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Nem erre számítottunk!  

Láttuk a jeleket, saját minden-

napjainkban tapasztaltuk, sok-

szor elmondtuk, hogy „rohan az 

idő, megállítanánk” és „szeret-

nénk kiszállni” ebből a rohanás-

ból, de nem hittük igazán, hogy 

lehetséges. Istennél pedig minden 

lehetséges. Szinte egyik napról a 

másikra megváltozott egyéni és 

közösségi életvitelünk. Bezárul-

tak mögöttünk az ajtók, s csak néha merészkedtünk ki oltal-

mat nyújtó otthonainkból. Mindez egy láthatatlan, de veszélyes 

kis vírus miatt, ami világméretű járvány okozója lett. Magazi-

nunk a szükségállapotban megélt tapasztalatokból tár egy 

néhányat az olvasó elé.  

Hisszük vagy sem, a betegség jelen van világunkban.  Hogy 

mi a célja Istennek egy-egy betegséggel, arról Barticel-Kiss 

Krisztián lelkész vall, a saját esete kapcsán. Buzogány Emese 

kórházlelkész a járvány miatt nem látogathatta a betegeket, de 

imában hordozta őket. Korondi Kinga beszélgetett vele arról is, 

hogy lehet-e tudatosan készülni a betegségre, vagy mit tehet az 

ember, ha beteg.  

A karantént mindenki másképp élte meg. Félelemre sem-

miképpen sem volt okunk. Erről Csenteri Imola lelkésznő igei 

elmélkedése igyekszik meggyőzni minket. Könnyű hinni ebben 

annak, aki nem került kapcsolatba fertőzöttel. Labancz  

Gyula lelkész és családja olyan településen él és szolgál, ahol 

nagyon sok megbetegedés, és ennek következményeként elhalá-

lozás volt. Miként vált javukra ez a helyzet, azt Berekméri 

Melinda interjújából tudhatjuk meg. Dr. Fejér Magdolna, a 

fertőző klinika főorvosa, a vírus elleni harcban szerzett szemé-

lyes tapasztalatát osztja meg az olvasóval.  

Más lesz az élet ezután, mindegyre ezt halljuk. Valóban 

más lesz, vagy ott szeretnénk folytatni, ahol abbahagytuk? 

Bustya Sándor jegyzete a jövőre figyelmeztet.  

Az irodalmi rovatban egy aktuális történetet olvashatunk, 

a gyerekoldal szerkesztői egy korábbi karanténesetet mutatnak 

be, és a keresztrejtvény sem hiányzik. A gazdasszony szükség-

állapotban főzhető recepteket ajánl. Én meg ajánlom, karan-

tén után is olvassák szeretettel lapunkat. Vigyázzanak  

magukra, mert Isten vigyáz ránk! 

•   BORSOS MELINDA 
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● Igemagyarázat 

Jézus keresztre feszítése után a tanítványok bezárkóz-

tak, de nem külső kényszer miatt, hanem belső késztetés 

hatására vonultak el. A félelem vezette őket a bezárkó-

záshoz. Féltek a felbőszült zsidó néptől, amelyik Jézust 

keresztre feszítette, féltek a főpapoktól, féltek a római 

katonáktól. Féltették az életüket, talán családjaik életét 

is, és féltek attól, hogy mi fog  történni velük, Mesterük 

halála után. Ez a sokrétű félelem eluralkodott a tanítvá-

nyok szívében, és arra késztette őket, hogy félrevonulja-

nak, és bezárják maguk mögött az ajtót. 

Március közepe óta mindannyian hasonló helyzetet 

élünk, akár a tanítványok. Saját bőrünkön tapasztaljuk, 

milyen a bezártság. Milyen az, amikor az ember külső 

vagy belső hatásra elvonul a saját otthonába, és a nagyon 

szükséges dolgok intézésén kívül semmi mást nem tehet. 

Bezárja maga mögött az ajtót. Sokféle félelem kísértett 

eddig is minket, hiszen a legtöbb ember szívében jelen 

van ez az érzés, de a mostani világjárvány felerősítette 

mindezt. Sokan félnek magától a koronavírustól, nehogy 

elkapják. Sokan aggódnak idősebb, gyengébb immun-

rendszerrel rendelkező szeretteikért. Szülők óvnák a 

gyermekeiket, mind a betegségtől, mind a kezeléssel járó 

testi, lelki traumáktól. Vannak, akik munkahely nélkül 

maradtak, ezért félnek a megélhetés nehézségeitől, a nél-

külözéstől, elszegényedéstől. De áldott legyen a mi Iste-

nünk, akinek szeretete és kegyelme olyan nagy, hogy 

nem hagy minket magunkra ebben a félelemteljes bezárt-

ságban. Az Úr sokféle úton-módon keresi a szívünket 

ezekben a nehéz időkben is, mert részesíteni szeretne az 

Ő áldásaiban.  

Alapigénkből három dolgot szeretnék kiemelni, me-

lyek a jelenlegi helyzetben lelki megerősítést nyújthat-

nak számunkra. Az első dolog az, hogy a feltámadott 

Jézus számára nem volt akadály a bezárt ajtó ahhoz, 

hogy megjelenjen a tanítványai között. Ami számunkra 

lehetetlennek tűnik, például egy kulcsra zárt ajtón átlép-

ni, az Jézus számára lehetséges volt, ahogy az is, hogy 

feltámadt a halottak közül. Hogyan lehetséges ez? Úgy, 

hogy Ő valósággal Isten, ezért a természeti törvények 

fölött áll. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor életünk sok 

félelme, sok megoldhatatlannak tűnő problémája között 

is tudunk hinni. Mert hinni azt is jelenti, hogy olyan 

nagynak látjuk a mi Urunkat, amilyen nagy és hatalmas 

Ő valójában. A jelenlegi, megállíthatatlannak tűnő vírus-

járványban, amikor az emberi tudomány és az emberi 

lehetőségek nem tudják megoldani a helyzetet, kapasz-

kodjunk a mi mennyei Urunkba! Higgyük el, Ő minden-

nél hatalmasabb, fölötte áll bármilyen vírusnak, és a mi 

életünk az Ő kezében van. Isten megengedte a koronaví-

rus terjedését, de hatalma van bármikor megállítani azt. 

Csak találgatni tudjuk, mi az Ő terve ezzel a járvánnyal, 

de abban biztosak lehetünk, hogy Isten nem akar rosszat 

ennek a világnak, szereti ezt a világot, egyszülött Fiát 

adta érte, és akik Őt szeretik, minden a javukra válik. 

(Róm 8,28) 

A második dolog, amit kiemelnék az Igéből, az Jézus 

köszöntése: „Békesség néktek!” Képzeljük el magunk 

előtt a rettegésben, bezárkózva gubbasztó tanítványokat. 

Egyszer csak meghallják Jézus szelíd hangját, és ez el-

oszlatja félelmüket,  békességet hoz a szívükbe. 

„Békesség néktek!” – mondja nekünk is Jézus. 

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom 

nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. 

Hit, békesség, öröm   

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól 

való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: 

<<Békesség néktek!>> És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok 

megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: <<Békesség néktek!>>” (Jn 20,19-21) 
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Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn 

14,27) A mi Urunk azt várja tőlünk most is, ebben a vál-

ságos, nehéz élethelyzetben, hogy elfogadjuk az Ő bé-

kességét. Ne nyugtalankodjunk, hanem bízzunk Benne! 

Engedjük, hogy Jézus betöltse szívünket az Ő békessé-

gével, „mely minden értelmet felülhalad”, mert ez a bé-

kesség meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a 

Krisztus Jézusban (Fil 4,7). 

Végül az alapigéből kiemelném még azt, hogy a tanít-

ványok örültek, amikor meglátták az Urat. Ha tovább 

olvassuk az igerészt, akkor megtaláljuk a folytatásban 

Jézus Tamásnak tett kijelentését, hogy „boldogok, akik 

nem látnak, mégis hisznek”. Testi szemünkkel nem lát-

juk az Urat, sőt, van amikor lelki látásunkat is homály 

borítja. A keresztyén ember életében is lehetnek olyan 

időszakok, amikor nem látja Isten beavatkozását, nem 

érti az Ő tervét, akaratát. Ez leginkább akkor fordul elő, 

ha válságos helyzetbe kerülünk, amilyen a jelenlegi is. 

De boldog ember az, aki mindenféle körülmények  

ellenére is hinni tud, „látja” az Urat, és örül az Ő jelenlé-

tének, szeretetének. Lehet, hogy a bezártságban, a közös-

ségi élet és személyes találkozások hiányában kevesebb 

öröm van az életünkben, de ne feledkezzünk meg az Is-

tenben való örömről! A tanítványokkal együtt örvendez-

zünk mi is annak, hogy élő, feltámadott Urunk van, aki 

velünk van minden napon, a világ végezetéig. 

Isten Igéje legyen  számunkra támasz a járvány és 

bezártság idején. Higgyük el, a mi Urunk nagyobb min-

dennél, számára nincs lehetetlen. Kérjük az Úrtól, hogy 

áldjon meg az Ő békességével, és örüljünk annak, hogy 

szerető Istenünk van, aki a rosszból is jót hozhat ki az Ő 

kegyelme szerint. Az Úr legyen mindannyiunkkal! 

Ámen. 

 Igemagyarázat ● 

●   CSENTERI IMOLA 

   Ajtódon kopog valaki, 

ajtódon kopog valaki, 

óh, bűnös, miért nem felelsz, 

óh, bűnös, miért nem felelsz? 

   Úgy kopog az, mint ő kopog 

meglásd csak bűnös, ő kopog, 

engedd be, szóba állj vele,  

ültesd le, vacsorálj vele. 

   Jézus van ott, Jézus van ott, 

Jézus vár ott, ő így kopog. 

Halld ujja lágy koppanását, 

halld rossz szíved dobbanását. 

   Ő kopog ott, Jézus van ott, 

miért nem felelsz, Jézus van ott. 

Csak állsz, csak vársz ajtód mögött, 

miért nem felelsz ajtód mögött? 

   Valaki áll ajtód előtt, 

ne zárd ki őt, ne vesd ki őt,  

valaki vár ajtód előtt, 

nyiss ajtót, és engedd be őt. 

   Valaki vár ajtód előtt, 

engedd be őt, engedd be őt, 

fogadd be, szóba állj vele, 

ma este vacsorálj vele. 

   Jézus az ott, Jézus kopog. 

Ismerj rá bűnös, ő kopog, 

teríts egy asztalt már vele, 

ma este vacsorálj vele. 

   Óh élj vele és halj vele, 

óh bűnös, menj és halj vele: 

valaki vár ajtód előtt, 

engedd be őt, engedd be őt. 

