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Tartalom ● 

Míg ennek a lapszámnak a 

felvezetőjét írom, egy neves, világ-

szerte ismert, magyar motivációs 

tréner éppen előadást tart vá-

rosunkban. Százak, ismerőseim 

közül is néhányan, elmentek 

meghallgatni, hogyan tanulható a 

boldogság, vagy miként legyünk 

önmagunk, hogyan éljünk mindig 

pozitívan.  S míg híres, sokak 

által követett trénerünk elmondja 

a jó életvezetéshez szükséges, tutti 

tippjeit, lelki szemeim előtt egy 

nagy sokaság jelentik meg, aki követi Jézust a hegyen.  Jézus 

pedig ilyeneket mondott nekik: „Boldogok akik sírnak, mert 

ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröksé-

gül bírják a földet” (Mt 5,4-5). Ez az üzenet egyáltalán nem 

illik bele napjaink motivációs beszédeibe. Akkor most melyik 

üzenetnek higgyünk? 

Az interneten könnyedén elérhetők a honlapok, elektroni-

kus portálok, blogok, videótartalmak, és egyre többen vannak, 

akik kisebb vagy nagyobb részét bebarangolják a netnek. A 

kérdés az, hogy mindabból, amit elérünk számítógépeinkkel, 

mit válasszunk, mit olvassunk, nézzünk, és ezt hogyan fo-

gyasszuk?   Kérdéseinkkel Kiss Gábort, egyházi sajtóreferenst 

kereste meg Korondi Kinga. Bustya Sándor jegyzetében felteszi 

a kérdést: Értjük-e, amit itt olvasunk? Ha nem, akkor addig 

kérdezzünk, amíg megértjük, mint az etióp kincstárnok, aki-

ről Benkő Mihály lelkész ír az igei elmélkedésben.  A dr. 

Borsos Szabolcs filozófus, mentálhigiénés szakemberrel készült 

interjúból megtudjuk, mennyire legyünk nyitottak az interneten 

megfogalmazott gondolatokra. Jó, ha a kritika és józanság  

pajzsát öltjük magunkra, így válogatva meg a tartalmakat. A 

világháló, a Facebook is lehet eszköz az Isten szerinti üzenet 

továbbításában. Erről Szász Tibor András felsősófalvi lelkész 

vall, saját példáján keresztül. Tőle tudjuk meg azt is, mi a 

legfontosabb számára ebben a lehetőségben. 

Mindnyájan, akik ennek a kis magazinnak a megjelené-

sén dolgozunk, reméljük, hogy idei utolsó lapszámunk még 

ünnep előtt eljut az olvasóhoz. Ünnep nélkül nem lehet élni. 

Ajándék, hogy vannak ünnepeink. Most éppen karácsonyra 

készülünk, a szeretet, család ünnepére. De valóban ezt ünne-

peljük karácsonykor? Veress László írása megismerteti az 

ünnepeink valódi jelentését. Ha ezeket már mind elolvastuk, 

akkor őrizzük szívünkben a havi bibliai igeverseket, oldjunk 

rejtvényt, kóstoljuk meg a nyírségi, szatmári ételeket. Közben 

figyeljünk, el ne szalasszuk azt a rendkívüli találkozást, amit 

mindenki másként él meg, de végleg meghatározza az életét. 

Istennel való találkozás ez. Isten, aki jelen van nemcsak az 

üdvtörténet eseményeiben, hanem az élet legegyszerűbb körül-

ményeiben, a lélek mindennapi rezdüléseiben. 

•   BORSOS MELINDA 
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● Igemagyarázat 

Találkozásainkban mindig van 

valami meglepő, vagy éppen meg-

rendítő. Éppen itt? Éppen most? –  

cikáznak gondolatainkban a kérdé-

sek. A találkozás egy élmény, mely-

nek emléke hosszabb-rövidebb ideig 

megmarad, kihatással van, vagy  

lehet  életünk további időszakára. 

Találkozáson azt értem, amikor vala-

kivel, valamivel úgy szembesülsz, 

hogy az elemi erővel hat rád. 

 Gondjaidba merülve igyekszel a 

forgalmas úton, amikor szembejön 

egy régi ismerősöd, akivel nagyon 

régen nem találkoztál. Elmeséled 

neki, hogy mi a baj, ő pedig tanácsot 

ad, megoldást nyújt. Később úgy 

emlékezel erre az esetre, hogy 

„véletlenül” találkoztál vele, s mi-

lyen jó, hogy ismerted, s ő is megis-

mert. Találkozol úgy valakivel, hogy 

később házastársad lesz. Találkozol 

azzal a pillanattal, amikor újszülött 

gyermekedet ölbe veheted, iskolába 

viszed, konfirmációjára készülsz. 

Találkozhatsz fájdalommal.  Talán a 

legmegrendítőbb az, amikor először 

találkozol  súlyos betegséggel,  

gyásszal, veszteséggel. Találkozá-

sok, melyek hozzátartoznak életünk 

krónikájához.  

Van egy találkozás, amit minden-

ki másképp él át. Sokszor titokzatos, 

nagyszerű, megmagyarázhatatlan 

élmény. Máskor egyszerű, hétközna-

pi, de mégis emlékezetes. Istennel 

való találkozás ez. Isten, aki jelen 

van nemcsak az üdvtörténet esemé-

nyeiben, hanem az élet legegysze-

rűbb körülményeiben, a lélek min-

dennapi rezdüléseiben. 

Az etióp kincstárnok megtérése  

is egy ilyen találkozástörténet. Ne-

héz lenne egy szóval jellemezni, egy 

mondatban összefoglalni. Ugyanis 

egyszerre emberi, hétköznapi, 

„földhözragadt” történet, ugyanak-

kor, mintha a „föld” összeérne  a 

mennyel. Mennyei magasságba 

emelkedik az egyszerű, „földhöz-

ragadt” találkozás. 

A Gázába vezető út, amelyen a 

történelem folyamán sokan, sokszor 

végigutaztak, most az Írás szerint 

„néptelen”. Egy mennyei esemény  

helyszínévé válik, ahol a Mindenha-

tó Isten lehajol az Őt kereső, kutató 

emberhez. A történet szerint az etióp 

királynő udvari főembere, kincstár-

noka halad végig a gázai úton. Jeru-

zsálemben volt. Nem szabadságon, 

bár „megengedhetné magának”. 

Nem is tanulmányúton, vagy esetleg 

hivatalos küldetésen, mondjuk 

kincstárnokok, pénzügyminiszterek 

találkozóján. Nem, templomban 

volt. Ő, aki nem is zsidó, közel 2500 

kilométert tett meg lakóhelyétől  

Jeruzsálemig, azért, hogy Isten 

templomában legyen, hogy Izrael 

hatalmasan cselekvő Istenének köze-

lében lehessen. Miért volt ez számá-

ra fontos? Erről nem mond semmit 

az Írás. Talán a kíváncsiság hajtotta, 

vagy valamilyen titkos lelki terhet 

akart ott letenni, hogy békére, nyu-

galomra találjon. Azt sem tudjuk, 

hogy megtalálta-e Jeruzsálemben, 

amit keresett, amiért oda utazott? 

Kapott-e feleletet kérdéseire? Meg-

nyílt-e számára  az ég? Elvárásainak 

megfelelően történt-e minden? Meg-

kapta-e mindazt, amiért pénzt, időt 

áldozott? Mindezekről nem tájékoz-

tat bennünket az Írás. Viszont tu-

dunk arról, hogy vásárolt magának 

egy tekercset, Ézsaiás könyvét. Nem 

régiségként tekintett rá, és nem is 

egy ritka szent iratként, amivel gya-

rapította valószínűleg amúgy is tete-

mes vagyonát. Nem ereklyeként, 

„souvenirként”, porosodó tárgyként 

kezelte az Írást. Nem. Ez a pogány 

hivatalnok hazafelé tartva hangosan 

olvasta Ézsaiás próféta könyvét. Ku-

tatta az írásokat: „Amint a juhot le-

vágni viszik, és amint a bárány néma 

a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a 

száját. A megaláztatásért elvétetett 

róla az ítélet, nemzetségét ki sorol-

hatná fel? Mert élete felvitetik a 

földről”. Mit mondhatott ez a titok-

zatos prófécia egy olyan embernek, 

aki még csak nem is ismerte azt az 

Istent, aki a próféta által szólt? Biz-

Érted is, amit olvasol?  
(ApCsel 8,26-40 ) 

Boldizsár István: Olvasó nő (olajfestmény) 
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tosan nem sokat, amint az később ki 

is derül. De mégis olvasta a tekercset 

és kereste benne Isten üzenetét. 

„Élettérképként” forgatta, talán ön-

magát is kereste benne, még akkor 

is, ha úgy tűnt, hogy hiába vesződik 

vele, mert nem érti. 

„Érted is, amit olvasol?” hangzik 

egy számára ismeretlen férfi szájá-

ból a kérdés, akit Isten Lelke szemé-

lyesen hozzá küldött.  A hivatalnok 

ekkor még nem is sejti, hogy amit 

ott átél, az a „nagy találkozás”. Az 

az Isten szólítja meg őt egy szolgája 

által, aki a prófétával is tudatta 

mindazt, amit lejegyzett a tekercsbe. 

„Hogyan érthetném, míg valaki meg 

nem magyarázza?” – hangzik a vála-

sza. És a következő pillanatban már 

nem a találkozás szabályai a fonto-

sak, nem a bemutatkozás, utazásról, 

időjárásról, a körülményekről való 

beszélgetés, hanem az Írás megérte-

tése, Isten üzenetének megértése. 

