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Ingyen a legértékesebbet

E

gyik nap mosogatás közben,
ahogy a tiszta a poharakat igyekeztem gyorsan egymás mellé pakolgatni, egyik pohár kicsúszott a kezemből és eltört. Összeszedtem az üvegdarabokat, ki a szemétbe, s folytattam tovább a munkámat. Nem tulajdonítottam nagy jelentőséget az esetnek, ilyen
bárkivel megtörténhet: egy pohár nem
a világ! Bármikor pótolni lehet.
Azért ott motoszkált bennem, hogy
mégiscsak a „tesóm pohara”, és úgy
tartottam tisztességesnek, hogy amint
lehet, szóljak neki. Amikor megtudta,
egy pillanatra elszomorodott. Akkor
tudtam meg, hogy miért volt neki ez
annyira fontos.
Igaz egy egyszerű üvegpohár, de
ajándék volt. Egyik nagyváros bevásárló központjában a pénztárnál kapta.
Ingyen, nem tett érte semmit. Nem kapott mindenki, nem ő volt a 100., 1000.
vásárló, nem is volt akkor olyan akció.
Ritkán történik meg manapság, hogy
csak úgy kapjon valamit az ember.

Több száz kilométert sikeresen túlélve haza is
ért épségben a gondosan becsomagolt pohár.
Ez csak növelte értékét
a tesóm szemében. Nem
fizetett érte, mégis értékes.
Hányszor láttam az iskolában kiosztott kiflivel focizó gyerekeket, vagy tejjel
locsolgatták a virágokat, egymást. Elgondolkodtató. Nem tettek érte semmit, ingyen kapták, s ennyire volt becsülete, pedig elég sok pénzbe kerül, hogy minden
gyerek kapjon.
Eszembe jut egy harmadik eset. Egy híres személyről, aki kész
volt arra, hogy a világon élő összes embernek valami olyat adjon
ingyen, nem várva cserébe semmit, ami nagyon értékes, a legértékesebb dolog ezen a világon, és nem pótolható semmi mással.
Biztosan kitaláltad már, hogy miről van szó.
A kegyelmes Isten látta bűnös életünket, amit csak magunknak köszönhetünk, hiszen úgy döntöttünk, hogy nem törődünk
Teremtőnk tanácsaival életünk irányítását illetően. Egyre halmozódó bűneink miatt elkerülhetetlen lett a büntetés, a halál.
Mégis Isten mentő tervet készített. Tudta, hogy semmit nem kérhet cserébe tőlünk, nincs semmink, amivel fizetni tudnánk életünkért. Akkor elküldte, a számára legdrágábbat, egyetlen Fiát,
Jézus Krisztust. Aki magára vette bűneinket, magára vállalta a
fizetséget is, Ő halt meg helyettem, helyetted. Az életébe került.
Ezután Isten a ránk váró, elkövetett bűneink miatt megérdemelt halál helyett, felkínálta az örök életet ingyen.
Több éve már elfogadtam ezt a kimondhatatlan nagy ajándékot. De ma se tudom megérteni, felfogni, hogy miért szeret engem ennyire Isten. Engem, akinek nem volt semmim csak bűneim, kudarcaim, félelmeim, gyengeségeim, esetlenségeim. De
megajándékozott kegyelmével, betöltötte életemet értelemmel,
valódi értékekkel, erővel.
Olyan sokszor látok embereket, akik ezt az ajándékot
nem veszik komolyan, csak játszanak vele, s előbb vagy
utóbb teljesen elveszítik. Ez igazán elszomorító.
Te melyik csoportba tartozol? Mennyire értékes
számodra ez a kegyelem?
Dobai Réka

