
Már kisiskolás koromtól kezdve szerettem olvasni 
főleg az olyan történeteket, meséket, amelyek rö-

videbbek, érdekesebbek, no meg a verseket. Ez a szere-
tet kicsit megingott, amikor az iskolában olvasmány- 
naplót kellett vezetni. Lehet azért, mert eleve lázadunk 
az ellen, ami kötelező és mindenkire egyaránt érvényes. 
Emlékszem, megpróbáltuk egymás között felosztani, 
hogy ki mit olvasson, a végén pedig kicseréltük a tartal-
makat, így mindenkinek meglett az összes kötelezően ki-
tűzött olvasmány. 

Előre örültünk annak, hogy kevés munkával, milyen 
eredményesek lehetünk, azonban a tanárnő könnyűszer-
rel lebuktatott. Kilométerre látszott, hogy egymástól má-
solgattunk. 

Ezután önállóan kellett elolvasni mindent, ha nem 
akartam lebukni. Rájöttem, hogy a kötelezően előírtak 
nem feltétlen rosszak! Én akkor nem értettem, hogy mi-
ért, de végül hasznomra váltak a könyvek. Érdekes volt 
olvasás közben elképzelni a helyszínt, a szereplőket, sza-
badjára engedhettem a fantáziámat. Emlékszem volt 

olyan, hogy egy könyv elolvasása után lát-
tam az arról készült filmet: kicsit ki-

ábrándított, valahogy könyv 
formában sokkal érdekesebb-
nek, színesebbnek tűnt. A kép-
zelőerő, fantázia mellett a 
könyvek olvasásakor fejlődött 
a szókincsem, javult a helyes-
írásom. Mégis csak a javamra 
vált, hogy valaki megszabta 
az olvasmányokat: így főleg 
olyan könyvek kerültek a ke-
zembe, amelyek az én korosz-

tályomnak valók. 

Nem bántam meg, hogy szeretek olvasni. A 
könyvek által fejlődtem, változtam. Igaz min-
dig oda kell figyelni arra, hogy mit olvasol: 
kérd a felnőttek segítségét a jó könyv kiválasz-
tásához. 

Azt sem bántam meg, hogy valami mást is 
olvasok, mindennap. Már legalább ötször átol-
vastam az elejétől a végéig, és még mindig ta-
lálok benne olyan részt, amit csak mostanra 
kezdek megérteni igazán, csak most szűröm le 
belőle a tanulságot. 

Ezt a könyvet ajánlom neked is: függetlenül 
attól, hogy hány éves vagy, ebből a könyvből 
nem lehet kinőni. Egyaránt szól gyerekeknek, 
fiataloknak, felnőtteknek, idősebbeknek, fiúk-
nak és lányoknak. Nem elég csak a róla ké-
szült rövid tartalmakat olvasgatni, és 
vasárnaponként a bibliaórán vagy az igehirde-
tésben az olvasmány-beszámolókat hallgatni 
csupán. Ne érts félre: ezek mind nagyon jó dol-
gok és érdemes odafigyelni. De ezt a könyvet 
neked egyedül is el kell olvasni, ha szeretnél 
minél többet megtudni arról, hogy ki vagy, mi-
ért élsz, mi az, ami hiányzik az életedből, ah-
hoz, hogy igazán boldog lehess. Olvasd a 
Bibliát elejétől a végéig, ne csak innen-onnan 
apró részleteket. Olvasd még akkor is, ha sok 
történetet ismersz már belőle, még tizedszerre 
is tud újat mondani, hiszen ez maga Isten sza-
va. Isten gyermekeinek pedig szüksége van az 
Ő tanácsaira mindennap. Kezd az Újszövetség-
gel és minden nap olvass el egy részt, kettőt. 
Ha igazán odafigyelsz, rábukkansz olyan üze-
netekre, melyek csak neked szólnak. 

Legyen ez a nyár annak az ideje, amikor el-
kezded vagy tovább folytatod figyel-

mesen olvasni a Bibliát. 

Kívánok élmények-
kel teli olvasást!

Hasznos dolgok
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Rejtvény 

A szürke sorokban találod az alábbi idézet hiányzó részeit:

Az Újszövetség................., melyet .................... a világ.

Bizonyára már nagyon sok igaz történetet 
hallottál a médiából, az iskolából és más 

forrásokból is. 

Én szeretnék elmondani egy valódi történetet, 
ami a Bibliában van megírva. Az Úr Jézus meg-
halt a kereszten érted és értem, a mi bűneinkért. 
Biztos hallottál már erről, de megértetted-e iga-
zán, milyen nagy dolgot tett érted és értem? 

Húsvétkor emlékezünk meg erről az esemény-
ről, de nem csak ekkor kellene, hanem minden 
nap. 

Amikor megkérdezik az embereket, hogy mit 
ünnepelünk különböző eseményekkor, akkor a lé-
nyeg elvész, mert az idő telik az emberek foglal-

tak és rohannak, így a valódi történet feledés-
be merül és a lényeg háttérbe szorul, mert 
nincs, aki elmondja. 

Te mikor és hol beszeltél utoljára az Úr Jé-
zusról? Lassan a történetek feledésbe merül-
nek, ha nem beszelünk róluk és nem 
mondjuk el másnak. A kommunikáció helyett 
a némaság veszi át a helyet, így a környezet-
ben élők nem ismerik meg az igazságot. 

