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Szelídség
csodabogár ez? Egyik tévésorozatban se
M ilyen
főhős – mondod. És egyik reklámra se láttad
felfestve. S ráadásul még az iskolában se oktatják.
S ha jól meggondolod, nem sok ismerősödnek van
ilyen tulajdonsága. Persze, hogy nincs, mert manapság azt tartják, hogy csak az érvényesül, aki könyököl, törtet, kitűnik a sorból valamilyen formában.
Az első reggel a táborban úgy történt, hogy Dóra
mellett láttam üres terítéket s helyet foglaltam.
Hozzá is láttam reggelim elfogyasztásához. Észrevettem, hogy a tányérom lekváros, de azt mondtam
magamnak, hogy ne légy olyan finnyás Márta,
hogy ügyet csinálj belőle. Láttam, hogy a csészém
tele teával, meg is köszöntem, hogy előre kitöltötték nekem, pedig nem is sejtették, hogy ki fog letelepedni melléjük. Mit se sejtően folytattam a
reggelizést. Egyszer csak megkérdi a kiszolgáló
lány, hogy mindenkinek elég volt, amikor megszólal Dóra, és azt meri mondani, hogy nem. Abban a
pillanatban jöttem rá, hogy én tulajdonképpen a
Dóra terítékéből ettem. És Dóra szótlanul ült és
várta a fejleményeket. A felszolgáló lány azonnal
hozott neki tiszta terítéket, s ő
hozzá fogott, hogy folytassa a
reggelizést. Meg sem haragudott. Nem pörölt velem, hogy nem voltam
figyelmes, nem rótta föl
nekem, hogy elvettem a
tányérját… Csodáltam
ezt a kislányt… Nagyon kínosan éreztem magam. Nem is
tudtam, hogyan tegyem jóvá…
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Borzási Márta,
Marosvásárhely
Azon a reggelen, sokat tanultam
szelídségből Dórától, gondolom egy
egész életre.
,,Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet” (Mt 5,5) – olvassuk a Bibliában.
Míg a Biblia boldogoknak nevezi a szelídeket,
a világ mámlászoknak, tedd-el-ne-vedd-el embereknek.
A kérdés az, hogy neked kinek a véleménye
számít. Az élő Isten véleménye fontos számodra, vagy az embereké, akik ma vannak, viszont holnap nem biztos. Hogyan rendezed be
az életedet? Ez csak rajtad áll!
A szelídségről a Bibliában még azt is olvassuk, hogy az élő Isten Szentlelke termi meg
azokban, akik Őt teljes szívből szeretik. „Az
ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 5,23).
Szereted-e Őt teljes szívedből? Ha igen, akkor Ő szelíd emberré alakít, olyanná, aki ellen
nincs törvény, s garantáltan boldog leszel!

Rejtvény
Meghatározások
1. Valakire rosszat mond.
2. Már nem kisfiú.
3. Könyörület.
4. Cica.
5. Kacagna.
6. Sárkányt röptet.
7. Fázik.
8. Erőtlen.
9. Egyidős.

10. Előkelő darázs.
11. Fontos jutalom.
12. Ismert, kedvelt.
13. „Régóta az üzletben van” (két szó).
14. Kutya utánzása.
15. Megdob.
16. A föld felé.
17. Sokszor.
18. Macska teszi.
19. Áldás hegye!
20. Méhek románul.
21. Eltekeredik.
22. Leggyorsabb állat.

Az első szó utolsó betűje egyben a második szó első
betűje is. A megfejtést megtalálod ha az első, a hetedik
és az utolsó oszlop betűit rendre fentről lefele haladva
összeolvasod. Beküldési határidő: szeptember 29.
Készítette: Sípos Sára, Szatmárnémeti

A lélek gyümölcsfája 4.
Kézimunka

Az aratásnak már vége, lassan közeledik a szüret.
Hogy állsz a gyümölcsterméssel? Lesz mit szüretelni,
ha itt az ideje? Folytassuk a gyümölcstermést életünk fáján a szelídséggel,
azaz a szilvával.

