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Azoknak, akik Istent szeretik…
gy tizennégy éves lehettem. Komoly tél volt nálunk, jó

Únagy hóval. Örvendtünk a vakációnak, és beterveztünk

egy jó kis szánkózást. Miután elsepertük a havat a kapu elől, kivonultunk az utcába a szánkókkal, és jó sokáig húztuk egymást, szaladtunk, nevettünk, ujjongtunk a szabad életnek. Még
egy kis hóembert is sikerült készíteni.
Egy idő után, keveselltem, hogy csak ennyivel teljen a napom. Kihoztam az üvegszálas síléceket, felcsatoltam a bakancsomra, és nekilódultam, hogy szokjam a helyes testtartást, az
egyensúlyozást. Igaz, hogy domb nem volt a környéken, de gyakorlásnak megtette az egyenes út is.
Miután elfáradtam, az egyik sílécet lecsatoltam a lábamról,
és a kapu előtt hagytam. Még tettem egy pár kört a fél párral,
közben az egyik barátom is felpróbálta a másik felet. Jókat nevettünk, estünk is néhányat. Mikor megelégeltük, fogtam az én
félpár sílécemet, és bevittem. A másik szépen kinn maradt az utcán,
és elfelejtkeztem róla.

Rajz: Borzási Mirjám, Szilágyperecsen

Két nap múlva jöttem rá,
hogy eltűnt – ELVESZETT! Végigkutattuk a sáncokat, a kertek tövét, az udvart, még a
szomszédokat is sorra kérdeztük a fél pár síléc felől
– senki nem látta, senki
nem tudott róla... Volt
nagy szomorúság. A szüleim is bosszankodtak a
veszteség miatt...
Öcsémmel komolyan
imádkozni kezdtünk,
hogy hátha-hátha
megkönyörül rajtunk
az Úr, és segít, hogy
nyomára akadjunk a
sílécnek, vagy hátha
visszahozza az, aki
elvitte. Elvégre mit
lehet kezdeni egy
fél pár síléccel...?!

Teltek a hetek, semmi
eredmény. Haragudtam magamra, amiért figyelmetlen voltam. Haragudtam
arra, aki elvitte a kapunk elől a sílécet.
Isten jóságát is kétségbe vontam, mert
nem segít egy hatgyermekes családon...
Akkor miért imádkozzam, ha úgysem
működik?!
Egyik vasárnap édesanyám bizonyságot tett a gyülekezetben arról, hogy az
Úr mégiscsak békességet adott neki, és
hogy ebből a veszteségből is származhat
valami jó. Igaz, hogy ő is szomorkodik
még, és ő sem érti, hogy miért kellett ez
megtörténjék velünk...
Másnap, hétfőn, az egyik idős testvér
jött hozzánk látogatóba a gyülekezetből,
és mit hozott? Egy pár sílécet! Igaz, nem
üvegszálast, de szép, könnyű, fából készült német sílécet! Az Úr eszébe juttatta, hogy ő amúgy sem használja, csak
ott ül hiába. Elhozta nekünk ajándékba!
Akkor én megtanultam, hogy Isten
nem fog mindig úgy tenni, ahogy én szeretném. És hogy – hosszú távon – kárpótol is. Ha figyelmetlenségem, tudatlanságom, meggondolatlanságom miatt veszteség ért, és megalázkodom, Ő újból áldást
ad.
Azóta más veszteségeket is el kellett
könyvelnem, melyek miatt sokat szomorkodom néha. De várom a mennyei kárpótlást, és abban nyugszom meg, hogy
akik Istent szeretik, azoknak minden jóra fordul majd! Kívánom,
hogy a te sorsodat is fordítsa
jóra a mennyei Atya!

Szűcs Benjámin Ottó - Temesvár

Hápci…! Egészségedre!

F

őleg télen tüsszentünk, de
nem csak. Mi történik a tüszentéskor? Robbanásszerűen kijön
a tüdőnkből a levegő, 1 m-re permetezzünk 19.000 gőzcseppet, automatikusan becsukjuk a szemünket.
Miért tüsszentünk? Az a csiklandó érzés az orrban vagy a torkodon
por, káros idegentest épp egy vírus
is lehet amit a tüdőbe be is lélegezhetsz. A tüsszentés kiveti az idegen
testeket. Így védekezik szervezetünk a betolakodó bacilusok, vírusok
ellen. Csodálatosan alkotott meg
minket Isten. Igen, mert Ő jó és tökéletes. A zsoltáríró is ezen lelkendezik: „Érezzetek és lássatok hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozza menekül”
(Zsolt. 34,9).
Mi történik ha az agyunkat éri káros hatás, valami borzalmas vagy csúnya dolog, amit például a tévében vagy az
interneten látunk? Hogyan védekezünk ellene? Amikor
egy kép bevésődik az agyban újból és újból eszünkbe jut
és nem lehet mint egy tüsszentéssel kivetni onnan. Azért
nagyon vigyázz mit nézel, mit hallgatsz, mit engedsz az elmédbe, a szívedbe. Ne adj helyet a káros, bűnös dolgoknak. Lehet, hogy épp a barátok biztatnak hogy
nézz meg tiltott filmeket, képes újságot vagy csúnya
vicceket hallgass, de te állj ellen, hogy védve légy a
káros dolgoktól. Pál apostol tanácsát érdemes megszívlelni: „ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos,

