Fakanál
Húsvéti csülök cipóban
Hozzávalók 6 személyre:
1 kg füstölt csülök, 2 dl tej, 10 dkg burgonya, 20
dkg liszt, 2 tojássárgája, 2 dkg élesztő, só.
A megtisztított, füstölt sertéscsülköt bő vízben
feltesszük főni, de amikor a víz felforrt, leöntjük
róla, s új vízben főzzük teljesen puhára. A bur
gonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, át
törjük, hozzáadjuk a lisztet, a tojássárgáját, a
langyos tejben megfuttatott élesztőt, a sót, és az
egészből kemény tésztát gyúrunk. Cipót formá
zunk belőle és langyos helyen legalább két órát
pihentetjük. A megfőzött és langyosra hűlt csü
lökből kifordítjuk a csontot, és teljesen beborít
juk a félujjnyira kinyújtott tésztával. Fél órát is
mét pihentetjük, majd tojássárgájával megkenve,
forró sütőben megsütjük. Mielőtt felszeletel
nénk, várjuk meg, amíg teljesen kihűl. A zsíros
füstölt csülök helyett természetesen használha
tunk sovány füstölt combot vagy kötözött sonkát
is. Ez utóbbiról azonban bundázás előtt vegyük
le a hálót.
Egy kis derű…

Ismerkedés
Az iskolában az új tanárnő ismerkedik a gyere
kekkel.
Megkérdi Andrist:
Édesapád micsoda?
Beteg.
Azt kérdem, mit csinál?
Köhög.
De mivel foglalkozik?
Borogatja magát.

-
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Ovilogi
- Hány éves vagy? – kérdezik a három éves Pis
titől.
- Hogy mondjam meg!? – méltatlankodik a kis
fiú. – Hiszen egyujjas kesztyű van rajtam!
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Arany-mű
Az ötödik osztály második félévében először
esik szó Arany János munkásságáról.
Gyerekek, ki tudna mondani egy Aranyművet? – kérdi a tanárnő.
Móricka majd kiesik a padból, úgy jelentkezik.
Aranyóra!
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♦

♦

Bizonyítvány
Kisfiam, hol a bizonyítványod? – kérdi ott
hon Mórickát az apukája.
Odaadtam a barátomnak, Pistikének.
Miért?
Meg akarja ijeszteni a szüleit.
Sietség

-

♦

Miért siet ennyire a festéssel, szomszéd?
Be akarom fejezni, mielőtt elfogy a festék.

De mit csinál akkor, ha nem köhög, és nem
borogatja magát?
Akkor egészséges.
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A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 111. szám

