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban.” (2Kor 5,6-7)  
 

Május 
„Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.”  
(Gal 5,5) 
 

Június 
„A Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve 
és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a 
szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek 
Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét”. (Ef 3,17) 
 

Július 
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek 
beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.” (1Tim 
4,12) 
 

Augusztus 
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre el-
hívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1Tim 
6,12) 
 

Szeptember 
„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk,  
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,39) 
 

Október 
„Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetek-
ben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 
az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatos-
ságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretet-
ben pedig minden ember iránti szeretetet.” (2Pét 1,5-7) 
 

November 
„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek 
a hegynek: Menj innen oda! – odamenne, és semmi sem volna nektek 
lehetetlen.” (Mt 17,20) 
 

December 
„Hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy 
hiteteknek az egész világon híre van.” (Róm 1,8) 
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Hogy nevezték Ábrahám eredeti lakhelyét? 
1. Bábel 
2. Hárán 
3. Sodoma 

Hány éves volt Ábrahám, amikor elindult? 
1. 75 
2. 90 
3. 100 

Kit vitt magával Ábrahám? 
1. Feleségét 
2. Feleségét és testvére fiát 
3. Apját, anyját és feleségét 

Mit ígért Isten Ábrahámnak? 
1. Nagy néppé teszi és megáldja 
2. Soha semmi baj nem történik vele 
3. Egy drága kincset fog találni 

Milyen panasza volt Ábrahámnak? 
1. Hogy nincs gyereke 
2. Hogy nagyon öreg 
3. Hogy sok az ellensége 

Keresd a kakukktojást az alábbi felsorolásokban: 
Hárán, Kánaán, Sikem, Bábel, Mamré  
Lót, Káin, Sára, Ábrahám, Eliézer  
bika, kecske, kos, galamb, gerlice 

Ha a mellékelt rejtvényt megfejted, kiderül, hogy mi a 
neve az ígéret földjének, ahova végül Ábrahám megér-
kezett. 
1. Nem felnőtt, hanem…  

2. Hordozható lakóhely 

3. Szövetséget kötött Ábrahámmal 

4. Hosszú útra indult feleségével 

5. Ábrahám felesége 

6. Hinni ezt is jelenti 

ÁbrahámrólÁbrahámrólÁbrahámrólÁbrahámról, 

a képen ábrázolt hithősről azt mondja el nekünk 

a Szentírás, hogy hit által engedelmeskedett, és 

elindult, nem tudva, hova megy (Zsid 11,8-10). 

Isten felszólítására az ígéret földjére költözött, 

számára akkor még idegen helyre, hátrahagyva 

addigi otthonát. A hithősökre jellemző 

magatartás volt ez, akik meg voltak győződve 

arról, hogy az Isten ígéreténél biztosabb dolog 

nincs.  

Az Isten útján ma is csak hittel lehet elindulni, 

járni. Úgy, hogy szemünk távolabbra néz annál, 

ami körülöttünk kitapintható. 

 

Ábrahám életéről ti bizonyára már nagyon sok mindent tudtok, ezért arra hívunk, 

hogy ismereteiteket felfrissítve oldjátok meg az alábbi feladatokat. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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► Népdalvetélkedő. Elemi iskolá-
soknak szervezett immár hagyomá-
nyosan népdalvetélkedőt a Szászré-
geni Református Nőszövetség Ma-
dárka, madárka címmel. A környe-
ző települések magyar tannyelvű 
iskoláiból közel 40 kisdiák jelentke-
zett a megmérettetésre. Az általuk 
betanult énekekből a zsűri kérésére 
minden versenyző két népdalt adott 
elő, osztályonként díjazták őket. 
Köszönet a szervezőknek és a felké-
szítő tanítónőknek, akik igyekeznek 
szép, eredeti népdalokat betanítani a 
gyereknek, hagyományos népi kul-
túránkat megszerettetni velük. 

 

► Kirándulás. Két napos dél-Er-
délyi kiránduláson vehettek részt a 
marosvásárhelyi Maradj aktív sza-
badidős csoport és a Gecse utcai 
gyülekezet tagjai. A Promissio 
Egyesület által május 27-28-án szer-
vezett program keretében szórvány 
gyülekezeteket és templomokat láto-
gattak, a helyi lelkészek idegenveze-
tése nyomán megismerhették a régió 
történelmét és jelenét.   
 

