
Van abban valami különleges, amikor 
száguldás közben az arcodba csap a 

szél, egyre gyorsabban veszed a kanyarokat és 
hallod, ahogy hangosabban búg a motor… 
Nem kell megijedni, nem lett belőlem szelíd 
motoros.

Az úgy volt, hogy a gyerektáborban egyik 
délután kipróbálhattuk magunkat a közeli ext-
rém quad pályán. A quad egy négykerekű te-
repjáró, mezei munkára tervezett motor. 

Előre izgultunk: vajon milyen lesz motoroz-
ni, egyáltalán elindul-e a mi biztatásunkra, 
nem lesz túl meredek a pálya,…

A pálya tulajdonosai nagyon jól szervezked-
tek. Mindenki hátánál ott ült egy hozzáértő, 
régóta quadozó személy, aki a motorozás min-
den csínját-bínját ismerte. A nagyobbaknak, 
bátrabbaknak megenged-
ték, hogy ők nyomják a 
gázt, tartsák a kor-
mányt, de csak fel-
ügyelet alatt.

Nekem is jó volt tudni, hogy ott ül a hátamnál 
egy olyan személy aki, ha baj lenne, közbelép. Főleg az el-
ső körnél, még a pályát sem ismertem, egyik éles kanyar 
a másik után, bukkanók, emelkedők. Nem tudtam mikor 
kell több gáz, mikor kell keményen fékezni. Az utolsó 
hosszú egyenes után, amikor jól meg lehetett húzatni a 
motort, jött egy hirtelen ereszkedő. Ott megijedtem ki-
csit, át is adtam az irányítást. Megnyugtató volt épség-
ben megérkezni. 

Második alkalommal már egészen otthonosan mozog-
tam a quadon, de még mindig a biztonság kedvéért, ott 
ült az én hátamnál is a hozzáértő személy, nem hasítot-
tunk a szélben, szépen, lányosan végigmentünk a pályán. 
Egyedül nyomtam a gázt (néha jobban, máskor visszafo-
gottabban), én kormányoztam, fékeztem. 

Utolsó kör előtt jött egy ötlet a hátamnál ülőtől. Ha én 
már kipróbáltam, milyen egyedül vezetni a motort, most 
engedjem meg, hogy mutassa meg ő, mit bír egy ilyen jár-
gány. Átadtam az irányítást. Nem bántam meg. Egészen 
más élmény volt így. Na most volt süvítő szél, hajlobogás, 
ugratás, gyors kanyar!

Mennyire más lenne az életem, életed, ha komolyan át-
adnánk Annak az irányítást, Aki maga az Élet, Aki min-
dent tud az életről. Ahelyett, hogy csak kedvtelenül, fél-
szegen bukdácsolunk az ismeretlen terepen, engednénk, 
hogy Isten, Aki formált minket, Aki előre tud mindent, 
lát mindent vezessen, tanácsoljon. 

Biztosan tapasztaltad már, hogy mennyire jó olyannal 
teniszezni, focizni, röplabdázni, vagy akár matekozni is, 
aki tud. De vajon könnyen akadunk-e olyanokra, akik job-
bak mint mi és mégis készek velünk sportolni, játszani?

Hála Istennek, hogy Ő nem nézi esetlensé-
günket, tudatlanságunkat, kész mellénk áll-

ni, önzetlenül segíteni a fejlődésünket. 
Pedig Ő mindent tud, mindenhez ért.

Kívánok boldog, teljes életet a 
mindentudó, mindenható Isten ve-
zetése mellett!

Olyannal, aki tud...
K e r e s z t y é n  g y e r m e k l a p ,  2 0 1 0 .  j ú l i u s - a u g u s z t u s

Dobai Réka



Fenesi Gergely: 

Vers

Isten mindenütt jelenvaló

Hisz Ő a mindenható, 

Hangjára megreped a szikla

És tűzzé lesz a szikra.

Ő a mindenható, 

Ő a szabadító, 

Nevére meghajol mindenki,

Aki Őt keresi.

Ő tud mindenről, 

Minden egyes emberről,

Boldogan imádom, 

Szívem Néki kitárom.

Sandu Oana: 
Istenem

Ő volt mindenhol énvelem,Őrizte léptem s életem,Erőt adott énnekem, Hogy az Ő igéjét hirdessem.

Még szó sem volt a számon, Te már tudtad minden gondolatom.Levetted a terhem, 
megvigasztaltál engem,S új szívet adtál nekem.

Te, aki mindenhol jelen vagy,Te, aki mindenható vagy,Te, aki mindent tudsz rólam,Kérlek, őrizz meg utadban.

Kilenc éves voltam, amikor Isten visszaadta életem a halál kezéből. Hogy mi-
ért? Azért, hogy neki éljek és Őt szolgáljam. 

