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Hello, kedves
Bella-lány!
Nőnap alkalmából valami igazán különlegessel
készültünk a számodra. Nőnapi különszámunkban
színesebbnél színesebb cikkek várnak rád.
Mitől nőies egy nő? Mit jelent számomra nőnek
lenni? Milyen az igazi nő? – ezeket a kérdéseket
feszegetjük elsősorban Isten, a mi Alkotónk
szemszögéből a Biblia alapján, de egy srác
véleményét is kikértük nőnap apropóján. Szépség,
női szeszély szintén terítékre kerül. És még egy
merész kérdést is neked szegezünk: Kívántad már
valaha azt, bárcsak férfinak születtél volna?
Előfordulhat, hogy sosem voltál az a barbie-zós
kislány. Ne aggódj, nem vagy egyedül! Kifejezetten
neked szóló írások is születtek. Mit üzen egy anya a
lányának útravalóul az életre? – megszívlelendő
tanácsaiból mi is tanulhatunk. A líra kedvelőinek
különösen jó hírünk van: ezúttal 2 vers is színesíti a
lapszámot! Nem utolsó sorban könyvajánlóval is
készültünk nektek.
Ennyi ízelítőnek talán elég is. Reméljük, hogy
mindaz, amit olvasol majd, bátorítani, építeni és
inspirálni fog!
Nőnek lenni kiváltság – ünnepeld velünk, hogy
nőnek születtél!

Boldog Nőnapot!
Sok szeretettel:
Bella Girl
Szerkesztőség
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– Coc hanel

Lehetek igazi nő
Kedves Olvasó!
Számodra mit jelent nőnek lenni? Nehéz
kérdés, igaz?
Sokat gondolkodtam az évek alatt ezen a
kérdésen. Vajon milyen az igazi nő? Engem
vajon nőnek tekintenek a férfiak, sőt mi
több magamat nőnek tekintem?

Ezek a kérdések sokunkban feljönnek már
egészen tinédzser korunktól kezdődően.
Akkor kezdünk el a külsönkkel is úgy
igazán törődni, jönnek az első sminkelések,
hajvasalások, csak hogy olyan igazán
nőiesek legyünk. Olyan igazán…
Coco Chanelnek van egy nagyon szép
idézete, ami számomra mindig is találó
volt:

„Ha szépülni szeretnél,
a lelkeddel és a szíveddel kell kezdened, mert
addig egyetlen kozmetikum sem fog hatni!”
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Ha visszamehetnék az időben, a tizenéves
Lucának elmondanám, hogy nem számít
az, hogy hogyan öltözködik, mert nem ez
határozza meg azt, hogy ki is ő valójában.
Ezek mulandó dolgok, de az, hogy kivé
válsz az évek alatt – ahogy Coco is mondta
–, hogy milyen a lelked és a szíved, az tesz
igazi nővé. Attól leszel az, aki.
Persze ezt így idősebben már átlátja az
ember, és kellenek a próbák az ember
életében, de sok időt megspóroltam volna,
hogyha nem azzal törődőm, hogy mások
milyennek látnak, vajon vagyok-e én igazi
nő vagy van-e arra esélyem, hogy valaha
is igazi nővé váljak.

Nagyon szeretem – a Bibliából – Eszter
könyvét.
Egy
nagyon
erős
nőt
ismerhetünk meg benne, aki kitartó, és
nem utolsó sorban szép is. De talán a belső
tulajdonságai még szebbé teszik őt.

...az, hogy kivé válsz az évek alatt (...),
hogy milyen a lelked és a szíved, az tesz
igazi nővé. Attól leszel az, aki.

7

BELLA GIRL MAGAZIN

Sokáig küzdöttem azzal, hogy engem
mindenki erősnek tart csak azért, mert
magas vagyok és a versenyszintű
sportnak köszönhetően erős is. Ha egy
lány barátnőm nem tudta kinyitni a
nutellás üveget, akkor több mint
valószínű, hogy az én kezembe nyomta,
mondván: „neked biztos, hogy sikerülni
fog”.
Próbáltam gyengének mutatkozni, de egy
idő után rá kellett jönnöm, hogy az nem én
vagyok. El kellett fogadnom, hogy Isten
ilyennek gondolt ki, akkor én miért is
akarom az ellenkezőjét? Ilyenkor, amikor
elfog az erősségtől való tartózkodás,
Eszterre gondolok, aki képes volt a király
elé állni úgy is, hogy lehet, hogy meg fog
halni, de kockáztatnia kellett, mert a népe
élete veszélyben forgott.

Számomra ő egy igazi nő, mert erős,
kitartó, aki bízott Istenben minden egyes
pillanatban. Ahhoz, hogy jó nővé váljon,
belülről kezdte a szépülést, minden más
csak külső dísz.
Így, kedves olvasó, a mai napra azt
tudom mondani, hogy a nőiességünkhöz
vezető út a lelkünk megszépülésén
keresztül vezet.
Nem számít, hogy aktuálisan milyen
trendek borítják el a világot, ha a lelkedben
rend van, akkor élvezd, hogy Isten nőnek
teremtett! De akkor is élvezd, ha épp
aktuálisan nem érzed a rendet, mert ez
nem írja felül azt, hogy értékes vagy,
hiszen a próbák tesznek minket azzá, akik
vagyunk.

Kalandra fel!

Illisz Luca

8

BELLA GIRL MAGAZIN

„ÉN NEM VAGYOK HERCEGNŐ
ÉN INKÁBB AUTÓVERSENYZŐ
SZERETNÉK LENNI”
Nőnap van: minden tele van virággal, rózsaszín
habos-babos

ajándékokkal,

a

férfiak

Először a magam szemszögéből vizsgálom a

pedig

témát. Ahogy már említettem, nekem sokáig nem

igyekeznek lenyűgözni a nőt. A nők kiöltöznek és

jelentett sokat ez a nap, mint más nőnek. S itt a

a legjobb formájukat igyekeznek adni. Ebből az

lényeg: mások vagyunk.

alkalomból még inkább nők szeretnének lenni és
örülnek, hogy ez a nap most róluk szól.
Vajon többről is szól ez az alkalom? Őszintén
szólva, eddig sosem gondolkodtam el úgy igazán
ezen a kérdésen. A nőnapot sem gondoltam soha
különlegesnek, s most mégis beszélnünk kell róla.

S itt a lényeg:
mások
vagyunk.
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Kislányként nem játszottam Barbieval, én inkább

Fiatalként sokat gondolkodtam azon, hogy

kisautókkal meg állatokkal játszottam. Sosem

vajon jelent-e valamit az, hogy én más vagyok.

szerettem a rózsaszínt, sőt egyenesen utáltam. A

Bennem volt a kérdés, hogy: Miért nem vagyok

ruháim inkább sötét színben játszottak: kékben,

olyan, mint a köztudatban élő kép a nőket

feketében, esetleg még pirosban.

illetően? Ha te is gondolkoztál már ezen, akkor
neked szeretnék mondani valamit.

Nem szerettem volna soha hercegnő lenni, nem
vettem fel játékkoronát a fejemre. Viszont

Az a kép, hogy milyen egy kislány vagy egy nő,

szerettem fiúkkal játszani, az ő társaságukban

rendkívül egyoldalú. Ugyanis tényleg sok igazi

lenni.

kislány

szeretne

rózsaszínű

hercegnő

kisasszony lenni, míg mások nem.
Felnőttként is más vagyok: még mindig utálom a
rózsaszínt, a habos-babos nyálas dolgokat, a
műkörmöt,

a

műszempillát.

Egyáltalán

nem

olvadok el egy gyönyörű ruha vagy egy cuki
kisbaba láttán.

Az a kép, hogy milyen
egy kislány vagy egy nő,
rendkívül egyoldalú.
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Miért is gondoljuk azt automatikusan, hogy egy
gyermek

csak

azért,

mert

lány,

szereti

a

rózsaszínt és a hercegnőket?
Miért gondoljuk, hogy egy nő leginkább egy
csokor virágnak örül nőnap alkalmából? Ismerek
olyan személyt, aki azzal nyüstöli a férjét, hogy
szerszámkészletet vegyen neki ajándékba!
A tanulság, amit le tudunk vonni a fentiekből, az
az, hogy mint ahogy a virágok, a nők is és a
kislányok is rendkívül színesek és sokfajták,
mégis egy a lényegük: gyönyörű virágok a
maguk módján. Mindenki más és más, és ez így
van

rendjén.

