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Isten elkészült a maga munkájával…

K

ülönleges számomra a
karácsony és az azt megelőző várakozás, készülődés. A
lelki készülődés mellett ilyenkor van, hogy előkerül a műhó-spray és
egyszerű karácsonyi képek jelennek meg
az ablakon: gyertya, adventi koszorú, jászolbölcső, csengő,… Általában készül kopogtató az ajtóra, adventi koszorú a négy
gyertyával, angyalkás karácsonyi függő a
csillárra,...

Dobai Réka

Volt, hogy nehézkesen indult a díszítés
félve az esetleges kudarctól: mi lesz, ha
nem fog jól kinézni, ha nem fog tetszeni.
Biztosan te is éreztél már hasonlót. Hiszen mennyire félve kezdünk neki egy egyszerű rajznak, fogalmazásnak, dolgozatnak, versmondásnak: mi lesz, ha nem sikerül, ha nem tudom befejezni. Ezzel
szemben milyen jó érzés látni a végeredményt! Csak leülni csendben és gyönyörködni…
Megtörtént már, hogy nem minden sikerült úgy, ahogy eredetileg terveztem. Az
is megtörtént, hogy egy-két dísz nem lett
befejezve, talán csak a következő évben.
Isten pontosan megtervezett mindent,
amikor megteremtette ezt a világot: engem, téged, a növényeket, állatokat és
mindent úgy alkotott, ahogy szerette,
akarta, lépésről lépésre haladva többször
kijelentette, hogy ez JÓ! Milyen nagy lehetett az öröm, amikor „A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent…” (1Móz 2,2)
A teremtés már több ezer éve véget ért.
A történetnek van folytatása is: hiszen
Isten nem élettelen, saját akarat nélküli
dísztárgyakat alkotott csupán, hanem
Őrá hasonlító, önálló döntéssel rendelkező embert, aki Saját lelkéből kapott. Ugye
jól tudod, hogy mit tettünk mi emberek:
sajnos inkább hallgattunk Sátánra és lettünk engedetlenek Teremtőnkkel szemben, megtéve azt az egyetlen dolgot, ami-

től óvni akart. De az óta rengetegszer fordulunk Istennel szembe, újra és újra.
Azonban Isten a leghozzáértőbb Alkotó! Nem
esett kétségbe, amikor észrevette, hogy a műve
nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Nem dobott félre, mint értéktelen kacatot. Ő sosem végez félmunkát! Karácsonykor épp arra emlékezünk, hogy ez a nagy Alkotó elküldte erre a
Földre az Ő Egyetlen Fiát. Jézus kisgyermekként megszületett, itt élt egyszerű emberként, de bűn nélkül, tökéletesen, ahogyan
csak Ő tudott. Tanított, irányította Isten
felé a kereső embereket. Végül kész volt
kifizetni bűneink tartozását a legértékesebb dologgal: életével.
Isten a megváltást Jézus Krisztus
által befejezte. A mentő terv elkészült. Isten már többet nem tehet!
Most csupán rajtam, rajtad a sor.
Ha már eleged van az állandó ellenkezésből, kérd egyszerűen Jézust,
hogy vegye át életed irányítását,
tisztítson meg bűneidből és adjon erőt engedelmeskedni nap
mint nap Istennek.
Kívánom, hogy az idei ünnep, legyen különleges alkalom, amikor őszintén tudsz
elcsendesedni Istennel, örülni a legnagyobb Ajándéknak!
Áldott karácsonyi ünnepet
és örömökben gazdag, valódi
békével teljes újévet kívánok
minden olvasónknak!

A fényképeken a szilágyperecseni örömhír-klubos gyerekek
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Rejtvény

Az itt található fejtörő egy igen fontos
kérdést rejt magában. Az szürke négyzetből kiindulva lóugrásban (L - lépésben)
könnyűszerrel megtalálhatod a kérdést. Ha ráakadtál ne felejtsd el magadnak őszintén megválaszolni, majd a megtalált kérdést beküldeni január 20-ig címünkre a második rejtvény megfejtésével együtt.
Készítette: Sípos Sára

Érdemes várni
„Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni:
Íme a szűz teherben van, és fiút fog szülni,
és Immánuelnek nevezik el” (Ézsaiás 7,14)
„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Íme a szűz fogan méhében, fiút szül,
akit Immánuelnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Máté 1,22-23)

