Etalon

Keresztyén gyermeklap, 2007. szeptember-október

em olyan régen lehetőségem volt Magyarországra utazni. Erdélyi szemmel
N nézve
furcsa, hogy alig látni dombokat, hegyeket. Ha az unalomig látott
síkság után kissé emelkedik az út, máris a hegyekbe érkeztünk. Mi idehaza
csak kis dombocskáknak neveznénk, de ott az már hegy.
Egyik tesóm Temesváron folytatja tanulmányait. Míg számára ez egy hatalmas, nyüzsgő város, addig egyik csoporttársának ugyanaz a város kicsi,
pihentető, hisz ő a fővárosból, Bukarestből érkezett.
Ítéleteink függnek a viszonyítási alaptól. Matekórán érdekes játszani
Nekünk, keresztény emazzal a ténnyel, hogy ugyanaz a hosszúság lehet 9 vagy 3, de akár 1 is.
bereknek az etalon maga
Persze az eredmény eltérése a mérőeszköztől függ. Attól függően, hogy
Jézus Krisztus, olyanná lenarasszal, radírral vagy akár könyökkel mérünk, változik a mérőszám
ni, mint Ő, úgy szeretni, úgy
is.
fordulni türelemmel az emberekhez,
úgy munkálkodni a béMilyen jó, hogy időben gondoltak arra, hogy
kességért,
úgy imádkozni, úgy
egységesítik a méréseket, így például a hosszúszolgálni, mint Ő.
ság mérésére világszerte használják a métert, annak törtrészeit illetve többszöröseit. A méter
mindenhol ugyanannyi idehaza, Afrikában vagy
Ausztráliában.
Hogy lehet? Van egy ősméter,
ez lett az etalon, a minta.
Csupán néhány darabot készítettek belőle világszerte.
A legpontosabb minta Párizsban található. Egy másikat Magyarországon
őriznek a Budapesti Nemzeti Bank pincéjében egy
gyapottal kibélelt, lepecsételt ládában. A gyapotbélés egy
réztokot, az pedig magát a méterrudat tartalmazó, bársonybélésű tokot rejti. Ehhez a rúdhoz mérve
ellenőrizték a mindenkori méteresek valódiságát, használhatóságát.

Ha célom, hogy valódi keresztény legyek, elkerülhetetlen, hogy
Hozzá mérjem magam. Csak így kapok valódi, használható eredményt.
Milyen jó, hogy ebben a Biblia segítségemre van, és nincs egy ládába zárva, valamelyik pince mélyén, hanem
nap, mint nap kézbe vehetem, olvashatom! Nincs más eszköz a keresztény élet hitelességének
leméréséhez. A Biblia alapján levezetett mérések pedig mindig pontosak, hűen tükrözik azt, ahogyan
Isten lát.
Hol tartod a Bibliád? Neked
mi az etalon? Mihez és mivel
méred magad? Mihez viszonyítva vagy önmegtartóztató, mértékletes?
Kérd Isten bölcsességét
minden nap hisz egyedül Ő
tud segíteni abban, hogy a
mérések alkalmával
egyre kevesebb hiány legyen életedben!
Dobai Réka

Kézimunka

Spriccolásos technika
Kellékek:
- régi újságpapírok
- kötény
- préselt növények
- esetleg olló és vékonyabb kartonlap, ill. ceruza
- vízfesték
- edény a víznek
- régi fogkefe
- kicsi szita
A spriccolásos technika segítségével szép és egyedi dolgokat lehet készíteni, pl. képeslapokat. Igényel
egy kis türelmet és kézügyességet. Először ruhánkat
egy köténnyel, az asztalt pedig régi újságpapírokkal
védjük.
Lépések:

1. Növényeket préselünk – egy vastag könyvbe leveleket, virágokat teszünk és préselünk 2-3 napig
2. Préselt növény hiányában rajzolunk egy kartonlapra virágokat (tulipán) vagy különböző modelleket.
Ezeket ha kivágjuk sablonként lehet használni a képeslaphoz.

3. A préselt növényt vagy modellt egy fehér lapra
tesszük (a lap ne legyen túl vékony és lehessen képeslap formára hajtani) A fogkefét enyhén megvizezzük és festéket teszünk rá. A spriccolás elvégezhető
egy szita segítségével vagy egyszerűen kézzel.