  Kiss Tamás 
 

Ajtódon kopog valaki 
 

„Somebodyʼs knockin at yoʼdo” 

(Amerikai néger spirituálé) 
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● Jegyzet 

Mintha meghallgatásra találtak volna az előző lapszá-

munkban megfogalmazott gondolatok. „Csendre van 

szükségünk, megfontolni a mindennapjainkat” – állította 

egyik interjúalanyunk, aztán  a húsvétot megelőző böjt 

idején, egyik napról a másikra, bekövetkezett az, amire 

azelőtt egy-két hónappal  senki sem gondolt volna. A 

szükségállapot kihirdetésével leszűkült a mozgásterünk, 

megcsappantak a tennivalóink, visszahúzódtunk otthona-

inkba, csendesebbek lettek napjaink, jóformán csak a 

legszükségesebbek beszerzésére mozdultunk ki. „Mielőtt 

vásárolnánk valamit, gondoljuk végig, hogy valóban 

szükségünk van rá” – tanácsoltuk olvasóinknak, és mint-

ha ezt a gondolatot visszhangozták volna egyre többen, 

országhatárokon innen és túl: ne vásároljunk többet, 

mint amennyire szükségünk van, gondoljunk másokra is! 

Természetesen, a bekövetkezett változások nem a lapban 

közölt gondolatok hatására születtek. Történnie kellett 

valaminek, ami rákényszerítsen azoknak az intézkedé-

seknek a meghozatalára, amelyekre önmagunktól kép-

telenek voltunk. Mindeddig szélmalomharcnak tűnt  

minden arra irányuló próbálkozás, hogy élhető bolygót 

hagyjunk utódainkra. A gazdasági érdekeink mindig fon-

tosabbak voltak az eljövendő nemzedéknél.   Hogy jelen-

leg a gazdaság alakulására, bár ideig-óráig, kevesebb 

figyelmet fordítunk, annak egyetlen rövid távú célja van: 

a saját életünk megóvása. Amit nem voltunk képesek 

megtenni gyermekeinkért, azt most megtesszük önma-

gunkért.  

Más lesz az élet ezután – halljuk egyre többször –, 

nem folytathatjuk úgy, mint eddig. Világjárvány kellett 

ahhoz, hogy eljussunk erre a felismerésre, elfogadjuk 

azt, amire egyesek már évtizedek óta figyelmeztetnek: 

változtatni kell, még ha lemondással is jár. Jóllehet az 

eddigi változások  csupán az említett,  rövid távú célt 

szolgálják – a saját életünk megóvását –, miért ne lép-

nénk most túl önmagunkon, és ha már változtatunk, mi-

ért ne tegyük úgy, hogy utódainknak is hasznára váljon? 

A felvázolt jövőkép aggódást és szorongást vált ki ben-

nünk, félünk a változástól, a lemondástól, mintha az 

csakis rosszat hozhatna az életünkbe. Türelmetlenül vár-

juk a védőoltás megjelenését, és örömmel alávetnénk 

magunkat az ellenszer befecskendezésének, csak ne kell-

jen változtatni semmit. Maradjon minden úgy, ahogy 

volt, folytathassuk ott, ahol néhány héttel ezelőtt abba-

hagytuk!  

A járvány idején hozott intézkedések következtében 

megcsappant az energiafogyasztás, kevesebb üzemanya-

got használunk, megváltoztak vásárlási szokásaink, meg-

fontoltabban gazdálkodunk a bevételeinkkel. Ennek a 

megfontoltságnak, okos gazdálkodásnak a szükségessége 

egyre nyilvánvalóbb a magasabb szinteken is. Újra kell 

gondolnunk, hogy ésszerű-e továbbra is az eddigi össze-

geket fordítani az ország védelmére, harci eszközök be-

szerzésére és a titkosszolgálatok fenntartására, vagy in-

dokoltabb az oktatást, kutatást, egészségügyet, kör-

nyezetvédelmet támogatni. A gazdaság visszaesése, a 

munkanélküliség növekedése és a pénz elértéktelenedése 

miatt egyre többet aggódunk, mintha nem hallanánk, 

képtelenek lennénk felfogni Jézus megnyugtató szavait: 

ne aggódjatok a holnap felől! 

Nincs okunk aggódni, még ha korlátozták is jogain-

kat, és zárva vannak templomaink. A gyülekezési és  

kijárási tilalom célja egyértelműen az, hogy egészségün-

ket, életünket védje. De származhat-e valami jó abból, ha 

a templomok zárva vannak? Az ige hirdetése nem szűnt 

meg, csupán másként – nem közvetlenül, hanem eszkö-

zök által – jut el a hallgatókhoz, és nem csak egy bizo-

nyos időpontban, hanem a nap bármely órájában hallha-

tó. Ha keresztyénségünk eddig csak a templomban töltött 

időre és igehallgatásra korlátozódott volna, a megválto-

zott helyzet alkalmas annak a felismerésére és megta-

pasztalására, hogy otthonaink is állandó istentiszteleti 

helyekké válhatnak, és megerősít abban, hogy keresz-

tyénségünk nem helyhez, időhöz, vagy körülményekhez 

kötött. 

A holnap gondja 

•   BUSTYA SÁNDOR 
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Interjú ● 

– Mi volt az első gondolatod, 

amikor meghallottad, hogy fertő-

zött van a faluban? 

– Ez a kérdés, hogy: mi lesz  

velünk? Amire azonnal három vála-

szom is volt. Először is az, hogy re-

méljük, minket nem fertőz meg a 

vírus. Aztán másodszor az, hogy ha 

meg is fertőz, könnyen átesünk rajta, 

meggyógyulunk. Végül harmadszor, 

ha másképp dönt az Úr, magához 

kíván szólítani, készüljünk az Ő szí-

ne elé. A kérdés egyébként egy hé-

ten át zaklatott, minden nap többször 

is feltettem magamnak. Variációk 

egy témára: mi lesz velünk, ha kór-

házba kerülünk, ha kedves hívek, 

családtagok életét kioltja a kór, ha 

kimerülnek az egészségügyben dol-

gozók, ha nem lesz mit enni, s meg-

lopnak, ha a tehetősek nem adakoz-

nak, ha egymást kezdjük el kárhoz-

tatni, egymás bűneit felróni, ha el-

fogy a türelmünk… stb. Végül Isten 

az igéjével és Túrmezei Erzsébet 

szavaival pontot tett a kérdőjel he-

lyébe: „Nem tudjuk, mi jön, titok a 

holnap, némák a titkok, nem vála-

szolnak, de tudjuk, ki jön, Krisztusra 

várunk.” Megerősített abban a hit-

ben, hogy Ő velem lesz minden nap, 

ígérete szerint. Minden a javunkra 

válik. Ezzel bátorítottam a gyüleke-

zetben is mindenkit. Több mint 30 

napja tapasztaljuk, hogy velünk az 

Isten, és eddig még egy hajunk szála 

sem görbült. 

 

– A gyülekezet, tudomásod sze-

rint, hogyan viszonyul a helyzet-

hez? 

– A gyülekezeti tagok fegyelme-

zettek. Betartják a rendeleteket, csak 

indokolt esetben hagyják el lakhe-

lyüket. Odafigyelnek az idős, egye-

dül élő egyháztagokra. Mindenkit 

igény szerint segítenek.  
 

A más nemzetiségű, felekezetű, 

vagy épp egyházon kívülieket is le-

hetőségeikhez képest támogatják. A 

gyerekeket nem engedik közterület-

re. Egyik anyuka arról számolt be, 

hogy három hétig még a házból sem 

engedte ki a gyerekeit. A szomszéd-

jukban sokan laknak, páran kórház-

ban vannak a fertőzés miatt, de az 

itthon lévők is köhögnek. A másik 

anyuka panaszkodott, hogy négy-

éves kislányuk nagyon fél a rendőr-

autók, mentők szirénázásától. Van, 

akiket felzaklatott a halálesetek al-

kalmával történő sírás, jajgatás. Épp 

ezért nagyobb az igény a megnyug-

tató, bátorító igére, a közös elcsende-

sedésre, amibe esténként 20.30-kor 

otthonaikban, imádságos lélekkel, 

többen is bekapcsolódnak. 

Húsvét nagyhetében, a közösségi 

oldalra minden nap rövid imákat 

lehetett írni. Ebből összeállt egy 

hosszabb imádság, amelynek egy 

részét közkinccsé teszem: 

„Hálát adok Istenem, mert meg-

újul minden reggel a Te nagy ke-

gyelmed, mert benned bízhatok, 

Uram, és rád bízhatom családomat. 

Minden javunkra válik  
Nyárádkarácson község az utóbbi időben a híradások középpontjába került. A rettegett koro-
navírus beférkőzött a település lakói közé. Mindannyian – közelben és távolabbról is – imádsá-
gos szívvel követtük, miként alakul a helyzet. Mikor tudják megállítani a vírus terjedését, ho-
gyan érinti ez a település összlakosságának életét, de a nyárádkarácsoni református közösség 
hitéletét is. Labancz Gyula lelkipásztor több éve pásztorolja a gyülekezetet, családjával együtt 
hűségesen szolgálják az Urat. Amikor imakéréssel fordult a lelkipásztori közösséghez, tudato-
sult bennünk, hogy milyen nehéz lehet ilyen körülmények között helytállni, hűségesnek marad-
ni, és közben a rád bízottakat bátorítani. Beszélgetésünkből – amelyet a körülmények miatt 
csak telefonon és emailben ejtettünk meg –  egy mindannyiunk számára tanulságos bizonyság-
tétel bontakozik ki.  

„Több mint 30 napja 

tapasztaljuk, hogy velünk az 

Isten, és eddig még egy hajunk 

szála sem görbült” 
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● Interjú 

Hálát adok az egész közösség egész-

ségéért. Hálát adok, mert Te irányí-

tod életünket, és megerősítesz 

bennünket a hitben.” 

„Uram, kérlek, adj szeretetteljes 

hosszútűrést, kitartást, alázatot e 

nehéz időben. Adj erőt a csüggedők-

nek, vezéreld néped a gyógyulás 

felé. Tégy csodát, légy irgalmas 

hozzánk, gyógyítsd meg szívünket, 

elménket. Gyógyítsd meg a betege-

ket, adj reménységet, hitet, hogy ne 

a viharra, hanem Tereád nézzünk.” 

„Mindenható Istenünk, magasz-

talunk Téged, mert van földi ottho-

nunk, belső szobánk, mert készíted 

számunkra a mennyei hajlékot. Mert 

ma is kézben tartod életünket, és 

egészségesek vagyunk. Mert feltétel 

nélkül szeretsz, és gondot viselsz 

ránk, lelkünket is táplálod.” 

„Mennyei Atyám, bocsásd meg 

nekem, hogy sokszor türelmetlen 

voltam az emberekhez, hogy sokszor 

elfelejtettem hálát adni áldásaidért. 