Gyermekként egyik nagy élményem volt, amikor eljuthattam a
tengerpartra. Különleges varázsa volt a víznek. Ott hullámzott a lábam
előtt mérhetetlen tömegben a szelíd, tengerkék víz. Természetesen az a
nagy kékség, nem volt állandóan szelíd: néha az óriási szélben vadul, félelmetesen csapkodott, tajtékzott.
A szilva egyszerű kék színe eszembe juttatja a valódi szelídséget,
mely Jézus jelenlétében a vad viharok, szelek hatására sem tűnik el.
A minta alapján elkészítheted ezt az újabb gyümölcsöt az előbbi lapszámban leírtak alapján. (A kivágott mintát díszítheted apró, színes szalvétagalacsinnal, egészben felragasztott gyűrtpapírral vagy
egyszerűen festheted, színezheted.)
Bőséges szelídségtermést!
Szeretettel: Réka
ui. Az előbbi lapszámban közölt rejtvény határideje lapzártakor még
nem járt le, így a megfejtést és a
megfejtők névsorát csak a következő lapszámban közöljük.
Addig is várom leveleiteket a legújabb rejtvény megfejtésével és a
legfrissebb nyári élményekkel!

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában.
Szerkesztő: Dobai Réka, Grafika: Solczi Klára,
Tördelés, grafika: Havas Péter,
Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti
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„Mit tenne a szelíd Jézus?”
Juditnak az iskolában arra
A amikor
kérdésre kellett válaszolnia,
hogy van-e példaképe, ki az, és miért,
azonnal Péter bácsira gondolt a szomszédjukból. Amikor bemutatásra került sor, a kislányé egészen egyedinek
számított a magyarázattal együtt a
Molnár
sok híresség mellett, akiket a többiek
Adina
szépségük, sikerességük, gazdagságuk miatt megneveztek. „Kati néni a
szomszédban komoly beteg, Alzheimer kórban
szenved. Olyan stádiumban van, hogy legtöbbször meg sem ismeri a férjét. Péter bácsi minden nap főz, takarít, mos, és minden héten friss
virágot vesz a feleségének. Igazából intézetbe is
vihetné a feleségét.”
Péter bácsi szelídségével tűnt ki Judit számára. A többiek értetlenül néztek, a szelídség fogalmával nem nagyon voltak tisztában, és
különösen annak értékével nem. A tanító azonban nagyon megdicsérte Juditot.
Te mit válaszoltál volna a kérdésre Judit helyett? Gondolkozz most el egy pillanatig ezen,
mielőtt tovább olvasnál.

Ige-harmat

hogy megesett a szíve a gyászoló özvegyasszonyon, és feltámasztotta a fiát. Onnan, hogy nem követelt paripát a szürke szamár helyett, amikor bevonult Jeruzsálembe. Onnan,
hogy mint egy bárány, némán tűrte a bántalmazást, a
gúnyt, és nem védte valós érdekeit és igazát. Onnan, hogy
nem mutatta meg a szidalmazó katonáknak és a papoknak
a hatalmát a kereszten való halála előtt. Onnan, hogy nevén szólította Mária Magdalénát a sírkertben, és elbeszélgetett a tanítványokkal az emmausi úton, mielőtt felfedte
volna magát előttük. Még folytathatnánk a sort, de most ti
gondolkodjatok egy olyan mozzanatra, amely az Úr Jézus
szelídségét mutatja be nekünk.
Most azt próbáld megfogalmazni magadnak, hogy miként
követhetnéd az Úr Jézus példáját a szelídség gyakorlásában. Talán változtatnod kell valamilyen szokásodon vagy viselkedésmintádon? Talán túlságosan is képviseled a saját
véleményedet, érdekeidet és igazadat? Annak ellenére,
hogy a szelídség nem gyávaság vagy meghunyászkodás, összefüggésben van
a lemondással, az önzetlenséggel, az alázattal és az
irgalommal.