4. Az első spriccolás könnyeben elvégezhető.
Többszöri spriccolás esetén a növényt levesszük a
lapról, amikor a festék meg van száradva, úgy a lapon mint a növényen. A spriccolás megismételhető
úgy hogy a növényt más pozícióba helyezzük a lapra.
5. Ha többszöri spriccolást végzünk különböző tónusú színek figyelhetők meg. Minden spriccolás után
a munkát kell hagyni száradni.
A lapot rá lehet ragasztani egy keretre, amely kiemeli a munkát.
Beküldte: Fekete Aranka és Sütő Magdi, Zilah
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Kötofék?
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen
nincs törvény” (Gal 5,22-23).

E

lérkeztünk egy hosszú, komoly szóhoz
a fenti igeversben, az önmegtartóztatáshoz. Próbáljuk csak meg szótagolni: Önmeg-tar-tóz-ta-tás. Hat szótagot számlálhatsz
benne, és ha megfigyeled, rájössz, hogy ez a
leghosszabb szó az igeversünkben. Ha még
nem is tudunk sokat róla, abban bizonyosak
lehetünk, hogy fontos.
Mielőtt elárulnám nektek a jelentését,
hadd kérdezzem meg, hogy tudja-e valaki,
mit is takar ez a szó egész pontosan... Ó, tudom, hogy mosolyogsz ezen a kérdésen, elvégre nem láthatjuk és hallhatjuk egészen
tökéletesen egymást, de én mégis meghívlak
téged erre a kérdés-felelet játékra. Lássuk,
mi lesz belőle.
Szinte hallom, amint komolyan azt válaszolja valaki közületek, hogy:
„Az önmegtartóztatás az, amikor valaki felszentelt pap...” Gyönge nevetést is hallok
imitt-amott, de várjatok csak, nem is mondott az illető butaságot!
Nini, ott jelentkezik valaki: „Az Úr Jézus
éhes volt, mégsem fogadott szót az ördögnek
a pusztában, hogy változtassa a köveket kenyerekké.”
Nocsak, egyre jobbak a válaszaitok. ☺
Te mit gondolsz? „Nagymamám minden
kedden csak kompótot eszik pirított kenyérrel.” – Vagyis, részleges böjtöt gyakorol, gondolom.
A válaszaitok mind hozzájárulnak az önmegtartóztatás jelentéséhez. Hadd nézzük,
mit mond az értelmező szótár: „élvezetektől
való szándékos tartózkodás”. Előtte az önmegtagadás szót találjuk, és mellette azt, hogy

Ige-harmat
„1) Az ember saját hajlamainak, vágyainak,
ösztöneinek tudatos megfékezése. 2) Valamely élvezetről való önkéntes lemondás.”

Így már érthetőbb, igaz? Feltűnő a meghatározásokban, hogy az ember saját akaratából dönti el,
hogy megfékezi magát. Egyesek nem házasodnak
meg, hogy még inkább Istennek és másoknak szolgálhassanak. Mások azért böjtölnek, hogy jobban tudjanak imádkozni és Istenre figyelni. Az Úr Jézus nem változtatta a
köveket kenyerekké, mert nem a saját céljaira kapta Istentől a hatalmat.
Kicsi korunktól tanítanak minket az önmegtartóztatásra: csokit csak evés után eszünk; el kell kérni a szomszéd
gyerek játékát, mielőtt elvennénk; el kell osztani a filctollakat, amit ajándékba kaptunk; idejében le kell feküdni, még
akkor is, ha jó műsor megy a tévében.
Legszívesebben az ellenkezőjét tennénk, nem szeretünk türelmesen
várni, vagy adni, de az eszünkkel tudjuk, hogy mi a helyes. Azonnal elítéljük azt,
aki gátlástalanul viselkedik, nincs tekintettel
másokra, akinek fontosabb a saját kívánsága. Azt mondjuk rá,
hogy el van kényeztetve, önző, gátlástalan,
szemtelen, stb. Ilyen
az ember, aki nem önmegtartóztató.
A bűnös természetünk,
amellyel születtünk, ha szabadjára van engedve, az állati
ösztönökig fajulhat. Magától
nem javul meg, de a neveléssel sem. Lehetsz jól nevelt, belül mégis önző és akaratos.
Egyedül nem tudod megfékezni magad, ehhez Istennek
újjá kell szülnie téged a Szentlélek által.

