Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 231. szám

Bemutatkozó
bizonyságtétel
„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen
vezetett Istened…!” (5.Móz.8:2a)
Bemutatkozásként
életem
fontosabb
eseményeiről és a jó Atya gondoskodó
szeretetéről szeretnék írni.
Erdélyben, a Székelyföldön születtem
1939. 05.04-én. Szüleim egy évi együttélés
után elváltak. Engem egy idős házaspár örökbe
fogadott, kik katolikusok révén, hitben
neveltek. Megtanítottak írni-olvasni és
imádkozni is. Iskolába járni nem volt
lehetőségem, hiszen az 1939-1950-es évek
elég problémásak voltak. Az ötvenes években
nevelőszüleim elhaltak. Sorsomat látva 22
évesen eldöntöttem, hogy megházasodom.
1961. október 28-án volt az esküvőnk, azóta –
52 éve – élünk együtt feleségemmel.
Házasságunkból született Csaba és Levente
gyermekünk. Az életünkben elég silány
lehetőségeink adódtak. A mezőgazdaságban
vegetáltunk,
később
ipari
munkásként
helyezkedtünk el. Feleségem ruhagyárban 23
évet dolgozott, és cipőgyárban 26 évet. Így
szereztünk kevéske nyugdíj-alapot. Életünk
folyamán voltak elég zajos idők is. Én
cigarettáztam, baráti társaságban kevéske
alkoholt is fogyasztottam. Feleségemet –
baptista révén – szomorította életvitelem, de
Istennek legyen örök hála hitéért, sok-sok
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imájáért, türelméért. Ritkán el-eljártam
imaházba, de elég ritkán. Az egyik alkalommal
a lelkipásztor az én életvitelemhez hasonló
történetet vázolt fel. Érthetően elmondta, hogy
van lehetőség a megtérésre. Van bűnbocsánat
az Úr Jézus Krisztus által. Ezután elkezdtem
komolyabban járni a gyülekezetbe. Próbáltam
a magam erejéből változni. Az egészségem
válságba került – a cigaretta, az alkohol, a
világi barátságok révén. Ezek a „barátok” arra
biztattak, hogy ne hallgassak feleségem
szavaira és a Bibliára. De én továbbra is
olvastam a Bibliát és rájöttem, hogy az
életvitelem nem jó. Minden, ami történik
velem naponta az rombol, és nem a hasznomra
van. A családomban békétlenség uralkodott, az
egészségem pedig tovább romlott.
Visszatekintve az elrontott időkre: Isten még
mindig méltat kegyelmére?
Az Úr Jézus életét áldozta, hogy én rendes
életet élhessek! „Nem kell a világ, félre vele!”
1993. húsvét vasárnapján – bizonyságot téve
hitemről – alámerítkeztem. Legyen az Úré a
dicsőség! A gondviselő mennyei Atyám a
tékozló életem után is bűnbocsánatot adott, a 2
műtét után megáldott egészséggel és – eddig –
72 évvel, 52 évi házasélettel, 2 szép, szerető
gyermekkel és egy kedves, szerető gyülekezeti
közösséggel, melyért legyen örökké hála.
„Mindenért Istené a dicsőség!”
Albert Gergely

