K e r e s z t y é n

Isten tudja!
E

gyik iskolai kiránduláson Nagybányát és környékét jártuk be.

Volt ott minden: hegymászás, múzeumlátogatás,
kisvonatozás… Nekem a legemlékezetesebb mégis a
planetáriumban eltöltött idő volt.
A kis kupolateremben helyet foglalva, igyekeztünk
csendben maradni, hogy a bemutató elkezdődhessen.
Amint teljesen elsötétedett a terem, kezdődött is a vetítés egy igen furcsa kinézetű berendezéssel. Egyszerűen közel hozták az égboltot. Egy bácsi, aki a vetítés
közben mesélt nekünk sok-sok érdekességet mondott
bolygókról,csillagokról, a téli és a nyári égbolt közti
különbségről, csökkenő meg növekvő holdról, fekete
lyukról…
A végén, amikor újra felkapcsolták a lámpákat, a
bácsi kész volt minden kérdésre válaszolni: meteoritokról, csillaghullásról, mi lesz, ha egyszer csak felrobban a nap… Láttam, hogy néhányan megijedtek attól,
hogy egyszer elpusztul minden. Egyik kérdés a másikat érte. Még most is a fülemben cseng a bácsi utolsó
válasza: „Mi sok mindent nem tudunk, de ISTEN tudja!”
A mesebeli király, azzal tette próbára egy lány bölcsességét, hogy számolja meg a csillagokat az égen.
Ez a lány igen furfangos volt. Kért a királytól tollat, tintát és papírt. Türelmesen és szorgalmasan nekilátott apró pöttyöket rajzolni
a lapra. Amikor már olyan sok pötty
volt a lapon, hogy az ember szeme
előtt összefolytak, megállt és a király felé fordult:
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Dobai Réka

– Ha a király uram megmondja pontosan, hány pöttyöt rajzoltam erre a papírra, én is
megmondom, hogy hány csillag van az égen.
Akkor lehetetlen lenne megszámolni a csillagokat? Nekünk igen, de ugye még emlékszel:
ISTEN ezt is tudja! Ő nemcsak a nagyobb csillagképeket, csillagokat ismeri, hanem mindegyiket,
névről, még azt is, amit mi szabad szemmel nem
látunk. Ő tudja pontosan hány csillag van az
égen, figyel rájuk, hiszen az Ő saját kezével tette
őket a helyükre.
Téged is névről ismer, figyel téged, még akkor
is, amikor legszívesebben elbújnál, azért, mert Ő
teremtett és nagyon szeret. Ugye tudod, hogy te
értékesebb vagy Neki, mint az összes csillag,
Nap, Hold? Te az Ő lelkéből kaptál. Hogy élhess
Egyszülött Fia halt meg a kereszten.
Az égitesteket céllal teremtette Isten: irányítanak, vezetnek, meghatározói az ünnepeknek.
Ugye emlékszel arra a fényes csillagra, ami a bölcseket Jézus jászlához vezette?
Isten téged is céllal teremtett: boldog, tiszta
életre Vele.
Kívánom, hogy engedd Istennek a bűn-felhőket
elűzni életedből, hogy boldogan ragyoghass az Ő
dicsőségére azon a helyen, ahova Ő rendelt!

A „Szivárványország” egy családról szól, akik hisznek Istenben.
Több érdekes történetet ír le az író. Ebben a családban mindig történik valami, soha nem unatkoznak. Életüket megpróbálják a Bibliához
igazítani. Ha valahol hibáznak, megpróbálják jóvátenni.
Érdemes elolvasni a könyvet, segíthet neked is a helyes
úton járni.
Dombi István, Margitta

Könyvespolc
C. S. Lewis hétkötetes gyerekkönyvét a
„Narnia krónikáit” olvasom. A könyv lebilincselő és sokszor humoros történetei főleg a szeretetről, a barátokról és a határtalan kíváncsiságról szólnak.
Narnia egy más világban létező, de valódi ország, amelynek mindenkori királya Aslan a beszélő,
bölcs oroszlán.
Néhány gyereknek sikerül eljutni Narniába, ahol
sok kalandban vesznek részt, de egy nap visszajönnek a világunkba és csodálkoznak
azon, hogy csak egy pillanatig voltak távol, mert ami nálunk egy pillanat az Narniában
sok év is lehet.
Ha szeretnél többet megtudni Narniáról, és a narniai kalandokról olvasd el te is.
Nem fogod megbánni.
Borzási Tábita, Margitta

A történet főhőse egy kisfiú, aki rabságba kerül
másokkal együtt. Nehéz körülményei ellenére megismeri Istent. Megtapasztalja, hogy minden körülmény között Isten vele van. Hogy mi
történik Kibivel, megtudhatod, ha elolvasod a „Rabszolgakereskedők között” című könyvet.
A történettel kapcsolatban egy gyerekének jut eszembe: „Jézus szeret minden kicsi gyermeket, Ő TÉGED is
szeret”.
Dombi Kristóf, Margitta

Énekeljünk együtt!
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Ige-harmat

Zenél a világmindenség?