Fülöp nem erőszakosan, nem ajtóstól 

tör be a kincstárnok életébe. Kíséri a 

hintót egy ideig. Hallja, hallgatja 

amint a kincstárnok a számára érthe-

tetlen igerészt olvassa, majd „beszél-

ni kezdett, és az Írásnak ebből a he-

lyéből kiindulva hirdette neki Jé-

zust.” (ApCsel 8,35) Nagyon sajná-

lom, hogy nem maradt fenn a Fülöp 

prédikációja. Mit és hogyan mondta 

el a kincstárnoknak Jézusról szóló 

beszédét? Sokat okulhatnánk belőle, 

hogy amikor mi is mai „Istent-

keresőkkel” találkozunk, vagy 

„Istentől eltávolodottaknak” szeret-

nénk Jézusról beszélni, hogyan  

tegyük. Egyet azonban megtanulha-

tunk a „lelkesen kereső” kincstárnok 

és a Lélek által hozzá küldött Fülöp 

találkozásából: „Akiket Isten Lelke 

vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14), 

s a „teremtett világ sóvárogva várja 

az Isten fiainak megjelenését” (Róm 

8,19). Azokét, akik tudják, értik és 

megértetik, hogy „Áldó hatalmak 

oltalmába rejtve,... Isten őriz híven, 

reggel, este, Ő hű lesz, bármit hoz-

zon a jövő.” S „Aki megért és meg-

értet, egy népet megéltet” (Kányádi 

Sándor). A kincstárnok számára ért-

hetővé vált, hogy Isten sokkal köze-

lebb van hozzá, mint gondolná, hogy 

Jézus Krisztus ígérete – „Veletek 

vagyok minden napon a világ vége-

zetéig” (Mt 28,20) – őrá is érvényes, 

ezért  legfőbb vágya az volt, hogy 

megkeresztelkedjen. A keresztség 

által bekapcsolódott Krisztus örök-

életre elválasztott seregébe, melyen 

a halál sem vehet erőt.   

Ellenségeskedés, elnyomás, erőt-

lenség, kitaszítottság, lelki terhek...?

Továbbra is jelen vannak, keseríte-

nek bennünket is földi életünkben, 

de ott van, jelen van mindezek felett 

a Mindenható Isten akarata, bátorító 

vigasztalása. Az etióp kincstárnok 

által vásárol Ézsaiás tekercsben is fel 

van jegyezve: „Ne félj, mert megvál-

tottalak, neveden hívtalak, enyém 

vagy” (Ézs 43,1). Érted-e, amit olva-

sol kedves olvasó?  

 Igemagyarázat ● 

Mikor már az észőrjítő  kérdésekre nem 

érkezik válasz, és a mélysötétben 

csak sodródnak tova a megtört szívek: 

egyetlen fény maradt, amely útjelzővé 

válhat: egyetlen fénysugár, 

amely még mindig ragyog: az Ige. 

    Leleszi Balázs Károly 
 

Útjelző 

Kovács Margit: Olvasó lány (kerámia) 

●   BENKŐ MIHÁLY 
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● Jegyzet 

– Filmen nincs meg? – kérdik gyakran a kötelező ol-

vasmányok listáját böngésző diákok, azzal a nyilvánvaló 

szándékkal, hogy ha lehet, spórolják meg az irodalmi 

alkotások megismerésére szánt időt. Ráadásul tudatában 

vannak, hogy a pörgő képsorokat sokkal könnyebb befo-

gadni, mint szöveget olvasni, értelmezni, felfogni az  

általa közölt történeteket, gondolatokat. Tízből négy is-

kolásnak gondot okoz az elolvasott szöveg megértése, 

összefoglalása, visszaadása. Felnőttek sorában sem  

sokkal jobb az arány.  Szívesebben nézzük, mintsem 

olvassuk a történeteket, beszámolókat, híreket. A tájéko-

zottságával kérkedő ember ma már nem arra hivatkozik, 

hogy mennyit olvasott, hanem arra, hogy ezt is, azt is, 

meg amazt is látta. Kérdés, hogy mit fogott fel belőle, és 

előbbre haladt-e a látottak által.  

Az első tanítványok korában ugyan még nem létezett 

film és fénykép, de Jézus is használt képeket: hasonlatokat 

és példázatokat mondott, hogy ezek által vigye közelebb 

hallgatóságához a tanításait, és befogadhatóvá, érthetővé 

tegye azokat.  A magvető, a jó pásztor vagy a szőlősgaz-

da példázata adalék, segítség ahhoz, hogy felfogjunk, 

megértsünk valamit a mennyek országából. Még így is 

megeshet, hogy félreértjük az olvasottakat, hallottakat. 

Nem is oly régen, a gonosz szőlőmunkások példázatát 

úgy értelmezte valaki, hogy kizsákmányolt jobbágyokról 

szól, akik az „azé a föld, aki megdolgozza” elv alapján 

elűzik, megverik a földesúr embereit, majd a föld birtok-

lása érdekében megölik az örököst. Előfordult, hogy a 

tanítványok sem értették, hogy mire utal a példázat, ezért 

arra kérték Jézust, hogy magyarázza meg azt. 

Ha a példázatokat, a szemléltető képeket is szükséges 

magyarázni, mennyivel inkább a Szentírás nehezebben 

érthető szakaszait! Például, – a témánknál maradva –, 

azt, hogy miért csak egyeseknek adatott meg, hogy meg-

ismerjék a mennyek országának a titkait, másoknak pedig 

nem? Mindannyiunkban vannak ehhez hasonló kérdések, 

melyek foglalkoztatnak és magyarázatra várnak. Isten-

tiszteleteink központi része, az igehirdetés, az igemagya-

rázat szolgálná azt a célt, hogy a felolvasott igeszakasz 

mindenki számára érthetővé váljon. Ha felkészületlen a 

lelkipásztor, és a gyülekezet nem magyarázatot, hanem 

rögtönzést, általánosságokat, közhelyeket hall, olyan 

történeteket, amelyek semmiképp sem köthetők a ma-

gyarázandó igéhez, nem csoda, hogy a templomlátogatás 

mértéke megcsappan. A templomtól, gyülekezettől eltá-

volodók aztán olyan helyeken kötnek ki, ahol ugyan Is-

tenre hivatkoznak, és magyarázat is van bőven, – jóllehet 

ellentmondásokkal tele –, ám erősen megkérdőjelezhető, 

képzetlen, hiteltelen a magyarázó személy. 

Erdélyben is többször megfordult az a távolba szakadt 

földink, aki meditációs tanfolyamra hívja „kedves szé-

kely Istenkereső Tesóit”. Idegen hangzású néven mutat-

kozik be, felvett neve – saját magyarázata szerint – töb-

bek közt ezt is jelenti: „sok, sok, sok isteni tulajdonság 

és isteni képesség lakótemploma”. Milyen isteni tulaj-

donságai és képességei lehetnek egy teremtménynek? 

Mindenható? Mindentudó? Teremtő? Ha pedig valaki 

nem az, akinek vagy aminek mondja magát, miért  

hinnénk el képtelen tanításait és magyarázatait? 

 

    Káldi János 
 

Hogyan  
fejthetné meg 

Azt kellene kitalálnom, 

kinek a sírása ez a fa? 

Miért fáj el nem múlóan 

minden mozdulata? 

 

Azt kellene kitalálnom, 

kinek a bánata ez a folyó? 

Kinek a tűnődése a szélben 

a hajnali hó? 

 

A Mindenség titkát, igen, 

azt kellene megfejtenem. 

De hogyan fejthetné meg a véges 

azt – ami végtelen? 

Értjük-e?  

•   BUSTYA SÁNDOR 
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Interjú ● 

– Beszélgetésünkben Borsos 

Szabolccsal, – aki filozófus, men-

tálhigiénés szakember, a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum tanára –, 

éppen ezért innen indulunk ki, 

hogy megsokasodtak-e az ilyen 

tanok, vagy csak egyszerűen hoz-

záférhetőbbé váltak?  

– Megszaporodtak, és persze hoz-

záférhetőbbek is lettek. Ez a két je-

lenség összefügg, még segíti is egy-

mást, elég, hogyha a videomegosztó 

csatornákra gondolunk. Ha rákere-

sünk egy kifejezésre, ömlenek a vi-

deók. Ezek nagy tömegek számára 

hozzáférhetők. Most már televízió-

csatornák is vannak, amelyek ilyen 

tartalmakat közvetítenek. Ez azért 

érdekes, mert első látszatra hiteles-

nek tűnő emberek kerülnek a stúdi-

ókba, ahol elmondják a maguk kis 

történetét. Ezek a személyek ellen-

őrizhetetlen diplomákkal rendelkez-

nek, felsorolnak ilyen vagy olyan 

képzéseket. Aztán négy-öt mondat 

után kiderül, hogy olyan gyógyítók, 

akik valójában ezotériával foglal-

koznak, és egy nagyon szűk réteg-

nek kínálnak megoldást. Ezt pedig ki 

is mondják.  

Tudni kell, hogy ezek megnézhe-

tő videók, de semmiképpen nem kö-

vetendők. Ha ilyen videókat nézünk, 

vagy ilyen könyveket olvasunk, és 

különböző életvezetési technikákkal 

ismerkedünk meg, akkor a kritika és 

a kellő józanság pajzsát kell ma-

gunkra öltenünk, mert kiderülhet, 

hogy nincs meg a várt hatás. Nem 

hozza meg a gyógyulást vagy fejlő-

dést, és ez mindenképpen kudarcot 

jelent. Akár végzetes is lehet, ha pél-

dául valaki komoly betegséggel 

küzd. Kellő kritikával meg lehet 

nézni ezeket. Azzal a céllal, hogy 

tájékozódjunk, mi történik a világ-

ban ezen a területen. Ilyen értelem-

ben nem károsak, sőt megerősítik az 

embert abbéli hitében, hogy a ke-

resztyén hitvilág az, ami számunkra 

elfogadható, és követendő.  Szá-

munkra ez a járható út. 

 

– Négy-öt mondat után miből 

derülhet ki? 

– Abból derül ki, hogy olyan fo-

galmakat használnak, – mondjuk az 

első két három mondatban –,  

amelyek a keresztyén hitvilágból  

származnak, de amikor értelmezik  

ezeket,  szinkretista módon teszik. 

Ötvözik a különböző vallások tanítá-

sát. Jézus Krisztus mellé Buddhát is 

odaültetik az asztalhoz. Egyfajta 

relativizálódás történik, ami túlmegy 

a vallási tolerancia szellemiségén. 

Egyik ilyen nézet, amit előszeretettel 

bevezetnek, az a léleknek a vándor-

lása. Ennek  komoly megvitatására, 

azt gondolom, hogy éveket lehetne 

áldozni. Nem lehet egy csuklómoz-

dulattal,  vagy egy tízperces videó 

keretében elintézni.  Meglehetősen 

veszélyes dolognak tartom,  amikor 

valaki arról kezd beszélni, hogy ő 

valakinek a valahányadik reinkarná-

ciója. Azért is kiemelten veszélyes, 

mert ma annyi ilyenfajta tartalom 

hozzáférhető, hogy nagyon nehéz 

hiteles információhoz jutni. 

 
– Mi a teendő, ha valami kicsit 

is gyanússal találkozunk? 