Márk dráma Pesterzsébeten
Talán sokan hallottak már a Márk drámáról
az Olvasók közül. A gyülekezetünk – főként
fiatalok részvételével - április végén személyes
részese lehet a színdarabnak, amelyről az
alábbiakban a rendező és a néző szemszögéből
is olvashatunk gondolatokat:
A Márk dráma Márk evangéliumának
előadása dráma formában, amelyet már szerte
az országban több gyülekezet is előadott. Az
előadás a teljes történetet dolgozza fel: Jézus
megkeresztelésétől a keresztrefeszítéséig, s a
feltámadt Krisztusról szóló váratlan és
meglepő hírrel zárul. Márk az evangéliumok
legrövidebb változatát írja meg keretes
szerkesztéssel, amely könnyűvé teszi az
események sorrendjének memorizálását.
A darabot tizenöt amatőr színjátszó adja elő,
körkörös térben, a nézők között, fellazítva a
hagyományos, dobozszínházi színész-néző
viszonyt. A legrövidebb evangéliumra épülő
dráma különlegessége az, hogy a színészek
díszletek és jelmezek nélkül, pusztán a szöveg
erejére támaszkodva megdöbbentő módon
képesek felidézni a Jézus személyében és
tetteiben jelenlévő hangulatot és feszültséget.
A játék ezáltal a nézők előtt és között is
történik néhol humorosan, néhol drámaian. A
spontaneitásra és improvizációra épülő darab
célja annak a folyamatnak bemutatása, ami
kétezer évvel ezelőtt történt a mai Izrael és
(Cisz)Jordánia területén.
Két oka van, amiért fontosnak találom a
Márk drámát. Az egyik ok az, hogy befelé
irányuló szolgálat. Azok, akik részt vesznek
benne megtapasztalhatják a közös szolgálat
élményét, kihívását, összekovácsoló erejét.
Végig gyalogolhatnak Jézussal Jeruzsálembe,
ahol neki majd szenvednie kell és végül
meghalnia, de harmadnapon feltámad a
halottak közül. A másik ok a misszió, olyan
közvetlen formában, amely által a nézők az
egész evangéliumot nemcsak olvassák, hallják,
hanem látják és részesei lesznek az
eseményeknek.
A Márk drámában történő szereplésnek egy
feltétele van, még pedig az, hogy szimpatikus

legyen ez a szolgálat. Bárki, aki keresztény,
részt vehet benne kortól függetlenül.
Benedek Zalán - rendező

Márk dráma
– a nézőtérről
A Márk drámáról fél évvel ezelőtt hallottam
először, egy fiatal lelkipásztortól, aki szerint az
evangéliumok (el)olvasása mellett a Márk
drámában való részvétel is képes megláttatni
Isten dicsőségét Krisztusban. Azóta szerettem
volna megnézni, így nagyon örültem, amikor
az egyik ifin, ahol Benedek Zalánnal, a Márk
dráma rendezőjével találkozhattunk, újra
felmerült ez az előadás – ami azonban egy
puszta előadásnál sokkal több.
Pont a születésnapomra esett az a bemutató
február közepén, amelyet a Rózsakerti Baptista
Gyülekezet adott a Budafoki Művelődési
Házban. Valóban nincs díszlet, nincs jelmez,
és a színészek pedig – akárcsak amilyenek mi
leszünk – amatőrök. A cselekmény közöttünk
játszódik, a sorok között, a nézőtéren, ami
egyszerre válik így színpaddá. A történet
sallang nélkül, csupaszon áll előttünk,
semmilyen részlet sem vonhatja el a
figyelmünket a cselekményről, ami így
egészen új részleteket is kidomborít, a szinte
szóról szóra ismert mondatok új színt kapnak,
felnagyítódnak
és
minden
majdnem
kézzelfoghatóvá válik. Sok kis apró részletet
említhetnék, ami egészen különös, új erővel
hatott rám, de csak egyet emelnék ki: a
vérfolyásos asszony örömtől sugárzó, boldog
arckifejezését, amikor Jézus megkérdezi, hogy
ki az aki megérintette... gyógyulási történet
Márk evangéliumában is rengeteg van, de ez –
ahogyan megelevenedett az asszony alakja –
egészen megindító volt.
Minden előadás más, az egymást követő
jeleneteken és Jézus szövegén kívül a többi
színész sokat improvizál, így mindenkinek,
minden előadás után más lesz az, ami
megragad, vagy mély benyomást tesz rá.
Annyi valószínű azonban, hogy ha nyitott
szívvel veszünk részt ezen, akár nézőként, akár
szereplőként, a történet elevensége miatt még

