
Emlékszem, még gyerek voltam 
amikor, egyik szenteste érde-

kes dolog történt a gyülekezetben. Nem-
csak a szolgálat ideje alatt figyelt ránk a 

gyülekezet, de a prédikáció alatt az igehirde-
tő külön hozzánk gyerekekhez is szólt. 

Még az összejövetel előtt néhány szék alá, 
ahol mi gyerekek ültünk, papírgyertyákat ra-
gasztottak. Aki megtalált egy ilyet, a megfelelő 
időben beválthatta finom, svájci csokiszívre. 
Majd az igehirdetés alatt kérdéseket tettek fel 
nekünk, és aki jól válaszolt újabb szívet kapott. 
A végére én is összegyűjtöttem pár csokit. Ak-
kor este annyira örültem a nyereményemnek, 
hogy egyet sem ettem meg, biztos helyre tettem 
el őket. Egy idő múlva aztán elfeledkeztem róluk. 

Pár éve találtam meg a csokiszíveimet, egy doboz mélyén. 
Kívülről még mindig csillogott a papír, semmi változást nem 
vettem észre. Gondoltam itt lenne az ideje, hogy kibontsak 
egyet. Hát a nagyon finom csoki ehetetlen lett. 

Ma is örömmel emlékezek vissza arra a karácsonyra, igaz 
ma már nemcsak a csokiszívek miatt.  Azok már amúgy is 
megromlottak. 

Azóta megértettem, hogy nem mindegy mi az, aminek iga-
zán tudok örülni. Jó dolog örülni egy finom édességnek, egy jó 
jegynek, egy nagyszerű karácsonyi ajándéknak, a családdal, a 
barátaimmal eltöltött időnek. De mi van akkor, ha valami mi-
att nem kapok jó jegyet, ha az ajándékom elromlik, vagy pár 
nap múlva meglátok egy sokkal profibb valamit? Oda az 
öröm? 

Nem, ha elfogadom azt az örömteli hírt, amit az angyalok 
karácsonykor továbbítottak nekünk, embereknek: „… Üdvözí-
tő született ma nektek… ” 

Ez a hír nekem és neked is szól. Ez az üzenet az idő eltelté-
vel sem változott, nem romlott meg, hiszen ma is ugyanazt je-
lenti, benne van a világ legszeretetteljesebb bizonyítéka, ennél 
jobban nem szerethet senki, hiszen Jézus Krisztus miattad 
jött önként, szenvedett helyetted, hogy megszabadítson bűne-
id terhétől és teljessé, egésszé tegye az életedet.

Az sem mindegy, ha egyszer megtaláltad a valódi örö-
möt, mit csinálsz: eldugod, és nem élsz vele, vagy nap, 
mint nap tovább örülsz, és sokszorozódik az örömöd, 

ha megosz-
tod másokkal. 

Mennyei matek: 
osztással csak egyre 

több lesz! És akkor már 
nem kell félni a romlástól!

Szeretnél örömben, szeretet-
ben élni? Kezd el gyakorolni ünne-

pek előtt meg után is, kimutatni 
személyválogatás nélkül a Krisztusi szerete-
tet az embereknek, közeledj feléjük öröm-
mel, jókedvvel. Figyeld meg, hogy 
sokszorosan visszakapod… még akkor is, ha 
téged csúfolók felé közeledsz ily módon.

Valódi szeretetben és örömben bőséges ün-
nepet kívánok minden olvasómnak!
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Ami soha nem romlik meg...
Dobai Réka



Kézimunka
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Biztosan tudod, hogy a narancs egy évben kétszer érik. Ez azt 
jelenti, hogy narancs mindig van a fán, hol virág, hol gyümölcs 
formájában. Azt mondta valaki, hogy: „A szeretet olyan 
gyümölcs, amely minden évszakban egyformán érik 
és mindenkinek érik, bármiféle megkülönbözte-
tés nélkül.”

Bár a narancs nem érik minden évszak-
ban, de egy évben kétszer szüretelik. A te 
életedben hányszor találnak szeretet? 
Látszik tettek vagy szavak formájában? 
Vagy csak akkor szereted igazán a 
másikat amikor „szüretelsz” (kapsz) 
tőle valamit?  És mi a helyzet azzal 
a gyerekkel, akihez soha nincs 
egy jó szavad? A te szeretetfád 
egy évben kétszer terem, vagy 
mindig? Vagy egyszer sem?

Az eperről eszembe jutnak az 
unokaöcséim, akik mindig nagy 
örömmel várják a tavaszt, és lesik 
a kertben az első gyümölcsöt. A fa-
lu ahol dolgozom, körbe van véve 
eperfölddel. Megfigyeltem, hogy mi-
előtt elkezdene érni az eper, a bo-
kor alá tesznek szalmát, hogy a 
gyümölcs érés közben ne érjen a sárba, 
ne kezdjen el rothadni. Ez elég nagy mun-
ka, de ha már ettél finom ép epret és kissé 
romlottat is, akkor megérted miért van szükség 
rá. 