– Az átlagnál több ilyen tartalmat 

nézek. Módszeresen figyelem, és azt 

látom, hogy ezeknek az embereknek 

a döntő többsége önjelölt próféta. Ez 

az első jel, ha valaki önmagát hirde-

ti. Hogy ő a gyógyító, vagy hasonló. 

Az ilyent jó messze elkerülném, 

óvakodnék tőle, hogy  komolyan 

vegyem. Ugyanakkor az  is elképzel-

hető, hogy ezeken a fórumokon 

olyan hiteles közösségi emberek je-

lennek meg, akik tényleg belső ihle-

tettségből indulnak el. Valami na-

gyon jót akarnak önmaguk és a kö-

zösség javára. Nyilvánvalóan gyü-

mölcseiről ismerszik meg a fa, a 

A kritika és a józanság pajzsát  
öltsük magunkra!  

Ha az internetes keresőbe beírjuk azt, hogy „lélekvándorlás”, 

nagyjából százezer találatot kapunk válaszul. Ezeknek többsége 

úgynevezett bizonyítékokkal szolgál erre a tévtanra. Ha egy  

videomegosztón keressük ugyanezt, még több eredményt talá-

lunk. A magyarul elérhető tartalmak egy kis szeletéről beszélünk 

csupán, de találhatunk a karmával, az embereket körülvevő  

aurával foglalkozó anyagokat, világvége jóslatokat, a fény gyer-

mekeiről, a mágiáról, és más ezekhez kapcsolódó tanítást.  

Nem biztatok senkit, hogy elmerüljön ezek tanulmányozásába. 

Rengeteg butaság van bennük. Kérdés, hogy a tanok és tév-

tanok ekkora rengetegében hogyan igazodhatunk el.  
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● Interjú 

•    KORONDI KINGA 

Bibliában is ezt olvassuk. Ezeknek 

az embereknek érdemes esélyt ad-

nunk, hogy elmondják, hogy hogyan 

is élik meg a megtérésüket, a meta-

noiát. Megtörténhet, hogy tényleg 

valami  jót akarnak. Itt nagyon nehéz 

különbséget tenni, de talán érdemes 

odafigyelni. Aztán vannak az agresz-

szívebbek, akik mindjárt az elején 

tisztázzák, hogy az üdvösség csak 

néhány embernek szól. Ez az ezoté-

riának a legfontosabb ismérve. Az 

ilyen típusú eszméktől, emberektől 

óva intenék mindenkit. Érdemes be-

legondolni, hogy ha ezen a téren így 

gondolkodik, akkor milyenek lehet-

nek a hétköznapjai, milyen lehet a 

baráti és családi viszonyrendszere. 

Természetesen könnyen lehetne még 

ilyen kategóriákat sorolni, de elég 

arra figyelnünk, hogy mennyire van 

összhangban a keresztyén egyházunk  

tanításával. Ha kisebb eltérések van-

nak, akár arra is gondolhatunk, hogy 

az illető ismerethiányából fakadnak 

ezek az eltérések. Ha a jó szándék és 

a nyitottság megvan, ez még lehet, 

hogy belefér. De ha valaki módsze-

resen, tendenciózusan terjeszti a 

szinkretista elméleteket, vagy kinyi-

latkoztatásszerűen beszél, azzal már 

akár  kárt is tehet a lelkünkben és a 

közösségi életünkben.  

Amikor választanunk kell, akkor 

az elsődleges a közösségi szempont 

kell legyen. Ha az illető csakugyan a 

közösség érdekeit tartja szem előtt, 

akkor érdemes odafigyelni rá. A má-

sodik szempont pedig az önzetlen-

ség, vagyis, hogy nem kér cserébe 

semmit. Ezt követi a türelem, vagy 

más szóval a tolerancia, hogy nyitott-e 

a másképpen fogalmazók, máskép-

pen gondolkodók irányába, ami a 

vallási témákat illeti. Tiszteletben 

tartja-e az emberi méltóságot, elfo-

gadja azt, hogy az életünk örökkéva-

lósága egyfajta lelki szabadságot is 

kell jelentsen. A lelki szabadság pe-

dig arra vonatkozik, hogy semmi-

képpen sem törekszik arra, hogy 

begyömöszölje a lelkemet vagy a 

lelki irányultságomat bármilyen 

zsákutcába. Ha az előbbiek megvan-

nak és azon dolgozik, hogy a közös-

ség felemelkedjen, akkor érdemes 

odafigyelni rá. Ez érvényes mind a 

vallási kérdésekben, mind a politiká-

ban, vagy gyakorlatilag bárhol. Ami-

kor valaki a közösségnek valamilyen 

szintű vezetője szeretne lenni, vagy 

úgy viselkedik, mintha ilyen érte-

lemben kódolva lenne a viselkedése, 

akkor érdemes erre odafigyelni. Saj-

nos látjuk, hogy vannak önjelölt pró-

féták, akik nagyokat mondanak. Ez 

tulajdonképpen szomorú, mert el-

képzelhetőnek tartom, hogy vannak 

olyanok is, akik szép dolgokat mon-

danának, de végül belekeveredik  a 

szemét. Az internet világában tehát 

adott a lehetőség arra, hogy az em-

ber zsákutcába kerüljön, de arra is, 

hogy  tanuljon. Nem minden ördög-

től való, de a kellő keresztyén józan-

ság mindenkiben meg kell legyen. 

 

– Az könnyen belátható, hogy a 

testi vagy lelki gyógyulást ígérő 

sarlatánok miféle kárt okozhat-

nak, de a hamis tanok hirdetői mi-

lyen veszélyt jelentenek? 

– Az egyik nagy veszély, hogy a 

közvetlen környezetet is rombolják, 

mert nagyon nehéz közép- és hosz-

szútávon együtt élni olyan emberrel, 

akinek hamis meggyőződései van-

nak az életről, a világról. Ami pedig 

bennünket illet, ilyenkor zsákutcába 

kerülünk, amiből mielőbb ki kell 

jönnünk, ha tovább szeretnénk ha-

ladni a józanság útján. Azt is láthat-

juk, hogy alapvetően új dolgokat az 

elmúlt 2000 esztendőben nemigen 

mondtak. Ami ilyennek tűnt, arról 

kiderült, hogy vagy pénz van mögöt-

te, vagy egy szűk csoport érdeke. Ez 

összeegyeztethetetlen azzal, amit mi 

gondolunk az életről, a közösségről.  

Ugyanakkor az is fontos, hogy 

meg kell értenünk azokat az ember-

társainkat, akik bekerültek egy ilyen 

zsákutcába, mert valószínűleg krízis-

be került életekről van szó. Amikor 

az emberek keresik a vigasztalódást,  

nem hiányzik az, hogy még mi is 

ostorozzuk őket. Azt hiszem, hogy 

az lehet a megoldás számukra, ha 

széles fórumot kínálunk arra, hogy 

keresztyén egyházaink megnyilvánu-

lásaként, ezekről az értékeinkről  

beszéljünk.  Nem tehetünk úgy, 

mintha ezek nem léteznének. A saját 

hitünket úgy kell megfogalmazni, 

hogy annak alapján bárki élhető jö-

vőképet formálhasson. 

Kovács Margit: Gondolkodó (kerámia) 


ezotéria – titkos tanokra használt kife-

jezés, amelyek csak egy csoport beava-
tottjai számára ismeretesek  


szinkretizmus – eltérő vagy ellent-
mondó nézetek összeegyeztetésére 
irányuló törekvés  


metanoia – átfordulás, átalakulás 



 8 

 

  

2019 / 4 

Interjú ● 

– Különböző blogokat ajánlanak itt. A reposzt példá-

ul egyike az érdekes és sikeres blogoknak. Lelkipászto-

rok és laikusok írják, de nem az egyházi élet különböző  

vetületeire reagálnak, hanem a közéleti, politikai esemé-

nyekre. Ez abból a szempontból jó, hogy az egyháziak is 

reagálnak mindarra, ami történik. Tanácsot nehéz adni, 

hiszen csak arról tudok beszélni, hogy én magam hogyan 

válogatok. Korábban volt egy projektünk az Agnus  

Rádiónál, amely éppen ezt szolgálta. Akkor megpróbál-

tunk összegyűjteni értékes írásokat, és egy blogringet 

létrehozni. Ide olyanok küldtek cikkeket, akik amúgy is 

írtak, csak nem találtak megfelelő felületet írásaik közlé-

sére. Másfelől olyanokat kértünk fel, akiknek volt egyéni 

hangjuk. Azt szerettük volna, hogy akik ezeket olvassák, 

mást kapjanak, mint ami egyéb felületen fellelhető. 

– Maguk az olvasók akarva-akaratlanul is talál-

koznak mindenféle oldalakkal a neten, mire érdemes 

figyelni? 

– Elsőként meg kell nézni, hogy milyen oldal az, amit 

esetleg bekövetünk. Válogatni kell már a Facebook 

üzenőfalra beérkező tartalmak közül is. Meg kell nézni 

azt, hogy mások mit osztanak meg, és kicsit utána olvasni, 

hogy az az oldal mivel is foglalkozik. A Facebook 

egyébként egy hihetetlen jó lehetőség üzenetek szórására, 

annak ellenére, hogy egyre inkább a képi világ, a vizuali-

tás irányába tolódik el. Egyébként ez igaz más tartalmak-

ra, és közösségi felületekre is. Az egyházközségeknek 

ilyen értelemben  hatalmas lehetőség van a kezükben.  Jó 

fotót készíteni ma már könnyebb, de emellett a Faceboo-

kon rengeteg olyan kép van, akár szöveggel párosítva, 

amit meg lehet osztani. 

 
– Mitől válik egy ilyen tartalom sikeressé? 

– Egyrészt kell ismerni a célközönséget. Ki az, akihez 

szólni akarok? Ennek ismeretében könnyű ilyen típusú 

tartalmat előállítani. Nemrég elkezdtünk egy nagy felmé-

rést készíteni az olvasók  igényeiről. Azt éreztük, hogy 

az a médiatartalom, amit előállítunk, az nem az, amit az 

emberek olvasni szeretnének, és emiatt elveszítjük őket. 

Figyeltük az online visszajelzéseket,   a kattintások szá-

mát, vagy reakciók számát. Ebből az derült ki, hogy az 

erdélyi református gyülekezetben, az istentiszteletre járó 

emberek körében az egyik legnépszerűbb téma az egy-

háztörténet. Ezzel az információval már lehet tervezni. 