Kovács Ágnes

H

a a nyári éjszakát tábortűz mellett töltöd,
és felnézel a felhőtlen égre hosszabb ideig,
szemed elé tárulnak a csillagok, mint egy csillogó
gyémánt tenger. Észrevehetsz a csillagtengerben,
különösen augusztusban hirtelen feltűnő ezüstös
csíkokat, melyek aztán elsötétednek. Ezek a hulló
csillagok. A hold, pedig hol egy kifli, hol pedig egy
jókora kerek sajtra emlékeztet. Ha sűrű felhő takarja mindezt, bizony elemlámpa nélkül nehezen
botorkálsz a sátradig. Aztán jön a harmatos reggel,
és feltűnnek a látóhatáron a Nap piros színben ragyogó első sugarai. Vidám dalba kezdenek a madarak, elindulnak a szorgos méhek, nyüzsögni kezd
minden élőlény. Ha újra lenyugszik a Nap, elmondhatjuk, hogy újra eltelt egy nap. Jöhet már a pihentető éjszaka! Ha huszonkilenc – harmincegy ilyen
és ehhez hasonló nap telik el, azt mondjuk, eltelt
egy hónap. Mivel pedig a Föld egy bizonyos pályán
forog a Nap körül, amikor egyszer körbe kerülte a
Napot, akkor telik el egy esztendő. Ebbe az időtartamba, pedig tizenkét hónap fér éppen bele. Ezért
tudhatod te is, hány éves vagy. Isten jónak látta,
hogy mindez így legyen.
Azután ezt mondta Isten:
Legyenek világító testek az égbolton,
hogy elválasszák a nappalt az éjszakától,
és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek,
a napoknak és az esztendőknek…
És látta Isten, hogy ez jó.
Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.
(Mózes 1,14; 18-19)

Általában, úgy képzeljük, hogy a csillagok és
bolygók közt nagy a csend, és csak itt a mi földünkön létezik hang, szó, beszéd, ének, muzsika. Nagy meglepődésemre nem rég egy rádióműsorban egy csillagász-matematikus és egy
zenész arról beszélt, hogy ismert ókori tudósok
állítása bizonyosodott be a mai tudósok segítségével. Bebizonyították, hogy a pályájukon mozgó égitestek forgás közben különös dallamokat
adnak ki, de ezeket emberi fül nem hallhatja,
olyan mély hangok. A matematika, a fizika és a
komputer segítségével azonban, hallható hangokká tudják átalakítani. A csillagok, bolygók
tehát egy-egy hangszer. A tudósok szerint, a
Föld a mi és fá hangokat adja ki mozgás közben. Minél távolabb van egy bolygó a Naptól,
annál lassabban forog, és annál több hangban
lehet lekottázni a mozgását.
Az egész világmindenség tehát zenél. Isten
hallja, és gyönyörködik, az általa teremtett harmóniában. Ennek a nagy harmóniának te is része vagy. Nem véletlenül létezel. A te életed is
annak a nagy muzsikának a része, mely Istent
dicséri. Lehet csak egy picike félhang az életed,
mégis Istened fülének kellemes muzsika az.
Ezért a „félhangért” teremtette a többi összes
hangszert, a bolygókat, csillagokat. Ilyen fontos
vagy a teremtő Atyánknak.
Ő is fontos neked?
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Valér a Borka szemével
látja a világot

A

napok egyre hosszabbak lettek, amint
közeledett a nyár. Este lágy szellő simogatta a fák lombjait, és ringatta az ágakon a
kismadarakat. Kerek-erdő minden lakója nagyon szerette az ilyen kellemes estét. Tappi
nyuszi volta legboldogabb. Esténként, amint a
csillagok megjelentek az égen, kiosont a tisztásra, hanyatt feküdt a fűben, kicsi mancsait a feje alá tette és úgy nézegette a csillagokat. Miközben felnézett az égre, különböző csillag-alakokat látott. Ilyenkor történeteket képzelt el róluk.
– Óh, ez olyan, mint egy nyuszi – gondolta
egyik este, amint a csillagokat nézte a tisztáson. – Pont olyan az egyik füle, mint Nyusszancsé, a barátomé ☺.
Borka Borz is nagyon szerette a csillagokat.
A holdfényes éjszaka volt a kedvence. Ilyenkor
szívesen sétálgatott az erdőben, mert minden
ezüstösen csillogott a hold fényétől, még a patak vize is. Egyik este Bobó Borzzal, a testvérével sétálgatott a patak parton, amikor öcsikéje
megrángatta Borka bundáját.
– Mi az, mi történt? – kérdezte Borka.
– Pssszt! Csendesen, mert meghallja – suttogta Bobó