Szűcs Éva néni, Arad

ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha van valami nemes és dicséretes azt vegyetek figyelembe” (Filippi 4,8).
A tüsszentés segít megvédeni testűnket például az influenza vírusa ellen. A halálos vírus, a bűn ellen hogyan védekezel? Nemet
mondasz-e a szennyes dolgoknak amik az elmédre és életedre akarnak telepedni? Kérd
imában Isten segítséget, erejét nemet mondani a kísértésnek. Az ének is erre biztat:
Mondj nemet a rosszra! Jézus erre int,
Amit mások tesznek, nem kell tenned mind!
Kar: Mondj nemet, mondj nemet,
Jézusod segít neked!
Mondj nemet a rosszra, kérd „Uram segíts!”
Mit gondolnak mások, rá se hederíts. Kar:
Mondj nemet a rosszra s áldás száll reád,
Aki győz harcban, az kap koronát Kar:
Kívánok egészséges testi és lelki életet!

Énekeljünk együtt!
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Igen, Isten jó

Ne legyél nevetséges!

Ige-harmat
Kovács Ágnes

A

„LÉGY JÓ!” mondás biztosan ismerősen cseng számodra, hiszen a felnőttek sokszor mondogatják neked. Ilyenkor meg
arra gondolsz: „Miért? - hiszen senki sem tökéletes”. Nos igazad
van, ha erre gondolsz, hiszen a Bibliában az áll, hogy:
„Senki sem jó az egy Istenen kívül” (Márk 10,18b).
Mielőtt azonban nagyon örülni kezdenél az igazadnak, azt is elárulom, hogy szüleidnek, a felnőtteknek is igazuk van, mert egy másik igevers, pedig ezt mondja:
„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes”(Máté 5,48).
Vagyis nem is akármilyen jónak, hanem kifogástalanak, tökéletesnek kell lenned. Nem túl nagy elvárás ez egy embertől? Egyáltalán lehetséges ez?
Ez a két igevers elmondja nekünk, hogy Isten jó, de nem akárhogy. Ő tökéletesen jó, vagyis nem kifogásolható semmi vele kapcsolatban, ezért nincs benne bűn sem. Most azt mondhatod magadban:
"Na jó, de ő mégiscsak Isten, én meg csak ember! ". Valóban! Mégis,
sokszor gondolod magadról, hogy jó vagy, vagy legalább azt mutatod, hogy jó vagy. Szeretnél jónak látszani. Ilyenkor tagadod le, ha
rosszat teszel, vagy kicsit szépítesz, kimagyarázod tettedet. Néha ez
olyan jól sikerül, hogy te magad is elhiszed. Ezt tette már Ádám és
Éva is az Édenben, amikor Isten felelősségre vonta őket engedetlenségükért. Nem mondasz ellent saját magadnak? Mikor Isten kéri,
hogy légy jó, azt válaszolod, hogy ezt ne kérje, mert nincs meg ez az
isteni tulajdonságod. Azért mégis szeretnél olyannak látszani, mint
ő. Nevetséges az az ember, aki azt állítja magáról, hogy csak egyetlen hibája van, hogy nincs hibája. Lehet, te okosabb vagy, hogy
ilyen butaságot mondj magadról. Viszont, ha állandóan van egy magyarázatod rossz tetteidre, és nem akarod beismerni, hogy neked is
változásra van szükséged, épp ilyen nevetséges ember vagy. A megoldás az, hogy őszintének kell lenned először magaddal és Isteneddel, és azután az emberekkel is. Csak annyit mutass magadról, ami
igaz.
A másik fontos dolog, hogy akarnod kell megváltozni. A megváltozás, vagy más néven megtérés, azonban ajándék. Csak akkor lehet
a tied ez az ajándék, ha hiszel abban, aki miatt megkaphatod, és ő
az Úr Jézus. Ő miattad jött el a menyből, hogy tökéletlenséged miatti büntetésedet, helyetted, elviselje.
„… minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá…” (Jak 1, 17).

Az Atya ajándéka, pedig azért lehet a tied, „Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és
hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt
100, 5) Istenünk tudja jól, hogy nem vagy
tökéletes, de azzá tehet, mert „ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges” (Mt
10,27). Az Úr Jézus miatt tekinthet rád Isten, mint tökéletesre, mivel ő elveheti bűneid. Csak rajtad áll, hogy te akarod ezt?
„Ti azért legyetek tökéletesek ...”. Így sürget téged a te JÓ Atyád, hogy keresd, kutasd, válaszd a jót, amit már elkészített
számodra réges-rég.
Ha az Úr Jézusnak már átadtad a szíved összes rosszaságát, és engeded, hogy
Úr legyen benne, akkor, már nem vagy az
„egy Istenen kívül”. Az Úr Jézus testvérének mond.
„Mert aki cselekszi az én mennyei
Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám” (Máté 12,50).
Isten fiává fogad tehát, Isten családjába tartozol, mert „akik befogadták, azokat
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az
ő nevében, akik nem vérből, sem a test,
sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek” (János 1,12-13). Ezért Istened is
JÓNAK mond téged. Az Atya, pedig megnyitja majd előtted otthonát, a Mennyet.
Amíg pedig ennek eljön az ideje, addig a
te mennyei Atyád haza vár.
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„Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a
világ kezdete óta számotokra elkészített országot” (Máté 25, 34).
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Miki és Molli