Csak az Úr
Jézus volt képes önmegtartóztató életet élni, és Ő
számodra is lehetővé tette azt halála és feltámadása
által. Hívd meg Őt az életedbe,
hogy kitakarítson, rendet tegyen,
és segítsen neked önmegtagadó
módon élni!
Harmatcseppek - 2007. szeptember-október

Molnár Adina

3

Az éhség nagy úr

S

sssss! – suttogta a szél, miközben
kapkodta a színes faleveleket a fáról. De nem csak a szél sürgött-forgott a
fák körül, hanem Kerek-erdő lakói is szorgosan dolgoztak. Újra eljött az ősz, és az állatok élelmet gyűjtögettek maguknak
télire.
– La-la-la-la! – dudorászott Nelli nyuszi,
miközben gyűjtögetett ezt-azt kosarába.
– Hm! Nyam-nyam! – hallatszott egy másik hang kissé arrébb. Hovi nyuszi rágcsálta a finomabbnál-finomabb gyökereket. A
kosara üres volt, nem tett bele semmit. De
a pocakja már tele volt. Le is ült egy fa tövébe, mert már az evésbe is belefáradt.
– Hm! Nyam-nyam! – mondta újra és simogatta hatalmas pocakját. El is aludt.
Eközben Nelli nyuszi összetalálkozott
Bori borzzal.
– Mutasd, mit találtál! – viháncolt Nelli.
És már próbálgatták is egyik virágot a másik után, egyik levelet a másik után. Mert
bizony az ő kosarukban sem sok ennivaló
volt, hanem mindenféle virág, levél, dísz,
amivel magukat díszítették.

Mesesarok
ovisoknak

Jó barátnők voltak ők ketten, de nem is
törődtek mással, csak magukkal és azzal,
hogy minél szebbek és díszesebbek legyenek. Lenézték a többieket, akiknek nem
volt olyan szép ruhájuk és masnijuk, mint
nekik. Egy idő után nagyon büszkék és beképzeltek lettek mind a ketten. Hovi nyuszi, pedig olyan falánk volt, hogy Nyuszi
mama be kellett zárja a kamra ajtaját,
ahol az ennivaló volt, mert Hovi képes volt
mindent felfalni, utána két napig nagyon
beteg volt.
Nyuszi mamának volt elég baja a két csemetéjével, az egyik csak magával foglalkozott, a másik meg csak a hasával.
– Mi lesz ezekből a gyerekekből? – kérdezte kétségbeesve nyuszi mama nyuszi papától. Hiába fegyelmezték őket a szülők,
újra és újra ugyanazt tették a kis nyuszik.
Ezen az őszi napon sem történt másképp.
Reggel nyuszimama kosarat adott mindkét
gyermekének, hogy szedjék tele mindenféle
finomsággal, amit a mezőn találnak. Hovi
a kosár helyett inkább a pocakját rakta tele. Nelli észre sem vette, hogy már késő délutánra jár az idő. Barátnőjével, Bori
borzzal vidáman ugrándoztak a mezőn. Cini mókus és a többiek megbújtak a bokrok
mögött és úgy nézték Nellit és Borit. Szerettek volna olyanok lenni, mint ők.
Nyuszi mama mérges volt nagyon Hovira
és Nellire, amiért egész nap nem gyűjtöttek semmi ennivalót.
– Képesek voltatok egész nap
csak magatokra gondolni? Arra
nem gondoltatok, hogy mi lesz veletek a télen? Nyuszi papával elhatároztuk, hogy ezután aszerint
kaptok ennivalót és
ruhákat, amennyit
segítetek nekünk. – jelentette be szigorúan
nyuszi mama.
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Hovi aznap este korgó gyomorral feküdt le, Nelli pedig
duzzogott amiatt, amit nyuszimama mondott. Másnap reggel nagy
zajra ébredt Kerek-erdő minden lakosa.
– Itt vannak az emberek! – kiabálták a
madarak.
– Még ha csak az emberek lennének,
de az erdő felett hatalmas szörny-madarak repülnek és szórnak valamit az erdőnkre. – rikácsolta Szarka.
Kerek-erdő minden lakója Tölgyikéhez
gyülekezett. Megérkezett Uhu bagoly is.
Minden állat elcsendesedett, mert várták, hogy megtudják, milyen hírekkel érkezett a bölcs bagoly.
– Kerek-erdő lakói! Nagy baj van! Sok
ember van az erdőben. Hallottam, amikor reggel beszélgettek az erdő szélén.
Azt mondják, hogy nagyon elszaporodtak
a rovarok, és azokat jöttek elpusztítani.
– Ó, elpusztítják a finom ennivalóinkat! – siránkoztak a madarak.
– Igazat beszéltek! – mondta Uhu. Még
mielőtt a tél eljönne éhezni fogunk. De a
legnagyobb baj az, hogy télire sem tudunk gyűjteni többet, mert mérgezettek
lesznek a növények, a fák és a fák termései is.
Az állatok nagyon elkeseredtek, különösen azok, akik nem gyűjtöttek elég ennivalót télire. Hovi korgó pocakjára tette
kicsi tappancsát, majd ezt motyogta:
– Bárcsak szót fogadtam volna, és a kosárba is gyűjtöttem volna ennivalót.