M

egtörtént veled, hogy várnod
kellett valamire, amit nagyon
szerettél volna megkapni? Lehet, hogy
most az ünnepek környékén vagy éppen ebben a helyzetben.
Izráel népe is régóta várt arra,
hogy beteljesedjen Ézsaiás próféciája. Isten megígérte, hogy egy
olyan fiúgyermek fog születni, akinek jelenléte olyan
lesz, mintha Isten lenne
közöttük. A nép már bele-
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Pardi Matild,
Kémer
fáradt a várakozásba. De
amikor eljött az Isten által rendelt idő, akkor megszületett a megígért gyermek, Jézus
Krisztus. Sokan el sem hitték, hogy
megtörtént a csoda, pedig ott volt, látható volt, és lehetett vele találkozni.
Ma is vannak olyanok, akik még
mindig várják a megígért Messiás születését. Pedig ez több mint 2000 éve
megtörtént. Bölcsebb dolog elhinni,
hogy Jézus megszületett, itt élt a földön közöttünk, képviselte Istent, és
mindennél fontosabb, szeretetből meghalt helyettünk.
Találkoztál már vele? Ha nem, akkor tudd meg, hogy érdemes rá várni.
Amikor a Bibliát olvasod, vagy elmész
gyermekórára a gyülekezetbe, akkor
találkozhatsz vele. Kívánom, hogy a
karácsonyi ünnepek alatt találkozz vele személyesen, a megszületett Jézussal!

-ió, -ció, Vakáció

N

emsokára itt a karácsonyi vakáció! Ilyenkor izgatottan gondoltok a meglepetésekkel teli Szentestére, az elmúlt évi karácsony kedves emlékei derengenek fel újra. Elképzelitek, mi lenne jó, ha megtörténhetne az
újévi ünnep után a jövőben. Tele vagytok várakozással és vágyakozással. Az iskolanapok, pedig egyszer elfogynak és jöhet a hó, szánkó, korcsolya, a vidám hógolyó csaták, egyszóval a téli
vakáció. A kemény félévi dolgozatok után jön a
megérdemelt pihenés, mert „megvan az ideje
minden dolognak az ég alatt” (Prédikátor 3,1b),
a pihenésnek is.
A Bibliában olvashattok arról, hogy Isten is
jónak látta, hogy hatnapi teremtői munka után
a hetedik napon megpihenjen.
A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután
megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő
és alkotó munkája után. (1Móz. 2,2-3)
Tovább lapozva a Bibliában, azt olvashatjuk,
hogy Istenünk jónak látta ezt a pihenést elrendelni az emberek számára is, hiszen Mózes kőtábláira felírta: Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. (2Móz. 20,8) Megszentelni a hetedik napot? Hogy lehet egy napot megszentelni?
A szent szó azt jelenti, hogy elkülönített, félre tett, valamilyen célból, valaki számára.
A megszentelni a hetedik napot tehát, azt jelenti, hogy félreteszed minden teendődet, hasonlóan Istenhez, azzal az egy céllal, hogy odaszánjad ezt a napot az Ő tiszteletére, magasztalására, iránta érzett szereteted bemutatására.

Fotó: a szilágyperecseni vasárnapi
iskolások
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Ige-harmat
Kovács Ágnes

Elhiszed-e a legjobb barátodnak, hogy a
barátod, és szeret téged, ha soha nem ér rá
veled beszélgetni, meghallgatni, odafigyelni rád? Úgy is mondhatjuk, időt szánunk
arra, akit szeretünk. A mi Istenünk is akkor hiszi
el, hogy valóban szereted, figyelsz rá, és sokat számít
Ő neked, ha szánsz időt arra, hogy beszélgess vele
imádságban, dicsérjed őt énekekkel, és odafigyelj arra, amit mondani akar neked az Ő Igéje által a Bibliában. Ezt minden nap tenned kell, hogy hihető legyen
az, hogy szereted Őt.
Legzavartalanabbul mindezeket, mégis épp a hét
hetedik napján tudod tenni. A keresztény országokban Isten parancsát figyelembe véve a hétvége szabad
napoknak vannak nyilvánítva. Lehetőség van szombaton a testi felfrissülésre, vasárnap pedig, a lelkünk felüdülésére a templomokban, imaházakban, az istentiszteleteken.
Az istentisztelet nem más, mint Istennel való találkozási hely. Itt Istennel való barátságunkat elmélyíthetjük, mert találkozunk vele.
Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2Kor 3,17)
Az Ő jelenlétében megszabadulhatsz lelked terheidtől, mert elmondhatod imában az Atyának. Ő meghallgat és megvigasztal, vagy tanácsot ad Igéjében, de
üzenhet a prédikációkban is neked, éppen azt, ami a
te kérdésedre válasz. Szabad lélekkel mehetsz ezek
után haza. Felfrissült lélekkel kezdhetsz egy új hetet.
Ez az igazi szabadság ez az igazi vakáció, a lelkünk vakációja. Istennek szentelni a hetedik napot, az időd,
az életed, nem csak Isten parancsa miatt kell, hanem
azért mert érdemes!
Kívánom, hogy az Úr neked is adjon igazi lelki vakációt, és ez legyen az Új évben a legcsodálatosabb veled
megtörtént esemény!