Légy te az első, aki fontosnak tartja a Bibli-
ában levő történeteket és azokat személyesen 
mondd el másoknak még akkor is, ha nem fi-
gyelnek rád vagy más akadályokba üt-
közöl.

A számozott kockák betűit 
összeolvasva megtalálod, kitől 
származik az idézet. Jó fejtörést! 
A megfejtést küldd el címünkre 
2008. szeptember 30.-ig. A meg-
fejtők között könyvjutalmat sorso-
lunk ki.

Keresd a hiányzó szavakat és 
írd be őket a rejtvényhálóba! (Se-
gítségedre lesz a Bibliád  illetve 
a magyar és román tankönyveid.)

1. ........... az Urat... (Péld 8,13)
2. ..................lett a liget (Zengő ABC)
3. ...az Úrban bíznak....... (Ézs 40,31)
4. A három.........farkas (Ion Creangă)
5. Áldott, aki............nevében! (Márk 11,9)
6. ...ne kövessetek el...........dolgot... (Jer 44,4)
7. Nagy ..............a cinege madárnak (A cinege cipője)
8. .................éltek, míg meg nem... (meserészlet)
9. ...hanem imádságban és............mindenkor...(Filippi 4,6)
10. ... az igazra, és ......... a tiszta ... ( Zsolt 97,11)
11. ...........verebek,/szárnyuk alatt.... (Szilágyi Domokos: 

Nádiverebek)
12. Megírta a „Ludas Matyi”-t (visszafele)
13. Lázár Ervin egyik hőse (egy macska☺)
14. ...erőtelen vagyok, akkor............ (2 Kor 12,10)
15. Boldogok,.........., mert ők... (Máté 5,4)
16. ...............lágy neszét (Petőfi Sándor: Itt van az ősz..)
17. ...megtudja............. féja,... (Ezékiel 17,24)
18. A.................................... (Benedek Elek)
19. ............../Itt szaladgál föl és..... ( Petőfi Sándor: Anyám 

tyúkja)
20. A kis........... (Antoine de Saint-Exupéry)
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Sokat gondolkodtam kisgyermekkorom-
ban, mi is lenne betűk nélkül? Nagy 

öröm volt számomra, mikor megtanultam olvas-
ni. Sokszor, alig vártam, hogy befejezzem a rám 
bízott munkát és olvassak. Még titokban is tet-
tem, talán a holdfényt is kipróbáltam. Akkortájt 
még nem volt villanyáram a falunkban. VI. osztá-
lyos koromban kaptam ajándékba az első Bibliám, 
kedves olvasmányom lett és egyik legnagyobb kin-
csem... Szomszédunkban lakott az idős Gyuri bácsi, 
aki szerette beszélgetni a gyerekekkel és sokat olva-
sott. Mesélt nekünk, kérdezgetett, tanítgatott. Egy-
szer azt mondta nekem: látom, te is szeretsz olvasni. 
Van egy tanácsom, mikor egy könyvet kiolvasol, egy 
füzetbe jegyezd le a dátumot, szerzőt, címet, néhány 
főgondolatot, meglásd, majd sok év múlva hasznát ve-
szed. Meg is fogadtam, jegyezgettem hűségesen. Majd 
elkerültem más városba tanulni. De történt valami, 
nem vigyáztam eléggé, elveszítettem a sok-sok feljegy-
zést tartalmazó irkámat. Azóta sem bukkantam rá.

A Bibliában olvasunk egy nagyon fiatal királyról, aki-
nek uralkodása alatt megtalálták a törvénykönyvet, az 
akkori Bibliát. Ki veszítette el? Hová került? Hány évig 
porosodott valamelyik sötét polcon? Erről nem olvasunk, 
de arról igen, hogy megtalálták és mi történt utána (2Kir 
22,23). Hogyan is találták meg? Jósiást, aki nyolc évesen 
kezdett uralkodni Júdeában, (te hány éves is vagy???) így 
jellemzi a Biblia: azt tette, ami kedves Isten előtt. Ugye mi-
lyen jó lenne mindig azt tenni, amit helyesnek tart az Úr, 
nem én, nem te, nem a barátod, hanem maga Isten. Bátorító-
an mondhatom, ez lehetséges, ha meg-meg is botlunk néha. 
A fiatal király észrevette, hogy Istennek háza megrongáló-
dott, a gerendák, a faburkolat elkorhadt. Elküldte Sáfán kan-
cellárt a főpaphoz, hogy szedje össze a templomba begyűlt 
pénzt és vásároljanak faanyagot, faragott köveket. A főpap a 
templom kincstárába ment összeszedni minden pénzt a felújí-
tásra, ekkor bukkant rá a törvénykönyvre, amit Isten adott a 
népnek Mózes által. Sáfán visszament a királyhoz, beszámolt 

mindenről és jelentette, hogy megtalálták a 
Könyvet – de nemcsak –, felolvasott a könyvből 
a király előtt. Jósiás ezt hallgatva meg-

szaggatta ruháit, 
ami a bűnbánat jele 
volt. Kezdte keres-

ni, kérdezni az Urat 
és mindent megtett 

amit a megtalált könyv 

igéi mondtak. Lerontatta a bálványo-
kat, helyreállította az igaz istentisztele-
tet, megszentelték az ünnepeket. A sokféle bálványt 
kihordták a mezőre és ott égették el. S mindez 
azért, mert megtalálták a „Bibliát”, olvasták és 
megtették amit írt. 