Hasonlít ez az én 
és a te örömödre is. Ha 

még nem engedted, hogy Is-
ten kiemeljen a sárból (bűneidből) és szereteté-

vel, figyelmeztetéseivel megóvjon, akkor örömöd 
hamar elrothad. Nem kívánja meg senki, mint 

ahogy te sem szereted a rothadt epret. Szeret-
nél örömteli életet? Igazi örömet? 

A lélek gyümölcsfája 6.

Sípos Sára, Szatmárnémeti

Ui: Ne feledd elkészí-
teni a fent látható min-
ta alapján a gyümöl- 
csöket! A kivágott gyümölcsöt dí-
szítheted mozaikszerűen tépett 
színes papírral, apró színes szal-

vétagalacsinnal, egészben felragasztott gyűrtpapírral 
vagy egyszerűen színezheted, festheted.

Ez volt az utolsó két gyümölcsös kézimunka. Sikerült 
rendszeresen elkészítened és valóban megteremned a Lé-

lek gyümölcseit? Ha igen, készíts egy fotót a gyümölcsökkel 
és küldd el a címünkre. A beküldők könyvjuta-

lomban részesülnek! 

Réka
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Ige-harmatA Szeretet története
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 

békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, sze-
lídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen 
nincs törvény” (Gal 5,22-23).

Vannak dolgok, amelyekről egyrészt 
azért nehéz beszélni, mert már mások 

sokat beszéltek róluk – a szeretetről és az 
örömről igencsak sokat hallottunk már -, 
másrészt lényegüknél fogva a cselekvésben 
gyökereznek. Könnyebb történetbe foglalni 
őket, mint boncolgatni a jelentésüket.

Micsoda kegyelem, hogy a szeretetről szóló 
legszebb és legmegrázóbb Történet ismereté-
nek a birtokában vagyunk! Mi több, mi ma-
gunk is a Történet szereplőivé váltunk. 
Biztosan már ki is találtátok, hogy miről-ki-
ről beszélek: a Történetről, amely Kará-
csonnyal kezdődik, a kereszthalállal és a 
feltámadással folytatódik, de, még mindig 
tart és soha nem ér véget. Isten világot meg-
rázóan-megváltóan mutatta meg szeretetét 
Jézus Krisztusban, egyetlen Fiában, akit el-
küldött a földünkre, hogy a sötétségben meg-
ismerjük az igazi világosságot. Sokszor azt 
gondoljuk, hogy természetes a Megváltónak 
ez a nagy szeretete irántunk, bűnösök iránt. 
Nem lehettek más céljai, tervei a szenvedés, 
az önfeláldozás és a feltétel nélküli szeretet 
gyakorlása helyett? Ráadásul önként vállalta 
a földre jöttét, Ő előbb szeretett minket, Ő 
választott minket, és mi csak azután vá-
lasztottuk Őt, pedig akkor még nem vol-
tunk valami kívánatosak. Miután 
személyesen megtapasztalod Isten 
megmentő és átformáló szeretetét, 
képes leszel igazán szeretni.

Be kell ismernünk, hogy könnyű 
szeretnünk azt, aki jó és kedves 
hozzánk, aki a kedvünkbe jár. De, 
vajon mi lakozik bennem, amikor 
utat engedek a szeretetlen, kriti-
kus gondolatoknak, esetleg meg-
jegyzéseknek egy számomra 
felettébb ellenszenves személlyel 
kapcsolatban? Olyan hamar enge-
dünk a szimpátiáinknak és antipá-
tiáinknak… Milyen magabiztosak 
vagyunk, amikor véleményt nyilvání-
tunk valakiről, aki a számunkra szokat-
lan módon viselkedik. Egyszóval, 
előnybe részesítjük a hasonszőrűek társa-
ságát. Az Úr Jézus azt mondja erről, hogy a 

farizeusok és a vámszedők is ezt teszik, azaz szere-
tik azokat, akik őket szeretik. Holott, a szeretet vala-
hol ott kezdődik, amikor hajlandó vagyok kockázatot 
vállalva akkor is szeretetet adni, amikor nem biztosí-
tott a viszonzás. 

Amikor az előtted ülő diák durván megsérti saját, 
otthonos világodat, például kérés nélkül veszi el a 
mobilodat, hogy egy kicsit kitanulmányozza – holott 
szerinted minden normális ember először elkéri, 
csak azután veszi el -, ösztönös elutasítás helyett re-
agálj szeretettel. Ha szükség, imádkozz érte, és meg-
látod, hogy a köztetek levő „távolság” rohamosan 
csökkenni fog, sőt, ha felveszed az ő „mokaszinját”, 
hamarosan észreveszed, hogy nem is olyan csodabo-
gár, esetleg te is lehetsz „fura” az ő szemében. Mi-
után erre Isten indítására rádöbbensz, örömmel fog 
eltölteni a szeretet csodája. 

A szeretet észreveszi a szükséget és a szükségben 
levőket. Nemcsak beszél azokról, hanem tesz vala-
mit a pozitív változás érdekében. Nem másokról vár-
ja a kezdeményezést, hanem saját magát mozgósítja 
legelőször.

Légy te az Isten önkéntese, aki odafigyel 
mások szükségeire, és elsőként ugrik, hogy 
segítő kezet nyújtson viszonzást vagy jutal-
mat nem várva.             