K

emény tél uralkodott Kerek-erdőben. Senkinek nem volt kedve odún kívül tartózkodni. Mókuséknak meleg és tágas otthonuk volt,
mégis sokszor kicsinek bizonyult. Miki és Molli ikrek voltak, és sehogy sem egyeztek. Ha az egyik
valamivel játszott, a másik is azzal akart. Ha valamelyik segített Mókus-mamának, a másik is
nyomban ott termett, és elkezdődött a civakodás,
hogy ki mit segítsen. Mókus-mama ilyenkor csendesítette kicsinyeit, de legtöbbször az segített, ha
elfoglalták a már jól ismert sarkot, amíg megbánták rosszaságukat. A megbánás legtöbbször hamar jött, és hamar el is felejtették, és minden kezdődött előröl.
Most is minden ugyanúgy kezdődött. Miki és
Molli felébredtek, és már az öltözéskor összevesztek, mert Miki elvette Molli kedvenc sálját. A reggelinél azon vitatkoztak, hogy ki kapja meg elsőnek a répás szendvicset. Majd azzal folytatódott,
hogy összevesztek, hogy ki vigye a kosarat, amibe
Mókus-mama mogyorót, diót és répás szendvicset
csomagolt a beteg nagynéninek.
– Gyermekeim! – szólt szigorúan, de szeretettel
Mókus-mama. – Mikor jön már el az a nap, amikor megváltoztok? Tudjátok, hogy ezzel a viselkedéssel nagyon megszomorítottatok.
– Sajnálom, mama! – hajtotta le szégyenkezve a
fejét Molli.
A rajzokat készítette:
Balla Dóra, Székelyhíd

Mesesarok
ovisoknak

– Én is! – mondta Miki, csak hogy le
ne maradjon húgától.
Felöltöztek, és elindultak Mici néni
odúja felé. Hideg volt, és a fagy miatt
az ágak recsegtek a kis mókusok alatt.
Óvatosan ugráltak ágról-ágra. Meg is
érkeztek Mici nénihez. Miki segített Mici néninek az asztalhoz ülni, Moli kiseperte az odút, és rendet rakott.
– Bárcsak újra kimehetnék! – sóhajtott Mici néni, miközben kinézett a kicsi ablakon.
– Majd tavasszal! – biztatta beteg nénikéjét Molli.
Mici néni elmosolyodott és azt mondta:
– Ti olyan kedvesek vagytok, szüleitek biztos örülnek nektek.
Miki ezt hallva, lopva nézett húgára,
és el is pirult egy kicsit a szégyentől,
mert eszébe jutott, hogy ma reggel is
milyen szomorú volt édesanyjuk, hogy
megint civakodtak. Eszébe jutott a mogyorófavessző is, amit Mókus-papa
olyan sokszor kellett már használjon.
Hamarosan el is köszöntek Mici nénitől. Hazafelé megpillantottak egy-egy
jégcsapot a fák ágain. Miki felugrott az
egyik ágra, ahol egy szép jégcsap ragyogott. Letörte és óvatosan a kosárba tette.
– Várj, jövök én is! – kiáltotta Molli.
– Hopp-hopp! – mondta Miki és már
ugrott is egy másik ágra.
De akkor valami reccsenés hallatszott, és mire Molli felugrott az ágra,
Miki már a fa alatt feküdt mozdulatlanul. Molli gyorsan leugrott a fáról,
és keserves sírással szólongatta és
rázta Mikit, de hiába. Szemei csukva voltak.
– Segítség! – kiabálta Molli.
– Hu-hu-hu! Mi történt? –
huhogta Uhu bácsi, aki felébredt a kiabálásra, és nem sokat látott a vakító napfényben.
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Hamarosan magához tért, és Mókus-mama Mollival együtt az ágya
szélénél ült. Nem javult Miki állapota, és amikor ébren volt nagy fájdalmai voltak, és láza is volt.
– Ó, mama! Ez nem igazságos!
Most semmi rosszat nem tett! Miért
nem vigyázott rá a Nagy Király? –
mondta elkeseredve Molli. – Azt
mondtad, ő mindig velünk van. Most
miért nem volt ott?
– Miki alatt letört az ág, és leesett – szipogta
Molli.
– Milyen ág esett Mikire? – kérdezte még
mindig érthetetlenül és hunyorogva Uhu bácsi.
De választ nem kapott, csak Molli zokogását
hallotta. Megpróbált felébredni, hogy segítséget hozzon. Hamarosan meg is érkezett. Mókuspapa karjaiba vette. Nemsokára megérkezett
Fricc doktor, a róka. Elmondta, hogy nagyon
összetörte magát, eltört a lába és néhány bordája. Bekötözte a lábát, és hazavitték.