közelebb kerülhetünk Jézushoz, akinek a
közelsége minket is gyógyít, tanítása
kimeríthetetlen mélységeket rejt, története
nekünk is reményt ad, és hitet Isten végtelen
szeretetében. Bazsinka Jocó
Reméljük, hogy felkeltettük az Olvasó
érdeklődését! Ez egy olyan alkalom, amelyre
érdemes
lesz
elhívni
barátainkat,
szomszédainkat is. A rendező 2012. március
11-én a délelőtti istentiszteleten gyülekezetünk
vendége lesz, amely alkalommal személyesen
számol be a Márk drámáról és élményeiről,
valamint lehetőséget kapunk a vele történő
személyes beszélgetésre, kérdésfeltevésre is. Itt
ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a
figyelmet, a színdarab előadóinak száma még
nem teljes, tehát a Kedves Olvasónak
lehetősége van bekapcsolódni ebbe az
izgalmas eseménybe március 11-ig Máté
Daniellánál, aznap pedig akár a rendezőnél is.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
(Daniella)

Remény a
reménytelenségben
Van nekünk egy csodálatos Istenünk,
Aki megmutatja, hogy merre visz utunk.
De erről az útról letérni nem érdemes.
Értékelni kell a csodás ajándékot, a
Krisztustól kapott örök életet.
Életünknek csak akkor lesz értelme,
Ha Krisztusban maradunk.
Örömmel szolgálunk embertársaink
önzetlenül segítünk másoknak,
Minden egyes napnak örülünk.
Szívünk szeretetét nem hagyjuk kihűlni,
Hogy egymásért tudunk imádkozni,
Istennel közösségben lenni.
Elmondhatjuk, hogy ezért érdemes élni.
(M-né Fonyódi Eszter)

felé,

A só
A só sereg sziporkázva szárítkozott a
hatalmas, tágas teremben. Ahova csak nézett,
mindenhol egyforma kristályok tündököltek.
Csak úgy szikráztak a beszüremlő fényben,
mint sok-sok apró, csiszolatlan gyémánt! De
nem a csillogás a feladatuk!
A lényeg az ízben van!
Épp, hogy megszáradtak, azonnal bevetésre
vitték őket. Csipetekbe osztva vártak.
Kényelmetlen, mondhatni rossz érzés volt két
ujj közé morzsolódva szorongani a só
kristályoknak. Mert bizony a feladat teljesítése
előtt nagy a rájuk nehezedő nyomás.
Aztán az ijesztő zuhanás! Vége a
tömörülésnek, vége a közösségnek! A
szóródásban mindenki átérezte a magányosság
gyötrelmét, s az egyre közeledő ismeretlen
hely okozta nyugtalanságot…
Igen, már el is érték a munkaterepet. Feladat:
oldódás, ízesítés. Egyik csipetnek túl hideg, a
másiknak túl forró, a harmadiknak túl sűrű a
közeg.
De az oldódásban feladták énjüket,
elképzelésüket. Az általuk ízesített közeg MÁS
LETT! A bevetés sikerrel járt!
Kedves sókristály testvérek! Ne féljetek a
csipetté szorító atyai ujjaktól! Ne aggódjatok
a bevetések miatt! A mi elhívásunk az
oldódásról szól. Lényegünk az íz. Mennyei íz.
Milyen helyzetekben?
- türelmetlen, torzsalkodó emberek sorában a
postán vagy az üzlet pénztáránál
- rosszindulatú szomszédok mellett a
társasházban
- káromkodó, nemtörődöm, vagy sikerhajhász
munkatársak közelében
- hazug, kétszínű, kacér iskolatársakkal egy
intézményben
- gazdasági, politikai káoszban, válságban a
saját országunkban.
Ha vállalod a só szerepet, VÁLTOZÁST
HOZOL mások életébe, de TE SEM
MARADSZTÖBBÉ UGYANAZ!
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az
Isten fiainak megjelenését.” Róma 8:19.
(-olló-)

