
Az egyik kiránduláson jóval 
sötétedés után érkeztünk 

meg a szállásunkra. A csoportból 
még egyikünk sem járt ott, bátor-

talanul ismerkedtünk a helyszín-
nel, az erdő közepén álló va-
dászházzal. Az ebédlő és a há-
lók külön épületben voltak. 
Túlzott világítás nélkül a sö-
tétben járva egész érdekes, sőt 
ijesztő dolgokat láttunk az ud-
varban. Reggelre aztán kide-
rült, hogy nem vadállatok vet-
ték körül az udvart, hanem a 
gazda kutyái, nem szellemek, 
betörők, huhogtak az ablak 

alatt, csak a fán lakó baglyok… 
Éjjel, a sötétben az ismeretlen ré-

misztőnek tűnt, de reggel, a vilá-
gosban csak egymáson nevettünk már, hogy mi-
lyen ijedősek vagyunk.

Jézus a Világ Világossága! Nélküle ez az élet 
ijesztő, értelmetlen, kétségbeejtő, de VELE min-
den egyszerű, és minden tökéletesen a helyére ke-
rül.

Az osztályomban idén volt egy gyönyörű fikusz. 
Az ősz elején, amikor bevittem telelni, nagyon 
megszerette a helyet, egyik levelet a másik után 
hozta. Az ablakhoz közel bőven kapott fényt és ele-
gendő vizet. Aztán a vakációt szegény eléggé meg-
szenvedte. Nem kapott vizet, egyre másra szárad-
tak a levelei. Ezután a sarokba költöztettem, ne 
legyenek szem előtt száradó levelei. Ez még úgy 
se tetszett neki, már fény is alig érte. Pár napja 
újra visszatettem eredeti helyére. Kap elegendő 
fényt és vizet. Úgy látom, kezd helyrejönni. 

Mennyi baj van egy virággal! Víz, 
fény kell neki… De csak az élő virággal. 
A művirág fele ennyi bajjal, de negyed 
olyan szépséggel jár: nem gondozhatom, 
nem láthatom fejlődni, nem virágzik, 
nem illatozik, nem tisztítja a levegőt,…

Jézus, a Világ Világossága csak akkor vá-
lik hasznommá, akkor áraszthatok „jó illa-
tot” magam körül, ha BENNE élek, és 
nem vagyok egy műbáb a Sátán kezé-
ben. 

A mozgásérzékelő lámpa egy na-
gyon ötletes találmány. Egyik is-
merősömnek van ilyen fel-
szerelve az udvaron, kettő 
is. Nem ég állandó jelleg-
gel és nem kell kapcsolgat-
ni sem. Ha mozgást érzé-
kel, azonnal fényt áraszt. 
Este, ha már sötétben érkezik haza és az utcai lámpa 
sem világít be az udvarra, nem kell a sötétben tapoga-
tóznia. Kitalálta, ha előre hívja a szabadon szaladgáló 
kutyát, a lámpa bekapcsol, és minden látható lesz, 
még mielőtt belépne. 

A Világ Világossága bevilágítja az egész életemet, 
ha kérem Tőle, tanácsol, vezet, hogy melyik úton jár-
jak, hogyan, kikkel beszéljek, mit tanuljak, hogyan vi-
selkedjem a szüleimmel, tanáraimmal…

De azt se feledd, hogy a világosságban már nem 
olyan könnyű a titkolózás, rejtegetés. Ha Jé-
zus jelenlétébe kerülsz, Ő felfedi a bűneidet, 
melyekkel szakítanod kell, ha a fényben 
akarsz élni.

Kívánok boldog életet a világosságban 
Jézussal!
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Idén új sorozatot kezdünk a teremtésről. Lapszámonként sorra vesszük a teremtés napjait 
(a január-februári szám az első két nap eseményeivel foglalkozik). Hasznos időtöltést!

„A vak és süket Helen Kellert Isten a maga eszközeként 
használja, hogy azoknak, akik sötétségben élnek, a vilá-
gosság útját megmutassa.”

Miközben olvastam ezt a könyvet, nagyon hálás voltam 
Istennek azért, mert én megkülönböztethetem a világossá-
got a sötétségtől. Isten a szívemre helyezte, hogy használ-
jam ki azt a tehetséget, amit nekem adott és ne a hiányos-
ságaimra tekintsek. 

Nektek is ajánlom ezt a könyvet. Ha a kezetekbe kerül, 
olvassátok el.  

Phyllis Garlick: Fény tör be a sötétségbe

Keress szavakat a betűhálóban. Balról jobbra és fentről lefele. A szavak keresztezhetik egy-
mást, de nem törnek meg. A megtalált szavakból alkoss igeverseket (ötöt). Ezeket küld el meg-

fejtéskén, az igehelyekkel együtt. Ezekből küldj be megfejtéskén, az igehelyekkel 

együtt legalább hármat 2009. március 31-ig. (A szavakat csak a megtalált formában 
használhatod, nem változtathatsz rajtuk.)
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Ige-harmat

i lenne ha nem lenne színes a földünk, és 
minden ami benne van. Ahová néznél 

minden szürke, fekete és sötét lenne?” – kérdez-
te egyszer az iskolában a tanítóm. Azután így 
folytatta: „Mi lenne, ha  nem létezne oxigén, 
amit nap mint nap belélegezzünk, és nem lenne 
emiatt víz sem, hisz a víz egyik alkotó része az 
oxigén.” Egymásra néztünk mi kisdiákok és meg-
borzadtunk amint elindult a képzeletünk. Vala-
ki ekkor hangosan bekiáltotta: „Akkor az már 
nem is a föld lenne, csak egy élettelen bolygó!” A 
tanítónk helyeslően bólintott.

