
Lassan már csak egy kellemes emlék ma-
rad a nyárból. Oda a kánikula, a hét ág-

ra tűző nap. Emlékszem olyan nagy meleg volt 
idén is, hogy az egyik állatkertben a gondozók 
néhányszor jégbefagyasztott ennivalóval lepték 
meg a jegesmedvéket. Úgy gondolták, talán így 
elviselhetőbb lesz számukra a nagy meleg, hi-
szen ők a sarkvidéki időjáráshoz vannak alkal-
mazkodva.

Régebben valakitől kaptam egy szép kak-
tuszt. Igénytelen növény, de amikor virágzik, 
az csodaszép. Gondoltam beviszem télidőben az 
iskolába, csodáljuk majd együtt az osztállyal, 
amikor virágzik. Egyszer virágzott is, de akkor 
úgy felbuzdultak néhányan, hogy állandóan lo-
csolták, ha kellett, ha nem. Egy idő elteltével 
teljesen elpusztult, hiszen a kaktusz a sivatagi 
környezetben érzi jól magát.

Ha Valaki bölcsen nem úgy teremti meg a 
kaktuszt, hogy bírja a szárazságot, az éjszakai 
nagy lehűléseket, a nappali forróságot, akkor 
most a sivatagok csupaszabbak lennének. És 
ha ugyanez a Valaki, nem úgy teremti meg a je-
gesmedvét, hogy bírja a nagy hideget, most a 
sarkvidék is üresebb lenne. És még sorolhat-
nám tovább, hiszen olyan csodálatos figyelni 
azt, ahogyan Isten tudta előre, mit- miért-hova 
teremt: a kis vakondtól, a hegyi kecskéig, a pár-
ductól az elefántig.

Ha Isten a kis mókus, medve, tehén, szarvas 
megteremtésekor minden apró részletre figyelt, 
hogyne figyelt volna ugyanolyan tökéletesen, 
amikor az embert teremtette. 

Mégis gyermekként eszembe jutott néha, hogy mi-
ért nem vagyok magasabb, miért nincs göndörebb, 
hullámosabb hajam. Lehet neked is ismerős és foly-
tathatnám a sort azzal, hogy miért nincsenek hosszabb ujja-
im, barna vagy kék szemem, sötétebb vagy fehérebb bőröm, ki-
sebb orrom, fülem, hosszabb lábam, szebb fogaim… 

Bibliaórán hallottam Amy Carmichelről. Gyermekként 
nem értette, hogy miért nincsenek kék szemei, mint a társai-
nak azon a vidéken. Amikor arról hallott, hogy Istennek van 
hatalma bármit megtenni, és Ő kész válaszolni is imáinkra, 
buzgón imádkozni kezdett azért, hogy Isten változtassa meg 
egy éjszaka leforgása alatt a szeme színét. Reggel izgatottan 
kelt fel az ágyból, de eléggé szomorú lett az eredmény láttán: 
Isten nemmel válaszolt kérésére. Nem csüggedt el teljesen, 
pár év múlva megértette, hogy Isten külön foglalkozott vele 
gyermekként, sőt még születése előtt, hiszen misszionárus 
lett Indiában. Mivel barna szeme volt, beöltözve az indiai szá-
riba sokkal könnyebben tudott kapcsolatokat kiépíteni a hely-
beliekkel, kevésbé látszott rajta, hogy külföldi. Az, amit szíve-
sen megváltoztatott volna gyermekként, ajándékká változott 
Isten szolgálatában. 

Sokszor eszembe jut ez a történet. Tudom, hogy nem vélet-
len, hogy ki és milyen vagyok.

„Nem véletlen, hogy megszülettél, nem véletlen szeszélye,
Teljesen mindegy az, hogy milyen a hajad, szemed színe,
Te az Istennek egy csodálatos alkotása vagy, 
Egyetlen vagy, az aki vagy, és ahogy vagy az Övé vagy.”

EGYETLEN (EGYEDI) vagy, akiért az EGY IGAZ ISTEN 
elküldte EGYETLEN FIÁT, hogy megkeressen és megmutas-
sa a valódi értékeket egy örömteli, békés élethez. Kívánom, 
hogy ez mindig jusson eszedbe!