Rovatvezető: Lovász Debóra

Ifjúsági rovat
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az egész
ifjúság nevében.
Mostantól minden hónapban meg fog jelenni
ebben a kis újságban egy ifjúsági rovat, ami
belátást enged a hétköznapjainkba, ifjúsági
alkalmainkba és eseményeinkbe is. Célja
elsősorban az, hogy a testvérek jobban
megismerhessenek bennünket. Tehát:
Mi is történt velünk februárban?
Először is február 3.-án (pénteken) nem egy
szokásos ifjúságira jöttünk össze, hanem az
első olyan dicsőítő alkalom volt az imaházban,
amit az új csapat szervezett. És kik is ők? Hát
Sz. Dalma, Sz. Dávid, T. Imola, B. Lackó, T.
Timi és L. Debi. Nagy izgalommal készültünk
erre a különleges alkalomra, hiszen mi (pár
ember kivételével) még sosem csináltunk ilyet.
Lelkesen
gyakoroltunk,
készültek
a
bizonyságtételek, igeverseket kerestünk és
Isten megáldotta a munkánkat. A kezdés előtt
azért imádkoztunk, hogy tudjunk teljesen Őrá
figyelni és átadni mind az idősebb, mind a
fiatalabb testvéreknek azt, amit üzenni szeretne
rajtunk keresztül. Érezhető volt Isten jelenléte
és a tanításon keresztül (amit Jocó tartott) még
közelebb kerültünk Hozzá. Az alkalom után az
alagsorban zsíros kenyér mellett beszélgettünk
tovább. Nagyon jó érzés volt együtt dicsőíteni
Őt és hálát adni azért a sok jóért, amit velünk
tesz.
Február 10.-én B. Lackó és B. Dini hívtak
vendégségbe minket, így az ifjúsági alkalmat
náluk tartottuk.
Mint mindig, most is játékkal kezdtünk
(torpedóztunk), tanítással pedig Daniella
készült és egy igazán építő
beszélgetés alakult ki a szőlőmunkások
példázata alapján (Máté 20:1-16). A
vendéglátóink
hurka-kolbásszal
és
süteménnyel vártak minket és ezt a nagy
vendégszeretetet
ezúton
is
szeretnénk
megköszönni nekik. Szerintem mindenki

nevében írhatom, hogy nagyon jól éreztük
magunkat.
Február 11.-én délután Isaszegre látogattunk,
ahol a Tóth család várt minket nagy szeretettel.
A meghívást még nyáron kaptuk, így
kihasználva a lehetőséget szánkókkal és
korcsolyával felszerelkezve, több
autóval indultunk útnak. Megérkeztünk és
máris meleg tea és pogácsa fogadott az
asztalon. Először a közeli tóra
mentünk korcsolyázni. A csapat fele már
rutinos korcsolyázó volt, a másik fele viszont
nem nagyon merészkedett jégre. Őket Taligás
Máté húzta szánkón, hogy ne unatkozzanak és
ne is fázzanak annyira. Egy idő után azonban
olyanok is korcsolyát húztak a lábukra, akikről
nem is gondoltuk volna…Kb. 2 órát töltöttünk
a jégen, ezután a dombra mentünk szánkózni,
de ezt már csak csökkentett létszámban tettük.
Sötét volt, elég hideg és a dombon se volt már
sok hó, de minket semmi sem állíthatott meg.
Azonban pár csúszás után rájöttünk, hogy csak
Isten óvó kegyelmének köszönhetően nem
esett bajunk, így jobbnak láttuk visszaindulni
Imoláékhoz. Mire visszaértünk már várt a
finom vacsora és a forró tea. Hazaindulás előtt
hálát adtunk az Úrnak a szép délutánért, hogy
megőrzött bennünket és ezt kértük a
hazavezető útra is. Nagyon szépen köszönjük
Dalmának és Imolának (a ház női szakaszának)
a sok finomságot, amit nekünk készítettek és
az egész Tóth családnak, hogy egy ilyen vidám
és élményekben gazdag délutánt szereztek
nekünk!
Február 17.-én az ifjúságit az imaházban
tartottuk. Az este témáját most Jocó hozta: A
királyi menyegző (Máté 22:1-14). Ez az
alkalom kicsit családiasabb hangulatban telt
mint a többi, de Isten ismét munkálkodott a
szívekben és üzenettel térhettünk haza.
Ahogy már említettem, szeretnénk ha ezáltal
az összefoglaló/cikk az ifjúságról/beszámoló
által a gyülekezet jobban megismerne
bennünket.
Véleményem
szerint
az
emberekhez a bizonyságtételeik révén
közelebb lehet kerülni, mert ezekben a
sorokban, amit megfogalmazunk az őszinte
érzéseink, háláink, kéréseink szerepelnek.
Nehéz megnyitni magunkat mások előtt és a
megtapasztalásainkról beszélni, ezért is örülök,
hogy az ifjúságunkból több ember is vállalta,