Ugyanakkor az egyéni hang nagyon fontos a siker-

hez. Saját példával jövök ismét: amikor kiderült, hogy 

cukorbeteg vagyok, akkor azt találtam ki, hogy kiírom 

magamból. Ennek találtam egy metaforát, és egy blog-

ban  elkezdtem sztorikat írni, amelyek a különböző vér-

cukoreredményekhez kapcsolódtak. Azt hiszem, hogy 

ezek az ismérvek, amik miatt az emberek elkezdenek 

olvasni valamit, vagy követni valakit.  Kell lennie benne 

valami sztorinak, valamilyen fajta linearitásnak. Fontos 

tehát a témaválasztás és a hang. 

 

- Szó volt róla, hogy ez egy jó eszköz, amit lehet 

jóra és rosszra is használni. Azt gondolom, hogy az 

Elveszve a blogok világában 
Egyértelműen túlkínálat van netes tartalomban. Honlapok, elektronikus portálok, blogok, vi-
deótartalmak könnyedén elérhetőek még akkor is, ha csak az ingyenesen hozzáférhető részét 
tekintjük az internetnek. Egyre többen vannak, akik kisebb vagy nagyobb részét bebarangolják 
a netnek. A kérdés az, hogy mindabból, amit elérünk számítógépeinken, mit válasszunk, mit 
olvassunk, nézzünk, és ezt hogyan fogyasszuk? Mennyire legyünk nyitottak az itt megfogalma-
zott gondolatokra? Értjük-e, amit itt olvasunk? Kérdéseinkkel Kiss Gábort, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület sajtóreferensét kerestük meg, aki nem meglepő módon, mindjárt az ele-
jén, a református.hu honlap bloggyűjteményét hozza fel példának. 

Hincz Gyula: Olvasó lány (grafika) 
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volna a kívánatos, hogy az egyház is 

éljen vele, mint jó lehetőséggel. 

– Az egyház tulajdonképpen nem él 

vele. Legalábbis a blogok, – már amit 

az utóbbi időben láttam, és amiket lel-

készek készítenek, – azok inkább hon-

laphelyettesítők voltak.  Egyházi vona-

lon Erdélyben nincs  kultúrája a blog-

írásnak. Azt hiszem talán késő is lenne  

beszállni. Nagyon nehéz lenne most 

kiépíteni egy követőtábort, vagy ahogy 

nevezik, rajongói tábort. Egyébként ma 

már egy blog önmagában nem elég. 

Esetleg egy közösségi felülettel össze-

kötve tud  működni. 

Ahhoz ugyanis, hogy valamilyen 

sikert el tudjon érni, ahhoz visszajelzés 

szükséges, ami olvasótábort feltételez. 

Ugyanakkor egy bloghoz bonyolultabb 

hozzászólást írni, pedig ott akár névte-

lenül is lehet véleményt nyilvánítani. 

Ezzel szemben a közösségi médiában 

azonnali reakciók születnek. 

 
– Visszatérve ahhoz, hogy a kom-

munikáció ma a vizualitás irányába 

mozdul el, az egyház ebben lépést tud 

tartani? Egyáltalán szükséges-e, hogy 

az egyház ilyen irányú erőfeszítéseket 

tegyen? 

– Az egyház, mint intézmény, tarta-

lom szempontjából merevebb. Szinte 

elképzelhetetlen, hogy poénok szülesse-

nek,  például olyasmi, mint a maga ide-

jében a Sárospataki Akadémiának az 

anekdotás kötete. Ilyeneket ma is lehet-

ne gyártani, mert ebben van poén, van 

egy történés, és ha ehhez üzenetet társí-

tunk, akkor célt tudunk érni vele. Az 

egyház  nehéz helyzetben van, mert 

felelős azért, hogy az általa előállított 

tartalmak mit tükröznek. Éppen ezért 

kellő figyelemmel, kontrollal és ön-

kontrollal kell kezelje azokat a felülete-

ket, amelyek hozzá tartoznak.  

● Interjú / Ige 

A kegyelem csillagjegyében 
 
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horo-

szkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „Mert 

most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most 

töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan en-

gem is megismert Isten.” (1Kor 13,12)    

 
Január 

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt 

készítette el az Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2,9)    

 

Február 

„A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, 

mint az egymás mellé levert cövekek, amelyek egy Pásztortól  

valók.” (Préd 12,11)     

 

Március 

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg 

gondolataimat!” (Zsolt 139,23)    

 

Április 

„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben már ismertelek, és mielőtt a  

világra jöttél, megszenteltelek.” (Jer 1,5)     

 

Május 

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Péld 3,5)     

 

Június 

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő meg-

tanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam 

nektek.” (Jn 14,26)    

 

Július 

„Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki  

engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14,9b)    

 

Augusztus 

„Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és 

tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban.” (Kol 1,28)    

 

Szeptember 

„Ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és 

szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1,5)    

 

Október 

„Kérem, hogy (...) képesek legyetek annak a megragadására, hogy milyen 

széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szere-

tet.” (Ef 3,18-19)    

 

November 

„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” (Péld 2,6)    

 

December 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjob-

bításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és 

minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Tim 3,16)    •   KORONDI KINGA  

Egy blog, ahol 
a klérus nem 
papol, hanem 
gondolkod ik , 
megoszt, reagál.  

 

Ahogy néhány dunántúli református 
lelkész és lelkészfeleség látja a világot.  
 

reposzt.hu 
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 Interjú ● 

– Hogyan kezdődött? 

– Volt egy előzménye. Én 12 

éven keresztül bányapap voltam. A 

parajdi sóbányában van egy temp-

lom, és a szezonok alatt ott prédikál-

tam. Akkor még nem volt a parajdi 

kollégának segédlelkésze, ezért   

ebben a nehéz környezetben dolgoz-

tam. Nagyon szép emlékként maradt 

meg, bár  nehéz volt. Állandóan erő-

sítő problémák voltak, nagy volt a 

korrózió, hatalmas a háttérzaj, és 

állandóan változó a hallgatóság. 

Nem lehetett erre tökéletesen ráké-

szülni. Ezért olyan baptistásra vet-

tem a  dolgot. Járkáltam prédikáció 

közben, és kis papírokra kinyomtat-

tam, hogy épp milyen alkalom van: 

„Sótemplomi Istentisztelet”, de rajta 

volt a napi ige is. Rá voltam kény-

szerítve, hogy gyakorlatilag a prédi-

káció vázlatát, a főbb gondolatokat 

is ráírjam.  Ha pedig már leírtam, 

akkor kicsit megszerkesztettem, 

hogy koherens, önmagában is meg-

álló szöveg legyen belőle. Ezek tehát 

már így megvoltak. Eleinte csak  

egy-egy prédikációt tettem fel a net-

re, de aztán rendszeresítettem. 2014 

óta naponta teszek fel valamit.  

Ez emberi, és szakmai dolog is. 

Mindig zárt közösségnek prédikálok. 

Amit elmondok a templomban, az 

helyben marad, és csak szűk körben 

van olyan-amilyen hatása. Nem aka-

rok a világnak semmit megmutatni, 

hiszen sem gazdagabb, sem híresebb 

nem leszek tőle.  Semmiféle ambíci-

óm nincs ehhez kapcsolódóan. Ép-

pen ezért tudom szívből írni. Mert ha 

muszájból készülne, vagy a normát 

kellene teljesítenem, szenvednék és 

túlterheltnek érezném magam. De 

mivel nincs ez a teher rajtam, nem 

kell bizonyítanom, vagy tartanom 

magamat valamilyen stílushoz, így 

sokkal könnyebben megy. 

 

– A felkerülés időpontja esetle-

ges, csak annyi biztos, hogy min-

den napra jut… 

– Tekintve, hogy mindez  nem 

valami kényszer, inkább felüdülés-

ként születnek a szövegek, ezek szá-

momra a pihenés időszakai. Írásuk 

nem minden nap esik ugyanarra az 

időpontra. Az igehelyeket a herrnhuti 

bibliakalauz alapján választom, de 

az eredeti héber és görög  szövegből 

dolgozom. Az is érdekes, hogy bár 

eszerint  prédikálok, ebből temetek, 

ebből dolgozom, mindig alkalomhoz 

illő, erőltetés nélkül.  Maga a fordí-

tás elkészítése nem olyan nagy va-

rázslat, mert az interneten sok forrás 

elérhető. Ráadásul ezek közlik az 

angol nyersfordítást is. 

 

– Milyen nagy dolog, hogy ezt a 

nagyszerű munkát végzi, és köz-

ben hobbiként éli meg… 

– Én mindig filológus voltam, 

számontartott költő és filozófus. Így 

adva volt indulásból  a stilisztikai 

érzék és háttértudás. Menet közben 

dolgoztam is azon, hogy fejlesszem 

magam. Odafigyelek arra is, hogy ne 

unják meg a követők, ezért tudato-

Jó és hasznos, 
de nem helyettesíti az élő szót 

A facebookon jelenlevő reformátusok számára nem ismeretlen 

Szász Tibor András neve. Nagyon sokan követik, hiszen ő is na-

ponta „kopog az ajtókon”, naponta megjelenik az üzenőfalakon. 

Nem könnyű az általa közvetített üzenet. Nem az a célja, hogy 

szórakoztasson. Nem a mások életéről szóló pletykák krónikája, 

és nem gyerekekről, kisállatokról készített cuki fotók, hanem 

többnyire olyan igék és magyarázatok szerepelnek itt, amelyek 

megérintenek, személyesen hozzánk szólnak. Látszólag 160 em-

ber követi rendszeresen, bár ennél lényegesen több személyhez 

jut el. A hozzászólások száma sem mond sokat, hiszen van olyan 

téma, ami annyira személyes, hogy mindenki csak magába fordul-

va hallgat. Máskor azonban több tucatnyian hozzászólnak, sokan 

nyomják meg a tetszik gombot, vagy reagálnak rá valamilyen mó-

don. A számok nem annyira beszédesek, bár az, hogy ilyen állandóságot mutatnak, azt jelzi, 

hogy jelentős a nyilvánvaló, és a közösségi oldalon láthatatlan követők száma. Nem kérdés, 

hogy olyan igényre ad választ, ami ugyan nem hangzott el, de kimondatlanul sokak lelkében 

megfogalmazódott. 
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san és folyamatosan változtatom a 

stílust. Vigyázok arra, hogy egymást 

követő szövegek ne legyenek ugyan-

abban a stílusban írva. Van, hogy 

költői megközelítést választok, más-

kor úgy érzem, klasszikus megköze-

lítésre van szükség. Van, hogy filo-

zófikus váltja az ultramodernet. Ter-

mészetesen a képválasztás is tudatos. 