Csendes-nap Kerek-erdőben

H

avazott. A szürke Kerek-erdőt fehérbe öltöztette. Hej, hogy örültek ennek az állatcsemeték! De leginkább annak örültek, hogy az állatiskolában és óvodában vakáció volt. Szerettek
ők iskolába és óvodába járni, de a szünidőnek ki
ne örülne?! A hónak még inkább örültek. Hamar
elő is kerültek a fakéregből készült sítalpak és
szánkók. Már korán reggel ott nyüzsögtek a Nagy
Tisztás melletti dombon.
– Juhééééééééééé!
– Ez nagyon jóóóóó!
– Hahóóóóóóóó! – így kiáltoztak, miközben lesiklottak a domboldalon.
Mindenki boldog volt, csak Sün Samu bukdácsolt a nagy hóban a sítalpakkal. Neki nem sikerült sehogy sem a lesiklás. Újra és újra lebukfencezett a domboldalon. A baj csak akkor volt, amikor az egyik bukfencezés után teljesen befedte a
hó, és Nyuszó már siklott is utána, de ő is elesett,
egyenesen a hóval befedett Samun landolt. Azonnal felpattant és kiabálva rohant le a dombról,
mert Samu tüskéi összeszurkálták a testét. A többiek hangosan nevettek a fel-alá rohangáló Nyuszón. A vidámságnak estig nem lett vége. Így telt
egyik nap a másik után. Közeledtek a téli ünnepek. Mindenki izgatottan készülődött, csak az ál-

Mesesarok
ovisoknak

latcsemeték nem törődtek semmivel,
csak a reggeltől estig tartó mókán és
szórakozáson, ezért egyre több lett a vita a szülők és kicsinyeik között.
– Ez így nem mehet tovább! – mondta nagy bölcsen Bagoly Bé. – Ki kell találnunk valamit.
Az állatok összedugták a fejüket és
egy nagyon okos dolgot találtak ki.
Már csak egy hét volt karácsonyig,
ezért minden napot elneveztek. Amikor
az állatcsemeték meghallották az ötletet, nagyon tetszett nekik, csak Nyuszó
húzta jobbra-balra a bajuszát, ezzel
mutatta ki nemtetszését.
Az első nap volt a SEGÍTŐ NAP.
Volt, aki otthon segített a házimunkában, voltak olyan állatok, akik másoknak segítettek elkészülni a házimunkával az ünnepekre.
A második nap a FINOMSÁG NAPja
volt. Ez a nap Nyuszónak is jobban tetszett, örömmel segített Nyúl mamának
a répatorta elkészítésében.
Mókusék mogyorótortát készítettek, Mackóék barlangjából pedig mézes pogácsa
illat kecsegtette az arra
járókat.
A harmadik nap
AJÁNDÉK-NAP
volt. Az állatok apró
meglepetéseket készítettek,
és megajándékozták vele egymást. Nagy volt az öröm minden
otthonban. Hód mama egy kötőtűt kapott ajándékba, amit Hód
Harold fenyőfából faragott. Nagyon
megörült Hód mama az ajándéknak,
mert a régi kötőtű eltört.
– Lesz amivel sálat kössek a Hód apróságoknak – örvendezett Hód mama.
A negyedik nap FENYŐ-NAP volt.
Minden családból a nagyobbak az apákkal már korán reggel útnak indultak a magas fenyves felé,
ott kiválasztották a legmegfe-
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körüli tennivaló elkészült az ünnepre. – A
nagyok helyeslően bólogattak, nem törődtek azzal sem, ha néha-néha belehuppantak a hóba.
lelőbb fenyőcsemetét, és boldogan vitték haza.
Az ötödik nap az ÉNEK NAPja volt. Aki
azon a napon Kerek-erdőben járt, úgy érezte,
mintha egy elvarázsolt erdőben járt volna. Minden odúból, üregből, barlangból és bozótból
szállt a szebbnél-szebb ének az ég felé. Nyuszó
épp kedvenc énekét dudorászta, amikor meglátogatta barátját, Hód Haroldot.
– „Mondd, el a hegyek ormán,
A boldog hírtől zengjen a vidék...”
A hatodik nap a JÁTÉK-NAP volt. A nagyok a kicsinyeikkel együtt játszottak. Voltak
akik a meleg kandalló mellett társasjátékkal
játszottak, míg mások a domboldalon szánkóztak, és síeltek.
– Ez ám a móka! – kiáltotta el magát Bagoly
Bé! – Így sokkal élvezetesebb, ha minden ház