Dobai Réka… teremt… mit-miért-hova!?
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1. Sárga gyümölcs 
2. József egyetlen lánytestvérének neve 
3. A hosszú fogságból erre a helyre vezette Isten a népét 
4. Keret másképpen 
5. Jákob testvére 
6. A zsidók szertartása a … ünnep 
7. Legtöbb fiúnak a kedvenc színe 
8. Sínen robog 
9. Királyok hordják a fejükön

A rejtvény megoldásával megtudhatod: kik a legismertebb emberek a világon. Ezt küldd be 
címünkre a másik rejtvény megfejtésével együtt (postán vagy e-mailben) november 30-ig.
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Rejtvény 

Énekeljünk együtt!

A rejtvényt készítette: Antal Hanna és Oláh Mirjám, Szatmárnémeti
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Ige-harmat

Megalkotta Isten a különféle fajta  földi állatokat, a 
különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csú-
szómászóját. És látta Isten, hogy ez jó (1Mózes 1,25).

A szárazföld megtelt nyüzsgéssel, ahol addig 
csak a fák leveleinek susogását és a sűrű fü-

vek zizzenését lehetett hallani. Most sokféle bogár né-
pesítette be a levegőt, fákat vagy éppen a tarka rétet. 

Gyíkok bújtak meg a kövek alatt, kecses zergék ugrándoztak a 
sziklák között, oroszlánok heverésztek vígan a fák árnyékában, az 
elefántok, pedig harsányan trombitáltak ormányukkal. A hosszú 
nyakú zsiráf már messziről látta, hogy kergetőznek a tigrisek a 
zebrákkal, a majmok, pedig hangos visításokkal himbálóztak a fa-
ágakon. Egy állat sem félt a másiktól, mind békében éltek egymás-
sal, mert táplálékul Isten a növényeket adta nekik. A Föld tehát 
tele volt élettel és békességgel. Isten ezután, megáldotta a sok 
nyüzsgő állatot, hogy szaporodjanak. 

Volt azonban valami, amit Isten eltervezett erre a Földre, de az 
állatok sose értették volna meg, mert nem voltak képesek ilyenre. 
Ez a valami, pedig a SZERETET volt.

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hoz-
zánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az ál-
latokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik - má-
szik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten kép-
mására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket (1Mózes 1,26-27).

Íme Isten megalkotta az embert, aki végre hozzá hasonló volt 
abban, hogy mint ahogy Ő is, szeretni volt képes. 

Isten örömét lelte az emberben. Lelkesedett értük.  Szerette na-
gyon őket. Oda is adta az egész földet az embernek, minden benne 
levővel, hogy uralkodjon rajta. Megáldotta az embert és azt a pa-

rancsot adta, hogy sok utóduk legyen, és majd népesítsék be 
a Földet.

 Isten hűvös alkonyatkor meglátogatta az édenkert-
be Ádámot és Évát, és beszélgettek együtt. Az első 

férfi és nő, jól érezte magát Isten társaságá-
ban, csodálták mindazt, amit Is-
ten megteremtett és 

ezért hálájukat azzal fejezték ki, hogy di-
cséretet mondtak Istennek. Örültek egy-
másnak, és szerették őszintén egymást. 
A békesség mellett tehát már ott volt a 
szeretet is a Földön, és minden tökéletes 
és jó volt, ahogy azt Isten eltervezte.

Az ember azonban egy nap hazug, 
rosszat akaró szavaknak hitt inkább, 
mint az őt igazán szerető Istenének. En-
gedte, hogy a Sátán becsapja. Eltűnt et-
től fogva az igazi szeretet az ember szívé-
ből, de a Földről is. Megszűnt az igazi bé-
ke. Az állatok egymásra támadtak, az 
emberek gonoszul bántak egymással. 

Az ember csak addig volt igazán ember, 
míg szeretni tudott. Szeretet nélkül em-
bertelenekké váltak. A bűn hatalmasko-
dott az egész teremtett világon. A csodá-
latos nyugalomnak, amit Isten belete-

remtett a világba, nyoma veszett. 