Két egyforma technikával készült 

kép nem következik egymás után. 

Festmények, fényképek, rajzok vál-

togatják egymást. Van, hogy  a kép 

témája sokszor az éppen megemlített 

szóképet mutatja be, máskor szimbo-

likus vagy  átvitt értelmű. Az is 

megtörténik, hogy mellbevágóan 

elgondolkoztató, de a humort sem 

kerülöm el. Sokszor a kép is többlet-

jelentést hordoz, de mindig vigyá-

zok, hogy ne a képen legyen a hang-

súly, hogy ne csak a képet nézzék 

meg, hanem olvassák el a mellé írt 

szöveget is.   

   

– Mit a tart a legfontosabbnak? 

– Számomra nagyon fontos, hogy 

Jézus neve föltétlenül  benne legyen 

a mindennapi szövegben. Vannak 

ugyanis olyan egyházi szövegeink, 

alkalmaink, amelyekben egyszer 

sem hangzik el. Mert ha nem Jézus-

ról beszélünk, akkor kiről? 

 

– Hat év után mit gondol? Mi-

vel maradt? 

– Én nagyon sokat tanultam az 

egészből. Javult a prédikációs stílu-

som is. Egyre gyakoribb – például 

bibliaórán –, hogy ezeket a szövege-

ket kérik nyomtatott formában is, 

hogy hazavihessék az  olyan család-

tagnak, aki nem éri el interneten. Ez 

idővel ráépült a szolgálatra, spontán 

igényből alakult ki. Érdekes volt 

megtapasztalni azt is, hogy egyes 

szövegek önálló életre kelnek, és 

visszaköszönnek akár egy év után is. 

Nem szabad elfelednünk, hogy a 

Facebook csak egy eszköz és egy 

lehetőség, amit ki kell használni. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy ha úgy 

alakul, akkor el lehet hagyni, és 

másvalamit kezdeni, mert soha nem 

fogja pótolni az élőszót, és a találko-

zást a másik személlyel. 

● Interjú  

•   KORONDI KINGA  

Ige: 2019 december 4, szerda 

 

Apostolok cselekedetei 9:31 

 

A gyülekezeteknek tehát 

egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és 

járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vigasztalásában, soka-

sodnak vala. 

 

Amikor a történelem félrepillant. Amikor elvakul önmagától. Amikor 

folyik a fesztivál, a nyilvános kultusz, a demagógia. Amikor rafinált élveze-

tek hajhászásába merül a globalizálódó multikulti világ. Amikor mások 

gyűlölködnek, identitásokat rombolnak vagy erősítenek erőszakkal,  

szinkretista, mindenre jó vallásocskákat gründolnak, vagy nagy ívű, min-

denkinek tetsző, sokaknak hasznos ideológiákat próbálnak implementálni, 

akkor nagyon alkalmas időket élünk, pedig nem is tudunk róla. 

Ha a kutya sem figyel rád, ha megtűrnek a „futnak még” kategóriában, 

amikor beérik tűnődő pillantásokkal, sajnálkozó nézéssel, furcsának és kis-

sé sajnálatraméltónak néznek keresztyén másságodért, és úgy vélik szamár 

módra kimaradsz a modern világ megértéséből, a fényes szelek vitorlába 

fogásából, a nagy lehetőségek sodrának közepébe ugrálásából, akkor éppen-

séggel arany pillanataidat éled. 

Nem az az érdekes, hogy mennyire vagy szinkronban az idővel és kor-

szakokkal, hanem az, hogy mennyire pendülsz egy húron az égiekkel, és mi 

történik a gyülekezetedben, melyhez tartozol. 

Lehet, nem érdekfeszítő a csajágarücsögédi teadélután, nem világmeg-

váltó gesztus használt cuccos cipődobozokkal futkorászni ünnep előtt, a 

háromszázhatvanhatodik kajla tetőt tizedszer újrazsindelyezni, hajnalonként 

felkelni és várni újból azt, aki már rég megjött, és régóta láthatatlan a világ-

nak, bízni abban, ki a kívül állónak megfoghatatlan, hirdetni azt, ami sokak-

nak érthetetlen. 

De ha az Úrra nézel, őt választod, hozzá szabod magad, épülni kezdesz 

belül. A Jézus által születő, saját használatú világod kedves oázis, üdítő 

másság tere lesz. A Szent Lélek megvigasztal. Ha el is vagy keveredve Jú-

dea többségi és gőgösködő tömegében, Galilea soknyelvű forgatagában, 

Samária leragadt provincializmusában, ugyanannak a biztonságos gyüleke-

zeti keretnek és lelki közegnek örömét érezheted. És vonzóvá teheted minél 

többek számára. 

Ne hagyd ki a közösség áldásait! A hajdani keresztyének felfejlődésük 

idején nem a trendhez próbáltak felzárkózni egyenként, hanem az evangéli-

um boldog megélésébe, a keresztyén hit lehetőségeinek kiaknázásába fek-

tettek be energiát, életidőt. Együtt. És békességük volt, a mindig nyugtalan 

világ ellenére. 

 

● Tiszteletes 
 

(Forrás: Szász Tibor András Facebook oldala)  
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Elmélkedés ● 

Cserfes diákok várakoznak a 

buszmegállóban. Beszélgetnek, ka-

carásznak, ugratják egymást. Egy-

szer csak az egyik megkérdezi: 

– És nálatok van úrvacsoraosztás 

Halloweenkor? 

Halloweenkor úrvacsoraosztás?! 

Tizenöt évvel ezelőtt, egy akkori 

középiskolás, amikor a világ gyors 

változásáról beszéltünk, tréfásan azt 

mondta: Lehet, hogy kétszáz év múl-

va azon fognak csodálkozni, hogy a 

mi időnkben nem volt Halloweenkor 

úrvacsoraosztás. 

Most már van? Ilyen gyorsan 

megváltozott volna a világ?  

Bizonyára a lelkipásztor azt hir-

dethette a templomban, hogy októ-

ber 31-én úrvacsoraosztás lesz. Ez a 

reformáció napja, de sok mai diák 

számára október 31-e a töklámpásos, 

kísérteties jelmezbe öltözött, ijeszt-

getős parádét jelenti. A reklámok-

nak, de az angol nyelvoktatásnak is 

köszönhetően, az elmúlt másfél évti-

zedben szinte a semmiből jelent 

meg, nőtt naggyá, terjedt el, vált 

népszerűvé ez az ünnep.  

Mert ünnep nélkül nem lehet élni. 

Az ünnep kell. De valami nagyon 

megváltozott. Az ünnepek megvál-

toztak.    

Melyek a mi ünnepeink? – hang-

zik a kiskáté 66. kérdése. A válasz: 

Ünnepeink Jézus Krisztus életével 

kapcsolatosak.  

Ismerjük-e még őket? Vagy még 

inkább: felismerjük-e még őket? 

 
A hét első napja, a vasárnap 

 

Népes gyereksereg várta egy 

iskolában a püspöki vizitációs bi-

zottságot. Jól felkészített kisdiákok 

voltak, akik minden bibliai kérdésre 

helyesen válaszoltak. Aztán az egyik 

bizottsági tag megkérdezte: Járnak-e 

szüleitek a templomba? – Nem! – 

zúgták kórusban a gyerekek. – Hát 

mit csinálnak a szüleitek vasárnap? – 

hangzott a következő kérdés. A vála-

szok sokrétűek voltak: Kapálnak a 

kertben. Az ócskapiacra mennek. 

Egész napjukat az áruházban töltik. 

Egész nap veszekednek. Édesapám 

egész nap az ágyban ül és tele-

fonozik.  

A Szentírás tanúsága szerint hús-

vét után Jézus tanítványai mindig a 

szombatot követő napon, azaz a hét 

első napján gyűltek össze, és Jézus 

feltámadására emlékeztek. Mára 

azonban a vasárnap a hét utolsó nap-

jává vált. Egyeseknek a nyüzsgés, 

másoknak a semmittevés napja. Pe-

dig a vasárnap az a nap, amit az Úr 

szerzett. Az Ő napja, amit neki kell 

szentelnünk. Nagy, áldott lehetőség 

az Úr színe előtt megpihenni, erejé-

ből erőt kapni a következő hétre.  

Advent 

 

Jelentése: eljövetel. A latin Ad-

ventus Domini kifejezésből szárma-

zik, ami annyit tesz: az Úr eljövete-

le. A keresztyén vallás szerint jól 

meghatározott napon, András napját 

(november 30-át) követő vasárnapon 

kezdődik, négy hétig tart, négy va-

sárnapot foglal magába. Advent első 

vasárnapján kezdődik az egyházi év.  

Pár évvel ezelőtt még csak a 

templomokban hangzott el: Készül-

jetek! Jön a Megváltó! Érkezik a 

Vőlegény! Közeledik karácsony!  

Ma már az áruházak jóval meg-

előzik a templomi üzenetet. Tavaly – 

2018-ban – november közepén, az 

idén már október végén megjelentek 

a boltokban a csokimikulások, an-

gyalhajak, karácsonyfa-díszek. A 

szupermarketekben a Szentírásból 

átvett szavakat kificamodva halljuk 

viszont: Készüljetek, azaz vásárolja-

tok! – harsog az üzleti világ üzenete. 

Készüljetek! Csendesedjetek el, 

hogy bennetek is megszülethessen a 

Krisztus! – hangzik a templomok-

ban. Vajon áttöri-e a hangoskodást 

az Úr szelíd, hívó szava?    

 

Karácsony 

 

Vannak, akik számára a kará-

csony nem más, mint a plázák, köz-

terek közepére felállított gigantikus 

fenyők és a divatot szembeköpő, 

karácsonyi mintás kötött pulóverek a 

ruhaboltok kirakataiban. Karácsony 

közeledtével a tévécsatornák színská-

lája piros-fehérre vált: jöhet minden, 

amiben ezek a színek dominálnak. 

Csinos, piros-fehér ruhás lányok 

táncikálnak, kiöregedett, de tiné-

dzsernek sminkelt rock-nagymamák 

énekelnek negédes duetteket a szere-

tetről alig húszéves sztárocskákkal. 

A folyamatosan ismételt filmekben a 

Mikulásnak öltözött gengszterek újra 

kirabolják a kaszinót, és szegény 

Kevint megint otthon felejtik a szü-

lei. Sokaknak ez a karácsony. No 

meg: sonka, kolbász, torma.   