A Bibliában is olvasunk arról, hogy egykor a 
mi szép földünk „kietlen és puszta volt, a mélység 
fölött sötétség volt…” (1Móz 1,2), de a tanítónk 
nem erről kezdett beszélni, hanem elmagyarázta 
hogyan is lehetséges az, hogy a földünknek van 
időjárása, és mennyire nagy szerepe van ebben a 
nap fényének, oxigénnek, a föld légkörének, a 
víznek. Ma is a fülembe cseng ez az elmondott 
lecke, és emlékszem mennyire érdeklődve, nagy 
csendben hallgattuk végig.

Ma már értem, hogy a színeket előcsalogató 
napfény, a pihentető esti sötétség szikrázó csil-
lagtengerével és a jó öreg holddal az égen, Isten 
egyedülálló nagy csodája.  

„Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! 
És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság 
jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötét-

ségtől. És elnevezte Isten a világosságot nap-
palnak, a sötétséget pedig éjszakának nevez-
te”(1Móz 1,3).

A szép kék ég is a nap miatt lehet kék, és a 
rajta úszkáló felhők se gomolyoghatnának, ha 
nem lennének óceánok, tengerek, tavak, cso-
dálatos vízesések, amelyek Isten akarata mi-
att lettek. Az erdők ózondús levegőjét is azért 
szívhatjuk teli tüdőből, mert a napot és a föld 
atmoszféráját megteremtette a mi gondviselő 
Istenünk. 

„Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a 
vizek között, hogy elválassza egymástól a vize-
ket… Azután elnevezte Isten a boltozatot ég-
nek” (1Móz 1,6; 1,8).

„Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze 
az ég alatt levő vizek egy helyre… Azután elne-
vezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vi-
zeket pedig tengernek nevezte el”(1Móz 1,9-10).

A te szemeid gyönyörködtetésére hozta lét-
re szerető Atyánk a láthatatlanból e látható, 
színes, élettel teli világot. Azért tehette ezt, 
mert hatalma semmihez sem hasonlíthatóan 
nagy. Az élet minden feltételét nekünk ajándé-
kozta, hogy meglássuk, hogyan szeret Ő, a ha-
talmas Isten. Ugye te is viszont szereted?!

Mikor kisebb voltam, na-
gyon féltem a sötétben, kivált ha egyedül maradtam. De 
ezt nem mondtam senkinek félve attól, hogy kinevetnek. 
Még magamnak is alig mertem bevallani. Később rájöt-
tem, hogy mások is küszködnek a sötétség rémálmával. Ez 
most főleg nekik szól. Minden árnyékban, még talán a sajá-
tomban is egy szörnyeteget láttam… és sokszor a saját fan-
táziám tartott rabságban. Volt, hogy úgy éreztem, sötét 
szellemek vannak körülöttem, és bármennyire akarok, 
nem tudok megszabadulni tőlük, mert mindenhova követ-
nek. Amikor bárki is volt mellettem, akivel beszélgettem, 

máris elmúlt a félelem, mert társaságban biztonság-
ban éreztem magam. Akik ismerték helyzetemet, 
imádkoztak értem. Egy idő után Isten megszólított, 
és most vele járok. Ő mutatta meg a kiutat a félel-
mekből. Ő a leghatalmasabb. Az Ő kezében igazán 
biztonságban vagyok.  Ha néha még félnék, az az ig-
evers jut az eszembe, hogy „ha Isten velünk, ki lehet 
ellenünk?” Az Ő világossága betölti az életem és most 
már a sötétség nem ijesztő a számomra. Isten jónak 
látta, hogy meghagyja azt és elválassza a világosság-
tól, mint kiváló alkalmat az éjszakai pihenésre. 

Mi lenne ha …?
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Mesesarok 
ovisoknak

Hideg tél volt. Kerek-erdőben mindent 
vastag hó borított. Az állatok talpa 

alatt ropogott a fagyos hó. A legjobban az ál-
latcsemeték örültek a télnek. Reggelente me-
legen öltöztek, és úgy gyűltek össze vidáman 
a tisztáson. Egy helyen, a patak szélén, még 
az ősszel a hódok gátat építettek, így egy ki-
csi tavacskát készítettek. Jó móka volt ott ját-
szani. Most, hogy a tavacska befagyott, még 
inkább jobb volt ott játszani. Ott tolongtak az 
állatok a befagyott tó partján, és kiszámol-
ták, hogy ki az, aki elsőként rálép a tóra. 

Marcsi Mókus számolta:

– Ecc, pecc, kimehetsz, 
Holnapután bejöhetsz!
Cérnára, cinegére,
Ugorj cica az egérre, fuss! 

A vidámság csak fokozódott, amikor megje-
lent Ráfi Róka. Száguldva érkezett a dombte-
tőről. A szánkót nem tudta időben lefékezni, 
és nekicsapódott az egyik fának. Mindenki 
hahotázni kezdett. De nem tartott sokáig a 
nagy hahotázás, mert a fa ágairól az ütközés 
miatt a sok hó az állatok nyakába hullt. Ezen 
csak Kis Patás nevetett, az őzgida, aki távo-
labbról nézte az eseményeket. A hóból itt-ott 
kikandikált egy-egy fülecske, farkinca, lábacs-
ka. Ez a látvány nagyon vicces volt, és ezen 
nevetett Kis Patás. Az állatok lassan kimász-
tak a hó alól, és végül ők is jót nevettek magu-
kon. 