hogy megosztja a testvérekkel, miért hálás az
Úrnak.
„Egy fiatal hálát ad Isten gondoskodásáért és
azért, hogy az egyszerű ember apró kéréseire is
odafigyel! Az ember szeretett volna szánkózni
és kapott havat. Szeretett volna napsütést és
korcsolyázást
egyszerre,
verőfényes
napsütésben csúszkálhatott. Kérte, hogy ne
essen baja senkinek, amíg kikapcsolódik a
barátaival és mindannyian épségben értek
haza. Remélte, hogy nem kell már havat
lapátolnia délután,s mire hazaért, a hó
olvadásnak indult.
Sétálni vágyott hétvégén, amihez jó időre volt
szüksége és Isten adott neki szép időt, nyugodt
környezetet, jó kedvet és társat, akivel
sétálhat.”
Ifj. Koszorus Attila
„Köszönöm Istenem, hogy a jeges utakon is
megőriztél engem és a családomat is. Hálás
vagyok, amiért jön a jó idő és a tavasz.”
Koszorus Krisztián
„Köszönöm Istennek a szeretetét, ami
hatalmasabb, semhogy megérteném. Ezt a
szeretetet számtalan módon tapasztalom,
például a barátaimon keresztül. Sokszor
elgondolkozok rajta, hogy miért szeret Isten
ennyire és miért vagyok neki ennyire fontos.
Ha nem is mindig találom meg rá a választ,
egy valamit biztosan tudok: soha senki és
semmi nem választhat el az ő szeretetétől!”
Széll László
„Köszönöm Istenem, hogy amikor szükségem
van a segítségedre, mindig ott vagy velem!”
Tóth Pál Mátyás
„Hálás vagyok Istennek, amiért Ő jobban
tudja, mire van szükségem, még akkor is, ha
ezt sokszor nem értem. Hálás vagyok, amiért
van humora, ami utoljára abban nyilvánult
meg, hogy amikor valamit úgy éreztem,
nagyon régóta kérek tőle, és ezt elpanaszoltam
Neki, rám zúdította háromszorosan. Most
persze azért imádkozom, hogy melyiket
válasszam...
Hálás vagyok, hogy bármit is választok az
életemben, ő megáld.
Hálás vagyok, hogy vezet, ha rossz felé
indulok. Feltéve, ha hagyom magam. Hálás