A legnagyobb különbség a Könyvek Könyve és a 
szép, értékes irodalmi mű között, hogy a Biblia 
szavaiban élet, erő van, mert a mindenható Isten 
beszéde, amely örökké megmarad szilárdan, 
akár az ég (Zsolt 119,89). Aki őszintén olvassa, 
annak valami történik az életében. A Bibliát 
nem lehet „csak” szépirodalmi műként olvasni, 
annál sokkal több. Jósiás, hallva a könyv igéit, 
felismerte a maga és népe bűneit, Istenhez for-
dult. Az egész országban változás történt. Te 
nem vagy király, de elfogadva Isten beszédét 
és engedve neki, lehetsz királyi gyermek, A 
Királyok Királyának a gyermeke.

Azt sem tudom milyen kis bálványaid 
vannak? A Könyvet olvasva megtudhatod 
te is, én is. Most, iskolakezdéskor, milyen 
jó lenne egy ilyen tisztulás, nagytakarítás: 
ki a bálványokkal, be Jézussal a szívedbe, 
életedbe. És akkor lesz kedved Isten sze-
rint megválogatott szépirodalmat olvasni 
és mindennap olvasni a Király Könyvé-
ből, aki azt ígérte: 

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, me-
lyik úton kell járnod.” (Zsolt 32,8)

Ige-harmat
Elveszett... megtalálták
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Mesesarok 
ovisoknak

Néhány évvel korábban, tavasz végén, ami-
kor már minden fáról levelek integettek, 

megszületett Benó, a kis mosómedve. Nagy volt 
az öröm, mert ő volt az első csemete a családban. 
Gyorsan nőtt a kicsike, de annyi csintalanság 
volt benne, amennyi csak belefért egy mosómed-
ve bocsba. Eső után megtalálta mindig a legna-
gyobb pocsolyát, és „toccs”, beleugrott a 
közepébe. Ilyenkor Mosómedve-mama jól elporol-
ta a bundáját. 

Az erdei iskolában folyton beszélgetett, ő sem 
figyelt és a többieket sem hagyta figyelni. Játék 
közben huncutságok jutottak eszébe, amiket meg 
is tett. Tanítója, a vén róka, sok csintalan cseme-
tét tanított már, de Benó mindegyiken túltett. 
Így nem volt csoda, ha Mosómedve-papának foly-
ton a tanító panaszait kellett hallgatnia. Benó 
tudta, hogy megint előkerül a mogyorófa vessző, 
amivel megint kikap. 

– Nem tudom mi lesz ebből a gyermekből! – só-
hajtott Mosómedve-mama. 

– Csak ne kellene mindig panaszt hallanom rá! 
– folytatta Mosó-
medve-papa. 

Hamarosan újabb bocs született 
a családba. Benó őt sem kímélte. 
Ha iskolából siettek haza elgán-
csolta testvérkéjét, aki sírva sza-
ladt haza. A mogyorófavesszővel 
megint jól elporolták Benót. 

Időnként Benó tanítás után le-
szaladt a patak-partra, ahol estig 
is elüldögélt. Szeretett ott játsza-
ni, fürödni, köveket dobálni a pa-
takba. 

Egyik nap, mikor senki nem volt 
körülötte beszélt a virágokhoz: 

Világ virága 
Virágja világnak 
Vigyázva vagy 
Váltig tépve. 

Szíve csak úgy dobogott, amikor 
a virágokat letépte, és csinos kis 
csokorba szedte. Gondolta meglepi 
mamáját vele. Örömmel szaladt 
haza. Hazáig sem érhetett, mert 
Mosómedve- papa sietett elé, nyo-
mában a vén róka. 

– Te haszontalan kölyök! Mindig 
csak a rosszat hallom felőled! – ki-
abált Benóra Mosómedve-papa. 
De akkor már fülön is ragadta fi-
acskáját. 

– Megcsúfítottátok Kerek-erdő 
legszebb fenyőfáját, és mindezt te 
találtad ki. – folytatta a szidást a 
vén róka. 

– Nem én találtam ki! – tiltako-
zott Benó. De hiába próbálta bebi-
zonyítani, hogy ő csak a fejszét 
kérte el, nem hitt neki senki. 
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– Megcsúfítottad a fenyőfát, a büntetésed ha-
sonló lesz. Lenyírjuk a bundádat teljesen – 
mondta ki az ítéletet a vén róka. 

Ebből sem menekült meg, hiába nem ő volt 
a tettes, neki kellett bűnhődnie. Szégyenkezve 
bujkált hónapokon át az erdő sűrűjében, hogy 
senki se lássa. Egy katica szállt a vállára és 
próbálta vigasztalni a kis mosómedvét. Szótla-
nul, de vidáman repkedett egyik válláról a má-
sikra. Benó így szólt hozzá: 

Katica, katica kedves katica 
Ruhád cicomája szemed sarka, 
Pompás alakod De csak szótlan, 
Nem baj majd én körbejárlak szóval. 

Így játszott Benó a katicával nap, mint nap. 
Nem is talált más barátot, mert mindenki 
csak csúfolta, pedig Lompi, a róka kente Ben-
óra ezt a rosszaságot. Mosómedve-mama sem 
hitt neki. 

Egyik nap újra a patakparton üldögélt és 
versikét mondogatott: 

De a pataknak ruhát nem varrtak 
Így kabátjáról se szakadt le gombja. 
Bezzeg neki nem volt pikáns szabója 
Hogy ne ténferegne már árvíznek 
S hogy ne állna rajta jól ez a divat. 