Molnár 

Adina

3
Harmatcseppek - 2007. november-december



Meddig kell még ebben az üvegdo-
bozban élnem? – siránkozott 

Fürge a halacska. Már hosszú idő óta ilyen 
szomorúan teltek a napjai, azóta, hogy egy 
nyári napon elvitték a családjától. 

– Ó, az a borzalmas nap! – gondolta 
vissza Fürge. – Azóta senkivel sem beszél-
hettem, egyedül vagyok ebben az üvegdo-
bozban. 

Fürge egy gyönyörű tóban élt, mi Kerek-
erdőben volt. A tó partján egy kicsi ház 
állt, ahol a halász élt feleségével. Sok piszt-
ráng és mindenféle más hal élt még abban 
a tóban, még kagylók is bujkáltak itt-ott az 
iszapban. Fürge legjobban a napfényt sze-
rette. Vidáman játszadozott barátaival a 
vízben és azon versenyeztek, hogy ki kapja 
el hamarabb a vízben fürdő napsugarakat. 
Minden szép és jó volt. De egy nyári nap 
emberek érkeztek a tóhoz. Először csak csó-
nakáztak. Fürge és barátai jó mókának ta-
lálták, hogy versenyt úsznak a vízen 
úszkáló csónakkal. De a mókából tragédia 
lett. A csónakázó emberek bementek a víz-
be, úsztak, fürödtek és pancsoltak. Telje-
sen felzavarták a tó tiszta vizét. Nagyon 
sok hal elpusztult akkor. Fürge és családja 
úgy menekült meg, hogy elbújtak a nádas-
ba, ahol nem volt annyira zavaros a víz. A 
halász nagyon mérges lett a fürdőzőkre. ő, 

4

Fürge öröme
Mesesarok 
ovisoknak

csak a csónakázást engedte meg. Tudta, 
hogy a fürdőzés a halaknak az életükbe ke-
rülhet. Elmentek az emberek. Jó sokára a 
víz is letisztult. Fürge és családja is előme-
részkedtek a nádasból. 

Nemsokára a halász kifogta hálóval a 
megmaradt halakat és eladta őket. Ekkor 
került el Fürge a családjától. őt nem a piac-
ra vitték, hanem egy állatkereskedő vitte 
el. Betette egy akváriumba. Hosszú hóna-
pok teltek el azóta, és Fürge nem látta töb-
bet a napot, családja és barátai után a 
napfény hiányzott neki a legjobban. 

Így szomorkodott napról-napra. Nem érez-
te, hogy valaki is szeretné, az sem volt, akit 
ő szeressen, és akihez odabújhasson. Ilyen-
kor nagyon hiányzott neki a családja. 

– Itt élek magam ebben a dobozban. –si-
ránkozott tovább, amikor valami történt, 
egy kisfiú az apukájával lépett be a boltba, 
ahol Fürgét is árulták a többi állattal 
együtt. 

– Jaj, hova visznek? – kiáltotta kétségbe-
esetten Fürge. De olyan picike hal volt, 
hogy senki sem hallotta a kiabálását. Be-
csukta a szemét is, hogy ne is lássa, hogy 
mi történik vele. Nagy sokára az egyik sze-
me sarkából kikukucskált. 

– Jaaaaaaaaaaaaaaaaaj! – ijedt meg, és 
hirtelen elkezdett hátraúszni, de olyan 
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Örömteli, szeretetteljes ajándék nem csak Ka-
rácsonykor! 

Kellékek: 8 db toalettpapír-gurigára, kartonra 
vagy hullámpapírra többféle színben, vonalzóra, 
ceruzára, ragasztóra és drótra a hernyó fülének. 

1. A hernyó testéhez szabjunk le hat darab 
14x9,6 cm méretű, különféle színű papírt. 

2. Ragasszuk körbe a gurigákat egy-egy da-
rab színes kartonnal. 

3. A minta alapján rajzoljuk meg sárga karton-
ra a hernyó fejét és farkát duplán (megfelelő mé-
retűre nagyítva a mintarajzot). Vágjuk ki! 

4. Hátoldalukkal egymás felé fordítva 
ragasszuk össze a fejrészeket a szag-
gatott vonalig. A csápról se feled-
kezzünk meg! A hernyó farkát 
ugyanígy készítjük el. 

5. A hernyó száját fekete papír-
ra, a pofiját narancssárgára és a 
szemeit fehér papírra rajzoljuk, két-
két példányban. Vágjuk ki és ra-

gasszuk fel! 
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gyorsan, ahogy csak bírt, akkor állt 
meg, amikor hatalmasat koppant az 
akvárium falához. Egy kisfiú nézeget-
te őt csodálkozva az akváriumon kívül. 
Fürge ilyen közelről még soha sem lá-
tott embert, és azt sem hogy valaki ak-
kora szemekkel nézzen rá. 

Lassan megszerette a kisfiút, aki 
minden nap sokat volt vele. A kisfiú 
látta rajta, hogy néha milyen magányo-
san úszkál az akvárium egyik sarká-
ban. 

