
Gondolom nemcsak a tanítói gyűj-
tögető munkámnak köszönhető, 

hogy évek alatt felgyűlt rengeteg, sok-
színű, érdekes anyag: könyvektől kezd-
ve apró színes fabogyókig. Csak az a 
baj, ha nem találom azt, amire szüksé-
gem lenne, s nem férek a sok lomtól. 
Minden tavasszal a rendes emberek 
nagytakarítással egybekötött lomtala-
nítást tartanak. Ezt tettem én is. 
Nem sikerült kidobni mindent, bizo-
nyos dolgoknak megkegyelmeztem, 

még egy év haladékot kaptak. De már 
alakul. 

Május környékén, amikor már egy-két-há-
rom tojás ott virít a fészekben a kis madár-
kák párban egymást felváltva melegítik azo-

kat, vigyáznak rájuk. Kell is vigyázni. Mert néha előbukkanhat 
egy nagyobb testű madár, ami még az anyuka és apuka madarat is 
úgy megijeszti, hogy percekig eltűnnek. Addig ez a nagy testű ma-

dár „lomtalanít”. Kidob egy-két tojást a fészekből, és 
helyébe odarakja a sajátját. Mint aki jól végezte dol-

gát, útnak indul. Legalább 8-9 alkalommal teszi 
meg ugyanezt. A megijesztett madárpár visszajön, 

észre sem veszik a változást. A betolako-
dott tojásból pár nappal hamarabb kell 

ki a kismadár, és mivel nagyobb, már 
korán nekikezd ő is a lomtalanítás-

nak. Amíg nevelőszülei ennivalót 
hoznak neki, addig ő sorra, a fris-

sen kikelt fiókákat kidobja a fé-
szekből, hogy csak ő maradjon, 

csak őt etessék a szülők. Ugye 
kitaláltátok már melyik ez a 
madár? Persze, hogy a ka-

kukk. 

Az biztos, hogy takaríta-
ni, lomtalanítani szüksé-
ges és fontos. Szemetes, 
zsúfolt, visszatetsző len-
ne nélküle az élet. De 
nem mindegy hogyan! 
Nem jó a kakukkos mód-
szer, más fészkében ta-
karítani. A sajátoddal 

kezdd: ruhás-
szekrényeddel – olyan ruhák legye-
nek benne, melyek lehetnek épp di-
vatosak is, de nem a márka a legfon-
tosabb, hanem, hogy ha felveszed 
őket, ízlésesen öltöztessenek. Foly-
tasd a számítógépeddel, csak olyan 
játékok, filmek, zenék legyenek raj-
ta, melyek nem akadályoznak meg 
abban, hogy igazán Isten gyermeke 
lehess. Egyre kevesebbet olvasunk 
manapság. De ugye neked van leg-
alább egy könyvekkel teli polcod, vá-
logasd meg mit olvasol, és merj ol-
vasni! Bátran rendezz át ezt azt. 
Hasznodra válik. 

A kakukktojást az anyamadár egy 
másik madár fészkébe rakja, de ön-
zőségből, saját dolgának megkönnyí-
tésére. Isten önzetlenül Egyszülött 
Fiát küldte el hozzánk emberek kö-
zé, a mi érdekünkben. És Ő, Akin 
látszott, hogy nem közülünk való, he-
lyettünk halt meg. Kész segíteni az 
életünk lomtalanításában, ha kér-
jük, segít bűneinktől megszabadul-
ni. Kezdj vele minden napot, beszél-
gess Vele, és ha meghallgatod, figyel-
meztet, ha takarítani való lenne.

Kívánom, hogy te is tapasztald 
meg, mit jelent Jézussal 
egy fészekben élni és láss 
neki a lomtalanításnak éle-
ted minden területén!

Dobai Réka

Kakukkos lomtalanítás?!
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Isten tervében szereplő madarak

Ha ügyesen megfejted a rejtvényt, megfejtésként két madárnevet 
fogsz kapni. Adj példát legalább két bibliai történetre amelyben sze-
repelnek ezek a madarak! A két madárnevet és legalább két törté-
net rövid vázlatát küldd be címünkre 2009. október 5.-ig.

