
Délutáni interjú 

szerda 

Na, végre, valami izgalmas! 
Gazdám parancsolt, hogy 
jövő hét elejére készítsem 
elő Widdel-t és Czippel-t, 
két öszvérünket, mert 
hosszú útra, valami máriás 
városba vonulunk. Jön a fél 
ház. Gyógykirándulás… De 
legalább világot láthatok! 

hétfő 

Egy folyón gázoltunk át. 
Nem nagy szám, de bará-
tommal, Terpesszel kipró-
báltuk az iszappakolást. 
Viccesen néztünk ki… 

kedd délelőtt 

Hát, ez jó! A fővárosban a 
zsidók királya megijedt, 
amikor gazdám gyógyítás-
ra kérte. Most egy prófétá-

hoz tartunk, ő fog talán 
segíteni. Ja, a város neve 
saMária... 

kedd este 

Ez nem semmi! Az a prófé-
ta olyan hihetetlen gyógy-
módot mondott gazdám-
nak, hogy bár nem akarta 
kipróbálni, de mi rábeszél-
tük: „Menj a Jordánhoz és 
fürödj meg benne hétszer.” 
Hát persze, miután az al-

konyati fényben a pávatol-
lal simogatás és a hideg 
s z a m á r t e j j e l 
melegdunsztos puhítás 
nem jött be, szolgatársaim-
mal mondtuk neki, hogy 
ez nem olyan nagy dolog, 
ne hagyja ki. A folyópartról 
láttuk, amikor a hetedik 
merítkezés után a gazdám 
kijött, hogy ez bejött!  
 
péntek este 

Egész úton hazafelé cso-
dáltuk, hogy milyen baba-
bőre lett a gazdának. Én 
meg azon gondolkodám,  
miként fogom szólítani azt 
az izraelita szolgálóleányt. 
Megkérem, meséljen töb-
bet az ő csodás Istenükről. 

padamak 

- Benne voltál a vizes vetél-
kedőben? 

- Igen. 

- Melyik játék tetszett a 
legjobban? 

- Az, amikor egy szívókával 
kellett vizet felszívni és 
megtölteni egy vödröt, 

meg az, amikor egy törté-
netet kellett előadni. 

- Te is benne voltál az 
egyik jelenetben? 

- Igen, én voltam a szegény 
ember. 
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„Krisztus  is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a víz 
fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje.” Ef 5:25-26 



Előzmény  

(Zákeus otthonában) 

Zákeus: 

- Gyermekeim, készítsétek el ezt a 
négy vödröt. A kincsesházunkból 
töltsétek meg színig arannyal. Dél-
után átmegyünk a szomszédba.  

(A szomszéd háznál) 

A gyerekek:  

- Éhes vagyok! 

- Én is! 

- Én is!  

- Mikor ebédelünk? 

Asszonyok: 

- Már nincs miből főznünk nektek, 
ma csak vacsorát kaptok. Olyan sok 
vámot követelt Zákeus az idegenek-
től, hogy sokan visszafordultak, 
nincs már eladnivalójuk. A fővám-
szedő egy vödörnyi aranyat vett már 
el jogtalanul tőlünk is.  

- És tudjátok mi történt? Jézus, ami-

kor erre járt, éppen Zákeushoz akart 
bemenni vacsorára. 

- Amikor a kúthoz mentem, én lát-
tam is, ahogy bement hozzá. Felhá-
borító, éppen őhozzá! 

- Meg sem érdemli! Egy asztalhoz se 
szabadna ülni ilyen bűnössel! 

 (Zákeus négy gyermekével megjele-
nik, minden gyereknél egy-egy vödör 
kincs, nehezen cipelik.) 

Zákeus: (bekopog) Adj’ Isten jó na-
pot!  

Apa:   
- Hogy mer maga hozzánk bejönni? 
Mit akar tőlünk? 