„… megmondott nekem mindent…”
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(János 4,29)
„Valaki meg kell neked mondja…” hangzott édesanyám részéről olykor, ha nem viselkedtem illőn, rendetlen volt az öltözetem, vagy rossz befolyással voltak rám barátaim. Dorgálás
volt ez, és leginkább akkor következett be, ha már a szép szó
nem segített.
Az évek során arra is gyakran figyelmeztetett, hogy édesanyámként a legjobbat, a legjobb belátása szerint akarja számomra. Ő nem csupán valaki, aki törődik velem, amikor éppen
teheti, ő az Édesanyám, ő mindig törődik, amióta élek és amíg ő
él.
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Aztán Édesanyám mellett találkoztam Valakivel, Jézussal,
aki megmondta minden hibámat, bűnömet MERT törődik. Azzal, hogy „megmondott nekem mindent”, megváltozott az életem, mint a samáriai nőnek. Ő sem azért törődik mert éppen
ráér. Sőt, még mielőtt megszülettem volna már ismert és tervében voltam: a család, ahova születtem, az Édesanya, akinek
adott. Éppen ezért HÁLA a „mindent megmondó” Édesanyáért.
Sütő Magda Mária,
Zilah

Énekeljünk együtt!
Tudod-e te, hogy szeret Isten?

Levélváltás

T

örtént egy nap, hogy egy szegény sorban élő
tizenéves fiú, megelégelte, hogy szegény, és
Kovács
minden falat kenyérért meg kell dolgoznia. Ezért a
Ágnes
könnyebb élet reményében, elvette házigazdája félretett pénzét, amikor egyszer egy üzenettel elküldte
egy barátjához. Gondolta, ha átadta az üzenetet, majd kereket old a pénzzel. Mikor házigazdája ráeszmélt, hogy mi történt, mély fájdalmat érzett a szívében, majd becsapottnak
érezte magát, hiszen megbízott a fiúban, és hasznos segítségének tartotta. Talán, nem is a pénzét sajnálta annyira,
mint inkább azt, hogy az, akivel egy háztartásban élt addig
és bizalmával ajándékozta meg, többre értékelte az érdemtelenül megkaparintott vagyont a bizalomnál.
A fiút azonban szomorúság lepte meg az úton. Most már
nagyon megbánta és vágyott házigazdája után, aki mindig
szeretetteljesen bánt vele, de ő ezt a szeretetet nem értékelte és visszaélt vele. Megbocsáthatatlan, amit elkövetett,
nincs reménye többé – gondolta.
Ekkor megérkezett úticélja végéhez. Meglepve hallotta,
hogy az üzenetet egy börtönbe kell kézbesítenie egy fogolynak. Kelletlenül ment oda, hiszen érezte, hogy ő is megérdemelné a rabságot. De hogy meglepődött, amikor megtudta,
hogy a címzett, cellatársával együtt ártatlanul raboskodik.
Elmesélték neki, hogy Jézusért vállalták a rabságot.
Megtiltották ugyanis, hogy róla beszéljenek, de ezt a tiltást nem tarthatták be, mert mindenki meg kell tudja, hogy
a Megváltó bűneik büntetését, a halált, elszenvedte mindazokért, akik őbenne hisznek, hogy szabaddá tegyen minden
bűnbánót és új élettel ajándékozza meg őket. Az ő reményük
Jézus, az Isten Fia, aki feltámadt a halálból, és épp így feltámadnak majd azok is örök üdvösségre,
akik benne hisznek.
A fiú figyelmesen hallgatta végig a
Jézusról szóló beszédet, és hitte,
hogy van kiút reménytelen helyzetéből, hiszen, ha ő is megvallja az élő Jézusnak bűnét, megbocsát neki is!
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Ige-harmat
Ezen a napon a fiú átadta az életét a Megváltónak, és új életet nyert.
Az üzenet címzettjének ezek után elmesélte, hogy nincs hova hazatérjen, mert ezek
után biztos nem fogadná vissza a házigazdája. Ekkor a fogoly a következő levelet diktálta fogolytársának:
„… Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek…
Hálát adok mindenkor az én Istenemnek,
amikor megemlékezem rólad imádságaimban… a te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad testvérem.
Kérlek pedig téged az én fiamért, …Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt,
most pedig neked is, nekem is hasznos.
Visszaküldöm neked őt, vagyis a szívemet…
Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre,
hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy,
mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval
többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked,
testi értelemben is és az Úrban is szeretett
testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz,
fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem
számítsd fel… megadom neked!
Engedelmességedben bízva írok neked,
mert tudom, hogy többet is megteszel annál,
amit mondok. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel.
Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a
testvér.”
(Részletek a Filemonhoz írott levélből)
Pál apostol, ismerte Istenét,
tudta, hogy ő milyen kegyelmes, hisz neki is megkegyelmezett, és a keresztények üldözőjéből, az Ő
apostolává választotta
ki. Megszólította Fia, Jézus által, majd bocsánatot,
új célt, új reményt és új életet
kapott tőle. Hogyne lenne ő is
kegyelemmel egy bűnbánó ifjú
iránt sőt a „SZÍVÉNEK” nevezi,
mikor közbenjár érdekében.
Krisztus is ezt tette volna, akinek minden megtérő bűnös a
szívébe fér. Tőle te is tanulhatsz
kegyelmes lenni, vagyis a rosszra jóval válaszolni, és befogadni a szívedbe
azokat, akik nem szeretnek. Azonban a
kegyelmes Isten SZÍVÉBE te is beleférsz.
Ott akarsz lenni te is?