Nelli és Bori
nem szólt egy szót
sem, csak szomorúan egymásra néztek.
Mindenki gyorsan hazament, mert az emberek a permetezéssel elérkeztek Tölgyikéhez is. A fák
prüszköltek, és ágaikat rázták. Napok teltek el, amíg az állatok ki sem mehettek az
otthonukból. Nyuszimama mindenkinek kikészítette a napi ennivalót. Hovi lassan
már megszokta pocakjának morgását, és
nem sírt, mint az első napokban. Nelli, sem
biggyesztett masnit a füleire, mert nem mehetett ki, így senki nem láthatta, hogy feldíszítette magát. Elhatározta, ha túlélik a
telet, akkor elajándékozza a masnikat, virágokat, és még a ruhácskáiból is odaad.
Pár hét múlva nagy csoda történt, elkezdett esni az eső. Egy hétig esett. Lemosta a
fákról, a növényekről mindazt, amit az emberek rápermeteztek. Igaz, hogy a finom
férgek nagy része elpusztult, de nem bánták már az állatok sem. Amint elállt az
eső, minden állat szorgalmasan hozzálátott, hogy a megmaradt terméseket begyűjtsék télire, még mielőtt megérkezik a hideg.
Hovi sem volt már olyan falánk, mint azelőtt. A mókus, nyuszi, róka és borzlányok
pedig dudorászva gyűjtögettek, és
mindegyiken ott díszelgett, amit
Nellitől kapott.
Kiss Adina

Tudóska

A helyes táplálkozásról

Isten gondoskodása annyira meszszemenő, hogy az
ember leghétköznapibb dolgaival is törődik. Mint mindenben, a Biblia a táplálkozásban is mértékletességre int
bennünket.
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szénsavas üdítő

Mértékegységek a Bibliában
Napjainkban hozzá vagyunk szokva, hogy mindent pontos mértékegységekkel mérünk: a távolságot méterben, a súlyt kilogrammban, a térfogatot literben stb. A bibliai
időkben nem voltak ilyen pontosan meghatározott mértékek. A mértékegységek
hozzávetőlegesek voltak, vagy gyakorta változtak.

1
kö
ny
ök

A hosszúságok alapegysége a könyök
volt, az átlagember könyökétől a középső ujja hegyéig mért távolság. (A Károli Bibliában a neve „sing”).
1 könyök = kb. 45 cm
Használták még az araszt,
illetve a tenyérnyi, ujjnyi
mértékeket.

A nagyobb távolságok mérésére az Ószövetség a napi járóföldet említi: az egy nap alatt
megtett távolságot
= kb. 35 km.
A szombatnapi járóföldet a
rabbik vezették be: a távolság, amelyet szombatnapon
megtehettek anélkül, hogy
vétkezzenek
= kb. 900 m.
Az Újszövetségben szerepel
még a futam = 185 m és a
mérföld = 1,51 km.

A száraz anyagok alapűrmértéke a hómer (jelentése: szamár), amennyit
egy szamár elbír.
1 hómer = 220 liter
1 éfá = 1/10 hómer =22 liter

Folyadékok mérésére a batot
használták (jelentése: lánya valakinek), amennyi vizet egy lány
elhozott a kútról.
1 bat = 23 liter

A földterület
mértéke: a terület, amelyet egy
pár ökör egy
nap alatt felszánt.

