
… eszembe jutnak az I-IV. osztályos torna-
óráink. 

Négyes oszlopban álltuk és igyekeztünk pon-
tosan leutánozni a velünk szemben álló sze-
mélyt, aki jól hallható számolásra emelgette 
hol a kezét, hol a lábát. Nem mindig volt ked-
vünk az utánzáshoz, de kötelező volt utánozni 
azt, aki ott állt. 

Igaz, a tanink igyekezett mindig jókedvű tor-
naórákat tartani. Velünk együtt végezte a láb-
emeléseket is. Azonban az egyik ilyen 
emelésnél becsípődött egy ideg a hátgerincébe, 
hirtelen meg sem bírt mozdulni. Ettől kezdve 
megváltoztak a tornaóráink: már nem tudott 
velünk tornázni, hanem vezényszavakkal irá-
nyított. 

Milyen jó, hogy az Úr Jézus is nap, mint 
nap ott áll előttünk és mutatja a helyes mozdu-
latokat, melyeket követve lehet csak igazán 
boldog és értékes az életem: mutat magam fe-
lé, ha tisztulnom kell bűneimből, mutatja, ho-
gyan kell jókedvűen  segíteni szüleinknek, 
megsimogatni a kisebbeket, játszani velük,… 

Ő nemcsak vezényszavakkal parancsol, hi-
szen amíg itt a Földön élt be is mutatta, s a 
Bibliát olvasva ezt egyre jobban megismerhe-
tem. Készülsz-e a Vele való találkozásra azzal, 
hogy naponta edzel? 

Magasságom miatt általában a torna-
sor vége volt hozzám jóval közelebb. 
Nem zavart különösképpen, de néha kis-
iskolásként elképzeltem, amint ott állok 
a sor elején és a tanító néni nekem mond-
ja a különböző vezényszavakat, a többiek 
pedig a hátam mögött indiánfutással vagy 
békaugrással követnek. 

Ha jól belegondolok ez a vágyam tel-
jesült. Manapság a sor elején állok 
és kisebbek vagy kicsivel nagyob-
bak követnek engem. Nem let-
tem jóval magasabb, mint a velem 
egykorúak, de kaptam egy nekem szóló fel-
adatot Istentől. 

Te hol állsz a sorban? Tudnod kell, hogy 
nem csak azok irányíthatják a csoportot, akik 
a sor elején állnak. Így vagy úgy, de mindannyian hatás-
sal vagyunk a körülöttünk élőkre: befolyásoljuk baráta-
ink, testvéreink, osztálytársaink életét. Csak az nem 
mindegy, hogy kinek a vezényszavára cselekszünk! Kö-
vetheted Sátán parancsait, aki úgy tűnik, mintha szaba-
don engedne, hogy azt tedd, amit akarsz, de egyre 
jobban megkötöz vagy követheted Jézus utasításait, aki 
parancsaival valóban szabad életet akar adni. Olyan 
nincs, hogy nem hallgatsz senkire! 

Kívánom, hogy minél hamarabb állj be te 
is Jézussal a tornasorba! S ha már ott állsz, 
ne feledd: FELKÉSZÜLNI – Jézus utasítá-
sai, a Biblia alapján edzeni! VIGYÁZZ – fü-
lelni arra, amit Jézus mond, figyelni 
azt, amit Ő mutat! KÉSZ – félre 
tenni mindent, ami akadály lehet-
ne, abban hogy az Ő akaratát telje-
sítsd! RAJT – indulni, tenni, 
mondani,… azonnal! 

A célban már várnak ránk! A ju-
talom is elkészítve! Kívánok sike-
res edzésekben gazdag, 
áldott nyarat!

Felkészülni, vigyázz, kész, rajt!
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Gondolkodtam azon, hogy milyen len-
ne száz év múlva a foci, s arra jöttem rá, 
hogy lehet nem is lesz majd olyan jó, 
mert valószínű, hogy a technológia 
olyan fejlett lesz, hogy már edzésre se 
kell járni, lehet hogy már nem is embe-
rek játsszák, hanem valami robotok, az 
meg igazán nem lenne érdekes.

Manapság sportolók milliói érnek el jó eredménye-
ket, nyernek meg különféle versenyeket, mérkőzése-
ket, olimpiát. Mindez nem egyszerű s kis erőfeszítést 
jelent. Sok edzés, fáradozás, kitartás, remény és még 
hit is kell hozzá. 

Valahogy így vagyunk mi is keresztyének, 
életünk pályafutása során igyekszünk célba 
érni, egyenesen a Mennyország felé, s elnyer-
ni a babérkoszorút. S ugyanúgy nekünk is 
hinnünk kell Istenben, és nagyon kitartónak 
kell lennünk, hogy végül célba érjünk, s örök-
re Istennel lehessünk. Ez ám az igazi juta-
lom!

Versecske

A torna egészség,
Krisztus ám nagy érték,
Az ég akkor szép mikor kék,
Krisztus mindig a szívünkben él.