Ne

próbáljuk

meg

a

nőket

...mint ahogy a virágok,
a nők is és a kislányok is
rendkívül színesek és sokfajták,
mégis egy
a lényegük: gyönyörű virágok
a maguk módján.
Mindenki más és más,
és ez így van rendjén.
Szóval, ha te más vagy és nem igazán illenek rád
a tipikus női sztereotípiák, vagy egyszerűen
hidegen hagy a nőnap, ne szégyelld magad!
Nem kell úgy megélned ezt a napot, mint másnak.
Éld meg úgy, hogy igazából csak önmagad vagy
ezen a napon!

egyetlenegy skatulyába zárni!
Tóth Petra
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Kívántad már
valaha azt,
bárcsak férfinak
születtél volna?
Erősebb szerettél volna lenni,
amikor gyenge voltál? A fiúkat
jobban megbecsülték az osztályban
vagy a családban és te lányként
mindig csak egy mentőöv voltál? Nem
játszhattál focit vagy nem űzhettél más
sportot, mert kirekesztettek, pusztán
azért, mert lány vagy?
Sok időt kell a kinézetedre fordítanod
és te nem szeretsz pepecselni a
sminkkel és hajviselettel? Sportosan,
egyszerűen szeretsz öltözködni, és
inkább fiúkkal szeretsz barátkozni?
A férfiak a testedet
méregetik és ez túl
kellemetlen számodra,
alig

tudsz

kezdeni

ezzel

szituációval?

mit
a
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Volt egy időszak az
életemben, amikor én
feltettem ezt a nagy
kérdést: Miért nem
születtem

inkább

fiúnak?

Láttam, hogy a tanárok kitüntetett
figyelemmel fordulnak a fiúk felé, és
inkább

velük

haverkodtam

középiskolás korom első éveiben. A
fiúk viccesek voltak, nem beszéltek ki
a

hátam

mögött,

mint

a

lány

osztálytársaim, ezért bármilyen témát
felhozhattam előttük, ami nyomasztott.
A nők sorsa – mindig sürögniforogni a házban, közben dolgozni,
ellátni a feleség és az anya szerepét –
túl idegennek tűnt számomra.
De ez mára már megváltozott!
Viszont fokozatosan történt. Már
semmiért sem cserélném el azt, hogy
nőnek születtem. Isten a legjobb életet

Már semmiért
sem cserélném el
azt, hogy

adta nekem, amit csak élhetek, és
amiből a maximumot hozhatom ki.

nőnek születtem.
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Nagyon sokat segített Derek és Ruth

Mi, nők segítőtársi szerepre

Prince „„Isten, a házasságszerző” c.

vagyunk

rendelve,

könyve. A könyv behatóan ír arról,

szerepben

hogy mely területeken kell fejlődnünk

megelégedettségre

ahhoz, hogy jó férjek, illetve feleségek

eredményes is lehetnék szingliként

tudjunk lenni, és ezáltal emberként is

egy munkahelyen, bármilyen sikereket

kiteljesedettebb életet tudjunk élni. A

érhetnék is el, sosem lehetnék olyan

kedvenc fejezetem „„A nő felkészítése a

boldog, mint anyaként és feleségként,

házasságra” című fejezet. Ezt Ruth írta,

kiteljesedve.

tudunk

így

ebben

csak
jutni.

a

igazán

Bármilyen

és itt elárulja, hogyan legyünk sikeres
feleségek.

Szeressük magunkat! Szeressük,
hogy nők vagyunk! Isten tervezte

„„Feleségként találunk csak mély
megelégedettségre” – vallja, és milyen
igaza van!

ezt el, hogy kinek és minek szán
bennünket.
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A könyv egy táblázatot tartalmaz is, amit érdemes kijegyzetelni.
A feleséggé lett nő jellemzői, aki segítőtárs:
Általában:

Otthon:

Női rész:

Szellemi oldalról:

bölcs

szorgalmas

szerény

imádkozó

kedves

körültekintő

tiszta, szelíd és

prófétikus

hűséges

erős

csendes jellem

szolgáló

lojális

gondoskodó

megfizethetetlen

buzgó

józan

(családról,

bizakodó

istenfélő

tisztességes

házról)

megbízható

hozzáértő

barátságos

kötelességtudó

bátor
nagylelkű
Ruth Prince egy kipróbált asszony volt, számomra egy igazi példa, akit követhetek
ebben az istentelen világban. A könyv online is olvasható, szívből ajánlom.
Szabó G. Viktória

Szeressük magunkat!
Szeressük, hogy
nők vagyunk!
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ELÉG JÓ
NŐ?
Amikor először láttam a könyv címét,
nagyon megfogott.
Elég jó nő! Vajon elég jó nő vagyok?
Elég jó feleség és anya vagyok? Be
tudom tölteni azt a szerepem, amire
Isten elhívott?
Sokszor úgy érzem, nem vagyok elég
erős, vajon meg tudom csinálni? Vajon
jól csinálom, amit csinálok? Megfelelek
a körülöttem lévő világ elvárásainak?
Meg kell felelnem? Hogyan bánok el a
bennem kavargó érzésekkel...?

BELLA GIRL MAGAZIN

„A női szív vágya,
hogy kapcsolódjunk.
Kapcsolatra
születtünk, erre
rendeltettünk...”
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„A nő másik vágya, hogy szeressék, szépnek
lássák. Kislány korunktól fontos ez nekünk. Ezért
kérdezzük olykor „elég szép vagyok?”, „szeretsz-e?”,
mert attól a férfitól kell hallanunk, aki a miénk.
Szeretnénk megmutatni neki a szépségünket.
Azt az egyedi szépséget, ami csak ránk jellemző.
S mennyire örülünk, ha visszajelzést kapunk tőle!
Olyat, amely rólunk szól, a személyünkre vonatkozik.
Valójában sosem akartunk férfiak lenni.
A küzdelem minket lefáraszt, kimerít. A nő inspirálni,
motiválni született, Isten ezzel a céllal adta a
férfi mellé. Egy egészséges nő mellett a férfi többé
lesz, kibontakozik.”

(RÉSZLET RÉVÉSZ SZÍLVIA
„ELÉG JÓ NŐ” C. KÖNYVÉBŐL)
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Az író átfogó képet ad minden
olyan területről, ami egy nőt érinthet,
akármelyik életszakaszban is legyen.
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Ebben a könyvben sok kérdésemre
megnyugtató
válaszra
találtam.
Szeretettel ajánlom neked is.
Csepregi Tímea

„Jelen lenni a jelenben. Tudatosan élni, átélni azt,
ami a mai napra adatott lehetőségként. Nemcsak
túlélni, de átélni, megélni, élni az életet.
Nem egyszerű, de nem is lehetetlen.”
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EGY SRÁC VÁLASZOL
–

n ő n a p

a p r o p ó j á n

A fiatalemberről csak annyit, hogy ideje nagy részét lányok között,
táncos képzésen tölti. Habár 22 évével nem mondható el, hogy mindent
tud a nőkről, azért szívesen megosztja velünk gondolatait.
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GÁ
.

ő

.: Mit gondolsz a n

ó

napr

l?

GÁ Öö é é
ő é é
.

.:

a bels

– Azért jó, hogy van nőnap, mert ez
alkalmat ad arra, hogy kifejezzem a
kedvességemet egy (vagy akár több)
hölgy felé. Ez a kapcsolatépítés és
kapcsolatfenntartás
része,
a
másik
értékelésének kifejezése. A legtöbb férfi
ugyanígy szeret valamit kapni, mégis
alapvetően a férfi az adó, a nő a
befogadó.

G Á
.

.:

Mi

az,

ami

ó

vonz

,

rokonszenves

ő

egy n

ben?

