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Tartalom ● 

A kertben egy öreg almafa 

állt. Koronája teljes pompájában 

meredt az ég felé. Hogy ki, mi-

kor és hogyan szerelte fel rá a 

hintát, nem emlékszem. De em-

lékszem a boldog, önfeledt neve-

tésre, a szárnyalásra, lebegésre. 

Egyszerű deszkalap volt, két 

oldalról felfüggesztve. Mi, a lá-

nyok, pedig csak hajtottuk ma-

gunkat, és nagyokat nevettünk. 

Ez a kép jut eszembe mindig, amikor a bizalomra gondolok: 

a fentről való megtartatás állapota.  Amikor eszünkbe nem 

jutott volna, hogy leeshetünk a hintáról.  

A megélt bizalomról nem könnyű írni. Mert a mindennapi 

élet inkább a bizalmatlanságról, csalódásról szól. Tamás-

Nagy Emese lelkipásztor igei elmélkedése megtanít arra, ho-

gyan előzhetjük meg a csalódást. Adjuk hozzá az elképzelése-

inkhez Isten hatalmát. Jó az Istenben bízni.  Bustya Sándor 

jegyzete arról szól, milyen így élni, és ezt felvállalni egy-egy kö-

zösségben, a társadalomban.  Kiben bízunk mi magunk, és 

milyen mikor bennünk bíznak, vagy nem bíznak meg az em-

berek. Korondi Kinga interjúsorozatot készített ebben a témá-

ban. Jakab István esperes, egyházi vezető számára Isten belé 

vetett bizalmán túl fontos a szolgatársak részéről jövő bizalom 

is. Gyakori imádsága lett református énekünk egyik sora: 

„szolgáidat ne hagyd köztünk magukra”. Az interjúsorozat 

második alanyával, Szatmári Szabolcs neurológus, egyetemi 

tanárral arról beszélgettek, miért bíznak meg a betegek egy 

orvosban. A vezetőbe vetett megelőlegezett bizalom lehet teher, 

de motiválhat is a szolgálatban – vallja Bodó Barna Előd, 

aki nagyon fiatalon lett Mezőpanit polgármestere. Ruszka 

Sándor kézdivásárhelyi lelkipásztor és felesége, Margó a  

házastársak bizalmi kapcsolatáról vall az interjúban. Aki 

elolvassa ezt a beszélgetést, megtudhatja, mi az alapja egy jó 

házasságnak.  

A lapból most sem hiányoznak a megszokott rovatok. 

Kun Berta tiszteletes asszony írásában bemutatkozik a  

magyarkirályfalvi nőszövetség. Újraolvashatjuk Bambi történe-

tének egy részletét, megoldhatjuk a keresztrejtvényt, főzhetünk 

finomakat, együtt énekelhetünk a gyermekeinkkel. A kegye-

lem csillagjegye szerint kapott igét is magunkkal vihetjük a 

hétköznapjainkba, hogy legyen szép az életünk, és erősítse a 

bizalmunkat. 

•   BORSOS MELINDA 
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● Elmélkedés 

„Félve megyek az iskola felé, 

Félve a Mester hű szeme elé. 

Szabódva nyújtom át a füzetet, 

A sok kusza, egymás alá vetett 

Tétova számot: «Valaki beteg… 

Szenved, gyötrődik, akit szeretek… 

Ellenség tör reám. S magam vagyok, 

Önmagamnak ellensége  –  legnagyobb.»

A Mester nézi… hosszan, komolyan. 

«Bizony, a feladatban hiba van! 

Sorakozik a sok sötét adat, 

S nem adtad hozzá a hatalmamat!»” 

 

Túrmezei Erzsébet a fent idézett 

versében egy kisiskolás diákhoz ha-

sonlítja azt az embert, aki beteg 

szerettéért aggódik. „Szorongás-

füzetet” visz a Tanító elé, egy jelképes 

matekfeladat számadatait. Kiderül, 

hogy a számítások közt nem kapott 

helyet a bizalom. Nem számolt Isten 

hatalmával. Így csupán „sok sötét 

adat” van. Mint egykor a tanítvá-

nyok szívében is. 

 Nem is lehet csodálkozni ezen. 

Hiszen az utolsó vacsora alkalmával 

Jézus olyan dolgokat mond el arról, 

ami a jövőben rájuk vár, hogy ne-

kem sem lett volna jobb érzésem 

annál, mint amit a tanítványok érez-

hettek akkor. Jézus megsejteti a ta-

nítványaival  azt, hogy hamarosan 

rossz események következnek: szen-

vedés, halál. Már annak a gondolata 

is nyugtalanítja a tanítványokat, 

hogy bánthatják a Mestert.  Ugyan-

akkor a saját sorsuk miatt is aggód-

nak. Péter az, aki egyből valami 

biztatót keres. Önmagát is bátorítaná 

azzal, hogy bizonygatja: van ereje, 

van bátorsága, amivel megvédheti 

Jézust. De máris hallania kell, hogy 

ez semmit nem ér. Mire megszólal a 

kakas, eltűnik Péter bátorsága. Meg-

történik a tagadás, meg fog történni 

az árulás. Épp a tanítványok részé-

ről. Ezek után joggal lehetnek nyug-

talanok. Ám még köztük van Jézus. 

Ő azon a sötét hangulatú estén pró-

bálja nemcsak nyugtatni a tanítvá-

nyait, hanem modern kifejezéssel 

élve „csalódás-prevenciót” alkalmaz. 

Igyekszik felkészíteni őket arra, 

hogy bármennyire is botránkoztató 

lesz az, amit mások tesznek majd 

vele, ne szakadjanak el teljesen Mes-

terüktől. Vagyis bizalomra hívja 

őket Jézus. Egy olyan bizalomra, 

ami átsegíti őket a Nagypénteken, és 

megláttatja velük a feltámadott Jézus 

dicsőségét. Ez a bizalom nemcsak a 

közvetlen eseményeken segíti át 

őket, hanem egy egész életen átveze-

tő erő, támasz lesz, egészen az örök 

élet jutalmáig. 

Vajon ma nekünk nem bizalomra 

van szükségünk? Bizalomra, hogy 

átvészeljünk váratlan nehézségeket, 

betegségeket, anyagi problémákat, 

lelki fájdalmakat. Igazából egy olyan 

meggyőződésre van szükségünk, 

ami nem a láthatókra támaszkodik, 

hanem a megbízható, láthatatlan Is-

tenre. Ha csak annyit vizsgálunk, 

amennyit a szemünkkel láthatunk, 

akkor csalódottságot érezhetünk. 

Mert az látható, hogy a Gonosznak, 

a bűnnek van ereje. Az látható, hogy 

Isten gyenge, tehetetlen, megalázha-

tó, mert az Egyháza is gyenge, hogy 

Krisztust követni nem kifizetődő. De 

mindez csak felszín. Aki nem a lát-

hatókra néz csupán, az tudja, hogy a 

Gonosz legyőzetett, a bűn ereje meg 

van törve, Isten a végső győztes, és 

Krisztust mindig érdemes követni. 

Miért lehet ezt elhinni? 

Jézus egykor nem arra bátorította 

a tanítványait, hogy gondolkodjanak 

pozitívan, hanem konkrétan azt 

mondta: „bennem higgyetek.” Ki az 

a „bennem”? Az, akinek a szava 

mindig beteljesedett. Gyakran olva-

sunk arról a János evangéliumában, 

hogy történések rendjén a tanítvá-

nyok visszaemlékeztek Jézus szavára: 

„A Mester ezt nekünk már elmondta, 

és most látjuk megtörténni.” Néha 

az emberi szavak sajnos üresek, 

nincs fedezetük. De Jézus szavával ez 

soha nem történt meg. Már emiatt is 

megbízható. 

Lehet, hogy várnom kell, lehet, 

hogy sokat kell várnom, de végül 

megtapasztalhatom azt, hogy jó és 

lehet bízni Istenben, csak számoljak 

a hatalmával, amire az idézett vers is 

biztat: 

 

„Pirulva nézem. Ó, mennyire más, 

Ahogy Ő vezet, az összeadás. 

Olyan megnyugtató a vége is, 

Oly biztató az eredménye is! 

Hozzáadva hatalmát, erejét, 

Szeretetét, mely melengetve véd, 

Mindenhez, ami nyomja a szívem. 

Az eredmény: «Hiszek, Uram! Igen!»”  

Csalódás-prevenció   
 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.” (Jn 14,1) 

●   TAMÁS-NAGY EMESE 
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  Kedves Testvéreink! 
 

Az Erdélyi Református Nőszövetség szervezésében, református hitvalló nőszövetségeink és minden 

érdeklődő számára, 6. alkalommal szervezzük meg a családi napot Bonyhán, 2019. július 13-án, a törté-

nelmi múlttal rendelkező Bethlen-kastély parkjában. 
 

Szeretettel hívjuk az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségi elnöknőit, lelkipásztorait, nőszö-

vetségek tagjait, valamint minden érdeklődőt rendezvényünkre, a református egység megélésére, a  

közösség és együvé tartozás erősítésére. A református egység jegyében zajló családi nap délelőtt 11 órakor 

kezdődik ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosztással, majd a színes, több korosztályt megszólító progra-

mokat követően Meister Éva művésznő előadásában Kocsis István Árva Bethlen Kata című monodrámája 

kerül színpadra, végül a Sófár szászrégeni együttes előadása zárja a rendezvényt, amely 17 órakor ér véget.  
 

Az idei találkozó újdonsága az egyházmegyék csapatainak a bibliai kvíz- és ügyességi versenye. 
 

Isten áldása kísérje készülésünket és együttlétünket! 

             „Szent Atyám, tartsd meg őket  
a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy 
egyek legyenek, mint mi!”   (Jn 17, 11b) 

Charles Blondin akrobata százhat-

van évvel ezelőtt, 1859. június 30-án 

megdöbbentő mutatvánnyal ejtette 

ámulatba közönségét. A Niagara 

vízesés fölé kifeszített kötélen 

egyensúlyozva kelt át egyik oldalról 

a másikra. A produkciónak hamar 

híre ment, és a szenzációra éhes tö-

meg számára Blondin többször meg-

ismételte a mutatványt, és minden 

alkalommal növelte a kivitelezés 

nehézségi szintjét: bekötött szem-

mel, gólyalábon, vagy terhet cipelve 

tette meg a kijelölt távot.  

Európa több városában fellépett, 

Budapesten is láthatták a kíváncsiak. 

„A Niagarát ugyan nem hozta magá-

val; de mutatványai meggyőzhettek 

minden embert, hogy aki ezeket a 

hajmeresztő dolgokat két torony ke-

resztje közt kifeszített egy szál köté-

len megcselekszi, megcselekedhette 

biz a Niagara fölött is.” – írta a Va-

sárnapi Újság 1880-ban, részletes 

beszámolót közölve fellépéséről: 

„tótágast állt, széket állított a kötél-

re a két lábánál fogva, aztán fölmá-

szott a szék karfájára; majd bekötött 

szemmel, fejére zsákot borítva, ment 

át a kötélen, színlelve minduntalan, 

hogy leesik. (…) Segédét is a hátára 

vette, úgy ment vele át a kötélen, 

majd veloczipedre ült, e kerekes ló-

ra, melyet sima földön se minden 

ember tud megülni s ő ott a magas-

ban egy szál kötélen robogott föl s 

alá. E rendkívüli ember csakugyan 

oly biztosan végzi mutatványait, 

hogy a néző szinte elfeled szörnyedni 

s attól rettegni, hogy egy véletlen 

elszakadó kötél, egy félrecsúszás, 

egy megrezzenés szörnyethalást von-

hatna maga után. Úgy jár ott a ma-

gasban, mintha szilárd talaj lenne 

lába alatt, rendkívüli nyugalma és 

biztonsága elveszik a látvány borzal-

mas voltát.” 