– Ott volt most is a Nagy Király, kicsim!
– válaszolt mama. – Van, hogy történnek
rossz dolgok velünk, de Ő jó hozzánk. Talán éppen azért történt, hogy megértsd,
nem jó, ha mindig veszekedtek. Szeresd és
értékeld a testvéred!
Molli nem szólt semmit, csak megfogta
Mókus-mama és Miki kezét. Pár hét múlva Miki jobban lett. Attól kezdve mind a
két mókus megváltozott. Szerették egymást nagyon!
Kiss Adina
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Harcsa Heni,
Arad

Isten jó és tökéletes

E

l szeretnék mesélni nektek egy történetet, ami egy kisfiúról szól, és az édesapjáról. A kisfiút Patriknak hívták.
Patrik nagyon szeretett játszani, főleg a barátaival. Sok időt
tölthetett velük, mert közel laktak egymáshoz. Legjobb barátja
Balázs volt, akivel mindent együtt csinált. Sokszor aludtak egymásnál, és nagyon szerették az együtt eltöltött időt.
Egyik alkalommal Patrik nagyon át szeretett volna menni
Balázshoz, de az apuka nem engedte, mivel tudta, hogy Balázs
szülei nincsenek otthon. Patrik egyre jobban kérlelte édesapját,
de ő nem gondolta meg magát. Hirtelen az édesapának el kellett mennie, mert valaki a segítségét hívta. Patrik nagyon szomorú volt, de ahogy édesapja ki tette a lábát a küszöbön, rögtön átment Balázshoz. Nagyon örültek egymásnak, és bátran
merészeltek olyan dolgokat kipróbálni, amit szüleik jelenlétében nem engedhettek meg maguknak. A házban szaladgáltak
körbe-körbe, míg Patrik véletlenül eltörte Balázs anyukájának
kedvenc vázáját. El voltak keseredve, sehogy sem tudták helyrehozni, ugyanis szilánkokra tört.
Balázs szülei hazaérkeztek. Patriknak haza kellett mennie, és
vállalnia tette következményeit.
Édesapja megbüntette őt: egy
ideig nem mehetett játszani Balázshoz, és más barátjához sem.
Balázs úgy érezte, hogy apukája
már nem sze-

Rajz: Borzási Mirjám,
Szilágyperecsen

reti őt. De ez nem így volt.
Annak ellenére, hogy
rosszat csinált Patrik, édesapja nagyon is szerette, viszont nem
hagyhatta büntetlenül tettét.
Isten is pont így van ezzel. Az Ő gyermekei vagyunk, de néha az akarata nélkül teszünk meg dolgokat, vagy éppen
próbájuk a mi akaratunkat rá erőszakolni. Isten jó, és szeret minket. Mégis sokszor mi is azt érezzük, hogy Isten már
nem szeret, mert bizonyos nehézségeket, és fájdalmakat megenged a mi életünkben. De ez csakis a javunkat szolgálja. Azt szeretné, ha tanulnánk hibáinkból, és jobban vigyáznánk viselkedésünkre, életünkre. Ő nagyon szeret téged is, hibáiddal együtt úgy, ahogy
vagy. Viszont még sok mindenben kell
változtatnod a saját életedben úgy,
ahogy nekem is, és mindenkinek. Istennek a fontosnál is fontosabb vagy, ezt ne
feledd, bármi is jönne az életedben, Ő
szeretni fog!
Ha körülnézünk a világban, bárhova
is megyünk, bármennyire is keresünk
egy tökéletes embert, nem találunk.
Mindenkinek vannak hibái, de Isten az
egyedüli, akiben semmi hiba nincsen.
Aki tudja, hogy neked mire van szükséged, aki tudja azt, hogy mi fáj, és mi
boldogít. Aki jobban ismer téged, mint
te saját magadat, aki sose fog megszűnni szeretni téged, bármit is teszel. Kell
ennél több? Istent nem lehet körülírni
úgy, hogy ne hagyjuk ki valamit is.
Még lehetne sorolni azt, hogy milyen
Ő. Az életünket is azért adta, hogy
megtapasztaljuk az Ő nagyságát életünkben. Én is sok minden megtapasztaltam már Vele. Szívemből kívánom
nektek is ezt. ☺
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„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
Isten tökéletessége látható már a teremtéskor. Mindent tökéletesen megtervezett és megalkotott. Ez nyilvánvaló a világ teremtésekor mikor először teremtette
a mennyet és a földet, ugyan ez látható az állatok teremtésénél valamint akkor mikor teremtette az embert. Ez a tökéletesség nyilvánvaló az egész történelem során
és ez abban nyilvánul meg, tökéletesen irányítja az egész földet.
Isten jóságát meg lehetett tapasztalni a múltban és tapasztaljuk most is. A zsoltáros is Isten jóságáról beszél. ,,Jó az Úr mindenki iránt” (Zsolt 145,9)
Isten jó és tökéletes de ugyanakkor igazságos is ezért nem szabad vissza éljünk
Isten jóságával.
Kürti Szabolcs, Arad
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Tiniknek

A Nagy Utazás VI. – Love is real! – (folytatás)

Jó dolog az őszinteség. Felszabadító, és merünk végre önmagunk lenni. Kiderült, hogy nincs egyedül az,
aki még nem volt szerelmes 13 évesen, és az sem, aki
már volt. Nincs egyedül az, aki már csalódott, és az
sem, aki még nem. Nincs egyedül az, aki egyelőre
nem akar együtt járni valakivel, és az sem, aki vágyik
rá.
Önmagának mindenki nagyon jót, igazit akar. Csalódást nem. De legtöbben nem hiszik el, hogy ilyen lehetséges...
LÉTEZIK olyan, hogy nem törik darabokra a szív!
Létezik – ha vigyázol rá, csak Istennek adod és míg el
nem jön az ideje, addig senki más emberfiának nem.
Múltkor azt mondtam, szerintem tinédzsereknek
még nincs itt az ideje, hogy járjanak, szerelmeskedjenek, odaadják a szívüket teljesen valakinek. Nem maradnak le semmiről, sőt! AKIK NEM JÁRNAK,
azok:
- nem kell féljenek tőle, hogy otthagyják őket
- nem fáj a fejük amiatt, hogy a szerelmükre
más is pályázik
- nem lesznek terhesek/apukák tizenévesen