– Vonzóak az általános jó tulajdonságok –
aminek lehet férfi-női változata is – az
őszinteség, egyenesség, megbízhatóság,
stb. Szerintem nem olyan éles a határ
ezekben egy férfi és egy nő között.

r

k k

sz

ps

rd

ü ő

s: a k

ls

é é

sz

ps

g vagy

g a fontosabb?

– Nem így kéne mérni a dolgot, hogy
melyik a fontosabb. Hiszen mégis egy
ember vagy, együtt a külsőd és a belsőd,
ez egy egység. Ha elég minőségi időt
töltesz a másikkal, mindkettő teljesen
elfogadottá válik a számodra, mert az
egész lényét szereted.
Van, hogy az ember meg akar valakivel
ismerkedni, aki külsőre nagyon vonzó,
aztán pár beszélgetés után már nem is
tetszik úgy. De olyan is lehet, hogy valaki
nem szimpatikus neked, de pl. közös
munkahelyen idővel a belső tulajdonságai
annyira rokonszenvessé válnak, hogy
megszereted a kezdetben egyáltalán
nem vonzó külsejű embert és már a
külsejében is meglátod a szépséget.
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G Á
.

.:

Mit

elmondja

á

mag

neked,

ő

t n

á

tan

á

csoln

hogy

l

egy

nem

ő

n

nek,

aki

á é

igaz

n

rzi

NŐ VAGY, TEHÁT BÁRMI,
AMIT CSINÁLSZ, AZ

ő

ies n

nek?

NŐIES LESZ.

– Sok fiatal nincs tisztában azzal, hogy
milyen is ő mélyen, inkább ebben kellene
kutakodni, hogy jobban megismerje magát.

GÁ

Azt kell felfedni, mi lehet ennek az
érzésnek az oka? Lehet, hogy kaptam
valami külső jelzést, ami miatt ezt
gondolom? Honnan veszem, milyen a
nőies nő? Magazinok mondják el nekem?
Mások elvárásai? Összehasonlítom magam
másokkal?

– Nem az a lényeg, hogy egy nő, hogy
szeressen, hanem bárki – ez férfira is igaz –
őszintén fejezze ki a szeretetét és belőle
fakadjon, amit ad. Működjön köztünk jól a
legtágabb értelemben vett kommunikáció,
úgy értem, bármi, amit átadsz a másiknak
(nem csak szavak, gesztusok) jusson el
hozzá.

SOK FIATAL NINCS
TISZTÁBAN AZZAL, HOGY

.

GÁ
.

é

.: Hogyan szeressen t

ő

ged egy n

?

ö ö ö

.: K

sz

n

m a gondolataidat!

MILYEN IS Ő MÉLYEN,
INKÁBB EBBEN KELLENE
KUTAKODNI, HOGY
JOBBAN MEGISMERJE
MAGÁT

Itt egy szitu: csókot küldesz a levegőbe
valakinek a szobában, ezt egy férfi is
megteheti és egy nő is. Ha férfi küldi,
férfias lesz, ha nő küldi, nőies lesz. Nő
vagy, tehát bármi, amit csinálsz, az nőies
lesz.

Az interjút készítette:
Glávits Ági
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FONTOS VAGY

VERS
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F E L

T U D O D

M I L Y E N

F O G N I ,

F O N T O S

H O G Y

V A G Y ?

Nem azért, akinek mások tartanak.
Vagy te magad.
Nem is a szépségedért, a teljesítményedért.
Nem azért, mert hasznos tagja vagy a társadalomnak.
Vagy a családodnak.
Nem is az ismeretségi köröd, a népszerűséged miatt.
(Bármi is legyen valódi – a felszín alatt.)
Nem azért vagy fontos, mert fontos akarsz lenni.
Nem is azért, mert megpróbálod kiérdemelni.
Az vagy.
Már nem lehet.
Fontosságod mércéje egy önként feláldozott élet.
A tény, hogy aki alkotott kinyúlt feléd és szeret téged.
Nem azért, mert sikerült szeretetre méltó lenni.
És mindenkinek a kedvére tenni.
Nem mintha tökéletes volnál.
És több, jobb, értékesebb másnál.
Egyszerűen csak…
szeretve vagy.
Az vagy:
Értékes.
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Akkor is, ha nem érzed,
ha nem hiszed.
Akkor is, ha figyelembe
sem veszed.
És mondták már neked
ezt eleget.
De most nem egy újabb remény
hiteget
Fontos vagy!
Nem csak úgy, mint mindenki.
Vagy valaki.
Mint az ember.
Egy ember.
Sokkal inkább
oly szemtelenül
személyesen,
mélyen és
egyedien,
mint Te.
Fontos.
Igen,
fontos.
Te.
Ónodi Krisztina
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SZERINTED
SZÉP
VAGYOK?

Gyerekkoromban sosem mondták nekem, hogy szép vagyok. Anyukám mindig
nagyobb, bővebb ruhákba öltöztetett, amikben sosem éreztem magam szépnek.
A húgom mindig tetszetős ruhákat viselt, ő volt a „szép” a családban, ezért
sokat irigykedtem rá.
Nem szerettem a testemet, és elégedetlen voltam a testi adottságaimmal.
Mondanom sem kell, hamar kialakult bennem a testem felé érzett negatív
hozzáállás. Utáltam azt, ahogy kinézek: a rövid ujjaimat, az egyenes hajamat
(mert hullámosat szerettem volna), a fogaimat (mert egyenetlenül nőttek) és
leginkább a súlyomat.
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Gyerekkoromban
sosem mondták nekem,
hogy szép vagyok.
Emlékszem, 15 éves voltam, amikor
először
mondta
nekem
egy
osztálytársam: „Szép vagy!” Nagyon
meglepődtem ezen a kijelentésen,
de leginkább azon, hogy valóban
őszintén mondta ezt rám.
Talán ennek hatására mertem
bátrabban nőiesebb ruhákat viselni,
ami egy idő után már kihívó
öltözéket jelentett. Tinédzserként
úgy éreztem, akkor vagyok szép, ha
testi bájaimat a nyilvánosság elé
tárom. Bevallom, élveztem, amikor a
férfiak megnéztek és sokan mondtak
elbűvölőnek, de valójában ez
mégsem segített abban, hogy
elégedett legyek a testemmel és
szépnek lássam magam. A testem
elfogadását az sem segítette, amikor
sikerült néhány kilót leadnom, mert
akkor sem voltam elég jó magamnak.

Tinédzserként
úgy éreztem, akkor
vagyok szép, ha testi
bájaimat a nyilvánosság
elé tárom.

Néhány év múlva párkapcsolatba
léptem egy olyan férfival, aki nem
volt számomra vonzó, de úgy
gondoltam, hogy én csak ilyet
érdemlek, mert egy jóképű férfi
sosem közeledne hozzám. Titkon azt
reméltem, hogy a párom szerelme
betölti bennem azt a hiányt, amivel
mindig is küszködtem. Igaz, néha
tényleg szépnek éreztem magam
mellette, de a negatív önbecsülésem,
a testem felé táplált elégedetlenség
még ekkor sem szűnt meg. Valami
még mindig hiányzott!

...nem volt számomra
vonzó, de úgy
gondoltam, hogy én
csak ilyet érdemlek,
mert egy jóképű férfi
sosem közeledne
hozzám.
Amikor aztán véget ért ez a hosszú
ideig tartó párkapcsolatom, akkor
az önbecsülésem is teljesen
összeomlott.

26

BELLA GIRL MAGAZIN

Utólag úgy hiszem, hogy mind az
önbizalomhiány, mind az önmagamról
alkotott
negatív
énkép
Isten
szeretetének szépsége felé terelt
engem; s ahogy átadtam az
életemet Jézus Krisztusnak, az
önbecsülésem is megújult bennem.

Utólag úgy hiszem,
hogy mind az
önbizalomhiány, mind
az önmagamról alkotott
negatív énkép Isten
szeretetének szépsége
felé terelt engem
Emlékszem, amikor legelőször
csodálkoztam rá arra, hogy Isten
mennyire szép is valójában, ahogyan
a teremtett világ visszatükrözi
gyönyörűségének dicsőségét.
Napról-napra
egyre
inkább
betöltekeztem Isten szeretetének
fényével.
Szépsége
valósággal
gyönyörködtetett, ahogy egy-egy
bibliai verset megértettem; s közben
gyógyult a lelkem és épült az
önértékelésem is.