Az utolsó napot várták a legjobban az állatcsemeték, mert el sem tudták képzelni,
hogy az milyen is lesz.
Eljött a hetedik nap reggelje. Minden
otthon ragyogott már a tisztaságtól. Az
asztalon a finom étel illata csiklandozta a
kicsinyek orrát. Nyúl mama a kötényét is
levette és a legszebb ruháját vette fel. Az
asztal köré ültek.
Ez volt a CSENDES-NAP. Kerek-erdő
maga volt a csend és a béke. Csak bent a
kandallókban duruzsolt a tűz, miközben
mindenki csendben és figyelmesen hallgatta a karácsonyi történetet.

Kiss Adina

A rajzokat készítette: Balla Dóra,
Székelyhíd
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„Megáldotta és megszentelte...”
A nyugalomnap ajándéka

U

gye nem nehéz válaszolnod a kérdésemre: ,,melyik a kedvenced a hét napjai közül?Nekem is
a vasárnap. Megválni a több kilós iskolatáskától, letenni a munkaszerszámokat, pihenni, lazítani, félretenni
a hétköznapok problémáit… ugye milyen jó?
De nem csupán ennyiről van szó!
A nyugalomnap megtartása a Teremtő Isten parancsa és a Mindenható bölcsességéről árulkodik. Bár az
embernek szüksége van fizikai pihenésre, hogy felfrissítse testét, Isten a saját példájára alapozza azt a parancsát, hogy megtartsuk a nyugalomnapot és pihenjünk. Mózes első könyve 2,3 versében ezt olvassuk: „Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot,
mivel azon a napon pihent meg Isten az egész teremtő
és alkotó munkája után.”
Számomra a nyugalomnap egy csodálatos ajándéka
Istennek, amely kitűnő lehetőségeket rejt magában,
úgy mint imaházba menni, Isten közelségének aktív élvezője lenni, részt venni a vasárnapi iskolában, pihenni, olvasni, beteget látogatni, ápolni a testvéri és hívő
baráti kapcsolatokat és még sorolhatnám.
Isten megáldotta és megszentelte a nyugalomnapot,
nem a maga, hanem az emberiség számára, ami azt jelenti, személyes jelenléte teszi áldottá és szentté ezt a
napot. Igyekezzünk ezért az ő jelenlétében eltölteni.
Áldott emlékű nagymamám lelkes történetei máig
az elmémben, szívemben vannak és emlékszem, amint
kislányként elmesélte nekem, hogy számára egy szál
virág leszakítása vagy egy gyümölcs letépése a fáról vasárnap, már lelkiismereti kérdésnek számított. Ennyire részletekig fontos volt számára a nyugalomnap megszentelése. Ezek mellett minden vasárnap böjtölt és
teljesen odaszánta magát az Úrral való kapcsolatnak,
szinte páratlan módon.

Hogy is állunk ezzel a dologgal? Isten a Tízparancsolatban határozottan kijelenti: „a hetedik
nap az a te Istenednek, az Úrnak (szombatja)
nyugalomnapja, semmiféle munkát ne végezz
azon!” Bárcsak az Úr szerinti lenne a pihenésünk is!
Kívánom, hogy bölcsen élve mindennapjainkat, Istennek odaszánt élettel szolgálva, örömmel várjuk mindnyájan azt az időt, amikor nem
lesznek többé hétköznapok, sőt idő sem lesz, hanem örökkön örökké ünnepelve áldjuk Azt, Aki
csodálatosan megtervezte a világmindenséget,
szent és örök Istenünket!
„Az Úr szent napján ne feledd,
hogy hozzá vidd a szívedet,
Szenteld meg, szenteld meg
Buzgón ez ünnepet!”