Közeledett a karácsony. A kisfiú az 
édesapjától egy aranyhalat kapott 
ajándékba. Fürge nem akart hinni a 
szemének. 

–„Potty!” – pottyant bele az aranyhalacs-
ka az akváriumba. 

– Szia! Aranka vagyok! – mondta az 
aranyhalacska. 

– Szia! Én meg Fürge! – és olyan szépen 
nézett rá, mint még soha senkire, még pislo-
gott is neki kettőt-hármat. 

Nemsokára Teki a teknősbéka is az akvá-
rium lakója lett. Nagyon jó barátok lettek 
hárman, és nagyon szerették egymást, per-
sze a kisfiút is nagyon szerették, aki min-
denféle finomságokkal 
kényeztette őket. 

Fürge soha többet nem volt bá-
natos. 

Kiss Adina

6. A fej és a farok túlnyúló felületeit ragasszuk egy kar-
tonhenger köré! 

7. Az előre elkészített kartonhengereket oldaluk men-
tén ragasszuk össze egymással! A fejhez és a farokhoz 
tartozó henger zárja a sort. (Megkönnyíti a ragasztást, ha 
a hengereket száradásig összefogjuk ruhacsipesszel.) 

8. A hernyó ezután már „felfalhatja” az összes színes 
ceruzánkat, tollunkat! 

Üresen, de akár írószerrel megrakottan is el lehet aján-
dékozni, vagy megtölthetjük fenyőággal, szaloncukorral és 

hatalmas masnit is köthetünk „Hermina” nyakába: ettől 
még csinosabb lesz!

Kézimunka

Ceruzafaló 
Hernyó Hermina
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Tudóska

A szeretetrol

Az izmok nemcsak erőkifejtésre 
és mozgásra valók – az egymás-
sal való kommunikációt is lehető-

vé teszik. Arcunkon körülbelül 80 
apró, finom izom található, amelyek a száj 

és nyelv mozgásával a szavak formálását vagy éppen az arckifeje-
zések változtatását segítik elő. A mosolygáshoz például 17 különbö-
ző arcizmot kell használnunk.

A szeretet olyan, mint egy híd, mely embe-
reket, népeket, országokat köthet össze. A 

szeretet áthidalja a nézeteltéréseket, kibékíti 
az ellenfeleket. Azt is mondják, hogy a szeretet 

összeköti a mennyet a földdel. 

A híres New York-i Central parkban, ami egy városnyi terüle-
ten 341 hektáron fekszik, a 36 híd közül az egyiket Szeretet-híd-
nak neveznek. A nagy Brooklyn vagy Golden Gate hidakhoz 
viszonyítva ez egy jelentéktelen, piciny építmény. A szeretet 
nem is a nagy világraszóló dolgokban fejeződik ki, hanem az ap-
ró, hétköznapiakban. A nagy „szeretet hidat” már Isten felépítet-
te, a mi feladatunk az élet apró dolgaiban ezt bemutatni.

Az épületek lehetnek a mérnöki precizitás remekművei, emberi 
becsvágy kifejezői, akár a gyűlölet célpontjai. Egy felhőkarcolót 
sem neveznek a Szeretet Tornyának, Szeretet Irodaházának, 
vagy a Szeretet Kilátónak. 

A szeretetházak általában nagy fák árnyékában, városszéle-
ken békésen húzódnak meg. Sokan észre sem veszik őket. Mert 
azokban rászorulókat, elhagyottakat, szegényeket, betegeket gon-
doznak. Viszont ezek nélkül sok-sok embernek elviselhetetlen len-
ne az élet. A legtöbb keresztyén egyház működtet ilyen házakat. 
Amikor Jézus eljött erre a földre a létező legegyszerűbb épület-
ben jelent meg, és itt áradt ki legelőször a „házi áldás”.

Teréz anya 1910. augusztus 27-én, Skopjeban. Indiában, egy kalkuttai ka-
tolikus leányiskolában tanított közel 20 éven át földrajzot és hittant. 

l 1946-ban vonaton Darjeeling felé tartott, amikor egy belső hang arra szó-
lította, hogy életét a szegények megsegítésére áldozza. („Szolgálja Istent a 
szegények legszegényebbjei között.”)

l 1946-ban Kalkuttába ment, és itt egy nyomornegyedben megalapította el-
ső iskoláját, majd 1949-ben egy patanai iskolában kitanulta az ápolónői mun-
kát. Felvette az indiai állampolgárságot, s felöltötte későbbi, „egyenruhájává” 
vált öltözékét, a fehér szárit kék csíkokkal. Elkezdte összeszedni, ápolni, tisz-
tálkodásra tanítani Kalkutta utcagyerekeit, hajléktalanjait.

l 1952-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Nővérek rendjét.

Szeretet-híd

Szeretet-ház

Szeretet-misszionáriusa

A Hajdúböszörményi Baptista Szeretetház

Szeretet-híd a New-York-i Central parkban

T
er

éz
 a

ny
a

Összeállította: Kovács Barna és Judith, Szatmárnémeti
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Mit szólnál ahhoz, ha ásás közben a kertetekből kő-
olaj törne fel. Valószínű egész életedre hátradől-

hetnél a fotelba és élvezhetnéd a belőle származó 
jövedelmet. Nem lenne gond a tankolás, sőt barátaid is 

hozzád jönnének üzemanyagért. Biztosan tudná az egész kör-
nyék, hogy nálad van a forrás, és erre te büszke is lennél.