vagyok, hogy ha nem hagyom magam, ő
türelemmel megvárja, amíg hozzá fordulok a
saját kis kapálózásaim után.”
Máté Daniella
''Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ebben a
hónapban is mindig megsegített, ha elbuktam
újra és újra felállított.''
Széll Dalma
„Hálás vagyok a Jóistennek, mert a második
félévtől lehetővé tette, hogy kollégiumba
költözzek. Ez nagyon sok szempontból
könnyebbséget jelent, hisz közelebb vagyok a
főiskolához, később kell fölkelnem, és ami a
legfontosabb, olyan szobatársnőt adott mellém,
akit már évek óta, még a konziból ismerek,
most csoporttársam, ráadásul hívő lány, ami
miatt nem tudok eléggé hálát adni.”
Tóth Imola Dalma
„Én nagyon hálás vagyok Istennek a
családomért,
szüleimért,
nagyszüleimért,
odaadó testvéremért és barátaimért, akik
mindvégig mellettem voltak, vannak és együtt
nevetnek és sírnak velem, ha úgy hozza az élet.
Hálás vagyok az ifjúságért, akik üdítő
színfoltként jelennek meg a mindennapjaimban
és felvidítanak, ha nehéz időszakom van. Hálás
vagyok a dicsőítő csoportért, azért, hogy
vannak és azért, hogy közéjük tartozhatok, és
dicsérhetem velük együtt Istent, amellett, hogy
épülhetek az énekek mondanivalója által. A
leghálásabb azért vagyok, mert Isten türelmes
és nem hagyott magamra akkor sem, amikor
nem kerestem és nem foglalkoztam vele. Hálás
vagyok, amiért megszólított és részévé vált az
életemnek. Hálás vagyok a mindennapokért,
amikor mellettem van. A leghálásabb azért
vagyok, amit egyetlen szóval ki lehet mondani:
a SZERETETÉÉRT!!”
Máté Lukács
Szeretném kérni a gyülekezetet, hogy
imádkozzanak értünk, az érettségizőkért, és a
dicsőítő csoportért is, akik ismét nagy
szolgálatra készülnek/készülünk.
Egyelőre ennyit rólunk, a következő hónapban
újra beszámolunk arról a sok érdekes dologról,
ami velünk történik!
Debóra

Egy mosoly olyan
mint az influenza...
"Elkapod" anélkül hogy tudnád.
Amikor ma valaki rám mosolygott,
Akaratom ellenére - azonnal- én is
rámosolyogtam.
Nem mentem messzire és egy másik
emberkével találkoztam aki rámnézett...
meglátta mosolyomat, és anélkül hogy
észrevette volna: ő is "elkapta".
A mosolyra gondolván, rájöttem hogy egy
szuper dolog...
és arra vágytam hogy körüljárja a földet.
Tehát, ha azt érzed hogy egy kis mosoly bujkál
az ajkadon,
nagyon kérlek... ne engedd hogy elvesszen.
Add tovább, és igy együtt sikerül
"megfertőzni" az egész világot!
Küldd tovább ahogy megkaptad!!!

Világhálón a legrégebbi
bibliai kéziratok
Digitalizálták a világ legrégebbi bibliai
kéziratait, a Holt-tengeri tekercseket.
Az Izraeli Múzeum és a Google közös
projektje révén bárki hozzáférhet ahhoz az öt
Holt-tengeri tekercshez, amelyeket a Kr.e 3 és
Kr.u első századra datálnak a tudósok. A
tekercsek túlélték a történelem viszontagságait,
hiszen a júdeai-sivatag tizenegy barlangjában
rejtették el őket Kr.u 68-ban a római hadsereg
elől. Az iratokat 1947 és 1968 között tárták fel
a régészek. A 900 tekercs óriási értékkel bír,
hiszen általuk megismerhetjük a Jézus idejében
élt zsidók és keresztények életét.
Feltárul a múlt
A nagyszabású projektet 2008-ban indította
útjára az Izraeli Múzeum és a Google. A
digitalizálás során nagy felbontású képeket
készítettek a tekercs-töredékekről, ez 1200
megapixelnek felel meg. Az elektronikus
formátum azért is egyedülálló, mert általa
jobban kivehetők az évszázadok alatt
megfakult írásjelek. Az eredeti héber szövegek
mellett a fordítás is elérhető.
Josszi Matiász, az izraeli Google-projekt
vezetője elmondta: a dokumentumok a

világörökség részét képezik és a digitalizálás
által bárki számára elérhetők a páratlan
értékkel bíró tekercsek.
A digitalizált tekercsek között van az első
barlangban felfedezett Ézsaiás-tekercs, amely
a többihez képest a legjobb állapotban van. A
Templomtekercset 1956-ban találták meg a
tizenegyedik barlangban, a szöveget állatbőrre
írták, éppen ezért nagyon sérülékeny.
Közzétették a Háborús tekercset, a kumráni
közösségi szabályzatot és a Habakuk-tekercs
magyarázatát is.
(religionnewsblog.com)