Kulcsár Efraimné Márta, Szilágyperecsen
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Tiniknek

A Nagy Utazás VI. – Love is real!

Kui Enikő

– Ja, igen. Vagyis hát nem, nem olyan keményen. Mert ezek jó része nem is tankönyv... hanem ... izé na, szóval érted.

Látom, zavarban vagy, idegesen babrálod
a kockás sálad. Én meg persze nem hagylak
békén. Milyen könyvek? Útikalauz tinédzsereknek?
Szupertitkos könyv csak fiúknak, meg csak lányoknak? Nagy szerelmeskönyv? (Látom, melegszik.)
– Téma van? – kérdem, mire te bólintasz.

– Az van, hogy az osztályban már mindenki volt szerelmes, vagy legalábbis majdnem mindenki, és azt hiszem, most én is az vagyok.
– Húúúú, ez nagy hír. Micsoda izgalom a láthatáron! Na és hogy vagy? Nevetsz vagy sírsz?
– Egyik sem. Ő nem tudja még, és nem is tudom,
hogy mondjam-e el neki.
– Szeretnéd?
– ...vállvonogatás
– Mit nem tudsz?
– Azt hiszem, szeretném, ha járnánk, tudod. Mert
én egyfolytában csak rá gondolok, elképzelem, hogy
együtt sétálunk, hogy ő is szeret engem. Persze ebből ő
nem sokat tud, mert olyan gyomoridegem van a közelében, hogy megszólalni sem bírok. Elég gáz. Másrészt
tudod, anyuék azt mondják mindig, hogy még nincs itt
az ideje, és az imaházban is azt mondták, hogy kell
várni az igazira. Csak hát meddig
kell várni? Mert ha már tudod, ki az
igazi? ...
Szép idő volt kinn, hát elindultunk a parkba sétálni, kellően romantikus helyszínt keresni a beszélgetéshez.
Abban megegyeztünk, hogy a

A fénykép illusztráció

– Látom, tanulsz keményen. Tele a táskád könyvekkel.

szerelem szép,
izgalmas, felkavaró, reménytkeltő és
még sokféle érzés. Az
igazi szerelem ajándék. Isteni!!! Tényleg Isten találta fel,
és tett képessé minket ilyen
erős érzésekre. A szerelem tehát jó. Ugyanakkor nem olyan egyértelmű mindig, hogy amit érzünk, az tényleg szereleme vagy csak egy fellobbanás.
Tetszik valaki, aranyos, álmodozunk, aztán kiderül valami róla, és
vége. Ez hát nem szerelem.
Mert az igazi ennél tovább kell tartson.
Az igazi szerelem egyik próbája tehát az idő.
Adj hát időt magadnak, hogy megfigyeld, kipróbáld magadban, milyen tartós ez az érzés.
Együttjárásról mi a véleményem? Az, hogy
megvan az ideje és a célja. 13-14 évesen korainak tartom. (A világ legbölcsebb embere is azt
mondta, ne költsük fel túl hamar a szerelmet.)
Olyan, mint amikor egy éretlen ember eszik
egy éretlen gyümölcsöt. Minek elsietni? Ha
megérik olyan édes tud lenni. Az első tapasztalatod egy éretlen szerelem-gyümölcs kóstolása
legyen? Ennél jobbat érdemelsz!
Igaz, hogy az iskolában szinte mindenki jár
valakivel, de téged úgy ismertelek meg, mint
aki mer más lenni.
Addig? Azon legyél, hogy ha eljön az ideje, te
legyél valakinek az Igazi! A következő 4-5 évben azon dolgozhatsz, hogy kihozd magadból a
legjobbat. S akkor egyszercsak összetalálkoztok, és arra gondolsz: ez túl szép, és nem érdemlem meg, ő olyan jó... és ő is ezt gondolja
majd rólad! Elképzelhetetlen? Pedig ez a kezdődő szerelem...
Azt ugye te is tudtad, hogy ezt a témát nem
lehet egy oldalon kibeszélni... hát folytatjuk.
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Rejtvény
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Énekeljünk együtt!