Jézus Krisztus
Izráel királya
János 12:12-19.
A virágfakasztó tavasz mosolygó napjával, a
melengető napsugár fényes szárnyain, amikor il
latos levegő hömpölyög, ismét elérkezett a vi
rágvasárnap kedves ünnepe.
A nagyhét kapujában arra a jeruzsálemi ka
pura emlékezünk, amelyiken egykor Jézus bevo
nult… Húsvétra, az Egyiptomból való szabadu
lás ünnepére érkezett nagy csoportokban, han
gos énekszóval a mintegy százezer zarándok.
Feltűnő, hogy a bevonuláskor az ellenség nem
mozdul meg. A Jézust követő sokaság végigvo
nul az utcákon, és senki sem áll ellen. Nem tesz
nek semmit sem a farizeusok, sem az
írástudók… A tömeg arra gondol, hogy itt van
végre a rég várt Messiás. Dávid királyságának
régi dicsősége elevenedik fel. Kórusban zengik
az ősi zsoltárt:
„Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön”
(Jn 12:13.).
A sokaság egyre szaporodik. Azok is jönnek,
akik jelen voltak Lázár föltámasztásánál. De
ezek nemcsak hozsannáznak, hanem hisznek is.
Jézus ezeknek örül. Jobban örül egy csendes,
tiszta szívnek, mint hamis érzelemtől fűtött ho
zsannának. Jézusnak nem a mi virágainkra, ha
nem a neki átadott életünkre van szüksége. A
többség – sajnos – félreértette Jézus bevonulá
sát. Tudtak csodáiról, s arról a bejelentésről,
hogy vele valami új kezdődik el ebben a világ
ban. Jeruzsálem kapujában szinte lángra lobban
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az emberi várakozás parazsa. Azt gondolták, ta
lán most valóra válik az ötszáz éves zakariási jö
vendölés: „Kipusztulnak a harci szekerek, és
megérkezik az öröm és a béke az egész világra”
(Zak. 9:9-10.). De nem így történt. Jézus nem
adta át a várakozók kezébe kész megoldásokkal
a világot… Viszont bízott ránk munkát, amit vé
geznünk kell mindaddig, amíg el nem jutunk az
örökkévalóságba.
Jézus élete, szolgálata, szavai – igéi – olya
nok számunkra, mint a tervrajzok. Ezek alapján
– a tőle vett lelkülettel, útmutatással – kell kez
denünk a szolgálatot, építenünk a szebb és jobb
jövőt, már itt ezen a földön. Ne várjunk mindig
csak készen kapott megoldásokat! Lehetetlen
dolog, hogy valaki letérdeljen az üres telkén –
kezében ott a mérnöki terv egy gyönyörű házról
-, s behunyt szemmel imádkozik arra várva,
hogy amikor kinyitja szemét, ott álljon előtte ké
szen a ház… Lehet, hogy voltak, akik ilyenkép
pen várakoztak a jeruzsálemi kapuban. Azt vár
ták talán, hogy a Messiás egyszerre probléma
mentessé teszi számukra a világot.
Virágvasárnap Jézus csendesen megy a vá
rakozók, az ünneplők sorfala között. Nyissuk
meg neki a szívünket, hogy váltsa valóra ígére
tét, tegye boldoggá az életet! Hajnalhasadás volt
az első virágvasárnap – egy új és boldogabb élet
kezdete. Olyan jó volna, ha ez a mostani lenne
egy olyan kedves virágvasárnap.
Mindnyájunkra ráférne már egyszer egy
olyan bensőséges, boldogító megújulás, amikor
szívünk minden hódolatát ünneplő örömmel ki
fejeznénk lelkünk Urának és Üdvözítőjének.
Lázi Sándor

„Hozsánna a Dávid fiának!”

Virágvasárnap
Valami szikra pattanhatott széjjel,
annak fényében izzik a messzeség.
Égig ér a Föld?
Földig ér az Ég!
Mintha meg lehetne fogni kézben…
„Áldott, Aki jő az ÚR nevében!”
A kertekből édes illat árad,
a virágokból kicsordult a még…
a szamárcsikó köntösökre lép,
útra hullanak vagdalt pálmaágak:
„Hozsánna a Dávid Fiának!”

Terítsd elébe!
Pompázó kertek illata árad,
hagyd magadon még felsőruhádat,
jöjj ki az útra velem!
Szél bujdokol a pálmafák között,
a város éled: fénybe öltözött,
válaszúton van az értelem…
Zörren a zárja ősi tekercsnek,
ki hitte volna: el mégsem vesztek
próféták szavai régen:
„Örvendj, örvendezz, Sion leánya!
Közeleg hozzád élted Királya,
jön, jön az ÚR nevében!”
Paripák, patkós zaja nem csattog,
vezénylő szavak éle nem pattog,
egy szamár kocog szépen.
AKI rajta ül, fény Abból árad,
terítsd Elébe felsőruhádat!
Ő jön az ÚR nevében!

A végrendelet
Moraj, földindulás, nappali sötét:
tudomásul vette a föld és az ég
az Emberfia végrendeletét.
Halála tett volt: Ő volt az Ige.
Övé volt minden – s nem volt semmije.
Ruhái a katonáké lettek,
szőtt köntösére sorsot vetettek,

aki elnyerte, örült? jajgatott?
Sejtette vajon, hogy „megíratott”?
Pénzét Júdás kapta. Ennyiért
világ végéig hangzik a „miért?”
Rabszolga ára volt harminc ezüst…
Igazságát Pilátusra hagyta.
„Íme az ember!” – hát fölíratta
korcs önérzettel keresztfájára:
NÁZÁRETI JÉZUS A ZSIDÓK
KIRÁLYA.
Anyja is volt az Emberfiának:
odaadta hű tanítványának,
s fia helyett fiút adott neki,
aki gondozza, félti, szereti…
És a tiszta áldozati Bárány
meghalt a nap harmadik óráján.
Lelkét mennyei Atyjának adta;
testét a föld három napra kapta,
az enyészet nem lett úrrá rajta,
sem az idő.
Már kétezer éve
emlékezünk végrendeletére,
amely – mint akkor – érvényes ma is:
az örökösök közt vagy te magad is!
Halálodat Általa túléled:
Krisztus vére a te örökséged!