Egyszer csak csobbanást hallott a közelben. 
Felugrott, hogy megnézze, hogy mi történt. 
Lompi beesett a patakba és segítségért kia-
bált. Benó azt sem tudta, hogy mit tegyen. Állt 
egy ideig a parton, majd megsajnálta a fuldok-
ló kis rókát és beugrott a vízbe, hogy megment-
se. 

A megmentett rókakölyök elszaladt, még kö-
szönetet sem mondott Benónak. 

Másnap reggel korán Lompi kopog-
tatott Benóék háza ajtaján. 

– Köszönöm, hogy tegnap megmen-
tettél! – mondta lehajtott fejjel Lom-
pi. Még be sem fejezte a 
mondanivalóját, amikor felbukkant 
az ösvényen a vén róka és utána az 
állatcsemeték. 

– Tudom már, hogy igazságtalanul 
büntettelek meg. Lompi bevallotta az 
igazat, és jelentkezett ma reggel ná-
lam, hogy ő is vállalja a büntetést. El-
mondta, hogy a tegnapi bátor tetted 
miatt szégyellte el magát, és már na-
gyon nyomja a szívét a hazugság. 

– Kérlek, bocsáss meg! – mondta zo-
kogva Lompi. 

– Látod, Benó, akinek sok rossza-
ság van a fején, annak már akkor 
sem hisznek, ha igazat mond. – 
mondta Mosómedve– papa, aki Benó 
háta mögött állt és hallotta, hogy mi 
történt. 

Attól a naptól kezdve Benó egyre 
kevesebb csínyt követett el. Amikor 
megnőtt igazi tanító lett belőle. Na-
gyon szerették őt a kicsinyek. Ami-
kor egy csintalan állatkát látott, 
mosolygott csendben és eszébe jutott, 
hogy ő is ilyen volt. 
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Tudod-e melyik fejezet a legrövidebb a Bibliában? A 117. Zsol-
tár. És melyik a leghosszabb fejezet? A 119. Zsoltár. Melyik feje-
zet van a Bibliában, pontosan a közepén? Ami a kettő között 
van, vagyis a 118. Zsoltár. Azaz 594 fejezet van a 118. Zsoltár 
előtt, és 594 fejezet a 118. Zsoltár után. Add össze ezt a két azo-
nos számot - 1188. Nos mit gondolsz, melyik vers van a Biblia 
közepén levő fejezet közepén? Épp a Zsoltárok 118,8. Vajon mi 
lehet Isten Bibliai üzenetének kellős közepén? Zsoltárok 118,8 
„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni” 

Sose feledd el, Istenben bízz! De tudd, hogy Isten eszközei az 
emberek, mint, ahogy te is nap, mint nap az vagy.

Valaki a Biblia könyveit árulta külön-külön. Egy este rabló állította 
meg, amint haladt Szicília egyik erdejében, és megparancsolta neki, hogy 
égesse el áruit. Miután tüzet gyújtottak, megkérte a rablót, hogy engedje 
meg, hogy egy rövid részt hadd olvasson el mindegyik könyvéből, mielőtt a 
lángok közé dobná. Erre engedélyt kapott, és olvasott egy szakaszt a hu-
szonharmadik zsoltárból, egy másikat a Hegyi Beszédből, egy harmadikat 
az irgalmas szamaritánus történetéből, egy negyediket Pál szeretethimnu-
szából az 1Korinthus alapján. Minden egyes történet felolvasása után a 
rabló felkiáltott: „Ez jó könyv. Ezt nem égetjük el. Add nekem!” Végül 
egyet sem égettek el, hanem mind átvette a rabló. Néhány évvel később a 
rabló ismét előkerült, de akkor már, mint felavatott prédikátor. A Biblia ol-
vasása elvégezte benne a csodát.

Az 1400-as évek elején, Csehországban, nagyon üldözték a hívő kereszténye-
ket. Vezetőjüket, Husz Jánost, máglyán elégették, és mindenütt vadásztak a 
Bibliára, hogy megsemmisítsék. Egy asszony, akinek legnagyobb kincse a Bibli-
ája volt, éppen készült, hogy kenyeret süssön, amikor meghallotta, hogy az ink-
vizíció emberei átkutatják a falut és mindenkit foglyul ejtenek, akinél Bibliát 
találnak. Gyors elhatározással a Bibliát belecsavarta az egyik kenyértésztába, 
amelyet aztán betett a kemencébe. Utána betette a többi kenyeret is. Nemsoká-
ra átkutatták a házat. Mindent feltúrtak, a padlástól a pincéig, de hiába. Mi-
kor a katonák elhagyták a házat, a kenyér már megsült és a Biblia is kikerült 
a forró kemencéből. És íme, a Biblia éppúgy nem szenvedett semmi kárt, mint 
egykor Sidrák, Misák és Abednégó, akiket Nabukodonozor király az égő tüzes 
kemencébe vettetett, és akik onnan sértetlenül kerültek elő. Ennek az asszony-
nak az utódai is drága örökség-
ként őrizték meg ezt a Bibliát.
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Érdekességek a Bibliából

A rablóból lett prédikátor

A megsütött Biblia

Gál Melinda, 
Arad
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Hellóka! Micsi?