A sajtó és a média naponta foglalkozik az öröm és a szeretet for-
rásának kérdésével. Bulvár percek és bejátszások mutatnak 
olyan hírességeket, akik pillanatnyilag a legboldogabbaknak tűn-
nek, de lehet holnap kiderül, hogy narkós, feslett életű, elvonókú-
rán van, néhány hónapos vagy éves házasságát már bontja is 
fel… Kiábrándító! Holnapután mégis teltház előtt koncertezik, fil-
met forgat, könyvet ír, politizál – az igazi Életre vágyó szürke em-
berkéknek. A mókuskerék pedig csak forog, forog szédítve a 
pénzét, idejét, tisztaságát nem kímélő ifjúsággal. Az éhség amúgy 
is gyötrő érzés, hát még a be nem teljesült öröm éhségérzete.

A forrását sokan helyhez kötik: minél nyugatabbra mégy, an-
nál több van belőle, gondolják. Mások a pénz mennyiségéhez, 
hírnévhez, befolyáshoz, stb. – persze tévesen.

A Bibliában ikertestvérként jelenik meg a szeretet és az 
öröm. Külön nem tudnak létezni. Sőt a sorrend sem mindegy: 
Szeretet a nagyobbik testvér, őt követi Öröm. Szeretet azért 
nagyobb, mert mielőtt a világ lett volna Ő már volt, s mikor 
minden elmúlik, Ő még akkor is létezni fog (lásd az 1Kor 13-
at). Szeretet olyan erős, hogy a legnagyobb, leglehetetle-
nebb dolgokra is motiválni tudja az embereket. Ahol már 
semmilyen eszköz nem vezet célra, jön Ő és mindent helyre 
hoz, a gordiuszi csomót is megoldja. Ha már több mint 77-
szer vétkeztek ellenem, és a gonoszságot már senki sem 
tűrheti, megjelenik Ő és hatalmas palástjával mindent be-
takar, és begyógyítja a sebeket. Érzelmi tankunkat úgy fel-
tölti, hogy a legmostohább körülmények között is 

mosolyogni tudunk. S, míg ő ezt 
teszi, ikertestvére tapsol örö-

mében. Ezért is hívják 
Örömnek.

Öröm mindenhová elkísé-
ri Szeretetet. Ha a gyászolókat 
megy vigasztalni, betegeket ápolni, el-
esetteket felemelni, olyan feladatokat elvégezni, amelyeket mások 

rosszul vagy egyáltalán nem akarnak elvégezni, – Öröm akkor is vele 
van. Mindegyre biztatja: Ne add fel, csak így tovább! Mikor pedig Sze-

retet a nap végén elcsigázva, fáradtan ágyba zuhan, Öröm lágyan beta-
karja testvérét, és fülébe súgja: „Ma is nagyon szép munkát végeztél! 

Büszke vagyok rád.”

Találkoztál már ezzel a két testvérrel?

Az egyik ének azt mondja: „A szeretet mindenkié… az öröm 
mindenkié… Csak meg kell keresni a forrását.”... „Gyere hát 
megmutatom neked, e forrás honnan ered? A Golgotai ke-
reszt alatt, hol Jézus értem szenvedett.”

Gazdag vagy, ha már megtaláltad ezt a forrást. 
Kínáld fel másoknak is ezt! 

Szeretet – öröm Tiniknek
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Kovács 

Barna

Szeretet – öröm
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2. Ötbetűsek 
1. Ilyen évszak a tél 
2. A mamut is ez volt 
3. Amit mindenki tudni 
szeretne

3. Állatnevek 
1. Országunkban barna fajtája 
honos 
2. Ormányos 
3. A leggyorsabb futó 
4. Emberforma, mókás állat 
5. Bagolyféle 
6. Csíkos ragadozó 
7. Kígyófajta – az óriáskígyók ki-
rálya 
8. Púpos állat 
9. Az állatok királya 
10. Fán lakó, aranyos rágcsáló

4. Gyümölcsök 
1. Citrusféle 
2. Aprómagvas tavaszi gyümölcs 
3. Sok vizet tartalmazó, fehér belsejű, ke-
ményhéjú gyümölcs 
4. Köszméte 
5. Csonthéjú, őszi gyümölcs

5. Fiúnevek 
1. Nagy meseírónk, ... apó 
2. Keresztelő ... 
3. Assisi Szent ... 
4. Az utolsó Habsburg trónörökös 
(érdekesség: nov. 20-án tölti 95. 
évét) 
5. ... Gida, a Micimackó gyerekhő-
se 
6. A Télapó rénszarvasának neve 
7. Szent ..., a Vallomások szerzője 
8. Az egyik tavaszhozónk 