Nem népszerűek ma a lelki értékek, a lelki
erények. Ennek egyik oka az, hogy nem erényekkel születik az ember. Tanulni lehet és kell
őket. Honnan tudjuk ezt? Jézus Krisztus mondja: „tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok.” Biztos lehetsz abban, hogy
Isten nem kér tőlünk soha olyasmit, amit nem
tudunk teljesíteni. Ha ismered Jézust, ha tudod, kitől és kinek a segítségével lehet megtanulni a szelídség leckéjét, akkor eredményes
lehet a törekvésed.

Honnan tudjuk, hogy az Úr Jézus szelíd volt?
Onnan, hogy nem teremtette le a farizeusok kémeit, amikor el akarták gáncsolni a beszédben,
hanem szóba állt velük a saját szabályaik
szerint. Onnan, hogy ölébe vette a kisgyerekeket, akiket hozzá vezettek. Onnan,
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Olyan sokan próbálják elsajátítani a kereszténységet anélkül, hogy a szívük gyökeresen
megváltozna. Akik ezt teszik, nem értik az Igét.
Holott, hogyan kezdődik az igazi, hatékony tanulás? A feladat tökéletes megértésével. Az Úr
Jézus parancsában ott van a Szív. Mit is jelképez a szív? Lényünk legmélyebb, legbensőségesebb részét, érzelmeink központját. Ha a szív
nem szelíd, akkor a viselkedés csak alázatoskodó, képmutató lehet. Először át kell adnom az
életem, a szívem Istennek, csak azután kezdődhet a tanulás, a fejlődés, a keresztény élet.

Segíthet a gyakorlati tanulásban és alkalmazásban, ha folyamatosan felteszed magadnak a kérdést: „Mit tenne
Jézus?” Kívánom, hogy még ma kezdj el őszinte választ keresni erre a kérdésre.

Bagoly Bé titokzatos esete

Mesesarok
ovisoknak

Minden állat aludni tért. A
B eesteledett.
madarak is hazarepültek a fészkeikre.
Csak Bagoly Bé nem volt álmos. Ő mindig
naplementekor ébredt fel. Így volt ez most
is. Kicsit rosszabb kedvű volt, mint máskor.
Huhu bagoly volt a legjobb barátja. Most vele is összeveszett.
– Soha többet nem beszélek vele! – mérgelődött magában Bagoly Bé.
Elindult ennivalót keresni. De úgy belefeledkezett a mérgelődésbe, és a gondolataiba,
hogy csak akkor vette észre a fát maga előtt,
amikor nagy puffanással nekirepült.
– Hogy ennek a fának is épp ide kellett nőnie! – kiabálta mérgesen Bagoly Bé, amint a
földről próbálkozott ismét felrepülni. Nagy
nehezen sikerült is neki, de érezte, hogy az
egyik szárnya nagyon fáj, és persze a feje is
a fával való összetalálkozás miatt.
Barátja, Huhu, nem tudta, hogy mi történhetett vele, ami miatt ilyen rosszkedvű. Mindenki úgy ismerte Bagoly Bét, mint az erdő
legszelídebb madarát. Ő volt az, aki kibékítette a veszekedő állatokat. Amint felkelt a
nap Huhu erőt vett fáradságán, és összehívott néhány madarat. Arról kérdezte őket,
hogy tudják-e, hogy mi történhetett Bagoly
Bével, ami miatt ilyen rosszkedvű és ideges.
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De senki nem tudott semmit. Teltek a napok és az éjszakák, és Bagoly Bé egyre gorombább volt mindenkivel. Egyik nap a
szomszéd fán a kismadarak olyan vidáman
hancúroztak, hogy felkeltették őt, ezért odarepült és az egyik kismadarat jól megcibálta. Szegénykének alig marad valami a
frissen kinőtt tollából. Nem is csiripeltek
attól kezdve a környéken a kismadarak.
A fiókák félni kezdtek tőle, a felnőttek
kétségbeesetten próbálták megtudni, hogy
mi miatt változott így meg. Huhu naprólnapra szomorúbb lett barátja miatt. Egyik
reggel Bagoly Bé nem jött haza.
– Segítsetek! – kiabálta Huhu a többieknek, amint észrevette, hogy barátja nem került elő. Keservesen sírt, de hiába
próbálták vigasztalni a többiek. Akkor
hagyta abba a sírást, amikor a madarak elhatározták, hogy megkeresik Bagoly Bét,
és utánajárnak annak is, hogy mi történhetett vele. Elindultak a madarak,
hogy megkeressék Bagoly Bét. Reggeltől estig keresték. A többi bagoly naplemente után is
folytatta a keresést. De hiába. Keresték egy héten át,
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de nem találták. Huhu megsiratta barátját, mert biztos volt benne, hogy soha többet nem látja már. Abbahagyták a
keresést.
Egy hét múlva az állatok arra lettek figyelmesek, hogy a szarka nagyon kiabál a
tölgyfa tetején.
– Gyertek gyorsan! Gyorsan! Nézzétek,
ki jön!
– Ez Bagoly Bé! – huhogta örömmel Huhu.
Bagoly Bé volt. De alig ismertek rá. Nagyon rosszul nézett ki. Az utolsó szárnycsapásokat alig bírta megtenni már.
Mielőtt leszállt volna, ájultan zuhant a
földre. Akkor vették észre, hogy a szárnyain egy galambfiókát hozott. Neki semmi
baja sem volt, csak nagyon megrémült. A
fiókát a galambdúcba fogadták, Bagoly
Bét meg Huhu ápolta hűségesen. Pár nap
múlva már lábra is tudott állni, de repülni nem.
– Hol jártál? Mi történt veled? És ki ez
a galambfióka? – kérdezősködött Huhu.
– Nagyon fájdalmas történet, de elmondom neked! Akkor kezdődött, mielőtt még
összevesztem volna veled. Amint estefelé
az erdőszélén repültem ennivalót keresve,
egy sast láttam, amint egy vadgalambfészket figyel. De nem voltam elég bátor, hogy
figyelmeztessem őket, hogy veszélyben
vannak. A galamb amint meglátta a sast,
megpróbálta fiókáit elrejteni, de késő volt.
A sas nagy sebességgel repült a fészek fe-