Sajnos „nem tom” ebben a stílusban folytatni. Egyszerűen 
képtelen vagyok rá, viszketnek az ujjaim a billentyűzeten. 
Amikor más beszél így akkor meg a fülem viszket, aztán meg 
hamarosan a nyelvem kezd viszketni... Lehet, hogy öreg va-
gyok már és ezért tűnik nekem „kicsit” nyálasnak meg be-
tegnek ez a beszéd. Tudom, ti gyakran halljátok az ilyen 
dumcsit amikor a vagány csávók csak úgy nyomatják az 
„észt” harsogó röhögésekkel fűszerezve. A csajszis válto-
zat? az affektálós, hajszálnyit nyávogós és tettetett ked-
vességtől csöpögő „hogy vagy?”... blablabla... na szia, 
még talizunk, légy jó... 

Töltelék beszéd, semmitmondó nemkommuniká-
ció. Egy lére minden suliban, minden klubban, kávé-
zóban, parkban.

Nincs nekem semmi bajom azzal, hogy a tinik, 
fiatalok bizonyos szlenget beszélnek (nekünk is 
megvolt) – de az igénytelenség kiborít.

Nem olvasnak ezek soha egy rendes köny-
vet, ahonnét tanulnának néhány szót? 
Van kedvenc énekesed, együttesed? Van ked-
venc színészed? Na és van kedvenc íród, 
könyved, versed? 

Remélem, az utolsó kérdésre is igen 
volt a válaszod. Mert nem ciki, ha van, 
sőt! azt jelenti, annyival gazdagabb 
vagy. Egy könyv új, valóban izgalmas 
világot rejthet, és magával ragad – ha 
van kit. A tévé, számítógép leköt – 
egy jó könyv magával röpít. A tévé, 

számítógép passzívvá tesz 
és lefáraszt – egy jó könyv bővíti is-

mereteidet, szókincsedet, képzelete-
det, érzelemvilágodat gazdagítja. 

Gondolom sokszor hallottál már erről. 
Mert van benne valami...

Sokan vannak, akiket ez nem érdekel. 
De később fogja, mert utoléri őket szegény-

ségük. Amikor nevek hangzanak el egy be-
szélgetésben és gőzük sincs róla, hová 

tegyék... Nekik csak annyi jön be, hogy izé. 
Amikor tetszik valaki, és nem tudnak két ép-

kézláb mondatot összerakni, mert izé... amikor 
felnőttként nevetségessé válnak mert nem tud-

nak anyanyelvükön! helyesen beszélni. 

Szókincs nuku, képzelet silány, műveltség szint-
je valahol a béka hasa 

alatt...  csak az izé, a nagy fe-
kete lyuk meg a szőke viccek.

Könyörgöm, olvassatok! Esős 
napokon, esténként, a fürdőkád-

ban, utazás közben, sok jó hely 
van erre. Tudom, hogy rengeteg a 

dolgotok, de akkor is olvassatok! 
Szépet, izgalmasat, jót, értékeset. Vá-

logassatok, könyvek, lapok tekinteté-
ben legyetek válogatósak. Sok 

szemetet találni nyomtatott formában 
is, ezeket dobjátok. Lányok, nem aján-

lom az újságárusoknál található kilós sze-
relmes történeteket. Az nem irodalom, 

inkább csak lom és a rosszabbik fajtából, 
mert bepiszkolja a fantáziát, idő előtt ébresz-

ti fel a nemi vágyat (is), és ez nem kell. Srá-
cok: lánykéréskor megbocsátható a krákogás, 

makogás, az izgatott szókeresgélés... na de előt-
te? meg utána? Olvassatok, és akkor nem lesz 

gond a szó. 

Azok, akik közületek olvassák a bibliát, most 
azt mondhatják nekem minderre, hogy Isten nem 

ezt nézi, és hogy Ő a senkiket választotta ki, hogy 
megszégyenítse a Valakiket. Erre azt mondom: igaz, 

Mózes is dadogott, de hét nyelven! És Pál sem dicseke-
dett egyetemi tanulmányaival, de a Tórából csakúgy 

mint a korabeli költőktől is kapásból idézett... az Éne-
kek Éneke és a Zsoltárok könyve költészet, a biblia össze-

sen 66 könyv. Könyv. Isten íratta, hogy 
olvassam, olvassad. Tudta, hogy szüksé-
günk lesz rá. 

Kérlek hát, olvassatok! A Könyvet és 
könyveket. Gazdagodjatok!

Izé és társai
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Az Astrid Lindgren Emlékdíj a világ legje-
lentősebb gyermek- és ifjúsági irodalmi díja. 
Egy vagy több ember is részesülhet kitüntetés-
ben ugyanabban az évben nyelvre és kultúrá-
ra való tekintet nélkül. A nyertest egy 
nemzetközi döntőbizottság határozza meg, az 
általuk előre kiválasztott jelöltek közül.

Irodalmi Nobel-díjat is adnak évről-év-
re. A Svéd Akadémia dönti el, hogy ha ki-
adják, ki kapja majd az adott évben. 
2002-ben magyar díjazott is volt Kertész 
Imre (Magyarország) személyében. Ő a 
Sorstalanság című regény írója.

Több magyar irodalmi díj is van: Kossuth-díj 
magyar kitüntetés (március 15- én adják át), Jó-
zsef Attila díj (1990-től évente március 15-én ti-
zenhárom személy kaphatja), Balassi Bálint 
emlékkard (ezt a végvári szablyát költőknek adják 
át).