M. kegyelmet kap

B

eköszöntött a jó idő Kerek-erdőbe. Mindenki örömmel végezte a munkáját, a méhek virágport gyűjtöttek, a madarak a fészkeiket
igazgatták, a nyulak a veteményest gyomlálgatták. Csak a róka család nyugtalankodott, mert
valami rossz hír érkezett.
A Nagyhegyen élt egy magányos medve, akitől
mindenki rettegett. Sok gonoszságot tett. Megette még a kicsi medvebocsokat is, ha útjába akadtak. A nyúlfiókák, rókakölykök, őzgidák, de még
a madarak is félhettek tőle. Ritkán ment le a
Nagyhegyről, de olyankor mindenki rettegett tőle. Úgy nevezték, hogy M.
A róka család arról kapott hírt, hogy M. lejött a
hegyről, és Kerek-erdő határában garázdálkodik.
A hírt tűzként terjedt szét.
– Hallottátok? – kérdezte riadtan Nyúl-mama.
– M. újra lejött a hegyről! – mondta suttogva
Mókus-mama.
– Annyira féltem a bocsaimat! – kiáltott fel
Medve-mama.
– Mi lesz most velünk? Jaj, jaj, jaj! – siránkozott Róka-mama is.
Ezalatt Varjú Vencel összehívta Kerek-erdő
Nagytanácsát Tölgyfához, hogy megbeszélést
tartsanak.
– Valamit tenni kell! – jelentette ki Uhu bácsi.

Mesesarok
ovisoknak

– Nem hagyhatjuk, hogy M. Kerekerdőbe jöjjön – folytatta Farkas-papa.
– Így van! – mondták a többiek egyszerre.
Egész nap arról tanácskoztak, hogy
mit tehetnének. Másnap reggel még
nagyobb volt a riadalom, mert M. lábnyomaira bukkantak a tisztás közelében. Ismét összegyűlt a Nagytanács, és
Uhu bácsi azzal állt elő, hogy csapdát
kell állítani M.-nek.
– Rőtt Róka és Hód Harold el tudják
készíteni a csapdát – folytatta Uhu bácsi. A többiek pedig helyeslően bólogattak.
Igyekeztek a csapdához szükséges
dolgokat előkészíteni. Mindent alaposan megterveztek, mert tudták, hogy
csak egy esélyük van, hogy M.-et elkapják. Ha rájön, hogy csapdát állítottak neki, akkor minden állatnak menekülnie kell Kerek-erdőből.
Három hatalmas gödröt ástak a vakondok, a hódok fákat vágtak ki, a mókusok és a nyulak avart hordtak a letakart gödrök tetejére. A csapdákat a
méhek lakóhelyéhez közel állították
fel. Este mindenki izgatottan feküdt le,
és reménykedtek abban, hogy valamelyik csapdába beleesik M.
Alig aludtak el, amikor hatalmas
medveordítás verte fel az éjszakai
csendet. Az állatcsemeték ijedten bújtak szüleikhez. Tudták, hogy M. beleesett valamelyik csapdába.
A csapda mélyére egy
éles hurkot is tettek, ami
erősen megszorította M.
lábait. Megsérült. Csak
Ürge bátorkodott a csapda
közelébe menni. Látta,
hogy M. ott fekszik a csapda mélyén. Elment és megmondta a hírt a többieknek.
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– Nagy Medve, a Nagyhegy
lakója, tudod-e, hogy halált
érdemelsz? Annyi rosszat tettél már.