lé. A galamb, hogy megmentse a fiókáit, kirepült a fészekből. És őt kapta el a sas – mondta
csendesen Bagoly Bé.
– Mi történt utána? – kérdezősködött tovább
Huhu.
– Megmenthettem volna az egész családot,
de nem voltam elég bátor. Arra gondoltam,
hogy mi lesz, ha a sas engem kap el. Gyáva
voltam és csak magamra tudtam gondolni. Így
repültem haza. Magamra haragudtam, nem
rád. Bocsáss meg nekem!
– Nem haragszom rád, akkor sem haragudtam! Te a barátom vagy. Nagyon sokat kerestünk, és aggódtunk érted.
– Otthagytam az árva fiókákat. De nem tudtam nyugodtan aludni, folyton arra gondoltam, mi van, ha a sas visszamegy. Másnap
este visszamentem a fészekhez, és egész éjjel
vigyáztam rájuk. Nappal hazajöttem. De amikor újra visszamentem, a fészket üresen találtam. Később találtam rá erre a fiókára,
rémülten húzódott meg a lombok között. Mielőtt a sas lecsapott volna a fészekre, ő még ki
tudott repülni. Ott maradtam vele. A sas újra
visszajött, nem menekültem el. Megvédtem a
fiókát, megtépett, de életben maradtam, és hazahoztam, mert itt biztonságban lehet a fióka.
– Örülök, hogy hazajöttél! A fiókára is vigyázunk! – ígérte Huhu, és úgy nézett barátjára,
mint egy igazi hősre.
Bagoly Bé meggyógyult. Újra olyan lett,
mint régen, szelíd és békés. A madarak felnéztek rá. S ha valakik veszekedtek, szelíden intette és kibékítette őket.
Kiss Adina
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Beáta

Zsolt

Noémi

Tőkés Beáta

A lapszámban szereplő rajzokat a nyárádmagyarósi gyerekek készítették

Kézimunka

Pillangócsüngo
„Pillangó, ha lehetnék, táncolnék, míg röpít a szél,…
De gyermeked lettem, köszönöm Istenem én !”