Így teltek a hideg téli napok Kerek-erdő-
ben. Az állatok nem unatkoztak, mert mindig 
találtak valami jó elfoglaltságot, amin szóra-
kozni is lehetett. A jégen való csúszkálás volt 
a kedvencük. Ebben a nyuszikák voltak a leg-
jobbak, mert tappancsaik olyanok voltak, 
mint egy-egy sítalp. Ügyesen siklottak, min-
denki csak csodálta és irigyelte is őket. Kis 
Patás volt mindközül a legfélénkebb. A jégre 
csak egyszer merészkedett rá, és akkor össze-
akadtak kicsi patácskái, és nagyot esett a jé-
gen. Megütötte magát, így elment minden 
kedve a további próbálkozástól. Csak 
messzebbről figyelte a többieket. A pataktól 

is nagyon félt, mert tavasszal, mikor meg-
született, ivás közben megcsúszott és a 
vízbe esett. De volt még valami, amitől 

Kis Patás rettegett. A többiek későig ottma-
radtak játszani, de ő hamar hazasietett. Mi-
vel télen hamar sötétedett, Kis Patás még 
sötétedés előtt hazaért mindig, mert rette-
gett a sötétségtől. 

– Mama! Nagyon félek! – bújt édesanyjá-
hoz Kis Patás.

– Én még ilyen félős őzgidát sosem lát-
tam! – mondta szelíd hangon Őz Mama. 

– Rettenetes! Miért kell besötétedjen? Mi-
ért nincs mindig nappal? – kérdezte anyu-
kájától Kis Patás. 

Őz mama máskor türelmesen elhallgatta 
gyermeke nyafogását, és próbálta bátoríta-
ni. De most úgy látta, hogy kicsinye elég 
okos már ahhoz, hogy elbeszélgessen vele 
erről.

– Gyermekem! Mindennek rendje és ideje 
van. És minden úgy van jól, ahogy meg van 
teremtve. Ha nem lenne hasznos az éjszaka 
számunkra, akkor a Teremtő nem terem-
tett volna éjszakát. Éjszaka pihenni kell. 
Ha nagyobb leszel jobban meg fogod érteni, 
hogy a nappal a munkáé, az éjszaka, pedig 
az alvásé. Emlékszel, amikor a Nagy Hegy-
re mentünk fel? Mennyire elfáradtál útköz-
ben.

– Igen, mama, emlékszem!

– Látod, kicsim, ha fáradságot legjobban 
éjszaka lehet kipihenni.

– De én úgy félek, ha besötétedik. Félek 
az erdőben, hogy valaki rám támad.

– Pedig a sötétség a barátunk, mert jól el 
tudunk menekülni az ellenség elől. De 
azért a legjobb, ha itthon vagy, mire besöté-
tedik. 

– Mama, – te olyan bátor vagy! Te sosem 
félsz?

– De igen, kicsim, én is szoktam félni. De 
le kell győzni!

– De hogy győzzem le, mikor nem is lá-
tom, és szarvacskáim sincsenek, hogy meg-
küzdjek vele!?

– Ha-ha-ha! – kacagott egy nagyot Őz ma-
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ma! – A félelmet nem látjuk, mert a félelem 
a szívünkben van. Az egyetlen fegyver a féle-
lem ellen, ha arra gondolunk, aki mindig vi-
gyáz ránk. 

– Ki vigyáz ránk mindig, mama?

Őz Mama nem szólt egy szót sem csak fel-
nézett az égre. Kis Patás megértette, és tud-
ta, hogy kire gondol az édesanyja, hiszen 
olyan sokszor mesélt már az egész világ Urá-
ról, aki mindent megteremtett, és aki min-
dig figyel és vigyáz ránk.

– Mi a világosságot szeretjük, és ez így jó! 
– folytatta Őz Mama.

– A sötétség arra, jó, hogy harcoljunk a fé-
lelemmel. – jelentette ki bátran Kis Patás. 

Őz Mama mosolygott gyermekén, és még 
annyit mondott:

– A víztől sem kell félni. Igaz, hogy bele le-
het esni a vízbe, de ha nem lenne víz, akkor 
szomjaznánk. 

– Igazad van, mama! – mondta szégyen-

kezve Kis Patás. A többiek is csúfolták már 
azért, hogy egyedül nem mert a patakra men-
ni inni. – Ez is olyan félelem, amit le kell győ-
zi! –gondolta magában Kis Patás.

– Aludj, kicsim! – cirógatta meg Őz Mama 
kicsinye fejecskéjét, és egy puszit nyomot a 
homlokára.

– Jó éjt, mama!

Kint hideg volt és sötét, de bent jó meleg 
és biztonság. Az állatok aludtak, csak itt-ott 
hallatszott egy-egy huhogás, mert a baglyok 
ilyenkor keltek fel. Másnap reggel Kis Patás 
hamar felébredt. Megreggelizett, majd nya-
kába tekerte a jó meleg sálat és elindult a pa-
tak felé. Bátran lépkedett, és amikor a patak-
hoz ért, felnézett az égre. Érezte, hogy el-
száll a félelme. Nagyokat kortyolt a friss pa-
takvízből. Boldogan ment játszani a többiek-
kel.