Egy nyári vakációban gombamérgezést kaptam és kórházba kerülve majdnem meghaltam. Édesanyám a há-
tán cipelt a kórházba, de biztos hittel. Az orvosok lemondtak rólam. Egyik nap klinikai halálom is volt. Érez-
tem, hogy lebegek, a testem az ágyon, én pedig valahol fent. Nem tudok többet arról a napról. Mivel a szívem 
még vert, nem nyilvánítottak halottnak, mert ameddig a szív ver, addig élet van. Egy egész teljes nap halott 
voltam… 

Gyermekésszel nem sokra emlékeztem vissza abból, amit akkor átéltem, de egyet tudok: sokan imádkoztak 
akkor értem és Isten hatalmasabb mindenek felett! Édes-
anyám mesélte, hogy még a falubeliek, aztán a közeli és 
távoli ismerőseink is imádkoztak értem. Isten meghallgat-
ta az imákat.

Még akkor is, mikor mindenki lemondott rólam, Isten 
ott volt jelen, és neki terve volt velem. Ezért élek, mert Ő 
hatalmas, és ezért dicsőítem Őt.
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Gyógyulásom története

Ő mindent tud

Szatmári Ruth, Belényes

Énekeljünk együtt!



Ige-harmat

Ugye milyen izgalmas dolog, ha va-
laki beavat a bizalmába, és el-

mond neked egy titkát, amit még senki-
vel nem osztott meg eddig? S-s-s ez titok! -

 mondja, azután, te megfogadod szigorúan, hogy 
nem mondod el senkinek.  Régi tapasztalat azon-
ban, hogy a titok, csak addig marad titok, míg el 
nem mondjuk valakinek.

A titok mindenkire hatással van. Például, az én 
tanító nénim, mikor már nagyon zajos volt az osz-
tályom, bevetette azt a cselét, hogy nagyon hal-
kan, suttogva, bejelentette, hogy most titkot fog 
mondani. Hirtelen mindenki elhallgatott, és türel-
metlenül várta, hogy vajon mi lehet az a titok. A 
tanítóm ekkor zavartalanul, kiabálás nélkül el-
mondhatta, amit akart. Igen! Mindenkit kíváncsi-
vá tesz a TITOK, akár gyerek, akár felnőtt.

Lehet, te is sok dolgot eltitkolsz szégyenből, 
vagy csak, hogy neked is legyen egy titkod. Van-
nak azonban, akik gonoszságból titkolóznak. A tit-
kok legtöbbször kiderülnek. Például Kain gyűlöle-
te Ábel iránt akkorára nőtt, hogy már nem csak 
gondolatban, de tettben is megölte testvérét, Isten 
minden figyelmeztetése ellenére. Ábel kifolyt vére 
elárulta tettét, nem rejtegethette el. A Bibliából jól 
ismert József történetében is a testvérek gonosz 
tette és hazugsága, napfényre került, amikor már 
rég elfeledettnek gondolták az egészet. Vannak 
mégis olyan emberek, akik nagyon ügyesen el tud-
ják rejteni a titkukat, és sose tudja meg senki. 
Ezek az emberek azonban nem számolnak azzal az 
igazsággal, hogy van egy mindenütt jelenvaló, 
mindentudó, és mindenható Istenünk, aki 
előtt semmilyen titok nincs elrejtve. Az Ő vigyázó 
szemei előtt történik a földkerekségen minden.

Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet (2 
Krónika 16: 9)… nincs olyan rejtett dolog, amely 
napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely 
ki ne tudódna, és ismertté ne válna. (Lukács 8: 17)

Ő minden szív ismerője, azt is tudja, mi van 
a szívedbe, mit érzel, gondolsz, tervezel mások-
kal, vagy magaddal kapcsolatban.

Az Úr ott van szent templomában,… lát a sze-
mével, pillantása megvizsgálja az embereket. 
(Zsolt.11: 4) Mindenen rajta tartja szemét az 
Úr, a gonoszokat és a jókat egyaránt figyeli. 
(Péld. 15: 3)… Isten megítél minden tettet, min-
den titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.(Prédi-
kátor 12: 14)… Ő majd megvilágítja a sötétség 
titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándé-
kait… (1Kor. 4: 5)

A Jó Isten előtt te is nyitott könyv vagy. Ol-
vas benned. Mielőtt bármit is kimondanál, tud-
ja, mit akarsz mondani, de amit nem akarsz ki-
mondani azt is tudja. Hogy is ne lenne ez így! 
Hiszen ő teremtett! Minden részecskéjét isme-
ri testednek, lelkednek. Ne próbálkozz tehát 
titkolózni Előtte, hanem ha volna valami titkol-
nivalód, mond el azt Neki imádságban, és a ti-
tok terhe többé már nem nehezedik a szívedre. 

Kedves Tanítótársak!