1. Egy kb. 10x10 cm-

!

es színes kartonlapot
hajts ketté, és az oldal felére rajzold rá a pillangó
egyik szárnyát. Majd
vágd ki a körvonal mentén.

2. Külön papírból vágd
ki a pillangó törzsét. (Használhatsz sötét színű színes papírt, vagy fesd be
sötét színűre.) A pillangó
mindkét oldalára ragassz
törzset.

3. A csápját vékony drótból készítsd, amelyet átszúrva átfűzöl a pillangó fején
keresztül vagy pedig ragasztószalaggal rögzítheted.

5. Szükséged lesz még három hurkapálcikára, amelyekre fonállal az ábrákon látható módon felfüggesztheted a
pillangókat.
Ahhoz, hogy a pillangók megfelelőképpen „repüljenek”, körülbelül a testük
közepétől fogva kell felfüggeszteni
őket.
(Próbálkozhatsz
több felfüggesztési
ponttal, amíg a felfüggesztett pillangó
vízszintesen egyensúlyban marad.)

4. Díszítsd ki a pillangó
szárnyait. A díszítésnél használhatsz csillámport, színes
papírdarabkákat, stb. Készíts négy különböző színű
pillangót.

6. Az egészet
felakasztva, már
csak enyhe szellőre van szükséged, hogy a
pillangóid táncot
járjanak a levegőben.

6

Gyengeség avagy szelídség?
lenni és szelíd maradni, akkor is ha
S zelíd
háborognak körülöttem... hányszor küszködtem magamban, magammal ezért. Sokszor elbuktam.
Még most is, közel 40 év távlatából arcpirulással emlékezem egy „bátor”
tettemre. Útban voltunk
hazafele az iskolából egy
jó csapat tizenéves, legtöbben osztálytársak.
Egy patak menti
csendesebb utcában
andalogtunk, amikor
egyik lány elkezdett
valamiért csúfolni.
Erre a többiek: és te
hagyod magad?
Ilyen gyáva vagy?

pedig már tudtam a 37. Zsoltár 11. versét: „A
szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.” Hát nekem mindenem
volt, csak békességem nem. Szégyenkezve oda
kellett mennem osztálytársnőmhöz, megalázkodni és bocsánatot kérni – ej de nehéz volt...
mert nem tudtam szelíd maradni. Egy év sem
telt el, Isten keményen beleszólt az életembe.
Ágyba fektetett majdnem egy évre, s közben a
türelem, a szelídség iskolájába járatott. De nemcsak: személyesen megszólított. Megértettem
ítéletét, bűneim terheltek. Megvallottam, bocsánatáért esdekeltem. Ő megbocsájtott. Azóta járom a szelídség iskoláját, még most is van úgy,
hogy elbukom.
Ma, ugye már nagyon divatjamúlt szelídnek
lenni. Az értelmező szótár szerint szelíd ember:
akiben nincs semmi erőszakosság, durvaság.
Véglegességtől mentes, nyugodt, engedékeny,
barátságos.
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Nyugodtnak, barátságosnak lenni gondolom
számodra is kecsegtető, de engedékeny lenni és
maradni (nem a rosszban!), soha sem lenni erőszakos, ez már túlzás, ez nem menő. Mit is mondanak a barátok?? Valószínű, nem fognak
körülrajongani, még megdicsérni sem. De aki
azt mondta: „...tanuljátok meg tőlem, hogy én
szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” (Mt 11,29/b) – Ő, Jézus
Krisztus, annál inkább értékeli. A szelídségnek
jutalma van: a lélek nyugalma és öröksége: a
belső békesség. A szelídség nem gyengeség, a
szelíd ember határozott, céltudatos, egyenes,
nem megalkuvó.
Ha puhánynak, gyávának tartanak a társaid,
mert szelídségre törekszel, ne feledd: a békesség nagy kincs és ennek ára van.
Ennyi kellett
nekem, nekilöktem kétszer is a templom kerítésének az osztálytársnőm. Ő meghúzta magát, a csapat
diadalmasan fejezte ki tetszését (vagy kárörvendezését?), az én szívemben pedig egy csendes
hang nagyon hangosan kezdett „zakatolni”.
Leverten, szomorúan ballagtam hazafele. Aznap
nem ment az amúgy könnyű tanulás. Másnap
ólomlábakkal haladtam az iskola felé, hátitáskám mintha mázsányi lett volna. S
mindez, mert nem maradtam szelíd...
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A Biblia mondja: „...a szelíd beszéd megtöri a
csontot” (Péld 25,15). Ha durcás, haragos a barátod vagy a szomszédod, próbáld ki a szelíd beszéd hatását – érdemes. Magunktól nem megy,
de van megoldás: Jézus Krisztus tud és kész segítni, hogy a dacos, makacs, akaratos, néha dühöngő szívet kicserélje egy szelíd, békés szívre.
És akkor vágyjuk tanulni a szelídséget,
egy életen át.
Kellemes, hasznos szünidőt kívánok,
jókedvet a tanuláshoz új iskolai évben,
és jó előrehaladást a szelídséget
tanulgatva!
Vékás Erzsike néni,
Szatmárnémeti