1. Piros, hosszú lábú költöző madár.
2. Közép-Európa legnagyobb ragadozómadara.
3. Barátságos hal.
4. A fák doktora.
5. Isten legcsodálatosabb teremtménye.
6. A legnagyobb állat a világon.
7. Mindenevő, bajuszos hal.
8. Éjszaka vadászó madár.
9. A Duna-deltában gyakori vízimadár.
10. A vidrák kedvenc étele.
11. Némo is ilyen volt.
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Énekeljünk együtt!

Készítette: Kovács Tamás, Nagybánya
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Ige-harmat

„… Pezsdüljenek a vizek élőlények 
nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a 
föld felett, az égbolt alatt. …Azután meg-
áldotta őket Isten: Szaporodjatok, soka-
sodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét: a 
madár is sokasodjék a földön! Így lett es-
te, és lett reggel: ötödik nap.” (1Móz 1,20; 
22-23) 

A vízi állatok közül, ha a kékbálna 
van számontartva, mint a vizek 

királya, akkor a madarak közül a levegő 
uraként a fehérfejű rétisas. Az Amerikai 
Egyesült Államok, címerállatának válasz-
totta. Sötét tollazat borítja testét, kivéve 
a fejét és a farok részét, ahol fehér tollak 
díszítik. Nagyon elegáns, méltóságteljes 
madár éppen ezért, de nemcsak. Jó szü-
lőknek is bizonyulnak fiókáikkal szem-
ben. A szülőpár a maguk jóllétéről le-
mondva valósággal belesoványodnak fió-
káik nevelésébe, táplálásába. A fiókák el-

ső próbálkozásai a repülésben még nagyon ügyetlenül si-
kerülnek, ezért a szülőmadarak végig a nyomukban van-
nak, és ha kell szárnyaikat védőhálóként, alányújtják, 
megvédve a zuhanástól őket. Ha szárnypróbálgatás köz-
ben mégis a földre kerül némelyikük, a szülők onnan is 
szárnyukra véve emelik a magasba. 

Ezt a féltő gondoskodását a sasnak, Istenünk többször 
is hasonlatként használja, mikor be akarja mutatni, hogy 
hogyan szereteti Ő az embereket, vagy éppen téged:

„Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, 
mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, 
kiterjesztett szárnyára veszi, evezőtollán hordozza őket” 
(5Móz 32,11-12).

„Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hor-
doztalak titeket sasszárnyakon..." (2Móz 19,4)

A te Teremtőd jól ismer. Látja első „szárnybontogatá-
sod”, ahogy egyre nagyobb leszel. Tud sikereidről, bána-
todról, kudarcaidról. Veled örül és átérzi fájdalmad. Ő 
kész téged védelmezni, felemelni, ha kell, mint a sas a fió-
káját. Te sokkal drágább és értékesebb vagy számára, 
mint bármely díszes madár vagy állat. Számít rád, mert 
célja van veled. 

Te, mint az Ő teremtménye, hogyan válaszolsz óvó, vé-
dő, gyengéd szeretetére?

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –  
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista 

Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában. ISSN 2066-4184
Szerkesztő: Dobai Réka, Solczi Klára: grafika. 

Havas Péter: tördelés, grafika. Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti

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

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

Fent a hegyekben, a fenyvesek közelében él 
Pacsirta Apó és Pacsirta Anyó. Honnan tu-

dom? Hát elmondom neked. Tudom, mert hallot-
tam, ahogy énekelnek. Képzeld, beszélgettem is 
velük. De hadd kezdjem az elejéről. 

Valamikor régen a pacsirta család örömére, a 
tojásból kikelt egy kis pacsirta. Kedves kis pacsir-
ta volt, éneke napról-napra szebb és hangosabb 
lett. Ahogy teltek az évek, a pacsirta fészek mé-
lyén újabb fiókák keltek ki. Már hárman voltak. 
Nagyon szerették egymást. 

Egy nap a három kíváncsi kismadár a folyó 
partra repült játszadozni. 

Át akartak repülni a folyón, mert a túlparton 
szépen sütött a nap. A legkisebbet a hátukra vet-
ték, és úgy repültek a folyó felett. Alacsonyan 
szálltak, így a legkisebbnek az egyik cipőcskéje a 
folyóba esett. Lett nagy ijedség, és szárnyukkal, 
csőrükkel a vízbe csapkodva próbálták megtalál-
ni a kiscipőt, de hiába. Majd eszükbe jutott, hogy 
van valaki, aki mindig tud segíteni, a Világ Te-
remtője és Ura, a Nagy Király. Félve és kétségbe-
esve segítséget kértek Tőle, és csoda történt, 
mert megtalálták a picinyke cipőt.