Mesesarok
ovisoknak

– Ki? Ki hallja meg? És mit? – kérdezte
értetlenül Borka.
– A hold – húzta közel magához Borkát,
miközben így suttogta tovább. – Követ minket. Mindig követ. És ha megállunk, ő is
megáll. Azt hiszi, hogy nem veszem észre.
Pedig mindig látom, hogy követ.
Borka elcsodálkozott a kicsi Bobó szavain, majd nagyot kacagott rajta. Úgy tűnt,
hogy Bobó ezt nem találta olyan mulatságosnak, mert megharagudott, hogy nővére
kinevette. Próbálta elmagyarázni Bobónak, hogy a hold nem követi őket, csak úgy
tűnik. De Bobó ezt nem akarta elhinni. Kicsi eszével azt fogta fel, amit látott. Néha
bosszantotta, hogy a hold mindenhova követi, de amikor egyedül volt, olyankor
örült, hogy legalább a hold vele van. Borka
nem akarta testvérkéje kedvét elvenni, és
ezt gondolta magában: „majd ha nagyobb
lesz, megérti, hiszen, amikor kicsi voltam,
én is épp úgy gondoltam, mint Bobó, hogy
a hold mindenhova követ engem ☺”.
Egyik nap Borka, amint sétálgatott, megbotlott valamiben és elesett.
– Nem tudsz vigyázni, hogy hova lépsz?
– morgolódott valaki, miközben Borka megpróbált felállni. De a lábai sajogtak, úgy
megütötte. Borka nézett jobbra – balra,
hogy honnan jön a hang. Majd észrevett egy földkupacot, ahol valami
mozgott. Akkor vette észre, hogy
egy vakondban botlott meg.
– Ne haragudj, kérlek! Nem láttalak – mondta Borka.
– Nem láttál? Hát, akkor minek van a szemed? – pufogott tovább a vakond.
Borka lesütötte a szemét szégyenében, mert hirtelen eszébe jutott, hogy a vakondok nem látnak, és ő kellett volna, figyelmesebb legyen. Valér Vakond el is
tűnt hamar a föld alatt. Borka hiába kiabált utána. Attól kezdve
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Borka mindennap elment a földtúráshoz, ahol
Valérral találkozott, abban a reményben, hogy
viszontlátja. Nem is tévedett, mert egy nap csakugyan összetalálkoztak ismét. Valér nem volt
már morcos, kedvesen beszélt Borkával. Összebarátkoztak. Egyre többször találkoztak. Ilyenkor Borka sokat mesélt neki arról, hogy milyen
az erdő, a patak, a virágok. De legjobban a napot szerette. Nem látta, de melegét olyan sokszor érezte, mikor a fejét kidugta a földből.
– Mesélj a napról! – kérte Valér.
– Tudod, a nap, az hatalmas és kerek. Nagyonnagyon messze van, mégis sokszor annyira meleg, és a fénye olyan erős, hogy azt hiszem, itt
van egészen közel. Nem lehet rá sem nézni,
annyira ragyog. Tavasszal előcsalogatja a rügyeket és a virágokat. Nyáron megérleli a gyümölcsöket. A sugarai táncolnak és fogócskáznak a
patak vizén. Ha becsukod a szemed, érzed, hogy
simogatja az arcodat. Néha elbújik a felhők mögé, de akkor is az égen van. Éjjel a föld másik felét világítja és melegíti. Ilyenkor a hold és a csillagok veszik át a helyét az égen.
– Olyan szép lehet! – sóhajtott Valér. Bárcsak
én is láthatnám mindezt, meg a virágokat, meg
a fákat, és persze téged. Biztosan nagyon szép
vagy – közben egy nagy könnycsepp gördült
le az arcán.

erős fényt. Nem látjuk a napot, de érezzük a melegét. Akik látnak, azt mondják, hogy ők sem tudnak a napra nézni. Mi a sötétben sem esünk el, nem tévedünk el, ezért nincs szükségünk éjjel
a hold fényére. Nem látunk ugyan, de
sok minden mással rendelkezünk, amivel a többi állat nem rendelkezik, és ennek kell örülnünk. Borka egy igazi barát. Te az ő szemével látod a világot.
Te beszélj neki azokról a dolgokról,
amelyekről ő nem tud. Beszélj neki a
földalatti világról, a szorgos hangyákról, meg arról, hogy hogyan nőnek a
fák és a növények gyökerei. Mi nem látjuk azt az oldalt, ő nem látja ezt az oldalt. De így egész a világ, hogy minden
és mindenki a helyén van.
– Igazad van, mama! – vidult fel Valér arca.
Miközben édesanyja szavait hallgatta, elhatározta, hogy amikor legközelebb találkozik Borkával, megmutatja
neki a nagy földalatti alagutat.
Kiss Adina