– Néhány napot ott kell maradnia, amíg
kiéhezik, és az ereje is fogy, mert most mindannyiunkat széttépne – mondta Uhu bácsi.
– Mi lesz vele? – kérdezte Farkas Frici.
– Még nem tudom – válaszolta Uhu bácsi.
Néhány nap múlva már semmi hangot
nem hallottak a csapdából. Tudták, hogy kiéhezett M., és az ereje is elfogyott. A Nagytanács a tölgyfa alatt ült. Uhu bácsi az ég felé
nézett, a többiek tisztelettel lehajtották a fejüket, mert tudták, hogy a Nagy Királytól
kér segítséget.
Elindultak a csapda felé. M. sebesülten és
erőtlenül feküdt benne. Kihúzták a veremből, leszedték az éles hurkokat vérző lábairól, kimosták és bekötözték a sebeit. Másnap
M. Kerek-erdő Nagytanácsa előtt állt. Uhu
bácsi a bírói székbe ült, és elkezdett beszélni.

– Igen, tudom! – válaszolta
M. szelíden és lehajtott fejjel.
– Amíg a veremben voltam,
eszembe jutott minden gonoszság, amit tettem. Nem
értem, hogy miért hagytatok
életben, miért kötöztétek be a
sebeimet, miért bántok szeretettel velem, amikor én mindenkinek csak rosszat tettem?
– Azért, mert a Nagy Király azt kéri tőlünk, hogy szeressük egymást, ahogy Ő
szeret minket – válaszolta Uhu bácsi.
Hosszabb tanácskozás után megszületett a döntés.
– Nagy Medve, mi neked KEGYELMET
adunk. Szabadon visszamehetsz a Nagyhegyre, de soha többet ne bánts senkit.
A Nagy Medve sírni kezdett, és őszintén
megbánta mindazt a rosszat és gonoszságot, amit elkövetett. Néhány napig még
Kerek-erdőben maradt, utána visszatért a
Nagyhegyre. Mindenki elcsodálkozott,
hogy M. teljesen megváltozott.
Kiss Adina

A rajzokat készítette:
Balla Dóra, Székelyhíd
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Rejtvény

A rejtvényt készítette Sípos Sára.

Levelek
A 2010. március-áprilisi lapszám rejtvényének megfejtése:
„URam, szereteted az égig ér, hűséged
a fellegekig” (Zsolt 36,6).
Megfejtők: Debre Elizabeth – Szilágyperecsen, Sallai Csaba - Várasfenes.
Mindketten jutalomban részesültök. Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik.

Érdekel a következő lapszám témája? A rejtvény ebben lesz segítségedre. Ha helyes sorrendbe
rakod a dominókat, egy igevers elejét fogod kapni. Megfejtésként küldd el címünkre az egész igeverset igehellyel együtt augusztus 10.-ig.

Ne sírj, megbocsátok neked!