Magyarország nemzeti himnusza Kölcsey Fe-
renc verse, melyet 1823-ban írt szatmárcsekei 
magányában.

111 híres regény közé tartoznak: 
- Daniel Foe (Defoe): Robinson Crusoe (1719) 
- Jonathan Swift: Gulliver utazásai (1726) 
- Charles Dickens: Copperfield David (1850) 
- Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai (1876) és Huckle-

berry Finn kalandjai (1885) 
- Henry Sienkiewicz: Quo vadis (1896) 

l A Biblia egyértelműen a legek 
könyve: a világon a legtöbbször és leg-
több nyelvre lefordított, a legtöbb kiadást 
és a legnagyobb példányszámot megért 
könyv. 

l A héber szövegben eredetileg csak 
a mássalhangzókat írták le. Az írás jobb-
ról balra halad (nem balról jobbra, mint 
nálunk). 

l Az első Bibliában említett könyvíró 
Báruk volt, neki tollba mondta Jeremiás 
a próféciáit (Jer 36,4). 

l A szent iratokat csak állatbőrre volt 
szabad írni, egy bőrtekercs átlagosan 10 
m hosszú és kb. 30 cm széles volt. 

l A legelső fordítás a Tórából (=a mó-
zesi 5 könyv) készült héberről görög 
nyelvre, ez a Szeptuaginta (=hetvenes), 
amelyet a hagyomány szerint, 70 zsi-
dó bölcs fordított le 72 nap alatt. 

l A Bibliát részekre Stephen Langton 
osztotta fel 1228-ban. Az Ószövetséget 
versekre R. Nathan osztotta fel 1488-
ban, az Újszövetséget pedig Robert 
Stephanus 1551-ben. 

l A Zsoltárok könyve énekek, verses 
szövegek gyűjteménye. A zsidók a zsol-
tárokat nem felolvasták, hanem énekel-
ték (Zsolt 48,1, 45,1, 46,1). 

l A Grádicsok éneke néven ismert 
zsoltárok (120-tól  134-ig) olyan rövid há-
laadó zsoltárok, amelyeket akkor énekel-
tek, mikor a templom lépcsőin haladtak 
felfele. 

l A 119. zsoltár a Biblia leghosszabb 
fejezete, 176 versből áll. A zsoltár 22 
részre oszlik, mint ahány betűje van a hé-
ber ábécének (mind mássalhangzók). 
Minden rész 8 versből áll. Az első rész 
mindegyik verse az ábécé első betűjével 
kezdődik, a második rész versei a máso-
dik betűvel és így tovább. Egyetlen más 
nyelv sem alkalmas ennek a szabálynak 
a megvalósítására.

Összeállította: Nagy Adina, Temesvár

Tudóska
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A tudás hatalmas értékkel bírt a múltban, és 
ez nem változott napjainkban sem. A szülei-

tek iskolába járatnak titeket, azért, hogy szellemileg 
fejlődjetek, tudásotok gyarapodjon. A rengeteg új in-
formáció megszerzésében nagyon nagy szerepet ját-
szanak a tankönyvek. Manapság rengeteg tankönyv 
áll a tanulni vágyók rendelkezésére, melyből elsajá-
títhatjuk az életben fontos ismereteket. 

Azonban a lelki fejlődés is nagyon fontos számunk-
ra, ebben pedig a Biblia segít (természetesen csak, 
ha rendszeresen olvasom /szerk.). A Biblia a LEG-ek 
könyve: a világon a legtöbbször és legtöbb nyelvre, 
több mint kétezerre lefordított, a legtöbb kiadást és 
a legnagyobb példányszámot megért könyv. Hát 
nem érdekes? 

Most vizsgáljuk meg a Könyvek Könyvének irodal-
mi oldalát. Világirodalmi szinten a Biblia elő-
kelő helyen áll, hisz az irodalom 
összes jegyét fellelhetjük benne. 
Sokrétűsége abból is kitűnik, 
hogy megtalálhatóak ben-
ne a legelső irodalmi műfa-
jok közül a jogi 

törvényrendszer (Mózes öt könyve), a törté-
nelmi elbeszélés (az özönvíz, a pátriárkák 
és Izráel története), költészet (Jób könyve, 
Énekek éneke), a példázatszerű elbeszélés 
(ilyen a tékozló fiú, vagy az irgalmas sama-
ritánus története), a párbeszédes jelenet 
(ahogy Jézus beszélt az emberekkel), a 
himnusz (Zsoltárok könyvének jellegzetes 
műfaja), a prófétálás (Ézsaiás, Jeremiás), 
az apokaliptikus jövendölés (Dániel és Jele-
nések könyve), a közmondásé és a találós 
kérdésé (Példabeszédek és Prédikátor köny-
vében) és sok más ilyen műfaj, melyekről 
az iskolában hallani fogtok. 

Érdekes történeteket olvashat bárki, aki 
a Bibliát fellapozza. Elolvashatod, hogy te-
remtette Isten a világot, milyen volt a ma 
is létező Nóé bárkája, milyen ruhát visel-
tek a papok áldozatbemutatáskor, vagy mi-
lyen volt a csodás salamoni templom, és 
annak elődje, a Szent Sátor. 

Nagyon érdekes az is, hogy sokan a Bib-
liából tanultak meg olvasni, ezért bátran 
lehet azt mondani, hogy a Szentírás meg-
állja a helyét irodalomkönyvként is. 