Többek között ezzel a két Igével
újította meg Isten az önmagamról
alkotott képet:

„Ó, te nyomorult,
vihartépte, vigasztalan!
Íme, én drágakövekre
építem falaidat,
zafírokból rakom le
alapodat. Rubinból
készítem el falad
párkányát, összes
határaidat meg
gyémántokból.”
(Ézsaiás 54,11-12)
Elképzeltem a csillogó, ragyogó
drágaköveket,
a
zafírokat,
rubinokat és briliánsköveket… Olyan
csodálatos kép tárult elém!
Sokszor sírva olvastam el újra és
újra ezt a részt, és lassan elhittem:
Isten gyönyörűnek lát engem.

...és lassan elhittem: Isten gyönyörűnek lát
engem.
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Életemben először tényleg szép
voltam! Elkezdtem ragyogni, mintha
fényt kaptam volna, hiszen Isten
átragyogott rajtam.
Ma már tudom, hogy a szépség az
alapokban rejlik, abban, hogy mit
hiszek; hogy mire alapozom az
önbecsülésemet;
hogy
milyen
gondolatoknak nyitok ajtót a
szívemben és hogyan őrzöm meg a
szépségemet a rossz hatásoktól.

Ma már tudom, hogy
a szépség az alapokban
rejlik, abban, hogy mit
hiszek...

Úgy hiszem, Isten a nőt
tündöklésre teremtette, arra, hogy
visszatükrözze
gyönyörűségének
ragyogását. A nő szépsége olyan,
mint az Isten gyönyörűségének egy
fénysugara.

...Isten a nőt
tündöklésre teremtette,
arra, hogy
visszatükrözze Őt.
Jézus Krisztus mennyei dicsősége,
gyönyörűségének ragyogása, ahogy
a trónon ül, ez mindig szépségének
fényével tölt el engem. Isten
fényében mindig szépnek látom
magam.

Fosztó Tímea
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ÜZEN A
TÜKRÖM
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Üzen a tükröm
Hányszor megtörtént már velem: tükörbe néztem, és megállapítottam, hogy
olyan csúnya vagyok!!!
Máskor is néztem tükörbe és úgy láttam, hogy a visszanéző arc nem is olyan
csúnya, sőt, még kedves is. Idővel levontam a következtetést, hogy a
lelkemben levő rendetlenség, disszonancia csúnya vonásokat ír az arcomra.
A keserű kedv csúnyító szer (nagyon hatékony) és az ördög boltjában
kapható, hazug címkével ellátva, persze. A lelkemben levő rend, harmónia,
öröm pedig szépséges, kedves, vonzó vonásokat, kellemes összhangot
eredményez, ami lényemből áradhat. Ilyenkor szeretnek körülöttem lenni
mások is :) ... (úgy vettem észre). Ez az Isten szépítőszere, olyan kozmetikum,
ami pénzbe nem kerül, de befektetésbe (csend, közösség) igen.
Nektek is beszédes a tükrötök?
Mike Adina
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Kit látsz, ha
a tükörbe nézel?
Kedves Bella-lány!
Igen, te! Te, aki ezt az írást olvasod. Nem, nem vagy egyedül!
Tulajdonképpen egy egész bolygó női nemű emberei osztozkodnak veled az
érzelmi hullámvasút görbéjén.

Ne félj! Nyisd ki a szemed! Engedd, hogy a színskála összes eleme ámulatba
ejtsen! Bízz a szivárvány erejében! Emlékszel? Egykor nagyon sokat jelentett az
emberiségnek. Nem baj, ha olykor esik az eső, nem baj, ha olykor akár könnyek
csorognak a szemedből! Te csak nyisd ki a szemed és tekints fel! Eső nélkül nem is
lehet szivárvány! De ha végül bekeretezi az eget, ahhoz foghatót nem találsz majd.
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Elég! Nézz végre a tükörbe! Úgyis megteszed, hisz beléd van kódolva. Ne
ellenkezz! Nézz a tükörbe! Na? Mit látsz? Persze a tükrön kívül...

Ugye, hogy a külsőségeket már észre sem veszed? A lelkedet látod. Nem hiába
mondják, hogy „a szem a lélek tükre”... És ez így van jól. Sőt! Engedd, hogy meglásd
a lelkedet! Vizsgáld meg magad! Vizsgáld meg a benned lakó ént! Az igazi
önmagad.
Isten így szeret, ahogy vagy!

Aztán használd a tested! Öleld meg magad! És mondogasd, ismételgesd csak
magadnak, hogy értékes vagy, szép vagy, elég vagy... Rajta! Isten így szeret,
ahogy vagy! Akár kicsi vagy, akár nagy, akár telt, akár sovány, akár szőke, akár
barna. Pont így! S bár ez nem azt jelenti, hogy most ezentúl minden úgy megy majd,
mint a karikacsapás, Ő sosem hagy majd magadra, bármit is hozzon az élet.
Mert igen, lehet, hogy lesz még majd olyan, hogy beletekintesz a tükörbe, s azt sem
fogod tudni, hogy kicsoda is vagy valójában. De valami biztos: akkor majd ez lesz
az egyetlen fogódzkodó. Hogy bízol Benne. S abban a parányi szikrában, ami a
lelked mélyén rejlik: az életerő, az élni akarás és az életkedv kombójában.

32

BELLA GIRL MAGAZIN

Tudom. Tudom, hogy az ember lánya legjobban s legtöbbször a saját kárán, a saját
tapasztalatából tanul. De ne legyen mindig így! Figyeljünk egymásra! Vigyázzunk
egymásra! Használjuk a legnagyobb Tükröt! Azt, ami az igazi énünknek gyógyír
mindenféle problémára. Azt, ami azt tükrözi, hogy: a legfontosabb a szeretet.
Az Atya szeretete, önmagad szeretete (nem, nem egoizmusra gondolok) és a
mások iránti szeretet. S ha ezt megtesszük, akkor bátran állhatunk a tükör elé,
ahányszor az ösztönünk vezérel, mert nem a csüggedés, elégedetlenség,
szomorúság fog leríni rólunk, hanem a reménység, elégedettség, boldogság, s
legfőképpen a szeretet.
Tudod mit? Bebizonyítom, hogy tényleg nem vagy egyedül a hullámvasúton.
Mit szólnál egy kis utazáshoz? No, ne ijedj meg! Nem kell összecsomagolni!
Legalábbis fizikálisan nem. Lelkileg viszont, ha gondolod, összecsomagolhatod,
mindazt, amit cipelsz, s megszabadulhatsz tőle pillanatok alatt. Készen állsz? Akkor
öveket becsatolni, elviszlek Karen Kingsbury egyik leányához! Bemutatom, majd
pedig eldöntheted, hogy merre tovább.

Szóval, van egy lány, Maddie Baxter West a neve. Nemrég végzett a Texasi
Keresztény Egyetemen, s rögtön meg is kapta álmai állását az állatkertben,
ráadásul még az udvarlója is éppen ekkortájt kérte meg a kezét. Mi lehetne ennél
szebb és kerekebb? Igazából semmi, hiszen minden tökéletes. A családja is
rajongásig van érte, ahogyan ő is a családjáért. Isten pedig mindennapi életük
részeként jelen van köztük.
De van valami, ami mindent megváltoztat. Egy súlyos titok, ami 22 év
távlatában is drasztikus következményeket von maga után. Kiderül, hogy a
lány a modern orvostudomány egy igazi csodája. Örökbefogadott embrió. A
családja nem az igazi családja. A neve nem az igazi neve. Az otthona nem az igazi
otthona. Teljesen kétségbeesik. Számtalanszor a tükörbe néz. Persze
szimbolikusan. Nehezére esik eldönteni, hogy kit is lát valójában, hogy ki is ő igazán.
De meg kell tudnia. Ismernie kell saját magát. Szüksége van az igazságra. Nehéz
feladat lesz, de belevág.
Mit szólsz, csatlakozol hozzá? Mindenesetre én megadom az elérhetőségét:
Karen Kingsbury: Olyan, mint te, Immanuel Alapítvány, 2020.