Ünnepeink 
egy változó világban  
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● Elmélkedés 

„Legszívesebben kifutnék a vi-

lágból!” – mondta egyszer valaki. 

Helyesen fogalmazott.  Ahhoz, hogy 

újra karácsonyunk legyen, el kell 

távolodni ettől a zaklatott világtól. 

Nem, nem kell a Kanári-szigetekig 

elutazni. Jézussal otthon is lehet ta-

lálkozni. Csak légy egy kissé áldott 

csendben, hogy Jézus megszülethes-

sen benned, hogy a fény ne csak a 

karácsonyfán, hanem a szívedben is 

ragyogjon. 

 

Böjt 

 

„Mától fogva böjtölök. Addig 

böjtölök, míg vissza nem fogyok a 

tíz évvel ezelőtti ruhámba.” – mondta 

augusztus közepén egy 30 év körüli, 

kissé elhízott hölgy. „Gyomor-

fekélyem van, az idén karácsonykor 

böjtölni fogok.” – mondta egy halál-

sápadt arcú férfi. „Ha eredményeket 

akarok elérni, böjtölnöm kell.” – 

mondta egy sportoló. 

Milyen különös! Ugyanazt a kife-

jezést használják, egészen különbö-

ző okok miatt. A böjt azonban nem 

fogyókúra, és nem diéta. Nem is a 

jobb eredmények érdekében szigorí-

tunk az étrenden. Az igazi böjtnek 

sokkal magasabb értelme van. A 

középpontban most is Jézus áll. A 

húsvétot megelőző időszakban Jézus 

negyven napos böjtjére, és az ő szen-

vedésére figyelünk. Az igazi böjt az, 

amikor Jézusért mondok le valami-

ről, ami egyébként kedves nekem. 

Igen, lehet ételről, italról is lemonda-

ni. De lehet böjtöt tartani a beszéd-

ben, tévézésben, internetezésben. 

Lényeg: a lemondásban azért köve-

tem Uramat, hogy közelebb kerül-

hessek hozzá. 

Csak a szeretetben ne tartsunk 

böjtöt!  

 

Virágvasárnap 

 

Jézus Jeruzsálembe vonulásának 

ünnepe. Sok helyen nem is tudják 

már, hogy ilyen ünnep is van: 

agyonnyomja a konfirmáció. Külö-

nös párhuzam: a templom virággal 

díszítve, ünneplő sereggel tele, de a 

konfirmandusok zöme már aznap 

délután elfut Jézus mellől, és egy hét 

múlva, húsvétkor már nincsenek 

mellette. Nem csoda, hogy Jézus 

virágvasárnapján sír. Könnyei értünk 

hullnak. Öt nap múlva, nagypénte-

ken, a vére is. Megrendített ez vala-

ha bennünket? 

 

Húsvét 

 

Népszokásokkal terhes ünnepünk 

– volt. De sokan már csak a tévében 

követik, hogy miként ünnepeltek 

régen. A húsvéti locsolkodás egyre 

kevésbé népszerű, viszont rengeteg 

pénz megy el színes, műanyagból 

fröccsentett tojásokra, kisnyulakat 

ábrázoló képekre, szobrocskákra. 

Súlyosabban nehezednek ezek ránk, 

mint annak idején Jézus sírjára a 

nagy kő.  

Húsvét üzenete azonban más: 

Jézus feltámadt! Istené, és nem a 

halálé az utolsó szó. Bízzatok, ne 

féljetek! Jézus él! Örvendezzünk, 

vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk! 

 

Mennybemenetel 

 

Szinte észre sem vesszük. Nem is 

értjük talán, hogy mi is történt a hús-

vétot követő negyvenedik napon.  

Az üzenet: Jézus ezen a napon a 

mennybe, abba a másik dimenzióba 

ment át, amit szemmel nem látunk 

ugyan, ami mégis körülvesz bennün-

ket ,  

hanem közelebb került ezzel a tanít-

ványokhoz. Luther Márton így 

mondja: Közelebb lehet hozzánk 

Jézus, mint a saját ingünk. Mert az 

ingünk kívülről fed be bennünket, 

Jézus azonban ott lehet benn, a szí-

vünkben. 

 

Pünkösd 

 

Mintha a karácsonynak és a hús-

vétnak a mostohatestvére lenne. Ta-

lán azért olyan észrevétlen ez az  

ünnep, mert nem kötődik hozzá sem-

milyen népszokás? Jó lenne ráébredni: 

pünkösd a Szentlélek kitöltetésének, 

az Anyaszentegyház születésének 

napja. 

Születésnapunkat szívesen meg-

ünnepeljük, és jól esik, ha felköszön-

tenek bennünket. Egyszer talán azt is 

megértjük, hogy Isten Szentlelke 

nélkül semmit sem érünk, semmit 

sem értünk. Hogy az Anyaszentegy-

házban olyan gondoskodásra talá-

lunk, mint földi édesanyánk ölében. 

 

Következtetés 

 

Változó világban élünk. Vannak 

újdonságok, amelyek színesebbé 

teszik, könnyebbé teszik életünket. 

Vannak dolgok, amelyek apránként 

oda kerülnek, ahová valók: a törté-

nelem süllyesztőjébe. De ha a Jézus 

életével kapcsolatos ünnepeket elve-

szítjük, olyanok leszünk, mint a ko-

sár, aminek kiszakadt a közepe. Ő 

azonban minden évben újra kezdi 

velünk, segít nekünk, hogy felfedez-

zük és megértsük újra, amit elvesz-

tettünk.  

Hogy életünknek újra tartalma 

legyen.  

•    VERESS LÁSZLÓ 
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– Csitt! –  mondta nekem, mikor 

észrevette, hogy fölismerem. – Egy 

szót se – s csontos ujját halvány aj-

kára nyomta. 

– Antibarbarus? – kérdeztem. 

– Az – bólintott, s belém karolt. 

Nem látszott rajta, hogy már több 

mint harmincöt éve sírban fekszik. 

Magas volt, szikár. Körszakálla bo-

zontosan keretezte arcát. Szobra és 

arcképe után magam is így képzel-

tem el. Szarvas Gábor volt, a dicső 

nyelvész, a Nyelvtörténeti Szótár 

egyik írója, a Magyar Nyelvőr alapí-

tója. Antibarbarus, aki egész élete 

során a nyelvhelyességért, nyelvtisz-

taságért küzdött. Zavartan haladtam 

mellette. Nem tudtam, hogy szólít-

sam. Tegezni kezdtem. A halottak 

mind barátaink, legközelebbi roko-

naink. 

– Miért jöttél? 

– Látogatóba. 

– Vannak még hozzátartozóid? 

– Csak a nyelv, melyet beszélek. 

Az az én édes gyermekem. Vezess 

ebben a világvárosban. Már alig tu-

dok tájékozódni. 

Büszkén, boldogan lépkedett. 

Sárgásfehér arca kigyulladt az öröm-

től. Bámulta a cikázó forgalmat. 

– Hogy hívjátok ezt az óriási gép-

szekeret? 

– Autóbusznak. 

– Undorító. 

– A szaga? 

– Nem, a neve. Értem, értem. Az 

omnibusz mintájára. Görög szó, latin 

többes dativusban. Korcs szörnye-

teg. Nem tudtatok neki különb nevet 

találni? 

– Bizonyára tudtunk volna. De 

manapság szégyen ilyesmivel előállni. 

– Miért? 

– Azt mondják: kicsinyesség. 

– A nyelv kicsinyesség? A szel-

lem, a lélek kicsinyesség? 

– Különben sem figyelnének re-

ánk. Nem érnek rá. Kinevetnének. 

Elhallgatott. Nem beszélt. Olva-

sott. A cégtáblákat olvasta.  

– Ezek németek? – kérdezte. 

– Dehogy, egytől egyig derék 

magyarok. Már németül sem tudnak. 

– Akkor miért használnak német 

nevet? Ha valaki, mint én, messze 

idegenből érkezik, azt hihetné, hogy 

sültnémet városban van. 

Megállapodtunk egy kirakat előtt, 

böngészgettük a föliratokat. Egy 

helyütt ezt láttuk: Príma áruk, Oc-

casio.P.20. 

– Miért írják, hogy occasio, mi-

kor az vásár, alkalmi vétel? 

– Azért, mert Bécsben és Berlin-

ben is ez a szokás. 

– De miért biggyesztik a számnév 

elé a pengőt, hiszen – remélem – 

nem így mondjátok, hogy „pengő 

húszért vettük”, hanem úgy, hogy 

„húsz pengőért vettük”. 

– Egyelőre még tényleg így 

mondjuk. De azt hiszem, már nem 

sokáig. Újabban hivatalosan is így 

jelzik az összegeket. 

Bementünk egy dohánytőzsdébe 

– bocsánat –, trafikba. 

Amíg válogattam a szivarok kö-

zött, ő nézegette a dohányáruk jegy-

zékét. 

– Furcsa – súgta fülembe. – Itt 

minden, ami drága és jó, francia, 

olasz, spanyol, szláv, indus nevű. 

Facon, d’Espagne, Levante, 

Sanspareil, Aromaticos, Bajadér, 

Princeszász, Cavala. A magyar – 

amint a jegyzék is elárulja – 

„középfinom”. Turul, Duna, Hunnia, 

Levente. Elöl a Levante, hátul a Le-

vente. 

– Tagadhatatlan – vallottam be –, 

hogy a békében is a Magyar volt a 

legsilányabb cigaretta. Ezt csak a 

nép szívta. 

– Ki ad nevet nálatok a dohány-

neműeknek? 

– Fönn, a minisztériumi urak. 

– Csak nem azt akarják ezzel je-

lezni, hogy aki magyar, az ebben az 

országban a legutolsó? 

– Szó sincs róla – tiltakozom fel-

háborodva. – Egyszerűen a vásárlók 

ízlésének akarnak hízelegni. 

– Nem gondolod, hogy megfor-

dítva ők hízelegnek a külföldieknek, 

s a vásárlók csak utánuk mennek? 

Micsoda önérzetrontás. Ha például a 

Magyar volna a legfinomabb ciga-

retta, akkor a közönség is máskép-

pen gondolkoznék. 

Vett egy újságot. 

– Magyar újság ez? – érdeklődött 

nálam döbbenten. 

– Hogyne. 

– Különös – mondta. – Nézd ezt a 

címet itt, kövér betűkkel: „Incidens 

az elektrotechnikusok internacioná-

lis konferenciáján.” Öt szó közül 

csak egyetlenegy magyar. A névelő 

az, az. Nem sok. 