Végezetül még két érdekesség  a Bibliá-
ról: Tudtátok például, hogy a Biblia 
773.692 szóból áll, aminek elolvasásához 
körülbelül 70 órára lenne szükségünk? 
 Vagy hogy a „Ne félj!” felszólítás 366-szor 
jelenik meg, tehát az év minden napjára 
jut egy bátorítás, még szökőévben is!
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Raktál már ki puzzle-t? Persze! - szinte hallom is a vála-
szod… (Na és hány darabosat: 50, 100, 500, 1000 vagy még 
ettől is nagyobbat?) Akkor egy kis puzzle - rakásra hívlak 
meg. Tudod a kép akkor lesz igazi, ha minden darab a he-
lyén van. Könnyítésül hadd mondjak néhány szót a program-
ról: a napot reggeli tornával kezdtük, mindenki „nagy 
örömére”. Áhítat, reggeli, takarítás…. A délelőtt folyamán ke-
rült sor a tanításokra is, ami az idén a pozitív és negatív visel-
kedésformákról szólt, mint például: büszkeség vagy alázat, 
panaszkodás vagy hálaadás, lustaság vagy szorgalom, csüg-
gedés vagy reménység, kételkedés vagy hit, türelmetlenség 
vagy türelem. Tudjátok a táborozás ideje alatt én is nagyon 
sokat tanultam. Egyik alkalommal a tanító egy fehér rajzlapot 
tartott a kezében közepén egy jelentéktelennek tűnő pontocs-
kával, ami elcsúfította a lapot.  Megkérdezte tőlünk, hogy mit 

látunk, és mi mindannyian a 

fekete pontot láttuk nem a 
nagy fehér lapot. Egy értékte-

len koszos rajzlap gondolhatod te is, szemetes kosárba vele, 
de azután kezébe vette egy művész. A koszos lapocskából 
pedig egy gyönyörű rajz lett, mert odakerült a mester kezébe. 
Panaszkodó az életed, tele apró, vagy nagyobb pontocskák-
kal életed rajzlapja? Add oda a Mesternek, és meg fogsz le-
pődni, milyen gyönyörű dolgokat tud kihozni elrontott 
életlapunkból. Ezt tanultam én, vagyis ezt is…

A vetélkedők többféleképpen zajlottak:* először is vetél-
kedtünk csapatokban egy előrehozott tábori Olimpián, ahol 
különböző erőnléti és ügyességi játékokban mértük össze az 
erőnket. Próbáld ki te is hogyan lehet pihenni a fal mellett ül-
ve szék nélkül (közben mérheted az időt is hogy mennyi ide-
ig bírod,) *– vetélkedtünk 
egyénileg is különböző 

sport – és műveltségi versenyeken (asztali tenisz, röp-
labda, futball, Ki mit tud?).

A vacsora előtt mindenki elcsendesedett, amikor Pa-
ton János misszionáriusról hallhattunk meg egy-egy 
újabb történetet.  

Hát akkor munkára fel: az alábbi beszámolókból 
rakd össze azt a képet, amit a tábor jelentett az idén a 
számunkra. Ja és ha nem teljes a kép, akkor lehet, épp 
a te véleményed hiányzik, jövőre, ha Isten is megsegít 
és élünk várunk a táborba és természetesen a beszá-
molóra is!

„Nagyon tetszett a Tábori Olimpia, John Paton élete 
és a bibliaóra. Igazából nem hiányzott semmi, de a reg-
geli tornát hanyagolnám. Szeretném, ha Isten lenne éle-
temben az első.”

„Nekem nagyon tetszett, hogy voltak csoportjátékok 
és bajnokságok. Megtanultam hálás lenni az apró, ter-
mészetes dolgokért. Annyi a bajom a táborral, hogy ke-
vés az idő, amit ott tölthettem el.” Mihály Salomé

„A János története nekem nagyon tetszett. Egy cso-
mó mindent tanultam, hogy olvassam a Bibliát és a kes-
keny utat válasszuk, többet beszélgessek Istennel.” 
Kovács Adél

„Nagyon jó volt minden a táborban, főleg a csoportjá-
tékok és a missziós történet. Sok igeverset tanultunk, 
ami segítheti az életünket. Sok új éneket tanultunk. Az 
életemen azt a dolgot változtatnám, hogy több türel-
mem legyen minden-
hez.” Szabó Tamás
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Helyszín: Băseşti – Máramaros megye

Idıpont: 2008. június 30 – július 12

Résztvevık: gyerekek, tinik Szatmárnémetibıl és környezı településekrıl
Tábori beszámoló
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A Harmatcseppek 2008. május-júniusi rejtvényének 
megfejtése: „Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozza-
tok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata 
a Krisztus Jézus által ti hozzátok”  (1Thessz 5,16-18).

Helyes megfejtők: Debre Elizabeth – SzilágyPerecsen, 
Marian Leonóra – Tarcsa, Sipos Kriszta – Hadadnádasd, 
Csapó Bernadett – Szilágyszentkirály, Csáki Hannelore – Er-
ked, Boncidai Hortenzia – Szilágyperecsen, Varga Johanna 
– Szilágyerked, Telegdi Tünde – Paptamási, Sipos Tábita – 
Hadadnádasd, Kerekes Ildikó, Ipp, Nagy Obed-György – 
Nagyfalu, Bántó Barbara - Sámson.