Zákeus:   
Ne féljenek, semmit nem akarok el-
vinni. Nem azért jöttem. Visszaadok 
nektek négyszer annyit, mint ameny-
nyit korábban jogtalanul elvettem. 
Hozzátok, gyermekeim! 

(a gyerekek behozzák a négy vödör 
aranyat) 

Apa:   
- Ezt komolyan gondolja? 

Asszonyok:   
- Hogy lehet ez? Ennyire megválto-
zott? 

Apa:   
- Nagyon örülünk, hogy így megvál-
tozott, kedves szomszéd! Az Úr Jézus 
sok csodát tett. De hogy ilyen válto-
zást! Jézus mondta, hogy adja vissza 
négyszeres mértékkel? 

Zákeus:   
Nem! De az Úr Jézus jelenlétében 
megemlékeztem a bűnről. Akkor 
elhatároztam, hogy visszaadom, és 
hangosan megfogadtam, hogy amit 
valakitől kizsaroltam, négyszeresen 
adom vissza annak. Erre azt mondta 
az Úr Jézus: „Ma lett üdvössége en-
nek a háznak!” 

Apa:   
Kedves szomszéd! Megünnepelhet-
nénk ezt a jövő héten együtt. A leá-
nyom menyegzőjére szeretettel meg-
hívjuk egész házanépével együtt. 
Eljönnek? 

Zákeus:   
Természetesen! Köszönjük! 

 

- Akik felmentek teljesen, azok 10 
körül. 

- Nagyon kellett sietni? 

- Nem, csak fáradtak voltunk, és ne-
héz volt felfele menni. 

- Ott fenn már jó volt a kilátás? 

- Én nem mentem egészen fel, de azt 
mondják, hogy jó le lehetett látni a 
völgybe. 

- Ezek után van még kedved másik 
túrához? 

- Hát persze, de nem ilyen másfél 
órás hosszabbítmányokhoz, ami öt 
percre volt ígérve. 

- Hogy érzed magad itt a táborban? 
Mi a véleményed? 

- Ma délután volt egy kis túra, ame-
lyen te is részt vettél. Ki hívott, hogy 
menjél? 

- Ott álltam éppen a lányokkal és 
beszélgettünk, amikor Csabi bácsi 
odajött, és említette ezt az öt perces 
túrát, ami végül kb. másfél órásra 
sikeredett. 

- És merre indultatok? 

- Kimentünk a táborból a patak mel-
lett, és megálltunk egy házikó mel-
lett, amin rajzok voltak, azt megnéz-
tük, és utána felmentünk a hegyre. 

- Egészen a csúcsra? 

- Igen, egészen fel. 

- Hányan voltatok? 

- Nagyon jó, mert nagyon szép a 
hely, a sok fa, meg a patak is nagyon 
aranyos. A programok is jók, ez a 
mai vetélkedő is jó volt, tetszett. 
 
Tóth Adrienn  
 

 

Életem leghosszabb öt perce 

Zákeus átmegy a szomszédba   

- drámajáték a piros csapattól – 
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Aranymondás 

„Hogyan tarthatja tisztán  
életútját az ifjú?  

Úgy, hogy megtartja igédet.”  
Zsolt 119:9 

Papp Dániel - tábori lelkész 

Pappné Major Krisztina - táborvezető  

Sütő Csaba és Szatmári Csaba -  

szabadidő és programfelelősök 

Szatmári Csabáné Dóri - pénztáros 

Tóthné Dr. Szatmári Edina - 

orvos (IX/3-as szoba a mosdó mellett) 

Sinka Csaba - a tábori lap szerkesztője 

A Tiszántúli Kerületi 

Gyermektábor vidám élete 

 

A következı  

személyek  

tábori körözés alatt 

állnak.  

Ha valaki látja ıket,  

mosolyogjon rájuk,  

hogy ne jöjjenek rá,  

hogy felismerték 

ıket! 

Körözés 