Értékes

A tornaóra mindig szép, 
Krisztus a szívedben nagy érték.
A kirándulást szeretem, 
Krisztus él a szívemben.

A legnagyobb érték Krisztus, 
Ha Benne bízol, 
Biztos
A mennybe jutsz. 
A torna is érték, 
De nem ez a legnagyobb szépség.

A sport és a keresztény élet

E két ember hasonlít,
Ahogy éli életit,
Hívőnek a sportoló
Hasonlatként egész jó.
 
A sportoló edzi testét,
A hívő meg olvas igét.
Sportolónk tudományát előadja,
Hívőnk az igét sokaknak tanítja.
 
Sportolónak jutalma arany kupa,
Hívőnek pedig az Élet Korona.
Térj hát meg, hogy kapjál Élet Koronát,
El ne kárhozz s örökké élhess tovább.
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Tollpróbáló - gyerekek írásai

TORNA, SZÉP, KRISZTUS, ÉRTÉK — szavakkal  írt versecskék

Lőrinc

Kinga

Bátori Emma 6. oszt.

Oti, 6 éves

- a kolozsvári vasárnapi iskolából

A rajzokat is a kolozsvári vasárnapi iskolások készítették.
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Elah elsöprő győzelmet aratott ellenfelén, és 
a tömeg üdvrivalgásban tört ki. A helytartó 

büszke arcáról elismerés volt leolvasható: ez az 
idegen valóban kiérdemelte fogoly urának szaba-
don engedését, akiért az imént élet-halál harcot ví-
vott. Intett a szolgáinak, és azok elővezették az 
elgyötört századost, akinek szemében kimondat-
lan köszönet volt. Nem volt hiába az elkeseredett 
küzdelem, katonaéletének hűsége – gondolta ma-
gában boldog elégedettséggel és hálával Elah. 
Mostmár minden jóra fordul. … 

Mekkora tisztelet övezi a hősöket, akik testi ere-
jükkel, fegyelmezettségükkel és becsületességük-
kel nagy győzelmeket szereznek és igazságot 
szolgáltatnak. Szeretjük az ilyen szereplőkről szó-
ló történeteket, és azt kívánjuk, bárcsak képesek 
lennénk hasonló sorsfordító események előidézésé-
re... De milyen szürkék és unalmasak ehhez ké-
pest a kötelező tornagyakorlatok, amelyek helyett 
annyi minden okosat lehetne tenni! 

De hadd áruljak el nektek valamit: sokkal na-
gyobb teljesítmény Isten akaratát az egyszerű hét-
köznapok eseményeiben követni és teljesíteni, 
mert a hű- ségeseket Isten gazdagon fogja meg-
jutalmazni!  Tudtátok, hogy mi Isten 
„katonái” lehetünk? Az egyáltalán nem le-
het unal- mas, főként, ha pontosan 
tudjuk, hogy kinek engedelmeske-

dünk. A mi Urunk és Kirá-
lyunk a legnagyobb 

királyság birtokosa: mi-
csoda megtiszteltetés, 
hogy részt vehetünk 
„haditervének” kivite-

lezésében. Azt sze-
retné, ha Jézus 
szeretetét egy 
sportoló fegyelme-
zettségével, kitar-
tásával és 

lelkesedésével tudnánk elvinni az emberekhez füg-
getlenül a körülményeinktől: akár tanulás közben, 
akár tornaórán, akár az utcán vagy a játszótéren... 

Igen, jól hallottátok: a testedzők kiváló tulajdonsá-
gaira a hívő embernek is szüksége van. Fegyelme-
zettség kell ahhoz, hogy minden nap időt szánjunk a 
Biblia olvasására és az Úr Jézussal való együttlét-
re... Kitartás kell ahhoz, hogy folyamatosan Jézus-
ban maradjunk, mint szőlővessző, amely csak úgy 
tud gyümölcsöt teremni, ha a szőlőtőkén marad... 
Lelkesen kell szolgálnunk és szeretnünk, különben 
ki kívánná meg tőlünk a hívő életet?

És, ha a magad önző érdekei helyett észreveszed 
Isten jó céljait, a testedzés ugyancsak jó dolog lehet! 
Nézzünk erre egy bibliai példát: 

„Reggel azután kiment Jónátán a mezőre a Dávid-
dal megbeszélt időben, és egy kisgyermek volt vele. 
Ezt mondta a gyermeknek: Fuss, keresd meg a nyila-
kat, amelyeket kilövök! A gyermek elfutott, ő pedig 
úgy lőtt ki egy nyilat, hogy túlmenjen rajta... Még ezt 
is kiáltotta Jónátán a gyermeknek: Siess, fuss, meg 
ne állj! A gyermek fölkapta Jónátánnak a nyi-
lát, és urához ment” (1Sám 20,35-36; 38). 