Nagy Katalin,
Zilah

E

lkeseredetten vettem tudomásul, hogy Anna ismét bántalmazta egyik osztálytársát.
„Ez már több a soknál, majd én ellátom a baját”, gondoltam. El én, de hogyan? Felidéztem azt a sok négyszemközti beszélgetést vele szünetekben, tanítási órák után, a figyelmeztetetéseket, fenyegetésféléket, amelyek mind eredménytelennek bizonyultak. „Uram, olyan tehetetlennek,
tanácstalannak érzem magam. Tanárok, diákok folyamatosan panaszkodnak erre az alig 11 éves lányra,
adj nekem bölcsességet a holnapi számonkéréshez, helyzetmegoldáshoz!”
Másnap az osztály elé állítottam a viselkedésével már sok gondot okozó leánykát, és a sértett felet,
Helgát, aki csendes, segítőkész, figyelmes lány, és most
ott éktelenkedett a lábán a kéttenyérnyi kékes, zöldes folt
– Annától. „Mi történt?” – kérdeztem határozottan, de válasz helyett Anna a szokásához híven éktelen
zokogásba tört ki. „Kár sírni, mondom, mert
úgyis a dolgok végére járok”. A zokogás szipogássá csendesült, s kiderült, Helga ártatlan, Anna csak
úgy, minden ok nélkül nekiment. „Nincs semmi mondanivalód Helga számára, nézd meg mennyire megütötted…”
Újból hangos zokogás. Közben húsz szempár figyelte lélegzetvisszafojtva, hogy most mi lesz. És anélkül, hogy a
bocsánatkérés jóformán elhangzott volna, Helga hirtelen
mozdulattal átölelte Annát, és szelíden ezt mondta neki:
„Jól van, ne sírj, megbocsátok neked!”
Alig tudtam szóhoz jutni, és majdnem én is elsírtam
magam. Megjelent előttem Valaki, akit én olyan sokszor
megbántottam, akinek sokszor szomorúságot okoztam engedetlenségemmel, bosszúvágyammal, hazugságaimmal,
hanyagságommal, de Ő ezek ellenére soha nem közeledett
felém fenyegetően, „majd ellátom a bajod”-módon. Átölelt,
amikor látta mennyire bánom, amit tettem, és azt
suttogta:”Jól van, ne félj, egyetlen Fiam már megfizetett a bűneidért. Ne sírj, megbocsátok neked!”
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Kinek akarsz tetszeni?
„Én azt gondoltam, hogy te azt gondoltad,
hogy én azt gondoltam....”
Ismerős? Sokszor félreértjük egymást, aztán
összeveszünk, kibékülünk, vagy nem igazán.
Nagyon sok fölösleges vitának, belső rossz
gondolatoknak az oka az, hogy nem örülünk annak, akinek Isten teremtett minket. Azt viszont
szeretnénk, ha mások igenis kitüntetnének elismerésükkel. Mindent megteszünk, hogy észrevegyék a szép külsőnk, az egyedi mosolyunk, a
jó képességünk a sportban, bármiben és megdicsérjenek érte. Ez rendjén is van bizonyos mértékkel addig, míg nem ezek szerint gondoljuk
magunkat értékesnek. Isten hatalmas, mindenható természetéből fakadóan csakis csodálatosat
tud teremteni. Születésemmel, ahogyan növekedem, a bűn, a rossz kikezdi ezt a csodálatos teremtést. De milyen jó, hogy az Úr Jézushoz jöhetünk, aki segít a rossztól megválni és olyan
tulajdonságokat magunkra venni, amelyek tőle
valók. Ezek szépítik meg igazán a belsőnk és a
külsőnk: a szeretet, az elfogadás, a megbocsátás
képessége, az adakozó lelkület, az örvendező
elégedett szív. De ilyenkor is hajlamosak vagyunk csak mások szemével nézni önmagunk.
Mit gondolnak rólunk? Ha nem dicsértek
meg, biztos nem ért semmit, amit tettemgondolhatjuk. Éveken keresztül tanultam azt, és még mindig folyamatban
van, hogy azt higgyem el elsősorban,
amit Isten mond rólam. Utána pedig azt tegyem, amit Isten is kér
tőlem, nem pedig azt, ami mindig
a barátaimnak tetszik.

Tiniknek

További gondolatok:

Budai Evódia

- Minden véleményt jó meghallgatni, de nem mindegyiket
kell elhinni. Kérd ki azok véleményét a témában, akik szeretnek és elfogadnak téged
úgy ahogy vagy.
- Ahogyan a negatív, úgy a pozitív vélemény is lehet hazugság.
- Ha mégis igaz egy negatív megjegyzés,
nem kell megsértődni, ez természetes, hisz
még a fejlődés kezdetén vagy, nem késő
megváltozni egy rossz jellemvonásból, csak
itt az ideje, hogy tégy az érdekében ☺.
- Pál apostol is mondta, hogy nem érdemes mindig az emberek tetszését keresni:
-„Vagy embereknek igyekszem tetszeni?
Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” (Galata
1,10)
- Keresd az Isten tetszését, mert ez szolgálja a barátaid javát is. „És valamit tesztek,
lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem
embereknek” (Kolossé 3,23)