Elfelejtettem imádkozni a szegénye-

kért, betegekért. Bocsásd meg bűne-

imet, szabadíts meg a gonosztól, a 

Jézus nevében, kérlek.” 

„Kegyelmes Atyám, imádságom-

ban eléd hozom gyülekezetünk min-

den egyes tagját. Ajándékozz meg 

mindenkit erős, élő hittel. Eléd ho-

zom a megkeseredett, nélkülöző és 

félelemben élő gyermekeidet. Kér-

lek, erősítsed hitüket, hogy rád te-

kintve megnyugvást találjanak. Eléd 

hozom minden gondolatom, hogy 

szívvel higgyem, hogy még egy haj-

szálam se eshetik le a Te akaratod 

nélkül.” 

„Vigasztalás Istene, eléd hozom 

gyászoló testvéreimet, akiknek szí-

vük-lelkük sajog a fájdalom, a vesz-

teség miatt ezekben a napokban, itt 

Karácsonfalván. Öleld át őket e 

nagy bajban, hogy megkeseredve el 

ne szakadjanak Tőled. Kérlek, vi-

gasztaljad összetört szívű, gyászoló 

szomszédainkat. Uram, tégy csodát, 

légy irgalmas hozzánk. Ámen.” 

– Gyakorlatban hogyan végzed 

a szolgálatot? Volt-e valamilyen 

kirívó eseted? 

– Hála Istennek, és köszönet a 

fiamnak, minden vasárnapra előké-

szített, vágott anyagot tehetünk fel a 

gyülekezet honlapjára. Péntekig el-

készül az igehirdetés, amelyet vagy 

a templomban vételezünk, vagy csak 

a hanganyagot készítjük el a gyüle-

kezeti teremben. Kiválasztom az 

énekeket. Szombaton történik az 

anyag vágása és annak konvertálása. 

Húsvétra gyülekezetünk ifjait is  

bevontam. Pethő Rebeka fuvola- és 

Pethő Csaba gitárjátékával, illetve 

Nagy László Zsolt szavalatával tet-

tük színesebbé a szolgálatot. Április 

26-át kineveztük apák napjának. Az 

igehirdetés után Labancz Dávid egy 

verssel köszöntötte az édesapákat. 

Ezen a héten anyák napjára készülő-

dünk. Minden vallásórás gyereknek 

küldtem verset, azzal a kéréssel, 

hogy telefonnal vegyék fel, és az 

anyagot péntekig küldjék el. Szom-

baton összeállítjuk az anyák napi 

műsort (a beszélgetésünk óta már 

megünnepeltük az anyák napját). 

A gyerekeknek online vallásórát 

tartok. Az anyagot a gyülekezetünk 

honlapján és személyes üzenetben 

küldöm. Telefonos lelkigondozást is 

végzek. Szükség van a biztatásra, 

bátorításra. 

Kirívó esetnek nevezném, amikor 

nem református egyháztag számára 

kértek a temetőnkben sírhelyet. Pél-

dául április 22-én, kedden 13 óra 

körül, az egyik temetkezési vállalat 

alkalmazottai kerestek fel, azzal a 

kérdéssel, hogy hová ássák a sírt. 

Épp most rakták ki őket egy  másik 

temetőből, ahol félig már kiástak 

egyet. Így kezdődött az a folyamat, 

amelynek április 26-án délután lett 

vége, amikor eltemették a 31 éves, 

Covid-19 által fertőzött asszonyt. 

Keddtől vasárnapig, naponként 

többször is, hol a családtagok, hol a 

temetkezési vállalat alkalmazottai, 

hol az alpolgármester keresett tele-

fonon. 

 

– Lelkileg milyen lecsapódása 

van benned, illetve családodban a 

történéseknek? 

– Érzelmileg megvisel, elszomo-

rít e helyzet. Ízelítőként megemlítek 

pár esetet, amelyet láttunk, hallot-

tunk, és közvetlenül érintett minket 

is. Nagycsütörtökön a szomszédasz-

szonyunk siratta az 58 évesen el-

hunyt édesapját. Nagypénteken  

éjféltájban, a szembe szomszédból 

vitték el a fertőzött fiatalembert. 

Nagyszombat délután a másik szom-

szédból két mentő vitte a kórházba a 

négytagú családot, a szülőket és 

gyermekeket. Húsvét első napján, 13 

óra körül sírva, ordítva menekült 

egy megriadt asszony a mentősök 

elől, a Nyárád felé. Eluralkodott a 

félelem körülöttünk, és a mi szívünk 

is összeszorult. Vajon mi is sorra 

kerülünk? Félünk, és féltjük egy-

mást. Kétségeink is vannak. Vajon 

miért történik ez körülöttünk? Vagy 

„Öleld át őket e nagy bajban,  

hogy megkeseredve  

el ne szakadjanak Tőled” 

Labancz Gyula és családja • Fotó: Labancz Gyula Facebook oldala 
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 Interjú ● 

ki a hibás mindezért? Ugyanakkor együtt érzünk minden 

szenvedővel, gyászolóval, imádkozunk értük. 

 
– Kik a segítségeid ebben a helyzetben? 

– Jó a kérdés, így többes számban. Mindenekelőtt az 

Úr az én segítségem, és ezt nemcsak hivatalból mondom. 

Érzem minden pillanatban megtartó jelenlétét.  

Aztán a családom az én segítségem. A feleségem féltő  

szeretete, a fiam humora, a lányom imádságos lelkülete 

naponként óv, felderít, megnyugtat. Lassan hat hete va-

gyunk összezárva. Minden este 20.30-kor körülüljük az 

asztalt, olvasunk a Zsoltárok könyvéből, imádkozunk, 

beszélgetünk. Hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk. 

Továbbá a nagy családom is az én segítségem. Rokona-

ink minden nap érdeklődnek felőlünk. Apósom, Zoltán 

János nyugdíjas lelkipásztor, napi rendszerességgel báto-

rító igét, imádságot küld üzenetben. A helyi gyülekezeti 

tagok, presbiterek, szomszédjaink ránk  figyelése is so-

kat segít. Kedves barátaink, ismerőseink bátorító szavai, 

érdeklődése megerősít. A Marosi Református Egyház-

megye lelkipásztorainak imádságos rám gondolása  

békességet ad. Végezetül, de nem utolsó sorban, segítsé-

gem Czirmay Csaba Levente, egyházmegyénk esperese, 

hűséges szolgatársam, aki rendszeresen felhív, biztat, 

bátorít, segítő jobbot nyújt. Istennek hála, nagy a tábor. 

Ez csodálatos. Többen vannak velünk, mint ellenünk. 

 
– Kértél imahátteret. Talán már felesleges is kér-

deznem, a gazdag felsorolás után, mégis megteszem: 

mit jelent ez neked? 

– Igen, kértem. Az értem való imádkozás egy megtar-

tó és fenntartó ölelést jelent számomra. Felemelő érzés. 

Megkönnyebbült lélekkel, s  Reményik szavaival áldom 

Istent „és azt, aki értem csak egyszer is imádkozott.” 

 

– Véleményed szerint, mi lesz ennek a helyzetnek a 

legnagyobb negatívuma? 

– Helyi szintre lebontva a kérdést, úgy gondolom, 

hogy a közeljövőben az emberek a félelem miatt kerülni 

fogják egymást. Ez rosszat fog tenni a közösség gyakor-

lásának. Az az érzésem, hogy minden biztatás ellenére 

is, egy jó ideig kevesen jönnek majd templomba. A köz-

ség lakói más településeken nem szívesen várt vendégek 

lesznek. Ha kiderül, hogy karácsonfalviak vagyunk, 

nagy ívben el fognak kerülni minket. Ez valahol termé-

szetes, ezért erre tudatosan készülünk.  

 

– Meglátásod szerint van-e mindebben pozitívum? 

– Évek óta arra nevelem magam, hogy éljem azt a 

szemléletet: minden rosszban van valami jó. Nemrég 

hallottam egy meggyógyult rákos asszonytól, hogy egy-

szer mindennek vége lesz, a jónak is, de a rossznak is. 

Az ige is erre tanít: minden javunkra válik.  Alapjában 

véve derűlátó vagyok, és így ítélem meg  a mostani ese-

ményeket is. Igen, rengeteg jó is van benne. Sokkal 

rendszeresebb az imaéletem. A családdal való együttlé-

tek, közös étkezések, programok felüdítik a lelket. Meg-

erősödtek a horizontális és vertikális kapcsolataim, az 

Úrral és drága családtagjaimmal. Az is fontos, hogy több 

időt tudok szentelni a gyülekezetért való közbenjáró 

imának. A szolgálatokra alaposabban fel tudok készülni. 

Nem elhanyagolható az sem, hogy két kedvenc időtölté-

semre is jut idő: régi klasszikusokat olvashatok, és  

nyugodtan kertészkedhetek. A legfőbb jó pedig az a 

megtapasztalás, hogy bár Damoklész kardja a fejünk 

felett lebeg, időnként az öldöklő angyal végigsuhan az 

utcáinkon, és a tüzes kemence kellős közepébe tétettünk, 

még nagyon jól VAGYUNK. Mert akár élünk, akár ha-

lunk, az Úréi vagyunk. 

Egyedül Istené a dicsőség! 

Mikor a bűntől meggyötörten 

A lelkem terheket hordozott, 

Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, 

Valaki értem imádkozott. 

 

Valaki értem imádkozott. 

Talán apám, anyám régen? 

Talán más is, aki szeret. 

Jó barátom vagy testvérem? 

 

Én nem tudom, de áldom Istent, 

Ki nékem megváltást hozott, 

És azt, aki értem csak 

Egyszer is imádkozott. 

   Reményik Sándor 
 

Valaki értem 
imádkozott 

●   BEREKMÉRI MELINDA 
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– Mi az, ami megváltozott a 
korábbi életéhez képest? 

– Azelőtt volt egy rendszeresség. 
Tudtuk, hogy milyen patológiával, 
milyen betegségekkel állunk szem-
ben. Ez napi 7 óra munkát, illetve 
ügyeletesként a 24 órát jelentette.  
Természetesen akkor is voltak sür-
gősségek, váratlan helyzetek és sú-
lyos esetek. Megtörtént, hogy meg-
terhelő volt egy-egy munkanap, de 
ehhez mi hozzá voltunk szokva. Idő-
ről időre szembe kellett nézzünk  
egy-egy járvánnyal, például a grip-
pejárvánnyal  2009-ben. Akkor is 
egy mutációból adódó új vírus je-
lentkezett, és  a nagyszámú megbe-
tegedés miatt ez is nagy kihívás volt. 
Ugyanígy a kanyarójárvány 2014-
ben és a hepatitis, vagy magyarul 
sárgaságjárvány, két éve.  Ezekhez 
képest most, a koronavírus-járvány 
idején csak ezzel a betegséggel fog-
lalkozunk, mert a klinikánkra más 
betegségekkel nem veszünk fel bete-
geket… 

 

– Akkor ez könnyű, mert csak 
egyféle betegséggel kell foglalkoz-
niuk? 