Tudóska

Szelídség a természetben

Az özönvíz után Noé egy galambot engedett ki
a bárkából, amely olajfalevéllel tért vissza. Így lett
a béke jelképe a galamb, csőrében olajfalevéllel.
Az Ószövetségben az egyik legkedvesebb áldozati
állat. A galamb szelíd madár: nem áll ellen az ellenség támadásának és nem vág vissza. Még ha a fiókákat támadják is, csupán nagy hangon fejezi ki
mélységes fájdalmát.
Az Úr Jézus mondja: „Íme, Én elküldelek titeket,
mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok”
(Máté 10,16).
A juhokról, bárányokról több mint 750 helyen ír a Biblia. Az áldozati szertartásban egyik leginkább használt állat. A juhok kiszolgáltatott állatok: függnek a pásztoruktól, hogy ivóvízhez és
legelőhöz terelgesse őket, megvédje őket a vadállatoktól. Az engedelmesség, szelídség jelképei. Mivel tökéletesen tiszta volt és teljesen alávetette magát az Atya akaratának, az Úr Jézust, az Isten
Bárányának is nevezték.

Nem a legszelídebb állat, de a
legnehezebb kihozni a sodrából:
a vombát. Ausztráliában, és a
környező szigeteken él, erszényes állat, mint a kenguru. Így
vall róluk egy természettudós:
„Egy vombátot évekig együtt tartottam egy cerkófmajommal. El
sem lehet sorolni, hogy a huncut
cerkóf mennyit bosszantotta a
vombátot, de az fel sem vette. Ha
éppen nem piszkálta fülhúzgálással, bokszolással, akkor lovagolt
rajta.”
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Egyik róla szóló prófécia így hangzik: „Amikor kínozták, alázatos
maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik,
vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki
száját” (Ézs 53,7).

A tengeri tehenek családjába a manátuszfélék és a dugongfélék tartoznak.
Nagytermetű, szelíd emlősállatok, egész életüket a vízben töltik. Akár 3.5 méter hosszúra,
másfél tonnásra is megnőhetnek – kb. akkorára, mint egy
mikrobusz. Általában a víz felszíne közelében úsznak, és 35 percenként feljönnek lélegezni. Kizárólag a tenger
növényzetével táplálkoznak,
amelyből 50 kilót is megesznek
naponta.

Imola

Nagy Ingrid

„Boldogok a szelídek” (Mt 5,5)
egy tanító megkérdezte a
E gyszer
gyermekeket, hogy mi a szelídség.
Az egyik gyermek azonnal válaszolt: szelíd az, ami nem vad. A szelídséget ellentétpárokkal lehet legkönnyebben
megmagyarázni, pl. bárány-farkas.
Vizsgáljuk meg, miben látszik, hogy
szelíd vagyok.
1. Gondolatok. Jézus szerint a szívből
származnak a gondolataink. Az elménk
hasonlít a melegágyhoz, amibe magvakat
ültetnek. A Biblia pedig a jó mag, amit el
kell vetni. Építő történetek, jó könyvek és
nemes tervek mind szelíd szívet művelnek. Mert ha nem műveljük, elvadul. Ezzel szemben a vad ötletek, vagy agresszív
filmek ellenkező gyümölcsöt teremnek.
2. Tekintet. Biztos észrevetted már,
hogy a legtöbb embernek az arcára van írva a természete. Az arc a lélek tükre. A
romboló gondolatok nyugtalanságot és
szomorú ábrázatot hoznak, mert csak a
szelídek lehetnek boldogok.