– Ez csak véletlen – vetettem 

oda. – Lapozz tovább. 

Tovább lapozott. A vezércikket 

kezdte olvasni, hangosan: „Az inzul-

tusok és intrikák végtelen sorozata, 

melyet a legkülönbözőbb formában 

Irodalom ● 

 Kosztolányi Dezső 

Túlvilági séták 
(részlet) 
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szervíroznak nekünk, azt az impresz-

sziót kelti, hogy az internacionális 

mentalitás orientációja...” 

– Hát igen: ez a politika nemzet-

közi nyelve. 

– Tetszik neked? 

– Megszoktam – mormogtam 

dühösen. Próbálj valami irodalmi 

cikket olvasni. 

– Lássuk. „Premier. A fantaszti-

kus és egzotikus miljő invenciózus. A 

valőrös dialógusok százszázaléko-

san...” Úgy látszik, az illető úr erő-

sen francia műveltségű. 

– Nem – feleltem. – Ismerem őt. 

Egy kukkot se tud franciául. Csak 

magyarul. 

– Akkor miért nem ír magyarul? 

– Mert egy nyelven se tud! – fa-

kadtam ki őszintén. 

Fényes szállodák, vendéglők sor-

falai között ballagtunk. A német és 

francia légkör után az angol – ameri-

kai légkörbe érkeztünk. Ismert és 

ismeretlen angol, amerikai városok 

neve ragyogott bele a sötétedő éjsza-

kába, s az égen fénybetűk ordították 

az idegen neveket, egészen a csilla-

gokig. 

– Mindez érthető – mentegetőz-

tem. – A külfödiek miatt. Azok tud-

niillik nem bírnák megjegyezni a 

magyar neveket.  

– Á – csodálkozott –, Budapest 

az idegenforgalom központja lett? 

Hány külföldi szállóvendég esik itt 

egy magyarra? 

– Körülbelül ezer magyarra egy 

külföldi. 

– Érdekes. A magyarok pedig 

nem ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő 

nyelvükön hirdessék a szállodákat. 

Így egy külföldi legyőz 999 magyart. 

– Splendid – dünnyögte magában. – 

Miért ne lehetne ez Tündér-kávéház, 

Sellő-kávéház vagy Pillangó-kávé-

ház? Mennyi gyönyörű szavatok 

van. Vagy miért nem nevezitek el 

híres emberekről, akiket már a világ 

is kezd megismerni? 

– Vannak ilyenek is. 

Nyakunkba vettük a várost. 

Hosszas keresés-kutatás után ő pil-

lantotta meg azt a kávéházat, mely 

egy lángelméjű tudósnak nevét viseli. 

Be akart nyitni. Én tartottam vissza. 

– Itt csak zöldséges kofák ülnek – 

magyaráztam. – Orrfacsaró bűz van. 

Menjünk tán máshova. 

Megint sokáig bolyongtunk. Va-

lahol egy mellékutcában rábukkan-

tunk egy másik kávéházra, melyet a 

hét vezér egyikéről kereszteltek el.  

– Nem – mondtam csöndben. – 

Ide se menjünk be. Ez a rovottmúltú 

csavargók hírhedt tanyája. Múltkor 

is itt tartóztattak le egy évekig körö-

zött betörőt. 

– Vígy akárhová – szólt végre –, 

szeretnék veled nyugodtan elbeszél-

getni. 

Erre elkalauzoltam abba a csinos, 

kis kávéházba, mely egy amerikai 

fürdőhely nevével ékeskedik. Zöld 

egyenruhás kisfiú fogadott bennün-

ket. Sipkáján aranybetűk tündököl-

tek: Liftboy. Fölírás figyelmeztetett: 

„Kutyákat magával hozni (mitbrin-

gen) tilos.” 

Letelepedtünk egy asztalhoz. So-

káig némán meredtünk egymásra. 

– Magyarázd meg nekem – szó-

lalt meg szomorúan –, hogy jutotta-

tok ide?  

● Irodalom 

Mindannyiunk életében vannak példaképek, és azt hisszük, hogy mi választjuk  őket egy bizonyos személy 

képében. A valóság az, hogy sok ember életét nyomon követjük, és cselekedeteik sok esetben mintaként szolgál-

nak. Helyzete és közössége válogatja, hogy ki érdemli ki a figyelmet: van, ahol a tehetős szomszéd, van ahol csak 

a falubeli legszebb lány, van ahol bloggerek vagy youtuberek, esetleg zenészek, sportolók, de van olyan is, aki 

világsztárok életét követi nyomon. Nehéz is kiválasztani a nagy tülekedésben, hogy ki az, aki valóban sztár, vagy 

azért mert sok pénze van, vagy – jobb esetben – mert amit alkotott, az maradandó és értékes. Egy adott szinten 

felül életük gyakorlatilag a nyilvánosság előtt zajlik, és akkor is követik őket, ha hétköznapi dolgokat tesznek. 

Két fiatal hollywoodi színész is így járt. Kiemelkedő alakításukért átvettek egy-két díjat, azóta mindenhova 

fotósok hada követi őket. Nem sokat segített az sem, hogy párkapcsolatot alakítottak ki egymással. Azóta még 

többen követik lépéseiket, hátha címlapsztori lesz belőlük. 

Nem meglepő tehát, hogy egy nap, mikor épp egy vendéglőben ettek, – mert még a sztárok is esznek –, kint a 

bulvársajtó emberei tolongtak várva, hogy hátha a férfi leejti a villát, vagy netán a nő két szelet desszertet eszik. 

Semmi ilyen nem történt, nem ömlött ki a leves, nem is vitatkoztak, nem is villant ki több a ruha alól, mint  

amennyi illendő lett volna. Viszont egy kartonlapot mutattak a fotósok felé, amin ez volt olvasható: „Ettünk és 

láttuk, hogy fotósok és videósok hada várakozik ránk, de azt gondoljuk, hogy mi nem érdemeljük ki a figyelmü-

ket. Az alábbi szervezetek viszont igen! (Itt pedig rászorulókon, betegeken elesetteken segítő szervezetek listája 

következett). Ők teszik az igazán figyelemreméltó dolgokat. Legyen szép napjuk!” 

A fotók természetesen nagy nyilvánosságot kaptak, és ezzel a kartonon szereplő szervezetek is. Végül minden-

ki jól járt. A bulvársajtó megkapta a sztorit, a színészek viszonylag nyugodtan ehettek, de ami a legfontosabb, a 

szerveztek is reflektorfénybe kerültek. Így talán több pénzt tudnak gyűjteni munkájukhoz, amiből másokat segít-

hetnek, mert az élet szép.  

La vita è bella 

K2 



 16 

 

  

2019 / 4 

Gyerekoldal ● 

 Egy izgalmas történetet ajánlunk neked, 

amit  az Apostolok Cselekedeteiből, a 8. feje-

zet 26-tól 40-ig terjedő verseiből ismerhetsz 

meg. 

 Ha elolvasod, könnyen megfejtheted a 

mellékelt kép címét, és sikeresen válaszol-

hatsz az alábbi kérdésekre. A megfelelő vá-

lasz számát írd be a négyzetekbe! 

_   _   _   _   _   és az   _   _   _   _   _         _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mit mondott az Úr angyala Fülöpnek? 

Kivel találkozott Fülöp az úton? 

Miért járt Jeruzsálemben az etióp férfi? 

Ki volt az etióp férfi? 

Mivel utazott? 

Mit mondott a Szentlélek Fülöpnek? 

Mit olvasott az etióp kincstárnok? 

Mit kérdezett tőle Fülöp? 

Kiről szólt Fülöp magyarázata? 

Mit szeretett volna tenni a főember a víznél? 

Hogy szólt az etióp főember hitvallása? 

Mi történt Fülöppel, amikor kijöttek a vízből? 

1.   Az Úr Lelke elragadta Fülöpöt. 

2.   Istent imádni. 

3.  A kandakénak, az etiópok királynőjének udvari 

főembere, kincstárnoka. 

4.   Hintóval. 

5.   Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. 

6.   Érted is, amit olvasol? 

7.   Ézsaiás próféta könyvét. 

8.   Jézusról. 

9.   Megkeresztelkedni. 

10. Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába 

vezető útra, amely néptelen. 

11. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz! 

12. Egy etióp férfival. 

A történet végén azt olvassuk, hogy az etióp kincstárnok örömmel folytatta útját. Miért örvendett? Azért, mert 

megértette Isten Igéjét, ebből pedig megismerte és szívébe fogadta Jézust. Döntött Jézus mellett, a követője lett. Ő 

lett az első afrikai keresztyén. 

Lassan újra karácsony lesz! Mi tudunk-e örvendeni Jézusnak? Hangolódj az ünnepre imádsággal, énekléssel és 

karácsonyi dekoráció készítésével!  
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Áldott karácsonyi ünnepet 

és reményteljes, boldog új évet 

kívánunk  minden  

olvasónknak! 

• 2019. november 15-16-án Parajdon, az Urbán Andor 

központban tartották őszi elnökségi ülésüket az Erdélyi 

Református Egyházkerület egyházmegyéinek nőszövet-

ségi elnökei, alelnökei, régiós elnökök és a kerületi nő-

szövetségi elnökség tagjai. Vendégeik voltak Gilicze 

Erzsébet szentesi református lelkész, a Magyar Országos 

Református Nőszövetség titkára, Papp Mónika, a Tiszán-

túli Református Nőszövetség titkárhelyettese, és Vajas 

Petra szentesi segédlelkész, anyaországi meghívottak.  

A találkozás fő célja az idei Kárpát-medencei imanap 

programjának, de főképpen a Tiszántúli Református 

Egyházkerületnek a bemutatása volt, hiszen az imanap 

programját ők állították össze. A találkozó köszöntések 

és programok ismertetése után áhítattal kezdődött. Igét 

hirdetett Tatár Anna szolokmai lelkipásztor, az Erdélyi 

Református Nőszövetség titkára, 5Móz 6,22-26 (Ároni 

áldás) alapján. A vendég lelkészek, Gilicze Erzsébet és 

Papp Mónika bemutatták a Tiszántúli Református Egy-

házkerületet, történetét, egyházközségeit, templomait, 

missziói területeit, nőszövetségi tevékenységeit, s rámu-

tattak a jelen kihívásaira és lehetőségeire az egyházban. 