Jutalomban részesül: Csapó Bernadett és Varga Johanna. 
 Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik!

ui. Jutalmat kapnak Hiri Károly és Kerekes Ildi-
kó a beküldött rajz ill. történelmi anyag miatt.

Jeanne D’Arc

Francia hős, lathiringiai család szü-

löttje. Célul tűzte ki felszabadítani 

Franciaországot az angol megszállás 

alól. 1428-ban meggyőzte Robert de Ba-

udricaurt-ot, hogy fegyveres kísérőket 

bocsásson a rendelkezésére, hogy kikísér-

hesse a trónörököst, VII. Károlyt. 

1429 folyamán az általa vezetett csa-

patok mentik fel Orleánst az ostrom alól és Károlyt megko-

ronázzák Reimsben. Párizs felszabadítására indított 

sikertelen kísérlete után a franciák fogságába esik, akik 

átadják az angoloknak. Bíróság elé állítják, elítélik és 

1431. május 30.-án Rouen piacán, máglyán elégetik. 

„Az tetszett a táborban, hogy voltunk kirándulni. Otthon is szeret-
nék énekelni és többet olvasni a Bibliát.” Merci

„A szorgalmamon változtatnék, hogy többet segítsek, dolgozzak.” 
Patrik

„Szeretném elkerülni a csüggedés mocsarát és a lustaságot.” 
Moroz Tamás

„Jó lenne, ha szigorúbbak lennétek a fiúkhoz, mert csúnyán be-
szélnek.” Moroz Lóránd

„Nekem tetszett, hogy sokat versenyeztünk, nagy a terület, szép 
volta a történet. Hiányzott anya és a játékaim.” Blatniczki Dóra

„Én azt tanultam, hogy ne legyek elégedetlen.” Oláh Mirjám

„Amit otthon is gyakorolni szeretnék az: legyek hálás, szor-
galmas, jó és szolgáljam Istent. Amit változtatnék az életem-
ben: minden erőmmel szolgálnám Istent, mindenkor hálát 
adnék.” Ghirasin Anna

„Nekem az idei táborban sok dolog tetszett. Többek között 
John Paton misszionárius története és a focimeccsek. Persze ez jó 
idő nélkül nem lett volna lehetséges. Tanultunk alázatot, türelmet, 
szorgalmat és sok más Lélekgyümölcsöt. Szeretném, hogyha miután 
haza megyek, sok gyümöl-
csöt teremjek.” Kiss Máté 

„Engem nagyon megérintett a Remény vagy 
csüggedés lecke és megtanultam, hogy van re-
mény!” Gergely Noémi
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A puzzle-darabokat összeválogatta:
Kovács Judith



Kézimunka

Nem tudom mennyire trendi dolog, ha van saját kézzel írt, általad 
összegyűjtött verseket tartalmazó füzeted, de azt tudom, hogy sosem ár-
tott, ha szereted a szépet, ha szeretsz olvasni, ha érdekel, hogy ezerféle-
képp is el lehet mondani ugyanazt a dolgot,… 

Ha már elkezdted szeretni a szép verseket, az elgondolkodtató idéze-
teket, néha jól fog, ha van egy különleges hely, ahol megőrizheted eze-
ket magadnak. Ez lehet egy egyszerű dokumentum a számítógéped 
merevlemezén, vagy akár egy verses füzet. Íme, egy ötlet, hogyan ké-
szíts egyedi tervezésű verses füzetet. Szükséged lesz egy füzetre, szí-
nes lapokra és kevés ragasztóra. 

Nemcsak a díszítő elemek készülhetnek színes papírból, de bevonha-
tod az egész füzetet is színes papírral (így színben jobban passzolhat 
egymással az alap és a virág)… a színeket te választhatod. Már csak a 
díszítésül használt virágokat kell elkészítened! 

Ha A4-es papírból négyzetet vágunk, megmarad egy kb. 21x9 cm-es 
téglalap. Ezt a téglalapot négy darabra vágjuk a felezők mentén. Így 
négy darab kb. 10,5x4,5 cm-es téglalapot kapunk. Egy ilyen téglalapból 
alakul ki a kettős szirom. Egy teljes virághoz meg kell hajtogatni mind a 
négy téglalapot. 

A virág közepét elütő színből vágjuk ki – két kisebb méretű kör. 

1. Félbehajtjuk a téglalapot a 
hosszú felezője mentén. 

2. A rövid felező mentén 
oda-vissza hajtást végzünk.

3. Felhajtjuk az alsó, nyitott szé-
leket a rövid felező mellé.

4. A felső réteget kinyitjuk ol-
dalra, ameddig a papír engedi.

5. Ismételjük a 
másik oldalon is.

6. Megfordítjuk.

8. Kihegyezzük a szir-
mok minden sarkát.

9. Belül is, kívül is be-
hajtással kerekítjük a kicsi 
sarkokat. Megfordítjuk.

10. Kész a kettős 
szirom. 

11. Már csak három ugyan-
ilyen szirmot kell meghajtogatni 
és jöhet a ragasztás! Ragasztózd 
be a virág közepének kivágott 
kört. Helyezd pontosan egymás 
mellé a négy kettős szirmot, majd 
illeszd a tetejére a második kis 
kört. Kész is a virág!

7. Ferdén lehajt-
juk a szirom belső 
sarkát.

Versek + Origami = ??? ☺