Ez a kisfiú jó futó lehetett, ha egy herceg igénybe 
vette a szolgálatait! A kitartó edzés most aratta a ju-
talmát: megtanult ellenvetés, kérdezősködés nélkül 
engedelmeskedni, és képes volt megfelelni a feladat-
nak, mert gyors volt, mint a villám. Biztosan élvezte 
a friss levegőt, a herceg társaságát, de ennél sokkal 
többet is: a jó szolgálat örömét! Ez a kisgyerek hoz-
zájárult ahhoz, hogy egy jövendőbeli király, Dávid, 
megmeneküljön a biztos haláltól, és megvalósuljon 
Isten örökkévaló terve. 

Nem szeretnél kicsiny szolgálatoddal hasonló mó-
don beilleszkedni Isten csodálatos üdvtervébe? Ma 
is nagy szükség van erejüket jól kihasználó emberek-
re, akik akár gyorsaságukkal, akár teherbíró képes-

ségükkel, akár jó mozgásukkal építhetik Isten 
országát. Nem hiábavalóak a tornaórák: egy 
napon talán éppen azt kell felhasználnod, 
amit ott tanultál! Tudd, hogy Isten iskolájá-
ban egy tantárgyra szánt idő sem haszonta-
lan időtöltés, hanem felkészülés a későbbi 
feladatokra! 

„Hogy feddhetetlenek és romlatlanok le-
gyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfor-
dult és elfajult nemzedékben, akik között 
ragyogtok, mint csillagok a világban, ha 
az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem 
majd a Krisztus napján, hogy 
nem futottam hiába, és 
nem fáradtam hiába” 
(Fil 2,15-16).

Ige-harmatÖncélúság vagy szolgálat?

Molnár Adina
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Mesesarok 
ovisoknak

Esőcseppek ragyogtak a frissen zöl-
dült faleveleken. Kerek-erdőben 

mindenki korán kelt. Hetek óta erre a nap-
ra készültek az állatok. A medvebocsok jel-
zőtáblákat helyeztek el minden 
útelágazásnál. A nyuszik a letört ágakat 
szedegették össze az útról. A többiek az ös-
vényeket tisztogatták, hogy semmi aka-
dály ne legyen. Kicsik, nagyok Tölgyikénél 
gyülekeztek. Mindenki elcsendesedett, ami-
kor Nyuszó apó egy farönkre állt és megkö-
szörülte a hangját. 

– Kedveseim! Ma újra eljött az a nap, 
amit minden évben nagyon várunk. Újra 
megrendezzük a Kerek-erdei futóversenyt. 
Ma kiderül, hogy ki a leggyorsabb állat Ke-
rek- erdőben. 

– Hurrá! Hurrá! Hurrá! – kiáltották lel-
kesen az állatok. 

– Mindenki ügyesen segített az útvonal 
elkészítésében. – folytatta Nyuszó apó –, 
most minden versenyző álljon a rajtvonal-
hoz, aki részt vesz a versenyben. A győztes 
viselheti egy évig a futóbajnok sapkáját és 
más meglepetésben is része lesz. 

A versenyben részt vevő állatok mind a 
rajtvonalhoz álltak: nyuszik, mókusok, ró-
kák, őzikék, medvebocsok, borzok, farka-
sok, vaddisznók. De még a kicsi állatok 
sem hiányozhattak: csigák, sündisznók, 
egerek, békák, tücskök, bogarak. 

– Vigyázz! Kész! Rajt! – indította el Nyu-
szó apó a versenyt. Mindenki futott előre a 
kijelölt úton. Frici farkas futott elől, nyo-
mában Lompi, majd a nyuszik következ-
tek. Foltos, az őzike is ügyesen előzte 
meg az előtte lévő állatokat. A többi ál-
lat az út szélén szurkolt a versenyzők-
nek. 

– Hajrá! Hajrá! Hajrá! – kiáltották. 

A biztatásnak nagyon örültek a ver-
senyzők. Hamarosan Lompi megelőz-
te Frici farkast. Frici minden áron 

győzni akart. Amikor a patak kes-
keny hídjához értek Frici min-

den erejét összeszedte, hogy utolérje Lompit. 
Amikor utolérte, elgáncsolta Lompit, aki 
azonnal a patakba esett. Közelükben senki 
nem volt, Frici még körül is nézett, hogy lát-
ta- e valaki. Mint aki jól végezte dolgát, sza-
ladt tovább. Lompi alig tudott kimászni a 
patakból, olyan gyors volt a sodrása, és a víz 
is hideg volt még. Vizesen, vacogva folytatta 
tovább a versenyt, de ekkor más sokan meg-
előzték őt. Tapsi nyuszi és Foltos az őzike szo-
rosan Frici nyomában voltak. De hiába 
próbálták megelőzni, nem sikerült. Dél körül 
már a célhoz közel jártak az állatok. Nagyon 
fáradtak voltak, de minden erejüket össze-
szedték. Az egyik elágazásnál Frici elfordítot-
ta a jelzőtáblát, és a fáradt Tapsi, aki 
mögötte szaladt, észre sem vette, így rossz 
irányba ment. A farkas csak nevetett, hogy 
jól átverte a nyuszikát. Foltos őzike egyre job-
ban szaladt. Frici az egyik kanyarnál egy fa-
rönköt tett az útra. A sebesen futó őzike 
nekiment. Elesett, lábra sem tudott állni. 
Amint észrevették, hogy Foltos a földön fek-
szik és nyöszörög, a szurkoló állatok segítet-
tek rajta. 
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Nyuszó apó már a célban várta a ver-
senyzőket. Frici érkezett elsőnek és elége-
detten vigyorgott és ugrándozott, amint 
átszakította a célszalagot. 