Feltámadás
Sziklasír elé hengerített kővet
az ember zárta el.
És önmagát Tőle.
Nem is láthatta kétkedő szemmel,
amit pedig megmondott előre -,
hogy „Az Emberfia meghal, de harmadnapra
az Írás szerint fel kell támadnia!”
És megtörtént: elhengerült a kő,
az üres sírt nem kellett zárnia.
Az üreg mélyén a fehér gyolcskendők
rendben összehajtva, nem volt kapkodás,
A sírbolt előtt szűköl az értelem,
de átlép rajta a FELTÁMADÁS!
♦

Lukátsi Vilma versei

Március 1. Az ember legmélyebb lényéhez tarto
zik, hogy szeret.
Romano Guardin
♦

Március 3. A szeretettel úgy van, mint a búzával

– ha aratni akarunk, akkor vetnünk is kell.
Jeremias Gotthelf

A te védelmeződ
Felemelő gondolat:
lakni a hegy alatt.
Balzsamot csöppentenek a fák,
szól egy hang: ne menj tovább!
Miért ne? El ne vesszek?
Hova menjek?
Menj vissza a hegy alatti táborba!
Ott nem veszel el! Ki mondja?
A te védelmeződ.
Ki az én védelmezőm?
Az Úr!
Hol vagy most?
A Mennyben, irányítalak téged.
Ugye megérted.
Megértem. Kérlek, vigyázz rám!
Visszaértem a táborba, és megvilágosultam.
Ezt mondtam:
köszönöm, hogy vigyáztál rám!
2002. 02. 16.
Somogyi Donát (5. osztály) és
Somogyi Ádám (2. osztály)

Könyvszemle

TAIZE-A Biblia mérlegén
Szeretettel kopogtatnak, hívogatnak, Jézust em
legetik, - igaz, Máriát is. Számukra nincsenek
korlátok: szeretik Istent is, a katolikus szenteket
is, sőt a többi világvallás felé is nyitottak. Nem
elzárkózó emberek, és ezért olyan vonzóak.
Minket is szívesen magukhoz ölelnek, csak egy
szót kell mondanunk, erre várnak. Hívjuk őket?
– Külföldiek! S mi magyarok valahogyan job
ban vonzódunk hozzájuk, mert nem közülünk
valók. Izgalmas csapat ez. Nem is tudjuk miért,
de valamiféle furcsa, különleges titok veszi őket
körül. Talán egy kis misztika?
Ezekkel a kérdésekkel évtizedek óta többször
felkeresték a fenti tanulmány íróját, aki a kérdés
szakértőjeként több tanulmányt készített a taizéi
közösségről. „Ez az út is Rómába vezet” „Egy
lelki kaland” „Óh balgatag Galáciabeliek, kicso
da igézett meg titeket…” címen. A szerző által
részben javított mostani kiadás a tárgyilagos
vizsgálódásban, a közösség jeles vezetőitől szár
mazó idézetek mérlegelésében segít, hogy a
megfelelő választ adjuk, amikor bennünket is
hívnak ebbe a titokkal vonzó világba…
Gyülekezeti

Felsősök csoportja
Ebben a csoportba 11 gyerek hallhatja he
tente az Igét. Hálásak vagyunk Istennek azért,
hogy a 11 gyermektől egy valamelyikűjük osz
tálytársa. Örömmel fogadtuk, hogy az év első
hónapjaiban ebbe a csoportban három tanító áll
hatott szolgálatba. Ketten Váczi Ágota és Pistai
né Kelemen Éva a VISZ-nél (Vasárnapi Iskolai
Szövetség) tanultak alapján készítjük elő a bibli
ai történetet a gyerekórákra. Harmadikunk
Deme Zsuzsanna, hatékonyan segíti munkánkat.
Idén felmértük a gyerekek ismereteit és a kevés
bé, hallott történeteket helyeztük előtérbe. Így
foglakozhatunk Ruth és a Bírák történetével.
Kérjük továbbra is a gyülekezet tagjaink imád
ságban való támogatását közös munkákhoz és a
gyerekek megtérésének munkálásához.
Köszönettel: Deme Zsuzsanna,
Pistainé Kelemen Éva