A súlymérés alapegysége
a sekel volt (jelentése: megmérni valami súlyát).
1 sekel = kb. 12 gramm
1 mina = 50 sekel
1 talentum = 60 mina =
3000 sekel

ókori zsidó súlymértékek
Harmatcseppek - 2007. szeptember-október
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A lélek gyümölcsfája 5.

Odakint a határban már egyre biztosabban lehet
tartani a fagytól. Igyekezni kell a termények begyűjtésével. Sikerült-e idén gyümölcsöt teremned?

Kézimunka
Az ősz a gyülekezetekben a hálaadó ünnepélyek ideje. Kívánom, hogy legyen miért hálát adnod, akkor is, ha nehéz volt megteremni a
szelídség, hűség, szívesség, jóság, békesség,
türelem gyümölcseit.
Folytassuk tovább a gyümölcstermést, bővítsük a kínálatot az önmegtartóztatással
(Újfordítás) / mértékletességgel (Károli
ford.)!
M – mint málna, m – mint mértékletesség, önMegtartóztatás. A málna ínycsiklandó illata, felejthetetlen zamata csak
úgy kelleti magát. Ha belemerülnénk,
egy málnabokor kellős közepébe, talán a
másik oldalról közeledő medve szívesen
emlékeztetne a mértékletesség fontosságára. Nem hiába mondják kedves nagyszüleink: a jóból is megárt a sok!
A minta alapján elkészítheted ezt
az újabb gyümölcsöt az előbbi lapszámokban leírtak alapján: a kivágott mintát díszítheted apró, színes
szalvétagalacsinnal, egészben leragaszthatod gyűrtpapírral vagy egyszerűen festheted, színezheted.
Jókedvű gyümölcstermést Isten szerinti mértékkel!
Réka

Rejtvény

Meghatározások:
Vízszintes
1. rekorder
2. mérce, lépték
3. abroncs
5. csapadék
6. homlokba fésült hajtincs
7. betűrendes ismerettár
8. nyújt, költőien

9. Európabajnokság
10. portugál vasárnap
11. Ábel testvére
12. társaságomban
13. tréning
14. fedezékébe, lentebb
15. kollégium, internátus
16. a közeli dolog
17. barikád
18. nyomdászat

A Függőleges 1. és 4. adják meg az alábbi igevers kiegészítéséhez a megfelelő segítséget.
„…a ti hitetek mellé ragasszatok jó ______________-et,
a jó ___________mellé ____________t, a ___________
mellé pedig mértékletességet…”

Megfejtésként küldjétek be november 30.-ig a helyesen
kiegészített igeverset a hozzátartozó igehellyel együtt.
(+1 segítség: keresgélj az apostoli levelekben!)

Egy óra az iskolában

T

udom, hogy nagyon szerettek kirándulni –
mondtam a gyerekeknek, s elővettem a
szekrényből egy – nem akármilyen – autó makettjét.
– Óóóó – zúgták a fiúk.
– Hmm... nem rossz – csillogta a lányok szeme.
– Olaszországig meg sem állnék! – rikkantotta
Rudi.
– 250-essel mennék! – toldotta meg Andris.
– Ebbe bele sem lehet ülni... – hozta vissza a földre az álmodozókat Kati.
– De ha nagy leszek, ilyet veszek és igenis 250essel megyek majd! – erősködött Andris.
– Meg fognak büntetni! Nekimész egy fának!
Nem is kapsz jogosítványt! – „jövendölték” egymás
szavába vágva a lányok a sötét jövőt.
– Majd meglátjátok! Irigyeltek ti még engem –
mondta ki a végszót a maga részéről Andris.
Csend lett. Kérdőn néztek rám, vajon én hogy látom a dolgot.
– Nos – szólaltam meg elgondolkodva – szerintem biztosan nagyon jó és bátor sofőr lesz Andris,
ha majd megnő és megtanulja az
autóvezetés csínját-bínját és –
még valamit előtte. Ki találja
ki, hogy mire gondolok?
– A szorzótáblára! Autómosásra! A kerék kicserélésére! Tudjon
angolul! Olaszul!