A három pacsirta közül a legnagyobb volt a mi 
Pacsirta anyónk.

A hegyek közelében élt egy másik pacsirta csa-
lád. Az egyik kis pacsirta, igen eleven fióka volt, 
az óvoda helyett az óvoda mellé szeretett járni. 

Hamar ki is derült a 
dolog, de nem merte 
elmondani az apukájá-
nak az igazat, mert 
félt, hogy kikap. Édes-
apja azt mondta neki:

– Ha elmondod az 
igazat, nem verlek 
meg. Én arra tanítot-
talak téged, hogy ne 
hazudj, és úgy gondo-
lod, hogy én hazud-
nék, hogy nem verlek 
meg? – kérdezte apu-
kája szomorúan.

A fióka szégyenkezve mindent bevallott, és 
édesapja nem verte meg, mert így ígérte. Sok 
csintalanságot követett még el, amit később 
nagyon megbánt. Megértette, hogy a rossza-
ságot meg kell bánni, bocsánatot kell kérni, 
és meg kell változni belőle. Pacsirta fiókánk 
felnőtt, nagyon szerette a Nagy Királyt, éne-
ke napról-napra szebb lett, és szállt felfelé a 
magas égbe. Ő volt a mi Pacsirta Apónk.
Eljött a nap, amikor ők ketten találkoztak. 
Még fiatalok voltak, de megrakták közös fész-
küket, és most már ketten énekeltek. Hama-
rosan kikelt az első fióka, Efri. Nagy volt az 
öröm a fészekben, mert nagyon várták már 
kicsinyüket. Ha csintalanságról volt szó, Efri 
mindig az élen járt.

Nemsokára újabb fióka kelt ki, Erni. A bol-
dogság nőtt a Pacsirta családban. Már né-
gyen voltak a fészekben. A két fióka sokat 
csipkelődött egymással. Egyik este miután 
éneküket elénekelték a Nagy Királynak, és 
Pacsirta Anyó lefektette fiókáit, Erni nem tu-

dott elaludni.

– Édesanyám, nem tudok elaludni.

– Mi, a baj, gyermekem? – kérdezte 
Pacsirta Anyó szeretettel.

– Nagyon bánt, hogy olyan sokat 
rosszalkodtam, szeretnék 

bocsánatot kérni. 
Megtehetem?

Az ég felé szálló pacsirtadal
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– Igen, gyermekem. Gyere, mondd el a Nagy 
Királynak is ezt.

Úgy is tettek, akkor este Erni boldogan bújt 
vissza ágyikójába, bocsánatot kért Efritől is a 
rosszaságaiért, és örömmel újságolta, hogy meg-
változott, és ezentúl nem fog rosszalkodni. De Ef-
ri csak ennyit felelt:

– Majd meglátjuk holnap, hogy fogsz-e még 
csipkedni!

A harmadik fióka, Evi volt. Kedves kicsike 
volt. Testvérei és szülei nagyon szerették. Ahol 
megjelent, olyan volt, mint egy virág, amely illa-
tával mindent betölt. Sokszor elkísérte apuká-
ját, amikor más vidékre kellett repülnie. Bátor 
és szorgalmas volt. Anyukájának sokat segített.

Egy nap Pacsirta anyó betegeket szeretett vol-
na látogatni, de amint kitekintett a fészekből, 
látta, hogy vendégek közelednek. Örült nekik, 
de ugyanakkor elszomorodott, hogy a betegeket 
nem tudja meglátogatni. Evi látta, hogy édes-
anyja szomorkodik.

– Mi a baj, édesanyám?

– Ma szerettem volna meglátogatni az erdő be-
tegeit.

– Ó, meglátogatom én őket! – válaszolta ragyo-
gó szemmel Evi, és már hozta is kosárkáját, ami-
be finomságokat tett és friss vizet a betegeknek.

Úgy is volt, meglátogatott minden beteget, 
megajándékozta őket finomsággal és friss vízzel, 
énekével pedig megörvendeztette őket.