Aznap este Valér szomorúan ült az
asztalhoz. Vakond mama azonnal
észre is vette, mert Valér nagyon csendes volt.
– Mi bánt gyermekem?kérdezte Vakond mama.
– Miért nem látunk, mint
a többi állta? Miért nem láthatom a napot, a holdat, a
csillagokat, a virágokat… –
mondta Valér, és hirtelen
hangos zokogásba tört ki.
– Gyermekem! Ülj ide mellém – mondta kedvesen Vakond mama, és átölelte Valért. – Tudod, mi így lettünk
teremtve. A föld alatt éljük
az életünket. Hozzászoktunk
a sötéthez, ha látnánk és felmennénk a föld felé, akkor
nem bírnánk elviselni azt az
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A Nagy Utazás III. - másodosztály?

A

hullámvasút érzelmek országa... emlékszel? Minél többet beszéltünk róla, annál
több analógiát meg szójátékot fedeztünk fel. Nem
tudod, mit jelent az analógia? Nézz utána. Internet, szótár... köbözd ki magadnak. Mindent én
mondjak meg? Szerinted azért vasút, mert ha gumiút lenne, nem fájna annyira amikor beütöd magad. Szerintem azért hullám, mert folyton a fej és
a szív között vezet a pálya.
Szerinted azért is vasút, mert egyesek ezt a
nagy utazást is első osztályon teszik meg...
– Na és te hol utazol? – kérdezem.
– Másodosztály, hol másutt? Vigyorogtál, de a
szemed szomorúságát nem tudtad elég hamar elrejteni. Megláttam.
– Na és milyen szolgáltatások vannak a másodosztályon?
– Mióta újabb szerelvények vannak betéve,
nem olyan gáz. Nagyjából tiszta a vonat, a mosdó
is tűrhető – ha nagyon muszáj, be lehet menni,
nem fordulsz ki belőle percenként friss levegőért –
sőt zene is van. Van internet, telefon, tévé, videókölcsönző, klubhelyiség, könyvtár, igen, tanulófülke is van... A társaság meg elég vegyes. Nagyjából olyanok, mint én.
– Akkor mi a gond vele?
– Pont az, hogy olyanok mint én ☺ mind azon