– Nem, nem könnyű. Egyrészt 
nem könnyű a védőfelszerelést viselni.  
Önmagában fizikailag nehézséget 
jelent, hiszen a maszkban lélegezni, 
arcvédőt hordani, és így vizsgálni a 
betegeket, megterhelő. Ezekben ülni 
órákat, olyan, mintha szaunában len-
nénk. Csak egy apróságot említek, 
hogy el tudja képzelni: a sztetoszkó-
pot beöltözve nehezen tudom felten-
ni, így sokkal nehezebben lehet cél-
szerűen használni. 

 

– De például a grippejárvány 
alatt is hasonlóképpen maszkot 
kellett hordaniuk, nem? 

– Mi hozzászoktunk, hogy kesz-
tyűt és maszkot hordjunk,  nem ez 
jelent nehézséget.  A grippénél vagy 
egy agyhártyagyulladásnál  is hason-

ló kockázat miatt kell használnunk, 
de nem volt szükség ennyire komp-
lex védőfelszerelésre. 

Másrészt – bár ez sem precedens 
nélküli – most mindkét fertőző kór-
ház tele van. Ez azt jelenti, hogy a 
kórházak teljes kapacitáson működ-
nek, a maximális számú beteggel, 
akiket mind el kell látnunk. Igaz 
ugyan, hogy a nagyon súlyos esete-
ket nem mi látjuk el, de még a köny-
nyű lefolyásúaknál is gondosan kell 
eljárnunk. Ez a betegség számos 
meglepetést okoz. Lehet, hogy az 
enyhe tünetek két nap alatt súlyos-
bodnak. Azt már tudjuk, hogy a be-
tegség lefolyásában arra számítha-
tunk, hogy 6-8 nap enyhe tünet után 
bekövetkezhet hirtelen egy súlyos-
bodás, amelyet szaknyelven citokin 
viharnak nevezünk.  

 

– Ezen felül egy ismeretlen ví-
russal állnak szemben… 

– Tulajdonképpen nagyon sok 
ismeretlennel állunk szemben, nem-
csak helyi, hanem világszinten is. 
Egyfajta tehetetlenségérzéssel jár, 
hogy azok az eszközök, amelyek a 
kezünkben vannak, nem elégsége-
sek. Azok a gyógyszerek, amelyek 
zömében hatékonyak, és mind ná-
lunk, mind  nemzetközi szinten 
gyógyuláshoz vezettek, bizonyos 
esetekben rossz kórlefolyással jár-
nak. Ilyenkor azt érzem: lehet, hogy 
az adott stádiumban, több ismeret 
birtokában többet tehettünk volna.  

 

– Mekkora a mozgásterük ab-
ban, hogy új gyógymódokat pró-
báljanak ki? 

– Van egy protokoll, amely jelen 
pillanatban érvényes. Ez az európai 
protokoll alapján készült nemzeti 
protokoll, és ezt tartjuk be. Ez szabá-
lyozza, hogy a súlyos, középsúlyos 
és az enyhe lefolyású esetekben mi-
lyen lehetőségek közül választha-
tunk. 

– Gyakran olvashatunk arról,  
hogy az áldozatok többségének 
valamilyen más betegsége is volt… 

– Egy másik betegség jelenléte 
valóban kockázati tényező. Kétség-
telen, hogy nagyon fontos az im-
munrendszer állapota akkor, amikor 
a szervezet találkozik a kórokozóval. 
Azokban az esetekben, amikor a je-
lentésben szerepel, hogy nincs sem-
milyen más alapbetegség, az csak 
annyit jelent, hogy addig ez nem 
derült ki. Számos esetben a hozzánk 
kerülőknél felfedezzük a cukorbe-
tegséget, amiről a páciens nem is 
tudott. Lehetnek akár más, rejtett 
betegségei is, amelyek már eddig is 
gyengítették az immunrendszerét. 
Sem a cukorbetegség, sem a magas 
vérnyomás nem fáj, illetve amikor 
fáj, akkor már nagyon késő. Több 
olyan páciensünk volt, akinek egy, 
sőt két olyan betegsége is volt, 
amelyről addig nem tudott.  Ha sike-
resen legyőzte a vírust, akkor kezel-
tetnie kell ezeket. Sok esetben 
anyagcsere betegségeik vannak, ez is 
legyengíti és veszélyeztetetté teszi 
őket a vírussal szemben. 

 

– Beszéljünk a jól végződő ese-
tekről. Mennyi idő alatt gyógyul 
meg valaki? 

● Interjú  

Szemben az ismeretlennel  
Dr. Fejér Magdolna  a marosvásárhelyi 1-es számú fertőző klinika infektológus főorvosa, két-
gyermekes családanya. Most főorvosi minőségében kérdeztük arról, hogy milyen az élet a vírus 
elleni harc élvonalában. Nem a hivatalos álláspont bemutatását kértük tőle, hanem  személyes 
véleményére voltunk kíváncsiak. 
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– Elég magas a gyógyulás aránya. 
Ha minden a lehető legjobban megy, 
akkor egy hét, 10 nap alatt meg is 
gyógyulhat valaki, de ez az időszak 
hosszabb is lehet, akár 6-8 hét is. 

 

– Gondolom, hogy kevés dolog 
van, aminek örülhetnek, mi az, 

ami mégis elviselhetővé teszi a 
munkájukat, mi az, ami elvezethet 
oda, hogy azt gondolja: „ezért 

megérte ma felkelni”? 

– Végül is minden nap vannak 
sikerek.  Amikor valakit haza tudunk 
engedni, mert  gyorsan meggyógyult,  
annak nagyon örülünk. Ha pedig 
súlyos lefolyású betegség után épül 
fel a beteg, akkor azért vagyunk há-
lásak.  

 

– Mi okoz nehézséget önöknek? 

– A súlyos esetekkel van a gond, 
amikor már átkerülnek az intenzív 
osztályra. Most, ebben a helyzetben, 
arra sincs lehetőség, hogy mi, orvo-
sok, pszichológushoz forduljunk, ha 
már úgy érezzük, hogy elfáradtunk, 
vagy kimerültünk. Én imádkozni 
szoktam, és ez megnyugtat. A napi 
rutinomban benne van az esti elcsen-
desedés, amikor mindent az Úr elé 
vihetek és kérhetem, hogy másnapra 

adjon erőt, tudást, bölcsességet az 
újrakezdéshez. Illetve azt is, hogy a 
kutatók a célzott kezelési lehetősé-
gekre minél előbb találják meg a 
megoldást. 

 

– Hogyan viselik a betegséget a 
beutaltak?  

– Sokféle eset van. Eleinte meg 
vannak ijedve és szoronganak.  Mi-
kor túljutnak a nehezén, meglehető-
sen jó egészségi állapotba kerülnek, 
és mégis bent kell maradniuk. Akkor 
már haragszanak az előírásokra, ne-
hezen viselik a bezártságot.  Várniuk 
kell, amíg két negatív tesztered-
ményt fel tudnak mutatni, és van 
olyan is, akinél tíz, vagy néha húsz 
tesztet is elvégeznek, míg gyógyult-
nak nyilvánítják. Vannak, akik tü-
netmentesen átesnek a betegségen, 
míg másoknak igen súlyos tünetek-
kel kell megküzdeniük. Ez igen 
megterhelő lehet számukra. Az is-
mert esetek 15-20 százalékának sú-
lyos kórlefolyással kell számolnia. 

 

– Hosszú távon mire számítha-
tunk? 

– A szakemberek előrejelzése 
szerint arra számítunk, hogy átmene-
tileg csökkenni fog a megbetegedé-

sek száma. Ősszel, vagy télen visz-
szatérhet, és olyan szezonális jellege 
lesz, mint a grippének. Ez viszont 
nem annyira biztató. Eltarthat pár 
évig, amíg a lakosság bizonyos fokú 
immunitása kialakul. Közben meg 
abban reménykedhetünk, hogy idő-
közben találnak hatékonyabb keze-
lést, gyógyszereket, és minél rövi-
debb idő alatt oltást. 

 
– Mi az, amit mi, egyszerű em-

berek megtehetünk? 

– Ezt már többször elmondták: 
fontos a megelőzés. Kerüljük a kap-
csolatot a fertőzött és potenciálisan 
fertőzött személyekkel. Tartsuk be a 
higiéniai szabályokat. Azt tapaszta-
lom, hogy sokan nem félnek, amire 
csak azt mondhatom, hogy jobb fél-
ni, mint megijedni. Mi itt éppen ele-
get látunk ahhoz, hogy ne vegyük 
félvállról a betegséget. Mindenkinek 
tudnia kell, hogy nem biztos, hogy 
olyan könnyedén átesik ezen a be-
tegségen, mint egy náthán. Ha min-
den ember felelősségteljesen visel-
kedik, az a mi munkánkat is nagyban 
segíti. 

•    KORONDI KINGA 

– Kolozsváron, a Megyei Sürgősségi Klinikán 21-22 
osztály van, korábban kórteremről kórteremre jártam, 
ezeket látogattam, de más intézményekbe is eljutottam 
rendszeresen, és ilyenkor bárkivel beszélgettem, aki  
jelentkezett, nemcsak a magyarokkal, vagy csak a refor-
mátusokkal.  Az a tapasztalatom, hogy lelkészként a kór-
házvezetőség szemében nemkívánatos elemek vagyunk,  
a kórtermekben megtűrtek. Bármikor elküldhetnek, visz-
szafordíthatnak. Mégis, a teljesség kedvéért, hadd mond-
jam el, hogy vannak pozitív tapasztalataink is, amikor 
bizonyos orvosok örülnek, hogy ott vagyunk, és támo-
gatnak bennünket. 

 
– Az eddigiekhez képest, most mennyivel nehezebb 

a helyzet? 

– A karantén azzal jár, hogy nem lehet látogatni a 
betegeket, olykor még a legközelebbi hozzátartozókat is 
csak az udvaron tájékoztatják az orvosok. 

– Ilyen körülmények között, most hogyan végzi a 
munkáját? 

– Sokat imádkozom. Elővettem a névjegyzékemet, 
amelyben szerepelnek mindazok, akik ebben az évben 
voltak kórházban, visszaemlékezem rájuk, és név szerint 
imádkozom értük. Gyakran, naponta többször. Főleg a 
betegekért imádkozom, de az egészségügyi dolgozókért 
is, ami amúgy is a szolgálatom részét jelentette. Most 
csak annyi változott, hogy még intenzívebben gyakor-
lom. Emellett megkeresem azokat a lehetőségeket, ame-
lyek most rendelkezésre állnak, és azok segítségével  
tartom a kapcsolatot velük, telefon, messengeren stb. 