Kinek akarsz tetszeni? A hatalmas Istennek, aki teremtett téged, vagy azoknak, akiknek máról holnapra változik a véleményük? Honnan tudhatom, hogy
Isten mit tud rólam, és mi tetszene neki? A Bibliából. Gondoltad
volna, hogy ilyen egyszerű és kézenfekvő a megoldás? Olvass ma
is belőle, például a 139. Zsoltárból.
Kíváncsi lennék, mit értettél meg
belőle....
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Újabb esély

M

ásodpercek alatt történt az
egész... Egy jeges útra tértünk
rá és az autónk elkezdett jobbra-balra
csúszni... Hangos dudálásra felkaptam a
fejem és egy erősen kivilágított tehergépkocsit láttam magam előtt, amint egyre
csak közeledik felénk. Úgy látszott, nincs
kiút, és meg kell halnom. De Isten ezt
másképp látta! Épp mielőtt egymásba ütköztünk volna, sikerült a kormányt megmozdítani és egy útszéli fába ütközve állt
meg az autónk.
Én akkor 10 év körüli lehettem, de ez
felejthetetlen élmény maradt a számomra. Nagyon közel voltam a halálhoz, de
Isten adott még egy esélyt, hogy Hozzá
jöhessek és neki átadhassam életemet.
És mindez nem érdem, hanem kegyelem!
Jöhetsz te is hozzá, hogy átadd magad
Neki, hisz célja van a Te életeddel is!
Dombi Helga, vasárnapi iskolai tanító,
Bályok

Isten kegyelmes
„Kegyelmes és irgalmas az Úr türelme
hosszú szeretete nagy” (2Mózes 34,6)

M

íg nem értettem meg mi a kegyelem igyekeztem ezt is azt is kiérdemelni. Megpróbáltam a magam erejéből jó lenni, helyesen tenni.
Hallottam sokszor, hogy Isten kegyelmes és kegyelemből tartatunk meg hit által, hiszen hívő családban, gyülekezetben nevekedtem fel Szilágykrasznán.
Egy napon megértettem, hogy nem elég a jótett,
hogy bűneim terhe agyonnyom, kudarcba fúl minden próbálkozásom. Ekkor Isten kegyelme lehajolt
hozzám, megértettem, hogy Ő úgy szeret ahogy
vagyok, hogy Krisztus meghalt értem, hogy kegyelméből üdvözített. Bár nem érdemeljük meg,
Isten teljes örömnek tartotta, hogy megmentsen
bennünket, hogy szabad vagyok: ez kegyelem.
Isten kegyelmes, kegyelmébe fogad bárkit, aki
hittel hozzá jön, irgalma betakar, szeretete hordoz
minden nap. Jöjj bátran te is hozzá, téged is kegyelmébe akar fogadni és örök élettel megajándékozni.
Dombi Olga, vasárnapi iskolai tanító,
Bályok
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A kémeri vasárnapi iskolások

Bemutatkoznak a
kémeri vasárnapi
iskolások

neikre és vallották meg Istennek azokat. Isten kegyelmének ez a csodálatos tüze elterjedt az egész országban. Később nagyon sokan elvándoroltak a faluból más
városokba és országokba. Annak ellenére, hogy sokan
elmentek, Isten mégis hagyott magának itt népet, akik
Isten kegyelmét bemutassák és hirdessék.

Jelenleg 62 gyermek van a gyülekezetben. Három
csoportban működik a vasárnapi iskola: kiscsoport, középcsoport és nagycsoport. A három csoportba összesen 6 tanító tanít. A termek már kicsinek bizonyulnak,
ezért nagyon várjuk, hogy az újonnan épülő imaházba átköltözhessünk. Azért imádkozunk, hogy Isten kegyelme
erre a generációra is kiáradjon és rátaláljon.