Egyik nap Efri, Erni és Evi azon tanakodtak, 
hogy a negyedik fióka, aki még a tojásban van, 
fiú legyen vagy lány. Efri és Erni fiút szerettek 
volna, így Evit is rávették, 
hogy ő is fiú fiókát akarjon. Ké-
résüket a Teremtő meghallgat-
ta, és hamarosan újabb család-
taggal bővült a Pacsirta-lak. 
Barni kedves és vidám fióka 
volt, de ahogy nőtt Pacsirta 
Apó és Pacsirta Anyó észrevet-
ték, hogy fiókájuk egyre bi-
zonytalanabbul lépked, és a 
szárnyai is nagyon erőtlenek. 
Nemsokára már nem tudta a 
fészket elhagyni, csak ha szü-
lei magukkal vitték. Mind na-
gyon szerették Barnit, mert 
olyan volt, mint egy kincs a 
számukra. Bár ő volt az, aki 
nem tudott repülni, mégis ő vi-
gasztalt másokat.

Kis idő elteltével, amikor a legkisebb fióka 
kikelt, egy csodálatos napsugár kukucskált 
be a fészekbe, és Pacsirta Anyó Napsugár-
nak nevezte el. Ahogy nagyobbacska lett 
Napsugár örömmel viselte gondját Barni-
nak. Elválaszthatatlan barátok lettek.

A nagyobb fiókák kirepültek a fészekből, 
és új fészekbe költöztek, ahol nekik is lettek 
fiókáik. Bárhová mentek az otthonról tanult 
énekeket vidáman énekelték a Nagy Király-
nak.

Barni egyre gyengébb és erőtlenebb lett, 
de nagyon szerette a Nagy Királyt, és min-
den nap csodálatos énekével örvendeztette 
meg a körülötte élőket. Egy szép nyári nap 
Barni végleg elhagyta a fészket. Meghalt. Pa-
csirta Apó, Pacsirta Anyó és a testvérei nem 
szomorkodtak miatta, mert tudták, hogy 
már a Nagy Király csodálatos országában 
énekli énekét, olyan szépen, amilyet ezen a 
földön még senki nem hallott. Tudják, hogy 
egy nap újra találkoznak vele, és akkor már 
Barni is fog tudni repülni, mert a Nagy Ki-
rály országában csak öröm és boldogság van.

Ha a hegyekben jársz, a fenyvesek közelé-
ben, látogasd meg Pacsirta Apót és Pacsirta 
Anyót, örömmel beszélnek majd neked is a 
Nagy Királyról, mint ahogy nekem is. Ho-
gyan találod meg őket? Nagyon egyszerűen, 
csak légy csendben, és hallgasd az ég felé 
szálló pacsirtadalt.

Kiss Adina
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A fecske

A kis fecske csicsereg

Keresi az eledelt.

Meleg, puha fészket rak,

És Istennek zeng háladalt.
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Lakatos Leonóra, 11 éves,

Hadadnádasd

Hódolat a Teremtőnek

Vincze Abigél, 10 éves

Papp Nóra, 9 éves

Sípos Kriszta, 12 éves

Lakatos Edvárd, 9 éves

Sípos Barbara, 6 éves

Kasza Debóra, 13 éves

Lakatos Alex, 10 éves Kasza Gedeon, 9 éves

Lakatos Leonóra, 11 éves

A hadadnádasdi vasárnapi iskolások rajzai
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Tiniknek

A „hullámvasút” témát nagyjából kiveséztük, 
nem gondolod? Akkor összegezzünk: 

1. Érzelmeid vannak, és jó, hogy vannak. Ismerd fel, 
hogy mit és miért érzel! 

2. Gyakran változnak, ez a fejlődéseddel együtt jár, 
de nem kell aggódni, mielőtt teljesen belefáradhatnál, 
megszokod :D Csak vicceltem. Igazából felnőtté válá-
sodnak egyik jele épp az lesz, hogy már nem lesznek 
egyik pillanatról a másikra érzelmi ingadozások. A hor-
monháztartásban létrejön az egyensúly, megmene-
külsz!! 

3. Ha senkinek, vesztesnek érzed magad, jusson 
eszedbe, hogy most az egyszer nincs igazad: értékes 
vagy, lehet téged szeretni. Pont. Aki mást gondol, té-
ved veled együtt. A kisebbrendűségi érzés gyakori, de 
attól még csapda, csak akadályoz abban, hogy első osz-
tályon utazz. Emlékszel a gyakorlatokra? Nem??! Ne-
kem nyolc így is, ha te nem veszed magad komolyan, 
én nem tudok segíteni neked... Ja, most te vicceltél? 
Hát bevettem.