 
– Mennyire hatékony ez? 

– E tekintetben nagyon jók a tapasztalataim. Hogy az 
imák miként hallgattatnak meg, erről órákat beszélhet-
nék.  Elég csak arra a leukémiás fiatalasszonyra gondol-
nom, akiért nagyon sokan imádkoztak. Ő meggyógyult, 

Betegen, de Isten tenyerében  
Buzogányné Kovács Emese több mint két évtizede lát el kórházlelkészi szolgálatot Kolozsvá-
ron. Ebben az időszakban nem látogathatja a betegeket; ennek ellenére megpróbál minél több 
munkát elvégezni.  
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és életének egy részét arra használta fel, hogy rákos bete-
geknek segített, pszichológusi képesítést szerzett, létre-
hozott egy alapítványt, és annak keretében segítette a 
betegeket, támogató csoportokat működtetett számukra.   

 
– Milyen nehézségekkel szembesülnek a betegek? 

– Az egészség károsodása, a szervezet gyengülése 
eléggé megviseli az embereket, nyilván ez attól függ, 
hogy kinek milyen a lelki és fizikai állapota, és hogy 
miként áll hozzá a betegséghez. Ha esetleg szembe kell 
nézni a halállal, akkor ez még nehezebbé válik. Termé-
szetesen, ebben a helyzetben is vannak, akik nagyon erő-
sek tudnak maradni. Volt például egy nyolcvan évnél is 
idősebb néni, aki súlyos szívbetegsége mellett is mindig 
megőrizte a humorát, jókedvét. Infarktuson esett át, de 
vidám tudott maradni, és azt gondolta, hogy milyen jó 
volna nevetve indulni el az Úristenhez, a minden élők 
útján. Ez akkor nem sikerült, mert meghosszabbították 
az életét néhány hónappal, amely alatt, ahányszor talál-
koztunk, a súlyos fizikai állapota ellenére is, mindig vi-
dám volt. Remélem, hogy meghallgatta az Úristen. Min-
denképpen üdítő volt vele találkozni, és az ilyen esetek 
feltöltik a kórházlelkészt. Ez azonban ritka. Gyakrabban 
találkozom olyan betegekkel, akik nem értik, hogy miért 
éppen ők betegedtek meg. Ezt elég gyakran meg is kér-
dezik, hogy a korábbi jótetteik ellenére, miért éppen ők? 
Elég nehéz ebből a szilárd meggyőződésből kimozdítani 
a betegeket. Nehéz beláttatni velük azt, hogy mindenki-
nek van bűne, még nekik is. Az egyfajta hitbéli érettsé-
get követel meg, hogy belássuk, hogy akár élünk, akár 
halunk, az Úr Jézus kezében vagyunk. Még ha betegek is 
vagyunk, akkor is tudjuk, hogy velünk van. 

 

– Lehet a betegségre tudatosan készülni? 

– Igen. Tévesen gondolják az emberek, hogy ha 
Krisztusban bíznak, az egyfajta útlevél, biztosíték, hogy 
soha semmi bajuk nem lesz, és egészségesen, gondtala-
nul élhetnek. De az Úr Jézus nem ezt mondta, hanem azt, 
hogy a világon nyomorúságunk lesz. Igaz, az is benne 
van a Bibliában, hogy Ő azért jött, hogy életünk legyen 
és bővelkedjünk, de az nem, hogy az Őt követőnek soha 
semmi baja nem lesz. Jézus azt ígérte, hogy Ő velünk 
lesz minden napon, a világ végezetéig, minden körülmé-
nyek között.  

És hogy mit tehetünk? Nagyon egyszerű, azt kell ten-
nünk, amit a buzgó keresztyén ember gyakorol: igeolva-
sás és imádkozás, hogy jobban megismerjük az Írást, és 
rajta keresztül az Úristent, és minél jobban ismerjük Őt, 
annál inkább tudjuk, hogy Ő a Teremtőnk, Atyánk, 
Gondviselőnk, Megváltónk és Megszentelőnk, és akkor 
történhet bármi, az Ő kezében vagyunk. Egyik kedvenc 
igehelyem a Rómaiakhoz írt levél 14. része: „Mert ha 
élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk 
meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” 

 

– Könnyebb elfogadni a helyzetüket azoknak, 
akiknek fokozatosan gyengül meg az egészségük? 

– Ez inkább emberfüggő. Nem annyira a betegség 
lezajlásán múlik, hogy ki hogyan fogadja, és mindenki a  

maga sajátos, egyéni módján éli meg a betegséget. E te-
kintetben fontos, hogy minden nap úgy tudjunk élni, 
hogy rendben legyenek a dolgaink Istennel, mintha az a 
nap az utolsó lenne. Mert ha belenézünk a tenyerünkbe, 
akkor egy M betűt látunk, emlékeztetőül, hogy halandók 
vagyunk (memento mori). Az az igazság, hogy nem sze-
retünk a halálra gondolni, és nem is ez a cél, hanem ör-
vendeni kell annak, hogy örök életünk van.  

 
– Ezzel a járvánnyal nagyon sok megbetegedés jár. 

Miben különbözik a többitől? 

– Amint hallottam, a súlyos esetek fulladáshoz vezet-
nek, amiről azt hiszem, hogy borzasztó lehet, de a köny-
nyebb eseteknek is meg kell küzdeniük a bezártsággal. 
Akik könnyebben túlesnek rajta, azok vigasztalódhatnak, 
hogy legalább védettséget szereztek. 

 
– Aki beteggé válik, mit tehet? 

– Ha hívő ember, akkor a legjobb az, hogy imádság-
ban elmondja félelmét, idegességét. Ha esetleg elural-
kodna valakin a düh, a tehetetlenség érzése, és úgy érzi, 
hogy kiabálni szeretne, keressen egy erre alkalmas he-
lyet, ahol legkevésbé zavar másokat, és egyszerűen kia-
bálja ki magából. Mindenképpen legjobb az imádság, 
nekem ez válik be, ezt a receptet tudom ajánlani minden-
kinek. 

 
– Mire használhatjuk a rendkívüli állapot követ-

keztében felszabaduló időt? 

– Azt hiszem, hogy sokféle lehetőség közül választ-
hatunk, a házimunkától kezdve a hobbival eltöltött időig, 
sportolni, tornászni is lehet, akár négy fal között is. 
Ugyanakkor nem csak a kérdésre adott válaszként, ha-
nem zárógondolatként is hadd ajánljam, hogy tudatosít-
suk magunkban, hogy milyen jó Isten tenyerén lenni, 
Isten szárnyai alatt élni, hogy bármi is történjék, Ő nem 
hagy el minket, különösképpen a nehéz órákban, karjai-
ba fog, és úgy hordoz bennünket. 

● Interjú 

•    KORONDI KINGA 
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Elmélkedés ● 

Fekszem az ágyban, s élvezem a 

frissen bekapott fájdalomcsillapító 

adagom felüdítő hatását. Végre van 

erőm azon is gondolkodni, hogy mi-

ért történt mindez… Tucatnyi kérdés 

tör utat magának: Mi lett volna, ha 

megállunk pár perccel a baleset 

előtt, amikor a fiam éppen kávészü-

netet javasolt? Mi lett volna, ha he-

lyettem a fiamra esik a fa? Miért kell 

a munkálatok kellős közepén ágyba 

parancsoljon a Gazdám, amikor Ő is 

tudja, hogy utálom, ha félbemarad a 

munkám? Melyik bűnömért kell ve-

zekeljek éppen? Vagy talán a Sátán 

irigyelte meg a szép, harmonikus 

családi életünket, s most mindent 

fejre állít? Netalán egyszerű kézifék-

behúzás volt fentről, mert ha nem 

lassítok, akkor a szakadék szélén 

sem tudok majd lefékezni? Vagy 

semmi köze az egésznek sem Isten-

hez, sem  ördöghöz, csak épp rossz 

időben voltam rossz helyen, s megfi-

zettem a fadöntés leckedíját? Az én 

óvatlanságom következménye? A 

százötven éves almafa jogos bosszú-

ja elpusztítójával szemben? 

Mennyi mindent össze tud lo-

csogni az ember, ha van egy kis ki-

töltetlen szabadideje! De tetszik – 

nem tetszik, ezek a kérdések ben-

nünk vannak, s válaszra várnak. S 

amikor a dolgok élesben mennek, 

nem lehet megnyugtató a görög   

bölcsességirodalom fájdalom- és 

szenvedésfilozófiája, sem az öngyil-

kos költők búcsú verssorai. Isten vá-

lasza kell, mert attól nyugszunk meg. 

Lázasan keresgélni kezdem a 

Biblia szenvedésteológiai útmutatá-

sát. Az igei válasz nem megnyugtat-

ni akar, hanem igazságot feltárni, s 

megtanítani a szenvedéssel együtt 

élni. Közben rájövök arra a nagy 

igazságra, hogy a szenvedés Isten 

legszebb eszköze az ébredés ügyé-

ben. Sem Ábrahám, sem Jákob, sem 

József nem akkor ismerte fel Isten 

nélkülözhetetlen voltát, amikor ké-

nyelmes-otthonülős-cifraruhás álla-

potában elég volt önmaga számára, 

hanem a próbák tüzében, amikor 

tétje volt a hitnek és az engedelmes-

ségnek. A jólét elaltat – a megpró-

báltatás felébreszt! Rájövök arra is, 

hogy a szenvedés sohasem céltalan, 

csupán nincs szemünk a látáshoz. A 

tanítványok nem látják a vakon szü-

letett ember nyomorúságának ma-

gasztos célját, mert el vannak foglalva 

a bűnbakkereséssel és az oknyomo-

zás rejtélyeivel. Ezért tanítja őket a 

Mester a célnyomozás művészetére. 

Ugyanakkor az is érthető, hogy ha 

nem is a bűnt kell kinyomozni, ami 

egy szenvedéstörténet mögött meg-

húzódik, mégis igaz az, hogy min-

den nyomorúságot a bűn okoz. 

Egyéni bűn, közösségi bűn, egyete-

mes bűn (Ádám és Éva fájdalmától 

kezdve az én fájdalmamig mindenik-

nek van bűngyökere). Az is kirajzo-

lódik számomra, hogy a szenvedés 

sokszor megvéd a kísértések idején, 

mint ahogy Pál tövise is védőoltássá 

vált „a felette nagy elbizakodottság” 

ellen. Megértem azt is, hogy Jézus 

nem eseménymentes sétahajókázásra 

hívta el a tanítványait, hanem viha-

ros tengeri útra. Az üldöztetések és 

szenvedések az utazás természetes 

velejárói. Mennyire egyszerű, s 

mégis nehezen felfogható: Istennek 

tetszett, hogy a szenvedés csomago-

lópapírjába is áldásainak ajándékát 

csomagolja! 