– Hurrá! Hurrá! Hurrá! – ujjongtak az 
állatok. 

– Frici a győztes! – kiáltotta Nyuszó apó. 

– Éljen! Éljen! – ünnepelték az állatok. 

– Állj! – szakította félbe az ünneplést 
Uhu bácsi. – Még hogy ő a győztes! Ez egy 
csaló! 

– Mi? Hogy? – kérdezték az állatok meg-
lepődve, mert nem is sejtették, hogy mi tör-
tént. 

– A fák lombjai közé rejtőzve követtem a 
versenyzőket, és láttam, amint a hídon Fri-
ci elgáncsolta Lompit – mondta Uhu bácsi. 

– Így történt – mondta szipogva Lompi. 
És az állatok elhitték, mert a kis róka bun-
dája még mindig vizes volt. 

– Amit Foltossal tett, szégyenletes. – 
folytatta Uhu bácsi. – Az őzike lába eltört. 

– Húúú! – szörnyülködtek az állatok – 
Csaló! El innen, ne is lássunk – kiáltották. 

Frici megszégyenülve elszaladt. Este Farkas-
papától kikapott egy mogyorófa vesszővel, ami-
ért ilyen rosszat tett. 

A bajnoki sapka Lompi fejére került. Lompi 
úgy érezte, hogy a sapka Foltost illeti, így a be-
kötözött lábú őzike fejére tette. 

– Hol van Tapsi? – kérdezősködtek az álla-
tok, mert csak akkor vették észre, hogy a nyu-
szika nincs sehol. 

Hamarosan megjött Tapsi is, vérző sebek-
kel. 

– Mi történt Nyuszikám? – kérdezte aggód-
va Nyuszó apó. 

– Valaki az egyik jelzőtáblát elfordította, és 
mire észrevettem, már a tövisek között vol-
tam, az tépázta meg a bundámat – mondta zo-
kogva Tapsi. Mindenki tudta, hogy ki volt a 

bűnös. Foltos nagy nehezen lábra állt és 
odasántikált három lábon Tapsihoz. 

– Ez téged illet! – mondta az őzike, 
és a fejére tette a bajnoki sapkát. 

Nem tudták eldönteni, hogy ki is vi-
selje a sapkát, így elhatározták, hogy 

felváltva hordják majd. 

Előhozták a meglepetés kosarat 
is, amiben sok-sok finomság volt. 
Sötétedésig ünnepeltek az állatok, 

a végére célba értek a sündisz-
nók, a békák, az egerek, a tücs-
kök és a bogarak is. Csak 
Frici sírt otthon egyedül. A 
mogyorófavessző csípésénél 
jobban fájtak édesapja dorgá-
ló szavai, s az hogy megbán-
totta szüleit és a barátait.

5Kiss Adina
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Rejtvény 

Agytorna
Áhítat
Aranymondás
Bakk
Bemelegítés
Bibliatanulmány
Bicikli
Bíró
Bizonyságtétel

Bordásfal
Boxkesztyű
Buzgóság
Cél
Csendesség
Cserecipő
Díj
Éberség
Edző
Egészség
Elégséges
Éneklés
Engedelmesség

Eredmény
Érme
Erőfeszítés
Fáradtság
Felmentés
Felszerelés
Fittség
Focilabda
Folyamatos
Frissesség
Futás
Futó
Gyakorlat
Győzelem
Idő
Időbeosztás
Igeolvasás

Imádkozás
Imaházbajárás
Indiánugrás
Isten
Izom
Játékosok
Jó
Jutalom
Kapcsolatok
Kitartás
Konkurencia
Korán
Kosárlabda
Közösségápolás
Lelki
Maraton
Matrac
Mérkőzés

Ép testben, ép lélek! – csakhogy ez nem elég. Ha meg akarod tudni az igazi lelki frissesség receptjét, 
fejtsd meg a következő rejtvényt: keresd meg a felsorolt szavakat a nagy négyzetben (lehetnek balról-jobbra, 
jobbról-balra, fentről-le vagy lentről felfele írva is), és ha mind kihúztad, a megmaradt betűket összeolvasva 
(balról-jobbra folyamatosan az első sortól kezdve) egy igerészt kaphatsz Pálnak, a thessalónikai gyülekezethez 
írt első leveléből. Keresd meg a Bibliádban!