 – Képzeld, találtam a minap egy eldobott búcsúleve-
let: „Engem nem szeret anyum, és mostmár biztos va-
gyok benne, hogy csak kivettek az árvaházból. Elme-
gyek. Viszlát ÖRÖKRE”. Egy felnőtt csak mosolyogna 
ezen, de látom, te nem. Gondolom azért, mert az érzést 
te is ismered, hogy „nem szeretnek a szüleim. Nem is 
érdekli őket, mi van velem. Nem értenek meg, úgy ke-
zelnek, mintha még mindig liberóm lenne...”

A szülős témával a legtöbb tini úgy van, mint a ke-
gyes kétbalkezes a keresztyénséggel: menne, ha békén 
hagynák... Mit gondolsz, miért van minden tininek vitá-
ja a szüleivel?

– Mert a  szülők azt hiszik, ők mindent jobban tud-
nak? – Mert nem látják, hogy már nem vagyunk de-
dók? - Mert olyan régimódiak? – Mert nem veszik a fá-
radtságot, hogy ránk is figyeljenek és megértsenek? 

– Hó-hó! Véleményt kértem, nem százpontos vádlis-
tát!!! Ereszd ki a gőzt!

– De ha tényleg így van? 

– Megpróbáljuk újrafogalmazni? Mert más generáció 
gondolkodását képviselik, 

mert a szemükben még 
mindig azok a kis drá-

gák vagytok, akiket 
nekik óvni kell – 

most, hogy nő-

tök még jobban is -, mert néha nem érte-
nek meg titeket, mert fáradtak és 
stresszesek? – Ez így teljesen másképp 
hangzik! Hé, te velük tartasz!!

– Másként hangzik, de neked drukkolok, ne ag-
gódj. Csak azt akartam elérni, hogy lásd más szem-
szögből is őket. Végülis ha van úgy, hogy te sem ér-
ted magad, logikus hogy ők sem ismernek néha rád... 
Tiniként már látod, hogy a világ nem fekete-fehér, 
szüleidet se ítéld olyan szigorúan. Nekik sem 
könnyű.

Na de nem volt vádlista, nincs védőbeszéd sem. In-
duláskor azt ígértem, segítek neked. Tehát ha se-
hogysem áll a szénád a szüleiddel, itt az SOS csomag:

1. Vedd vissza szótáradba ezt a két szót: „kérlek” 
és „köszönöm”. Használd naponta őket! 

2. Ha elveszítetted a kontrollt és kiabáltál velük, 
kérj bocsánatot! Többet segít a helyzeten, ha a saját 
hibáidat számolod, mint ha az övéiket. 

3. Úgy érzed, nem értenek meg? Segíts rajtuk. Be-
szélj nekik serdülőként is arról, amiben vagy, az érzé-
seidről, félelmeidről. Erre szerintem a legalkalma-
sabb az idő azután, hogy megtettél nekik valami szí-
vességet, amire megkértek. 

4. Adj nekik alapot rá, hogy megbízzanak benned. 
Túl merevnek tűnik egy szabály? Ajánlj fel egy sze-
rinted „fair” változatot, vállalj felelősséget és tartsd 
magad hozzá. 

5. Hetente tarts egy R.T. – Rendes Tini napot ☺. 
Mondjuk a csütöRTök jó lesz. Ilyenkor három dolgot 
kell tenned: hálát adni azért, hogy vannak szüleid és 
egy kedvesség (segíteni kérés nélkül, valami ilyes-
mi). Mi a harmadik? Ne felejtsd el, ha csütörtök van! 
:D

(Ha ez a csomag neked édeskevés, vagy jó lenne va-
lakivel beszélned konkrétan a Te helyzetedről, 
megtisztelsz, ha írsz nekem ide: 
szerkeszter@gmail.com. Válaszolok.) 

Akkor minden jót, Enikő 7

Kui Enikő

A Nagy Utazás IV. – Mielott felrobbannál...



Manapság sokan nem hisznek Istenben, és azt gon-
dolják, hogy Földünk, és rajta minden élőlény magától 
jött létre. Lássuk, mi a véleményetek erről?