A Vasárnapi Iskolai Tanítók Szövetségének ve-
zetősége szeretettel felhívja a figyelmét minden 
vasárnapi iskolai tanítónak, hogy 2010 október 2-
án, szombaton, 9 órai kezdettel, országos konfe-
renciát szervez Kolozsváron. Ennek témája a 

„Életformálás kreatívan” lesz.  

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék szeptember 26-ig a követke-
ző telefonszámokon, e-mail címen: Bálint Emese, 0752 152 521 (du. 4 
után), emesemail@gmail.com vagy Varró Klárinal, 0735 500 415.

Helyszín: Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezet
Időpont: 2010. október 2.
Részvételi díj: 15 RON (a helyszínen kell majd kifizetni)

Minden vasárnapi iskolai tanítót szeretettel várunk!

Sss... ez TITOK!!!!

Kovács
Ágnes
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VISZ KONFERENCIA – Felhívás MINDEN vasárnapi iskolai tanító számára!

Sütő Magda Mária, VISZ titkár
Harmatcseppek - 2010. július-augusztus



Mesesarok 
ovisoknak

Forró nyári meleg telepedett Kerek-erdőre is. 
Az állatok közül, akik csak tehették a pa-

tak partján hűsöltek, mások pedig igyekeztek az 
erdő sűrűjében megbújni az árnyékban. 

– Huhu! Még soha nem volt ilyen meleg! – jelen-
tette ki Uhu bácsi egyik este, amikor épp megéb-
redt.

Uhu bácsi bölcs megállapítását senki sem hallot-
ta, mert lassan-lassan, ahogy az éj leszállt Kerek-
erdő lakói aludni mentek, csak a Szarka mocor-
gott a fészkében. Észrevett valamit a mókus-lak-
ban. Kíváncsi volt, és szeretett mindent tudni, 
odarepült a mókus-lakkal szembeni fára. Kihúzó-
dott a fa legszélső ágára, hogy mindent jól lásson. 
Mókus-mama születésnapja volt, a kismókusok 
mogyorótortával lepték meg. Zengett az ének a 
mókus-lakban. Szarka meghatódva és irigykedve 
nézte az ünneplést az ág hegyén. 

– De szép is a nagycsalád! – mondta Szarka, és 
abban a pillanatban reccsent az ág alatta, és zu-
hanni kezdett, de hirtelen kinyitotta a szárnyait 
és repdesni kezdett ijedten, mint aki forró vízbe 
esett. Észrevették a kisfecskék és kuncogni kezd-
tek.

– Úgy kell neki, ha ilyen kíváncsi, és mindent 
tudni akar!

Másnap reggel mindenki tudta, hogy a Mókus-
lakban szülinapot ünnepeltek. Azt is tudták, 

 hány mogyoró volt a tortán, mert a Szarka 
azt is megszámolta. Nagyon 

népszerű volt a Szarka 
az állatcsemeték kö-

rében. Minden 

reggel más-más érdekes dolgot mesélt. 
Olyan viccesen, hogy az állatcsemeték a 
hasukat fogták a nevetéstől. Sokszor 
még ezt-azt hozzá is tett a történetek-
hez, csak hogy még különlegesebb le-
gyen az, amit mond. 

Egyik nap arról a piros szemű ször-
nyetegről mesélt, amit éjjel Kerek-erdő 
szélén látott. 

– Piros volt a szeme, ahogy a bokor-
ból figyelte az erdőt, és néha-néha ki-
nyúlt hatalmas karjaival a bokorból, 
mintha valamit el akarna kapni. – me-
sélte Szarka egyik reggel. 

– Ma éjjel közelebb megyek, és megné-
zem a szörnyeteget! – fejezte be büsz-
kén Szarka a mesélést, és elrepült egy 
másik ágra, és onnan nézte, hogy mi-
lyen hatást ért el hallgatóinál.

– Jaaaaaaaaaaj! – kiáltottak fel egy-
szerre az állatcsemeték összebújva és 
egymásba kapaszkodva.

A többiek féltek ugyan a piros szemű 
és hatalmas karú szörnyetegtől, de ott 
volt bennük a kíváncsiság is, és titok-
ban irigyelték a Szarkát, hogy elmegy 
és meglesi éjjel.

El is ment éjjel a Szarka és megleste 
az erdő szélén bujkáló szörnyeteget. 
Másnap újabb rémhíreket mesélt az ál-
latcsemetéknek. Lassan már mindenki 
a piros szemű hatalmas karú szörnye-
tegről beszélt, amelyik egyik állathoz 
sem hasonlított, de ott leselkedett az er-
dő széli bokorban. Néhány nap múlva 
nagy riadalom támadt Kerek-erdőben, 
mert Tapi és Lapi a nyúlikrek eltűntek. 
Mindenki a Szarkát faggatta, mert ő 

mindenről tudott, ami Kerek-erdőben 
történt.