Írd be (az alábbiakban felsorolt) Isten tulajdonságait a megfelelő helyre
a négyzethálóban és a vastagított
négyzetekben levő betűket fentről lefelé összeolvasva megkapod a megfejtést. Ezt küldd be január 20-ig a 2. oldalon található másik rejtvény megfejtésével együtt e-mailben vagy postán.
SZENT
BÖLCS
SZERETŐ
VÁLTOZHATATLAN
IGAZ
FELFOGHATATLAN
MEGBOCSÁTÓ
HATALMAS
HŰ
IRGALMAS
FENSÉGES
ÍTÉLŐ
MEGBÍZHATÓ
IGAZSÁGOS
Készítette: Sípos Sára, Szatmárnémeti

Levelek
A 2009 szeptember-októberi lapszám
rejtvényeinek megfejtése: A legismertebb
emberek a világon: Ádám és Éva. A leghangosabb emlős a kékbálna.
Megfejtők: Debre Elizabeth – Szilágyperecsen, Bone Gréczi Onézimosz – Ipp,
Szűcs Krisztina, Deák Endre Efraim –
Szentimre, Trinfa Johanna – Sepsiszentgyörgy, Kiss Máté – Szatmárnémeti, Hakai Krisztofer – Pusztadaróc.
Jutalomban részesülnek: Szűcs Krisztina és Kiss Máté. Gratulálunk! Jutalmatok
postán érkezik.
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Kézimunka

Angyalkák
… És az Úr angyala
megjelent nekik... (Lk 2,814) Milyen maradandó élmény
lehetett ez!
Hogy az ünnepek alatt is eszünkbe jusson… és egyre jobban magunkénak mondhassunk az angyalok örömteli üzenetét, készítsük el együtt az angyalok kórusát. Állhatnak
egyszerűen az ünnepi asztal közepén, a könyvespolcon sorba állítva, felkerülhetnek egyszerű díszként a fenyőfára vagy akár karácsonyi függőként lebeghetnek a szoba közepén.
Anyag: ceruza, olló, papír – lehet egyszerű fehér fénymásoló
papír vagy ezüst- aranyszínű (csomagoló) papír, tortapapír, hurkapálca vagy fogvájó.
Másold át pontosan a sablon részecskéit egy papírra (a sablon
mintáit helyszűke miatt egymásra fektettük, de alatta láthatod kicsinyítve, egymás mellett a különálló részecskéket. Mind a hat részt
rajzold át külön-külön). Vágd ki mindegyiket.
A rövidebb papírcsíkból formálj gyűrűt, rögzítsd ragasztóval. Az angyal testének a
félkört hajtsd kúp alakúra, rögzítsd ragasztóval ezt is. A fejként szolgáló gyűrűre
szúrj egy kisebb méretű lyukat (kb. elférjen benne a fogvájó). Ebbe a lyukba illeszd
be a testének szolgáló kúpot. Ha illesztés előtt, beragasztózod a kúp tetejét jól fog
rögzülni a testre az angyalka feje.
Akár készülhet különálló ruha is az angyalkára csipkés tortapapírból. A megfelelő
helyre ragaszd fel a kezeket és a szárnyakat. Ha az olló élén végighúzod a papírt,
akkor a szárny egy kissé bekunkorodik. A hosszabb papírcsíkból készítsd el a haját.
A papírcsík mindkét végét vagdosd be oldalról fésűszerűen. Ha szeretnél göndör fürtöket, akkor a hajszálakat csavard fel hurkapálcára vagy fogvájóra. Dús haj esetén
több ilyen begöndörített papírszalagot ragassz egymásra.

Réka

Istennek hála már többedik éve készülünk közösen lezárni egy évet
és állunk érdeklődéssel az újév küszöbén így a Harmatcseppek lapjain
keresztül. Örülök, hogy Istennek még ma is van üzenete felénk, hogy
vannak olyanok, akik jókedvvel gazdagítják az értelmes olvasnivalók
sorát a lap oldalain, ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy vagytok ti
is kedves olvasók, akik érdeklődve forgatjátok kezetekben a Harmatcseppeket.
Remélem sok érdekes olvasnivalót, rejtvényt, éneket, kézimunka ötletet találtatok idén is itt nálunk. Biztatlak arra, hogy időben rendeljétek
meg a lapot a jövő évre is – csoportosan vagy akár egyénileg. Az előfizetés ára egy évre: 15 lej.
Cím: Dobai Réka
Com. Lazuri 324
Jud. Satu Mare, 447170
Feltétlen küldjétek el a postacímet is, ahova
érkezhetnek a lapok!
Réka
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Isten... megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után (1Móz 2,2 ).