„Tudtul adta az Úr az Ő szabadítását; megjelentette
az Ő igazságát. Megemlékezett az Ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a
mi Istenünknek szabadítását.” (Zsoltárok 98,2-3)
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A hepehupás vén Szilágyság eldugott völgyében helyezkedik el Kémer. Régen a nagy sárról volt híres. Ha
valaki a gyülekezet épületét meg szerette volna, közelíteni, a sárral szembe kellet néznie. Ennél nagyobb híre
volt az 1950-es és 1960-as években Isten különleges kegyelmének kiáradása. Az emberek sorra ébredtek rá bű-

Pardi Matild, Kémer
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Tudóska
Sola fide – Sola gratia – Solo Christo
Kizárólag hit által - kizárólag kegyelemből - kizárólag a Krisztus által Ezek voltak a reformáció
alapelvei. Vagyis senki sem képes Istennek tetsző életet élni, és nem is vagyunk méltók Isten kegyelmére. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek
van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Ef 2,8-9)”.
Az igei tanítás fényében azonban fontos hangsúlyozni, hogy az Úr Jézus csodálatos
kegyelmében csak az részesül, aki teljes szívéből bánja a bűneit, és átadja az
egész életét Isten szolgálatára.

Az özönvíz után, Isten szövetségének jele a szivárvány. Amikor eső
után szivárványt pillantasz meg az égen, ne csak a színeit csodáld, hanem emlékezz Isten ígéreteire. Bibliamagyarázók szerint, valószínűleg
az özönvíz előtt nem létezett szivárvány, mert mások voltak a légköri körülmények. A szivárvány úgy lesz látható, hogy a napfényt alkotó különféle színű sugarak a vízcseppek hatására különválnak.

Amazing grace – Csodálatos kegyelem
Ez a címe annak a gyönyörű éneknek, amelynek
magyar szövege így hangzik:
Az Úr irgalma végtelen,
Ezt folyton érzem én;
Habár nincs semmi érdemem,
Ő mégis hord kezén.
Nincs arra szó, se gondolat,
Mi jóval áld az Úr;
Ha lankadok, Ő szárnyat ad,
És terhem mind lehull.
Sok itt a bűn és küzdelem,
Az orkán zúgva dúl,
De minden vészben, tengeren,
Megtart, megvéd az Úr.
Ha véget ér az életem,
Új otthont nyújt az ég.
Ott még szebb hangon zenghetem
A Bárány énekét.
Az ének szerzője John Newton (17251807) aki angol rabszolga-kereskedő
volt. Afrikából szállított hajón rabszolgákat Angliába és más országba. 1748-ban
a hajója majdnem elsüllyedt egy viharban. Azon éjszakán Newton először kiáltott Istenhez. Mivel a hajó megmenekült,
Newton elkezdte a Bibliát olvasni, és mire hazaértek, hívő keresztyén lett. Ez a
megtérése azonban csak részleges volt,
mert csupán hat év után hagyta abba a
rabszolga- kereskedést. Később anglikán
lelkipásztor és igehirdető lett, és maga is
csatlakozott a rabszolga-kereskedelem
megszüntetéséért folyatott küzdelemhez.

John Newton

Az Isten kegyelmét legszebben talán
a tékozló fiú története szemlélteti. Az
Úr Jézus példázatát sok híres festő
megfestette. Ezt a festményt Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) spanyol festő festette, aki sok más vallási
témájú festményt készített.
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Bethlen Gábor, tudósai körében – Madarász Viktor festménye – részlet

VISZ tanítók figyelmébe!
Kornya Krónika
Megjelent a VISZ gondozásában a Kornya Krónika, vasárnapi iskolai
használatra feldolgozva. A tanítói kézikönyv mellett, tartalmaz színes képeskönyvet is szemléltetésre, a 8 lecke mindegyikéhez 4-4 színes kép tartozik. Kapható a kerületi vasárnapi iskolai felelősnél. Ára 20 lej.

A buyufa alatt

Árpád-házi Szent Erzsébet szobra Szatmárnémetiben

Megjelent a VISZ gondozásában „A buyufa alatt” című könyv, vasárnapi
iskolai használatra átdolgozva. A tanítói kézikönyv mellett, tartalmaz színes képeskönyvet is szemléltetésre. 10 leckéből áll, mindegyik leckéhez
4, 5 vagy 6 színes képpel. Kapható a kerületi vasárnapi iskolai felelősnél.
Ára 25 lej.