K. Gedeon: Buták az ilyen emberek!
K. Evódia: Nagyon sokan az úgynevezett ősrobba-

násban hisznek, de szerintem a robbanástól csak szét-
megy valami, nem pedig, létrejön.

Ha az oszlopon lévő gólyafészekre vagy az eresz alat-
ti fecskefészekre néztek, rögtön tudjátok, hogy nem em-
berek művei, hanem a madarak hordták össze és építet-
ték meg. Milyen lenne az élet madarak nélkül?

Sz. Erzsébet: Sivár és szomorú lenne, ha nem lenne 
csodálatos éneklésük.

K. Debora: Minden gyümölcsfát hernyók lepnének el.

Mit tanulhatunk a madaraktól?
Cs. Helga: Kitartóak az útjukban és van céljuk. 
V. Abigél: Hálás szívvel dicsérik Istent minden nap.
K. Gáspár: Csiripelnek és dolgoznak, mert fészket 

építenek.

Nem csak a levegőt, hanem a vizeket is benépesítik 
Isten csodálatos teremtményei. Nagy Teremtőnk olyan 
tulajdonságokkal látta el a vizeket, amelyeket mi általá-
ban alig ügyelünk. Mit tehetünk ennek érdekében?

K. Roland: Ne szennyezzük a vizet, próbáljuk meg-
őrizni a maga szépségében.

L. Alex: Ne dobjunk bele szemetet.
V. Gerlinde: Próbáljunk másokat is meggyőzni arról, 

hogy vigyázzanak a víz tisztaságára.

Nem csodálatra méltó, hogy Isten egyetlen szavá-
ra állatok nyüzsögtek a vizekben, és madarak rep-
destek a levegőben? Ne feledd, hogy a Teremtő té-
ged is nagyon szeret és az a kívánsága, hogy szíved-
ben lakjon!

„Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek or-
mai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szá-
razföldet is az ő keze formálta.” (Zsolt 95,4-5)

Az ötödik nap

Isten rátekintett ötödnap a földre,

És én csodálattal nézem gyönyörködve.

Millió madár repül határain a légnek,

Én épp a vizeknek csodás ölébe nézek.

Ezernyi élőlény, óriási cetek, és halak,

Örülnek az életüknek a tenger vize alatt.

És a mi Teremtőnk egyetlen csodás szavára,

Képesek lesznek a szaporodásra.
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A teremtés 5. napjáról 
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Isten kegyelme és szeretete folytán, évente kétszer gyógyke-
zeléseim alkalmával, csodás napokat tölthetek el egy olyan 

helyen, ahol a természet rendkívüli módon beszél a teremtés cso-
dájáról. Itt abban a kiváltságban van részem, hogy reggelenként 

a madarak csodálatos trillázására ébredek. Különféle 
csicsergésükkel a Teremtő Istent dicsérik. Néha 
azonban a korai órákban trillázó fecskék, inkább ne-
heztelést váltanak ki a szívemben, mert még jó 
lenne kicsit pihenni. Beláttam azonban, hogy Is-

ten általuk is tanít en-
gem valamire: a madarak 
bár nem kapták meg a be-
széd képességét, mégis 
nagy örömmel magasztal-
ják csivitelésükkel a Te-
remtőjüket már kora haj-
nalban. Ennyire ráhan-
golt kell legyen, az én szí-
vem is a hálaadásra, és a 
mi Istenünk magasztalá-
sára mindenkor.

Szeretek sétálni, mert ilyenkor min-
dig történik valami jó. Egyszer a 

tenger partján sétálva, gyönyörködtem a 
hatalmas víztömegben és a benne nyüzs-
gő életre gondoltam. Nemrég még én is 
ott úsztam a hullámok között. Arra gon-
doltam mindez nem is létezne a mi Iste-
nünk hatalma nélkül. A Nap közben a ten-
ger horizontján már lenyugodni készült. 
Egyszeriből, tömegesen sirályok közeled-
tek felém, de mielőtt hozzám érhettek vol-
na, mind a tenger hullámaira szállt le. 
Több mint harminc sirály szépségében 
gyönyörködhettem, és én hálás voltam 
ezért a látványért. 