Na és pozitívumok:
- Tiszták, érintetlenek maradnak
- éretten lépnek bele egy párkapcsolatba
- az első csókot nem „tévedésből” adják
- van bizalom, nincs féltékenység
- nincsenek rossz emlékeik mással
- nem hasonlítgatják össze mostani
szerelmüket a régivel
- nincs leterhelve a lelkiismeretük
- igazán különleges nekik a szerelmesek napja
Hosszú ám a sor, nem untatlak vele. Helyette inkább arra biztatlak, keress magadnak példaképet! Válassz ki egy olyan
(házas)párt, amelyik boldog, és kérdezd
meg a titkukat. (mered?) Ők hogyan csinálták? Mit tennének másképpen? Ismered szüleid sztoriját? Kérdezd meg tőlük,
hogy találtak egymásra!
Te pedig tedd félre magad, hogy mikor
eljön az ideje, készen légy. Addig ne égesd
össze magad, ne törd darabokra a szíved.
Mert a szerelem tűz, a szerelem kemény.
Ha jót akarsz, készülj fel rá.

A fénykép illusztráció

„Én még sohasem...” ezt játszottuk legutóbb a tinikkel. Ismered a játékot? Aki a
kör közepén áll, az mond valamit magáról,
ami úgy kezdődik, hogy „én még sohasem...” és a többiek arra kell reagáljanak.
Kui Enikő
Ha ők sem ... , akkor ülve maradnak, ha viszont ők már igen, (megtették azt, amit a
másik nem) akkor felállnak és helyet cserélnek. Nemrég tanultam én is a játékot, élveztük. A szerelem témából is voltak bőven kijelentések. Ilyenek: „én még
sohasem voltam igazán szerelmes”, „én még sohasem
csókoltam meg senkit”, „én még sohasem csaltam meg
a barátomat”...

- nem függ az önbecsülésük attól, hogy van-e épp barátjuk/barátnőjük vagy nincs
- annyi fiúval/lánnyal állhatnak szóba féltékenység nélkül,
ahánnyal kedvük tartja
- nem kell végigjárják a poklot,
mivel nem hagyják el őket
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Tökéletességről, jóságról beszélnek a temesvári vasárnapi iskolások
Az egyetlen tökéletes ember, aki
valaha élt a földön, az Jézus Krisztus
volt. Ő is volt csecsemő, kisgyerek,
kamasz, majd felnőtt. Szerintetek, hogyan telt el egy napja a gyermek Jézusnak, akiben nem volt semmi bűn?
Vajon Ő mit tett másképp, mint mi?
Ricsi: Beszélgetett a barátaival,
focizott, kosarazott.
Bea: Nem beszélt csúnyán és eltűrte, ha valami nem sikerült.
Edu: Nem csalt a játékokban.
Mónika: Imádkozott, járt a templomba.
Ricsi: Igen, és a szüleinek azt
mondta, mikor keresték, hogy nem
megy velük, mert neki ott az otthona.
Anita: Segített az édesapjának.
Isten tökéletes és ezt a teremtésben is láthatjuk. Mindent nagyon pontosan megalkotott. A Biblia mondja,
hogy „látta Isten, hogy minden amit
alkotott, igen jó.” (1Móz 1, 31). Mi pedig azóta sem győzzük csodálni tökéletes teremtményeit! Alkotásai közül
mik, kik nyűgöznek le téged a leginkább?
Anita: Nekem nagyon tetszenek
az állatok. „Állatokról gyerekeknek”
című könyvben nagyon sok érdekességet tanultam róluk.
Edu: Nekem is az állatok a kedvenceim.
Ricsi: Engem lenyűgöz a szivárvány, a felhők, a nap, a szép táj.
Bea: Engem a hegyek, a tenger.
Mónika: Engem a nap, a hold, a
föld és persze az ember teremtése.

Mi emberek itt a földön sohasem
lehetünk tökéletesek, a bűn miatt.
Talán ti is hallottátok azt a megjegyzést „Senki sem tökéletes”. Ez persze nem lehet mentség arra, hogy
ne a tőlünk telhető legjobbat, legszebbet adjuk magunkból. Te mit
szeretnél ebben az évben a legtökéletesebben megtenni?
Ricsi: Jó jegyeket kapni matekból, magyarból, ne legyek haragos ,
ha például öngólt rúgok.
Bea: Szót fogadjak Istennek, szüleimnek, ne idegeskedjek fel olyan
hamar.
Anita: Engedelmeskedni Istennek.
Edu: Szebben szeretnék írni.
Mónika: Jól tanuljak, többet imádkozzak.
Babi: Szeretnék kedvesebb lenni
és nem felcserélni a fontossági sorrendet: Isten, család, munka.
„Hogyan lehetséges, hogy a valaha élt egyetlen tökéletes ember, Jézus épp a megrögzötten tökéletleneket vonzotta magához (Philip Yancey)?” Vámszedők, bűnösök barátja
volt, akiket mások megvetettek. Vajon miért?
Anita: Mert Jézus a bűnösökért
jött.
Ricsi: Tudták, hogy Jézus tud segíteni a bajaikon, meg tudja őket
gyógyítani.
Bea: Bármikor kész volt meghallgatni őket.
Mónika: Megtisztította a szívüket.