6. Irodalmi szereplők 
1. Bálban találkozik álmai hercegével, aki egy elha-
gyott topánka segítségével talál rá, háromszori szö-
kés után. (Grimm) 
2. Charles Dickens regénye: Twist ... 
3. ... Holgersson – egy házilúd hátán barangolja be 
Svédországot (Selma Lagerlöf) 
4. A Pál utcai fiúk hőse 
5. A csodalámpa tulajdonosa 
6. A csodaszarvast vadászó fiúk (Hunor és Ma-
gyar) apja

7. Lánynevek 
1. Timóteus anyja volt 
2. Attila király felesége 
3. Zsidó lányból lett királynő, s 
népe megmentője 
4. Bíró s prófétanő volt Izráelben

1. Városnevek 
1. Román kikötőváros 
2. New ..., a hajdani ikertornyok városa
3. Várkapitánya Dobó István volt (l. Gár-
donyi regénye)
4. Minden út ebbe a városba visz – tartja 
a szállóige 
5. Tanítóképzőjéről híres erdélyi város

Beküldendő:

1. Az első oszlopok szavainak sorrendberakása által megjelenő éneksza-
kasz a folytatásával együtt. 2. Az ének címe.

Beküldési határidő: 2008. január 18.

Készítette: Meleg Adina, Nagyvárad
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Olvassátok el Jennifer Rees Longfield réme című könyvét. 

A könyv hőse egy árva fiú, Jack Johnson, aki bekerül egy hí-
vő családba, ahol szívesen fogadják. Sok veszélyes kalandon 
megy keresztül (pl. meggyújtja nevelőcsaládja házát) míg rájön 
arra, hogy itt, ebben a családban őt nagyon szeretik és végül 
családtaggá válik.

Karácsony közeledett, 
de Misi-mókus 

szomorúan ült egy fán. 
Ekkor Gólya Gábor 
repült oda hozzá és így 
szólt: 

– A messzi távolban találkoztam 
Miki-mókussal, régi barátoddal és megkért 

hogy adjam át szeretetteljes üdvözletét!

– Jaj de jó! –  örvendezett   ugrándozva Misi-
mókus ... – akkor hát add ide! – mondta

– De mit ? – kérdezi   Gólya Gábor csodálkozva.

– Hát a szeretetteljes üdvözletet!

– De már átadtam...!

– Nem, nem adtál ide semmit! Biztosan 
elveszítetted az úton. Kérlek menj vissza és hozz 
egy másikat! – mondta kétségbeesetten a mókus.

Gólya Gábor fejét csóválva válaszolt:

– Kedves Misi, úgy látom nem tudod,hogy a 
szeretetteljes üdvözlet azt jelenti hogy a barátod 
 szeret téged és gondol rád, még akkor is ha nem 
küldött kézzelfogható ajándékot!

Misi-Mókus szíve megtelt örömmel és szemei 
könnyekkel, mert megértette, hogy a SZERETET 
sokszor megfoghatatlan, mégis továbbadható és a 
szívbe zárható. Szívét a szeretet meleg érzése vette 
körül, és boldogan ünnepelt.  

Milyen csodálatos a Szeretet! Isten szeretetből 
egy kimondhatatlan nagy ajándékot adott nekünk 
Karácsony éjjelén. Elküldte az ő fiát Jézus 
Krisztust, hogy örök életet adjon. S bár nem 
láthatjuk Őt szemeinkkel,és kezünkkel nem 
foghatjuk meg, de szívünkbe zárhatjuk örökre!

Szeressük hát az Urat, és adjuk tovább a 
szeretetet szüleinknek, testvéreinknek, 
barátainknak, ismerőseinknek sőt még annak is 
aki rosszat akar nekünk! De hogyan csináld? Talán 
kezd azzal hogy mondj el egy imát mindenkiért. 
Aztán ha szüleid megkérnek valamire tedd meg 
örömmel, beszélj szép szavakkal kedvesen,akkor 
megérzik majd hogy szereted őket. Testvéreddel ne 
veszekedj, és hallgasd meg  barátodat türelemmel. 
Köszönj az ismerősöknek előre, mosolyogva, és 
tegyél jót azzal aki neked rosszat akar, beszélj 
nekik Jézusról! Törekedj a szeretetre! (1Kor 
14,1)  Hidd el hogy sokszor nagyobb örömet 
szerezhetsz így, mintha drága ajándékokat 
vásárolnál!   Tedd ezt most Karácsonykor és az év 
minden napján  és meglátod hogy minél többet adsz 
másnak, annál több marad neked! 

Kövesd a szeretetet!
Szűcs Tünde, Szatmárnémeti

Könyvespolc

Kovács Patrik (10), Szatmárnémeti
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Mi jut eszedbe a szeretetről?