Egy másik sétám során csüggedten in-
dultam útnak. A szívemben ott rejtőzött egy bűn, ami minden örömömet 
elvett. Kis idő múlva egy kismadárra lettem figyelmes, amint előttem 
nem messze haladt vidáman dalolva. Látva egyszerűségét és jókedvét vá-
gyat éreztem arra, hogy az én szívem is szabad legyen. Megálltam és be-
vallottam Atyámnak, ami olyan nagyon terhelt, és ő megbocsátott nekem. 
Az én kedvem is helyreállt és a szívem húrjai csak úgy muzsikáltak. Eb-
ben a kis madárkában látogatott meg kegyelmével Istenem, újra találkoz-
hattam vele.
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A kis trillázók

Találkozás séta közben

Pap Enikő, 
vasárnapi iskolai tanító, 
Koltókatalin

Szőlősi Melánia,
vasárnapi iskolai tanító,

Koltó
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Medúza
Áttetsző kocsonyaszerű álla-

tok, melyek minden tengerben 
és óceánban megtalálhatók. A 
tengeri áramlatok néha több 
százezer medúzából álló rajok-
ba gyűjtik őket. Olykor a tenger-
partokat is elárasztják. Bár több 
medúzafaj is csípéssel támadja 
zsákmányát, csupán kevés me-
dúza csípése ártalmas az em-
berre. A Biblia nem említi a me-
dúzákat, bár a Földközi-tenger-
ben is számos medúzafaj él. 

Virágállatok vagy korallok
A korallok általában több ezer apró korallpolipból álló kolóniák-

ban élnek a sekély trópusi tengervizekben. Az egyéni korallpolip 
mérete néhány milliméter. A korallok kalciumot kiválasztva szilárd 
vázat hoznak létre, melyek aztán egymásra nőve szilárd sziget-
ként emelkednek ki a tengerből. Ezeket nevezzük korallzátonyok-
nak. A vörös korall megkövesedett vázából az ókorban is értékes 
ékszereket készítettek, amelyeket a Biblia is megemlít (Jób 28,18).

Cetek
A cetek nagy termetű, vízben élő em-

lősálatok. Ide tartoznak a bálnák és del- f
inek is. Minden idők legnagyobb állata a 
kék bálna, hossza a 30 métert is megha-
ladhatja. A cetek közül egyes fajok mik-
roszkopikus planktonnal táplálkoznak, 
mások nagytestű állatokkal táplálkozó 
ragadozók. A legtöbb cetfaj a cetvadá-
szat hatására ma veszélyeztetett állat-
nak számít. Jónás prófétát egy nagy hal 
nyelte le, amelyről a Biblia nem mondja, 
milyen hal volt: lehetett cet, de akár cá-
pa is. 

Halak
Az Úr Jézus tanítványai halászok voltak. Napjainkban a Galileai-

tengerben több mint 30-féle halfajta él. A Biblia egyetlen halfajtát 
sem említ név szerint, de a márnaféléket, tilápiahalat és szardíniaha-
lat valószínűleg az Úr Jézus idejében is halászták. Jelenleg tilápiát 
nevezik szentpéterhalnak, főleg a vendéglőkben, ahol a külföldi turis-
ták kedvenc eledele. A hagyomány szerint ennek a halfajtának a szá-
jában találta Péter az ezüstpénzt (Mt 17,27).

Strucc
A legnagyobb ma elő madár a földön, 2,5 

méter magas, Afrikában él. Repülni nem tud, 
de gyorsan szalad, a leggyorsabban szaladó 
kétlábú állat. Többnyire  növényevő, bár rova-
rokat is eszik. Hosszabb ideig kibírja víz nél-
kül. Gyakran a lehajtja a fejét, ami miatt elter-
jedt az a téves nézet, hogy a strucc homokba 
dugja a fejét. A bibliai időkben jól ismert volt 
Izráel területén. 

10

Tudóska Víziállatok, ...

Márna
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Galamb 
A galambfélék napja-

inkban az egész földön 
elterjedtek. Legtöbbjük 
magevő, ezért rendszere-
sen inniuk kell és ritkán távolodnak el messzire a vízforrásoktól. A hímek ugyan-
úgy költenek, mint a nőstények. A bibliai időkben legelterjedtebb és legfontosabb 
madár. Háziállatként tartották a húsáért, amelyet fogyasztottak is. A szegényebb 
izráeli, ha nem tudott juhot vagy kecskét áldozni, két gerlét (galambot) áldozha-
tott. Az Úr Jézus bemerítkezésekor a Szentlélek, mint egy galamb szállott alá. 