Miben is állt a látvány borzalmas 

volta? Följegyezték, hogy Blondin 

sohasem használt védőhálót, így bár-

milyen apró tévedése végzetes kime-

netelű lehetett volna. Ennek ellenére 

Blondin úgy vélte, hogy a biztonsági 

háló csak növelné a rontás, hibázás 

lehetőségét. Szintén feljegyzések 

tanúskodnak arról, hogy egy alka-

lommal egy ötéves kislányt ültetett 

talicskába, és tolt át a kifeszített kö-

télen. Ezek után többen is megvádol-

ták az artistát azzal, hogy felelőtlen 

módon veszélyezteti egy kiskorú 

testi épségét. 

Hogy is történt? Mesélik, hogy 

ezt megelőzően Blondin egy zsák 

burgonyát tétetett a talicskába, azzal 

sétált a kötélen egyensúlyozva. Mi-

kor épségben leereszkedett a kötél-

ről, a taps és éljenzés elcsitulása után 

megkérdezte a közönséget:  

– Mit gondoltok, egy embert is át 

tudnék tolni a kötélen, ha a talicská-

ban ülne?  

– Hogyne! Persze! Természetes! 

– kiabálták az emberek. 

– Nos, akkor ki vállalkozik arra, 

hogy beleül? – kérdezte Blondin. 

Döbbent csend fogadta a kérdést. 

Az elfordított fejek és a földre szeg-

zett tekintetek önmagukért beszél-

tek: 

– Elhiszem, hogy meg tudod ten-

ni, de rám ne számíts! Nem akarok 

leesni és meghalni! Inkább nem hi-

szem el!  

A kínos csendet egy kislány 

hangja törte meg: 

– Én beülök a talicskába. 

Örökkévalóságnak tűnő, hosszú 

percek következtek. A sokaság döb-

benettel, lélegzetvisszafojtva követ-

te, hogy a magasban miként lépdel, 

és tolja maga előtt a talicskát a Nia-

gara hőse. Mikor visszatért a földre, 

újra felhangzottak az éljenzések, és 

az emberek egymás szavába vágva 

kérdezgették a kislányt: 

– Milyen volt? Hogy mertél beül-

ni a talicskába? Nem féltél? 

A kislány derűsen így válaszolt: 

– Miért féltem volna? Hiszen ő az 

én édesapám. Ő vigyáz rám.  

 Jegyzet ● 

Miért ne bíznék? 

– bs – 
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● Jegyzet 

Nem nyerte el a választók bizal-

mát az a jászvásári jelölt, aki néhány 

évvel ezelőtt a következő jelmondat-

tal kampányolt: „Kevesebbet lopok, 

mint ők”.  Úgy szeretett volna képvi-

selővé, törvényalkotóvá válni, hogy 

beismerte: sem a világi rendelkezé-

seket, sem Isten törvényét nem tartja 

be. Egy őszintének tűnő vallomás, 

vagy tetszetős ígéret önmagában 

kevés a bizalomhoz: tettek és meg-

nyilvánulások, szerzett tapasztalatok, 

ismeretek kellenek – ezek által épül, 

erősödik, és válik fontos tényezővé az 

életünkben. Konfliktushelyzetben, 

szükségben, bajban különösképpen 

jelentősége van annak, hogy kiben 

vagy miben bízunk.  

Az amerikai polgárháború idején 

ezt érezhette az az elöljáró is, aki 

bizonyára tudta, hogy a háborúhoz 

elsősorban pénz kell, de ki akarta 

nyilvánítani, hogy van ennél fonto-

sabb: az Egyesült Államok polgárai 

nem a pénzben, hanem Istenben bíz-

nak. Ezért azt indítványozta, hogy 

éppenséggel a pénzérmék hordozzák 

ezt az üzenetet, hirdessék az Isten-

ben való bizalmat.  Ennek következ-

tében, 1864-ben kerültek forgalomba 

az első pénzérmék az „In God we 

trust”, azaz Istenben bízunk felirat-

tal. Ez a kijelentés vált kongresszusi 

határozat nyomán az Amerikai 

Egyesült Államok jelmondatává 

1956-ban, majd egy évre rá elkezd-

ték a bankjegyeket is ezzel a felirat-

tal ellátni. 

A szövetségi állam lakosságának 

jelentős része, mintegy 70%-a keresz-

tyén, és egyharmada rendszeresen 

jár templomba. Ez az arány folyama-

tosan romlik, a felekezeten kívüliek 

száma egyre nő. Így történhetett meg 

az, hogy többen is próbálkoztak egy 

olyan bírósági ítélet kicsikarásával, 

amely kötelezővé tenné az Istenre 

utaló felirat eltávolítását a pénzér-

mékről és bankjegyekről. Ezek a 

kísérletek mindeddig kudarcot val-

lottak. Az Európai Unió Alapjogi 

Chartájával szemben, amelyből ki-

maradt az Istenre és keresztyén 

örökségre való hivatkozás, az Egye-

sült Államok jelmondata bizonysá-

got tesz a történelmében jelentős 

szerepet játszó, hagyományait alakí-

tó tényezőről. Az alapító atyáknak 

nevezett politikai vezetők, a függet-

lenségi nyilatkozat aláírói „az isteni 

gondviselés védelmébe vetett hittel” 

ajánlották fel életüket, vagyonukat 

és becsületüket. A mindenható Isten 

iránti hálát belefoglalták több szö-

vetségi állam alkotmányába, és a 

benne való bizalmat tükrözik az 

egyes tagállamok mottói, állampe-

csét- és zászlófeliratai.  

Dél-Dakota állam jelenlegi kor-

mányzója, a gazdálkodó családból 

származó, háromgyerekes Kristi 

Noem az első nő, akit ebbe a tiszt-

ségbe választottak. A kormányfői és 

államelnöki feladatokat ellátó kor-

mányzónak szívügye a magzatok 

védelme, a fiatalok nevelése, a köz-

biztonság megerősítése, valamint az 

emberkereskedelem és szexuális 

rabszolgaság elleni harc. Az év ele-

jén történt beiktatása óta kétszer ren-

delt el országos imanapot. A március 

végi, szélsőséges időjárás által oko-

zott, minden korábbinál súlyosabb 

károk miatt nemcsak sürgősségi 

állapotot jelentett be, hanem közös 

imára hívta a polgárokat, Istenhez 

könyörögni a bajba jutottak és a 

helyreállításon dolgozók megsegíté-

séért.  Alig egy hónapra rá, a mag-

zatelhajtással kioltott életek miatt 

rendelt el országos böjtöt és kegyele-

mért esedező imanapot. 

Ezek az intézkedések a „politi-

kailag korrekt” Európai Unióban 

öreg kontinensen a vallási jelképek 

iskolákból és közterekről való eltá-

volítása folyik, Noem kormányzó 

újabb rendeletet írt alá. Ez kötelezővé 

teszi, hogy a következő tanév kezde-

téig minden állami iskolában, jól 

látható helyen jelenjen meg a követ-

kező felirat: „Istenben bízunk”. 

A pénzen túl 

•   BUSTYA SÁNDOR 

„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.”   (Zsolt  118,8) 
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  Interjú ● 

– Vezetői tisztségében hogyan 

éli meg a társai bizalmát? 

– Ez egy óriási kiváltság, mivel 

olyan társadalomban élünk, 

akárcsak a tekintélyvesztés és tekin-

télyrombolás is. Ilyen körülmények 

között valóban nagy kiváltság és 

óriási felelősség egy olyan közösség 

vezetőjének lenni, amely megválasz-

tott és megbízott ezzel a feladattal. 

Természetesen ez igaz mind a lelki-

pásztori, mind az esperesi feladatra 

is. Mindenképp kiváltság és kegyelem, 

felelősséggel együtt. Mindenekelőtt 

az Isten irántam való bizalmának 

kell megfelelni. Erről is érdemes 

beszélni, hogy Isten megbízik-e ben-

nem? Ezzel a kérdéssel is sokat fog-

lalkozom. Azzal, hogy miként van 

az, hogy Isten reám bízza igéjének 

hirdetését, a gyülekezetet? Ami 

megnyugtat ebben a kérdésben, azt 

kereszteléskor szoktam idézni. Tud-

niillik, hogy minden gyereknek a 

születése jelzés arra nézve, hogy 

Isten még nem veszítette el a bizal-

mát az emberiségben.  

– A mindennapi életében meny-

nyiben segíti a társai bizalma? 

– Pár évvel ezelőtt nehéz idősza-

kot éltem át lelkipásztorként és espe-

resként is, amikor igazságtalanul 

néhányan megvádoltak egy nehéz 

eset kapcsán. Akkor az egyik kedves 

kollégám megkeresett, és elmondta, 

hogy ő tudja, hogy ez a vád nem 

igaz, mert a korábbi tapasztalatok és 

a közös munka alapján elképzelhe-

tetlennek tartja, hogy olyan módon 

kezeltem volna az adott helyzetet, 

ahogyan azt beállították. Ez nekem 

akkor nagyon sokat jelentett. 

 

– Amikor nehéz döntés előtt áll, 

akkor mennyire számít az, hogy 

valaki nemcsak megbízik Önben, 

hanem elvárása is van, mert ugye 

ez a kettő együtt jár. 

– Nagyon nagy szükségem van a 

kollégák támogatására, sokat beszél-

getek velük, fontosabb döntések 

meghozatala előtt átbeszéljük a kér-

déseket. Egyrészt azért, mert fontos-

nak tartom társaimnak a véleményét, 

másrészt ettől azt is érzem, hogy 

valamiképp megoszlik a felelősség. 

Az irányítás sohasem egy személy 

dolga. Az egyházban különösen 

nem, mert a református egyház zsi-

natpresbiteri egyház, amelyben tes-

tületek hozzák meg a döntéseket. 

Tehát nem egy személy hozza meg a 

döntést, hanem mindig egy testület. 

Predesztinálva vagyunk arra, hogy 

így gondolkozzunk, de szerintem az 

élet minden területén ennek így kel-

lene lennie.  

John Maxwell mondja, hogy: „ha 

azt gondolod vezető vagy, és magad 

mögé nézve nem látsz senkit, csak 

sétára indultál”. 

 

– Találkozott-e olyan helyzettel, 

amikor valaki azért mondta, hogy 

megbízik Önben, mert tulajdon-

képpen ő maga nem akart azzal a 

helyzettel foglalkozni? 