Isten azonban nem mondott le 
az emberről, szerette és sajnálta, 
hogy bűnei miatt elfordult tőle. 
Meg akarta szabadítani gonoszsá-
gából. Megígérte, hogy a Földre 
elküldi majd azt, aki bemutatja 
mi az igaz szeretet. Ő egy kis-
gyermekben jött közénk kará-
csonykor, és úgy hívták, hogy Jé-
zus Krisztus, Isten Fia. 

Mikor felnőtt lett, az Úr Jézus 
meghalt helyetted! Bűneidért ál-
dozta fel az életét. Ő fel is tá-
madt és él!  Azt szeretné, ha 
őszintén szeretni tudnád Istent. 
Ezért tervezte, el, hogy megszü-
lessél. Kérned kell emiatt, hogy 
bocsássa meg bűneidet, és hin-
ned kell, hogy megbocsátott. Így 
válhatsz te is igazán emberré. 
Tedd ezt minél hamarabb!
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Mesesarok 
ovisoknak

Erős vihar közeledett, amely még az idő-
sebb és erősebb fákat is megkínozta. Az 

apró csemeték a nagyobbak mögé bújtak, hogy ki 
ne csavarja őket tövestől a vihar. Mindenki me-
nekült és igyekezett elbújni, ahová csak tudott. 
Valami készülőben volt. Nem csak a vihar ké-
szült, hanem harc is. A Nagy Tisztáson harcosok 
sorakoztak. Úgy tűnt őket nem zavarja a közele-
dő vihar. Az állatok is már napok óta csak erről 
beszélnek, hogy odakint a Nagy Tisztáson vala-
mi készül. De vajon mi? És miért jött ide ez a sok 
harcos? 

A Nagy Tisztás egyik oldalán felfegyverzett 
harcosok, a másik oldalon izgatott állatok tanács-
koztak. 

– Mama! Kik lesznek a harcosok ellenfelei? És 
miért harcolnak? – kérdezte Fáreh a farkaskö-
lyök édesanyjától. 

– A harcosok az állatokkal fognak harcolni, a 
Trónért – válaszolta őszinte, de nagyon szomorú 
hangon Farkas-mama. 

A kisfarkas megijedt ettől a válasz-
tól, és nem értette, hogy mi történik 
körülötte. Csak egy dolog járt aprócs-
ka fejében, hogy ha harcra kerül a 
sor, Farkas- papa is harcolni fog. Ó, és 
mi lesz, ha az ellenség megsebesíti az 
apukáját? Hiszen neki nincs olyan 
fegyvere, mint a harcosoknak. És mi 
van a Trónnal? Miért kell azért harcol-
ni? 

Nem is maradt tovább a Nagy Tisz-
táson, úgy döntött kideríti az igazsá-
got. Nem is kellett messze mennie, 
mert összetalálkozott Ráfi rókával. 

– Ráfi! Miért kell a Trónért harcol-
ni? Te mindig mindenre tudod a vá-
laszt – kérdezősködött izgatottan Fá-
reh. 

– Ó, igen! Tudom! Bár ezt most in-
kább ne tudnám! – sóhajtott Ráfi, és 
majdnem elsírta magát. – A Nagy 
Tisztáson van a Nagy Szikla, amit 

már ősidők óta Trónnak neveznek. 
Ott koronázták meg a Birodalom 
királyait. A Nagy Uralkodó Fia mi-
előtt elment volna megbékítette az 
embereket az állatokkal, és a Trón-
nál koronázta meg az új királyt, 
aki egy bátor ember- harcos volt. 
Azóta sok minden megváltozott a 
Birodalomban. Egyik király után 

jött a másik, és egy nap a Trónt 
a gonosz Valis foglalta el. 
Nem törődött sem az embe-
rek sem az állatok jólétével. 
Azóta nincs békesség a Biro-
dalomban. 

– Most miért akarnak har-
colni? – kérdezte még mindig 
értetlenül a kis farkas. 

– Mert Valis utóda, Mal-
kom király azt a parancsot 
adta, hogy a Birodalomban 
minden állatot öljenek meg. 

Csak az marad életben, aki 
a király oldalára áll, és 
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azt teszi, amit ő parancsol. 

– És mit parancsol nekik? – csodálkozott to-
vább Fáreh farkas. 

– Hogy a Birodalomban öljenek meg minden 
olyan embert, akik a Nagy Uralkodónak hódol-
nak – fejezte be a mondanivalóját Ráfi. 