► Székelyföldi régiós konferencia. 
Várakozáson felül, mintegy 500-an 
vettek részt a Székelyföldi régió nő-
szövetségi konferenciáján, melynek 
a kézdivásárhelyi egyházközség tá-
gas, gyönyörű temploma adott he-
lyet. A Sepsi-, Székelyudvarhelyi-, 
Kézdi-Orbai-, Erdővidéki-, Brassói 
református egyházmegyékből érkező 
asszonyok sokasága ellepte a temp-
lom előtti teret. A 11 órától kezdődő 
istentiszteleten Beke Boróka karat-
nai lelkipásztor igehirdetése után az 
egybegyűlteket Tóth Anna, a régiós 
elnök köszöntötte, aki örömmel em-
lítette meg, hogy a reformáció 500. 
évfordulóján 500-an érezték fontos-

nak jelen lenni ezen a találkozón. 
Bartos Károly kézdivásárhelyi isko-
lalelkész lebilincselő előadása  után 
a konferenciát a Cickom és a 
Székelytamásfalvi Férfikórus tette 
ünnepélyesebbé. A vendégfogadó 
egyházmegye nőszövetségei reme-
kül eleget tettek szervezési felada-
tuknak, sokszor erő feletti munkával 
biztosítva azt, hogy a megugrott 
részvétel ellenére se legyen fennaka-
dás sem az ellátásban, sem a minden 
egyes résztvevő számára gondosan, 
kézzel készített ajándék: levendulá-
val töltött aprócska párna elkészíté-
sében és szétosztásában. 
 

► Nőszövetségi konferencia az 
enyedi egyházmegyében. Mintegy 
170-en vettek részt a felenyedi re-
formátus templomban tartott egy-
házmegyei nőszövetségi találkozón 
2017 június 10-én. Kürti Éva 
marosnagylaki lelkész szolgálata 
után Dévai Nagy Kamilla koncertje 
következett Krónikásének a szeretet-
ről címmel, majd szünet és énekta-
nulás után dr. Somfalvi Edit kolozs-
vári protestáns teológiai tanársegéd 
tartott előadást az önismeret kérdé-
séről a református nő életében. Ezek 
után ebéd és tombola következett a 
felenyedi általános iskola tornater-
mében. 
 

► Nőszövetségi konferencia a gör-
gényi egyházmegyében. Több mint 
150 személy vett részt a Görgényi 
Egyházmegye Nőszövetségének 
konferenciáján, melyen Szegedi 
László egyházkerületi generális di-
rektor, missziói előadó, kőhalmi 
lelkipásztor hirdette az igét, 2 Timó-
teus 2, 15 alapján.  
    A házigazda gyülekezet, Magyar-
régeni Egyházközség lelkipásztora, 

Bíró Sándor köszöntötte a jelenlevő-
ket, amit a helyi kórusszolgálata, 
illetve Újfalusi Ibolya nőszövetségi 
elnök köszöntése követett. 
    Ez után Kocsis István: Árva Beth-
len Kata monodrámáját Meister Éva 
színművésznő adta elő.  
    Végül Borsos Melinda egyházke-
rületi nőszövetségünk elnöknője 
mondta el gondolatait, majd a gör-
gényi egyházmegye nőszövetségé-
nek elnöknője köszöntötte a rendez-
vény résztvevőit. Köszönjük a ven-
déglátó magyarrégeni gyülekezetnek 
a szolgálatát.  
Soli Deo Gloria. 
 

► Ki mit tud? – bibliai vetélkedő. 
A görgényi egyházmegye az idén is 
megtartotta biblia, ének és egyház-
történeti vetélkedőjét, melynek 
Maroshévíz Egyházközsége adott 
otthont. Jelen voltak: a körtvélyfájai, 
a beresztelki, a kisfülpösi, a szász-
régeni, a magyarrégeni, a marosfel-
falui, a marosvécsi, a magyarói, a 
maroshévízi és a borszéki nőszövet-
ségek képviselői. 
    Istentisztelet után a maroshévízi 
vegyeskar szolgált, majd egyházze-
nei előadást hallgattunk. Követke-
zett a „megmérettetés” és bizony 
„híjával találtattunk”, viszont mégis 
boldogít az a tudat, hogy minden 
hibánkat, vétkünket Isten Fia, Krisz-
tus Urunk eltörölte golgotai áldoza-
tában, s mi hittel fogadjuk el biztatá-
sát „ma velem leszel a paradicsom-
ban”. Ez a nap sem volt mindezek 
ellenére hiábavaló. Gazdagodtunk 
egymás hite által, bibliaismeretben, 
énekszövegekkel.   
    Köszönjük a nőszövetségi tagok-
nak és a lelkészeknek, és a hévízi 
gyülekezet vezetőségének a szeretet-
teljes szolgálatát.  
Istené legyen a dicsőség. 

● Hírek 
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Vízszintes: 
 
1. Az igevers első részlete, 12. Gya-
kori orosz női név, 13. Tágas kaszá-
ló, 14. Félig nagyra...! 15. A torna 
tartalma! 17. Nyugat-magyarországi 
város, püspöki székhely, a „négy 
folyó városa”, 18. Kezdetben emel! 
19. Vissza: finn városka Helsinki 
közelében, 21. Mutatószó, 22. Né-
met í, 23. Pál apostol ilyen állampol-
gár volt (Ap. Csel. 22:24-29), 25. 
Városi zöldövezet, 27. Bárka belse-
je! 28. Vissza: a fejetlenség ellenté-
te, 29. A golgotai kereszt latin felira-
tának rövidítése (János 19:19-20), 
30. A hieroglifa is ez, 31. Német 1, 
32. Tört perec! 33. Matematikában 
összeadás, 34. Skálahang, 35. Park 
közepe! 36. Molnár... 1943-ban már-
tírhalált halt magyar misszionárius-
nő, 38. Tájszólásban: befele, 39. A 
Szent Lélek második gyümölcse a 
Galata 5:22-ben, 41. Fizikai foga-

lom, 42. Méhkaptárban található, 43. 
Lea legkisebb fia (1. Móz. 35:23), 
46. Emeli, 49. Ruth unokája (Ruth 
4:13-17) 
 