Nagy Kasza Andrea: Nekem a szeretet-
ről egy szív jut eszembe mert a szív a 

szeretet jelképe.
Nagy Balázs: Nekem az jut eszembe, hogy anyukám és 
apukám szeretnek engem.
Kovács Patrik: Az, hogy a testvéremmel együtt játszok.
Bertics Benjámin: Nekem a szeretetről egy piros szív jut 
eszembe, amiben ott lakik Jézus.
Seletye Renáta: A szeretet egy nagyon jó dolog, a szere-
tet az amikor mindent megteszel a másikért, csak lássad, 
hogy boldog.
Nagy Kasza Beni: Jézus szeret engem is.
Kovács Csongor: Valakivel kedvesen bánunk, ha megkér 
valamire akkor megtesszük.
Bányai Ottilia: Az, hogy Isten Fia, az Úr Jézus úgy szeret 
minket, hogy meghalt a kereszten bűneinkért.
Oláh Tábita: A szeretetről, az jut eszembe, hogy nem kér-
kedik.
Mihály Salomé: Az jut eszembe, amikor anyukám szere-
tetből készít valamit.
Vincze Kinga: Az, hogy a karácsony a szeretet ünnepe.

Ki szeret titeket a legjobban?

Oláh Krisztián: Jézus, mert senki más nem tud úgy sze-
retni.
Kovács Patrik: Anya és apa is szeret, de legjobban Isten.
Nagy Kasza Péter: Jézus, apa és anya, mert mindent 
megadnak nekem.

Minek örülnétek a legjobban?

Oláh Tábita: Annak örülnék a legjobban, ha megtérnék 
és orvos lehetnék.
Mihály Domi: Egy mp3-as lejátszónak.
Antal Hanna: Ha a testvérem nem lenne cukorbeteg.
Oláh Krisztián: Ha Isten be tudna költözni a szívembe, en-
nek örülnék, de még egy robogónak és egy laptopnak is.
Kovács Patrik: Annak örülnék, ha élne még a másik ta-
tám is.
Mihály Szilvia: Én annak örülnék, ha Istent szolgálhatnám.

Melyik a jobb: örülni valaminek, vagy örömet okoz-
ni? Miért?

Mihály Salomé: Örömet okozni, azért mert jó érzés tud-
ni, hogy valakinek örömet okoztál.
Nagy Balázs: A legjobb, ha örömet tudnék okozni, mert 
ez tetszik Istennek.

Mi, vagy ki volt az, aminek nagyon örültél?

Szabó Norbi: Örültem, hogy a nyáron elmehettünk a só-
bányába.
Mihály Domi: Hogy mehettem a táborba és tanulhattam.
Antal Hanna: Lett egy nagyon jó barátnőm, járhattam 
úszótanfolyamra és voltam a tengeren.
Mihály Salomé: A 10-ik szülinapomra kapott biciklinek 
nagyon örültem.
Szűcs Dániel: A biciklimnek.
Kiss Máté: Kaptam egy „Csodálatos állatvilág” című 
mappát.
Oláh Mirjám: Egy Barbie háznak.
Gergely Noémi: Az volt, hogy megtudtam, hogy Jézus 
értem is meghalt a kereszten.

Szerinted mi a tartós örömnek a forrása?

Kiss Evódia: Maga Jézus.
Nagy Kasza Beni: Hinni Jézusban.
Vincze Kinga: A szeretet.
Bányai Ottilia: Az öröm forrása a szeretet, mert ahol 
szeretet van, ott van öröm is.

Te, hogy gondolod...? 
—  válaszolnak a szatmári gyülekezetet vasárnapi iskolásai



A 2007. szeptember-októberi Harmatcseppek rejtvényének megfejtése:
„...a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudo-
mány mellé pedig mértékletességet...” (2 Péter 1,5-6).

Könyvjutalomban részesül: Kiss Jónatán - Sepsiszentgyörgy. Gratulálunk! Jutalmad postán érkezik!

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

Levélcím: Dobai Réka, 447170 
Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO 

e-mail: rekaharmat@yahoo.com 
internet: www.harmatcseppek.home.ro
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Levelek

Mit jelent számodra, hogy Jézus szeret téged?

Kiss Evódia: Azt hogy Ő mindig vigyáz rám és mindig kész nekünk segíteni.
Seletye Renáta: Hogy figyel rám és gondot visel rólam.
Kovács Csongor: Hogy meghalt értem.

Mi a jobb, szeretni valakit, vagy szeretve lenni?

Bányai Ottilia: Szerintem szeretve lenni jó, de szeretni valakit mégis jobb, 
mert a szeretet mindig adni akar.
Bertics Benjámin: Szerintem mindkettő, mert ha nem szeretnénk valakit, ak-
kor ő sem szeretne minket és nem lennénk szeretve.

Miért hívják a karácsonyt a szeretet ünnepének?

Seletye Renáta: Mert ajándékozunk, és ajándékot annak adunk 
akit szeretünk.
Vincze Kinga: Mert karácsonykor minden ember telve van szere-
tettel, és arra emlékezünk, hogy Isten szeretetből küldte a földre 
az Ő Fiát.
Bertics Benjámin: A karácsonyt azért hívják a sze-
retet ünnepének, mert a család együtt van és 
együtt imádkozhatunk és együtt gondolhatunk Jé-
zus születésére. 

A mostani számmal befejeztük a Lélek Gyü-
mölcseivel foglalkozó sorozatot. Ezzel együtt véget 

ért egy újabb év is. Hiszem azt, hogy találtatok magatok-
nak hasznos, építő olvasnivalót ebben az évben is.