Ahogy ezeket végiggondolom, 

megtalálom magamban ezt a kelle-

mes érzést: kiváltságos vagyok, mert 

Isten foglalkozik velem. Tanítani 

akar, ébresztget és felráz… 

Fájdalmak útjain, mindig Feléd!  

Barátaim azt hiszik, hogy fekszem, 

nem tudják, már járni tanulok 

megadóan, Isten oldalán. 

   Zelk Zoltán 
 

  Mert így igaz 
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● Elmélkedés / Ige 

„Köszönöm Uram, a fájdalmat 

és a szenvedést! Köszönöm, 

hogy mindenáron Magad mel-

lett akarsz tartani! Köszönöm, 

hogy az én fájdalmam neked is 

fáj, de azt is, hogy számodra az 

üdvösségem fontosabb, mint a 

földi kényelmem és jólétem!” 

Micsoda bárgyú imádság jött ki 

belőlem! Mintha egy megszál-

lott szektás gügyögne a kötelező 

imakörben! Pedig érzem határo-

zottan, hogy minden szó mögött 

meggyőződés és erő van: jó do-

log Isten kezéből ugyanolyan 

örömmel elvenni a szenvedést 

is, mint a jólétet! Jób is így  

tette, Jeremiás is így tette, a 

mártír tanítványok is így tették, 

most én is így teszem. Hirtelen 

már nem is érdekel a magam 

kismértékű fájdalma, s eszembe 

jutnak azok, akik a kórházak 

folyosóin állnak a napi kemó-

adagjukért, a lélegeztetőgépekre 

kötött koronavírus-fertőzöttek, a 

veszteséget szenvedett csalá-

dok, a balesetek áldozatai..., s 

aggódni kezdek értük. Ők vajon 

megtalálják a saját szenvedésük 

célját és értelmét? Vajon Isten-

keresés helyett nem lesz inkább 

megkeményedés a szívükben?  

S most megint imádkozásra  

késztetnek a feltörő kérdések: 

„Uram, szólítsd meg őket  

szelíden és szeretetben, hogy 

megérezzék a hozzád való  

menekülés lehetőségét! Kérlek, 

ne hagyd elvadulni az emberi-

séget! Kérlek, munkálkodj  

Lelked által minden szenvedő 

szívében, hogy beléd tudjon 

kapaszkodni!” 

Azt hiszem, kezdek megnyu-

godni… Nem azért, mert meg-

tanultam Istentől a szenvedés-

mentes élet titkát, hanem azért, 

mert megértettem a szenvedés 

örök titkát, amit egyik nyomo-

rúságos életű lelkész így fogal-

mazott meg: „Hadd menjek, 

Istenem, mindig Feléd! Fájdal-

mak útjain, mindig Feléd!” 

Január 

„Ha ti hűtlenkedtek, szétszórlak bennete-

ket a népek között. Ha pedig megtértek 

hozzám, megtartjátok parancsolataimat, 

és megcselekszitek azokat, még ha az ég 

szélén lennének is szétszórva gyermeke-

itek, onnan is összegyűjtöm őket, és  

beviszem őket arra a helyre, amelyet 

kiválasztottam, hogy nevem ott lakoz-

zék.” (Neh 1,8b-9)      

 

Február 

„Hallgass hát, kérlek, hadd beszéljek. 

Én kérdezlek, te pedig taníts engem! 

Eddig csak hallomásból tudtam felőled, 

de most saját szememmel látlak téged. 

Ezért hibáztatom magam, és megbánom 

bűneimet porban és hamuban!” (Jób 

42,4-6)       

 

Március 

„Szívem szorongásai megsokasodtak, 

nyomorúságaimból szabadíts meg en-

gem! Lásd meg szegénységemet és 

gyötrelmemet, bocsásd meg minden 

bűnömet.” (Zsolt 25,17-18)      

 

Április 

„Keményen megostorozott engem az Úr, 

de nem adott át a halálnak. Nyissátok 

meg nekem az igazság kapuit, hogy be-

menjek rajtuk, és dicsérjem az 

Urat!” (Zsolt 118,18-19)       

 

Május 

„Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a 

tűztől, amely megpróbáltatás végett tá-

madt köztetek, mintha valami különös 

dolog történne veletek. Sőt amennyiben 

részetek van a Krisztus szenvedéseiben, 

örüljetek, hogy az ő dicsőségének meg-

jelenésekor is vigadozva örvendezhesse-

tek.” (1Pét 4,12-13)      

 

Június 

„… de nem vagyok egyedül, mert az 

Atya velem van. Azért mondtam ezeket 

 

nektek, hogy békességetek legyen én-

bennem. E világon nyomorúságotok 

lesz, de bízzatok, én legyőztem a vilá-

got.” (Jn 16,32b-33)      

 

Július 

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a 

világból, hanem hogy őrizd meg őket a 

gonosztól.” (Jn 17,15)      

 

Augusztus 

„Mindenre van erőm abban, aki engem 

megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy 

közösséget vállaltatok velem nyomorú-

ságomban.” (Fil 4,13-14)      

 

Szeptember 

„Ezért így szól az én Istenem, az Úr: 

Íme, Sionban egy követ tettem le, egy 

próbakövet, drága szegletkövet, erős 

alappal. Aki hisz, az nem fut el!” (Ézs 

28,16)  

 

Október 

„Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap 

felől, mert a holnap majd aggodalmas-

kodik a maga dolgai felől. Elég minden 

napnak a maga baja.” (Mt 6,34)      

 

November 

„Miért csüggedsz el, lelkem, miért 

nyugtalankodsz bennem? Bízzál Isten-

ben, mert még hálát adok neki az ő sza-

badításáért!” (Zsolt 42,6)      

 

December 

„Mert én ismerem az én gondolataimat, 

amelyeket rólatok gondolok – így szól 

az Úr –; békességre és nem háborúságra 

gondolok, hogy jövőt és reménységet 

adjak nektek. Akkor majd segítségül 

hívtok engem, eljöttök, és imádkoztok 

hozzám, és én meghallgatlak titeket. 

Kerestek majd engem és megtaláltok, 

mert teljes szívetekből kerestek en-

gem.” (Jer 29,11-13)  

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

lyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében:  

 

„Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, 

vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán szertejár, ke-

resve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy 

ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban.” (1Pét 5,7-9)      

• BARTICEL-KISS 

KRISZTIÁN 
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Régebben mindig azt hittem, hogy nekünk nem eshet 

semmi bajunk, hiszen ott a pincénk. Ha bármilyen okból 

éhínség törne ki, elég, ha lemegyünk, és azt hozunk fel, 

ami kell. Mindjárt a lépcsőjárat mögött, az első helyiség-

ben például háromezer doboz szardíniánk van, a világ 

minden tájáról, japán, marokkói, portugál, spanyol, jugo-

szláv és olasz szardíniánk, tisztított és szálka nélküli, 

erősen és pikánsan fűszerezett, olajos, ketchupos és 

mustáros szardíniánk, évekbe telt, amíg összehordtuk, és 

ma már nem kis büszkeség nélkül állíthatjuk, hogy a 

világ legteljesebb szardíniagyűjteményének vagyunk a 

birtokosai. 

De ez még nem minden, akad odalenn más is. A 

szardíniaszobának nevezett helyiség mögött a belépő 

megtalálhatja élelmiszertartósító-iparunk termékeinek 

teljes választékát. Cukor és rizs, liszt és tejpor, száraz-

tészta, búzadara és hüvelyesek, műanyag zsákokban és 

zacskókban, fémdobozok hazai és egzotikus zöldségfé-

lékkel, kartondobozokban csokoládé, köhögés elleni cu-

korka. Mandula, rágógumi, malátacukor, savanyú cukor, 

van itt minden, ami ehető, ami tartósított, előre csoma-

golt formában tárolható, ami konzervált, kondenzált, 

sterilizált, légmentesített és porított. 

Mivel a pincénk meglehetősen nagy, a kezdetben üres 

helyiségekbe rengeteg mindent lehetett elhelyezni. Mosó- és 

tisztítószereket, szappant, vécépapírt, illatszórókat min-

den elképzelhető bűz ellen, és mert köztudott, hogy vál-

ságos időkben soha sincs elegendő gyógyszer, vittünk le 

penicillint, streptomicint, és pyraconolt, minden beteg-

ség ellen fel vagyunk vértezve, a leprától a koleráig, a 

diftériától a szkizofréniáig; pusztán a különféle gyártmá-

nyú fogamzásgátlókkal mintegy öt éven át az optimális 

minimumra korlátozhatnánk egy közepes nagyságú fej-

lődő ország születési statisztikáját. 

Bevallom, ezeknek az árucikkeknek az összehordása, 

elrendezése a polcokon sok boldog órát szerzett nekem. 

A zöld káposzták, a narancsszínű répák, a mustárosüve-

gek tompa sárgája, a paradicsompüré és a lekvárok vi-

dám színpompája meg az olajosdobozokról tündöklő 

napraforgó-díszítés elragadó összhatást kelt – napokat 

töltöttem el az át- meg átcsoportosítással, sőt azt is be-

vallom, hogy a művészi hatás többnyire még a készlet-

gyűjtés okát is feledtette velem. 

Csak akkor kezdtem el ismét töprengeni vállalkozá-

sunk eredeti célján, amikor a pince minden helyiségében 

az összes polc megtelt, az utolsó zugig. És mi lesz, mor-

fondíroztam, ha a válság időszaka, az éhínség tovább 

tart, mint ameddig összegyűjtött tartalékaimból futja? Ha 

felettünk már minden szardíniát? Ha az utolsó csepp ola-

jat, az utolsó kanál lisztet, az utolsó szál levestésztát is 

felhasználtuk? Ki ad nekünk akkor egy falat ennivalót is 

széles e hazában? 

Paulnak támadt az az ötlete, hogy kérdezzünk meg 

néhány öregembert azok közül, akik mindkét világhábo-

rút átvészelték. És csakugyan kaptunk is új szemponto-

kat; csak azon csodálkoztam, miért nem jutott magamtól 

is eszembe, hogy olyan holmit is összegyűjthetünk, ami, 

éppen mert nem ehető, azok számára, akik ehető termé-

keket állítanak elő, vagyis nincsenek rászorulva a tartalé-

kolásra, csereáruként jöhet számításba, mint például az 

értékes szőrméből készült ruhadarabok, a kitűnő minősé-

gű méteráru, de legfőképpen a zongorák. Egy zongorá-

ért, beszélik, válságos időkben könnyűszerrel lehet két 

tojást kapni, sőt néha még hármat is, és gondoljuk csak 

meg, micsoda érték az éhínség napjaiban egyetlen tojás, 

értelmes ember, akinek fontos az élete, gondolkodás nél-

kül adna érte egy zongorát, hiszen eltekintve néhány 

rendhagyó esettől, akit az éhség gyötör, annak általában 

ritkán van kedve zongorázni. 