Isten jó volt hozzám, hozzád.
Ez azt is jelenti, hogy kegyelmes
volt. Olyan jóban részesített, amit
nem érdemeltem meg. Tudnál említeni az életedből egy ilyen esetet?
Bea: Adott jó szülőket.
Mónika: Jó barátokat.
Anita: Én mindig ezt érzem.
Edu: Örülök, hogy most már lehet külön szobám.
Ricsi: Nekem is.
Ha jelesre vizsgázol, vagy épp
kikap a focicsapatod, netán nagymamád nagyon beteg lesz változatnak-e azon, hogy Isten jó és tökéletes?
Edu: Nem, Isten azt tesz, amit
akar.
Anita: Nem.
Babi: Isten megenged az életünkben különböző bajokat, hogy
ne legyünk önteltek és lássuk azt,
hogy mennyire szükségünk van
Rá.
Isten jó és tökéletes bármi történjen is. Ezt nem befolyásolják a
körülmények. HIDD EL!!!

Összeállította: Szilágyi Babi és Gál Hajnal

A temesvári vasárnapi iskolások
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Isten nagy és hatalmas
Isten nagy és hatalmas, mert csak Ő volt képes megteremteni ezt a nagy mindenséget. Isten nagy és hatalmas,
mert csak egyedül Ő ismeri a mi gondolatainkat, szíveink
kéréseit, vágyait. Isten nagy és hatalmas, mert csak Ő tudja legyőzni a gonoszt. Istennek tényleg nagy hatalma és
ereje van, ezt sokszor tapasztaltam az életemben. Akár az
iskolában, akár otthon a családban.
Most egy példát szeretnék megemlíteni ami a családunkban történt. Ez egy imameghallgatás volt. Nagyon sok
éven át imádkoztam egy kis testvérért. Nem gondoltam volna, hogy valaha is meg lesz hallgatva ez az ima, de mégis
Isten hatalmas és ezt bebizonyította számomra és a családom számára is. Amikor közeledett az idő, hogy megszülessen a testvérem, kiderült, hogy hamarabb kell világra jönnie, mert problémák adódtak. Erre nem jöttek volna rá a

szüleim, ha a mi Istenünk éppen nem az nap küldi édesanyámat megfigyelésre az orvoshoz. Azt
mondta a doktor, hogy meg kell műteni édesanyámat, mert másképp elveszne a kisbaba. Hála az
Úrnak megszületett a testvérem. Igen ám de azután újabb gondok jöttek, mivel nagyon kis
súllyal született a baba. De továbbra is az én hatalmas Istenem nagyon csodásan gondoskodott a
kis testvéremről.
Azóta is nagyon hálás vagyok a testvéremért,
most már lassan két éves, Isten nagyon szépen formálja és erősíti. Nagyon örülök, hogy van egy testvérem, mert nem vagyok egyedül, nagyon szeretem őt, ő az én imameghallgattatásom. Isten valóban nagyon hatalmas, ezt észlelhettem és észlelem
továbbra is. Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg, hogy
Isten nagy és hatalmas.

Kiss Viktor, Arad
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A 2009 november-decemberi lapszám rejtvényeinek megfejtése: 1. Ki a te szabadítód? 2. Hála a pihenésért!
Megfejtők: Sallai Csaba – Várasfenes, Debre Elizabeth – Szilágyperecsen, Béczi Debora – Zilah,
Gergely Noémi – Szatmárnémeti, Nagy Obed,
Nagy Natália – Szilágynagyfalu
Jutalomban részesülnek: Béczi Debora és Gergely Noémi. Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik.

Aradi vasárnapi iskolások tapasztalatai
Isten jóságáról:

Az aradi vasárnapi iskolások

P. Dani (10 éves) Engem a dolgozatírásban mindig megsegített, amikor beteg voltam
meggyógyított.
H. Anita (8 éves) Segít a lecke tanulásban
és meghallgatta imámat.
Cs. Dávid (6 éves) Engem meg tud gyógyítani!
Egyik este nagyon fajt a
hasam. Imádkoztam és
az Úr Jézus meggyógyított, elvette a hasfájásomat fél órán belül.
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... mint a hó
Milyen megnyugtató, üdítő látvány, amikor a város poros,
sáros, gödrökkel, omladozó falakkal teli utcáit lágyan betakarja a hó. Tegnap még szürke, koszos, unott volt a tér, de egy kiadós havazás után minden ragyog, tökéletes, új fényben tündököl. Idén volt e jóban – hóban bőven részünk. Volt, aki hálás lett érte, volt, aki nem – sőt olyan is volt, aki szerint még
havazhatna többet is.
Nemcsak a szemnek kellemes látvány a hó, de amikor havazik, mindig eszembe jut az, amit Isten az én életemmel tett.
És ezért hálás tudok lenni! Már gyermekként tapasztaltam
azt, hogy mennyi szennyel, bűnnel tudom telezsúfolni az életemet: engedetlenség, harag, önzés, gyűlölet, irigység, hazugság, lopás… Próbáltam én változni, de az csak foltozgatásnak
minősült, alig telt el egy kevés idő, és újra a régi mederben
folyt minden. De Isten jól ismert, tudta, hogy mi zajlik bennem, és apránként vezetett, tanított, egyik alkalommal az 52.
Zsoltár 9. verséből: „Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek,
moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.” Igen! Erre
volt szükségem. Elhittem azt, hogy új, tökéletes életet, csakis