A megfejtést pedig küldd be címünkre 2008. augusztus 15-ig! A megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Missziózás
Mosoly
Napi
Növekedés
Odaszánás
Olimpia
Örökláng
Pálya
Perc
Pihenés
Rajt
Reggel
Rossz
Röplabda
Siker
Síléc
Sport
Staféta
Stopperóra

Szabály
Szánkó
Szurkolók
Tantárgy
Teljesítmény
Teniszütő
Térdvédő
Testi
Tisztaság
Tornacipő
Tornafelszerelés
Tornagyakorlat
Tornaterem
Trambulin
Tréning
Ugrókötél
Verseny
Vesztes
Vetélytárs
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Drága gyerekek (ha már nem vagytok azok, bocsi) 
ha most azt várjátok, hogy szép lelkes, saját élet-

bıl vett példákkal teletőzdelt lelkesítı beszédet nyomjak 
le arról, hogy kell sportolni, mert az dicséretes dolog, és 
mennyi mindent meg lehet tanulni edzéseken meg hason-
lók, akkor tévedtek. 

És kedves szülık (ha nem azok vagytok, nektek is 
bocs), ha azt várjátok, hogy én itt álljak mellétek a csata-
sorba és kisprédikációt nyomassak arról, hogy a test gya-
korlásának milyen kevés haszna van és mennyi kísértéssel 
jár a sport világába belemerülni és hogy ajánlatos azt 
nagy ívben elkerülni, akkor nektek is passz.  

Ha tini vagy, és tehetséged van valamilyen sportban- ak-
kor neked írok. 

Azt mondom: minden adomány (ajándék amit Istentıl 
kapsz), tehetség (ajándék amit Istentıl kaptál) – ha ez a 
sport területén van, akkor is – letét. Igen, mint a bankban. 
Azért van, hogy gazdagítson téged és rajtad keresztül má-
sokat is. Letét, ezért kamatoztatni kell. Dolgoz-
ni vele. Forgatni. És Kamatozni fog. 

Mit kamatozhat egy sportolói tehet-
ség? 

Ugyan már, te is tudod. Erıltesd csak 
meg magad, az agyadat és legalább ötöt 
kapásból felsorolsz majd: boldogság (mert 
mozgás közben a szervezeted termeli a boldog-
sághormont), barátok, jó kondi, egészségesebb, szívósabb 
szervezet (amíg persze le nem sérülsz – de sérülni más-
képp is lehet, nem csak így, – benne van az életpakliban), 
sikerélmények, meg minden egyéb. Te miket sorolnál fel? 
Mert ugye tudod, hogy ez az öt az enyém, neked mást kell 

mondani!

Egyik kedvenc lelkészem 
egyszer azt mondta, hogy Is-
ten a tehetséget egyik kezé-
vel, a lelki ajándékokat 
meg a másik kezével adja. 
Egyiket sem szabad elás-
ni!!! 

Ha tehetséges vagy (és ezt az 
edzıd is úgy gondolja) ne téko-
zold el. Törekedj a legjobbra, add 
a maximálisat magadból, sportolj 
Jézusért és add Neki a dicsıséget a sikerekért, 
légy hálás Neki. A mai világ minden szinten te-
le van amatırökkel, léhőtıkkel, csalókkal. Ki 
akarsz tőnni, bizonyítani akarsz? Légy más! 
Járj rendesen edzésekre, legyél tisztességes, fa-
ir pályán és edzıteremben, sportban és tanulás-
ban. 

Van itt Csíkban néhány röplabdázó lány, 
akik Jézust a sport révén ismerték meg. Múlt 
héten országos döntıben játszottak, bronzérme-
sek lettek. Emlékezetes számomra mégis az, 
hogy gyakran úgy indultak neki a következı 
szervának, hogy azt kiáltották: „For God!”. 
Furcsa ez a baptista füleknek? Meglehet. De 
Pál azt mondta: amit tesztek, lélekbıl tegyétek, 
mint az Úrnak, és nem embereknek. 

Szóval ha sport akkor legyen az is az Úr-
ral, az Úrért. 

Nekünk többieknek meg marad az esti 
torna, kis futás, ez-az, meg a röpi-foci-ko-
sár meccsek a Hargitán.
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Kui Enikő
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Török Eszter, Kiskapus

Faragó Dávid, Kiskapus

Könyvespolc

A Harmatcseppek 2008. március-áprilisi rejtvé-
nyének megfejtése: „Jézus Krisztus tegnap és ma 
és (mind)örökké ugyanaz.” (Zsidók 13,8)

Helyes megfejtőink: Benedek Yente – Parajd, 
Boncidai Dávid – Szentkirály, Boncidai Hortenzia 
– Szilágyperecsen, Csáki Hannelore – Erked, Gál 
Eszter – Erked, Hatvani Mónika – Ákos, Király Re-
beka – Szilágynagyfalu, Kovács Benjámin – Nagy-
várad, Kozák Sorin – Héderfája, Nagy Obed 
György – Szilágynagyfalu, Sipos Tábita – Hadad-
nádasd, Varga Johanna – Erked

Jutalomban részül: Kozák Sorin, Sipos Tábita és 
Kovács Benjámin. Gratulálunk! Jutalmatok postán 
érkezik!