– Ó, hiszen a Nagy Uralkodóról a mamám so-
kat beszélt. Ő igazságos, és övé minden ameddig 
a szem ellát és még azon túl is. Most már értem, 
hogy miért harcolnak. És kié a Trón? 

– A Trón az igazi királyé, akit Malkom fogva 
tart. 

– Ki kell őt szabadítani!!! – kiáltott fel lelke-
sen a kis farkas. 

– Az szinte lehetetlen! – válaszolt szomorúan 
Ráfi – Malkom katonái a Birodalom Szigetén őr-
zik, és oda még élve senki nem jutott be. 

– Akkor hát, mi mind meghalunk? – ennyit tu-
dott a kisfarkas még kérdezni, mert keservesen 
zokogni kezdett. 

Közben az ütközet elkezdődött a Nagy Tisztá-
son. Sebesültek feküdtek mindenhol, és úgy 
tűnt, hogy minden el van veszve. Az állatok ki-
merülten rogytak a földre, amikor Malkom 
visszahívta a seregét, hogy tanácskozzon velük. 

– Már csak egy lehetőségünk maradt! – mond-
ta fáradt hangon a Nagy Farkas, akit mindenki 
tisztelt. Üzenjetek az otthon maradtaknak, hogy 
könyörögjenek a Nagy Uralkodóhoz, hogy segít-
sen rajtunk! 

Az állatok úgy is tettek. Mindenki a végső üt-
közetre készült. De erős vihar közeledett, amely 
még az idősebb és erősebb fákat is keményen 
megkínozta. És akkor, mintha csoda történt vol-
na, hatalmas sereg közeledett a Nagy Tisztásra 
épp a Trón felől. Állatok és emberek, akiket a 
Nagy Uralkodó küldött. A hatalmas vihar nekik 
kedvezett. Összecsaptak. Egy bátor vitéz Malko-
mot vette üldözőbe, aki épp el akart menekülni, 
amikor látta, hogy vesztésre áll a serege. 

Már-már besötétedett, amikor a kardok csatto-
gása elhalkult, és az ütközetnek vége lett. Győ-
zött a Nagy Uralkodó serege. A Birodalom Szige-
téről az igazi királyt is kiszabadították, és meg-
koronázták a Trónon. 

A Nagy Uralkodó serege épp elmenni készült, 

amikor Fáreh, a kis farkas odamerész-
kedett a vitézhez, aki Malkomot győzte 
le. 

– Mi már azt hittük, hogy elveszünk 
mind, és senki nincs, aki segíthetne 
rajtunk – mondta félénk hangon a kis-
farkas. 

– Tudod, a Nagy Uralkodónak min-
denhol van serege, és senki sem vesz-
het el, aki tőle segítséget kér. Ha csak 
egy is hozzá kiált segítségért, Ő az 
eget és a földet is megmozgatja, és igaz-
ságot szolgáltat, azoknak, akik Őt sze-
retik. 

– Sokan azt mondták, hogy a Nagy 
Uralkodó nem is létezik, az csak kita-
lált mese, de én eddig is tudtam, mert 
az anyukám és az apukám mindennap 
beszélt róla. De mától azt is tudom, 
hogy engem is meghallgat, mert én is 
kértem, hogy segítsen nekünk. 

Újra visszaállt a béke a Birodalom-
ban. Békében éltek az emberek és az 
állatok, szeretve egymást és a Nagy 
Uralkodót, aki segített nekik legyőzni 
az ellenséget.
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Isten miután megteremtette az 
eget és a vizeket, arra gondolt, 

hogy színesebbé teszi a világot az-
zal is, hogy állatokat is teremt.

Megteremtette az állatok kirá-
lyát, az oroszlánt, a hosszúfülű nyu-
lat, a ravasz rókát, a színes lepké-
ket, a szorgos kis hangyákat. Állato-
kat helyezett a vizekbe: a fürge kis 
halakat, a ragadozó cápákat; és a 
különböző égi madarakat: a luda-
kat, akik csapatban haladnak cél-
juk felé, és nem hagyják magukra 
egymást.

De Isten úgy látta jónak, hogy az állatok felett valaki-
nek uralkodnia kell. Ezért megteremtette az ő hasonlatos-
ságára az EMBERT. Az első emberpárt: Ádámot és Évát.