hírek

Februárban két alkalommal volt bibliaóra az
Anyaoltalmazó Otthonban. Az óvodások a jó
Pásztorról és az elveszett juh példázatáról szóló
igéket hallották. Az iskolások felé pedig Jézus
Krisztusról, a csodálatos gyógyítóról szólt a ta
nítás. „Minden lehetséges annak, aki hisz” –
Márk 9:23.
Segítségkérés
Egy nehéz anyagi körülmények között élő test
vérnőnk szeretne egy televíziókészüléket kapni.
Ha valaki nélkülözni tudna egy fekete-fehér,
vagy színes tv-t, kérjük, jelezze a Szeretet-Szol
gálat szerkesztőinél, vagy Bartha Dezsőné test
vérnőnél. Előre is köszönjük a segítséget.
Eladó
Pesterzsébeten eladó egy családi ház.
100 n.öles telken 68 m² lakóterület, + 2 szoba
külön bejárattal. Érdeklődni lehet az esti órák
ban a 284-0554-es telefonszámon.

datolyapálmák gyökerei mélyen a föld alatt el
érik a vizet, vagy nagyon messzire elterülnek,
hogy az eső és a harmat rendelkezésre álló min
den cseppjét befogják.
A bibliai, a római, a keresztes vitézek írásai
beszélnek Észak-Izraelben hatalmas erdőkről, de
a 19. század végén a favágók kivágták azokat
faszén égetés miatt, majdnem az egész ország
ban. Magányos tölgyek itt-ott mindig kiheverték
a pusztítást, de az ország legnagyobb részét
most bozótos bokrok borítják. Ez jellemző több
mediterrán országra is. A tölgy és a terpentin
bokrok között, amelyek bozótosan nőnek, talál
ható szabályosan erős, sok más fajta fa is, közöt
tük a babér, a juhar és széles terjedelemben pla
tánfa. A virágos júdásfát tudjuk felismerni a for
rásoknál, amelyek izzó rózsaszínben kivirulnak
úgy, mint a rózsafélék családjának tagjai, illa
toznak és díszítik a hegyoldalakat.
A zsidók a múlt században, országukba tör
ténő visszatéréskor a fenyőfák százezreit ültet
ték el. Az erdőket a hulladéktól megtisztították,
az évszázadok alatt elpusztított eukaliptuszokat
újra telepítették, a mocsarakat csatornákkal le
csapolták. Az ország átformálódott a hosszú el
hagyatottság után.
Izrael földjének a prófétai leírását soha senki
sem tudta túlhaladni. Ma is helytálló, amit ők er
ről írtak.
Ki lenne képes túlszárnyalni Salamont, amilyen
gyönyörűen ír az Énekek éneke 2:1-ben:
„Saron rózsája vagyok én, a völgyek lilioma”,
és ki tekinthetne a sivatag forrására úgy, mint
Ézsaiás visszhangozza a 35:2-ben:
„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a
pusztaság, és kivirágzik rajta a rózsa.”
Utóirat:
A 2002. január 10-én, csütörtökön elhangzott
bibliaórai ige és a prédikáció késztetett arra,
hogy ezt az ismertetőt lefordítás után közöljem a
kedves olvasókkal. (Kiadó: Israel Information
Centre P.O.B. 13010. Jerusalem 1983.)
„Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg
a vetés és az aratás, a hideg és a meleg,
a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.”
1.Mózes 8:22.
Kovács Imre
♦

Március 19. Gyermekeim, ne szeressünk se szó

val, se nyelvvel, hanem testel és igazsággal!
1. János 3: 18.