– Már hetedik esztendeje vagyok 

az esperesi hivatal élén, és különös-

képpen az első években tartottam 

attól, hogy magamra maradok fel-

adataimmal. Azt hiszem, minden 

vezetőnek van olyan félelme, hogy 

megválasztása után nehogy egyedül 

maradjon tennivalóival. Nehogy azt 

jelentse a megválasztása, hogy „akkor 

most reád bízzuk, lássuk, mire vagy 

képes.”  Van egy református ének, 

amelyiket akkor szoktuk énekelni, 

amikor tisztségviselőinket beiktat-

juk. Ez gyakori imádságom is, 

amelynek egyik mondata így hang-

zik: „Felséges Isten! Szolgáidat ne 

hagyd köztünk magukra”. Én ettől 

féltem, hogy egyedül kell hordoz-

nom a terhet, segítők, társak nélkül. 

Aztán hála Istennek, az elmúlt évek 

bizonyították, hogy nem így történt, 

félelmem alaptalannak bizonyult.  

Mindez engem is minősít, de még 

inkább az én társaimat, testvéreimet, 

akik nemcsak megbíztak a munkával, 

hanem mellém is álltak és támogat-

nak, és akiknek nemcsak a bizalmát 

köszönöm meg, hanem a folyamatos 

támogatásukat is.  

•    KORONDI KINGA 

Interjúnk alanya Jakab István, az udvarfalvi református egy-
házközség lelkésze, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese, 
ugyanakkor három gyerek édesapja. Felesége vallástanár. 

Isten irántunk való bizalma 

 

„Az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében 

bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is 

eltartsa őket.  ”   (Zsolt  33,18-19) 



 

 

 7 

 

2019 / 2 

 – Meg kellene bízzanak bennem, 

de azért ez nem mindig magától ér-

tetődő. Ami pedig a kérdést illeti, 

sosem élem meg teherként a betegek 

bizalmát. Amikor én orvosnak ké-

szültem – egyébként nagyon tudatos 

választás volt –, akkor lehet, hogy 

tudat alatt már azt kívántam, hogy az 

emberek bízzanak bennem. Ám sok-

kal erősebb volt bennem az a vágy, 

hogy olyan emberré váljak, aki érde-

mes arra, hogy mások hozzá fordul-

janak, és a segítségét kérjék. Ezért 

tanultam és dolgoztam, és az adja 

ma is a sikerélményt, hogy ha vala-

kinek, aki bízik bennem, a bizalmát 

meg tudom szolgálni. 

 

– Mit tesz azért, hogy a bizal-

mat megszolgálja? 

– Ez bonyolult kérdés. Részben 

ösztönösen teszek érte, másrészt 

megpróbálom megérteni azt, aki 

hozzám fordul. Az nagyon egyszerű-

nek tűnhet, hogy a beteg elmondja a 

panaszait, mi meghallgatjuk, és 

megpróbálunk segíteni. A neuroló-

gia közel áll a pszichiátriához, és 

nem lehet a panaszt elkülöníteni a 

beteg lelki, családi hátterétől, hogy 

honnan jön, milyen körülmények 

között él. A mi munkánk sokszor 

nem olyan látványos, mint például a 

sebészeké, akik miután megállapítot-

ták a „hibát”, azt sok esetben meg is 

oldják. A pácienssel, mint emberrel 

többet kell foglalkoznunk, nem csak 

a betegségeivel. A munkaidőm pedig 

sosem jár le, mindig vannak nehe-

zebb ügyek, amelyeken töröm a fe-

jem, és sokszor hosszú órákon át 

kutatok, és mérlegelem, hogy melyik 

megoldás lenne a legjobb. 

– Szükség van tehát arra, hogy 

jól kommunikáljon, hogy folyama-

tosan képezze magát, és hogy ne 

csak a felszínen keresse a problé-

mákat… 

– Sokféle pozitív tulajdonság kell 

még. Például a kitartás, mert nem 

mondhatom azt, ha a beteg nem tud-

ja könnyen elmondani, hogy mi a 

panasza, hogy az ő hibájából nem 

tudtam segíteni. Nekünk a nehézsé-

gek ellenére is törekednünk kell, még 

akkor is, ha néha kudarcot vallunk. 

 

– Más szakmákban fontos az 

önbizalom, az a meggyőződés, 

hogy megvan a megfelelő tudás 

ahhoz, hogy jó munkát végezzen 

valaki, vagyis egyfajta indokolt 

merészség. 

– Természetesen ez ránk is hang-

súlyosan érvényes. Szükséges a ma-

gabiztosság, és én úgy érzem, hogy 

eléggé magabiztos vagyok. Nem 

félek a kihívásoktól, sőt szeretem 

ezeket. Úgy érzem, elég felkészült 

vagyok, és ha első pillanatban még 

nem is látom a teljes utat végig, tu-

dom, hogy ha odateszem magam, 

akár másokat is segítségül hívva, 

előbbre jutunk. Nem szoktam felad-

ni. Ugyanakkor a merészség, vagy a 

vakmerőség helyett sokszor hatéko-

nyabbnak érzem a megfontoltságot, 

vagy amikor kell, éppen a kivárást és 

a türelmet.  

Általában a beteggel együtt bejárt 

út nagyon hosszú, az én kitartásom 

és türelmem mellett ugyanezekre 

van szükség  a beteg részéről is, 

különösen az elején, hiszen az ered-

mények nem mindig azonnaliak és 

nyilvánvalóak. Ezt mindig tisztázni 

is szoktam, azt is, hogy mire számít-

hatnak, így talán könnyebb elfogad-

ni, ha az eredmények nem jönnek 

azonnal. 

 

– Mi történik, ha téved? 

– Megtörtént már, nem tagadom, 

és bár nem könnyű, de idővel az em-

ber megfelelően tudja kezelni az 

ilyen helyzeteket. Ezekből is tanu-

lunk, és tanítunk is, hogy ne ismét-

lődjenek a hibák. Egyébként mindez 

azért is hasznos, mert kicsit terelget 

a jó úton. Ugyanakkor a tévedés le-

hetősége már kezdettől úgy van je-

len, hogy tudunk róla, mert csak 

olyan megoldások közül lehet vá-

lasztani, amelyek nem biztos, hogy 

meghozzák a várt jó eredményt. 

 

– Hol van a helye a munkájában 

az Istennek, a benne való hitnek? 

– Megvan a helye, és fontos is. 

Már a szakmaválasztásban is szerepe 

volt annak, hogy én milyen nevelte-

tést kaptam. A munkavégzésemben 

is fontos, nagyon biztos alapot és 

hátteret nyújt. Így tudok helytállni a 

nehéz pillanatokban, ez segít abban, 

hogy segíteni tudjak, lehetőleg akkor 

is, amikor már az orvostudomány 

adta lehetőségeket kimerítettük. 

● Interjú 

 Megszolgálni a bizalmat 

•    KORONDI KINGA 

Szatmári Szabolcs neurológus, egyetemi oktató és a kettes 
számú Neurológiai Klinika vezetője Marosvásárhelyen. Nős, 
három gyerek apja és két kisgyerek nagyapja. Azért kerestük 
őt, mert benne megbíznak a betegek, és arra voltunk kíván-
csiak, hogy ezt miként éli meg. Motiválja-e vagy teherként éli 
meg? A kérdésemre azonban azonnal pontosított, hogy a bi-
zalom az nem magától jön. 
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  Interjú ● 

– Tulajdonképpen  már a mandátu-

mom elkezdése előtt is foglalkoztatott 

a bizalom kérdése. Megfogalmazó-

dott bennem a kérdés: merjek-e bele-

vágni egy ilyen nagy feladatba? Bár 

ismertek engem Mezőpaniton és a 

hozzá tartozó falvakban is, a válasz-

tóknak el kellett hinniük azt, amit én 

a programban megfogalmaztam. Itt 

természetesen nem választási ígére-

tekről beszélek, hanem problémákról 

és az ezekre kínált megoldásokról. 

El kellett hinniük, hogy én, aki ezen 

a területen még nem dolgoztam, meg 

tudom oldani. Úgyhogy gyakorlati-

lag egyfajta megelőlegezett bizalom-

mal fogtam neki a munkának.  

A mai napig folyamatos nyomás-

ként értékelem ezt, ami arra sarkall, 

hogy a munkámmal megszolgáljam 

a megelőlegezett bizalmat. 

Ugyanakkor számomra a bizalom 

előremutató. Egyfajta hit, ami hoz-

zásegíti az embereket ahhoz, hogy 

bízzanak abban, hogy a jövőben meg 

fog történni az, ami számukra most 

még csak kérés, elvárás. A bizalom 

által elhiszik, hogy képes vagyok a 

feladatok elvégzésére. És igazából 

nekem ebben volt a kihívás, hogy 

ennek a bizalomnak eleget tudjak 

tenni.  

 

– Ilyen értelemben ez a bizalom 

valamiféle terhet jelentett? 

– Nem volt terhes ugyan, de azt 

mondanám, hogy folyamatosan ér-

zem a súlyát.  Egy olyan helyzetben 

hoztam meg a döntést, hogy rálépek 

erre a pályára, amikor itt nagyfokú 

elégedetlenség volt. Fiatalként sza-

vamat adtam az embereknek, miköz-

ben ott voltak a külső körülmények, 

amelyek nyilván nem tőlem függtek. 

Ebből következik, hogy amit vállal-

tam, annak reálisnak és konkrétnak 

kellett lennie, hogy később ne legye-

nek viták, amelyekben az emberek el 

nem hangzott ígéretekre emlékez-

nek, és azokat kérik számon. Ponto-

san tudni kell, hogy mit ígértem, és 

ezt célratörően kell megfogalmazni, 

és elmondani. Tudatosítani kell, 

hogy azon dolgozom, amit kérésként 

fogalmaztak meg a beszélgetések 

rendjén.  

 Ez nem egy egyemberes feladat. 

Amit vállaltam, azt más emberekkel, 

kollégákkal, tanácsosokkal, egy csa-

pattal együtt kell véghez vinnem 

úgy, hogy nem mutogathatok kifelé 

sikertelenség esetén. Nem háríthatok, 

be kell mutatnom az igazi megvaló-

sításokat, vagy akár a kudarcokat is.  

Az érdekes ebben az, hogy  miköz-

ben a munkára és megvalósításokra 

összpontosítunk, a választókkal  

személyes, emberi kapcsolatokat 

tartsunk  fenn. 

 

– A bizalom motiválhat, de le-

het, hogy akkora felelősséget je-

lent, hogy gátolhat is abban, hogy 

az ember kihozza magából a maxi-

mumot. Hogyan lehet elérni azt, 

hogy a bizalom ne hátráltasson, 

hanem segítsen? 

– Rendszeresen felülvizsgálom, 

hogyha valami nem sikerül, vagy 

nem pont úgy, ahogy terveztem, 

akkor abban mennyi az én részem, 

mit tehettem volna jobban, és mi az, 

ami a körülmények miatt nem való-

sult meg. De ezen túlmenően, szá-

momra ez egy elhívás volt, és ezt 

első perctől nyilvánvalóvá tettem 

mindenki előtt. Istennel való vitáim 

során, és azt követően jutottam dön-

tésre, így aztán ezen az úton nem 

egyedül járok, és ez nagy segítség, 

hiszen legtöbb esetben egyedül szin-

te semmit nem tudnék tenni. Így ez 

egyben egy nagy „bizalom-játék” 

Istennel is, ő ugyanis azt mondta 

nekem, hogy induljak el ezen az 

úton, nekem tehát meg kell bíznom 

benne. Ő tudja, hogy mikor mi fog 

megtörténni, és mi nem fog megtör-

ténni, ő adja a lehetőségeket is, és 

nekem mindent meg kell tennem, 

ami tőlem telik. A többi az ő dolga. 