esszük magunkat, hogy milyen lenne az első osztályon
utazni... főleg a társaság nagyon jó ott. Tuti fejek, mindenki laza, jól érzik magukat a bőrükben. S tudod, mi a
legidegesítőbb az egészben? Kinyomoztam, hogy a jegy
első osztályra is ugyanannyiba kerül!! ez a legnagyobb
igazságtalanság. Miért pont én vagyok másodosztályon?!
– Jártál már ott?
– Néhányszor, de csak belestem az ablakon az átjárónál. Nem akartam, hogy észrevegyenek és kiröhögjenek: „nézd a kis csórót, hogy csorog a nyála...”
– Szeretnél átmenni?
– Még szép. Szerinted lehet?
– Azt hittem, már sose kérded meg ☺. Persze, hogy lehet. Megnézted már tüzetesen a jegyed? Nincs ráírva
semmilyen osztály. Oda mész, ahová kedved leli. A vicc
az, hogy mindenki oda megy, ahová gondolja, hogy tartozik. Másodosztályúnak érzed magad, vagy az életed?
Másodosztályra ülsz fel... Elégedett vagy magaddal? Első osztályra ülsz fel.
– EZT NEM HISZEM EL!!!! EZ A LEGNAGYOBB
SZÍVATÁS!!!!
– Pedig így van. Az utazásodat az dönti el, te mit gondolsz, hogy érzel . A legtöbb tinédzser másodosztályra
ül fel. Úgy érzi, hogy ő nem elég jó. Nem boldog miatta,
de ez van. Kialakul benne a kisebbrendűségi érzés. Ha
nem használja az eszét és a hitét, az ember ennek az érzésnek lesz a szolgája, és örökre másodosztályon lesz.
– De miért nem világosítják fel akkor az embereket?
A masiniszta miért nem szól?
– A masiniszta? Mert őt nem érdekli.
Vagyis hogy azért, mert ő is másodosztályú
– vagy inkább utolsó osztályú – és irigy.
Felőle ott rohadjon mindenki ahol van. A
kisebbrendűségi érzéssel küszködő embereket könnyebb irányítani, neki meg ez a
fontos.
– Ezt már totál nem értem.
– A masiniszta a való életben a nagy Ellenség. A hazug, a csaló, a tolvaj, az ördög. Igen. A kisebbrendűségi érzés pedig
az egyik legjobb trükkje. Sokan beveszik
és nem mernek élni. Első osztályon nem.
– Mit tehetek ellene?
– Sokat. És sokszor.
Figyelj: nem fontos, miért vagy mitől
érzed magad másodosztályúnak. Lehet a
külső miatt: alkat, pattanások, mellek, fogak, izzadás, akármi. Lehet az úgynevezett intelligenciád miatt: azt gondolod,
nem vagy elég okos, nem tűnsz ki semmiben, nincs trófeád sem sportban, sem zenében, még tudományban sem, és népsze-
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Tiniknek
rűségből is csak közepes vagy. Lehet kisebbrendűségi
érzésed a családod, származásod miatt: talán mert roma vagy, vagy mert nem dől a pénz a házhoz és nem
telik mindenre amit a többiek megvesznek, mert a te
őseid között nincsenek értelmiségiek vagy művészek.
Mert átlagos vagy. Magadba nézel, vagy a tükörbe nézel, és rögtön látsz kismillió hibát, de alig találsz valami jót. Ki vesz észre Téged így? Ki értékel Téged így?
Ki szerethetne Téged így? Hiszen még te sem... pedig
ott legbelül érzed, hogy van benned több, és nem igaz,
hogy te értéktelen lennél. De a kétség mar. Kedvetlen
vagy, nem mered kihúzni magad, vagy ellenkezőleg:
hangoskodással vagánysággal leplezed amit érzel. S
ha kacagnak körülötted, azt hiszed rajtad kacagnak...
Ha jól a fenekére nézel, a kisebbrendűségi érzés mélyén ott van a sértett büszkeség, amiért nem kezel ez
a világ úgy, ahogy megérdemelnéd.
Azt kérdezed, mit tehetsz ellene. Elmondom, de te
kell végigcsináld.
1. Ismerd fel, miről van szó! Vagyis nevezd meg a
gyermeket! Szóval kisapám, kisebbrendűségi érzésben
szenvedek. Csapdába estem. Becsapott az ördög. Elhittem neki, hogy nem is vagyok annyira értékes...
2. Nyisd ki a szemed. Másodosztályon mindenki ebben szenved, tehát nem te vagy egyedül, aki így érez!
Nem vagy te az egyedüli szerencsétlen, nem kell az ujjad mögé bújj és főleg nem kell azt gondolnod, hogy
senki nem tudja, milyen neked.
3. Vedd elő a hitedet és tedd működőbe. A bibliádba
zárva semmit nem érsz vele! Hidd el Istennek, hogy
nem tévedett, amikor téged teremtett. És akkor sem,
amikor meghalt azért, hogy megmentsen. Valaki
nagy V-vel abszolút módban szeret. Feltétlen
módban. És ez soha nem változik. Azt gondolod, ez nem elég? Hogy más is kéne?
Megint a Hazudónak hiszel? Hiszen végső soron csak Ő számít! Ez a szeretet képes kihozni belőled mindazt, amit beléd
rejtett. Ha Neki nem engeded, más nem
fogja megtenni neked – úgyhogy hidd el
neki az igazat. Értékesnek, szerethetőnek teremtett, tehát az is vagy!

6. Vedd már észre, hogy senki sem tökéletes. Senkinek nincs meg mindene.
Azt csak te gondolod, mert neked úgy
tűnik. Egyelőre még a földön élünk,
nem a mennyekben.

Kui Enikő

7. Adj esélyt magadnak, és légy bátor. Jelentkezz akkor is ha nem vagy biztos, hogy nyerni is
fogsz. Próbáld ki magad. „ne félj a kudarcoktól. Az
élet hosszú, belefér.” Ha nem mersz nekifogni semminek, esélyed sem lesz arra, hogy sikert érj el.
8. Tanuld meg az 1x1-et. Arra koncentrálj, amit
éppen csinálsz. Az eredményt meglátod utána is,
nem muszáj folyton megjósolnod. Ha meg nem sikerül valami, nézd meg, tényleg nem dől össze a világ. Sőt bármilyen pimaszság, akkor sem remeg,
ha sikerül. Ezért egy napon egy dolgot próbálj elérni, egy dolgon javítani, változtatni. Apró siker is siker...
9. Légy türelmes magadhoz. Felejtsd el azt, hogy
„nekem sose...” egyszer biztosan lesz!
10. Nehogy azt hidd, amiért ezt végigolvastad,
már mindent tudsz. Nem, csak elolvastad. Tudni
akkor fogod, amikor csinálod. Úgyhogy másold ki
magadnak ezeket a lépéseket, tűzd ki szobád falára és naponta olvasd el. Ezért mondtam az elején,
hogy tehetsz ellene: sokat és sokszor.
Amikor ezeket elmondtam, közeledett a masiniszta. Valamit megsejthetett, mert olyan nyájas
arcot vágott, hogy kezdett gyanús lenni. Te gyanakodva nézted, mire elfordult. Így azt sem láthatta,
amikor a lapot betetted a táskádba, a táskát a hátadra és elindultál. Az első osztály felé...