Kész szerencse, hogy ott volt a kertünk! Áttörtük a 

pince hátsó falát, és a gyep alatt további helyiségeket 

alakítottunk ki, szellőzésüket kerti törpének álcázott kis 

kürtőkkel oldottuk meg, és ily módon terjedelmes föld 

alatti raktárakat létesítettünk, ahol a csereárut szándékoz-

tuk felhalmozni. Megint olyan idő következett, amelyre, 

bármilyen kínokat szenvedek is el most naponta, mind-

máig örömmel gondolok vissza.  

Milyen buzgalommal hordtuk össze például a zongo-

rákat! Hatvan hangversenyzongorát tároltunk a pincénk-

ben, egymásra tornyozva, lecsavaroztuk a lábaikat, 

Irodalom ● 

 Ilse Tielsch 

Az én drága életem 
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● Irodalom  

továbbá harminckét pianínót és tizenöt rövidzongorát, 

fekete és barna színben. Hogy ellenőrizzük a zongorák 

állapotát, eljátszottam rajtuk a Für Elisét vagy a Vidám 

földművest, mind a százhét zongorán sorjában, néha 

négykezeseztünk is, Paul és én, boldog idők voltak, tu-

dom, soha többé nem leszek olyan felhőtlenül vidám. 

Természetesen nem egy meghatározó pillanatban kez-

dődött. Az, ami ma szünet nélkül kínos, éjszaka nem 

hagy aludni, nappal meg kimondhatatlanul gyötör, las-

sacskán kezdett növekedni, terjeszkedni a tudatalattimban. 

Már nem tudom, mikor riadtam fel először éjféltájban, 

verítékben úszva, s rohantam le a pincébe, bontottam fel 

húsz vagy harminc szardíniásdobozt, hogy megbizonyo-

sodjam, még nem romlottak meg, szitáltam át egy zsák 

lisztet, kukacokat keresve. De azon az éjszakán, miköz-

ben kimerülten és reszketve üldögéltem a lépcsőn, 

kezdtem el törni a fejem azon, hogy mi lenne, ha olyan 

időpontban zúdulna ránk a katasztrófa, amikor az egész 

élelmiszerkészletem megromlott már, a dobozok tartalma 

megpenészedett, a száraztésztát és lisztet felfalták a ku-

kacok? Már láttam magam, amint bűzlő húskonzervek 

halmai közt halmérgezésben halok gyötrelmes halált. 

Azóta egyre gyakrabban fordul elő, hogy fényes nap-

pal is kiver a veríték a rémülettől. Nem mintha az atom-

háború kitörésétől rettegnék, nem, csupán valami kisebb 

katasztrófára gondolok, egy földrengésre, a házunk 

ugyan jó, tartós téglaház, de mit számít az, hányszor ol-

vasni az újságban is, hogy falak omlottak össze, mint a 

kártyavár, így hát a házunk csak vacak, nyomorult kis 

illúzió, amivel védekezni próbálunk az ellenség meg a 

hideg ellen, de jaj nekünk, ha összeomlik az a sok jó, 

égetett, egymásra rakott tégla, ha az összedőlt fal maga 

alá temet minket, bebörtönöz a pincébe, a romlott szardí-

niák, a megavasodott olaj, az összecsomósodott tejpor, a 

megbüdösödött kolbászok, a megpenészedett, lehangoló-

dott, használhatatlanná vált zongorák közé. 

Azóta bárhol vagyok is, bármivel próbálom is elterel-

ni a figyelmemet, mindenütt csak a férgek neszezését, a 

kukacok csámcsogását hallom, kövér, húsos, az én tarta-

lékaimon kihízott kukacokét, elcsúszok síkos testükön, 

közéjük zuhanok, a rémülettől és az undortól elvesztem 

az eszméletemet, és ha magamhoz térek, semmi se válto-

zik, megint megrohan a félelem, megint kezdődik a kín-

lódás, és tudom, soha nem ér véget. 

Senkiben sem bízom már, még Paulban sem. Az  éle-

tem drágább lett mindennél, ami eddig fontos volt szá-

momra. Most már ott tartok, hogy sóvárogva várom a 

katasztrófát, amitől valaha rettegtem. Csak jöjjön mie-

lőbb, gondolom, amíg a pincém még meg tud menteni. 

Csak az a baj, hogy nincs módomban kiszámítani, 

mennyi haladékot kaptam. Senki sem tudja, melyik perc-

ben kezdődik a rothadás, mikor születik meg az első  

kukac a liszteszsák sötét fenekén. 

A legnagyobb kétségbeesés perceiben már azt kívá-

nom tiszta szívből, bárcsak megint üres volna a pincém, s 

mindössze néhány ócska kacatot, poros játékokat, a hó-

lapátot meg a gyerekek kinőtt síléceit tárolnám benne. 

• KAJTÁR MÁRIA fordítása 

És minden dolgok mélyén béke él 

És minden tájak éjén csend lakik 

S a végtelenség összhangot zenél 

S örök valók csupán mély álmaink. 

 

És minden bánat lassan béke lesz 

És mindenik gyötrődés győzelem 

S a kínok kínja, mely vérig sebez, 

Segít túllátni a szűk életen. 

 

Testvéreim: a boldogság örök 

S e tájon mind elmúló, ami jó 

S az élet, a szép, nagy processzió, 

 

Mely indul örvény és síkok fölött, 

Az égi táj felé tart csendesen 

S egy stációja van: a végtelen. 

  Juhász Gyula 
 

  Béke 
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Gyerekoldal ● 
 

A legelső, mondhatni karanténhoz hasonlítható történetről már a 

Biblia elején olvashatunk, Noé történetében (1Mózes 6-8). A nyolc-

tagú család összegyűlt, s úgymond karanténba vonult a bárkába, 

amely számukra menedéket jelentett. Mivel Noé engedelmeskedett 

Isten parancsának, ezáltal nemcsak magát, hanem egész családját 

megmentette. Noé magatartása, tulajdonságai számunkra is példa a 

jelenlegi helyzetben! 

Ha a rejtvényt megfejtitek, néhány érdekes részlet kerül elő ebből a 

szép történetből. 

Vízszintes:  

3. Ezen mutatta be az áldozatot 

5. Hálája jeléül mutatta be Noé 

6. Ennyi napig tartott az eső 

10. Noé építette 

Függőleges: 

1. A történet főszereplője 

2. Ebben a hegységben feneklett meg a bárka 

4. Az élőlények pusztulását okozta 

7. Háromszor engedte ki Noé a bárkából 

8. Az Úr bocsátotta a földre 

9. Isten másik neve 

Bibliai ige Ki mondta? Kinek mondta? 

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely Isten szájából származik. (Mt 4,4) 
  
  

  
  

Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.  (Mt 6,11)     

Ugyan ki az az ember közületek, aki fiának követ ad, ami-

kor az kenyeret kér? (Mt 7,9) 
    

Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. (Mt 

14,17) 
    

Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a ku-

tyáknak. (Mt 15,26) 
    

Vette a kenyeret, … és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez 

az én testem! (Mt 26,26) 
    

Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és 

életet ad a világnak. (Jn 6,33) 
    

Én vagyok az élet kenyere. (Jn 6,48)     

A Bibliában mind testi, mind lelki vonatkozásban na-

gyon sok szó esik a kenyér meghatározó, éltető szere-

péről. Számunkra is nagyon fontos eledel, amit az is 

bizonyít, hogy a mögöttünk álló szükségállapot ideje 

alatt egyfajta kenyérsütési láznak lehettünk tanúi. 

Gyakori és izgalmas tevékenységgé vált a kenyérsütés, 

amit családi körben valószínű, hogy ti is kipróbáltatok. 
 

A kenyérrel kapcsolatosan számos fontos kijelentés 

hangzott el a Bibliában is, melyek közül néhányat ki-

ragadtunk. 

 

Most a kenyérsütés izgalmas pillanatait idézve, szülei-

tekkel közösen derítsétek ki, hogy vajon ki és kinek 

mondta az alábbi kijelentéseket? 
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● Hírek 

• A márciusban kihirdetett szükség-

állapot miatt elmaradtak a személyes 

találkozást feltételező közösségi 

programok, rendezvények. Nem ke-

rülhetett sor az egyházkerületi nő-

szövetségi közgyűlésre, régiós kon-

ferenciákra. A kijárás korlátozása 

miatt a nőszövetségek kevesebb sze-

retetszolgálatot végezhettek, de  

továbbra is figyeltek gyülekezeti 

tagjaikra. Telefonon, interneten tar-

tották egymással a kapcsolatot. 

Szőrcsén, Kálnokon maszkot varr-

tak, máshol bevásároltak az idősek-

nek. Az egyházkerületi nőszövetség 

elnöksége, napi ige mellett, közös 

imádkozásra hívta a tagságot. Mol-

nár Helén lelkipásztor, alelnök, min-

den reggel egy vezérigét osztott meg 

az Erdélyi Református Egyházkerü-

let Nőszövetségének a Facebook 

oldalán, amely mellett minden este 

fél kilenckor, egy lelki közösséget 

alkotva vihettük Isten elé könyörgé-

seinket. Hálásak vagyunk Istennek, 

hogy nagyon sokan bekapcsolódtak 

ebbe az imaláncba, volt olyan, hogy 

közel 14000 emberhez jutott el az 

ige. Ez a szolgálat továbbra is mű-

ködik, és szeretnénk állandóvá tenni.  

• Kálnokon (Sepsi Egyházmegye) a 

nőszövetség a 75 éven felüli, öz-

vegy, egyedül élő gyülekezeti tagjait 

lepte meg, valamint két családot, 

amelyben édesanya nélkül nevelked-

nek a gyermekek. Öt nőszövetségi 

tag vállalta, hogy húsvétra kalácso-

kat süt számukra. Nőszövetségi 

alapból vásárolták meg a hozzávaló-

kat, diós, rahátos és mákos kalácsot 

készítettek, összesen 25 darabot. 

Csomagolva, húsvéti képeslappal 

díszítve kézbesítették, nagy örömet 

szerezve vele. Egyik nőszövetségi 

tagunk, korára való tekintettel, nem 

tudta házhoz vinni az általa készített 

kalácsokat, de megkérte az önkéntes 

presbiterek egyikét, hogy adja át ő, 

hiszen a járvány kezdete óta rend-

szeresen bevásárol több családnak. 

Ez a presbiter számolt be arról, hogy 

számára akkora élmény volt látni az 

örömöt, meghatódottságot, hallgatni 

a sok hálálkodó szót, hogy egész 

életében ilyesmivel foglalkozna. 
 