 

– A vezetőbe vetett bizalom jó 

visszajelzése, hogy hányan állnak 

mellé alkalmanként, illetve tartó-

san… 

– Több síkon is történik ez. A 

napi munkában itt vannak az alkal-

mazottak, akik mellettem dolgoznak, 

és segítik a különböző projekteket. 

Ezen kívül van egy kör, amelynek 

tagjaira számítani lehet, akik szíve-

sen jönnek segíteni, ha van egy 

konkrét ügy, ami mellé oda kell áll-

ni. Aztán van legalább egy közösség, 

melynek tagjai rendszeresen imád-

koznak értem és a munkámért. 

Közülük néhányan időnként tudato-

sítják bennem, hogy támogatnak, 

szólnak, ha úgy gondolják, hogy 

valamiben lépnem kellene, meghall-

gatják, hogy éppen mivel küszkö-

döm, hogy imádkozhassanak érte. 

Volt, akit megkértem, hogy imádkoz-

zon értem és a munkámért, de vannak 

olyanok is, akik kérés nélkül is rend-

szeresen megteszik ezt. Vannak to-

vábbá olyanok, akik alkalmanként 

megkeresnek, és segítségüket ajánlják 

fel. A felsoroltak együtt mind azt  

mutatják, hogy nem vagyok egyedül. 

Bodó Barna Előd igen fiata-
lon került a mezőpaniti önkor-
mányzat élére. Mivel választott 
tisztségviselő, a bizalom igen 
fontos tényező számára. 

A vezetőbe vetett bizalom  

•    KORONDI KINGA 
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● Interjú 

A kihelyezés után feleségül vette 

Tóth Mária-Magdolnát (Margót), aki 

a szolgálatban is társa, és sok terüle-

ten együtt szolgálnak (immár Ágnes 

lányukkal és Mátyás fiukkal együtt). 

Egyik ilyen szolgálatuk, hogy a csa-

ládoknak tartanak előadásokat a há-

zasság és a kapcsolatok szépségeiről 

és nehézségeiről. Vele beszélgettünk 

a házastársak közötti bizalomról. 

 

– Abban a pillanatban, amikor 

világra jövünk, egy bizonytalan vi-

lágba érkezünk, és éppen ezért a bi-

zonytalanság  emberi tényező, 

amelynek az emberi kapcsolatokban 

megnyilvánuló formája a bizalmat-

lanság. Viszont abban a pillanatban, 

amikor az édesanya magához öleli 

az újszülöttet, megszületik a biza-

lom, amit a szakirodalomban ősbiza-

lomnak neveznek. Épp ezért nem 

tudom elválasztani a bizalmat a 

hittől. És ez fontos, mert azt tapasz-

talom, hogy sokan elválasztják a 

kettőt. Egyszerű példa, mikor egy 

néni így fogalmazott: hiszek én Is-

tenben tiszteletes úr, csak nem bízok 

benne. Pedig ha a Szentírást nézzük, 

akkor a bizalom nagyon szoros ösz-

szefüggést mutat a hittel.  Éppen ezért, 

amikor az emberi kapcsolatokról 

beszélünk, ezen belül a bizalomnak 

a problémájáról, akkor ez nemcsak 

az emberi kapcsolatoknak a problé-

mája, hanem a hit problémája is. 

 

– Az ószövetségi ember számá-

ra a hit az inkább istenfélelem 

volt, nem bíztak Istenben, hanem 

félték az Istent... 

– Nagyon érdekes, Luther Márton 

úgy határozza meg, hogy a hit féle-

lemmel vegyes bizakodás Istenben. 

Ha azonban az egyensúly a félelem 

felé tolódik, akkor nem alakul ki a 

mennyei Atyában való gyökerezése 

a hitnek. Tehát annak az érzésnek 

kell kialakulnia, hogy Isten nem egy 

távoli, szigorú, büntető Isten, hanem 

szerető Atya, ami a krisztusi Isten-

képnek  a lényege. 

 

– Hogyan kezdett éppen a csa-

ládon belüli problémákkal foglal-

kozni? 

– Még abban az időszakban, amikor 

a református kollégiumban teljesítet-

tem szolgálatot, azzal szembesültem, 

hogy rengeteg probléma van a diá-

kok származási családjában, olykor 

nagyon súlyos problémák. Rájöttem, 

hogy nekem ezzel foglalkozni kell, 

mert hiába prédikálok bármiről, mi-

kor ezek a gyerekek nagyon súlyos 

gondokkal találkoznak otthon. Így 

kezdtem el tulajdonképpen foglal-

kozni különböző kérdésekkel: mi a 

szeretet és mi nem az, a bántás ter-

mészete, a hűség kérdése, egyáltalán 

miért jön létre ma egy házasság, mi 

motiválja a kapcsolatokat, hogyan 

kommunikálunk, miért van, hogy 

bizalmatlanok vagyunk egymás 

iránt, hol törik meg a bizalom. Ilyen 

és ehhez hasonló kérdéseket tanul-

mányoztam. Vagy miért nem alakul 

ki az intim kapcsolat, mert azt ta-

pasztalom, hogy nagyon sokszor a 

házasok esetében is a bizalom he-

lyett egyfajta függőségi állapot áll 

fenn. Úgy gondolom, hogy korunk 

egyik rákfenéje a bizalom hiánya, 

akár az emberi kapcsolatok terén, 

akár a hitünk vonatkozásában. 

  

– Mit lehet tenni? 

– Nyilvánvalóan az első lépés az, 

hogy tudatosan érzékeljük a kort, 

amiben élünk, és megfogalmazzuk 

azokat az erőket, amelyek vezetnek 

minket. Sokszor anélkül, hogy ennek 

tudatában lennénk. Korunknak van 

néhány vezető irányvonala, ezek 

egyike a szabadság túlidealizálása, 

vagyis sokan összetévesztik az auto-

nómiát az individualitással. Ha 

nekem mindent szabad, akkor nem 

szabad vagyok, hanem énközpontú. 

A kapcsolataink, a költő (Szabó  

Lőrinc) szavaival élve „két önzés 

titkos párbaja”, így aztán a legelső 

alkalommal, amikor sérül az érde-

kem, akkor már kezdődik a huzavo-

na. Ez persze már abban látszik, 

hogy azt veszem feleségül, aki en-

gem szeretni tud, holott azt kellene 

Bizalom és kegyelem 
Ruszka Sándor lelkipásztor hívő családból érkezett. Eleinte 

zenei pályát választott, de a lelke mélyén megmaradt a lelkészi 

pálya iránti vágy, ami arra az útra vezette, amelynek a jelenlegi 

állomása a kézdivásárhelyi református gyülekezet. Ennek ő az 

egyik lelkipásztora. 

Fotó: Kiss Gábor / reformatus.ro 
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  Interjú ● 

elvennem, akit én szeretni tudok. És 

nem kell hozzá különösebb szaktu-

dás, hogy belássuk, egy kapcsolat-

ban nincs olyan, hogy valaki mindig 

azt tudja adni nekem, amire én vá-

gyom. Ilyen nem létezik. Én sem 

tudom azt adni a feleségemnek min-

dig, amire ő vágyik. Ha viszont ez-

zel az elvárással vagyunk a másik 

irányában, akkor tulajdonképpen el 

lehet képzelni, hogy hova fogunk 

jutni. 

 

– De hát nem is mindig kell 

megkapnunk azt, amire vá-

gyunk… 

– Egyre inkább azt látom, hogy a 

gyerekektől a szülők ma nem tagad-

nak meg semmit, és ez oda vezet 

hosszú távon, hogy ha a férjem/

feleségem nem adja meg amire vá-

gyom, akkor úgy gondolom, hogy 

nem jó társam, és megyek, keresem 

a következőt. Tehát alapvetően nem 

szeretetalapúak a kapcsolataink, pél-

dául: a feleségem azért van, hogy 

segítsen engem a céljaim elérésében, 

és ilyen a hitünk is, mintha Isten lenne 

azért, hogy a céljaimat meg tudjam 

valósítani. Korábban ez másképpen 

működött: például szégyen volt el-

válni, és működött az eklézsiaköve-

tés, a közösség fegyelmezte a tagjait, 

nyilvánosan bűnbocsánatot kellett 

gyakoroljon, és úgy engedték vissza 

az Úr asztalához. Nem biztos, hogy 

szebbek voltak a kapcsolatok, vi-

szont a külső tényezők nagymérték-

ben kordában tartották azokat. Ma 

viszont ez már nincs így: lehet, hogy 

valaki azért volt hűséges 40 évvel 

ezelőtt, mert szégyellte hűtlenségét, 

vagy titokban tartotta. Ma nem szé-

gyen, nem kéri számon senki. Ezért 

mondja például egy francia társada-

lomfilozófus, hogy ma a szabadon 

választott  hűség korát éljük. 

 

– Számomra az a kérdés, hogy 

akkor jobban megbíztak egymás-

ban?  

– Nem feltétlenül. Nem valószí-

nű, hogy jobb volt a kapcsolatok 

minősége, bár ezt nagyon nehéz 

megítélni, viszont ma ez azt jelenti, 

hogy a személyes belső erőforrása-

imra, értékrendemre vagyok utalva. 

Ez a szabadság mindenek fölött, de 

ennek a szabadságnak a másik olda-

lát elhallgatják, mert valójában én 

akkor vagyok szabad, ha szabadon 

nemet is tudok mondani. Amikor 

összeházasodunk, akkor valakinek, 

valakire igent mondok, de ebben 

benne van elvileg, hogy ugyanakkor 

nemet mondok másokra, mert ha 

nem, akkor milyen lesz az igenem? 

Nemtelen igen lesz, és ma ennek 

vagyunk a tanúi. 

 

– Mit tudok tenni, hogy jobb 

legyen az én kapcsolatom, hogy 

bizalommal teli legyen, hogy jobb 

legyen minőségileg a házasságom, 

mindenki számára kielégítőbb is 

ugyanakkor? 

– Nagyon szeretem Emil Brunner 

etikaprofesszor egyik mondatát, mi-

szerint minden házasság állandó vál-

ságban van; ha nincs abban, az 

csakis Isten kegyelmének tudható. 

És ezt nemcsak azért mondom, 

mert én lelkész vagyok, és ezt kell 

mondjam, hanem mert ezt a kettőt 

mindig együtt érdemes megélni: bi-

zalom és kegyelem. Mert egy kap-

csolat, ha bizalomra és a kegyelemre 

épül, jó az alapja. Amikor Isten szí-

ne előtt házasságot kötünk, akkor 

abban benne kell legyen a bizalom 

is, és benne kell legyen a kegyelem 

is. Elmondom a fiataloknak, hogy ha 

igazán mélyen megélik a házasságu-

kat, az nem jelenti azt, hogy nem 

lesznek problémák, nem azt jelenti, 

hogy ők lesznek a tökéletes pár. 

Ilyen nem létezik, viszont a kegye-

lem és az, hogy ők Isten színe előtt 

vannak, ez mindig védőhálót fog 

képezni a kapcsolat során. Ez egy 

belső út. A bizalomtól indulunk, és 

ebből aztán már meggyőződés szüle-

tik, hogy vele akarom leélni az életem, 

és a meggyőződés újra megerősít a 

bizalomban.  