Őket az Éden-kertbe helyezte, hogy ott lakhassanak. 
Ők adtak nevet a különböző állatoknak is. Milyen érdekes 
lehetett ott nekik! Képzeljük csak el...

Így a teremtés koronája az ember lett. Isten minden ha-
talmat az embernek adott, hogy uralkodhasson a terem-
tett világban. 

Isten pedig minderre azt mondta, hogy ez igen jó! Te 
miért vagy konkrétan hálás a teremtett világ közül?

Egyszer hallottam egy vicces kis tör-
ténetet. Az egérke mendegélt ma-

gában, de nagyon lassan haladt. Arra járt 
az elefánt, és megkérdezte az egérkét, 
hogy nem szeretne-e a hátára ülni. Az 
egérke örömmel elfogadta az ajánlatot. 
Később az út egy meredek dombon veze-
tett felfelé. Amikor kifáradva felértek, az 
egérke felkiáltott az elefánt hátán:

– Na, ezt is megmásztuk! ☺

Azt szeretném nektek elmondani, hogy 
mi is kérhetjük Atyánk segítséget, ha egy 
magas domb, vagy éppen hegy van előt-
tünk. Mi emberek nem vagyunk nagyob-
bak, vagy erősebbek az egérkénél, de Is-
ten sokkal nagyobb és sokkal erősebb, 
mint az elefánt. Én azt tapasztaltam, 
hogyha problémánk van, vagy megpróbál-
tatás ér minket, az azért van, hogy tanul-
junk meg Istenhez fordulni vele. Minél ha-
marabb teszed, annál jobb. Még egy jó do-
log: akármilyen problémáról legyen szó, 
Isten segít. Lehet az iskolai, családi, sze-
mélyes. Ne szégyelld Isten elé hozni, hi-
szen Ő nagyon jól ismer téged. Mondd el 
Neki imában, hogy mi bánt.

Ha ezt megteszed, akkor Isten egész 
biztosan segíteni fog. Ő sosem hagy cser-
ben, és ezt tapasztalatból mondom. ☺
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A teremtés

Kürti Bernadett és Kiss Kriszta, Arad
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Tiniknek

Miért van az, hogy az osztályban mindenki, de – érted? 
– MINDENKI jól érzi magát a bőrében, csak én nem? 

Néha nem is tudom mi van, csak nincs semmihez hangulatom, 
idegesít az üres duma, fáraszt a telefonos játék, jöhet a zene, 
csak mi... – nagy sóhaj ... ? 

Miért van az, hogy mindig ilyen általánosan  nehezeket kér-
dezel? Mondj egy példát, könnyíts a kérdésen! 

Miért van az, hogy olyan gyakran érzem magam szomorú-
nak? 

Mennyire szomorúnak? Depi vagy DEPI? 

Mert különbség van a kettő között. Az első az, amiről az ér-
zelmeknél már beszéltünk: a változásnak ebben a szakaszában 
nem ritka a hangulatváltás. Ha hirtelen átmész vidámba az 
még elmegy, de ha a depi jön... Néha rád tör, máskor csak las-
san telepszik rád. Van úgy is, hogy felismered miért, máskor 
meg „csak úgy” rossz a hangulatod. 

A kis depi nem vész. Egy jó jegy, egy jó beszélgetés, egy jó 
meccs, egy finom ebéd, egy szelet csoki (jó na, három), egy jó al-
vás, egy jó imádkozás – és már fel is szívódott a szürkeállo-
mány szürke tekervényeiben... 

Ezek oka pont olyan sokféle, mint a rájuk ható gyógyszerek, 
amiket az előbb felsoroltam. 

A nagy DEPI már komolyabb ügy. Sok kicsiből 
lesz... Egy Nagy oka van: a magányosság. So-

káig is tart... Ezt az érzést mindenki isme-
ri, és (egy friss kutatás szerint) a tinik 

emiatt szenvednek legin-
kább! Én is meglepődtem, 
aztán visszagondoltam a 
„bezzeg amikor én vol-
tam tini” időmre, és 
láss csodát – tudtam, 
miről olvasok! 