Veréb
Kistermetű, mag-

evő, a városokban, 
falvakban a leggya-

koribb madár. A mezei veréb apróbb rovarokat és 
gyommagvakat fogyaszt. A bibliai időkben nagyon 
olcsón megvásárolható volt. Húsát fogyasztották. Is-
ten még az értéktelen verebekről is gondoskodik, 
mennyivel inkább rólunk (Mt 10,29-31).

Holló
Nagyméretű madár, bármit megeszik, legyen az döglött állat, 

rovar vagy konyhai hulladék. A holló az egyik legintelligensebb 
madár a Földön. Intelligens, tanítható. Utánozni tud különféle 
hangokat, és könnyen elsajátítja néhány szó kimondását. Elő-
szeretettel gyűjtenek (lopkodnak) fényes tárgyakat: kavicsokat, 
fémdarabokat. Illés prófétát a hollók táplálták a szárazság idején 
(1Kir 17,4-6).

Fürj
Kisméretű költöző madár, hossza 16-

18 centiméter. Nyaranta kora hajnalban 
hallatja jellegzetes "pity-palaty" hangját, 
melyről a népies pitypalaty-madár nevét 
is kapta. A bibliai időkben a fürjek évente 
kétszer nagy csapatokban átvonultak a vi-
déken – nyáron észak felé, télen dél felé 
utaztak. A pusztai vándorlás során táplá-
lékul szolgáltak az izráelieknek (4Móz 
11,31-32). Húsa és tojása ízletes.

Bagoly
Éjszakai ragadozómadár. Ro-

varokkal, madarakkal vagy ki-
sebb emlősökkel táplálkozik. 
A gyenge éjszakai fényben 
kitűnően lát. A vadászat-
ban elősegíti a tollazatá-
nak színezete – szinte 
teljesen láthatatlan a 
sötétben – és hangta-
lan repülése. Többféle 
bagoly is élt Izráel terü-
letén, a Biblia az elha-
gyatott, romos helye-
ken említi őket (Zsolt 
102,7).  

Páva
Indiából és Délkelet-Ázsiá-

ból származik. A hím páva a 
farkát legyezőszerűen kiter-
jeszti, melyen színes pávasze-
meknek nevezett foltok van-
nak. Az ókorban az uralkodói 
udvarokban pávákat tartottak, 
mint díszmadarat. Salamon ki-
rály is pávákat hozatott a palo-
tája számára, hogy ezzel is ki-
fejezze gazdagságát (1Kir 
10,22).

11

... madarak, és a Biblia

Harmatcseppek - 2009. július-augusztus



Vágj ki különféle színű selyempapí-
rokból annyi halat a sablon alapján, 
ahányan játszani szeretnétek. Ra-
gassz szemeket. 

Játékszabály: Minden játékos ve-
gyen egy összehajtogatott újságot, 
egy halat, és egy bádogtányért. A si-
ma földre teszi a halat maga elé. Jó-
val messzebb egy bádogtányért, de 
minden játékostól egyenlő távolság-
ra. Amikor elhangzik a „Rajt!” felkiál-
tás, a játékosok csapkodni kezdik a 
halukat az újsággal a tányér felé. Aki-
nek a hala elsőnek ért a tányérba, az 
kiáltja: „Jó étvágyat!”, és ő a győztes.

Az állatok testét vágd ki kartonpapírból a megadott 
sablon alapján. Végy egy facsipeszt, és csipeszeld a 
flamingóra, vagy a vadliba esetén a dőlt vonallal jelölt 
résznél tűrd be és ragasztóval bekenve rögzítsd a csi-
peszhez. Tetszés szerint ragaszthatsz a figurákra tolla-
kat. A vadliba csipeszébe csipeszelhetsz egy zsineget, 
és a vízre téve húzhatod is. Más figurákat is kitalál-
hatsz, és hasonlóképpen elkészítheted.

Levelek

A 2009. május-júniusi Har-
matcseppek rejtvényének meg-
fejtését és a megfejtők névsorát 
a következő számban olvashat-
játok.

Kézimunka

Csipeszmadarak

Halverseny

Réka