De hadd mondjak el egy szemé-

lyes történetet, hiszen mindenhol 

vannak hasonló történetek. Valami-

kor, jó pár évvel ezelőtt friss házasok 

voltunk, és tudtam, hogy a feleségem 

fáradtan ér haza a munkából, gon-

doltam, hogy kedves leszek, segítek 

neki, elmosogatok. Miközben moso-

gattam, hazaérkezett fáradtan, és az 

első mondata az volt: „– mit folya-

tod a vizet?...” Persze azonnal visz-

szaszóltam: “ha nem tetszik, hogy 

segítek, mosogass te!” Az lett a vé-

ge, hogy jól összeszólalkoztunk. Az 

önismeret ilyenkor nagyban tudja 

segíteni a folyamatokat, mert utána 

elgondolkodtam, hogy mi zavarta őt 

tulajdonképpen. Kiléptem a saját 

nézőpontomból, hogy most kinek 

van igaza, és arra jutottam, hogy 

ahol ő felnőtt, kútról húzták a vizet a 

mosogatáshoz és így nem folyóvíz-

ben öblítettek, hogy vigyázzanak a 

vízre. Én meg otthon egészen mást 

láttam gyerekkoromban, így a kér-

dés, hogy kinek van igaza, értelmet-

Fotó: Kiss Gábor / reformatus.ro 
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•    KORONDI KINGA 

len. Valójában az igazi segítség 

ezekben a helyzetekben és a bizalom 

elnyerésében az, amikor ezeket a 

nézeteltéréseket meg tudjuk beszél-

ni, amikor átlátjuk, és tudunk ma-

gunkon kacagni. Nem az a lényeg, 

hogy igazam legyen, mert egy szere-

tetkapcsolat nagyon törékeny dolog, 

és ma a legtöbben abban vesznek el, 

hogy nekem van igazam, noha az 

volna a lényeg, hogy szeressem a 

feleségemet.  

 

– Mit tehetnek azok, akik vál-

ságba jutnak? 

– Ma már nagyon sok helyen le-

het szakszerű segítséget kapni. Szerte 

Erdélyben működnek családterápiás 

programok, de nagyon sokan szégyell-

nek segítséget kérni. Mi, lelkészek, 

már csak azzal, hogy meghallgatjuk 

őket, sokat segíthetünk, de szakem-

berek is vannak. Magyarországon 

már régóta működik a bibliai házas-

sággondozó szolgálat. A gyülekezet-

ben pedig a legjobb segítségnyújtás, 

ha létezik családos csoport, ahol ha-

sonlókkal lehetünk egy közösségben, 

és akkor észrevesszük, hogy a másik 

családnál is ugyanez a probléma, ott 

is ugyanez megtörténik, tehát nem 

csak velem van a baj. 

Merem állítani, hogy nagyon erős 

védőháló egy ilyen csoport.  

 

– A családok egy része azonban 

nem is tudja, egyre többet vesze-

kednek, de nem biztos, hogy rá-

jönnek, hogy valamit tenniük kell. 

– Természetesen különbség van a 

modern 21. századi nagyvárosi fiatal 

családok és az archaikus társadalmi 

berendezkedésnek megfelelően élő 

családok között. Bár a modern kom-

munikációs eszközök sokat lazítottak. 

De hogy miképpen lehet  segíteni, ez 

egy nagyon nehéz kérdés.  Például 

nyilvánvaló, hogy segíteni csak ak-

kor lehet, hogyha valaki megkér. 

Ezért van az, hogy ehhez is kell a 

kegyelem, de ha megtalálják azt a 

személyt, akiben megbíznak, az aki 

el tudja indítani, akkor lehet  lépése-

ket tenni a változás felé. 

 

– Ahhoz, hogy egy házasság 

működjön, természetesen mind a 

két félnek dolgoznia kell azért, 

hogy megmaradjon a megfelelő 

légkör és a megfelelő kapcsolat... 

– A házasság maga nem a bol-

dogság forrása. A Bibliában nem 

találjuk, hogy boldogok a házasok. 

Pálhegyi Ferenc, a bibliai házasság-

gondozó szolgálat egyik alapítója 

írja egyik írásában, hogy két elége-

dett embernek lehet boldog házassága, 

de a kapcsolatokban nem az össze-

adás érvényesül, hanem a szorzás. 

Azaz nem 0,5 + 0,5 = 1 (fél ember 

plusz fél ember lesz egy egész) ha-

nem 0,5 * 0,5 = 0,25 (félszer fél, 

azaz egynegyed). Ezért kell a kegye-

lem. Amikor összekötöm valakivel 

az életem, abban benne van már a 

hitem, benne van a lényemnek a leg-

mélye. Nemrég mondtuk el a felesé-

gemmel a házasság hetén, hogy 11 

éve vagyunk házasok, és még nem 

telt el egyetlen olyan nap sem, hogy 

úgy feküdjünk le, hogy haragudjunk 

egymásra. Ez kegyelem! Ott a Szent-

írásban, hogy ne menjen le a Nap a ti 

haragotokon, és én azt gondolom, 

hogy hívő emberként minél komo-

lyabban veszem Jézus tanítását, a hite-

met, a keresztény mivoltomat, annál 

inkább fel vagyok fegyverkezve az 

életemet érintő támadásokkal szem-

ben. Ez nem jelenti azt, hogy nincse-

nek problémáink, minden házat ér-

nek viharok, de ha a ház jól meg van 

alapozva, akkor kibírja a vihart. A 

kapcsolatunknak az teszi a legjobbat, 

ha az Isten közelségében éljük azt le. 

A Szentírás Krisztus és az egyház 

misztikus kapcsolatához hasonlítja a 

mély szeretetkapcsolatot. Nálunk pél-

dául szabály az, hogy reggel nem 

indulunk el anélkül, hogy ne mond-

junk el egy imát együtt. Ezek apró 

dolgok, de sokat segítenek, hogy ne 

úgy éljünk, mint a pogányok. Ezt 

nem úgy értem, hogy valamiféle ki-

emelkedő érdemeink vannak, hanem 

átszövi a családi életünket, hogy mi 

Istennek szolgálunk. Ez felszabadít 

bennünket, és ez egy erőforrás, ami 

látom, hogy másoknál is segít. 

● Interjú  

 Belle Gibson életvidám ausztrál lány volt, mindaddig, míg 10 évvel ezelőtt ki nem derült, hogy agydaga-

nata van és négy hónapja van hátra. Következett két hónap kemoterápia és sugárkezelés, de nem hozott semmiféle 

javulást. Belle azonban elszánt volt, hiszen beteg édesanyjáról és az öccséről is gondoskodnia kellett. Meditációs 

gyakorlatokat végzett, tornázott, szigorú diétát követett, és meggyógyult. Négy évvel később egészséges táplálko-

zásról szóló alkalmazást indított, ami igen sikeresnek bizonyult. Újabb két év múlva azonban kiderült, hogy minden 

hazugság volt, nem volt agydaganata, nem is kezelték két hónapig, nem kellett életmódot változtatnia, és termé-

szetesen nem is csodával határos módon gyógyult meg, hiszen nem is volt beteg. 

 A rákos megbetegedések aránya elég magas, mindenki ismer ilyen esetet. Sok közülük ma már gyógyítha-

tó, de előfordul az is, hogy néhány hónap marad hátra a beteg életéből. A túlélők száma azonban növekszik, és 

ez bizakodásra ad okot, egyre többet tudunk az okokról és a hajlamosító tényezőkről. Az egészséges életmód 

jelentősen javíthatja esélyeinket, de van amikor nem elegendő. Kéretlen vagy kért tanácsból bőven akad, ezt 

minden olyan ember tudja, aki találkozott már ezzel a betegséggel, de csak a megfelelő orvosi segítség vezethet a 

gyógyuláshoz. Találnunk kell orvost, akiben megbízunk, hogy meggyógyítsa testünket, és rá kell találnunk Istenre, 

hogy meggyógyítsa lelkünket. Aztán, ha szerencsések vagyunk, vagy másképpen fogalmazva, még dolgunk van 

itt, a földi életben, akkor meggyógyulunk, és örülhetünk még reggelenként a felkelő Napnak, mert az élet szép.  

La vita è bella 

K2 
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   Szolgálat ● 

 Két évvel ezelőtt, 2017 májusá-

ban kerültem lelkipásztor férjemmel 

és családommal a magyarkirályfalvi 

gyülekezetbe. Nagy szeretettel fo-

gadtak a királyfalviak, és szívesen 

váltak munkatársainkká az egyházi 

szolgálatban. 

Az előttünk szolgáló Fülöp Ernő 

lelkipásztor egy jól szervezett gyüle-

kezetet hagyott örökségül. Ennek 

része volt a nőszövetség is, melynek 

munkájába azonnal bekapcsolódtam.  

Lassan megismertem a gyülekezeti 

tagokat és azokat a területeket, ahol 

a nőtestvérekkel együtt szolgálni 

tudunk Isten dicsőségére és ember-

társaink hasznára. 

Örömmel mutatom be tevékeny-

ségünket. 

Első helyen a havonkénti rend-

szeres nőszövetségi bibliaóra van, 

melyet a gyülekezet lelkipásztora 

tart. Ezeken az alkalmakon Isten 

igéje a Szentírás nőalakjainak a hit-

életébe és példaértékű szolgálatába 

vezet be. Ilyenkor szoktuk megbe-

szélni a gyülekezeti tennivalóinkat is. 

Mivel falunkban sok az olyan 

idős személy, akik nem tudnak még 

a templomba sem eljönni, ezért az 

ünnepek alkalmával felkeressük 

őket. Lelki eledelként imádságos-

könyveket és egyéb hiterősítő kiad-

ványokat adunk nekik. A testiekre is 

gondolunk, mikor süteménnyel lep-

jük meg őket. 

Nemcsak a gyülekezeti diakóniai 

szolgálat fontos nekünk, hanem elő-

szeretettel gondolunk azokra is, akik 

ugyan nem tartoznak a közösségünk-

höz, de segítségre szorulnak. Idén 

február 14-én, a marosvásárhelyi 

állami öregotthonban tettünk látoga-

tást. Az idős testvéreknek megtartott 

áhítat rendjén a Mt 8,8 alapján szólt 

az Ige: „Uram, nem vagyok méltó 

arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem 

csak egy szót szólj, és meggyógyul a 

szolgám.” Van, amikor hangzatos 

beszédek helyett elég egy jó szót 

szólni, és van, amikor inkább csele-

kedni kell. Nőtestvéreink szorgalmá-

nak köszönhetően 50 doboz süteményt 

adtunk át az öregotthon lakóinak, akik 

ezt hálás szívvel fogadták. 

Örömmel segítünk a gyülekezeti 

rendezvények lebonyolításában is: 

vakációs gyermekhéten, idősek va-

sárnapján, egyetemes imahéten. Ez 

utóbbin, szorgos asszonykezek által 

készített kézimunkákkal kedvesked-

tünk a vendég lelkipásztoroknak. 

Szívesen veszünk részt különbö-

ző nőszövetségi rendezvényeken. 