– Most legyőztem az ellenségem! – kiáltot-
ta, és közben arra gondolt, hogy ideje lenne 
kipróbálni a csúszkálást újra.
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Múlt, jelen, jövő… ezek nem 
csak az igeragozás számára 

idők, de ha egy picit megállunk, tulaj-
donképpen emlékeinket, a mai tenniva-
lóinkat és terveinket jelentik. Egész 
biztos te (de én sem), nem tudunk 
olyan régi időre visszaemlékezni szép 
dolgokra, mint ahogy azok megtörtén-
tek. Ebben segít a történelem. Mindig 
voltak olyan emberek, akik szerették 
leírni azt, ami történik, sőt szerették 
kutatni azt, hogy régen mi történt. 
Őket nevezték „krónikásoknak”. Az ő 
írásaikból tudtam meg néhány régi dol-
got:

400 évvel ezelőtt, 1609-ben alakul-
tak meg az első baptista gyülekezetek 
Európában, de hosszú idő eltelt addig, 
míg ez a lelki megújulás megérkezett a 
mi vidékünkre. 1866-ban Rottmayer 
János Kolozsvárra költözött a skót 
Misszió megbízásából, ahol bibliater-
jesztő központot hozott létre. Ez volt 
az erdélyi munka kezdete. 

                                                                                                     
                                                                                                     

                                        

Rottmayer János Buda-
pesten született, római ka-
tolikus vallásban, és aszta-
losságot tanult. Bátor, néha 
vakmerő fiatalember volt. 
Szokása volt télen léket ver-
ni a Dunába és ott fürödni. 
Egyszer majdnem véglege-
sen a jég alá került. Majd 
részese volt 20 éves korá-
ban a pesti árvíznek, de 
mindez nem tudta Isten fe-
lé fordítani. Aztán elindult 
szerencsét próbálni és szak-
mát tanulni Németország-
ban. Részt vett a hamburgi 
tűzvész nyomán a város új-

jáépítésében. Ez alatt az idő alatt hívta el egy munkatársa 
a „boldog emberek” közzé. 1844-ben bemerítkezett Gerhard 
Onken által, aki később hazaküldte Budapestre, hogy te-
gyen bizonyságot hitéről. Budapesten az asztalosműhely va-
sárnaponként imateremmé alakították át. 1865-ben csődbe 
jutott az asztalos ipar. Rottmayerék Amerikába akartak ki-
utazni, amikor a skót misszió Kolozsvárra rendelte ki Biblia 
terjesztés céljából. Csomagolás közbe szeretett felesége meg-
halt, de János a négy árvával így is eljött és megkezdte kol-
potőri munkáját Erdélyben három nyelven. Megtanult ro-
mánul is. Gyalog járta a falvakat Nagybányától Brassóig, 
Háromszéktől Temesvárig, néha stoppolt egy-egy arra járó 
szekeret. Könyveit a hátán hordta, olcsón adta, hogy sokan 
megvehessék. Minden faluban legelőször a templomba rak-
ta ki könyveit. Sokszor tett bizonyságot arról, amit az Úr Jé-
zus vele tett és az emberek szívesen hallgatták beszédét. Ő 
volt az, aki megszervezte az első vasárnapi iskolákat is a 
gyermekek számára. Már 1876-ban kolozsvári házánál 4-5 
csoportban foglalkozott gyermekekkel. Ebből a kicsi kezdet-
ből indult el a kolozsvári baptista gyülekezeti élet.

És egy új gyülekezet

A tordai gyülekezet, 1991 novemberében alakult, miután 
egy maroknyi személyből álló csoport, kivált a román gyüle-
kezetből, magyar misszió elkezdése céljából. Az első lépések-
ben Kolozsvárról Borzási István és Kovács István testvérek 
támogatták a gyülekezetet. 

Három bérelt szoba után, 2001 novemberében végre beköl-
tözhetett a gyülekezet az épülő imaházuk alagsorába. Jelen-
leg a gyülekezetben egy fiatal lelkipásztorcsalád munkálko-
dik, Püsök Dániel és Adina. Most 28 tag van, és 15 hozzátar-
tozó. Az Istentiszteleteken 25-50 között szoktak lenni. 

Összeállította: Bálint Ibolya néni, 
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– Utazunk? Gyere utazzunk!
– Hová?
– Nem mindegy? A lényeg az 
utazás!
– Nekem nem. Mert ha oda 
utazunk, ahová amúgy nem 
lenne kedvem, és az utazás 
alatt is kényelmetlenül nyo-
morgok, akkor inkább ülök a 
fenekemen.
– És ha az úticél tetszik, de az 
utazás nem első osztályon 
lesz?
– Akkor bevállalom. De hová 
akarsz utazni? Áruld már el!
– Találd ki!
– Argentína?
– Nem.
– Az óriások földje? 
– Melegszik, melegszik ☺

– Ne izélj már, mondd el!

– Három 
a magyar 
igazság... még 
találj.
– Nem. Inkább barkó-
bázzunk.
– Úgy is jó.
– Jártam már ott?
– Nem.
– Biztosan szeretnék oda men-
ni?
– Igen. 
– Izgalmas az úticél?
– Nagyon. 
– Szabadon választhatok 
majd, hogy ott mit csinálok?
– Egyes-egyedül!
– Térképen meghatározható a 
hely?
– Nem. De attól létezik, csak 
nem úgy ahogy eddig gondol-
tad. 

– Valami fogalom? Nem járja, ak-
kor találgathatok öregkorig...
– Akkor már túllősz a célon!
– És az út milyen lenne?
– Izgalmas. Tele kihívásokkal. 
Sok ismeretlennel. Új arcokkal. 
Feladványokkal, rejtvényekkel. 
Haverokkal. Barátokkal. Szerel-
mekkel. Örömmel. Bánattal. Si-
kerrel. Csalódással. Haraggal. El-
fogadással. Lesz minden, amit 
akarsz, sőt az is, amit nem 
akarsz annyira!
– Állj le. Kezd itt valami bűzleni 
nekem. 
– Csak nem lépsz vissza, mielőtt 
nekivágnál!
– Nem, nem olyan fráter vagyok, 
csak hát meg kell gondoljam. Azt 
mondod, ami vár rám, nem fené-
kig szappanhab. 
– Az meg mi? :D

– Szivárványszí-
nű, kerek, megfú-
jom és elszáll, ki-
pukkan... 