– Biztos a piros szemű, hosszú 
karú szörnyeteg vitte el! – riká-

csolta a Szarka.

  A nagy rikácsolásra Uhu bá-
csi is megébredt.
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A mindent tudni akaró Szarka

Harmatcseppek - 2010. július-augusztus



– Mi történt? – kérdezte szigorú hangon. – 
Miért nem alusztok még?

– Uhu Bácsi, te nem tudod, hogy Tapit és 
Lapit elvitte a piros szemű, hosszú karú ször-
nyeteg, amelyik az erdő széli bokorból leskelő-
dött?

– Ezt ki mondta? – kérdezte mérgesen a 
bölcs bagoly.

– Hát, a Szarka, aki mindent tud. – mond-
ták az állatok.

– Ostobák és hiszékenyek vagytok. Tegnap 
éjjel elmentem az erdő szélére, hogy utána 

nézzek a Szarka rémmeséjének. A piros 
szemű és hosszú karú szörnyeteg nem más, 
mint a tábortűz, amit az erdő szélén sátoro-
zók gyújtottak. Biztos elcsavargott a két 
haszontalan nyúlgyerek, hazajönnek majd, 
ha megéheznek. – fejezte be Uhu bácsi a 
mondanivalóját, és szárnyával intett az ál-
latoknak, hogy menjenek haza.

– De mi azt hittük, hogy a Szarka min-
dent tud, mert azt is tudta, hogy Mókus-
mama tortáján hány mogyoró volt. – mond-
ta csalódottan Mimi mókus.

– Gyermekeim, a Szarkának nagyon kí-
váncsi és hízelgő a természete, mindenho-
va bedugja a csőrét, mindent tudni akar, 
de nem él Kerek-erdőben és sehol ezen a vi-
lágon olyan lény, aki mindent tudna. A 
Nagy Király tud csak mindent, ezt ne feled-
jétek el soha.

MIND
ÓÓÓÓÓÓ

E
+ VA+

E

Kiss Adina
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Engem az Úr Jézus szabadított meg az ördög 
fogságából fiammal, Gyuszival együtt, 1990-

ben.

Miután férjem is átadta életét az Úr Jézusnak, 
Isten még megajándékozott bennünket egy kis-
lánnyal. Pici korában többször olyan asztmás roha-
mok jöttek rá, hogy a sürgősségre kellett menjünk. 
Sokan tanácsolták, hogy menjünk el Parajdra egy 
pár éven keresztül, s akkor meggyógyul, vagy leg-
alábbis enyhíti a tüneteket. Ezt az Úr elé vittük, s 
mikor 3 éves volt Johanna, elmentünk Parajdra. 
 Miután hazajöttünk, még nem volt érezhető a hatá-
sa, de annál inkább megéreztük anyagilag. 

Abban az évben a férjem munka nélkül maradt, 
s én tudtam, hogy ezt évenként nem ismételhetjük. 
Ekkor őszintén a mennyei főorvos elé jöttem, s ki-
tártam szívem: „Édes Atyám! Te ismersz bennün-
ket. Látod életünket. Én nagyon szeretlek Téged, 
ezert bátorkodom hozzád jönni. Egyik gyermekünk 
a teológián van, neki is szüksége van segítségre, a 
másikat kezelésre kellene vinni, ami sokba kerül. Te 
több vagy, mint a parajdi sóbánya, mint a tenger-
part, mint bármi és bárki ezen a világon. A Te ne-
vedben, Jézus, erő van, és ezt a nevet hívom segítsé-
gül. A Te véred megmoshatja, megtisztíthatja kislá-
nyunkat. Uram, vesd be a Te gyógyító erődet, s sza-
badítsd fel a betegség alól!” Dicsőség az Úrnak, 
hogy Ő meghallgatja az őszinte töredelmes szívet. 
Az a tünet soha többé nem jött elő, Johanna még 
megfázva is nagyon ritkán volt. Meggyógyult. S en-
nek már 10 éve. 

Ekkor megtanultam, hogy mindig figyeljek a 
Szentlélek halk, szelíd hangjára, s akkor tudok Lé-

Van egy barátnőm aki istenfélő. Tudja, hogy Isten 
mindenütt jelen van. A múlt héten, sajnos, hazu-

dott a szüleinek és megkérdeztem, hogy nem fél, hogy ki-
tudódik az igazság és baj lesz? Mondtam neki, hogy Vala-
ki tud a hazugságáról, mégpedig Isten. A barátnőm rá-

jött, hogy mindent tudnak róla a mennyben és kérte 
Isten és szülei bocsánatát. Így minden rendbe jött.

lek által, az Úr szerint imádkozni. Akkor 
van imameghallgatás is. 