Néhány sor a
„felsős” csoportról
A múlt év őszétől kapcsolódtam be a felső
osztályosok bibliakörének szolgálatába.
Jelenleg 11 gyermek jár a csoportba. Nagy
örömünkre szolgál, hogy Kiss Anikó osztálytár
sa, Kata ez év januárjától újra elkezdett járni kö
zénk. Reméljük, hogy jól érzi magát, és gyüle
kezetünkben marad, de természetesen az a leg
fontosabb – mint minden gyermeknél-, hogy
döntsön az Úr mellett és az Úr közelében ma
radjon mindvégig.
Sokat kell imádkoznunk ezért a korosztályért is,
hiszen 1-2 év múlva kamaszodnak, amikor is a
felnőttek irányítását kevésbé fogadják el. Ezzel
a tudattal tanítjuk őket az Úr félelmére.
Váci Ágota

Átadás
Indiában egy konferencián beszámoltak egy
okmányról, melyet egy misszionárius hagyaté
kában találtak. Tizenhatodik születésnapján fo
gadalmat tett Istennek, hogy feltétel nélkül oda
szánja magát. Így hangzik:
„Ma teljes komolysággal átadom magam Neked.
Fogadom, hogy mindent, amim van, s aki va
gyok, képességeimet, időmet és befolyásomat
kizárólag a Te dicsőségedre akarom felhasznál
ni, amíg csak éltetsz. Vezetésed alá helyezem
magamat mindenestől. Mindent, amim van,
olyan mértékben adom rendelkezésedre,
amennyire a Te kikutathatatlan bölcsességed
szerint azt jónak látod, hogy az dicsőségedet a
legjobban szolgálja. Mindent, ami velem törté
nik, a Te kezedbe helyezek és feltétel nélkül ki
jelentem: ne az én, hanem a Te akaratod legyen
meg.”
Haláláig, amely 85 éves korában következett
be, minden születésnapján újra aláírta ezt az ok
mányt; házasságának ideje alatt pedig a felesége
is aláírta.
♦

Selmeczy Zoltánné

Március 20. A szerettetnek egy csöje több, mint
az értelem óceánja.
Blaise Pascal
♦

Március 30. Az Istenhez vezető út mindig a fele
barát mellett halad el.
Johannes Neuhauser

Egy üres sír
Észak-India egyik falujában egy misszioná
rius hirdette az igét a piacon. Természetes dolog,
hogy az ilyen összejövetelek után sokáig vitat
koznak az emberek, mert India vallási kultúrával
rendelkező ország.
Felállt egy mohamedán és ezt mondta az igehir
detőnek:
– Be kell látnod, hogy nekünk, mohamedánok
nak olyasmink van, ami nektek, keresztyének
nek nincs. Mi legalább el tudjuk vinni a miein
ket Mekkába, ahol láthatjuk Mohamed koporsó
ját, de ha ti keresztyének Jeruzsálembe mentek,
ott nincs koporsótok. Ott csak egy üres sírotok
van.
A misszionárius erre így válaszolt:
– Igazad van, áldott legyen Isten ezért! Éppen
ez a különbség a ti hitetek és a mi hitünk között.
A ti vezetőtök ott fekszik a koporsóban, de Jézus
Krisztus, akinek a királysága kiterjed minden
nemzetre, népre és törzsre, nincs semmilyen sír
ban. Ő feltámadt! És Ő azt mondja: „Nekem
adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt
. 28: 18.).
A mi feltámadott Urunk örökké élő Megváltó,
ezért mondhatta, „…én élek, és ti is élni fogtok”
(Jn. 14:19).
Most talán azt kérdezed: „Valóban élt Krisztus?”
Ez olyasmi, amivel mindenki egyetért. Aki azt
mondta magáról, hogy Ő Isten Fia, az a személy
csakugyan itt élt a földön az emberek között.
Tudjuk, mikor élt, Kr. e. kb. 5 vagy 6-tól kb. Kr.
u. 30-32-ig. Azóta születésétől számoljuk az
éveket.
Azt is tudjuk, hol született: Betlehemben,
Júdeában, egy ismert városban és nem egy mito
lógiai helyen. Tudjuk, hol töltötte el legtöbb föl
di évét: Názáretben, Észak-Gelileában. Mint ács
dolgozott ott.
Sokakról tudunk a Biblián kívüli egyéb tör
ténelmi könyvekből, akik Urunkkal földi évei
alatt találkoztak, vagy róla tudtak: Nagy Heró
des, az ő ugyancsak Heródes nevű fia, Agrippa,
Salómé, Pontius Pilátus, Tibérius császár, Ga
máliél, Félix, Festus, akik mind történelmi sze
mélyek.
Az ókori világ minden enciklopédiája, tö
rénelmi feljegyzése megemlíti azt a tényt, hogy
Jézus Krisztus időszámításunk első századában
élt. H.G. Wells, a neves angol történetíró a ke
resztyén hit csaknem minden tanítását megve