– Olyan is 
lesz, ne aggódj!
– Én nem úgy ér-
tettem!
– Tudom, nem baj. 
– Akkor jössz?
– Van más választásom? 
– Nincs :D
– Hogyhogy nincs?

– Már benne vagy !
– Te miről beszélsz?
– Arról, hogy tini vagy. Ez a kor pe-
dig nem más mint egy utazás, 
melynek célja felnőttország.
– .... 
– Jöhetek veled? Akkor útközben 
beszélhetünk. Te kérdezhetsz, én 
mesélek, jól érezzük magunkat. 
Mit szólsz? 
– Na gyere. Egy feltétellel:
– Igen?
– Nem lesz kamuzás, hasduma, lel-
kifröccs, cikizés. Tisztelsz, tisztel-
lek.
– Elég jól hangzik. De ez aztán 
nem csak rám érvényes!!
– Még szép. Akkor csapjál bele! 
(Csap) 

ui. A beszélgetés akár veled is le-
het... kérdezhetsz! Az utazás úgyis 
hosszú, belefér. Itt az emailcímem: 
szerkeszter@gmail.com. Az újság-
ban válaszolok. 
Na indulás. Aki jön jön, a többi 
majd futhat utánunk!
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A víz végtelen vándorlásáról:

A víz végtelen vándorlásáról: A nap sugarai felmelegí-
tik a világtengerek felszínét, aminek hatására egyes víz-
cseppek búcsút vesznek társaiktól, és a magasba emel-
kednek.  A víz a nap hatására gőzzé alakul, ezt a folya-
matot nevezzük párolgásnak. A gőzcseppecskékkel teli 
levegő felszállás közben lehűl, ekkor a gőzcseppecskék 
újra vízcseppekké alakulnak, s felhőt alkotnak. A szél 
összetereli ezeket a kis felhőket és a szárazföld felé ker-
geti őket. A magas hegyeknél a felhők egy része össze-
torlódik, a vízcseppek lehűlnek, és nehezebbek lesznek. 

A felhő végül kipukkad, s a vízcseppek lepotyognak a 
földre. Ilyenkor mondjuk, hogy esik az eső. Földre érés 
közben a szegény esőcseppek akaratlanul is viszik ma-
gukkal a piszkot (a levegőből, házakról, autókról, stb.), 
majd a földben felszívódnak és igyekeznek megszaba-
dulni a rájuk ragadt piszoktól úgy, hogy útközben a kö-
vekhez és a homokszemcsékhez dörgölőznek. Végül el-
jutnak egy olyan réteghez, amely nem engedi át őket, 

Sötétség / világosság

A világ teremtése óta szabályszerűen követik egymást a nap-
palok és éjszakák. Azonban íme néhány kivételes eset:

 l Az egyiptomi 10 csapás egyike az volt, hogy sötétség borította be az egyip-

tomiak által lakott területet.

l A kivonulás után, a honfoglaláskor Mózes imájára addig nem ment le a nap, 

amíg a zsidók meg nem nyerték a csatát.

l Mikor Jézus meghalt a kereszten, délután, hirtelen sötétség támadt, ami 3 

órát tartott. (Volt, aki napfogyatkozással próbálta magyarázni e 3 órás sötétséget, 

ám a zsidó húsvét mindenkor holdtöltére esik, és olyankor nem lehetséges a nap-

fogyatkozás, ugyanis a nap és a hold egymással szemben állnak). 

Miért kék az ég?

A Földön az égbolt többnyire ragyogó kék, sőt még éjszaka, a Föld árnyékban 

lévő oldalán sem teljesen fekete. Tökéletes sötétség csak a teljesen zárt helyisé-

gekben alakul ki. A Földdel szemben a Holdon sötétség van. A Föld és a Nap kö-

zötti nagy különbség, hogy míg a Holdnak nincs légköre, a Földnek van. A légkör-

ben pedig számtalan részecske (por-, füst, páraszemcsék) találhatók. A Napból érkező színtelen, fehér fény a légkörben 

lévő részecskéken szétszóródik. A fehér fény a színkép színeinek – vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya, ultraibolya – 

keveréke. A Nap irányától távolodva egyre több hiányzik a napfényből a vörös, sárga, zöld szín. Ez legjobban felhőtlen 

égen, páraszegény, pormentes levegőben, kevéssel naplemente előtt látható – ekkor a legpompásabban kék az ég. 

Az égboltot tehát azért látjuk világoskéknek, mert a tiszta, szórt színeknek a keverékeként ez a szín adódik. Ha a szóró 

részecskék nagyobb méretűek, a felületükről visszavert fény fehér lesz. Ilyen például az apró vízcseppekből álló hófehér 

gomolyfelhő. Egészen nagy részecskék már nemcsak visszaverik, hanem el is nyelik a fény jelentős részét. A nehéz, eset-

leg jeget is tartalmazó esőfelhők ezért haragos szürkék, feketék.

ezt a réteget víz át nem eresztő rétegnek hívják. Itt e réteg-
ben gyűlik össze sok-sok vízcsepp, és együtt alkotják a ta-
lajvizet. 