Remélem, segíteni fogtok egymásnak, hiszen ezért vannak a felebarátok.
Madaras Szilvia
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A női lélek
szeszélyei

Mit is jelent „szeszélyesnek” lenni? Talán
ha végeznék egy felmérést, kiderülne,
hogy sokak számára negatív töltetű ez a
jelző.
Határozatlan,
változékony,
hangulatingadozó háttértartalmat kapna.
De mi lenne, ha megtöltenénk a következő
tartalmakkal:
különleges,
igényes,
ragyogó,
szeretnivaló,
kreatív,
folyamatosan változó/megújuló (és nem
változékony), finom, elegáns, lelkes,
gyermeki, ragaszkodó…?

A víz jut róla eszembe. Amikor a nap
rásüt, milyen ragyogó és csodálatos…

„Szeszélyesen kanyargó
folyóvíz, örökké változó
mederrel…” (Jókai Mór)

Egy bizonyos pontról mindig jobban
látható ez a ragyogás, aztán odébb
lépünk, és már csak halványan. Egy patak
vagy folyó vízjárása lehet szeszélyes a
többi kiszámíthatóságával szemben. A
magyar költészetben a Tisza szeszélyes,
ámde lágy és szépséges is. A tavaszra
szintén mondják, hogy szeszélyes. Mégis
megannyi élet van benne, az egyik
legizgalmasabb évszakunk!
Talán
rólad
is
megjegyezték
gyerekkorodban „Milyen szeszélyes ez a
kislány!”, hiszen ez a tulajdonság
hatalmas lelkesedéssel és igazi, szívből
jövő
örömmel
párosul,
emellett
kíváncsisággal, izgatott várakozással,
önzetlen
szeretettel
és
érzésekkel.
Türelemre van hozzá szükség és mindig
tartogat meglepetéseket.

34

Spontán, de képes megtanulni az
önállóságot,
határozottá
és
következetessé válik bizonyos hatásokra.
A
szeszélyes
nő
érzékeny
és
alkalmazkodó, egy gyönyörű virágszál, a
gondoskodás
és
a
nap
sugarai
harmonikussá, önazonossá, vonzóvá
teszik.
Mint
mindennapi
jellemző,
ha
elégedetlenséggel,
szeretetéhséggel
párosul, elriasztja az embereket. A
romantikus filmek tele vannak „semmi
sem jó neki”, „maga sem tudja, mit akar” típusú félmondatokkal.
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Úgy látom, a valóságban (és a
filmvásznon is) olyan személyek jelentik ki
ezt
pici
önsimogatással,
akiket
elutasítottak vagy várniuk kell egy
döntésre, esetleg azzal szembesültek,
hogy a szeretett személy megváltoztatta
a véleményét.
Radnóti Miklós szerint egy vers minden
sora:

„mily kényes
és szeszélyes”
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Lám, eljutunk a költészetig.
Egy vers (= MI, nők) akkor lehet átütő és
kiemelkedő, ha minden sora gondosan
szerkesztett, az író (= a Mennyei Atya)
mondanivalója, érzései, érzelemvilága
nyilvánul meg benne. Ha a Szentlélek írja
az életed, nem kell azon gondolkodnod,
hogy tetszel-e majd másoknak, és nem kell
hinned azoknak a visszajelzéseknek,
amelyek azt sugallják, hogy a szeszélyeid
csak komolytalan, hiábavaló dolgok.

„Benned születtem én
édesbús szeszélyes tavaszi
hónap, felleges, derűs.”
(Juhász Gyula)

BELLA GIRL MAGAZIN

Máshol az ifjúság
összefüggésbe:

álmaival

hozzák

„Az ifjúság szeszélyes
álma illan.”
(Kisfaludy Károly)
Az irodalom gyakran utal úgy is rá, mint
ami komolytalan és nem érdemes időt
áldozni rá.

„Talán csak asszonyi
szeszély volt az egész.”
(Krúdy Gyula)
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Biztos lehetsz benne, hogy az Úr minden
szeszélyedet komolyan veszi, körülvesz az
Ő békességével, ha kéred, segít döntéseket
hozni, megért és ...

„...ujjongva örül neked”.
(Zof. 3,17)
Az Atya büszke rád, boldog, hogy vele
változol, vele éled meg az élet pillanatait,
ismer úgy, ahogyan senki más. A
szeszélyeid mosolyt csalnak az arcára,
mert tudja, hogy majd elmúlik („kinövöd”),
és úgyis lesznek újak, és azokon is
átmentek majd. Hiszen nem felnövünk,
hanem az örökkévalóságra készülünk.

Gyulai Pál így ír:

„A nőt ne mondd örök
szeszélynek, / Érzelme hűbb,
mint a férfié.”
Szerintem ez a mondat ragaszkodásra,
önzetlen, hű érzésekre utal. Azt persze
nem gondolom, hogy a hűség jobban illene
a nőhöz és kevésbé a férfihoz – a
művészetben
mégis
előszeretettel
ábrázolják ilyen módon.

A szeszélyeid mosolyt csalnak az arcára,
mert tudja, hogy majd elmúlik („kinövöd”),
és úgyis lesznek újak, és azokon is átmentek majd.
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Mindezekkel a gondolatokkal csupán arra
szerettem volna rávilágítani, hogy: nem
kell ostorozd magad, ha szeszélyes
időszakodat éled, ha épp túlérzékeny
vagy, esetleg elégedetlen, ráadásul a
külvilág és az emberek is mintha
mérföldekre lennének…

Nem csak másokra,
magunkra is meg kell tanulnunk
empátiával, szeretettel,
humorral tekinteni.

Nem csak másokra, magunkra is meg kell
tanulnunk
empátiával,
szeretettel,
humorral
tekinteni.
A
Szentlélek
folyamatosan ír bennünket, mint egy
verset, Istennek tetsző módon.

Egy picit más szemszög, odébb lépés, és
máris meglátod majd! Tudod… Mint a nap
sugarai a vízfelszínen.
Erdei Flóra
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RAGYOGJ!
VERS MINDEN NŐNEK

NEM CSAK NŐNAPRA
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RAGYOGJ!
Tipegő kecsesség visszhangzott egyszer…
Akkor is, ha rég volt, ha nem emlékszel.
Magadhoz öleltél minden gazt,
minden virágot,
Mindent, mit álmodozó tekinteted
csak meglátott.
Lábnyomodban angyalok jártak,
Nem tudtad, de szüntelen rád vigyáztak.
A házat betöltötte csilingelő kacajod,
Mindenkit meglágyított
őszinte mosolyod.
Könnycseppjeidben egyszerű volt a bánat,
Az életben a szépséget,
és nem a hibákat láttad.
Csoda volt minden nap,
és szerethető minden ember,
A szíveddel éltél még, és nem a fejeddel.
Adtad önmagad és ragyogtál,
Nem is tudtad, de ragyogtál!
Csupán azzal, hogy önmagad voltál,
Hogy voltál.
Nem kellett sok, hogy gazdag légy
és gazdagíts:
Te magad voltál és vagy az a KINCS!
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Talán emlékszel még, talán emlékszel,
Arra, mit ma már nem mindig hiszel:
Elég volt annyi, hogy szeretnek…
De a felnőttek – mint tudjuk – felednek.
Kívül hordott szívedet
megtépázta a szégyen,
Nem akarod már, hogy bármi
vagy bárki hozzád érjen…
Súlyos könnycseppjeidet senki sem látja,
Ismerős társad: az álarcok magánya…
„Miért alkottál, Istenem,
ilyen törékeny anyagból?
És bennem miféle szeszélyes,
vad ciklon tombol?!
Ennyi mindent hogy érezhetek?
Márványból miért nem lehetek?
Biztosan hiba, hogy ilyen vagyok.
S talán az is, hogy vagyok…
Hogy nő vagyok.
Hiba vagyok.”
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És megremeg az Ég egy pillanatra…
És üzenetet ír minden napsugárba.
Üzen a széllel, a felhőkkel,
Hajnallal, naplementével.
Üzen a csillagokkal, a virágokkal,
A leggyönyörűbb dallamokkal.
Üzen a madarak röptével,
A kisbabák szemével.
Hullámok morajában énekel neked,
Amikor szeretsz, Őt öleled…
Kezdve a szíved dobbanásaitól,
S legapróbb sóhajaidtól,
A lehajló jóság jótettein át
Mindenben megmutatja magát!
Üzen, hogy hidd el, üzen, hogy lásd:
Ő nem akar és soha nem is akart mást!
Nem hiba vagy és sohasem voltál,
Léteddel egy egész világot koronáztál!
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Selyembe burkolt erő vagy.
Egyetlen mosolyod reményt ad.
Egyszerre mély és magas, ahogy érzel.
Egyszerre gyengédséget
és erőt könnyezel.
Ölelésed összegyűjt,
megnyugtat és betakar,
Hatalmas szíved mindig
gondoskodni akar.
Szépség és szín vagy,
kreatív mestermű,
Összetettségében
lenyűgözően gyönyörű.
Kincs, és nem tévedés, hogy más vagy,
Kincs vagy az elárvult nagyvilágnak!
Isten szívében születtél nőnek…
Először Istenben születtél meg.
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A nők arra
születtek, hogy
ragyogva
éljenek.