Tőle kaphatok, ha kérem. De ez az élet, már nem
olyan foltozott, szennyes, mint amit addig éltem:
tisztább, fehérebb, tökéletesebb, mint a hó. Nem fejezte még be Isten rajtam a tisztogatást, nap, mint
nap kérnem kell, hogy tovább takarítson. De hiszem, ha engedem, hogy Ő vezessen egyre szebb, tökéletesebb lesz az eredmény.
Kívánok neked is tökéletes, tiszta, boldog életet a
tökéletes Istennel!
Réka

Miért fehér a hó? A hókristályok tulajdonképpen átlátszóak,
de a fény útját prizmaként megtörik. A rengeteg hókristály szétszórja a ráeső fényt, és annak nagy részét visszaveri. Mivel a
szivárvány minden színét
visszaveri, a szem a visszavert színek összességét fehérnek érzékeli.

Kézimunka

A kézimunkát
beküldte:
Sípos Sára,
Szatmárnémeti

A világ legnagyobb hóembere az Egyesült Államokban, Bethel városában készült 2008. februárban 6000 tonna hóból – 37 méter magasra. Több mint 100 ember segédkezett az építésén, köztük iskolás gyerekek, akik a hóember száját alkotó gépkocsi-abroncsokat pirosra festették, és a hóember 2,5 méteres orrát készítették.

Tudod-e mit tehetsz azért, hogy a hópehely hetekig tökéletes szépségében
pompázzon bent, a meleg szobában?
Egyszerű – készítsd el papírból, és azután bármikor rápillantasz a tökéletes Isten
és az Ő ajándéka juthat eszedbe (akár egy kartonlapra fel is írhatod az előbbi igeverset, amit majd hozzácsatolsz a hópelyhekhez.)
Szükséged lesz: papírra, ollóra, ragasztóra és fonalra (szalagra).
Az alábbi mintát rajzold meg és vágd ki háromszor. Az átló mentén (csúcstól csúcsig) hajtsd kettőbe mindegyik darabkát. A felezővonalon ragaszd (vagy varrd) össze
mind a három darabot. Már csak valamilyen fonalra van szükséged és a hópelyhed
egyedül, de akár társaival együtt méltó dísze lehet szobád ablakának – még akkor is,
ha lassan tavaszodik ☺.
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Tudóska
Hókristályok, optikai
mikroszkóppal
fényképezve

Hogyan keletkeznek a hókristályok? Nem az esőcseppek megfagyásából – mert abból a jégeső keletkezik. A
felhők télen is nyáron is nagyon apró lebegő vízcseppekből állnak. A hidegben ezek a vízcseppek elkezdenek
megfagyni, általában egy-egy porszem körül. A megfagyott jégszemcse a nedves levegőben növekedni kezd
és kialakul a hókristály.

Mi a különbség a hópelyhek és hókristályok között? A hópelyhek hókristályok sokaságából állnak.
Milyen alakúak a hókristályok? A H2O vízmolekula szerkezetével magyarázható a hókristályok hatszögű alakja. A kialakulásuk
hőmérsékletétől függően lehetnek tűalakúak, hatszögű prizma
(rudacska) alakúak, hatszögű lapocskák vagy hatszögű csillag
alakúak.

Elektronmikroszkópos felvétel a hókristályokról

Wilson Bentley hókristályfényképei 1902-ből

Elsőként Wilson Alwyn Bentley készített fényképeket a hókristályokról 1900. körül, mikroszkóphoz csatolt fényképezőgép segítségével. A mai
modern fénymikroszkóppal és elektronmikroszkóppal csodálatos fényképek készültek a hókristályokról.

Miért olvad a hó és jég, ha megsózzuk? A sós víz fagypontja alacsonyabb, mint
0°C tehát nulla fokon vagy akár -10 fokon is a sós víz még nem fagy meg. Ha elegendő sót szórunk rá, még -20 fokon is felolvaszthatjuk a jeget, havat.

Hogyan emeljünk fel egy jégkockát egy spárga
segítségével, amelyen nincs semmiféle hurok? Ha
vízbe mártjuk a spárga végét és ráhelyezve a jégkockára megsózzuk, a só rövid időre felolvasztja a
jégkocka tetejét, majd amikor visszafagy, belefagy
a spárga is, és a jégkocka felemelhető.

A Kemi-i hóvár

A világ legnagyobb hóvára Kemi városában, Finnországban van.
Minden nyáron elolvad és minden télen újraépítik, de midig más alakúra. Belsejében szálloda, vendéglő, kápolna, színpad, gyermekjátszótér, jégszobrok találhatók.