Majd az imanapi füzet bemutatása következett, melyet a 

Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége állí-

tott össze. Az esti áhítatot Vajas Petra szentesi segédlel-

kész tartotta, 5Móz 30,9-14 alapján. Másnap reggeli áhí-

tatot tartott Koszta Enikő brassói evangélikus lelkipász-

tor az Evangélikus Országos Nőszövetség elnöke, Mt 

15,21-28 valamint 1Ján 5,4 alapján. Megfogalmazódott az 

az elhatározás, hogy a református és evangélikus nő-

szövetségek szorosabb együttműködést terveznek, s ezt 

hivatalos nyilatkozattal szeretnék a közeljövőben szente-

síteni, bízva abban, hogy így még hatékonyabban s több 

területen  lehetnek jelen asszonyaink. A találkozó máso-

dik napjának fő célkitűzése a Nőszövetség 2020. évi 

eseménynaptárnak, valamint a bonyhai programoknak a  

megtervezése volt. A jövő év jeligéjének az 1Móz 12,3b 

„.. általad nyer áldást a föld minden nemzetsége” igerészt 

választották. Meghatározták a nőszövetség kiemelt prog-

ramjainak az időpontjait: a 2020-as évi Egyházkerületi 

Közgyűlés március 21-én lesz, helyszíne: Marosvásár-

hely, Felsőváros. A bonyhai Kastélynap időpontja: 2020. 

július 11. Majd a régiós, valamint a megyei konferenci-

ák időpontját is sikerült leszögezni, s a bonyhai progra-

mok is körvonalazódni látszanak. A megbeszélések záró 

körrel értek véget, ahol mindenki értékelhette a két nap 

élményeit, s azokat az áldásokat, amelyeket kaptak álta-

luk életükbe. Igazán hasznos és áldásos találkozó volt! 

• A Marosi Református Egyházmegye Nőszövetsége 

adventi hangoló alkalmat tartott 2019. november 30-án a 

Bocskai Teremben. A találkozón a Békési Református 

Egyházmegye Nőszövetségének 8 tagú képviselete volt 

jelen. A két Nőszövetség együttműködési szerződést írt 

alá szeptemberben, mely szerint egymás szolgálatát köl-

csönösen támogatják. Igét hirdetett Konc-Vágási Katalin 

Sarkad-belvárosi lelkésznő, előadást tartott Jánk  

Alexandra békési lelkipásztor.  

• A Magyar Református Egyház egységesülésének ki-

mondása nagy jelentőségű, jelképes cselekedet volt tíz 

évvel ezelőtt. Ez megelőzte a Kárpát-medencei nőszö-

vetségek közös imádsága. A decemberi imaalkalmak 

segítenek bennünket abban, hogy eggyé legyünk Isten 

kezében. Ez történt most is december 1-én, mikor az 

Anyaország, Délvidék, Erdély, Felvidék, Partium, Kár-

pátalja és Őrvidék reformátussága együtt imádkozott.  

Az imanap liturgiáját és anyagát a Tiszántúli Reformá-

tus Egyházkerület Nőszövetsége készítette elő, mottó-

ja a következő volt: „… akkor jóra fordítja sorsodat 

Istened, az Úr.” (5Móz 30,3a).   

● Hírek 

„Abban nyilvánult meg Isten irántunk 

való szeretete, hogy az ő egyszülött  

Fiát küldte el Isten a világra,  

hogy éljünk általa.” (1Ján 4,9) 
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Rejtvényünkbe I. Rákóczi György 

(1591-1648) erdélyi fejedelem életé-

nek vezérigéjét építettük be.  

 

Vízszintes: 

1. Az igevers első részlete, 12. 

Vissza: Dávid király egyik fia, aki 

Izrael királya akart lenni (1Kir 1), 

13. Gyorsan forogj, 14. Zakód egy-

nemű hangzói, 15. Megkopasztott 

polip! 17. A gumiabroncs kipukka-

dása ilyen defekt, 18. Érdi Olga,  

19. A lázadó Absolon seregeinek 

fővezére (2Sám 17, 25), 21. Az em-

ber régi, hűséges segítője, 22. A régi 

írásmóddal cs betűt jelentett,  

23. Becézett Aladár, 25. Három 

hangszerre írt zenemű, 27. Fekete 

egynemű hangzói, 28. A zöldes-

barnás színárnyalat tájnyelvi megne-

vezése, 29. Tordai ..., népszerű  

kortárs magyar színésznő, 30. Ösz-

szerázott atom! 31. Római jog, 32. A 

Föld legnépesebb állama, 33. A 

mozdony ezen közlekedik, 34. Fran-

cia és svéd autók jelzése, 35. Ököl-

vívásban kiütés, 36. Köszörűs,  

38. Tiltószócska, 39. Névnapja július 

9.-én van, 41. Petek központja!  

42. Tagadószó, 43. Pál római mun-

katársa (Róm 16, 12), 46. Sokkal 

több, mint hasonló.  

 

Függőleges: 

1. A jeruzsálemi ősgyülekezet hét 

diakónusának egyike (ApCsel 6, 5), 

2. Jó befejezés: happy ..., 3. Cigány 

személyes névmás, 4. Tréfás, vidám 

történet, 5. ... György (1858-1937), 

jeles magyar szobrász, több nagymé-

retű köztéri szobor alkotója (pl. az 

aradi Szabadság szobor), 6. Az apos-

tol szó rövidítése, 7. Kikopott, régies 

megszólítás, 8. Piruló társa, 9. Visz-

sza: általában az esztenán készítik, 

10. Műkorcsolyában bemutatott gya-

korlat, 11. Az ilyen szeg falurészt 

jelent, 12. A beépített igevers folya-

tása, 16. Az igevers befejező szava, 

19. Vonatkozó névmás, 20. Oda, alá, 

22. Vissza: az igehirdető is ezt ad át, 

24. Kis betűi keverve, 26. Azonos 

magánhangzók, 27. Energetikai 

nagyvállalat, 29. Többes számú sze-

mélyes névmás, 30. Bibliai város és 

névmás, 32. Égéstermék, 33. Hús, 

melyet tájszólásban szügynek mon-

danak, 35. Ruha és lábbeli tisztításá-

ra használják, 37. Kis híján heten! 

39. Bor románul, 40. Istenfélő júdeai 

király (1Kir 15, 9-14), 42. Lengyel-

országi folyó, 44. Egyiptomi napis-

ten, 45. Félig akar! 47. Gyökérda-

rab!  

 

Megjegyzés: 

A beépített igeszakasz és a nevek a 

Károli fordítás szerint írandók. 

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

Nyírségi gombócleves 
 

Hozzávalók: 50 dkg borjúlapocka, de lehet sertés is, 2 

szál sárgarépa, 2 szál petrezselyem, 15 dkg gomba, 15 

dkg zöldborsó, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 

fél zellergumó, petrezselyemzöld, 5 dkg vaj, 1 citrom 

leve, 2 dl tejszín, 2 evőkanál finomliszt, ételízesítő, só, 

bors. A gombócokhoz: 30 dkg burgonya, 1 db tojás, 10 

dkg finomliszt, só, petrezselyemzöld. 

Elkészítés: A húst, a gombát és a zöldségeket kockára, a 

hagymát finomra vágjuk. A burgonyát megfőzzük, ki-

hűtjük. A vajon a hagymát megfonnyasztjuk, rátesszük a 

kockára vágott húst, és fehéredésig pirítjuk. Hozzáadjuk 

a zöldségeket is, és felöntjük vízzel. Ízesítjük sóval, 

borssal, ételízesítővel. Közben elkészítjük a gombóco-

kat. A burgonyát áttörjük a krumplinyomón, hozzáadjuk 

a tojást, a lisztet, a sót, a petrezselyemzöldet és összedol-

gozzuk. Ha a hús megpuhult, vizes kézzel kis gombóco-

kat formázunk a krumplismasszából, és a forrásba levő 

leveshez adjuk. Ha a gombóc is megpuhult, liszttel elke-

vert tejszínnel behabarjuk. Amikor újra forr, beleöntjük 

a citrom levét. Tálaljuk is.  

 

Mocskos tészta   
 

Hozzávalók: 3 db közepes tojás, 30 dkg liszt (fele rétes, 

fele finomliszt), 1 csapott kiskanál só, 5-6 evőkanál szil-

valekvár, 20 dkg füstölt szalonna.  

Elkészítés: A tojásból, lisztből tésztát gyúrunk, pihentet-

jük, majd kinyújtjuk és szélesmetélt tésztát vágunk belő-

le. Lobogó, forró vízben kifőzzük. A kockára vágott sza-

lonnát zsírjára sütjük, majd összekeverjük a tésztával és 

a szilvalekvárral. Ezután egy öntöttvas, vagy zománcos 

lábast kizsírozunk, és beleöntjük a keveréket is. Addig 

sütjük közepes lángon, amíg alul aranybarna, roppanós 

nem lesz a tészta. Majd fogunk egy tálat, amit a lábas 

tetejére szorítunk és kiborítjuk tá a tésztát. Most a sület-

len felével csúsztatjuk vissza és sütjük tovább, amíg ez 

az oldal is megpirul. Szórjuk meg porcukorral, vagy 

cukros darált dióval tálaljuk.  

 

Tarpai porlós   
 

Hozzávalók: 45 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 10 evőkanál 

olvasztott sertészsír, 1 csomag szalalkáli, 1 tojás, csipet 

só, 2 evőkanál tejföl. A töltelékhez: 20 dkg darált dió, 10 

dkg kristálycukor, 3,5 dl szilvalekvár. 

Elkészítés: A tojást elhabarjuk a cukorral és a tejföllel, 

majd hozzáadjuk az olvasztott zsírt, legvégül pedig a 

lisztet, amelyben elkevertük a szalalkálit és a sót. Lá-

gyabb tésztát fogunk kapni, ezért kb. 15 percre tegyük 

be a hűtőszekrénybe. A tésztát két részre osztjuk. Az 

egyik felét vékonyra nyújtjuk és egy 23x33 cm-es tepsi 

aljára fektetjük. Gazdagon megkenjük szilvalekvárral és 

megszórjuk a cukorral összekevert dió ¾ részével. Ki-

nyújtjuk a tészta másik felét. Ráfektetjük a töltelékre. 

Villával jó mélyen megszurkáljuk a tésztát, és megszór-

juk a maradék cukros dióval. 180 fokra előmelegített 

sütőben, kb. 30 perc alatt készre sütjük. Amikor kihűlt, 

hosszúkás szeletekre vágjuk.  