4. Ne hasonlítsd magad állandó jelleggel másokhoz. Ha már nagyon hasonlítgatni van kedved, akkor ne válogass,
nézz meg mindent. Fülét, fogát, haját,
anyját, tesóját, szótárát... tényleg cserélnél vele? És nézz meg másokat is! Vannak, akik talán kevesebb jót kaptak az
életben, mégsem szerencsétlenkednek.
Magad a tegnapi magadhoz hasonlítsd!
Szárnyald túl önmagad.
5. Keresd a jót! Ne nyavalyogj magadon és ne sajnáld annyit magad. Semmi
„milyen jó lenne, ha én is...” keresd magadban a pozitív tulajdonságokat és
kezdj el örülni nekik. Fejleszd őket!
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Caus Bianca

Borzási Johanna

Kincses Dávid

Lukács Alexandra

Znamencsik Rajmond

Az égitestek − a margittai
vasárnapi iskolások szemszögébıl
„Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat” (1Mózes 1,16).
A Biblia első részében olvashatjuk,
hogy a teremtés negyedik napján Isten
megteremtette a Napot, hogy világítson
nappal és melegítse teremtményeit. Majd
megteremtette a Holdat is, hogy beragyogja az éjszakát ezüstös sugarával. A sötét
égboltra megszámlálhatatlan csillagot helyezett, fényesebbnél fényesebbet, és
mindegyiknek nevet adott.
Biztosan ti is sokszor hallottátok már a
teremtés történetét, mint ahogy a margittai
vasárnapi iskolások számára sem ismeretlen. Így néhány kérdés segítségével megpróbáltuk kideríteni, mit gondolnak a gyerekek az égitestekről.
A teremtés hányadik napján teremtette Isten az égitesteket?
D. Mátyás: Isten a negyedik napon teremtette meg az égitesteket az égboltra.
B. Johanna: A negyedik napon.
Mit értünk égitest alatt?
G. Ruben: Égitest a Nap, a Hold meg a
sok csillag.
P. Roland: Már a nevében is benne
van: égitest, az égen található test, ami világít. Nappal a Nap, éjszaka a Hold és
a csillagok.
Milyen céllal alkotta meg Isten az égitesteket?
P. Ruben: Isten azért alkotta meg az égitesteket, hogy világítsanak az égbolton.

Z. Viktória: Szükség volt egy erős
fényre, ami nappal világít, és egy gyengébbre, ami éjszaka.
Sz. Máté: Elválasztotta a világosságot
a sötétségtől. Így lett reggel és este.
D. Mátyás: A Nap melegíti az élőlényeket, és segít a növényeknek a növekedésben.
Milyen összefüggésben áll a Nap az
évszakokkal?
K. Dávid: A Nap nyáron ad a legtöbb
meleget, tavasszal és ősszel kevesebbet,
télen pedig csak világít.
P. Roland: Az évszakok váltakozása a
Nap melegétől függ.
Mi a szerepe a Holdnak és a csillagoknak?
Z. Rajmond: A Hold világít éjszaka,
hogy ne legyen teljesen sötét.
Cs. Alexandra: Akkor a legszebb, amikor telehold van.
C. Bianca: Nagyon sok csillag van az
égen, de Isten mindegyiket ismeri.
Milyen lenne a Föld égitestek nélkül?
B. Gerzson: Ha nem lennének égitestek, a Föld hideg és sötét lenne.
Zs. Norbert: Égitestek nélkül nem lenne nappal és nem lenne éjszaka.
B. Johanna: Nap, Hold és csillagok
nélkül sötét, élettelen lenne a Föld, mert
minden élőlénynek szüksége van a melegre és a fényre: növényeknek, állatoknak és embereknek is.

Szabó Máté

Dombi Mátyás

Csillaglabirintus
Indulj el a nyíl irányába
és keresd meg a megfelelő utat, hogy kijuss a labirintusból!

Kérdeztek: Gergely Andrea és Zeffer Tímea,
margittai vasárnapi iskolai tanítók
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Pápai Roland

Múltidézo

A

margittai vasárnapi
iskola múltját kutatva, nem is gondoltam volna,
hogy időben a XIX. század
végéig kell visszatekintenem. Gyülekezetünk idősebb
testvéreinek visszaemlékezéseiből, „régi” vasárnapi iskolások történeteiből, írott forrásokból érdekes dolgokat
tudtam meg.

Szabó Melinda

A margittai baptista imaház

A margittai baptista közösség létrejöttében nagyon
fontos szerepe volt annak a
missziómunkásnak, akit parasztapostolként szoktak emlegetni, és aki leginkább gyalog rótta a magyarlakta
területeket hirdetve Isten kegyelmét. Bizonyára kitaláltátok már, kiről van szó.
Kornya Mihályról, aki 165 éve született Nagyszalontán. Dokumentum igazolja,
hogy Kornya testvér 1893-ban Karcagon néhány margittai személyt is bemerített.
Ezt követően rendszeresen járt Margittára, ahol újabb tagokkal gyarapodott a
gyülekezet. Mivel ekkor még nem volt saját imatermük, egymás házánál gyülekeztek.