téssel, sőt gyűlölettel fogadta, de kénytelen volt
A történelem vázlata című könyvében oldalakat
szánni a Názáreti Jézusnak.
A történelem valamennyi időmegjelölése Jé
zus Krisztus születésétől számít – nem pedig
Platón, Julius Caesar vagy Mohamed születésé
től.
Minden nemzedéken belül milliók életét ragadta
meg és formálta át az a szilárd meggyőződés,
hogy Krisztusban Isten a legtökéletesebben nyi
latkoztatta ki magát a világnak. Ez az az evan
gélium, amely megszabadítja az embereket a
bűn hatalmából, ez az egyetlen biztosítéka bűne
ink bocsánatának, és ez az egyetlen pozitív re
ményünk az eljövendő életre.
Krisztus többet tett az emberiség erkölcsisé
gének felemelése és erősítése érdekében, mint
Görögország összes bölcselői együttvéve. A tör
ténelem nagy emberei közül Jézus Krisztus ha
talmasan kiemelkedik. „…hogy minden tekintet
ben Ő legyen az első” (Kol. 1:18.).
JÉZUS KRISZTUS ÉLT ÉS MA IS ÉL!
„Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik álta
la járulnak Istenhez, mert Ő mindenkor él, hogy
esedezzék értük” (Zsid. 7:25.).
Mit higgyek tehát?
Egy hölgy egyszer ezt írta Krisztus egyik szol
gájának: „Ön meg tudná nekem magyarázni fe
héren feketén, mi az, amit hinnem kell? Annyi
különböző dolgot hallottam már, hogy egészen
meg vagyok zavarodva ezektől. Kérem, mond
jon nekem egy bibliai igazságot, és én igyek
szem azt elhinni."
Megérkezett a válasz: „Nem egy valamilyen
tantétel és nem is nagyszámú szöveg az, ami a
lelket megmenti. A Jézus Krisztus személyében
és megváltó munkájában való bizalom az, ami
által a kárhozattól megmenekülünk.”
„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te,
mind a te házad népe!” (Csel. 16:31.)
Vetés és Aratás 2001. évi 3. szám
♦

Március 4. Sem ima, sem áldozat nemér semmit
Isten előtt, ha nem kíséri szeretet. Páli Szent Vince
♦

Március 6. … Szeresd embertársadat úgy, mint
sahját magadat!
Római levél 13,9.
♦

Március 7. Minden igazi szeretet-mag kihajt ab
ban a szívben, ahová elvetették. Michal Quoist

Ember tervez,
Isten végez
Tanulságképpen írom ezt a pár sort. Egy ige
verset említenék meg elöljáróban. Jak.. 5.rész
12. versét. Volt munkahelyemen történt meg a
következő eset. Kisebb, úgynevezett „járdaút
henger” motorját kellett javítanom. Teljes gene
rált kellett végezni, főtengely köszörülés, csap
ágyazás, dugattyúcsere stb. Szétszedtem a mo
tort. Főnököm azt mondta, holnap viszi gép
munkára, mert a megrendelő már sürgeti a gé
pet.
Valamilyen oknál fogva erre nem került sor.
Délután viszont jött a tulajdonos, érdeklődött,
hogy állunk a munkával. Főnököm sajnos szem
rebbenés nélkül mondta, hogy most vannak gép
műhelyben a munkadarabok. Másnap szintén
jött a vevő, újabb hazudozás, hogy még nincs
kész a gépmunkás. Harmadnap főnököm elment
vidékre, meghagyta a megbízott kollégámnak,
hogy mondja azt, elment a gépműhelybe, ha jön
a megrendelő (ezen a téren nem bízott bennem).
Talán még kétszer eljátszotta főnököm ezt a ha
zudós trükköt. Végül elvitte az alkatrészeket.
Nagyon untuk és szégyelltük már a dolgot. Tör
tént egy nap, hogy főnököm tényleg elment a
motor alkatrészekért. Megkért, maradjak bent,
ha kell éjfélig is, csak kész legyen a munka,
mert a megrendelő már nagyos ideges! Rendben
főnök, igyekezz vissza!
Délután 15 óra körül megjött az autó. Ki
száll a főnököm, kissé zaklatott állapotban. - Mi
történt? – kérdeztük. Karambol, stb.?
Még nincs kész a gépmunkás, majd telefo
nálnak, ha mehetek az alkatrészekért.
Szólni nem tudtam, nem is mertem.
Itt vége, kiütés, ehhez nincs mit hozzátenni!
Eszembe jutott édes apukám elbeszélése. Ez egy
megtörtént eset. Gyermekkorában valami hason
ló csínért százszor, vagy ezerszer leíratta vele a
tanító házi feladatként:
EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ!
Ezt jól jegyezd meg fiam:
Isten útjai kifürkészhetetlenek 2.Móz 20:16.
♦