Jövőre új témákkal, friss rejtvényekkel, mesével, tudós-
kával, bibliai történetekkel, kézimunka-ötletekkel várunk ben-
neteket! 

Remélem, ne felejtitek el újra megrendelni a Harmatcsep-
peket a 2008-as évre is. Egy előfizetés (hat szám) 12 lej. 

Az előfizetést a következő az címre küldjétek:
Dobai Réka, Localitatea: Lazuri, nr. 324
447170, Judeţul: Satu Mare

Ne felejtsétek feltüntetni a ti pontos 
postacímeket!

Istenné a dicséret és a hála, hogy 
eddig sosem maradt el egy szám anyagi 
okok miatt. Habár az előfizetésekből nem tud-
juk teljes egészében fedezni a költségeket, de Isten 
gondoskodott olyan személyekről, akik ki merték nyitni a 
pénztárcájukat és anyagiakban is támogatták a lapot. Szeret-
nénk köszönetet mondani minden olvasó nevében a HBM-
nek az időben nyújtott segítségért. Isten bőséges áldását kí-
vánjuk életükre!

Nem feledkeztem el a bagosi vasárnapi iskolai csoport 
anyagi támogatásáról sem. Kívánom, hogy életetekben Isten 
gazdagon fizesse nektek azt vissza!

Kérdezett: Sípos Timea, Szatmárnémeti

Réka

Harmatcseppek jövőre is

Köszönet
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Örömmel, örömöt adni vagy kapni??

Mond meg minek örvendsz és megmon-
dom ki vagy, hallottam többször. 

Kezdhetjük egy egyszerű feladattal: végy elő 
egy fehér lapot és írd a lapra, ma hány dolog-
nak és minek örvendtél? Számold meg... és 
ugye még sorolhatnád?? Örömöt okozhat egy 
sikeres vizsga, egy tízes osztályzat, talán 
kapsz egy rég vágyott szép vagy inkább hasz-
nos ajándékot? De örülhetsz, ha ma különö-
sen örömet szereztél szüleidnek, vagy 
testvérednek, testvéreidnek, nagyszüleidnek, 
barátodnak...

Az örömszerzés örömmel jár. Egy régi kí-
nai mondás szerint: ha zöld ágat hordasz a 
szívedben, mindig száll rá dalos madár. De 
mi lehet e zöld ág?? Rég olvastam e mondást, 
még gyerekkoromban. Megjegyeztem. Ké-
sőbb, Isten igéjét olvasva, szívembe akadt 
egy igevers: „...az Úrnak öröme, a ti erősség-
tek” (Neh 8,10). Egyre súlyosabbá vált e né-
hány szó számomra. Örvendeni az Úrban és 
ez erőforrássá lehet számomra? Igen, mióta 
Isten gyermeke lehetek, sokszor megtapasz-
taltam. Bármi történjék, Jézusé vagyok, ben-
ne van békém és örömöm. Ha nehézségem 
van, Ő segít és új erőt ad, bátorít. Veled is 
kész megtenni. 

Emlékszem egy nagyon régi, gyermekkori élmé-
nyemre. Talán még iskolába sem jártam. Kará-
csony közeledett. Roppant izgalommal vártuk az 
ünnepet kisebb testvéreimmel együtt. Nagy hó 
volt, a faluban szánnal jártak. Megjött a kará-
csony. Reggel, a fenyőfa alatt, megláttam egy nagy 
piros-fehér babos labdát. Ez ám nagy kincs volt ak-
koriban. Nagyanyámék érkeztek hozzánk a falu 
másik széléről. Az is ünnep volt, hogy nagyanyó fel-
jött hozzánk, idős korában már hosszú volt ez út. 
Ugrottam megmutatni az ajándékot, egy óvatlan 
mozdulat, s nemcsak a labda jött ki a fa alól, dőlt a 
fa is utánam. Összetörtek az üvegdíszek, a karácso-
nyi mézes figurák. Lett üröm az örömből. Sírva fa-
kadtam. S milyen jó, hogy volt ki vigasztaljon. 
Édesanyám ölébe vett és azt mondta: ne búsulj, ha 
összetörött is ez-az a fáról, de az Úr Jézus megma-
rad. Ő megszületett, de Ő most is itt van s ez több 
mint a karácsonyfa meg a díszek. Néhány perc múl-
va már újból örömmel társalogtam nagyanyóval. 

Milyen jó, hogy van olyan örömforrás, ami nem 
törik össze, nem múlik el, nem veheti el senki tő-
lem és tőled, ha a tied. A Biblia mondja: „örüljetek 
az Úrban” (Fil 4,4). S mert Jézus Krisztus nem vál-
tozik, mindörökké ugyanaz, ezért a benne való 
öröm is maradandó. Isten Igéjéből azt is olvassuk: 

„...azon örüljetek, hogy a ti nevei-
tek fel vannak írva a menny-

ben” (Luk 10,20) – ez is 
tartós öröm. A tied is lehet. 
S ha van benned örömforrás, 
akkor nem nehéz másnak is 
örömöt szerezni. és ezzel még 
több örömöd lesz. 

Egy életen át tartó örvende-
ző életet kívánok! 

Vékás Erzsike 
néni