Több helyen is tartanak évente nemzetközi
hószoborversenyt: Japánban, Kínában,
Oroszországban, Egyesült Államokban.
A japán Saporro-i
hószoborverseny
egyik alkotása

Tavaszi tőzike

A havas, téli időszak végét, a tavasz közeledtét hirdeti a
hóvirág. Tudod-e, hogy kb. 20-féle hóvirágfaj létezik? A
legtöbbjük már télen virágzik, de van olyan hóvirágfaj is
amelyik ősszel. Ne tévesszük össze a tavaszi tőzikével,
amely hasonlít a hóvirághoz, de később virágzik. A vadon élő hóvirágot tilos letépni.

Hóvirág
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Ő igen, Ő jó … de én??
Vékás Erzsike néni
ok érdekes dolog történik a
gyermekekkel, otthon is – de az iskolában? Legalábbis
velem történt. Nagyon tetszett, ha megdicsértek. Az évzárón,
amikor elsőnek olvastak, csak úgy „duzzadt” a májam. Igyekeztem a különböző tantárgyversenyeken is elől járni. S ha valamelyik nem sikerült a legjobban, nagyon le tudott törni. Ez
még nem is volt olyan nagy baj, hiszen jó dolog, ha az iskolás
igyekszik a tanulásban. De nagy volt a baj a szívemben. Ott a
szívem mélyén, a gondolataimban sokszor nagyon rosszul vizsnosz érzés, indulat. Istennek nincs ilyen, Ő
gáztam. Ugyanis, ha valakinek valami jobban ment mint neboldog Isten (1Tim 1,11). Tökéletes, tökélekem, borzasztóan tudtam irigykedni. Bosszankodtam, miért
tesen jó és tökéletesen boldog. Ezért segítnem én tudtam jobban??
het nekem és segíthet neked, ha kérjük, enHa a rögtönzésem nem volt a legjobb, máris jött a harag épp
gedjük.
arra az osztálytársra, aki jobbat írt mint én. Ezek a rossz érzéMégis, feltevődhet a kérdés: ha Isten jó,
sek sokat keserítették az életemet. Annyiszor elhatároztam,
miért enged meg annyi szenvedést, betegsétöbbet nem leszek irigy, haragos, megpróbálok örülni a mások
get, halált? Ilyenkor is jó az Isten? Nem
jó eredményeinek. Sajnos, kudarcba fulladt minden jó szándémindig tudunk teljes választ adni e kérdékom. Pedig még imában is kértem Isten segítségét. Hányszor
sekre. Hiszen Isten nemcsak jó és tökéletes,
bocsánatot kértem az Úr Jézustól rossz érzéseim miatt. Minhanem mindenható, örökkévaló, Őt nem leden ilyen elhatározásom még jobban elszomorított, főleg ha
het megmagyarázni, de Ő magyaráz neláttam, hogy van akinek sikerül, ő jó, ő kedves mindig, de én,
künk.
én miért nem??

S

Kezdtem szomjasan olvasni a Bibliát. Rájöttem, magamtól
soha meg nem fogok változni. Egyetlen módja van: ha
beismerem Isten előtt és kérem, engedem
, hogy Ő változtasson. De miért Ő tud segíteni, kérdeztem magamban sokszor,
míg megértettem: mert Ő JÓ, ezért
segíthet, hogy én is jó legyek. Jósága
megtérésre indított. Isten tökéletes és
tökéletesen jó. Elgondolkoztam, Neki
nem kell soha bocsánatot kérni, mert
nem vétkezett. Istennek nem kell harcolni az irigység, a harag, az önzés ellen, mert természetéből hiányzik
mindez. Nem kell a rossz érzésekkel
küszködnie, mert nincs Benne
ilyen. Ő nem durcás, nem morcos, nem ideges. Hányszor boldogtalanná tesz bennünket
egy ilyen helytelen vagy go-

Rejtvény
Ebben az évben szeretném, ha sikerülne együtt, a Harmatcseppekben található különböző olvasnivalók által jobban megismerni a mi hatalmas Istenünket – minden szám cikkei Isten egy-két tulajdonsága
köré csoportosulnak. A rejtvényből rögtön megtudhatod a következő
lapszám témáját. Keresd ki az alábbi betűhálóban található értelmes
szavakat (vízszintesen és függőlegesen). A megtalált szavakból (a
megfelelő sorrendben) egy igeverset rakhatsz ki. Ezt az igeverset,
igehellyel együtt kell elküldened címünkre március 30-ig.

Réka

A Biblia azt mondja: „Izráel fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit,
mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit” (1Sám 15,29). „Azt pedig tudjuk, hogy
akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál...” (Róm 8,28).
Lehet, nem kellemes, amin átvezet, de
hit által elfogadom, hogy javamat szolgálja.
S ha Neki adtam az életem, segít igéje
szerint élni, szeretni másokat, érezni úgy,
tenni azt , amire nem volnánk képesek magunktól. Mert Ő jó és jót akar nekünk. Szeretne segíteni úgy élni, hogy amikor a
mennyei Tanító értékeli napjainkat, életünket azt mondhassa: jól van, jól vizsgáztál.
És ez minden más dicséretnél többet ér.
Kívánok ilyen boldog életet a jó, tökéletes,
boldog Istennel!

A rejtvényt készítette: Sípos Sára

Isten meghallgatta a sok kérő imát, beleszólt az életembe.
12-13 éves voltam.