Gyermekek, ti szerettek édesanyátokkal beszélgetni? 
Tetszik nektek, ha anyukátok oda figyel rátok, meghall-
gat és teljesíti kívánságotokat? De teljesítheti-e akkor, ha 
csak kigondolod és nem mondod el neki? Ha össze-vissza 
szaladgálsz, fűhöz-fához, mindenkitől kunyerálsz, csak 
pont anyukádtól nem kéred, mert azt gondolod, hogy úgy-
sem adja meg, vagy nem adhatja, mert nincs rá lehetősé-
ged. Ezzel leértékeled édesanyádat. 

Ugyanezt tesszük sokszor Istennel. Előbb mindent 
megpróbálunk, össze-vissza futkosunk, mindenkinek pa-
naszkodunk, s mikor már belefáradtunk s látjuk, hogy 
nem jutottunk semmire, akkor kapaszkodunk Istenbe. Ő 
még akkor is segít, de megóvhattuk volna magunkat sok 
kiadástól, fáradságtól, s idegességtől. Amikor egy próba, 
nehéz helyzet kezdődik, a Szentlélek már szól halkan, és 
tanácsolni próbál, csak az énünk annyira felhangosodik, 
hogy elnyomja a hangját. Próbáljátok ezt leküzdeni, és 
minden reggel úgy indulni az iskolába, hogy fogjátok meg 
a Szentlélek kezét, és hagyjátok, hogy vezessen. Ha enge-
delmeskedtek Neki és vele jártok, bármit kérhettek Isten-
től, megadja nektek, mert arra a „bármire” ő hangolja fel 
a lelketeket, hogy Isten akarata szerint kérjetek, mert ő 
tudja, hogy mi válik a javatokra.

Isten mindenható nevének héber megfele-
lőjét kapod megfejtésül, ha beírod helyes sor-
rendbe a rejtvényhálóba Isten tulajdonságait: 
végtelen, jó, irgalmas, mindentudó, hatalmas, 
kegyelmes, igazságos, mindenható.

A függőleges oszlopba írt megfejtést küldd 
el címünkre a képrejtvény megfejtésével 
együtt október 5-ig.
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Figyelj a Lélek hangjára!
Boros Gyöngyi,

Belényes

A rejtvényt készítette Kisded Dina.
Rejtvény 

Bunta Lídia, Köröstárkány
Harmatcseppek - 2010. július-augusztus



Tiniknek

Megjöttem. Jó kis szünet után újra dumálhatunk. 
Most az elkerülhetetlenről , ami valahogy min-

dig felemás érzéseket kelt: a sulikezdés. Egyrészt jó, mert 
újra találkozunk a barátokkal, jókedv van, másrészt meg 
ez tanulást jelent, h.f.-okat, unalmas órákat... 

Az első hét azért egyáltalán nem rossz. Megtudjuk az 
újdonságokat, megismerjük az új tanárokat, új osztálytár-
sak jönnek, vajon milyen arcok, szóval elég jó, és házi 
sincs még. Meg az is jó érzés, amikor csomó új tanszert 
vásárolunk. Gazdagok vagyunk :D

Játszunk kicsit, jó? Mondjál olyan kulcsszavakat, me-
lyek a sulival kapcsolatosak és a suli betűivel kezdődnek! 
S – mi jut eszedbe róla? 

– S – mint STRÉBER ☺ . Könnyen megkapja az em-
ber, hogy stréber, ha tanul. Neked is mondták már? Ja. 
Na és kik? Akik nem nagyon fárasztják magukat  tanulás-
sal, népszerűségüket poénkodással meg vagánysággal ve-
szik meg. Kit érdekel az ő véleményük? Szerintem év ele-
jén mindenki elhatározza, hogy jobban fog tanulni. És év 
végén is sokan határozzák el, hogy majd jövőre másképp 
csinálják... Ha te is így vagy vele, egy tippet adhatok: Csi-
nálj magadnak programot! Tedd ki a szobád falára, és 
tartsd magad hozzá. Ha azt írtad, hogy 4-től 6-ig tanulsz, 
akkor ne ülj le kajálni négykor, és a számítógépes játékon 
is utána bizonyíts. Ha csak akkor mész tanulni, mikor 
anyud zavar, bajban vagy.  A leckékben keress valami ér-
dekeset. Amikor három mondatban el tudod mondani a lé-
nyeget, kész vagy. 

– U – mint UNALMAS ☺. Biza, ilyen is van. Ha unal-
mas az óra, beszéljetek össze néhányan az osztályból és 
következő alkalommal dobjátok fel. Tippek: Kérdezz a ta-
nártól valamit! Mesélj arról,  amit olvastál, láttál, vagy 
hallottál a témával kapcsolatban. Végső esetben vedd elő 
a füzetedet és vágd be a következő órai vázlatot. Megspó-
rolsz magadnak egy fél órát az otthoni időből. Ha ezekhez 
lusta vagy, ne panaszkodj nekem arról, hogy unalmas a 
suli. 