Hát ragyogj, mert szeretnek,
szüntelen szeretnek,
S ragyogásod fényében
milliárdok élednek!
Emeld fel a fejed és tudd,
pont így szeretnek…

A nők arra születtek, hogy
ragyogva éljenek.

Ónodi Krisztina
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NAOMI NŐ
Naomi növöget. Mindjárt féléves, pedig –
tudom, klisé – mintha csak tegnap lett
volna, hogy négyperces fájásokkal a
kórházba igyekeztünk a férjemmel.
Naomi fürdetésénél a minap viccelődve
jegyeztem meg, hogy a kislányom már
most nőiesebb idomokkal rendelkezik,
mint én valaha. Kicsit zavarban is vagyok.
Azon tűnődöm, milyen lesz Naomi
nyolcévesen. Meg tizennyolc évesen.
Mi minden vár az én gyönyörűségemre
ebben az életben? Mikkel kell majd
szembenéznie?

Ő még nem tud beszélni, én azért már
megfogalmaztam
számára
némi
útravalót, pár megszívlelendő tanácsot,
melyeket egyelőre az érte való imáimban
mondok el:
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Anya-lánya
tanácsok
ÚTRAVALÓ AZ ÉLETRE
1. Sosem vagy
egyedül!

2. A megértő szív
nem csak bólogat

Biztos lesz majd, mikor egyedül érzed
magad, de az igazság az, hogy sosem
vagy egyedül. A mennyei Atyádhoz
bármikor, bármilyen helyzetben kiálthatsz.
És ezt nyugodtan értsd szó szerint!

Az empatikus szív nem bólogat mindig,
mint a kutya. A megértés ugyanis nem
egyenlő az egyetértéssel. Szerethetsz és
elfogadhatsz szívből valakit úgy is, hogy a
tetteivel vagy gondolkodásával nem
értesz egyet.

Én olykor azt gondoltam, azért
valamennyire össze kell szedjem magam
ahhoz, hogy elé állhassak, de nem. Sőt, ha
teljesen megüresítem magam előtte, akkor
tud csak igazán szólni hozzám, élni
bennem és cselekedni az életemben.

Lesznek majd, akik ezért azt mondják,
ítélkező vagy, de ez nem igaz. Az egyet
nem értő szív ugyanis az ítélkezővel
ellentétben igenis szerethet. Olykor az
szeret csak igazán.
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3. Légy kedves!
A kedvességet manapság olykor kicsit
alulértékelik.
Pedig tapasztalatból mondom, nem csak
az egyik legszebb szépségjegyünk lehet,
de eszköznek sem utolsó. A legtöbb
ügyedben sikerre fog vinni.

4. Megbocsátani és
bocsánatot kérni
az erő jele
A megbocsátás és a bocsánatkérésre
való készség nem a gyengeség jele. Éppen
ellenkezőleg!
Ha szívből tudsz megbocsátani és
alázattal belátásra hajlani, ha tévedtél,
akkor a kapcsolataid megerősödnek, te
magad pedig végtelenül szabad leszel.
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5. Minden nagy döntés előtt várj az Úrra,
majd kövesd a belső békességet, amit ad!
Bármilyen nagyobb döntésed előtt várj
csendben az Úrra, kérdezd meg Őt, hátha
van szava hozzád!
MINDIG megéri megvárni azt a belső
békességet, amit Ő ad egy-egy döntésnél,
ha pedig nem vezet békességre, mert más
tervei vannak, MINDIG megéri az
engedelmességet választani, és nem
egyéni akciókba kezdeni.

A Neki való engedelmesség nem csak hogy
olyan befektetés, ami hosszú távon
megéri, de hiszem, hogy a nehézségekben
is erőt adhat, ha vissza tudunk nyúlni a
kezdőpontig: „az Úrtól jövő békességgel
vágtam ebbe bele, így hát bizonyos
lehetek benne, hogy Ő kezében tartja
ügyemet”.
Bugovicsné Géczy Ráhel
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Igazi nő

– a Példabeszédek alapján
Napjain égető kérdései közé tartoznak a
következő, nőket foglalkoztató témakörök:
Hogyan lehetnék jó nő? Ki számít jó
nőnek? Nőként milyen tulajdonságokkal
kell rendelkeznem?

Keresztényként szeretek minden témával
kapcsolatosan visszamenni Isten szavához,
ezért szívem csücske a derék asszony
dicsérete a Példabeszédek könyvéből,
amely így kezdődik:

„„DERÉK ASSZONYT KiCSODA TALÁLHAT?
ÉRTÉKE SOKKAL DRÁGÁBB
AZ iGAZGYÖNGYNÉL.
URA SZÍVBŐL BÍZiK BENNE,
VAGYONA EL NEM FOGY.”

( PÉLD. 31,10 - 12 )
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A vers utolsó szakasza is egyértelműen
kihangsúlyozza, hogy milyen értékrendet SOK NŐ VÉGEZ DERÉK MUNKÁT,
ajánlott egy nőnek követni:
DE TE FELÜLMÚLOD MiNDEGYiKET!
„„ERŐ ÉS MÉLTÓSÁG ÁRAD RÓLA,
ÉS NEVETVE NÉZ A HOLNAP ELÉ.
SZÁJA BÖLCSESSÉGRE NYÍLiK,
ÉS NYELVE SZERETETRE TANÍT.
ÜGYEL HÁZA NÉPE DOLGAiRA,
NEM KENYERE A SEMMiTTEVÉS.
FÖLKELNEK ELŐTTE FiAi,
ÉS BOLDOGNAK MONDJÁK,
URA PEDiG ÍGY DiCSÉRi:

CSALÓKA A BÁJ,
MULANDÓ A SZÉPSÉG,
DE AZ URAT FÉLŐ ASSZONY
DiCSÉRETRE MÉLTÓ.
HADD ÉLVEZZE MUNKÁJA
GYÜMÖLCSÉT,
DiCSÉRJÉK TETTEiÉRT
MiNDEN HELYEN!”

( PÉLD. 31, 25 - 31 )
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Vannak trendek, amelyek idővel elmúlnak.
Értékek, amelyek az aktuális kor
szelleméhez igazodnak. Vajon ezeket kell
szemünk előtt tartani? Nem hiszem!
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Milyen
jellemvonásokkal
tudod
azonosítani magad?
Miben van még szükséged fejlődésre?
Milyen irányba akar a külvilág
elmozdítani ezen a területen?
Vannak-e igazi példaképeid, akikre
felnézhetsz, akiktől tanácsot kérhetsz?