A világ összes nyelvén! – röpködtek a vélemények.
– Segíthetek? – kérdeztem. És felírtam a
táblára:
XÖWWNFQEQQGXYEWQLXXEQWMX
– A megfejtést megkapjátok, ha áthúzzátok
az X,W,és Q betűket.
– Én megyek a táblához! Hamarabb jelentkeztem, mint te! Dani már volt ma 3-szor!
Álltam és vártam. Majd intettem Zoltánnak, hogy fáradjon a táblához. Lassan elcsendesedtek, mire elfogytak a fölösleges betűk.
– Úgy gondolom – mondtam mosolyogva -,
hogy mindenkinek szüksége van önfegyelemre. Ahhoz is például, hogy csendben legyen,
ha nem őt szólítják a táblához . Ez olykor nehéz, erőfeszítést igényel, de megvan a jutalma. Ha otthon előbb a házi feladatot készíted
el, utána nyugodtan játszhatsz; ha az édességet nem eszed meg egyszerre, hanem napokra
elosztod, sokáig élvezheted, s a gyomrod sem
fájdul meg tőle; ha mindennap gyakorolsz a
hangszeren, végül szépen fogsz muzsikálni;
ha idejében fekszel le, kipihenten, jókedvűen
ébredsz. Olyan ez az erény, a Szentléleknek
ez a gyümölcse, mint az autóban a fék: nélküle az amúgy élvezetes autózás végzetes ámokfutássá válhat.
Csend volt az osztályban. Nagyokat pislogtak. Vajon mi járt a fejükben? Reméltem, valami ilyesmi: „Mától kezdve...”
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Gönczi Mária, Zilah
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Végh Erzsike (zilahi gyermektanító)

Táborozás a hegyen
Nem kiszámított meglepetések sorozata
Várt rám a gyergyói táborban,
Fenyves erdő égbe nyúló magassága
Csak úgy szívta magába
A gyermekhang hatalmas zaját.
E csodás, szép táborozást:
Festés, rajzolás
Sok szép színes babák készítése, horgolás
– gazdagította.
Kis Mózes gyékénykosara elhelyezve a Nílus folyóba
– kedves történet, mindennapos sorozata,
Bevallom, kis szívemet meg-megmozgatta.
Patton János missziós története
Figyelmem fölkeltette minden este

Virágos képeslapot is készítettem
Ilyet nem lelnék tán az interneten
– Zsetonok, ezért megküzdeni kell ám,
Ez sem hiányzott e táborozás során.
„Báránykám – Angyalkám”
– megtanított arra
Többet gondoljak másokra
Mint saját magamra.
Válhatna bár tábori himnusszá
A ropogó ének:
A szívem leg-legmélyén
„Jézus én követlek”.

Fényképek: Zilahi gyermekek júliusi táborozása - gyergyói tábor

Vasárnapunk meggazdagította
József történetének – újabb változata.
Tékozló fiú töprengése, gondja
Az Atya csodás gondviselése
Csengte át az újabb jelenetet.
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Családi tűzhely melegét mindennap hideg szél fújja
Gyakran elővenni Bibliádat – olvasni és megélni
Minden szavát – ez a békesség célja!
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– mikor izgalmasan vártam folytatását
Mindig azt hallottam:
– a többit holnap este meglátjuk biztosan.

– Szeretsz-é, mondd? – kérdezted
– Akkor is, ha a vadhajtástól
Meg-megtakarítalak,
Hogy teremj 30, 60 vagy éppen 100 annyit
nekem?

Fényképek: Zilahi gyermekek augusztusi táborozása - gyergyói tábor

És ha már enyém vagy
Legeltesd bárányaimat
És ha megbízlak – juhaimat.
És ha a békességnek Istene velem lesz
És buzgólkodom munkájában
Sokszor fülembe súgja:
„Értem fáradozni nem hiába.”
Mit szóljak még?
Egy biztos, már most határoztam
Ha Isten segít: jövőre is eljövök
A gyergyói táborba.