– L – mint LAZA ☺. Legyél laza! Ne vegyél fel minden 
sértést, piszkálást, inkább süss el egy poént. A pofon, bal-
hé, veszekedés ritkán old meg dolgokat. Bár levezeti a fe-
szültséget, de újabbakat is gyárt, nagyobbakat. Inkább le-
gyél laza... Tanulj meg néhány új, ízléses viccet, és kerüld 
a robbanófejeket. 

– I – mint IGAZSÁGTALANSÁG ☺. Van ebből is 
elég. Mit lehet ilyenkor tenni? NE HALLGASS. Ha látod, 
hogy egy társadat igazságtalanul cikizik, megalázzák, ha-

zugságot mondanak róla, bántják, 
ne hallgass. Védd meg, állj a párt-
jára. A bátorság tanulható, és így számíthatsz rá, 
hogy melletted is kiállnak majd, amikor kell. Ha 
egy tanár igazságtalan veled szemben – akkor se 
hallgass. De arra figyelj, hogy közben légy tisztelet-
tudó! A hiszti nem szokott segíteni, de a tisztelettu-
dó önvédelem igen. Mondjuk így: „tanár úr kérem, 
lehet, hogy tévedek, de én úgy gondolom, … ” a nor-
mális tanárok méltányolják az ilyen viselkedést. 
Ha okos vagy... 

A 2010. május-júniusi lapszám rejtvényének megfejtése: „Aki a Felséges rejtekében lakik, a Min-
denható árnyékában pihen...” (Zsolt 91,1)

Megfejtők: Trinfa Johanna – Szentgyörgy, Halász Klaudia – Várasfenes, Péter Otniel – Magyarlóna, 
Bátori Emma – Szentmihály

Jutalomban részesül: Halász Klaudia – Várasfenes. Gratulálunk! Jutalmad postán érkezik.
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Kui Enikő
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Levelek

A nagy utazás VIII. – I mint iskola
(izgalmas, igazságtalanság, izzadás, irodalom, idegesség...)

Réka



Belényes a róla elnevezett medence közepén terül el, kisebb-na-
gyobb falvakkal együtt. Az Erdélyi-szigethegység több hegyvo-

nulata övezi. Isten csodálatosan megteremtett világának e kicsiny terü-
letét szeretnénk nektek bemutatni – ahol mi élünk.

Számos lélegzetelállító karsztjelenség található itt: cseppkőbarlangok (legismer-
tebb a Mezgédi-csepkőbarlang és a Medve-barlang), búvópatakok, karsztforrások, se-
bes vizű patakok, hegyszorosok. A Fenes patak völgyében található Béla vára, ame-
lyet a XIII. században építettek. Mára már csak néhány bástya és a várfalak romja ma-
radt meg.

A Fekete-Körös völgye szeli át a belényesi medencét, összegyűjti a hegyekből ere-
dő patakokat. Festői látványt nyújtanak a hegyek közé mélyen benyúló falvak, melyek-
ben sok állatot tenyésztenek és ma is láthatók bocskorban járó emberek.

Az itteni lakosok nagy része románul beszél, a 
magyarok kb. öt településen élnek. A fiatalok vá-
roson vagy külföldön dolgoznak, az idősek ma-
radnak otthon vagy költöznek vissza. 

Isten mindenható: 

„Kihez hasonlíthatnátok az Istent, 
és hogyan készíthetnétek el képmá-
sát?”  (Ézs 40,18) „Hát nem tudod, 
vagy nem hallottad, hogy örökkévaló 
Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtő-
je, nem fárad el, és nem lankad el, ér-
telme kifürkészhetetlen.” (Ézs 40,28)

Fenesi Gergő: Úgy tapasztaltam, 
hogy van olyan dolog amin csak Isten 
képes segíteni.

Bunta Lídia: Vannak olyan beteg-
ségek amiket csak Isten tud meggyó-
gyítani.

Boros Beatrice: Isten erős, hatal-
mas, Ő megóvja életem.

Sandu Oana: Isten teremtette ezt 
a világot ezért hatalma van felette. 
Parancsol a hullámoknak és a szél-
nek, el tudja venni a félelmeinket, és 
teljesíteni tudja, amit kérünk tőle.

Erdei Otniel: Én úgy tapaszta-
lom, hogy Isten mindenható, hogy 
egészséget adott, megsegített az isko-
lában és mindennap gondot visel ró-
lam.

Mike Barnabás: Imádkoz-
tam jobb számítógépért, és 
igaz, hogy várni kellett rá, de 
lett pénz.

Boros Johanna: Nem létezik olyan 
probléma amit Isten ne tudna megolda-
ni, csak sokszor azért nem teljesíti a ké-
réseinket, mert nem válna javunkra.