Baricsán Gerzson

Ciarnau Alexandra

Znamencsik Viktória

Szinte egyidőben alakult a margittai vasárnapi iskola a gyülekezettel. Az első
csoportokról és tanítóikról 1911 előttről vannak adataink. Az első tanító Kőrösi
Béla volt, aki Diószegről járt Margittára.
A margittai vasárnapi iskolai oktatás történetében megszakítások is voltak.
Egy 1958-as jegyzőkönyvi adat az újraindításról ad hírt, idősebb testvérek pedig
úgy emlékeznek, hogy a 60-as, 70-es években szintén szünetelt a tanítás. 1979-től
folytonossá válik. Ekkor Kása Árpádné és Tóth Sándor voltak a tanítók. A gyerekek egy csoportba jártak, vasárnap délután 3-tól a régi imaházban tartották a foglalkozást, de, főleg a kommunista diktatúra idején, volt úgy is, hogy Kása Árpádné otthonában találkoztak. A 80-as évektől több vidéki hívő család is beköltözik
Margittára, gyarapodik a vasárnapi iskolai tanulók és tanítók száma. A 90-es
évek elejétől az akkori lelkipásztor felesége, Bándi Sándorné, Erzsike néni is bekapcsolódott a gyerekek tanításába, és néhány akkori vasárnapi iskolai tanítóval
gyermekmissziót indított Magyarkécen.
Jelenleg gyülekezetünkben három vasárnapi iskolai csoport működik (kis-, középső- és nagycsoport) 35-40 gyermekkel és hét tanító irányításával. Dicsőség és
hála értük az Úrnak!

Gergely Rúben

Zsemlye Norbert

Papp Rúben
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Nap, hold, csillagok

Tudóska

Tudod-e, hogy…
A Nap Naprendszer központja, de a világűr számos csillaga közül csak egy. Tulajdonképpen egy
roppant forró gázgömb, amely fényt is kibocsát.
Mitől más a Nap, mint a többi csillag?
Először is minden más csillaghoz képest a Nap
van a legközelebb hozzánk – 150 millió kilométerre. Más tekintetben közepes méretű csillag. Nélküle azonban a Föld sötét, hideg és élettelen volna.
Mi van Nap belsejében?
A Nap nem szilárd anyagból áll, hanem egy nagyon sűrű gázbolygó. A külső régiója, a korona,
forró gázokból áll. A magban, a középpontban, játszódnak le a nukleáris folyamatok. E tartománya a
napnak eléri a 15 millió Celsius fokot.

A Nap

Csillagkereső
Az alábbi rejtvényhálóban töltsd ki a vízszintesen megadott sorokat, majd
a besatírozott négyzetekben lévő betűkből kirakhatod három égitest nevét.
Beküldési határidő: 2009. augusztus 30.
Vízszintes
1. Kérdő szócska
2. Emiatt kellett elhagyja Ádám és Éva az édenkertet.
3. A bűn zsoldja.
4. Húsvétkor üres volt.
5. Boáz felesége.
6. Húsvét reggel korán siettek a sírhoz.
7. A bolygók és égitestek rendszere.
8. Megszán valakit.
9. Isten és ember közötti kapcsolat.
10. Elhagyta Szodomát a pusztulás előtt.
11. A tele pohárból kifolyik a víz.
12. Ezeken ment át Jézus keresztre feszítése előtt.
13. Felkutatja, tűvé tesz.
14. Régi pengetős hangszer
15. A fának és az iparnak is van.
16. A test templomában lakik.
17. Gondol, vélekedik.
18. Az ábécé 12-ik betűje.

Gyerekszáj
Kislányom magyarázza az irgalmas samaritánus történetét: őt
azért hívták irgalmas samaritánusnak, mert neki volt egyedül szamara…

Nagy vihar van. Kislányom félve
szorítja meg édesapja kezét, de azért
reménykedve kérdezi: Ugye a mi házunkat nem viszi el a víz, mert mi a kősziklára építettük?

4 éves kisfiam megkérdezi: Édesanya, melyik az az ünnep, amikor a
gyermekek azt kiabálják, hogy
uzsonna, uzsonna! (virágvasárnap)

A lelkipásztor a szószéken óemberünk gyarlóságait ecseteli, mikor egy
kisfiú közbekiált: az nem ó ember, az
hóember!

Gyerekek, sajnos elborult az ég –
mondom, mire 3 éves kislányom kerekre nyílt szemekkel megkérdezi:
Most elborult a Jóisten az égben?