Még mindig érvényes a felhívás!!! 
Ragadj tollat, ceruzát, színest vagy bár-
mit és rajzolj, írj verset, egy megtörtént 
vagy kitalált esetet valamelyik tan-
tárggyal kapcsolatban! Küldd be címünk-
re (levélben vagy e-mailen)!  Ha ügyes 
voltál viszontláthatod alkotásod a követ-
kező számban és boldog gazdája lehetsz 
egy ajándékcsomagnak!

A testi és 
           a lelki frissesség

Testemnek szüksége van ételre,
Lelkemnek Isten igéjére.
Testemnek folyadékra,
Lelkemnek Isten szavára.

Testemnek kell a sportolás,
Lelkemnek kell az imaház.
Testemnek kell mosakodás,
Lelkemnek sok imádkozás.

Testem, ha beteg kell az orvoslás,
Lelkemnek áhítatolvasás.
Ha ezeket megfogadom,
Frissességem így kaphatom.

S amit a  szakik mondanak a könyvről:

Mi lehet a legfontosabb egy olyan családban, ahol három 
tizenéves él? Természetesen a SZERELEM! Ifjúsági regény 
fordulatos cselekménnyel. Miklya Luzsányi Mónika könyve 
egyedülállónak mondható abban, hogy korunk fiataljainak 
legégetőbb kérdéseihez szól hozzá, anélkül, hogy moralizál-
na, mégis utat mutató módon. Jól ismeri a mai tizenévesek 
világát, megérti és szereti őket. Érti szabadságvágyukat és 
a lázadást, de látja a szabadság illúzióját és a szabadosság 
veszélyt rejtő csapdáit is. A tizenévesek saját magukkal ta-
lálkozhatnak a könyvben: indítékaikkal, érzelmeikkel, vágya-
ik hatalmával és a céltalanság zsibbasztó fájdalmával. 

Ezt a kisregényt elolvasva sokkal jobban fogják ismerni 
és érteni saját magukat, és ezzel segítséget kapnak életfon-
tosságú döntéseikhez is. A szereplőket hamar megismerjük 
és megszeretjük, sőt arra jövünk rá, hogy már ismerjük 
őket, hiszen pont ilyen - mai! - emberek között élünk mi ma-

gunk is. Az események sodrása magával ragadóan izgalmas, noha minden feszültség és 
minden feloldódás a személyek belső világában történik. A könyv kulcsszavai: önismeret, 
szerelem, kapcsolatok, szülő-gyermek és diák-tanár viszony, kilátástalanság és szenve-
délybetegségek. A tizenéves ifjak mellett a könyv hasznos eligazítást adhat a szülőknek, 
pedagógusoknak is. 

Jézus szeret

Jézus szeret mindenkit,
Higgy benne te is.
Ne félj Tőle,
Nem bánt senkit!
Ő szeret téged,
Megsegít.
Vállald magadra tetteid!
Ne félj, ne félj,
Szeret téged,
Megsegít!

Levelek

Nem kell azért túlzásba vinni a tornázást. Nem 
szükséges feltétlenül csinosnak lenned ahhoz, 
hogy Isten előtt kedves legyél. Őelőtte sokkal fon-
tosabb a lelki szépség. Tanulj meg önmegtartózta-
tó lenni, válogasd meg jól barátaidat, könyveidet, 
cd-idet, stb. 

Ebben a kisregényben tizenéves lányokról és fi-
úkról olvashatsz, akik hozzád hasonló problémák-
kal küszködnek. Megtanulhatod, hogyan élj a 
serdülőkorban tisztán anélkül, hogy tested-lelked 
bepiszkolnád. 

Nagyon sok érdekes dolgot megismerhetsz s 
sok titok kiderül számodra, ha elolvasod a Titkos-
könyvet, én nagyon ajánlom mindenkinek.

Miklya Luzsányi Mónika:   TITKOSKÖNYV

8

Péter Abigail, 13 éves

Pálhegyi Ferenc, pszichológus

Réka

Füzesi Henrietta,
3. oszt. Diószeg

Török István, Kiskapus
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Felejthetetlen élményként maradt meg bennem 
egy szüleimmel tett kirándulás gyerekkoromból. 

Nem lehettem több 5-6 evésnél, amikor édesanyám beje-
lentette, hogy megyünk az erdőre gombát szedni. A szü-
lőfalum egy lankásan emelkedő domboldalon 
helyezkedik el és a grófi erdőbe torkollik. Nyár eleje le-
hetett, sokat esett az eső, és ilyenkor sok csiperke volt. 

Szerettem az ilyen túrákat. Néha kimentünk tatám-
mal a szőlőbe is. A szőlő nagyon messzire volt a falutól, 
sokat kellet gyalogolni, amíg odaértünk. Arra is emlék-
szem, hogy mindig nagyon elfáradtam, néha a lábam is 
belefájdult a sok mászkálásba, de megérte! 