Egyházmegyei és regionális találko-

zókon, a Bonyhai Kastélynapon, 

vagy éppen a minden esztendőben 

megrendezett női világimanapon 

örömmel találkozunk más gyüleke-

zetek asszonyaival. 

A jövőre nézve terveink között 

szerepel egy kézimunkakör kialakí-

tása, valamint a rendszeres beteglá-

togatás beindítása.  

Végül hálát adok Istennek, hogy 

nemcsak munkát, hanem munkatár-

sakat is kirendel a gyülekezeti élet-

ben, emlékezvén az igére: „Semmi 

felől ne aggódjatok, hanem imádsá-

gotokban és könyörgésetekben minden 

alkalommal hálaadással tárjátok fel 

kívánságaitokat az Isten előtt. És az 

Istennek békessége, mely minden 

értelmet felülhalad, meg fogja őrizni 

szíveiteket és gondolataitokat a 

Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7).  

Márták és Máriák 

•      KUN BERTA 

„Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem 

hagytad el, Uram, akik keresnek téged. ”   (Zsolt  9,11) 
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S ha százszor is becsapnak és ezerszer 

csalódom abban, kinek szívemet, 

mint álmából a rózsát, kitakartam, 

s ha éppen az árul el, kit életemmel 

fedeztem én, 

s ha tulajdon fiam 

tagad meg, 

és ha nem harminc ezüstért, 

de egy rongy garasért adnak el engem 

barátaim, 

s ha megcsal a reménység, 

s ha kudarcaim térdre kényszerítenek 

és elátkozom már, hogy megszülettem, 

s ha csak a bosszút hizlalja a hála 

híveimben, 

s ha rágalom kerít be,- 

akkor se mondom, hogy nem érdemes! 

Akkor se mondom, hogy nem érdemes 

hinni az emberben, akkor se mondom, 

hogy megélek magam is, néptelen 

magányban, mert irgalmatlan az élet. - 

 

De csöndes szóval eltűnődve mondom: 

bizalmam sarkig kitárult kapu, 

nem verhet rá lakatot a gyanú; 

ki-bejár rajta bárki szabadon. 

Egy besurrant csaló tiszteletére 

nem állítok őrséget tíz igaznak! 

 

Kit tegnap itt gyöngeség bemocskolt, 

megtisztálkodva megint betérhet újból; 

ki kétélű késsel jött ide ma, 

köszönthet holnap tiszta öleléssel! 

 

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem. 

Nem hirdetek bocsánatot rossznak, 

kegyelmet a hazugnak, 

nem tudok 

mentséget a könnyes képmutatásra, 

s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm, 

akár a nyers önzés orvtámadását. 

 

De hirdetem, hogy bűneink mulandók! 

Mint mamut és az ősgyík, a múltba 

porlad a gyűlölet és a gyanakvás; 

dühünk lehűl, 

csak szerelmünk örök. 

S halandó gyarlóságai között 

csupán maga az ember halhatatlan. 

Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen 

irgalmas vára bizalomból épül; 

s az önmagával vívott küzdelemben 

csak jósága szolgálhat menedékül. 

● Irodalom 

Garai Gábor 

Bizalom  

„Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevélykedjetek;  

a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok.”   (Zsolt  62,11) 
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Irodalom ● 

Ezek voltak Bambi gyerekkorá-

nak első napjai. 

Anyja mögött lépdelt a bozótot 

átszelő keskeny ösvényen. Mily kel-

lemes volt itt járni! ( ...) 

Bambi kérdezett. Szerette anyját 

kérdezgetni. Ez volt a legszebb: 

folytonosan kérdezgetni és aztán 

hallani az anya válaszát. Bambi nem 

is csodálkozott, hogy egyre-másra 

újabb és újabb kérdés ötlik az eszé-

be. Természetesnek érezte ezt és 

elragadóan szépnek. Szerette a kí-

váncsi várakozás pillanatait, míg a 

felelet megjött. Bármi volt is a fele-

let, Bambit teljesen kielégítette. Né-

ha persze nem értette, de így is szép 

volt, mert újra kérdezhetett tovább, 

és ez megint szép volt, mert ilyenkor 

a maga módján kiszínezhette, amit 

nem értett. Néha érezte, hogy az 

anyja nem adott egész feleletet, 

szándékosan nem mondott meg min-

dent, amit tudott. És ez volt aztán a 

legszebb. Mert ilyenkor különös kí-

váncsiság maradt vissza benne, ti-

tokzatos és boldog sejtés cikázott át 

rajta, nagy várakozás, amelytől bá-

nat és vidámság töltötte el, úgyhogy 

hallgatnia kellett. (…) 

Továbbmentek. Hirtelen világos 

lett előttük, vakítóan világos. Vége 

szakadt az útnak, a bokrok és cserjék 

zöld rengetegének. Néhány lépés 

még, és megnyílik előttük a sugárzó 

szabad tér. Bambi előre akart szalad-

ni, de az anyja hirtelen megállt.  

– Mi ez?! – kiáltott fel türelmetle-

nül és megbűvölve. 

– A rét – felelte az anya. 

– Majd meglátod. – Az anya el-

komolyodott, és figyelmesen körül-

fürkészett. Mozdulatlanul, magasra 

szegzett fejjel, feszülten fülelt, szi-

matolt a szélben, és igen szigorúnak 

látszott. 

– Rendben van – mondta végre –, 

kimehetünk. – Bambi nekiszökkent, 

de az anyja útját állta: – Várj, amíg 

hívlak! – Bambi abban a szempillan-

tásban megállt. – Jól van, fiam – 

dicsérte meg az anyja. – És most jól 

figyelj, mit mondok. – Bambi hallot-

ta, mily izgatottan beszél, s maga is 

egyre izgatottabb lett. – Nem olyan 

egyszerű a rétre kimenni – folytatta –, 

nehéz, veszélyes dolog. Ne kérdezd, 

miért. Majd megtudod. Most pedig 

mindenben szót kell fogadnod. Meg-

ígéred? 

– Igen. 

– Jó. Most tehát először egyedül 

megyek ki. Te maradj itt, és várj. És 

le ne vedd a szemed rólam. Ha azt 

látod, hogy visszafutok, akkor hátat 

fordítasz, és te is futsz, ahogy a lá-

bad bírja. Én majd utolérlek. – Hall-

gatott, gondolkodni látszott, és aztán 

nyomatékosan folytatta: – Minden-

esetre fuss, fuss, ahogy csak bírsz. 

Fuss…, és ha bármi történnék is…, 

ha mindjárt azt látnád…, hogy…a 

földre zuhanok…, ne törődj velem, 

érted?… Bármit láss, és bármit 

hallj…, csak fuss, sebesen, ahogy 

csak tudsz! ... Megígéred? 

– Igen – mondta Bambi halkan. 

– De ha hívlak – folytatta az anya –, 

akkor jöhetsz. És játszhatsz is künn a 

réten. Ott szép, és tetszeni fog ne-

ked. Csak… azt is meg kell ígér-

ned…, hogy az első hívó szavamra 

odafutsz hozzám. Feltétlenül. Hal-

lod? 

– Igen – mondta Bambi még hal-

kabban. Az anya olyan komolyan 

beszélt.  

És folytatta: 

– Kint…, ha hívlak…, nem sza-

bad bámészkodni és kérdezgetni, 

hanem, mint a szél, utánam! Jól je-

gyezd meg, fiam. Semmi gondolko-

dás, huzavona…, ha én futni kezdek, 

annyit jelent: utánam, és meg ne állj, 

míg újra benn nem vagyunk az erdő-

ben. Nem felejted el? 

– Nem – mondta Bambi szorong-

va. 

– No, akkor előremegyek – 

mondta az anya, és valamivel nyu-

godtabbnak látszott. 

Kilépett a rétre. Bambi nem vette 

le róla a szemét. Látta, ahogy lassú, 

méltóságos léptekkel halad előre. 

Csupa várakozás, félelem és kíván-

csiság volt. Látta, ahogy az anyja 

mindenfelé fülel, megrezzen, és ő 

maga is összerezzent, készen, hogy a 

sűrűbe visszaugorjék. De az anya 

újra nyugodtabb lett – elmúlt egy 

perc –, és vidámnak látszott. Fejét 

lehajtotta, előrenyújtotta nyakát 

hosszan, vidáman nézett át Bambi 

felé, és hívta: 

– Gyere! 

Bambi kiugrott. Irdatlan öröm 

ragadta el, oly varázserővel, hogy 

szorongását egy pillanat alatt elfelej-

tette. A sűrűben csak a fák zöld 

lombját látta maga fölött, s azokon át 

csak ritkán s kis résen át a szétszórt 

kék foltokat. Most a teljes égbolt 

terült szeme elé, magasan, végtele-

nül, s ez örömmel töltötte el, anél-

kül, hogy tudta volna, miért. Az 

erdőben csak egy-egy sugarát ismer-

te a napnak vagy a fény gyöngéd 

átszűrődését, mely aranyosan ját-

szott az ágakon. Most itt állott hirte-

len a forró, vakító Hatalomban, 

amelynek feltétlen uralma át- meg 

áthatotta, itt állott az izzó tűzáldás 

közepén, mely összezárta pilláit, és 

kinyitotta a szívét. Bambi mámoros 

volt; nem bírt magával, majd meg-

Felix Salten 

Bambi  
(regényrészlet) 
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● Irodalom / Ige 

A kegyelem  
csillagjegyében 

 
 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyik-

ben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegye-

lem csillagjegyében: „…sem magasság, sem mélység, sem 

semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az 

Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 

Urunkban.” (Róm 8,39)  
 
Január 

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, 

aki igazán hívja.”  (Zsolt 145,18)  
 

Február 

„Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is arat-

nak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja 

őket.” (Mt 6,26a)   
 

Március 

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem 

látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1a)  
 

Április 

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálko-

dik.” (Zsolt 37,5)   
 

Május 

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy 

irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segít-

ségre van szükségünk.” (Zsid 4,16)   
 

Június 

„Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon van-

nak tartva.” (Mt 10,30)  
 

Július 

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőz-

tem a világot.” (Jn 16,33b)  
 

Augusztus 

„De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bíz-

zatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27)  
 

Szeptember 

„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el té-

ged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne ret-

tegj!” (5Móz 31,8)  
 

Október 

„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod 

meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” (Zsolt 4,9)  
 

November 

„Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat ne-

kem?!” (Zsolt 56,12)  
 

December 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyör-

gésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket 

Isten előtt.” (Fil 4,6)  

bolondult. Ügyetlenül ugrott a magasba, háromszor, négy-

szer, ötször egyazon helyen. Nem tehetett róla, így kellett 

tennie. Valami kényszerítette, hogy a magasba szökelljen. 

Fiatal tagjai erősen nekifeszültek, mélyen és könnyen 

lélegzett, s minden lélegzettel a rét illataival annyi túlcsor-

duló vidámságot ivott, hogy meg nem állhatta: ugrálnia 

kellett. Bambi gyerek volt. Ha emberfia, bizonyára ujjon-

gott volna. De fiatal őz volt, és az őzek nem tudnak ujjon-

gani, legalábbis nem úgy, mint az emberek. Ujjongott tehát 

a maga módján. Lábaival, egész testével, mely pillanaton-

ként a levegőbe lendült. Anyja ott állt mellette, és örült. 