A vízcseppek azonban nem akarnak örökké foglyok ma-
radni, s addig vándorolnak, amíg valahol kijáratot találnak 
ebből a rétegből. A vízcseppek e kijáratnál forrást alkot-

nak, majd egyre több társukkal találkozva ér, patak, fo-
lyó, folyam lesz belőlük. A folyam a tengerbe ömlik, 

s kezdődik elölről a víz végtelen története.

Tudóska
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Csak kevesen tudják azt, hogy Tordán sóbánya van. 
Talán azért, mert az itteni sóbánya, turisztikai szem-
pontból eltörpül országunk híres sóbányái mellett. En-
nek ellenére, mi tordaiak, meg vagyunk győződve ar-
ról, hogy a miénk a világ legszebb sóbányája. És, hogy 
felébresszük kíváncsiságotokat és látogatási kedvete-
ket, elmondunk nektek néhány dolgot.

A tordai rendszeres sókitermelés már ezelőtt majd-
nem kétezer éve, a római korban megkezdődött. Az itte-
ni sóról úgy tartották, a nagyon magas (99%-os) nátri-
um-klorid (NaCl) tartalma miatt, hogy „sal ipse, bonus so-
lidus", vagyis „jó és kemény só”.

A ma is létező sóbányát 1690-ben nyitották meg. Az itt 
dolgozó munkások a fejedelem lekötelezett jobbágyai vol-
tak, fizetésüket sokszor sókockákban kapták, ugyanis ak-
koriban a még „fehér aranynak" számító só a fő élelmi tar-
tósítószernek számított. Az aknákban faggyúviaszos gyer-
tyákkal és fáklyákkal világítottak, a sótömböket pedig ki-
öregedett harci lovak által forgatott csigarendszerrel emel-
ték ki. Sajnos napjainkban már nincs sókitermelés a tor-
dai sóbányában, pedig a szakértők szerint kb. 38.750 mil-
lió tonna földalatti sótartalék van ezen a vidéken, ami ki-
elégítené napjaink emberiségének a sószükségletét kb. 10 
évre. Mivel azonban az itteni bánya soha nem lett gépesít-
ve, nem tudta felvenni a versenyt a gépesített sókiterme-
lőkkel, és emiatt 1932-ben leállt a munka a bányában. 

Ennek ellenére, a bánya egy óriási kincs a látogatók szá-
mára. Egyrészt mert nagyon szép turisztikai látványos-
ság, másrészt pedig mert egy rendkívüli gyógyhely légúti 
betegségben, illetve különböző allergiákban szenvedők-
nek. 

A sóbányában történő légzőszervi megbetegedések gyó-
gyulását a le-
vegő magas pá-
ratartalmával, 
az egyenletes 
hőfokkal (10-
11 oC), az ab-

szolút pormentességgel, valamint a ked-
vező koncentrációjú NaCl aeroszolokkal 
lehet magyarázni.

Hát reméljük, hogy felébresztettük kí-
váncsiságotok, és ha lehetőségetek lesz 
eljösztök meglátogatni a sóbányánkat. 
Mielőtt azonban elbúcsúznánk tőletek, 
megosztunk veletek egy érdekességet és 
egy titkot a bányával kapcsolatosan.

Ha belépünk a bányába és végigsétá-
lunk a 917 méter hosszú Ferenc József 
galérián, elérkezünk a „Visszhangok 
termébe”. Ennek a teremnek az érdekes-
sége az, hogy egy harang alakú akna 
mellett helyezkedik el, és ha egy jó han-
gosat kiáltunk, akár 16–szor is meghall-
hatjuk a hangunk visszhangját. Ugyan-
ebben a teremben van egy érdekesség, 
amit csak nagyon kevesen tudnak. Ha 
lekapcsoljuk a villanyt és egy marék sót 
dobunk a harang alakú akna irányába, 
akkor hirtelen az eldobott só tűzijáték-
ként kezd el csillogni, miközben alázu-
han a mélybe. Ez azzal magyarázható, 
hogy az akna tetején van egy lyuk, és 
azon keresztül fény vetődik a sok só-
szemcsére, amelyek gyönyörű fényjáté-
kot nyújtva visszaverik a rájuk vetődött 
fényt. 

Ebből azt tanulhatjuk, hogy ha enged-
jük, hogy Jézus megtisztítsa a szívün-

ket, és ránk ragyogjon az Ő 
mennyei fényével, akkor a 
sókristályokhoz hasonlóan, mi 
is ragyogni kezdünk, és az Ő fé-
nyével megvilágítjuk a körülöt-
tünk levő sötét világot. „Úgy 
fényljék a ti világosságtok az 
emberek előtt, hogy lás-
sák a ti jó cselekedeteite-
ket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat” 
(Máté 5,16).    
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Kolozsvári  vasárnapi iskolai kiscsoport így me-
sélte el a teremtés történetét:

Ott ült Isten a trónján és gondolkozott, azon, hogy 
hogy is készítse el a Földet. Nagy fekete szakálla volt 
még akkor, mert még fiatal volt, mert ez rég rég történt, 
és fehér hosszú ruhája. Szépen és biztosan megcsinálta 
az egészet: elkészítette a füvet, meg a fákat,  a sötétséget 
és a világosságot, a repülő állatokat, és az úszó állatokat- 
meg a gyümölcsöket is. S minden nagyon tetszett neki. 
 Aztán rájött, hogy valami mégis hiányzik, s elkészítette 
porból, homokból és életből Ádámot. Egyik nap jött 
Ádám és azt mondta Istennek, hogy nem elég egy ember, 
s akkor Isten kivett valamit a hasából és így lett Éva.