3. Beszéd. Ez az előző
kettő folytatása. A gondolatok befolyásolják érzelmeinket, ezek pedig a
beszédünket. Hogy mennyire vagy szelíd, az legjobban
a szavaidon mérhető le. Ezt
más is hallja és érti. Sőt másokban is gondolatokat és
érzelmeket ébreszt, és nem
mindegy hogy milyeneket.
4. Viselkedés. Még a legapróbb mozdulataid is elárulhatnak. Van gyöngéd érintés és van elutasító lökés. Van tiszteletet adó,
előzékeny mozdulat, és van erőszakos könyökölés. Vannak mogorvák és vannak kedves emberek. Egyszer egy
gyermek így imádkozott: „Úr Jézus, kérlek, változtasd
az összes rossz embert jóvá, a jó embereket, pedig kedvesekké.”
Ez a négy terület egymásra épül. Olyan, mint a piramis, nem lehet a csúcsán kezdeni. Előbb az alapot kell
megvetni. Vigyázz, hogy a szíved és a gondolataid mindig tiszták és szelídek legyenek, így
egész természeted és viselkedésed ilyen lesz.

Sallai Jakab lp. Nyárádmagyarós

Nagy termete ellenére az ír farkaskutya a legszelídebb ebek közé tartozik. Csendes, nyugodt,
jóindulatú fajta. Rendkívül erős
és méretéhez képest meglepően
gyors mozgású kutya, a kelták főleg vadászat miatt tenyésztették.
A durva külső meleg, gyermekszerető szívet takar.
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Johanna

A szelídgesztenye hosszú életű fa, többszáz évig is elél. Termése igen értékes táplálék, teljesen pótolni tudja a gabonaféléket és
burgonyát. Olaszországban mindennapi eledel, lisztté őrölve kenyeret is sütnek belőle. Nálunk főleg Nagybánya vidékén és a Bánságban termesztik. Bár hasonló a nevük, a vadgesztenye nem rokona
a szelídgesztenyének. A virágjukról is nyilvánvalóan látszik, hogy
még távoli rokonság sincs köztük.
Harmatcseppek - 2007. július-augusztus

Parajd -2007.
2007. június 25-július 2. között Parajdon táboroztunk az erdőszentgyörgyi körzethez tartozó misszió állomásokról való gyerekekkel. Közülük kevésnek volt
része még táborozásban.
A táborozás után megkérdeztük a gyerekeket, hogy
számukra mi volt a legjobb a táborozásból.
Gábor Margit (10) Havadtő: Nekem nagyon tetszett a kirándulás a sóbányában. Mindenütt csak só.
Érdekes volt, hogy a sóbányában van templom. Ott tanulmányoztuk a zöld füzetecskét: a Négy lelki törvényt, ahogy Zoltán magyarázta.
Balázs Kati (13) Rava: Az nagyon tetszett, hogy
forgót készíthettünk papírból.