Ahogy a fent idézett Példabeszédekben is
olvashatjuk, érdemes az örök igazságok és
értékek irányvonalát képviselni: erő,
méltóság,
bölcsesség,
boldogság,
Beszéljetek barátnőiddel erről a témáról,
istenfélelem, szorgalom.
hogy mindannyian egymást segítve igazi,
Meg vagyok győződve róla, hogy ezek a bölcs és boldog nőkké válhassatok!
tulajdonságok alapozzák meg az igazi nő
belső szépségét.
Gyémánt Tímea
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ESZTER

– EGY KIRÁLYNÉ ISTEN TERVÉBEN
Főleg kislányként volt az egyik kedvenc bibliai
szereplőm Eszter királyné, de ez persze nem
jelenti azt, hogy most ne állna közel a
szívemhez. Biztos vagyok benne, hogy anyukám
nem véletlenül mesélte el nekem ezt a
történetet a Bibliából már óvodáskoromban,
hiszen a mesebeli hercegnők után rendkívül
izgalmas volt azt hallani, hogy Eszter királyné
tényleg létezett, sőt! Bátor volt és gyönyörű,
mint egy igazi hősnő!

Nem csoda, hogy a történet hallatán folyton
Eszter királyné akartam lenni… Rendszeresen
elkértem anyukám selyemkendőit, majd
palástként és fátyolként használva őket
méltóságteljes léptekkel vonultam be a
szobába, hogy: „Anya, nézd! Én vagyok Eszter
királyné!”
Ha jól sejtem, most már mindenkit
kellőképpen felcsigáztam, hogy mégis miféle
történet nyűgözött le engem ennyire…
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A zsidók babiloni fogsága idején Xerxész
perzsa király uralkodása alatt játszódik a
történet
–
tehát
valós
történelmi
személyekkel –, amikor is a király új királynét
választ magának a birodalom hajadon lányai
közül. Különleges módon Eszterre esik a
választása, aki egy gyönyörű, fiatal zsidó
lány.
Eszter az Istenbe vetett hitét a palota
pompájában sem veszíti el, sőt egy
elképesztően bátor tettre szánja el magát,
hogy megmentse a saját népét, a zsidókat –
mindezt Isten segítségével teszi, sokat
imádkozva és böjtölve előtte. Isten pedig
csodálatosan meghallgatja és megmenti a zsidó
népet Eszter által.
A további részletekért nyisd ki a Bibliádat!
Egy rövidke ószövetségi könyv, amelyet akár
egy ültőhelyben is elolvashatsz, ha érdekel.
Gyerekkori lelkesedésem után jó pár év
elteltével jött elém ez a történet egy keresztény
angol táborban, ahol egy héten keresztül
tanulmányoztuk csak lányok körében. Nagyon
érdekes volt érettebb fejjel átbeszélni, főleg
angolul!
Annyira fellelkesedtem, hogy az ott használt
olvasási terv alapján (amit csak nagy
vonalakban tudtunk átvenni) itthon is
elolvastam Eszter könyvét.
Rengeteg tanulsága volt számomra, olyan
apróságokra
is
felfigyeltem,
amikre
kislányként nem. Sokat jegyzeteltem, végül
pedig
összegyűjtöttem
a
számomra
legfontosabb üzeneteket és egy színes lapra
ragasztottam. Ez a lap féltve őrzött kincsem.
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Hadd emeljek ki Nektek néhány üzenetet
Eszter történetéből!
Isten sokszor a színfalak mögött
munkálkodik, várni kell arra, hogy
kibontakoztassa tervét. Bár röviden
van leírva a Bibliában, egyes
történések között ÉVEK telnek el!

Isten nem kispályás! Volt hatalma
arra, hogy egy egyszerű zsidó lányt a
Perzsa
Birodalom
királyának
feleségévé tegyen!
„És a király minden nőnél jobban
megszerette Esztert; minden leánynál
jobban megnyerte tetszését és
szeretetét. Ezért az ő fejére tette a
királyi koronát, és királynévá tette
Vasti helyett.” (Eszter 2:17)

Milyen nagy áldás, hogy Eszter
egyetlen rokona, Márdokeus is
komoly, istenfélő ember volt, és
amikor a zsidók veszélybe kerültek,
akkor azonnal felhívta Eszter figyelmét
arra, hogy ő az egyetlen, aki olyan
pozícióban van, hogy tud is tenni
valamit értük.
„Mert ha te most némán hallgatsz, a
zsidók kaphatnak módot máshonnan
a szabadulásra és menekvésre, te
azonban
családoddal
együtt
elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a
mostani idők miatt jutottál-e
királynői méltóságra?” (Eszter 4:14)

És Eszter hallgatott rá, de még
mielőtt kockára tette volna az életét –
hiszen a királyhoz hívatlanul beállítani
az életébe kerülhetett annak, aki
megtette –, napokat böjtölt és
imádkozott!
Istennel együtt olyan bátor
tetteket vihetünk véghez, amikre
nem is gondolnánk!
Végül pedig néhány gondolat – az akkori
jegyzeteimből idézve – azzal kapcsolatban,
hogy Eszter hogyan tárta a király elé kérését
úgy, hogy ne ölesse meg a zsidókat:

„Eszter megszólal. Jókor,
határozottan, de a lehető
legudvariasabban tárja a
király elé kérését.
Röviden, összeszedetten
beszél, szépen fogalmaz.
Mint egy igazi királyné
Alapos tervezés és
előkészítés után juthatott
el ide, türelmesnek kellett
lennie. Bárcsak lehetnék
olyan, mint Eszter!”

Te milyen nővé
akarsz válni?
Tóth Renáta
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NŐNEK LENNI A BIBLIA TÜKRÉBEN
– mit mond a nőkről a Biblia?
A Bibliát olvasva én 9 jellemvonást fedeztem
fel, ami a 21. században élő keresztény
lányoknak és nőnek nagyon bátorító lehet –
számomra az. Így a nemzetközi nőnap
küszöbén elevenítsük fel, hogy milyenek lát
minket az Alkotó!

1. A KERESZTÉNY NŐ
BÁTOR
Eszter egy erős és bátor nő volt (Eszter 1-5).
Éppúgy, mint Abigail (1Sámuel 25). Vagy nézd
csak meg Máriát, Jézus anyát (Lukács 1-2)! A
Biblia istenfélő asszonyai nem egy gyenge és
tehetetlen nő társadalmi képét formázzák –
sőt, ellenkezőleg: bátorságukkal falakat
mozdítottak el.

2. TUDATÁBAN VAN
ANNAK, HOGY ISTEN
AZ ALKOTÓ
A keresztény nő nem engedi meg, hogy a
társadalom
határozza
meg
érdemét,
egyéniségét és értékét. Isten Igéjét tartja szem
előtt (Zsolt. 119:1-8). Jól tudja, hogy ő Isten
csodálatos teremtménye és kezének alkotása.
Isten Szavát tanulmányozza, hogy válaszokat
kapjon a női lét céljáról és tervéről. Megragadja
Isten jó tervét a nemi szerepekkel
kapcsolatosan és arra törekszik, hogy ezeket
megélje.
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3. TÜZES IMAHARCOS
E világ elleni harcát Isten arcát keresve
harcolja meg. Imádkozva várja, hogy Isten
cselekedjen. Hisz benne, hogy az imádkozás
megváltoztatja az embereket, letérdel és
imádkozik, ahogyan csak tudd és hiszi, hogy
imái meghallgattatásra találnak Istennél
(Kolossé 4:2).

4. IGAZSÁGKERESŐ
Isten igazságait kutatja (Péld. 2:3-5).
Folyamatosan vadássza Isten terveit és céljait
saját életére vonatkozóan. Legyen szó fiúkról,
szerelemről, jövőbeli tervekről vagy arról,
hogyan szeresse a szeretteit. Isten Igéjétől vár
választ kérdéseire. Minél többet tölt Isten
Igéjével, annál kevesebbet foglalkozik a világ
dolgaival. Igyekszik bölcs döntéseket hozni, és
szenvedélyesen kutatja Isten igazságát.

5. GYŰLÖLI A
HAZUGSÁGOT
A sziklaszilárd keresztény nő nem csak az
igazságot keresi, hanem szüntelenül szemmel
tartja és leleplezi a hazugságot is. Tudatában
van vele, hogy a 3 legnagyobb ellenség: “a test”,
a világ és a sátán (1Pt. 5:8, Jakab 1:14-15). Nem
köteleződik el vakon, a kapcsolataiban
körültekintően fedezi fel a másik nemet és
annak világképét.
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6. ELLENÁLL A
CSÁBÍTÁSNAK
Az elkötelezett keresztény lány ismeri a
flörtölés veszélyeit és mindent megtesz annak
érdekében, hogy elkerülje annak veszélyeit.
Tudatában van vele, hogy a gonosz mennyire
vonzó és elbűvölő tud lenni, éppen ezért előre
felkészül a csatára (Gal. 5:17). Nem a saját
erejére hagyatkozik, hanem Krisztus erejére,
azáltal hogy napi kapcsolatot épít vele. Nemet
mond a szexuális nyomásnak, a hazugságnak
és még a féligazságokat sem tűri el.