Ugyanis a szőlősben gyönyörű lugasok voltak... és 
alattuk egy csodálatos világ rejtőzött! Annyit játszhat-
tunk ott, amíg szinte beleuntunk, mialatt tatám a sző-
lőt művelte. És az a parázson sült szalonna!... az volt 
ám a finom eledel! Sokkal finomabb volt az ott a friss le-
vegőn, mint bármilyen királyi lakoma!... Ilyen élménye-
kért igazan érdemes volt minden alkalommal megtenni 
azt a fáradtságos, hosszú utat! 

De a gombaszedés máshol történt. Az erdő nincs 
olyan nagyon messzire a falutól. Későig barangoltunk, 
átmentünk a dombnak a túlsó oldalára is. Csakhogy tel-
jesen váratlanul fekete gomolyfelhők jelentek meg az 
égen... bejelentés nélkül közeledett a vihar... Teljesen 
beborult az ég, hatalmas dörrenések és villámok csat-
tantak el. Sietni kezdtünk a falu felé, csakhogy a vihar 
vészesen közeledett... és borzasztóan csattogtak a villá-
mok. 

Rohanni kezdtünk a meredek domboldalon. Nagyon 
nehéz és fárasztó volt lefele haladni, de szüleim bátorí-
tottak, biztattak. Édesapám előresietett, én meg anyu-
val hátra maradtam, mert nem tudtam olyan gyorsan 
haladni, mint ők. Egy futóversenyhez lehetne hasonlíta-
ni. Ráadásul én nem is készültem rá. Bizony nem ártott 
volna egy kis edzés előtte! Hatalmas cseppekben kez-
dett az eső esni... Rémes volt látni a fekete eget... A sok 
rohanástól teljesen kimerülve érkeztem haza édes-
anyámmal, aki végig biztatott, hogy tartsak ki, ne hagy-
jam magam... 

Sohasem felejtem el azt, hogy milyen jó meleg és ba-
rátságos volt a pince, ahova bementünk... 
nagytatám fűzfavesszőből kosarat font ép-
pen. Elmeséltük neki, hogy mennyire ret-
tenetes volt az út hazafelé... ő meg csak 
nevetett magában... Persze, hogy nevet 
az, aki nem volt kitéve a veszélynek! Éle-
sen maradt meg bennem ez az esemény. 

Akkora különbség volt a kinti viha-
ros táj és a benti, barátságos, meleg pin-
ce között! Tudjátok, hogy ugyanilyen 
nagy különbség van az Urat ismerők és 
az Urat nem ismerők között is? 

Elképzelitek, mekkora veszélyben 
van azoknak az élete, akik meg nem is-
merik az Úr Jézust? Bármely percben 
jöhet egy vihar, amely az örök életüket 
veszélyezteti! És hogyha váratlanul 
megjön az Úr Jézus, mint egy bejelen-
tetlen vendég? Mi lesz azokkal a gyere-
kekkel és emberekkel, akik nem 
fogadtak be Őt ? Bizony nem szeretnék 
az ő bőrükben lenni! 

Ugye értitek most már miért olyan 
nagyon fontos bevonulni a rejtekhelyre, 
a biztos menhelyre? Csakis az Úr Jézus-
ban elrejtőzve vagyunk teljes biztonság-
ban a világ veszélyei közepette! 
Meneküljetek Hozzá még ma és hívja-
tok másokat is Hozzá, hisz olyan jó az 
Ő közelében lenni!
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Veszélyes kirándulás

Takács Noémi, Beszterce
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l Miért van izomlázunk? – Erőfeszí-
téskor az izomban raktározódó cu-
kor energiává alakul, vagyis elég, 
és ennek során egy tejsavnak ne-
vezett anyag képződik. Ez felelős a 
jellegzetes fájdalomért, amit egy ki-
adós túranap, szaladás, stb. után 
érzünk. A megoldás ez esetben 
nem más, mint további mozgás. A 
további testmozgás során a tejsav 
feloldódik a szervezetben, és a fáj-
dalom megszűnik. 

l A szív ritmusa egészséges felnőttnél nyugalmi álla-
potban 70 szívverés/ perc. A rendszeres testmozgás, 
fizikai edzés lecsökkenti ezt a ritmust, edzettebb sze-
mélyek szívritmusa 50-60 szívverés/ perc, ami igen-
csak gazdaságos a szervezetnek. A szívritmus 
maximális értéke 214 szívverés/perc, kevésbé vagy 
teljesen edzetlen személyek esetében csak 150- 170 
szívverés/ perc.

l A rendszeresen sportoló gyerekek állóképessége, fi-
zikai, értelmi teljesítő képessége,  terhelhetősége sok-
kal nagyobb otthonülő társaikénál. 

l Az aktív gyerekek jobb étvággyal, ám a valódi szük-
ségleteikhez jobban igazodva étkeznek, alvásuk nyu-
godtabb és pihentetőbb, ráadásul jóval ritkábban 
betegek, mint túlzottan védett játszótársaik. 

l A sport kiváló módszer az aggodalom ellen is, oldja 
a szorongást és segít az iskola kihívásainak jobban 
eleget tenni 

l A sportoló gyereknek nagyobb az önbizalma, több 
az energiája, jobb a koncentráló-képessége, erősebb 
az önfegyelme.

l A rendszeresen sportoló gyerek könnyebben köt ba-
rátságokat, gyorsabban beilleszkedik a közösségbe, a 
közös élmények hatására erősödik benne a bajtársias-
ság, a másikat tiszteletben tartó küzdőszellem.
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Tudóska

Gyűjtötte: Varró Klára, Kolozsvár
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A csoportról…

Különböző érdeklődésű tinik járnak ebbe 
a csoportba, de ettől érdekesek az alkalmak. 
A tanító által előkészített témákról más-más 
vélemények, hozzászólások hangzanak el, 
és ezekből jó beszélgetések születnek.