Isten mindenütt jelenvaló:

„Hova menjek lelked elől? Orcád elől 
hova fussak? Ha a mennybe szállnék, 
ott vagy, ha a holtak hazájában feküd-
nék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal 
szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó vé-
gén laknék,  kezed ott is elérne, jobbod 
megragadna engem.” (Zsoltárok 139,7)

Sallai Csaba: Isten mindenütt ott 
van és tudja a gondolatainkat is.

Halász Gábriel: Azt jelenti, hogy az 
iskolában, otthon és imaházban figyel 
bennünket.

Halász Krisztián: Bárhova me-
gyünk Ő ott van. 

Sandu Oana: Mindenütt ott van és 
mindent lát, még azt is, amit az embe-
rek egymás elől el akarnak titkolni.

Halász Klaudia: Bár szemmel nem 
látható Isten, de mégis mindenhol lát-
ható az Ő művein keresztül.

Mike Ábel: Bárhol vagyok és bármit 
teszek Isten ott van velem.

Isten mindentudó: 

„Ne beszéljetek oly sokat, 
büszkén, gőgösen, ne hagyja el 
szátokat kérkedő szó! Hiszen 
mindentudó Isten az ÚR, és a 
tetteket Ő méri le.” (1Sám 2,3)

Fenesi Gergő: Tudja ha egy 
hajszálam lehullik, ismeri érzé-
seimet.

Bunta Lídia: Istennek nem 
lehet hazudni.

Halász Gábriel: Isten elől 
nem tudunk elrejteni semmit.

Halász Krisztián: Isten 
még a csúnya gondolatainkat 
is tudja, amit az emberek nem 
tudnak. 

Sandu Mária: Ismeri úgy 
az örömeinket mint bánatain-
kat, azt is tudja, ha jól megy so-
runk, vagy ha szenvedünk.

Balog Evódia: Tudja múl-
tunkat, jelenünket és jövőnket.

Boros Johanna: Belelát a 
szívünkbe, minden lépésünkről 
tud, és ismeri gondolatainkat.
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Belényes vidéke

Fekete-Körös
Belényes

Isten mindenható, mindenütt jelenvaló, mindentudóRiport:
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Kisded Dina Hajnal
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Belényes
A gyerekek nevei tanítóikkal együtt:
első sor: Erdei Otniel, Boros Erhard, Mike Ábel, Erdei Efraim, Szatmári Eunika
második sor: Boros Gyöngyi, Boros Beatrice, Erdei Ibolya, Mike Barnabás, Boros Johanna, Szatmári Ruth, 
Szatmári Debóra, Kisded Dina

A gyerekek nevei (balról jobbra) első 
sor: Halász Petra, Halász Dávid, 
Petrikó Antónia
második sor: Marozsán Henrietta, 
Sallai Csaba, Balog Lídia, Petrikó 
Márk, Benedek Barbara
harmadik sor: Fekete Florin, Varga 
Argentina, Halász Klaudia, Sandu 
Mária, Balog Evódia, Sandu Oana, 
Halász Klára (tanító)

Köröstárkány
A gyerekek nevei a tanítóval együtt:

első sor: Sallai Tibor, Gyulai Evelin, Kádár Júlia, Halász Dániel, Kádár Mónika, Gellén Efraim, Gyulai Ferenc
második sor: Bunta Lidia, Popa Lidia, Zsupun Róbert, Kádár Emilia, Halász Krisztián, Zsupun János, Fenesi Gergő, Halász 

Gábriel, Zsupun Szabolcs
harmadik sor: Fenesi Annamária

Várasfenes

Mi vagyunk a várasfenesi gyülekezet vasárnapi iskolai csoportja. Minden vasárnap körül-
belül 14-en vagyunk együtt, amikor megosztjuk egymással örömeinket, sikereinket és meg-
beszéljük problémáinkat.

Nagyon szeretünk énekelni, igeverseket tanulni és szolgálni a gyülekezeti alkalmakon. Ta-
pasztaljuk Isten jelenlétét alkalmainkon, elismerjük hatalmát, erejét és hálásak vagyunk 
azért, mert életünk az Ő kezében van, nála vagyunk biztonságban. Ezért rá bízzuk minden 
nap életünket és szeretnénk Őt továbbra is örömmel szolgálni.

Mike Barnabás: 

Isten mindenható

Isten mindenható,

Mindenütt jelenvaló.

Hallgasd az Ő szavát,

Hisz Ő mindent tud és lát!
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Vasárnapi iskolai csoportok bemutatkozása
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A bűnbeeséskor a kígyó azt ígérte az embernek, hogy 
olyan lesz, mint Isten, mindent tudni fog. De nem így tör-
tént, a bukott ember elméje elborult. 