Gyerekként szu-
per volt teljesen  véd-
ve lenni, a szülőktől 
függni, boldog tu-
datlanságban... 

Tiniként szuper-nehéz a 
leválás. Mert szuper az önál-
lóság, a szabadság, és nehéz 
az egyedül, a „befogadnak, elfogadnak, 
elég jó vagyok?” kérdésekkel kibélelve... 

Mégis, a Magánynak is két arca van: 
lehet gödör 
és lehet hegy... 

A magányosság érzése gödör, ha át-
megy önsajnálatba, bezárkózásba, féle-
lembe, semmit nem csinálásba. 

A magányosság érzése hegy, ha át-
megy önmagad megismerésébe, önma-
gaddal való barátságba, és barátkozás-
ba. 

A magányosság elől néhány tini a sze-
relembe menekül... ha mindig másikba, 
akkor baj lehet belőle, mert mindig a 
másiktól várja, hogy segítsen a magá-
nyon. Így nem nő fel soha! 

A magányossággal néhány tini szem-
benéz, és elkezd beszélni magáról más-
nak. Közben azt veszi észre, hogy ő is ér-
ti, amit mond... és a másik is megnyílik, 
valami varázslat történik, eddig nem 
tapasztalt intimitás érzés, biza-
lom lopódzik a szívbe. Ez a barát 
lehet más tini, lehet egy na-
gyobb barát aki megért és 
 tud tanácsot adni, lehet tel-
jesen meglepetés... 

A te magányosságod mi 
lesz, gödör vagy hegy? 
Te döntöd el!
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Kui Enikő

A Nagy Utazás V. – Depi és DEPI
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Mi vagyunk a szatmárnémeti gyülekezet vasárnapi iskolásainak „Csemeték” csoport-
ja (ovisok és az első osztályos iskolások). Minden vasárnap kb. 15-20-an vagyunk 
együtt. Imádkozáson és tanuláson kívül sokat szeretünk énekelni és kézimunkázni is. 
Egy utóbbi alkalmunkon Isten csodálatos alkotásai közül készítettünk el néhányat. 
Nagy élmény volt együtt dolgozni, „alkotni”. Próbáljátok meg ti is…! ☺

Hozzávalók: 

l színes karton vagy posztó
l félbe tört dió: minden állathoz egy fél dió
l fonal
l ragasztó

Posztóból vagy kartonból szabd ki az egérke fülét / a csiga testét. Egy-két pötty ra-
gasztó, néhány ecsetvonás, s már kész is a diójáték. Ne felejtsd berajzolni a szemet, or-
rot, szájat, valamint fonalból felragasztani az egérke farkincáját.

8

Kézimunka
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KROKODIL 
KUTYA 
BŐGŐ MAJOM 
LÉGY 
PÁRDUC 
EGÉR 
LÓ 
ELEFÁNT 
ÉTICSIGA 
GEPÁRD 
ANTILOP 
BÖLÖMBIKA 
BÁRÁNY 
ZEBRA 
BÖLÉNY 
ZSIRÁF 
CERKÓF 
FARKAS 
NAPHAL 
AMŐBA 

GORILLA 
IMPALA 
HIÚZ 
SAKÁL 
ÁGYI POLOSKA 
SZAMÁR 
TEHÉN 
MACSKA 
TEVE 
KERESZTESPÓK 
ÜREGI NYÚL 
VADDISZNÓ 
MÓKUS 
BIVALY 
ORRSZARVÚ 
PÁVIÁN 

Az előbbi szócsokorban keresd meg a kakukktojásokat (összesen 8-at). 
Ugye tudod, miért lógnak ki a sorból? (Ha mégsem, a rejtvény címe segít-
het…) Helyes sorrendbe rakva őket, majd a kezdőbetűiket összeolvasva a 
leghangosabb emlős nevét kaphatod. Ezt küld el megfejtésként címünkre 
november 30-ig. (Tudod, postán vagy e-mailben, a lapban található másik 
rejtvény megfejtésével együtt.)

A 2009 május-júniusi lapszám rejtvényének megfejtése: Nap, Hold, 
Esthajnalcsillag. Megfejtők: Csáki Hannelore – Erked, Kis Jónatán – 

Sepsiszentgyörgy.