A gerincoszlop
Az egyik gyülekezet pásztora, hátfájással
kezdett küszködni. Hetek óta egyre rosszabbul
aludt a fájdalomtól. Nem szeretett orvoshoz
járni, de felesége unszolására végül elment.
Megvizsgálták és kiderült, hogy nincs komoly
baja, csak mivel rossz a tartása, túlságosan
megerőlteti a hátizmait. Az orvos nagyon
segítőkész volt, és elmagyarázta, milyen fontos
szerepe
van
a
gerincoszlopnak
a
testfelépítésben.
„Csodálatos ez az emberi szerv. Két
ellentétes funkciót ötvöz egyben. A gerincnek
merevnek kell lennie, hogy tarthassa a
koponyát, és a testet, de mindemellett
hajlékonynak is.” – mondta átéléssel az orvos.
Az eset után a pásztor elgondolkozott azon,
mennyire csodálatosan van megteremtve az
emberi test. Egyben egy hasonlat jutott eszébe:
nemcsak a testnek kell rendelkeznie gerinccel,
hanem a szellemünknek, lelkünknek is.
A gerinc jól példázza az alázatot. Ha nem
lenne gerincünk, akkor nem tudnánk
felegyenesedni, de nem csak egyenesen kell
tartania minket, hanem olykor, meg is kell
hajolni, hogy az ember ne verje be a fejét.
Az alázat a lélek gerince. Ha ez nincs, akkor
torzszülöttek, és bénák vagyunk lélekben.
Ugyanis vannak helyzetek, amikor igenis meg
kell hajolnunk, ezáltal megalázzuk magunkat.
Ha pedig nem hajolunk meg, és nem alázzuk
meg
magunkat,
akkor
előbb-utóbb
meggörnyedünk, és ha akarnánk, se tudnánk
egyenesen járni.
Kérjünk bölcsességet Urunktól, hogy
legyünk bölcsek, és tudjuk mikor kell
egyenesen járni, és mikor hajtsuk meg
fejünket.

Keresztrejtvény
A rejtvény beküldendő fősoraiban a Zsoltárok kedves aranymondásai vannak.
MEGFEJTÉS a ZSOLTÁR 25 és a 46 részeiben találhatók.
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VIZSZINTES:1. Első idézet első része. 21.nem nyer, 22.ROLA keverve,
24. izomban van, 25. B. ,26.Második idézet első része, 28. régi, 29. Lekvár, 30. T,
31. nem az enyém, 32. Azonos betük, 33. Z., 34. Megró, 36. Ki-párja, 37. Remélő,
39. É, 40. O, 41. Ilyen eső is van, 44.Iráni, 46. Bánat, 47. Megtelt, 49.NYIROD
mássalhangzói, 51. Énekel, 54.becézett cseresznye, 55. Y, 56. RÖS, 58.azonos betű,
59. ALL, 61.MARADE fele, 62.izom, 63. OVÁ, 65.ZSÓFI beceneve, 68. hajít,
69. női kereszt név, 70. K, 71. SS, 72. Második idézet második része, 75. Folyó,
77. be-párja, 78. EN, 80. jegyez, 81.AGO, 82. AG, 83.kettős betű, 84.nedű fele,
85. alváskor és ébren történhet, 89. Figaro része, 92.ARE., 93.férfi kereszt név,
95.angol egy, 97.távbeszélő, 104. L.
FÜGGÖLEGES: 2.VS, 3. Ital, 4. Év, 5.NZU, 6. Arat keverve, 7. M, 8.levelezni,
9. szüntet, 10. Leon keverve, 11. Eszme, 12.A, 13.figyeli, 14. ML és ültet, 15.U.és óv,
16. angol nem, 17.KÉNY mássalhangzói, 18. É, 19.SE, 20. Nem gyenge, 25. Első
idézet második része, 27. Ő és ital, 34. Feltörő víz, 35. DO, 36. BR, 27. hal fajta,
38. Olivér beceneve, 42. SD, 43. Dicsér, 44. Női szólam, 45. Öröme van, 46. BC.
48. É, 52.hibás elszámolás, 53. O., 57. ( szérű), 59.rang jelzö, 60.láng jelzö, 64.V,
66. azonos betű, 67. A. hang, 68. EG, 73. Ü, 74. É, 76.haragos kutya, 77.ölel,
79. nyomás mássalhangzói, 80. Testünk része, 81. AS, 86. Oroszlán név, 88. I, 90.ÁTG,
91. OLA, 92. AF, 94. RÉ, 95. ON, 96.Kötőszó, 98. EN, 99. A,100. M,101.R,102.U,103 A.