Tudod-e, hogy…

latin
Középkori

ár
nyelvű napt

Isten alkotta meg az embert úgy, hogy szüksége
van minden héten a testi pihenésre és a lelki felfrissülésre. A hetedik nap célja, hogy az Istennel való
kapcsoltunkat megújítsuk.

Milyen hosszú egy hét? Az ókori világban különféle népeknél egy-egy hét hossza lehetett 8 napos (rómaiak) 10 napos (egyiptomiak, kínaiak), 6 napos, 5 napos vagy akár 4, 9, 12, 20 napos is. Az sem volt szokás, hogy hetente egyszer munkaszüneti vagy istentiszteleti napot tartsanak.

A kommunista Szovjetunióban bevezették egy időre
(1929-1931) az ötnapos munkahetet, amikor a munkásoknak minden ötödik nap volt szabadnapja, de minden munkásnak más napra esett a pihenő– így minden nap a dolgozók 80%-a munkában volt. A Francia forradalom idején a 10 napos munkahetet vezették be (1793-1805 között). Mindkét esetben az
egyik cél volt, hogy az emberek ne tudjanak vasárnap templomba menni.

Sajnos ma is a világ számos helyén vannak munkások,
akik egész héten és a szombati, vasárnapi napokon is dolgoznak, heti pihenőnap nélkül: van, aki önszántából, van,
akit kényszerítenek erre. A tapasztalat igazolja, hogy az ilyenek testileg-lelkileg kimerülnek a folyamatos munkától.
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Zsidó naptár

Miért vasárnap és miért nem szombat? A zsidók szombati napon tartottak istentiszteletet és pihenőnapot, de az Úr Jézus vasárnap támadt fel. A keresztyének számára az Úr Jézus feltámadása annyira fontos volt, hogy kezdettől fogva vasárnap gyűltek istentiszteletre, bár eleinte a zsidó szombatnapot is megtartották. Az Úr Jézus kétszer is vasárnap jelent
meg a tanítványoknak, majd a Szentlélek kitöltetése is vasárnap volt (a zsidó pünkösd napján, ami abban az évben vasárnapra esett). Ahogy a keresztyénség egyre inkább elterjedt a
pogányok között fokozatosan a szombat helyett a vasárnapot
vezették be ünnepnapnak.

az ünnepekk
el

Az Úr Jézus szombatnapon a zsinagógában tanít

Tudóska
Létezik pihenő év is? A Biblia nem csak a hetedik
nap megünneplését parancsolja a zsidóknak, hanem
a hetedik évet (a szombatévet) is mint pihenőévet az
emberek állatok és mezőföld számára, valamint a 7x7
esztendő után következő ötvenedik évet, az adósságelengedés esztendejét. Nem tudjuk azonban, hogy a
zsidók ezeket valaha szigorúan betartották volna.

Húsvét-ünnep egy zsidó iskolában

Melyek a legismertebb zsidó ünnepek?
A zsidó húsvét – megemlékezés az egyiptomi kivonulásról.
A zsidó pünkösd – 50 nappal húsvét után megemlékeztek a törvényről és hálát adtak az aratásért.
Az engesztelés napja – a főpap áldozatot mutatott
be önmagáért és népért, majd belépett a szentek
szentjébe az engesztelés vérével.
A sátoros ünnep – egy hétig sátrakban laktak a
pusztai vándorlás emlékére.
el
A hanukka – a templom
pi összejövet
Sátoros ünne
megújulását (Kr.e. 165) ünnepelik, gyertyákat gyújtanak otthon és a zsinagógákban, és a gyermekeknek ajándékokat adnak. Nagyjából
egyidőbe esik a keresztyén karácsonnyal.
A zsidó ünnepek célja: az összegyülekezés és a lélek Isten felé irányítása.