7. SZENTSÉGRE
TÖREKVŐ
Tudja, ha szent akar lenni, nem azonosulhat a
társadalom világnézetével. Szentnek lenni
annyi, mint elhatárolódni egy nemes célra.
Ahelyett, hogy a világi trendeket, nézeteket
követné, reményét és hitét Istenbe veti.
Szüntelen
Istenhez
imádkozik,
hogy
személyiségét, beszédét, gondolatait és
cselekedeteit egyre inkább Isten formálja át.
Mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én
szent vagyok” (1Pt. 1:16).
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8. A TETTEK EMBERE
Az elkötelezett keresztény nőt a tettein
keresztül
lehet
felismerni.
Krisztus
szolgálatában áll és nem ijed meg a
nehézségektől, legyen szó bizonyságtevésről,
imádkozásról, bibliaiskola vezetéséről vagy
dicsőítésről. Nem vonja ki magát a társadalmi
szerepvállalásból sem, ahol csak tudd, segít,
úgy a családban, mint családon kívül. Kemény
munkája mindenkor Krisztust dicsőíti (Jn. 11:5,
Jakab 2:28).

9. ISTEN KÖVETE
Végezetül a 9. pont igazából mindenkinek szól
nem csak a hölgyeknek: a János 3:16 alapján a
küldetésünk,
hogy
Isten
követeiként
tanúbizonyságot tegyünk Isten Igéjéről –
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lehetőleg ne csupán szavainkkal, hanem
tetteinkkel is –, életünk egészével legyünk jó
illat ebben a világban.

Ezek voltak a keresztény nők ismérvei a Biblia
alapján. Nem egyszerű az út, amit Isten
készített a számunkra, de nem is lehetetlen
küldetés. Isten nap mint nap formál minket,
küldetésünk egész életre szól.
Amennyiben bátorításra, segítségre van
szükséged célod eléréséhez, mi itt vagyunk és
szívesen segítünk neked. Írj nekünk az
hello@bellagirlmagazin.hu címre!
Áldásokban gazdag életet kívánok!
Sok szeretettel:
Somodi Yvette Nicolette
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Milyen nőnek
tart a férjed?
Ki ne lenne kíváncsi arra nőként,
milyennek látja a társa? Én vettem a
bátorságot,

és

következőkben

megkérdeztem.
a

férjem

A

válaszát

olvashatjátok.
Ha párkapcsolatban vagy házasságban
élsz, bátorítalak, hogy te is kérdezd meg!
Mi,

nők,

sokszor

elégedetlenek

vagyunk saját magunkkal, amikor a
tükörbe nézünk, de vessünk csak egy
pillantást

magunkra

a

társunk

szemével! Meg fogunk lepődni:)

...vessünk csak
egy pillantást
magunkra a
társunk
szemével!
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A feleségemre gondolva egy csodálatos nő,
fantasztikus édesanya és Isten szerinti feleség
jut eszembe, aki tud és szeret nagyot álmodni
legyen szó akár családról akár Isten
országának építéséről. Kitartóan, szívvel
tevékenykedik nap mint nap, közben figyel
Isten vezetésére élete minden területén és ha
szükségesnek látja, meg is tud újulni, akár saját
árnyékát is túllépve. Szeret és tud is fejlődni
az élet minden területén, valamint
szenvedélyesen
szereti
családját
és
anyatigrisként védi gyermekeit. Kitartásban és
a tökéletességre való törekvésben is példaértékű
életet él családja előtt.
– Tóth Csaba
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Fotós: Szabó Józsué

Mennyi jót észrevehet bennünk a
társunk, még azt is, aminek mi magunk
talán

nem

is

vagyunk

tudatában!

Bátorítalak, kérdezz rá te is!
Egyedülálló

vagy?

Egy

percig

se

csüggedj! A Mennyei Vőlegényedet te is
megkérdezheted.

Sőt,

az

Ő

szava

mérvadó csak igazán. Nyisd ki a Bibliádat,
és válaszra találsz!

Egyedülállóként
kérdezd a
Mennyei
Vőlegényedet!
Sok szeretettel:
Tóth-Surányi Nikoletta
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NŐNAPI
KÖNYVAJÁNLÓ

15 KÖNYV,
AMI NEKED
SZÓL

BELLA GIRL MAGAZIN
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NŐNAPI

könyvajánló

Priscilla Shirer: Eltökélt
szívű nők

Révész Szilvia: Elég jó
nő – Légy az, akinek
Isten megálmodott

Angela Thomas:
Szerinted szép vagyok?

Elisabeth Mittelsteadt:
Poros úton mezítláb

Karen Kingsbury:
Istenember

Stasi és John Eldredge:
Elbűvölő – A női szív
szabadsága
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Francine Rivers: Az
ártatlanság gyermeke

Joyce Meyer: A női
lélek gyógyulása

Elisabeth Elliot: Nőnek
születtél

Priscilla Shirer –
Győztes imák

Helen Keller: Csöndes,
sötét világom – Egy
siket-néma-vak leány
önéletírása

Linda Dillow: Akinél a
szív lecsendesül

Abby Johnson, Cindy
Lambert: Nem
tervezett

Ritter Ida: Nagyobb Ő –
Értékmozaik

Biblia: Eszter könyve,
Ruth könyve
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Kellemes
olvasást
kívánunk!

BELLA GIRL LELKI
ANYA-LÁNYA KÖR

CSAJOS HISZTI, FIÚK, ISKOLAI NYOMÁS, CSALÁDI DOLGOK, TESTKÉP,
ÖNBECSÜLÉS… ÉS MINDEN MÁS, AMI FOGLALKOZTAT. ŐSZINTÉN, TABUK
NÉLKÜL EGY BIZTONSÁGOS, BÁTORÍTÓ ÉS TÁMOGATÓ KÖZÖSSÉGBEN!

Legújabb kezdeményezésünk a Bella Girl lelki ANYA-LÁNYA KÖR, amelynek
alapgondolata egészen 2008-ig vezethető vissza. Az online magazinunkban itt
olvashatsz róla: https://bellagirlmagazin.hu/bella-lanyok/6006/

Felkeltettük az érdeklődésedet?
Úgy érzed, hogy nincs a környezetedben olyan nálad idősebb, érett
keresztény nő, aki őszintén meghallgatna, pedig annyira jó lenne a
szívedet kiönteni?
Iránymutatásra van szükséged?
Szeretnél egy szerető és támogató közösséghez tartozni?
Ha a fenti kérdések közül legalább egyre is igennel válaszoltál,
akkor JÓ HELYEN JÁRSZ! Csatlakozz a Bella Girl lelki ANYALÁNYA KÖRÜNKHÖZ!
Jelentkezz a www.bellagirlmagazin.hu/bella-girl-lelkianya-lanya-kor/ - címen!

Bella Girl előadás
90 perces interaktív előadás keretében bemutatom az Isten
által teremtett női képet, összehasonlítva a tömegmédia
által sugárzott nőiséggel.

Rendhagyó
osztályfőnöki órák
keretében, iskolai,
gyülekezeti, városi
esemény vagy tábor
alkalmával is
örömmel vállalok
előadásokat.
Kérlek keress bátran az alábbi

őségeken:

elérhet

hello@bellagirlmagazin.hu
+36 30 2424 890
(hétköznapokon 10 és 15 óra
között)

SZERETETTEL,

Tóth-Surányi Nikoletta,
Bella Girl Magazin
alapító-főszerkesztő

Legfőbb vágyam, hogy munkámmal
támogassam a tinilányokat felismerni
a bennük rejlő igaz értékeket, külső-belső
szépségüket, valamint életük célját.
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