Karácsonyra kaptam egy nagyon érdekes könyvet, 
amit még az ünnep alatt el is olvastam. A könyv címe: 
A cowboykalapos fiú

Josh-ról szól ez a könyv, aki árvaházban lakik, mivel szülei meghaltak. Elszökik az ár-
vaházból, mert Deere úr el akarja vinni a tanyára, hogy dolgozzon neki. Az úton sok ka-
landban van része, sok nehézség után talál rá apukája két fivérére.

Ha szereted az izgalmas eseményeket, rajta, olvasd el!

A közép és nagycsoportos gyerekek-
től azt kérdeztük, milyen lenne a vi-
lág ha Isten nem így teremtette volna 
meg.  

Valószínűleg nagyon félnék, ha néhány 
percet tölthetnék a teremtés első napján. 
 A mai nap számunkra elképzelhetetlen-
nek tűnik az,  hogy ez a túlnépesedett 
Föld kietlen és puszta volt. Nem létezett 
rajta növény, se állat, se kontinensek, se 
emberek, se épületek, se semmi. Akár egy 
több színből összegyúrt gyurmagolyó, 
melyben szabálytalanul vegyülnek a szí-
nek, olyan volt a Föld is: a víz, a száraz, a 
sötétség, a világosság, az ég és a föld – 
össze voltak kavarodva. Milyen csodála-
tos, hogy Isten ezt az összevisszaságot ké-
pes volt rendszerezni és megalkotni a leg-
tökéletesebb módon.  De a Föld akkori ál-
lapotában sem volt elhagyva, már akkor 
Isten lelke lebegett a vizek fölött – hát ak-
kor most, mikor annyi teremtmény él, az 
Atya mennyire gondoskodik rólunk. Az Ö 
lelke mindig ott lebeg felettünk…

B. Virág

Mikor a világ teremtéséről 
van szó, az emberek nagy része 
filozofál, saját elképzelésük, ku-
tatások alapján próbálják meg 
magyarázni egymásnak, hogy ke-
letkezett mai világunk. Isten igé-
jével nem foglalkoznak annyira, 
hogy el is higgyék amit a Biblia 
mond a teremtésről.

H. Zs.

Ha csak szárazság lenne nem lenne termés, víz nélkül az embe-
rek nem tudnának megélni. 

Ha mindig sötétség lenne, mindig eltévednénk, a növények 
sem tudnának élni.

Ha mindenhol víz lenne, egész nap halakat kéne együnk, és 
aki nem tud úszni az nem boldogulna. 

Ha Isten nem választotta volna szét a világosságot a sötétség-
től, akkor mindig semleges színek vennének körül, olyan mint a 
szürke például.

M. Petra 
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Csoportos
 játékok

Harmónia

l Kiscsoport, középcsoport esetében válik be igazán
l Bármilyen bibilai történet tanításához lehet adaptálni, jelen 

esetben a teremtés történetéhez szól a leírás

Üljünk körben. Mindenki képzelje  el, hogy most a bibliai törté-
net helyszínén van.  Mit lát, mit hall?  Mindenki válasszon ki egy 
hangot amit a helyszínen hallott és jelenítse meg hangutánzás-
sal. Az első elkezdi, majd folyamatosan belép a második, harma-
dik, stb. gyerek, míg az összes hang  együtt hallható. 

Különösen izgalmas gyakorlat ha például akkor játsszuk el, 
mikor a teremtéstörténet kapcsán egyes napokhoz jutunk, a vi-
zek, növények, állatok, égitestek – mi hallatszott, vajon milyen 
volt a helyszínen. Segíthet ez a gyakorlat élőbbé, valósabbá ten-
ni a történetet, megelevenítve az eseményeket és közel hozva a 
gyerekhez. Emellett a kreativitás fejlődését is segíti.

Szobrászat 

l Iskolás korosztály számára 
l Isten a mi alkotónk, engedjünk az Ö formáló keze munkájának 

Párokba állunk: az egyik gyerek lesz a szobrász, míg a másik a szobor. A szobornak úgy kell maradnia ahogy a 
szobrász beállítja, nem mozdulhat el,  nem kérdezhet, nem beszélhet. A szobrász sem utasításokkal formálja alkotá-
sát, hanem ő maga állítja be abba a pózba, formázva az arcmimikát is, ami kifejezi azt a témát amit a tanító mondd. 
Például: szomorúság, harc, türelmetlenség, stb. 

Saját képmás

l Nagycsoport számára
l Isten saját képmására alkotott bennünket. A játék végén beszél-

gethetünk arról, hogy mivé vált az kép bennünk, amivel eredetileg 
teremtettünk, mennyire hasonlít például jellemünk Krisztuséra? 

A játékosok párokat alkotnak. A párok egyik tagjának bekötjük a 
szemét, a többiek szétszóródnak a teremben, körben sétálva, bekö-
tött szemű társuk nevét mondogatva hívják őket. 

A bekötött szemű játékosoknak társuk felé kell közelíteniük, mi-
kor pedig rátalálnak társukra, ezek kézen fogják őket és egy-egy 
szobrot készítenek belőlük. Majd ezek a vezetők tovább állnak és 
ők maguk is beállnak abba a pozícióba, amibe a társukat állították 
az imént. Végül a bekötött szemű játékosok elindulnak és 
megpróbálják megtalálni, kitapogatni társukat, de hangok 
nélkül.

Van egy osztálytársam, aki nagyon 
fél a sötétségtől és a víztől is. Nem tu-
dom, hogy élne, hogy ha Isten nem vá-
lasztotta volna el a sötétségtől a vilá-
gosságot, a vizeket egymástól. De 
hogyha nem lenne víz akkor nem él-
nénk mi az emberek a növények és az 
állatok. Minden ki lenne pusztulva és 
minden csúnya lenne. Nem tudok el-
képzelni egy elpusztult földet. 