Dani Tibor

Március 9. A szeretet nem keresi a jutalmat, ha
nem kiérdemli.
Szent Bernát

Alsó tagozatosok
bibliaköre
Az idén 13 tagú lett ez a csoport. Lelkes,
szorgalmas gyerekek valamennyien. Imáikból
megtudtuk, hogy többen úgy érzik, már be is fo
gadták az Úr Jézust a szívükbe. Hitükből mi ta
nítók is sokat erősödünk.
Minden alkalmat énekléssel kezdünk. Sok
szép éneket ismernek már, de folyton bővítjük
ezt a kört.
Jellemző erre a korosztályra a versenyszel
lem. Mi ezt kihasználva meghirdettük a " Ki ta
nulja meg a legtöbb aranymondást? "című ver
senyt. Az első félévben Lovász Debóra l. osztá
lyos nyert fölényesen.
Szeretnénk, ha a Biblia könyvei között is jól
tudnának tájékozódni a gyerekek. Ennek jegyé
ben minden alkalommal sort kerítünk a " Kardot
(Bibliát) ránts!" című játékra. Ezzel az első fél
évben az Ószövetséget, a másodikban az Újszö
vetséget tanítjuk meg. Év végén könyvjutalom
ban részesül az első 3 helyezett. A játék első
eredménye, hogy szinte minden kisgyermek
Bibliával érkezik reggel.
Foglalkozásaink témakörét az év elején ma
gunk állítottuk össze. Eddig az Ószövetség tör
ténetei kerültek előtérbe, melyeket színes képek
kel teszünk érthetőbbé, élvezetesebbé. Az óra
végén mindenki önállóan, hangosan imádkozik.
Igyekszünk időt hagyni más természetű já
tékra is. Egy-egy rész végén a témához kapcso
lódva hajtogatunk, ragasztunk, rajzolunk.
Ebben a szolgálatban sok örömet találunk,
vezérgondolatunk: "Bizony mondom néktek, aki
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kis
gyermek, semmiképpen nem megy be abba." Lu
kács 18:17.
A tanítók: Máténé Piros Viola
Somogyi Sándorné
♦

Március 12. Szeretni annyi, mint önmagunkon
felülkerekedni.
Oscar Wilde
♦

Március 15. A legkönnyebben úgy birkózik meg

az ember önmagával, ha másokért él.
♦

Március 16. Aki felebarátját nem találja meg, el
veszti önmagát.
Karl Rahner

A barátság öröme
A barátság nagyon drága valaki és éveken át
sok örömmel jár. A fájdalom perceiben megvi
gasztal, az öröm perceit megnemesíti. A re
ménységet, bizakodást táplálja, a szomorú, ma
gányos órákat felderíti. Egy barátságos, szívből
jövő szó eloszlat sötét felhőket és felragyog a
nap.
A hű barát beszédének nincs fullánkja, nem
sebez, nem emel, nem elválaszt, hanem a szere
tet erős kötelékével elválaszthatatlanul összefűz.
Az élet útja fel- és levezet; győzelem és si
ker, vereség és veszteség, mosoly és könny vál
takoznak. A barátság megédesítheti napjaidat.
Az ég ajándéka az igazi barát.
Selmeczy Zoltánné