Látta, hogy Bambi egész bolond az örömtől. Látta, hogy a 

magasba ugrott, ügyetlenül visszaesett ugyanarra a helyre, 

maga elé meredt kábultan és mámorosan, és a következő 

pillanatban a magasba szökkent, újra meg újra. Megértette, 

hogy Bambi az erdő keskeny őzsövényeit, a szűk bozótot 

ismerte csak kurta életében, és azért nem tudott arról a kis 

darab földről elmozdulni, mert még nem fogta fel, hogy a 

szabad réten szaladgálni is lehet. Az anya lelapult, hosszan 

kinyújtotta mellső lábait, egy pillanatra Bambira mosoly-

gott, gyors szökkenéssel tovairamodott, egyre vadabbul 

körben és körben, hogy a magas fűszálak szinte zúgtak. 

Bambi megijedt és megtorpant. Jel volt ez, hogy visszafus-

son a sűrűbe? „Ne törődj velem – mondta az anyja –, bár-

mit láss és hallj, csak fuss, ahogy a lábad bírja!” Meg akart 

fordulni, hogy elmeneküljön, ahogy a parancs szólt. Ekkor 

hirtelen vágtában ott termett az anyja; csodálatos zúgással 

érkezett, két lépést hátrált, lelapult, mint az előbb, a sze-

mébe nevetett, és így kiáltott: 

– Fogj meg hát! – és elrohant, csak úgy porzott. Bambi 

elképedten nézett utána. Mit jelentsen ez? Mi történt egy-

szerre az anyjával? De az már jött is újra, oly őrjítő sebe-

sen, hogy Bambi szinte szédült, orrával az oldalába bökött, 

sietve mondta: – Fogj meg hát! – és elvágtatott. Bambi 

utána rohant. Néhány lépést. De lépteiből csakhamar köny-

nyű szökellés lett. Lába úgy vitte, azt hitte: száll; szinte 

magától vitte. Tér volt a léptei alatt, tér a szökelléseiben, 

tér, tér. Önkívületben volt. A fű fölségesen zúgott a fülébe. 

Pazar puha, selymesen gyöngéd volt, ahogy meg-megcirógatta. 

Közben kergetőzött, meg-meghempergett a fűben, majd 

talpra szökkent, s nekiiramodott, mint a kilőtt nyílvessző, 

hogy a következő pillanatban újra földön hemperegjen. Az 

anyja már megállt, nagyokat zihált, és mindig arrafelé for-

dult, amerre Bambi éppen elrepült. Bambi tombolt. 

Egyszerre csak nem ment tovább. Szünetet tartott, mell-

ső lábait kecsesen emelgetve ment az anyja mellé, és bol-

dogan a szemébe nézett. Aztán jókedvűen sétáltak egymás 

mellett. (…)  
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Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! 
 Itt a nyár, és ha még nem volt részed benne, bizonyára 

ki szeretnéd próbálni a vízen járó labdát. Ez a pár éves  

találmány által egy hatalmas méretű, áttetsző labda belsejéből 

tapasztalhatod meg, hogy milyen lehet a tengeren járni. A láb 

ugyan nem éri a vizet, és a süllyedés veszélye sem fenyeget, 

de még egy csendes vízű medencében is légtornászok ügyessé-

gével kell egyensúlyoznod, hogy ki ne csússzon alólad a lábad. 

Vajon képes lehet rá valaki, hogy lábait a vízbe merítve, való-

ban járjon a tengeren ?  

 Jézus tanítványai ezt elképzelhetetlennek, lehetetlennek  

tartották. Ezért amikor meglátták, hogy Jézus nem is egy csen-

des vízű tóban, hanem a háborgó tengeren jár, megrémültek. 

Azt gondolták, hogy kísértetet látnak.  Máté evangéliumának a 

14. részében olvashatunk erről, a 22. verstől kezdődően. Jézus 

azonnal megszólította a tanítványokat, és ezt mondta:  

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”  Így szólít meg téged és engem is, mikor hullámok közt hányódik életünk  

hajója. Bízzatok,  én létezem, hozzám lehet fordulni. Nem kísértet vagyok, hanem valóság. Nem képzeletbeli sze-

mély, nem a virtuális világ hőse. Én vagyok, létezem. Én élek.  

Hogy mennyire valós Jézus személye és állítása, arról Péter nagyon gyorsan meggyőződhetett. Félelmek és kéte-

lyek közt indult el Jézus felé. Járt a tengeren, büszke lehetett volna erre, de amint az erős szélre figyelt, süllyedni 

kezdett. Mennyire ismerős helyzet! Amint a világra figyelünk, süllyedni kezdünk. 

Jézus azonban azonnal ott volt, amikor Péternek szüksége volt rá. Ő ma is segít, beavatkozik, ha szükség van rá. 

Ha az ő kezét fogjuk, biztonságban vagyunk. Megígérte nekünk, és ezt a tanítványai is sokszor megtapasztalták.  

A fentebb megjelölt igehely alapján tedd helyes sorrendbe  

az alábbi mondatokat, majd olvasd össze a zárójelben 

levő betűket! Az így kapott szóval fordulhatunk mi is Jé-

zushoz! Az alábbi ének is segít a megfejtésben! 

 

(A) Jézus a vízen járva elindult a tanítványok felé. 

(I) Ő pedig felment a hegyre imádkozni. 

(L) A tanítványok rémülten kiáltozni kezdtek. 

(B) Jézus elküldte tanítványait hajóval a túlsó partra. 

(O) Azt hitték, hogy kísértetet látnak. 

(Z) Miközben beesteledett, a tengeren vihar támadt. 

(M) Jézus megszólította őket, hogy ne féljenek. 

Gyerekoldal ● 

2. Rettenetes látvány tárult 

a sötétben eléjük: 

Látták, hogy egy kísértet jön 

Egyenesen feléjük. 

3. Nézzétek csak, jár a vízen! 

Hullám hátán lépeget! 

Megszólal és ezt kiáltja: 

Én vagyok, ne féljetek! 

4. Én már tudom, ki jön hozzám, 

Jézus hangját ismerem. 

Mikor félnem kellene is, 

Benned bízom, Istenem! 
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● A Kézdi-Orbai egyházmegyében a 
nőszövetség idén is megszervezte Egy 
falat szeretet akcióját. Nagypénteken 
80 évet betöltött idős embereket láto-
gattak meg és ajándékoztak meg egy 
kis szeretetcsomaggal, nagy örömet 
szerezve ezzel nekik. 

• Nőszövetségi régiós konferenciára 
gyűltek össze a Székelyföld asszonyai 
május 11-én, Sepsiszentgyörgyön. A 
rendezvényt, melynek a Belvárosi és a 
Vártemplomi Református Egyházköz-
ségek voltak társházigazdái, zászlók 
felvonulása indította, majd Dénes 
Katinka vártemplomi református lelki-
pásztor hirdette Isten igéjét. A konfe-
renciát Berszán Margit elnöknő 
nyitotta meg köszöntőbeszédével, 
majd Incze Zsolt György, a Sepsi Re-
formátus Egyházmegye esperese mél-
tatta az asszonyokat, megköszönve 
azt, hogy áldozatos munkával, sokszor 
csupán háttérből építik Isten országát. 
A konferenciát köszöntötte Borsos 
Melinda, az EREK Nőszövetségének 
elnöke, Dálnoki Lajos, a Sepsi Refor-
mátus Egyházmegye főgondnoka és 
Pap Attila, a Belvárosi Református 
Egyházközség lelkipásztora. A sereg-
szemle sem maradt el. Felszólalt a 
négy egyházmegye elnöke: Szász 
Edit, Németh Zsuzsa, Kelemen Kari-
kás Eleonóra, valamint Bocz Ildikó 
Rita. Utóbbi, mint házigazda, részlete-
sen bemutatta a Sepsi egyházmegye 
nőszövetségének munkáját. A jelenté-
sek szerint mintegy 665 nő vallja ma-
gát nőszövetségi tagnak, és a szám 
növekedő tendenciát mutat. Sok az új 
kezdeményezés, lelkes munkálkodás 
jellemzi a nőszövetségek életét. Elő-
adást Fancsal Gerő Zsolt bibarcfalvi 
lelkipásztor tartott A kő marad cím-
mel. A bibliai József életén keresztül 
mutatott rá arra, hogy mennyi lelki 

terhet cipelünk életünk során. A ren-
dezvényt népviseletek bemutatása 
tette színesebbé, majd a Vártemplom 
Messzehangzó együttesének koncertje 
varázsolt magasztos hangulatot a meg-
jelentek szívébe. A tartalmas nap kö-
zös ebéddel zárult. 

• 2019. május 18-án ünnepeltük a 
Magyar Református Egység Napját 
Debrecenben, abból az alkalomból, 
hogy 10 éve egyesült újra a Magyar 
Református Egyház a Kárpát-
medencében. Erdővidékről két busszal 
indultak útra, hogy részt vegyenek a 
rendezvényen. Lelkészek, presbiterek, 
nőszövetségi tagok és számos egyház-
tag gondolta úgy, hogy ott a helye. A 
Kárpát-medencei Kórustalálkozó al-
kalmából a debreceni Kistemplomban 
vendégszerepelt a baróti Zatureczky 
Gyula Református Énekkar, vezényelt 
Aczél Zsuzsánna. Több asszony, nő-
szövetségi tag, a Debreceni Reformá-
tus Kollégium Oratórium termében 
részt vett a Református Nőszövetségi 
Találkozón, ahol két előadást is meg-
hallgattak: Dr. Kustár Zoltán, a DRHE 
rektora Az egységről – igetanulmány a 
Jn 15,1-8 alapján című előadásában 
az ige tükrében közelítette meg az 
egység fogalmát, majd Sajtos Szilárd 
tábori lelkipásztor, mentálhigiénés 
szakember, pár- és családterapeuta 
Család és keresztyénség. Egység. 
Egység? címmel tartott előadást. Be-
mutatkozott a Református Nőszövet-
ség, rávilágítva tevékenységük sokszí-
nűségére. 

• 2019. május 24-én 16 órától, a 
szászrégeni református templomban, a 
nőszövetség szervezésében került sor 
a XIX. Madárka, madárka népdalve-
télkedőre, amelyre 23 dalos kedvű, 
I-IV. osztályos tanuló jelentkezett 
szászrégeni és környékbeli iskolákból. 
Hálásak vagyunk ezért az alkalomért, 
amelyről mindnyájan lélekben gazda-
gabban térhettünk haza. Köszönjük 
mindenkinek, aki hozzájárult a ren-
dezvény megszervezéséhez és segített 
annak sikeres lebonyolításában. Isten-
nek legyen hála mindenért! 