Gábor Erzsike (15) Havadtő: Igazán jól éreztem magam és szívesen segítettem. Nekem tetszett a Mózes
története, ahogy Márta néni előadta: a tíz csapás Egyiptomon, a csodálatos átkelést a tengeren, ahogy az
egyiptomiakat elborították a hullámok.
Gábor Zita (8) Havadtő: Nagyon szerettem hintázni,
még a bányában is, de Tábitával volt a legjobb, mikor
este szép mesét mondott nekünk.
Gábor Lajos (13) Havadtő: Nekem azért is tetszett
ez a táborozás, mert sok új barátom lett.
Stoica Krisztina (8) Balavásár: A Barna orrú története, amit Mirjám mesélt, nagyon tetszett nekem. Finom
ennivalókat ettünk, talán a rizses gomba volt a legjobb.
Raffi Rezeda (10) Balavásár: Nekem az tetszett, mikor együtt imádkoztunk Tábival a hálóban. Egyszer arról volt szó: Isten olyan, mint az eső, biztos, hogy eljön.
Raffi István (11) Balavásár: Szép volt az a történet,
amikor Mózes született, majd megmenekült a vízből és
a fáraó leánya nevelte fel, ő lett Isten népének vezetője. Finomakat ettünk, még fánkot készítettek.
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Stoica Gabriel (12) Balavásár: Nekem a verseny tetszett a legjobban, még a fiúknak is kellett ugrókötelezni
tízet, azután zsákba ugrani, szaladni, pattogtatni a labdával, összeszorítani a labdát a térdünkkel és úgy szaladni és a többi…
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Balázs Rita (11) Bözöd : Mi, a lányok egyik este
megbántottuk Tábitát, nem fogadtunk szót, de beláttuk, hogy rosszul tettük. Reggel a szabadban imádkoztunk, hogy az Úr bocsássa meg, és engesztelje
ki Tábit, utána én bocsánatot kértem a csoport nevében, majd a többiek is, és azután jó volt minden.
Kristóf Emese (13) Erdőszentgyörgy: Szép volt a
vetítés az Egyiptomból való kivonulásról.
Kristóf Emőke Orsolya (12) Erdőszentgyörgy: Nekem a Johanna bizonyságtétele tetszett, hogy ő 5
éves korában tért meg. Arra gondoltam, hogy akkor
az Úr engem is elfogad.
Kristóf Erika Júlia (11): Az utazás is szép volt a
maxi-taxival, csak mi voltunk benne a gyerekek Erzsikével és a sofőr.
Kérdezett: Tıtıs János

Stoica Róbert (12) Balavásár: Én az Áron csoportba
tartoztam és szép tanítást hallottunk a sasról: Isten úgy
védi az Ő gyermekeit, mint a sasmadár az ő kicsikéit.
Raffi Stefan (10) Balavásár: Nekem az tetszett,
ahogy Isten törvényt adott a népnek, az, hogy meg tudott nekik bocsátani, amikor aranyborjút készítettek maguknak.
Stoica Tíbor (13) Balavásár: Nagy élmény volt, hogy
a fiúk segítettünk gyűjteni fát a tábortűzhöz, hogy olyan
hosszasan égett, és felváltva énekeltünk a szebeni csoporttal. Ezek felejthetetlen események.
Ádám Szerénke Szemida (12) Bözöd: Sok szép
éneket tanultunk, azt hiszem a legszebb a vonatos
ének.
Balázs Zita (11) Bözöd: A kézimunkák újak voltak
nekem, festettünk a kőre és a papírra, a festményt hazahozhattuk.
Harmatcseppek - 2007. július-augusztus
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Nyárádmagyarósi
gyermekek a szelídségrol
l Mit

értesz azon, hogy szelídség?
Imola: A szelídség alázatot, kedvességet jelent.
l Milyen

a szelíd ember?
Betti: Kedves, örömteli.
Ingrid: Bátor.
Imola: Engedelmes.
Zalán: Tükrözi az Úr Jézust.
Zsolt: Nem mérges.
l Milyen

vagy te, amikor szelíd vagy?
Johanna: Amikor az oviban csúfolkodnak vagy bántanak, én ott hagyom őket,
és tovább megyek.
l Szerinted

nehéz szelídnek lenni?
Beáta: Nem nehéz
Miért?
Zsolt: Mert az Úr Jézus velem van.
Imola: Azt, hogy szelídek legyünk, akarnunk kell, és csak úgy lesz könnyű, ha
az Úr Jézus segít.
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l Kitől

tanulhatjuk meg a szelídséget?
Betti: Az Úr Jézustól tanulhatunk szelídséget.
Kérdezett: Kádár Ibolya, Nyárádmagyarós