Szoktunk közös programokat szervezni, 
például: elmegyünk együtt a cukrászdába, 
palacsintapartit szervezünk, vagy közösen 
tartjuk meg valakinek a szülinapját. 

Igyekszünk arra, hogy 
a találkozásokban, beszél-
getésekben, közös progra-
mokban, ne veszítsük el a 
lényeget, hanem Istent és 
Igéjét helyezzük a közép-
pontba. 

Berszán Virág va-
gyok, a csoport egyik 
tagja. Szeretek olvas-
ni, zenét hallgatni, ki-
rándulni a hegyekben, 
állatokkal foglalkozni, 

és úszni. A legjobban azt szere-
tem a csoportban, hogy olyan té-
mákról beszélünk, melyek közel 
vannak a mindennapjainkhoz.

Lőrincnek hívnak, s szeretek vasiba járni, mert szere-
tem a társaságot, és mert tanulunk Istenről. A kedvenc te-
vékenységeim: sportolás és számítógépezés.

A nevem Zsolt, 16 éves vagyok, 
a csoport tagja, s amit nagyon szere-
tek az a barátokkal lenni.

Anita vagyok, szeretek zenét hall-
gatni, imaházba járni, barátaimmal 
lenni, ami jellemző rám, hogy minden 
helyzetben próbálom a dolgok jó ol-
dalát nézni, optimista lenni. 

Betti vagyok és szere-
tek rajzolni, viccelődni, ki-
rándulni, és barátokkal 
lenni. Mindig megprobá-
lok vidám és optimista 
lenni, habár sajnos nem 
mindig sikerül.
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A kolozsvári tinicsoport

Berszán Virág

Andi

Kinga



Kézimunka

Készítsünk mozgó figurát, hogy tudatosodjon bennünk, 
mennyire sok kis részletnek kell tökéletesen működnie, ahhoz 
hogy a legegyszerűbb kis mozdulatot is elvégezzük.

l Vágd ki a képet a szaggatott vonal mentén, és ragaszd kar-
tonlapra. (Esetleg fel is nagyíthatod).

l Vágd ki valamennyi kis darabkáját.

l A pont helyén, készíts lyukakat

l Illeszd össze a testrészeket papírkapocs segítségével, meg-
találva mindenik helyét. Használhatsz sasszeget, rövid kis ma-
dzagot vagy vékony burkolt drótot.

Vannak olyan emlékek, melyeket érdemes megőrizni képek-
ben is. S hogy még színesebbek legyenek, készítsünk különle-
ges képkeretet.

l Vágj ki a kiválasztott fényképnél 1-2 cm-rel nagyobb kar-
tonlapot. Minél vastagabb a karton annál jobb tartása lesz a 
képnek.

l Majd a képen látható sport legjellemzőbb elemét rajzold 
meg többször karton lapra. Például ha focimeccsen készült a 

Hát valóban nagyon sok mókás dolgot lehet készíteni belőle. 
Például remekül lehet vele festegetni – na nem mint a színesce-

ruzával, hanem szépen kitölteni az üres helyeket. Díszítheted így a szo-
bádat, osztálytermet, vagy készíthetsz képeslapokat, meghívókat. 

l Rajzolj kartonlapra olyan formát, amit szeretnél, vagy ami a leckével 
kapcsolatos. (Lehet kosárlabda vagy akár pillangó is).

l Tépd apró darabokra a kiválasztott szalvétákat. Ha nincsen éppen 
olyan szín, amire neked lenne szükséged, könnyedén megfestheted filc-
tollal.

l Gyűrd össze kis papírgalacsinná a föltépett szalvétadarabkákat. 

l Mártogasd ragasztóba, s helyezd a kivágott mintára, addig míg az 
egész rajzot betöltötted, s már nincsen fehér része.

kép, rajzolj jó sok focilabdát. Rajzolhatsz kosárlab-
dákat, vagy akár pingpong labdákat is.

l Színezd a kis díszítő elemeket, majd vágd ki 
óvatosan.

l Ragaszd előbb a képet a kartonlapra, majd jö-
hetnek köré a labdák.

Különös hatása lesz, meglátod.

A kézimunkákat beküldte: Mártonfi Éva, Kolozsvár

Mozgás

Emlékek

Mire jó a papírszalvéta?