A 2009 július-augusztusi lapszám rejtvényének megfejtése: galamb, 
holló. Megfejtő: Trinfa Johanna – Kovászna.

Mind jutalomban részesültök. Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik.

A fényképeken a szatmárnémeti „Csemeték“ csoport

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 9
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Csak emlősök!? 

Levelek

Réka

Készítette: Sipos Sára, Szatmárnémeti

Rejtvény



Szarvas
Kérődző, növényevő állat. A ragadozók ellen az agancsaival és a hátsó lába rúgá-

sával védekezik. A hímek minden évben levetik agancsaikat és új agancsot növesz-
tenek. A hímek egymás között is agancsaikkal vetekednek a nőstények megszerzé-
séért. A 42. zsoltár leírásában Dávid úgy kívánkozik Isten után, mint szarvas a folyó-
vízhez.

Teve 
A bibliai vidéken az 

egypúpú teve az elterjedtebb, 
még napjainkban is igen hasznos ál-

lat. Kevés eledellel megelégszik, több 
napot képes utazni anélkül, hogy igyon. 
200 kg súlyú teherrel 50 kilométert ké-
pes megtenni egy nap alatt. A teve 
nem vizet tárol a púpjában, hanem 
zsírt. Főleg az ószövetségi történetek-
ben a tevéknek fontos szerepük volt. 

l Az emberi test leghosszabb 
csontja a combcsont, a legkisebb 
pedig  a belső fül egyik hallócsont-
ja.

l Ha az ujjaidat megfeszíted és 
ropogó hangot hallasz, az nem 
más, mint az ízület pattogása.

l Testünk egyik legizmosabb 
szerve a nyelv, mert szinte csak 
izomból áll. Alakja változatos, fon-
tos szerepe van a beszédnél, de a 
nyelésnél is.

l A nők testsúlyának 30-40%-a, 
a férfiaknak 40-50%-a izom.

l A szív percenként 72-t dob-
ban, de ha futunk, akár 120-at is.

l Amikor beütjük kezünket vagy 
lábunkat, az belilul (vagy bekékül). 
Ezt véraláfutásnak nevezzük, 
amely azért van, mert a megrepedt 
érből vér szivárog a szövetek közé.

l Bőrünk tömege az alatta lé-
vő zsírszövettel együtt akár 12-
16 kg is lehet.

l A haj egy év alatt kb. 18 cm-
t nő.

l Egy hajszál képes megtarta-
ni akár 5-10 dkg súlyt is.

l Átlagosan egy levegővétel-
kor fél liter levegőt szívunk be és 
fújunk ki.

l A vakok számára egy speci-
ális írást, a vakírást fejlesztették 
ki.

l A fül 20-20 000 Hz közötti 
hangokat képes érzékelni.

l Általában a nőknek jobb a 
szaglásuk.

l Nyelvünkön kb. 2000 ízlelő-
bimbó helyezkedik el.

l Az emberi agy súlya kb. 1400 
gramm.

l Az információ az idegpályákon 
akár 300 km/órás sebességgel halad-
hat.
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Érdekességek az emberrol

Szárazföldi állatok a Bibliában

Az emberi testtel kapcsolatos érdekességeket beküldte: 

Kiss Máté, Szatmárnémeti
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Medve 
A szíriai barnamedve 

gyakran előfordult Izráel 
dombos vidékein a bibliai 
időkben. Majdnem mindent 
megeszik: erdei gyümölcsöt, 
gyökereket, tojást, méhkaptárt, 
hangyabolyt. Ha éhes volt, elvitt 
egy juhot a nyájból. Amikor fiatal 
fiúk csúfolták Elizeust, két medve 
szétszaggatott közülük negyven-
kettőt (2Kir 2,24). A barnamedve 
napjainkban már nem él Izrael te-
rületén.

Oroszlán
Afrikában, és Északnyugat-Indiában él, de a bibliai 

időkben sokkal elterjedtebb volt. A kifejlett hím súlya elér-
heti a 250 kg-ot is. Falkákban él, vadászni is csapatban 
vadászik, így könnyebben elejti zsákmányát. Normális 
körülmények között nem támad az emberre, inkább csak 
a magányos oroszlán. A Bibliában többször megemlítik, 
bár az Újszövetség idején már csak ritkán fordult elő Izrá-
el területén. Legismertebb történet: Dániel az oroszlánok 
vermében (Dán 6.). Az Úr Jézus „a Júda törzséből való 
Oroszlán”, aki győzött (Jel 5,5).