• Tudományos konferenciával ünne-
pelték a Református Család alapításá-
nak 90. évfordulóját Kolozsváron, 
május 24–25-én. A Szolgálni szóval, 
betűvel, tettel című rendezvény visz-
szapillantást kínált az elődök munká-
jára, elgondolkodtatott a szolgálat, a 
belmisszió mindenkori formáiról, kü-
lönös hangsúlyt fektetve az írás szere-
pére. Az eseményen Kató Béla püspök 

tartott nyitó áhítatot a Zsolt 103,2 
alapján. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a kilencven évért való hálaadás-
kor nem szabad megfeledkeznünk a 
nyomorúság, tiltás éveiről: „Amikor 
életünket Isten elé visszük, nem lehet 
egy év sem hiány, amiért ne kellene 
hálát adnunk.” Dr. Lukács Olga, a 
Református Tanárképző Kar dékánja 
köszöntésében a szolgálat és szeretet 
ünneplésének jelentőségét hangsú-
lyozta. Borsos Melinda, az Erdélyi 
Református Nőszövetség elnöke sze-
rint a lap jó eszköznek bizonyult a 
nőszövetség és az egyház belmissziós 
céljainak megvalósításában, a csalá-
dok hitvallásos öntudatát erősítette, 
kitekintett a közéleti eseményekre. 
Missziója úgy papírra vetni a világot, 
hogy közben Istenre mutat, akinek 
jelenlétével történik minden. A konfe-
rencián értékes előadások hangzottak 
el felvidéki, magyarországi előadó 
tanároktól a Kárpát-medencei Magyar 
Református Egyház missziói szolgála-
tának múltjáról és úttörőiről.  

• A Marosi egyházmegyében május és 
június folyamán megtartották a körzeti 
nőszövetségi konferenciákat. Május 4-
én Kerelőszentpál volt házigazdája az 
Alsó-Maros menti konferenciának, 
melyen a helyi lelkipásztor igehirdetése 
után Tatár Anna szolokmai lelkipász-
tor tartott előadást. A körzet minden 
gyülekezetéből voltak nőszövetségi 
képviselők. Május 11-én, Marosvásár-
helyen, a kövesdombi templomban 
gyűltek össze a Felső-Maros menti 
körzet nőszövetséges asszonyai meg-
hallgatni Barticel-Kiss Emese cserealji 
lelkipásztor igehirdetését, majd Szé-
kely Ella előadását. A nyárádmenti 
asszonyok a káposztásszentmiklósi 
gyülekezet vendégei voltak június 1-
jén. A konferencián, amelyen jelen 
volt a magyarországi Békési Egyház-
megye Nőszövetségének küldöttsége, 
Kolárné Nagy Mónika lelkipásztor 
hirdette Isten igéjét, Papp Mónika 
köszöntő beszédet mondott és Koncz-
Vágási Katalin sarkadi lelkipásztor 
előadást tartott. A találkozók nagyon 
áldásos alkalmaknak bizonyultak.  

● Hírek 



 

 

18   2019 / 2 

  

 

Rejtvény ● 

 

 Kiadja a  

 Munkatársak: Borsos Melinda, Berekméri Melinda, Bustya Sándor,  

 Czirmay Csaba Levente, Korondi Kinga, Simon Imola, Székely Ferencz  

 Korrektor: Bálint Boglárka 

 Borítóterv: Orbán Tibor   

 Cím: Marosvásárhely, Bernády tér 3. szám.  

 Tel: 0265-214975  

 e-mail: promissio2007@gmail.com 

 Honlap: www.mariaesmarta.ro  

 ISSN: 1583-1329  Nyomda: Intermedia Kft. 

Rejtvényünkben a nagy székely mese-

mondó, Benedek Elek (1859–1929) 

emléke előtt tisztelgünk. Sírfelirata, 

melynek részletét rejtvényünkbe 

beépítettük, egyben az író szép val-

lomása is: 

 

„Jézus tanítványa voltam, 

Gyermekekhez lehajoltam…” 

Folytatás a rejtvényben. 

 

Vízszintes: 

1. A beépített vallomás első részlete, 

12. A hét negyedik napja, 13. Rába 

menti kis település Körmend közelé-

ben, 14. Ankara peremvárosa, 15. 

Duna parti város, közvetlenül Buda-

pest mellett, 17. Éli főpap és Sámuel 

próféta lakóhelye (1Sám 3), 18. 

Evangélium, 19. Ábrahám és Sára 

fia, 21. Üres kád! 22. Osztrák, spa-

nyol autójelzés, 23. Hágár is ez volt 

(1Móz. 16), 25. Orosz női név, 27. 

Rómában 650, 28. A leggyakrabban 

használt alkoholfajta, 29. … Jordá-

nia, sok vitára okot adó kis tájegység 

Izraelben, 30. Vissza: ötlet, 31. Az 

elszáradt legelő is ilyen, 32. Házi 

kedvenc, 33. Állatoknak földbe ásott 

búvóhelye, 34. A perc közepe! 35. 

Görög autójelzés, 36. Mosdótál, 38. 

Beke Márton, 39. Ádám és Éva első 

fia, 41. Sokszor, sokféleképpen meg-

énekelt orosz folyó, 43. Szakadt ru-

hában jár, 46. … Mihály, kortárs 

magyar irodalomtörténész, 48. Ado-

mányoz. 

 

Függőleges: 

1. Égiháború névelővel, 2. Fél ser-

leg! 3. Üres zár! 4. Kellemetlen, hi-

vatalos irat, 5. Törött varsa! 6. Ró-

mában 1500, 7. Bátor harcos, 8. 

Miklósa …, ismert magyar opera-

énekesnő, 9. A tavasz színe, 10. 

Zöngétlen mássalhangzó és ételízesí-

tő, 11. Enyedi Katica, 12. A beépí-

tett vallomás befejező részlete, 16. 

Ószövetségi próféta, aki megjárta a 

az oroszlánok vermét is, 19. Olasz és 

holland autók jelzése, 20. A nagy 

mesemondó szülőfaluja, 22. Bene-

dek Elek híres gyermeklapjának cí-

me névelővel, 24. Birtokol, 26. Üre-

sen néz! 27. Vissza: repedő egyne-

mű hangzói, 29. A klór vegyjele, 30. 

Péter és Pál Arany János versében a 

békesség helyett a … útját választot-

ta, 32. Vissza: … József (1889–

1953), jeles erdélyi író, 33. A régi 

neve gőzös volt, 35. Település Szé-

kelykeresztúr közelében, a hasonló 

nevű patak völgyében, 37. Zavaros 

volt! 39. Kinga egynemű hangzói, 

40. A leghíresebb bárkakészítő, 41. 

Holland helynevekben gátat jelent, 

42. Bibliai tájegység Édentől keletre 

(1Móz 4), 44. A jóíz lényege! 45. 

Észak-moldvai megye jelzése, 47. 

Kedd kezdete! 

 

Beküldendő: vízszintes 1, függőle-

ges 12. 

Megjegyzés: a bibliai nevek a Káro-

li Biblia szerint írandók.  

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

Karalábéleves húsgombóccal  
 
Hozzávalók: 2 db közepes méretű zsenge karalábé, 30 
dkg darált sertéshús, 1 ek. apróra vágott póréhagyma 
vagy vöröshagyma, 1 csokor petrezselyem, 2 ek. rizs, só, 
bors, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1 tk rozsliszt, 1 tk. fehér 
liszt, 2 csipetnyi csombor (borsikafű), 1 mk. őrölt piros-
paprika, 3 szál fokhagymaszár, 1 ek. olaj, 1 db tölteni való 
paprika, 1 db kisebb paradicsom.  
Elkészítés: A karalábék kisebb leveleit leszedegetjük, 
megmossuk és felvágjuk. A karalábékat megpucoljuk, 
majd kb. 1 cm-es kockákra vágjuk. Felaprítjuk a póré-
hagymát, majd egy nagyobb lábosban a hagymát és a 
karalábét kicsit megdinszteljük, sóval, borssal, 1 csipet-
nyi csomborral ízesítjük, közben kavargatjuk, majd fel-
öntjük 1 liter vízzel, valamint beletesszük a paprikát és a 
paradicsomot. Ameddig felforr a víz, elkészítjük a hús-
gombócokat. Egy edényben jól összedolgozzuk a darált 
húst a zöld fokhagymaszárral, a rizzsel, valamint sóval, 

borssal, 1 csipetnyi csomborral, pirospaprikával és a pet-
rezselyemmel. A kész masszából nedves kézzel kis (1,5- 
2 cm átmérőjű) gombócokat formázunk. A gombócokat 
belerakjuk a levesbe, majd a felvágott karalábélevelet is 
hozzáadjuk. Alacsony lángon főzzük, amíg a gombócok 
teljesen megfőnek, illetve a karalábé is megpuhul. Időn-
ként megkavarjuk. A tejfölből a liszttel habarást készí-
tünk, majd felengedjük a tejszínnel, és hozzáadjuk a  
leveshez. Hagyjuk még pár percig rotyogni, majd szük-
ség szerint utánaízesítünk.   
 

Sajtos cukkinifasírt   
 
Hozzávalók: 1 kg cukkini, 2 db tojás, 3 gerezd fokhagy-
ma, 20 dkg sajt, 6 dkg liszt, 5 dkg zsemlemorzsa (+ a 
forgatáshoz), 1 dl olaj,  1 csokor kapor vagy petrezse-
lyem vagy snidling (elhagyható), só, bors.  
Elkészítés: A cukkinit lereszeljük, megsózzuk, kb. 10 
percig állni hagyjuk, majd alaposan kinyomkodjuk, a 
levét leöntjük. A cukkinimasszához hozzáadjuk a tojást, 
az összezúzott fokhagymát, a reszelt sajtot, a lisztet és a 
zsemlemorzsát, végül az apróra vágott zöldfűszert 

(kapor, petrezselyem, snidling esetleg bazsalikom, ízlés 
szerint), majd megborsozzuk. A masszából kis kerek 
lepényeket formálunk, majd forró olajban, mindkét olda-
lukat aranybarnára sütjük kb. 3-4 perc alatt.   

Bodzás palacsinta eperrel  
 
Hozzávalók: A palacsintatésztához: 4 dl tej, 3 db tojás, 
2-3 ek. liszt, 4-5 db tenyérnyi nagyságú bodzavirág, 1 tk. 
bodzaszörp vagy cukor, csipet só, 1/2 db citrom reszelt 
héja. A tálaláshoz: friss eper, vaníliafagylalt.  
Elkészítés: A bodzavirágtányérokat megmossuk, majd 
az apró virágokat lecsipegetjük vagy ollóval levagdos-
suk. A tojásokat feltörjük, kettéválasztjuk a sárgáját és 
fehérjét. A tejet mélyebb tálba öntjük, hozzáadjuk a tojá-
sok sárgáját, 2-3 evőkanál lisztet és egy csipet sót, majd 
csomómentesre keverjük. A tojásfehérjéket kemény hab-
bá verjük, rászórjuk a virágokat és a reszelt citromhéjat, 
majd a lisztes masszába keverjük. Hozzáadjuk a bodza-
szörpöt vagy a cukrot. Ha szükséges, adunk még hozzá 
lisztet. A szokásosnál kissé sűrűbb palacsintatésztát kell 
kapnunk. (Pihentetni nem kell, azonnal süthető.) Kis 
lángon tetszés szerinti méretű palacsintákat sütünk, me-
lyek vaskosabbak mint a hagyományos palacsinta. (A 

szörptől vagy cukortól hamarabb barnul, ezért ügyeljünk 
a sütésre.) Amikor a széle már színesedik, körbe-körbe 
fellazítjuk a szélét, kissé alányúlunk és meglebegtetjük, 
így a közepe sem ég oda. Feltekerve, háromszögre vagy 
párnaformára hajtva tálaljuk. Megtöltjük vagy díszítjük 
az eperrel és a fagylalttal, apró bodzavirágokkal meg-
szórva tálaljuk.  