Egy élet a kezedben
Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják,
milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak
szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak
bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják
megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják
az igazságot.
Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit
jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.
(Dotothy Law Holctz)
F a k a n á l
Citrom-fokhagyma kúra
Érrendszeri és általános meszesedés ellen, de erős
immunerősítő és baktériumölő is egyben: Ha az
(agyi) erek, vagy szívkoszorú erek beszűkülnek,
vagy általános elmeszesedés tapasztalható, illetve
bármilyen hajszálér problémánk van,igyunk
naponta egy kupicányi kivonatot a következő
vegyülékből: 30 gerezd fokhagyma (nem
permetezett) és 5 citrom. Elkészítés: A fokhagymát
lehéjazzuk, aprítjuk. A citromot a héjával együtt
(mag
nélkül) apróra
vágjuk,
mixerben
összeelegyítjük a fokhagymával együtt, majd egy
liter vízzel a főzőlapra (tűzhely) helyezzük. DE
CSAK AZ ELSÕ BUGGYA-NÁSIG HAGYJUK.
Ezután leszűrjük, és üvegbe öntjük, hűvös helyen
ill. hűtőszekrényben tároljuk. A napi kupica likőr
akár főétkezés előtt vagy után is fogyasztható. A
gyógymód kipróbálói állítják, hogy már 3 hetes
alkalmazás után érezhető az egész testnek fiatalos
regenerálódása. A meszesedések és ezek mellékhatásai pl.: a látáscsökkenés, hallás-csökkenés
lassan egészen elmúlnak.
A kúrát 3 hétig kell folytatni, naponta inni, majd 8
nap szünetet kell hagyni és újra 3 hetes
időtartamban megismételni. E kétszeri kúra egész
évre védettséget ad. Általános javulás áll be. Ezt az
olcsó, ártalommentes és gyógyhatású kúrát
ajánlatos évente megismételni. A fokhagyma
kellemetlen szagát senki nem fogja érezni. A
fokhagyma és a citrom hatása teljes mértékben

érvényesül. A meszesedés miatt szenvedő emberek
ismét nyugodtan tudnak aludni, mert a meszet
feloldja és a meszet a testből kiüríti.
H u m o r
Az afrikai vadász meséli társaságában:
- Egy alkalommal a dzsungelben. éjszaka elefánt
trombitálása ébresztett. Kaptam a puskám, ki, és
csak úgy pizsamában lelőttem az elefántot.
- Ez érdekes - mondja az egyik hallgató. - Csak azt
nem értem, hogy miért volt pizsamában az az
elefánt?
- Apúúú! Eltűnt a kanári a kalitkából!
- Aha! Most már értem, hogy a macska miért
énekel.
A gilisztafiú kérdi mamájától:
- Apu hol van?
- Elment horgászni.
Ese m é n yna pt á r
Március
04. 10.00
05. 17.00
07. 18.00
11. 17.00
18. 17.00
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