Róka
A kutyafélék családjába tar-

tozó ragadozó állat. Kisebb ál-
latokkal és gyümölcsökkel táplálkozik. Általában odvakban, 
üregekben lakik. Valószínűleg a Sámson történetében emlí-
tett rókák valójában sakálok voltak (Bír 15,4-5). A róka ra-
vaszsága közismert, az Úr Jézus is Heródest a rókához ha-
sonlítja (Lk 13,32).

Farkas 
Veszélyes ragadozó, szintén a kutyafélék család-

jába tartozik. Általában kisebb állatokkal táplálkozik, 
de őzet, juhot sőt tehenet is elejthet. Rendkívül szer-
vezett csoportokban, úgynevezett falkákban él, me-
lyekben közösen szerzik meg a táplálékot. A farkas-
üvöltés segítségével tartják egymás között a kap-
csolatot. A Biblia a hamis prófétákat hasonlítja a far-
kasokhoz. 

Leopárd (párduc)
A nagymacskák családjába tartozik. Ézsaiás és Jeremiás próféták is említik a párducot, amely 

a bibliai időkben jól ismert volt Izráelben. Napjainkban is Afrikában és Ázsiában él. Foltos bundája 
segíti elrejtőzni az áldozata elől, még a nyílt terepen is. Általában középméretű állatokra vadászik. 
Észrevétlenül lopakodik a prédához, majd egy hirtelen, erőteljes ugrással letámadja, és átharapja 
a torkát. Ézsaiás próféta szerint az eljövendő messiási korban a párduc együtt hever a kecskegidá-
val (Ézs 11,6).

Tudóska
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Gondolom, már te is voltál abban a helyzetben, hogy szerettél vol-
na magadnak valamilyen háziállatot: kutyát, macskát, hörcsögöt, pó-
kot, vagy bármilyen más tücsköt-bogarat.

Ha pontosan betartod a következő leírást egy egész állatkertre való 
szelíd, kezes sereget kézimunkázhatsz össze.

Szükséged lesz színes kartonra, ollóra, ragasztóra, színes ceruzá-
ra vagy filctollakra és egyéb kiegészítőkre: vattapamacs, pattogatott 
kukorica, színes polisztirén golyócskák, stb…

Válaszd ki az állatka testének megfelelő kartont: bárány esetén pl. 
fekete (fekete bárány), pulykának bármilyen színes karton, elefántnak 
pl. szürke karton. Tedd rá a kartonra a bal kezedet, majd rajzold körül. 
Ezt követően vágd ki.

Bárány – a hüvelykujj lesz a bárány feje, a má-
sik négy ujj pedig a lábai. A bárány testét kend be 
ragasztóval, majd borítsd be teljesen vattapama-
csokkal vagy pattogatott kukoricával. A fejére fehér 
ceruzával vagy „korrektor”-ral rajzold be a szemet, 
szájat. Használhatsz hobby-boltban kapható kész 
szemecskéket is.

Pulyka – Többször vágd ki a kéz-
lenyomatodat, hisz annál gazda-
gabb lesz a pulyka farktolla. Rajzold 
meg a pulyka fejét, törzsét és a lába-
it az elkészült minta alapján színes 
kartonra, majd vágd ki. A farktollak-
nak használt kézlenyomatokat dí-
szítsd kreativitásod szerint: színes 
polisztirén golyókkal, különböző 
magvakkal, gombokkal, kagylóval, 
stb.

Elefánt – A kivágott kézlenyomatot díszítheted egyszerű-
en színezéssel: berajzolod az elefánt ormányának redőit, 
szemét, majd a hátára borított színes takarót különböző mo-
tívumokkal. Ne felejts fület és farkat vágni valamint ragasz-
tani neki, megfelelő színű kartonból. 

FELHÍVÁS:   készíts bátran más állatokat is a kéz-
lenyomatodból kiindulva. Küldd el nekünk is a vég-
eredményt. A legérdekesebb, egyedi ötleteket díjazni 
is fogjuk. 

Kézimunka
Kezes Bari és társai

Réka