Egy irgalmas királylány
Árpád-házi Szent Erzsébet (12071231) II. András magyar király lányaként IV. Lajos türingiai tartománygróf
felesége lett. Menedékhelyet alapított
árvagyerekek részére, szegényeket
segített. Wartburg várában 28 ágyas
kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. Az éhínségek
idején kinyittatta Wartburg éléstárait,
élelmezte a szegényeket. Férje korai
halála után Erzsébet, a három piciny
gyermekével együtt, maga is egyszerű
életet élt.

Egy kegyes uralkodó
Bethlen Gábor (1580-1629) fejedelem 16
éves uralkodása (1613-1629) idején volt Erdély aranykora. Felvirágozott a gazdaság,
művészet és a tudomány. Iskolákat, alapított, többek között a gyulafehérvári protestáns akadémiát és könyvtárat. Pártolta az
erdélyi románokat, megtiltotta a zsidók megkülönböztetését, teljes lelkiismereti szabadságot hirdetett. A hitük miatt szerte Európában üldözött anabaptistákat 1621 után Erdélybe telepítette, kiváltságjogokat és vallásszabadságot biztosítva számukra. Az anabaptistáknak jelentős szerepe volt Erdély
iparának és kereskedelmének felvirágoztatásában. Híresek voltak cserép-, vas-, fa-,
üvegedényeikről. Tekintélyes orvosok és tanítók is voltak közöttük. (Az anabaptisták a
mai baptisták hitelődei.)

Anabaptista bemerítés.
(Megyesi József lp. reprodukciója Gustaf Cederstöm festményéről.)
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Kézimunka

A szeretet tartja forgásban a világot!
Nem vagy egyedül! Olyan jó ebben a tudatban készülni
minden reggel a napi teendőkre. Életünk központja Jézus áldozata, és a Tőle kapott szeretetet megoszthatjuk a körülöttünk élőkkel. Ha szeretnél erre minden nap emlékezni készíts plakátot.

méretét. A csomagolópapírra írd fel: A szeretet tartja forgásban a világot.

Másold egyszerűen át vagy nagyítsd a földgömböt megfelelő méretre, színezd, vágd ki majd ragaszd fel a papír közepére. Sokszorosítsd a kisfiú és kislány rajzát: annyiszor, hogy
Szükséges anyagok: fehér csomagolópapír, színes kar- minden környezetedben élő, számodra fontos személy felkerüljön a plakátra. Színezz, díszíts kedvedre, fonalból akár hatonlapok, olló, filctollak, színes ceruza, színes fonalak, rajat is ragaszthatsz az emberkéknek. Ragaszd a figurákat a
gasztó.
földgömb
köré. A figurák köré színes filccel szeretettel kapcsoMiután elkészült a plakát díszítheti szobád falát, de ralatos
igeverseket,
idézeteket írhatsz – de akár azt is felírhatod,
gaszthatod a szobaajtóra is. Attól függően, hogy milyen nagy
miért
fontosak
számodra
azok emberek.
alapot hagysz a plakátnak, növelheted a földgömb, figurák
Ha szeretnéd, készíthetsz ilyen plakátot közösen a barátaiddal is, otthon vagy a bibliaórán. Annyi figurát sokszorosítsatok, hogy minden kézimunkázónak jusson. A
figurát mindenki úgy kell színezze, díszítse,
hogy saját magára hasonlítson. Ha van tűzőtáblátok, arra tűzzétek fel a plakátot.
Ebben az esetben a földgömböt nem
kell felragasztani a plakátra (esetleg
egy vastagabb kartonra, hogy tartása
legyen, de ragasztás után vágjátok
ki a gömbformát), csak tűzzétek fel
egy kitűző szeggel.
Minden gyerek forgasson
egyet a földgömbön. Akinél a
földgömbön levő kereszt megáll, arról a gyerekről egy jó tulajdonságot mondanak a többiek. Addig folytassátok, amíg
mindenkiről elhangzott legalább egy vélemény. Ezzel a
módszerrel akár imádkozhattok
is egymásért.