Az ellenség ma is elveszhet
Ha élnek még Mózesek
Kik naponta Isten tanácsára figyelnek
S úgy vezetik célba a népet.
Kimagaslottak Isten hatalmas művei a
A Békás-szorosban,
Ilyen szépet és csodásat ember nem készíthet
Soha de soha.
... szaladni, e szokás ma se idejét múlta
Minden gyermek kedvenc sportja
– ez sem maradt ki a gyergyói táborban.
Csak a tábortűz lángja
Világítsa meg a gyermekarcokat
Mikor fölfelé szállt a csodás ének-sorozat
Meghitt pillanat, senki sem hallgathat.
Hála neked édes Istenem
Nem utolsó sorban említhetem
Ahogy lelkem táplálékát biztosítottad nekem.
Idejében figyelmeztettél
Míg érted dolgozok,
Másokat mindig különbnek tartsam,
Mint saját magamat
Ezt úgy tehetem,
Ha él bennem a Krisztusi indulat
„Több az engedelmesség mint az áldozat”
Én lelkem Istennek engedj minden nap!
És mint szőlővessző,
Ha Jézusban élek – ki a szőlőtő –,
Teremhetek sok jó gyümölcsöt.
Harmatcseppek - 2007. szeptember-október
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sak ennyit? – kérdezed. Pedig te
Ctöbbet
szeretnél! Csakhogy a jóból
is megárt a sok. Ezért hát mértékkel!
Mértékkel nemcsak a szabadidős foglalkozásokat, hanem a létfontosságúakat is. Mértékkel az evést, az alvást, a
munkát... Ugye nem is bánod, ha a
munkában mértékletesnek kell lenned?
De az alvást miért mértékkel? Hiszen
attól csak egészségesen fejlődsz! – gondolod.

Tiniknek
Abban különbözik az ember az
állattól, hogy van akarata és gyakorolhatja az önmegtartóztatást. Az állat, ha éhes, eszik, mert
az ösztöne ezt diktálja. Az ember viszont, ha úgy akarja, nem
eszik egy egész napot, hanem böjtöl. Akaratodat úgy fejlesztheted, ha gyakorolod magadat az önmegtartóztatásban.
A TV-nézés, komputerezés is sok önfegyelmet igényel. Amikor leülsz a képernyő elé, már nem te vagy az ura gondolataidnak. Úgy tűnik, hogy semmi rossz nem történik, csupán
csendben ülsz és figyelsz. Csakhogy éppen azt lopja el tőled,
ami csak a tied, amitől éppen az vagy, aki: a gondolataidat, a
saját ötleteidet. S olyan észrevétlenül uralkodik rajtad, hogy
megdöbbentő! Ha túl sokat ülsz ott, elkezded látni
a dolgokat a képernyő szemszögéből, amit
közben magadévá tettél. Mértékkel a TV-nézést!

Rajz: Borzási Mirjám

Mértékkel

A pénzköltéssel is mértékletesen. Nemcsak a Föld széntartalékainak vannak határai, hanem
szüleid pénzének is. S ha majd felnősz, a te pénzeddel is ugyanígy
lesz. Már most magadévá teheted a
pénzbeosztás titkát.

Rajz: Borzási T.

A sport egészséges. Azonban ha megengeded, hogy túlságosan lekössön, a lelki életed vagy a tanulmányi eredményeid rovására mehet. Figyelj oda, hogy mennyit sportolsz. Ha van is
szabadidőd, még egyáltalán nem egyértelmű, hogy azonnal
sportolnod kell. Légy éber!

Csakhogy az idő akkor is telik, amikor
alszol, s az életedből telik! S általában,
nem tudod hasznossá tenni magadat,
miközben alszol… Gondold meg: telik
az életed, s nem vagy aktív, nem tudod
fejleszteni magadat, mert túl sokat alszol.
És az evés. Túl sokat enni nemcsak
nevetséges és egészségtelen, hanem
rossz jellemre vall. Önmagán uralkodnia az embernek a legnehezebb.
Könnyebb egy egész hadsereget vezetni, mint a magunk kívánságait uralni!

Jó ha nem a divat túlbuzgó követése határozza meg az egyéniségedet, hanem ha te alakítasz ki magadnak egy sajátos stílust. Nem a ruha teszi az embert. Te ugyanaz a nagyszerű lény
vagy bármilyen cuccban.
Csak egy dologban lehetsz mértéktelen: az istenkövetésben,
a mások szolgálatában.
Vizsgáld meg magad! Kezd a lényed legmélyén. Ott
dől el minden legelőször.
Kérdd Istent, hogy teremje benned Szentlelke által
a mértékletességet. Leélheted az életedet úgy, hogy
csak áhítozol utána és küszködsz saját mértéktelenségeddel. Ő a mindenható Isten, aki
Borzási Márta,
ezt is el tudja benned végezni, ha komolyan
Marosvásárhely
akarod.

Rajz: Borzási Tábita