Izrael növény- és
állatvilága
„Mert jó földre visz be most téged Istened.
Az Úr folyóvizeknek és mélyből fakadó forrá
soknak a földjére, amelyek a völgyben és a he
gyen erednek: búzát és árpát, és szőlőt, fügét és
gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek
a földjére.”
Így ír Izraelről a Biblia szerzője az 5. Mózes
8:8-ban. Ma, több ezer évvel később még min
dig virulnak a „hét faj közül” a mezők gépi mű
velése mellett, Izrael modern városai körül a
gondosan nevelt narancsligetek, a sötétbíbor szí
nű szőlő, a mélypiros gránátalma, és az édes
friss füge, mellette az egzotikus tapintású, egy
hangú szilva és körte.
Minthogy most Izraelben csak kevés téli al
mafa, mediterrán szőlőskert és sivatagi datolya
pálma nő, ezzel szemben mérföldnyire, hihetet
lenül változatos. 400 feletti sajátos madár fajtát,
200 féle emlősállatot és csúszó-mászót, 3000
fajta növényt lehet találni e parányi területen:
jégmadarakat, és palesztinai napmadarakat, min
denféle szökdécselők körül hidegvízi liliomok
nyílnak, a trópusi papirusz sás között vadkacsák,
gazellák, varangyos békák és kaméleonok és or
szágszerte vándorló hüllők együtt találhatók.
Ez a fejtegetés Izrael rendkívül gazdag állat,
valamint növényi életéről, a három nagy termé
szeti zónájának helyzetére vonatkozik. A földkö
zi tenger térségének határát a sivataggal egy ter

mészetes híd, a sztyeppe köti össze, a sárga vi
lágtól a zöld területig. A sivatag közepén talál
ható az életet adó víz, a gazdag trópusi növény
zet oázist alkot, amely szétszakítja a sivár pusz
taságot.
Egyébként Izrael földrajzi helyzete követ
keztében a vándorlása idején ősszel és tavasszal
az égen hemzsegnek a madarak. Némely ked
vencek a gólyák és a fecskék megpihennek az ő
útjukon Izraelben, majd tovább repülnek más
éghajlatra, a vízityúkok és a récék télen itt ma
radnak, mert az afrikai madarak kedvelik, a ger
lék előnyben részesítik ezt az éghajlatot. Ugyan
is sok madárnak, bizonyos növényeknek, álla
toknak, hüllőknek Izrael a déli, másoknak az
északi fajhatára.
A tavasz a legkedveltebb évszak minden év
ben, mindenhol egész Izraelben. De különbözik
az esős északi és a déli sivatag hőmérséklete. Az
országrészek különböző időben virulnak ki.
Márciusban és áprilisban nyílik a tulipán és az
írisz, liliom és a jácint, csatlakozik a nárcisz, a
ciklámen és a kökörcsin, amely túléli a pusztító
telet és beborítja a festői tájat északon királyi pi
ros, bíbor, fehér, kék, és különleges rózsaszínű
szőnyeggel. Májusban az első lélekszárító, per
zselő széltől a virágok országszerte kiszáradnak,
lesülnek és csak az első őszi esőben zöldülnek
ki.
A sivatag is megélénkül februárban. Az
oroszlánbokrok, a pitypang, és az aggófű ismét
visszatérnek a Negev sivatag aranysárga tenge
rébe, a fehér seprőfű illatozva virul, a szakadé
kok száraz medrébe az élet ismét megérkezik, a
mélybíbor íriszek virágoznak a szakadék lábánál
és a pompás piros negevi tulipánok fenn a hegy
oldalakon. A virágok eltűnnek az áprilisi meleg
támadásakor, és a növények eldőlnek, majd el
pusztulnak, amikor a sivatagi nyár megérkezik.
Nem a téli hideg az, amely fenyegeti őket.
A fürge kőszáli kecske és a kecses gazella,
az alacsonyan élő gyík és a csúszós kígyó, a
borzas mormota és a vadul dühöngő vadmacska
kóborol a sivatagban. Jól hozzászoktak a barát
ságtalan éghajlathoz. Néhány messzire kóborol
és vízlelőhely után kutat, mások kitartanak a saját testük és folyadékuk fogyasztásával, a csigák
összekuporodva egyszerűen átalusszák a nyarat.
A terpentinfenyő, az akácfák életben marad
nak a sivatagban néha száz évig is. A