Függőleges: 
 
1. Összhang, 2. Alma..., Kazahsztán 
egykori fővárosa, 3. Egyiptomi nap-
isten, 4. Gyermekek kedvenc édessé-
ge, 5. Rendetlen Áron! 6. Duna egy-
nemű hangzói, 7. Termés, 8. Furcsa 
nevű település a Hortobágyon Deb-
recen és Tiszafüred között, 9. Csatát 
nyer, 10. Félig arrább! 11. Lekezelő 
megszólítás, 12. Az igevers befeje-
ző részlete, 16. Csillagunk és taga-

dószó, 19. Összetört óra! 20. A víz-
szintes 1. folytatása, 22. A Biblia 
neve másként: Szent... 24. Csak félig 
mentor! 26. Sír, 27. Kereskedő hoz-
za-viszi, 29. Gyógykenőcs, 30. Zilah 
központja! 32. A húsleves régi meg-
nevezése, 33. Sütöget, 35. Vissza: 
kezelés, 37. Mezőségi kacsa, 38. 
Négy Árpád-házi királyunk viselte 
ezt a nevet, 39. Végtelen öböl! 40. 
Magyar kőolajtársaság, 42. Vadá-
szok ülőhelye, 44. Erdő fele! 45. 
Tiltószó, 47. Mértanban az értéke 
3,14, 48. Azonos magánhangzók. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, függőle-
ges 12, 20. 

Készítette: Zöld György 

Rejtvényünkben a Timóteushoz 

írott első levél egyik kedves in-

telmét és ígéretét rejtettük el. 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

Mentás meggylekvár  
 
Hozzávalók: 3 kg meggy, 1 kg befőzőcukor, 1 csokor 
menta. 
Elkészítése: a gyümölcsöt megmossuk, kimagozzuk, 
kézzel összenyomkodjuk. 
Hozzáadjuk a befőzőcukrot. Állandó keverés mellett 
forraljuk. Hozzáadjuk a mentacsokrot. 
Amikor jól besűrűsödik a lekvár, kivesszük belőle a 
mentát. Megmosott üvegekbe öntjük, hagyjuk kihűlni. 
Másnap lezárjuk az üvegeket. 

Sárgadinnyés almalekvár 
 
Hozzávalók: 1 kg sárgadinnye, 1 kg alma, 1 citromból 
nyert citromlé, 0,5 kg befőzőcukor. 
Elkészítése: A dinnye belsejét egy tálba kikaparjuk. Az 
almát meghámozzuk, kis kockára feldaraboljuk. 
Botmixerrel külön-külön összepréseljük. Feltesszük egy-
ben főni, hozzáadjuk a citromlevet. Fél óráig főzzük, 
majd hozzáadjuk a befőzőcukrot, és addig főzzük, amíg 
nem kezd bőrösödni a teteje. Tisztára mosott üvegekbe 
merítjük, és lefedjük. 

Vaníliás sárgabaracklekvár 
 
Hozzávalók: 1-1,5 kg friss, sérülésmentes sárgabarack, 
25 dkg cukor, 10 dkg vaníliás cukor, 1 zacskó 3:1 
Dzsemfix  
Elkészítése: A gyümölcsöt megmossuk, kimagozzuk, 
lecsepegtetjük. Egy nagy lábasba tesszük, és botmixerrel 
alaposan összeturmixoljuk. Beleöntjük a kétféle cukrot 
és a zselésítőt majd feltesszük főni. A zacskón leírtak 
szerint 1-3 percig hagyjuk lobogva főni. Azonnal üve-
gekbe töltjük, és jól lezárjuk, mehet a polcra. 

Fűszeres szilvalekvár 
 
Hozzávalók: 3 kg szilva, 50 dkg cukor, 3 db fahéjrúd, 4 
db szegfűszeg, 3 ek. balzsamecet, 1 dl pálinka, 1 citrom-
ból nyert citromlé.  
Elkészítés: a szilvát megmossuk, félbevágjuk, kimagoz-
zuk, és negyedekbe szeljük. Az összevágott szilvát egy 
nagy edényben összekeverjük a cukorral, ráöntjük a bal-
zsamecetet, citromlevet és a szilvapálinkát, majd állni 
hagyjuk 2-3 órán át. Hozzáadjuk a szilvához a fahéjat és 
a szegfűszeget, majd lassú tűzön addig főzzük, amíg az 
általunk megfelelőnek talált sűrűséget el nem éri. 
Sterilizált üvegekbe töltjük, száraz dunsztba tesszük. 