T. Dani

Ha nem lenne világosság a Földön 
akkor Isten úgy teremtett volna min-
ket mint a denevéreket, hogy a sötét-
ben is lássunk. Ha pedig csak víz len-
ne és nem lenne szárazföld, akkor úgy 
teremtett volna meg, mint a halakat, 
hogy tudjunk a víz alatt is élni. Ha pe-
dig egyáltalán nem lenne víz csak szá-
razföld akkor nem lennének növénye-
kés emberek sem, mert az élethez víz-
re van szükség.  De így minden pont 
jól van.

T. Atti 11

Gyere, kapcsoljuk ki a tévét!

A gyerekek válaszait és a csoportos játékokat összeállította: Kenderesi Emese, Kolozsvár
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A következőkben találtok minden teremtési napra egy-egy kis kézimunka ötle-

tet, amit könnyedén el tudtok készíteni együtt a csoporttal. Jó szórakozást hozzá, 
s ne feledjétek sokszor a kézimunka öröme, abban rejlik, hogy együtt dolgoztok 
rajta, attól válik széppé és színessé ☺

Első nap: Sötét-világos váltakozása

Jó kis projektté válhat, ha mindenki otthonról hoz 
néhány sötét és néhány világos színű maradék 
anyagdarabot. 

Vágjátok egyforma négyzetté őket, kilyukasztva a 
négy sarkát.

Dolgozzatok ki együtt egy mintát, ami szerint egymásba illesszé-
tek, betartva azt a szabályt, hogy egy sötét után egy világos következik. 

Ha a csoport nagyobb, akkor mindenki egy-egy négyzettel járuljon hozzá. 
Lehet vastagabb cérnával összeölteni, vagy a négy sarkába készített lyukakon áthúzott fo-

nallal összekötni, vagy akár ragasztani is. 
Az így kapott kis sötét-világos remekmű nagyszerűen díszítheti  a terem falát, miközben a te-

remtés első napjára emlékeztet. 

Második nap: Vizek elválasztása

Lehetőségektől függően, lehet egy nagy üvegben dolgozni, vagy ha tudunk 
mindenki számára kis fedővel ellátott befőttes üveget beszerezni, akkor min-
denki önállóan próbálkozhat.

Öntsünk össze egy befőttes üvegben egy kis kék színű ételfestéket (tintát 
is lehet használni) egy kis étolajjal, és vízzel. Ha van, kis kagylókat is tehe-
tünk végül az üvegbe. 

Forró ragasztópisztollyal (felnőtt végezze) kenjük be a fedő menetét, s te-
gyük az üvegre, de ha egy celofándarabkát teszünk a fedő alá úgy is kellőkép-
pen le lehet zárni az üveget.

Majd rázzuk össze bátran, s figyeljük mi történik. ☺

Harmadik nap: Szárazföld és növények

Papírtörlő gurigából készítsük el a kis növényünk szárát. Vonjuk be zöld színespapírral. Majd külön
dolgozzunk a virágon, míg ez szárad.
Sárga színespapírra rajzoljuk át saját kezünk formáját, kb. 6-szor. Vágjuk ki óvatosan.
Egy papírtányér peremére ragaszuk oly módon, hogy a kezek alkossák a virág szirmait, szabadon
hagyva a tányér közepét. Ezt ragasztózzuk szintén be, s hintsük be napraforgómagokkal.
Majd ragasszuk az így kapott napraforgót a tányér hátsó felétől a már megszáradt szárra.

Negyedik nap: Nap, hold, csillagok

Vágjatok ki kartonpapírból egy holdat, egy napot és csillagokat. Fessétek 
ki színes ceruzával vagy vízfestékkel. Lyukasztóval csináljatok egy egy lyu-
kat mindenik forma tetejére, amin húzzatok át különböző hosszúságú fona-
lat. 

Egy papírtányért fessetek be kékre, ez lesz az égbolt. Egy tűvel húzzatok 
át a közepén egy kis cérnát, amitől majd föl lehet akasztani az égitestekből 
készült szélcsengőt. Függesszétek föl rá a kivágott formákat, ragasztószalag 
segítségével, különböző hosszúságba helyezve.

A 2008 szeptember – októberi lapszám rejtvényei-
nek (Kincskereső, Óriáskígyó az erdőben) helyes meg-
fejtője: Bántó Barbara – Szilágysámson. Gratulálunk. Ju-

talmad postán érkezik! 

A 2008 november – decemberi lapszám megfejtései: a 6 oldalról az ének címe 
– Ó gyönyörű szép titokzatos éj. A hátoldalról a megfejtés – Isten országa. 

Helyes megfejtők: Koncsárd Aliz – Koltó, Kádár Johanna – Nyárádmagyarós, Debre 

Elizabeth – Szilágyperecsen, Borbély Dávid-Márk – Nagyvárad, Boncidai Dávid – Kalota-

szentkirály, Deák Efraim , Szűcs Krisztina – Szentimre, Máté Lidia Henrietta, Kerekes Ildikó – Ipp, Boncidai Hortenzia – 

Szilágyperecsen, Nagy Obed György – Szilágynagyfalu, Kozák Sorin – Héderfája, 

Jutalomban részesülnek: Szűcs Krisztina, Kádár Johanna és Kozák Sorin. Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik.

Kézimunka

Levelek

Kenderesi Emese, 
Kolozsvár

Réka