Egy kisfiú megy előre az imaházban, hogy ő is elmondhassa a versét,
de a gyülekezettel szembefordulva
ijedten csak ennyit mond: sok a fej.
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Rejtvény

Mi történik napfogyatkozáskor?
Napfogyatkozáskor a Hold a Nap fényének útjában áll, és emiatt a Földre
árnyékot vet.
Lenyűgöző adatok a Napról
A napfény 8 perc 20 másodperc alatt éri el a Földet.
A Nap átmérője körülbelül 1392000 km – százszor nagyobb, mint a Földé.
l A Nap 400-szor távolabb van tőlünk, mint a Hold.
l A Nap felszínének hőmérséklete körülbelül 6000 Celsius fok.
l

l

A Hold

Tudod-e, hogy…
A Hold a Földnek egyetlen természetes kísérője. A
legközelebbi égitest.
Rendkívül csendes és nyugodt. Nincs légköre,
ezért szél sem fúj rajta. A felszínén nincs víz, tehát
száraz és poros. Kráterei közül némelyik átmérője
megközelíti az 1000 km-t. Hogyan keleteztek a kráterek? A Holdba ütköző űrkőzetek, meteorok szakították a felszínbe.
Mit jelent az újhold és a telihold?

40 évvel ezelőtt járt először ember a holdon

A Hold a Föld körül forog, s közben egyik felét mindig megvilágítja a Nap. De a Földről mi csak különböző mértékben láthatjuk a megvilágított részt. A Föld
árnyéka az ami a Napot eltakarja. Emiatt úgy tűnik,
mintha a Hold egy hónap alatt más-más alakot öltene. Újhold esetén nem látjuk a Holdat, úgy egy hét
múlva már láthatjuk a felét (növekszik a Hold), és teliholdkor az egész korong az égbolton fénylik.

Érdekességek a Holdról
Földtől mért távolság: 384.400 km
Átmérő: 3476 km
l Legnagyobb látható kráter: Bailly-kráter 295 km széles,
4250 m mély
l Egy nap hossza: 20 nap, 12 óra 44 perc
l A testek súlya körülbelül hatoda, mint a Földön, így a
rajta járó űrhajósok a 80-90 kg-os űrruhában is könnyedén
tudtak mozogni, ugrálni.
l A Hold mindig ugyanazt az oldalát mutatja felénk.
l A Holdat először egy szovjet űrszonda, a Luna-2 látogatta meg 1959-ben.
l Ember pedig először 1969. július 21-én lépett a Hold
felszínére Neil Armstrong és Edwin Aldrin személyében.
l

l

Adatok a csillagokról:
A Szíriusz a legfényesebb csillag.
A legkisebb csillagok mindössze 20 km átmérőjűek.
l A legközelebbi csillag a Proxima Centauri.
l A csillagok méretétől függően sugárzott fényük különböző színtartományokban kerül a világűrbe: kék, narancsvörös, sárga vagy fehér.
l

l

Ezt tudod?
A csillag olyan égitest, amely saját fénnyel rendelkezik. A csillagok szabad
szemmel nézve mozdulatlannak tűnnek, valójában azonban állandó mozgásban vannak. Ezt nevezzük a csillagok sajátmozgásának. Az ember számára a
csillagok apró, fényes gombostűfejek az éjszakai égbolton. Az irdatlan távolság miatt tűnnek ilyen kicsiknek. Valójában sok csillag nagyobb méretű, mint
a mi Napunk.
Mi a csillagkép?
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A csillagkép az égbolton szemmel kivehető alakzatot képező
csillagok csoportja, amely az égbolton való tájékozódást szolgálja. Napjainkban 88 csillagképet használnak. Pl. Göncölszekér, Fiastyúk, Kis Medve.
Összeállította: Sikó Gréti

Kézimunka
Az ima élő kapcsolat lehet Isten
és ember között. A nap bármely
szakában jöhetsz Hozzá, hozhatod gondjaidat, örömeidet, vagy
éppen megköszönheted azokat.
Az alábbi kézimunka a
szüntelen imádkozásra
buzdít téged is. Színezd ki
a kisfiút majd az égitesteket is a háttérrel. Vágd ki a
két képet a körvonalak
mentén. Helyezd az imádkozó kisfiút az égitestek
elé, majd a két kép közepén levő jelnél kapcsold
össze egy miltonkapoccsal,
hogy tudd forgatni.
Tedd ki az ágyad fölé, így
te sem felejted a reggeli és esti
imádkozást.

Levelek
A 2009 március-áprilisi lapszám
rejtvényének helyes megfejtése: „Növesszen a föld növényeket…” (1Mózes 1,11).
Helyes megfejtők: Albert Johanna
– Paptamási, Bántó Barbara – Szilágysámson. Mind jutalomban részesültök. Gratulálunk! Jutalmatok postán
érkezik.
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