• A Marosvásárhely V. Felsővárosi 

egyházközségben, a karantén ideje 

alatt, sokféle szolgálatra nyílt lehető-

ség: ebédet vittek egyedül élőknek, 

egyházi újságokat hordtak ki, vil-

lanyórát olvastak le, orvoshoz vittek 

idős embert, gyógyszert váltottak ki, 

teraszi virágokat vittek időseknek. 

Anyák napján a versmondó gyerme-

kek anyukáit illatos szegfűtövekkel 

ajándékozták meg. Ugyancsak eb-

ben az időszakban nyolc nőszövetsé-

ges asszony megvarrta és nemezelte 

az énekeskönyvek borítóit. Közben 

sokat kertészkedtek, szépítették a 

parókia udvarát, telefonon beszél-

gettek, tartották a kapcsolatot a hí-

vekkel. 

La vita è bella 
Felvettem vasárnapi ruhámat, megigazítottam a frissen mosott hajamat, kevés kölnivizet is fújtam magamra. 

Magamhoz vettem szép, hímzéses borítású énekeskönyvemet, lehalkítottam a telefonomat, és leültem a laptop 

elé. Még néhány perc volt az istentisztelet kezdetéig. Aztán megszólalt az orgona hangja, és megkezdődött a 

szertartás: köszöntés, 330-as ének. Minden együtt. De a bűnvalló ima kezdetén elakadt a mondat, megszakadt 

az imádság, mert nem hallottam a közösség támogató hangját magam mellett, úgy, mint a templomban.  

Szemembe könny szökött. Pedig nagyon jó volt itthon. Hosszú évek óta nem töltöttünk ennyi időt együtt a 

fiammal, mint most. Itthonról dolgoztunk, finomakat főztem, sokat kézimunkáztam, számtalan igehirdetést, 

áhítatot hallgattam meg, a mindig máskorra halasztott feladatokat most elvégezhettem. Volt időm. Én tudnék 

így élni – fogalmaztam meg sokszor. És mégis hiányzott valami. 

Áldozócsütörtökön apró felhős, de szép kék volt az ég. Távol egymástól, maszkosan ültünk a gyülekezeti 

ház udvarán, ahol karantén után először tartottak szabadtéri istentiszteletet. Az utcáról beszüremlő zajban  

elkezdődött az istentisztelet, köszöntés, ének, bűnvalló ima. És az első mondat után újra könny szökött a sze-

membe, mert nem akadt el a szó, hangzott az imádság, ott a közösségben. S bár nem látszott, a maszk mögött 

mosolyra görbült a szám. Mert az élet szép. 
– bm – 
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Rejtvény ● 
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Magyar Demokrata Szövetség 

és a Communitas Alapítvány  

Rejtvényünkben Luther Márton 

egyik szép gondolatának befejező 

részletét rejtettük el. 

„Isten erejével a mázsás teher…”  

– folytatás a rejtvényben. 

 

Vízszintes: 

1. A beépített idézet első részlete, 

12. Pannoniában, a mai Szombathely 

területén született ókori püspök ne-

ve. Franciaország védőszentje, 13. 

Vándorló őseink egyik szálláshelye, 

14. Művészet latinul, 15. Angliában 

szertartással fogyasztják, 17. Teher, 

18. A csángó magyarokat felfedező 

csíkrákosi pap nevének kezdőbetűi, 

19. Régebben kerekek összetartására 

szolgáló fémpánt, 20. Az idézet má-

sodik részlete, 21. Sír, 22. Róma 

központja! 23. Ideiglenes turistalak, 

25. Drezda folyója, 27. Névnapja 

idén húsvétban volt, 28. Áram teheti 

a gyenge szigetelésen, 29. Azerbaj-

dzsán fővárosa (é. f.), 30. Szállás-

hely a pusztai vándorlás idején (4 

Móz 33,13-14), 31. Bánatos ember 

teszi, 32. Hajápolásra használt kis 

eszköz, 33. ... Márton, német költő, 

akit Bethlen Gábor tanárnak hívott a 

gyulafehérvári akadémiára, 34. Svéd 

és osztrák autók jelzése, 35. Csodál-

kozó, fejcsóváló felnőtt szokta mon-

dani, 36. Fölszántott tarló! 38. Zsák 

közepe! 39. Cipőnek és viselőjének 

egyaránt van, 41. Nigériai szövetségi 

állam, 42. Tarna menti település  

Heves megyében, 43. Felső, belső 

látás (1Móz 15, 1), 46. Isten ... . Így 

nevezték kortársai Attilát, a hunok 

királyát. 

 

Függőleges: 

1. Az elsüllyedt Titanic utasainak 

egy részét kimentő hajó neve, 2. Ré-

gi magyar név, 3. Újszövetség latin 

rövidítése, 4. Vissza: szilágysági 

település Kraszna közelében, 5. 

Vissza: az ilyen év szinte felfogha-

tatlan távolságot jelent, 6. Rómában 

ezerötven, 7. Középen kieső! 8. Nor-

vég autójelzés és üvegborító, 9. A 

szánkó ilyen jármű, 10. Érmelléki 

nagy költőnk: ... Endre (1877–1919), 

11. Téli sport, 12. Az idézet harma-

dik, befejező részlete, 16. Őt Péter 

Jézus nevében gyógyította meg  

(ApCsel 9), 19. Piros németül,  

22. Vissza: ő a parancsolatok sor-

rendjéről faggatja Jézust (Márk 12), 

24. Település Balázsfalva szomszéd-

ságában, 26. Bánat, 27. Becézett 

Ilona, 29. Bárányhang, 30. Nagyapa 

régiesen, 32. Alak, 33. A legnépe-

sebb szláv nemzet, 35. Kikopott sza-

vunk. Egykor lopást jelentett  

(Ef 4,28), 37. Ez a szolga irgalmat-

lan volt (Mt 18), 39. Vissza: ostor 

közepe! 40. Alá betűi keverve, 42. 

Bangladesi népcsoport, 44. Magán-

hangzópár, 45. Szatmári autók jelzé-

se, 47. Morzehang, 48. Észak-európai 

helynevekben dombot jelent. 

 

Megjegyzés: a bibliai nevek a Káro-

li fordítás szerint írandók.  

Készítette: Zöld György 
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A jó gazdasszony holtig tanul 
● Receptek 

Hamis húsleves tökből   
 

Hozzávalók: 1 nagyobb méretű, érett, magos tök, 1 fej 

vöröshagyma, néhány gerezd fokhagyma, 1 zeller, 1 kö-

tés fehérrépa (petrezselyem), 1 kötés sárgarépa (murok), 

só, bors.  

Elkészítés: A zöldségeket megmossuk, meghámozzuk. 

A tököt először hosszában kettészeljük, majd keresztben 

elvágjuk nagyobb szeletekre. Nagyon fontos, hogy a 

magok benne maradjanak! Nagyobb fazékba teszünk 

mindent, felöntjük hideg vízzel, és teljesen úgy készít-

jük, gyöngyözve főzzük, mint egy normális húslevest. A 

tökmag olajtartalma miatt gyönyörű sárga és gyöngyöző 

lesz, és nem utolsó sorban nagyon egészséges. Ha kész, 

leszűrjük, a sárgarépát és a zellert félretesszük, felkari-

kázzuk, és az átszűrt levesbe rakjuk. Cérnametéltet,  

daragaluskát, májgombócot vagy bármilyen tésztát főz-

zünk bele.    
 

Káposztás saláta   
 

 

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 1 kötés sárgarépa, 1 

kis fej káposzta, tartármártás (majonéz, mustár, tejföl, 

citromlé, porcukor).   

Elkészítés: A hagymát citromreszelőn, a sárgarépát sajt-

reszelőn, a káposztát káposztareszelőn lereszeljük.  

Lesózzuk, 15 perc múlva kinyomjuk a levét és tálba 

tesszük. Tartármártással összekeverjük. 3-4 órára hűtőbe 

tesszük összeérni. 

Hamis túrógombóc aludttejből   
 

Hozzávalók: 2 l aludttej, 4,5 dl búzadara, 1 db citrom 

reszelt héja, 20 g vaníliás cukor, ízlés szerint cukor. A 

gombóc forgatásához: szükség szerint étolaj, szükség 

szerint zsemlemorzsa. Az öntethez: 1/2 l natúr joghurt, 

ízlés szerint porcukor és fahéj.   

Elkészítés: Az aludttejet felfőzzük a búzadarával, a cu-

korral és a citromhéjjal, majd félretesszük hűlni. Amíg 

hűl a „tejbegríz”, addig a morzsát olajon világosra pirítjuk. 

Az öntethez a joghurtot kikavarjuk porcukorral és fahéj-

jal. A kihűlt masszából vizes kézzel gombócokat formá-

zunk, morzsába forgatjuk, és a végén joghurttal tálaljuk.    
 

Ananászbefőtt tökből 
 

Hozzávalók (8 adaghoz): 2 kg cukkini vagy spárgatök, 

3 dl ananászszirup (bodzaszirup), 3 citrom leve és húsa, 

10 dkg cukor (vagy ízlés szerint), 2 csomag vanília, 

vagy 1 rúd.  

Elkészítés: A tököt meghámozzuk, a belsejét kivesszük, 

1-1,5 cm-es darabokra vágjuk. A citromlét rálocsoljuk, 

időnként belekavarunk, hogy a citrom jól átjárja. 1-2 

órát pihenni hagyjuk. Hozzáadjuk a szirupot, cukrot, és 

főni tesszük. A forrástól számítva 5 percig főzzük. Le-

vesszük a lángról, és hozzáadjuk a vaníliát (ha rúddal 

dolgozunk, már az elején beletesszük a kikapart belse-

jét), és hagyjuk kihűlni.    



 Napok óta vagyok némaságban, 

 nem beszélek senkivel, hát senki  

 sem beszél velem, 

 motorzúgás és benzin a világ, 

 némán égnek lelkem pattanásai 

 esténként, a piros petúniák. 

 

 Gyűlöltem azokat ott kint, és mégis 

 bánt, hogy nincsen hírem róluk,  

 elbújtam, de lesem, hogy csenget-e 

 valaki. Magány van és alku van, 

 nem teszem ki a tejesüveget, hogy a hölgy 

 rám kopogjon reggel: „Bocsánat, uram.” 

 

 Emberhang kellene, az kellene 

 amit utálok. Amire példa nincs, s mire 

 már nem lesz mentség. Kiáltanom kell,  

 tornyomban nincsen már harang, 

 várom hát, hogy a kagylóban, ott az 

 ajtó mellett, szelíd csengetés után 

 

 megszólal a hang.  

  Szőcs Kálmán 
 

   Istenem, telefonálj! 