Mióta és miért ünnepeljük a karácsonyt? Az első keresztyének nem ünnepelték a karácsonyt. A karácsony ünneplését Kr.u. 300 körül kezdték el bevezetni. A Biblia sehol sem mondja, hogy az Úr Jézus télen született volna,
és nem tudjuk pontosan, hogy mikor született. A legtöbb kutató szerint, valószínűleg ősszel. A december 25-e dátumot azért választották a karácsony
ünnepének, mert akkor volt az év legsötétebb napja, ami után a nappalok
hosszabbodni kezdtek és a világosság egyre nőt.
(A jelenlegi naptár szerint az év legsötétebb napja december 21.)
Gyertyagyújtás a hanukka-ünnepen

Miért vannak ünnepek? A pogányokból lett keresztyének nem vélték, hogy kötelezően meg kellene tartaniuk a zsidó rendelkezéseket és ünnepeket, inkább
csak azoknak a lelkületét. Pál apostol így mondja: „Ez
(az ember) az egyik napot különbnek tartja a másik
napnál, az pedig egyformának tart minden napot:
mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében” (Róm 14,5). Később azonban a pogány keresztyének is kezdtek zsidó mintára bizonyos ünnepeket
tartani. Előbb a húsvét ünnepét (az Úr Jézus feltámadásának a megemlékezését), majd a keresztyén pünkösdöt és a karácsonyt is.
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1x(82,456+751,23-1/8):12…
M

egint ott ült a matekkönyv előtt, és a ceruzáját
rágta. „Ha rájönnék, hogy mire való ez a hosszú
számkolbász, sokkal könnyebb lenne megoldani a feladatot” – gondolta keserűen. Már vasárnap délután volt.
Szombaton is sokat kínlódott a különféle zárójelekbe iktatott számokkal és műveletekkel, de valahogy mindig
elrontott valamit, így elölről kellett kezdenie az egészet.
Akármennyit dolgozott, sosem jött ki a Megoldásoknál
feltüntetett eredmény. Így félretette tegnap az egészet,
de hát megszabadulni úgyse szabadult meg tőlük. Már
minden leckéjével végzett, és most összefutottak szemei
előtt a jelek… Vasárnap matekot oldani – kész gyötrelem!
– Na, hogy haladsz? – kérdezte anya, már ünneplőbe
bújva. Nagyon jól állt neki a krémszínű szoknya.
– Sehogy. Azt hiszem, itthon kell, hogy maradjak,
mert nagyon sok ilyen hosszú, agycsavaró feladatot hagyott fel a tanárnő, és én még a felével sem vagyok
kész. Ha elmegyek most az imaházba, nem fogom befejezni soha.

Borzási Johanna,
Szilágyperecsen

mert szüneteltél egy kicsit. – dugta be fejét édesanyja megint az ajtón. - És én is segítek, ha akarod, jó? Meglátod, ha most arra használod az
idődet, amire kell, a végén mindenre lesz elég
időd. De ha nem a fontosabb dolgokat teszed első helyre, valahogy mindig kimarad valami… lehet, pont az, ami a legkevésbé kellene kimaradjon…
Lassan becsukta a könyvet, összepakolta a
holmiját, és felöltözött. Anyának mindig igaza
van…
Most is igaza volt. Miután hazatértek, csak
úgy oldotta egymás után a műveleteket, anya
segített neki egy kicsit, és még lefekvés előtt be
tudta fejezni az összes számolást, minden sietség nélkül. Egy kicsit később feküdt le, mint szokott, de még mindig időben volt. Ezért tényleg
kár lett volna otthon maradni egyedül, nem?

Anya megértően bólogatott, miközben az énekeskönyvet gyömöszölte be
a táskájába.
– Hát, még van egy fél óra.
Gondolkozz el ezen, és ha meggondoltad magad, szólj, mert
én háromnegyedkor indultam
a két kicsivel.
Nagyon unalmas, szomorú
és kellemetlen olyankor ülni
otthon a feladatokkal, amikor
mindenki más az imaházban
énekel, szaval, meg imádkozik.
A másik szobából még hallotta,
hogy anya dúdolgatva a vasárnapi
cipőjét húzza, a kisszobában pedig két
kistestvére civakodott valami csat miatt.
Nemsokára mind elmennek, leülnek a padba, megkezdődik az istentisztelet… és ő egyedül marad a végtelen hosszúságú műveletsorokkal…
– Tudod mit, arra gondoltam, hogy ha eljössz, lehet, hogy könnyebb lesz megoldani,

Rajz: Borzási Tábita, Szilágyperecsen