Isten értelemmel teremtette az embert, hogy a termé-
szet felett uralkodjon. És valóban, az emberek tudomá-
nya rengeteg csodára képes – számítógépek, robotok, űr-
rakéták... De a legfontosabb dolgokban: Isten és a szelle-
mi dolgok ismeretében nagyon sokan sötétségben élnek. 

Hogy a bukott ember visszataláljon az isteni 
világosságra, Isten a Biblián és leginkább az Úr 
Jézus életén keresztül nyilatkoztatta ki önmagát. 

Az iskolában vagy másutt te is hallasz olyan 
állításokat, amelyek ellentétesek az isteni kinyi-
latkoztatással. Vajon kinek hiszel ilyenkor: Isten-
nek vagy az embereknek?

A természetfeletti dolgok miatt a 
Biblia elbeszéléseit sokan mesének 
tartják. 

A Biblia hitelességét sok régésze-
ti lelet alátámasztja. Állításait hit ál-
tal fogadjuk el és értjük meg. 

Csak az létezik, amit szemünkkel lá-
tunk, érzékeinkkel tapasztalunk. Nem léte-
zik Isten, túlvilág, az embernek nincs hal-
hatatlan lelke. 

A bűneset miatt szakadt meg 
az ember kapcsolata Istennel, 
azért nem látjuk Istent. 

A tudomány bizonyítja, hogy cso-
dák nem léteznek, minden a termé-
szet törvényei szerint megy végbe.

Vajon Istennek, aki megalkotta a 
természet törvényeit, nincs-e joga be-
avatkozni a természet menetébe, 
csodákat tenni? 

Mindegy, hogy az ember miben 
hisz, minden vallás ugyanahhoz az 
istenhez vezet: buddhizmus, moha-
medanizmus, jóga, horoszkóp, stb. 

Az Úr Jézus mondja: „Én 
vagyok az út, az igazság és 
az élet; senki sem mehet az Atyá-
hoz, csakis énáltalam” (Jn 14,6).

Az ember alapjában véve jó, és 
jóra törekszik. Ahogy a tudomány 
nő a földön egyre nagyobb lesz a 
jólét, a boldogság. 

Az ember természete alapjában véve bűnös. A fejlett nyugati országokban 
valóban nőtt a jólét, de az emberek nem lettek boldogabbak tőle. A háborúk 
nem szűntek meg. A világ lakosságának 1 ötöde éhezik (1,2 milliárd ember), 
bár a földön elég élelmet termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon.

A világmindenség több milliárd évvel ezelőtt „ma-

gától” jött létre az úgynevezett ősrobbanás által. 

A Biblia szerint Isten 7 nap alatt teremtette a vilá-
got, és a Föld nem több mint néhány ezer éves.

Az állatok és növények evolúció 
által fokozatosan alakultak ki egy-
másból, az évmilliók során. Az 
ember a majomból származik. 

Isten a növényeket, állatokat és az em-
bert a fajuk szerint teremtette. Az evolú-
ció téves voltát igazolja, hogy a kövületek 
– megkövesedett állatok, növények – kö-
zött egyetlen átmeneti fajt sem találtak. 

Az özönvíz egy a sok bibliai legenda közül.

Az özönvízről az Úr Jézus is beszél. A 
földrétegekben talált kövületek, megköve-
sedett csontvázak éppen az özönvízről ta-
núskodnak, ugyanis az állatok csontjai 
csak akkor kövesednek meg, ha az állatot 
hirtelen eltemeti nagyméretű iszap, ellen-

kező esetben a csontjai szétporladnak. 
A földalatti szén és kőolajrétegek 

szintén a hirtelen eltemetett erdők-
ről tanúskodnak. 

A dinoszauruszok több százmillió 

évvel ezelőtt éltek, és réges-régen kihal-

tak. 

Isten teremtett minden állatot, a dino-
szauruszokat is ugyanakkor, mint Ádá-
mot és Évát. A dinoszauruszok valószí-
nűleg az özönvíz után kezdtek el kihal-
ni. Minden ókori nép, és a Biblia is be-
szél a sárkányokról – ezek lehettek a di-
noszauruszok. Kisebb dinoszauruszok 
ma is élnek, pl. a komodói sárkány. 
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Tudóska Isteni mindentudás vagy emberi okoskodás?

A napjainkban is élő komodói sárkány – a 
Komodo-szigeteken él, hossza 2-3 méter.

Kövület: egy hüllő megkövesedett 
csontváza



A világmindenségben 
sok más bolygón élnek ér-
telmes élőlények.

Isten az emberért teremtette a Földet. Az embert a maga képmására alkotta. 
A tudósok mindeddig a földön kívüli életnek semmilyen jelét nem találták, bár-
mennyire is keresték. Az ufó-történetek kitalációk. 

Csak a tudatlan emberek 
hisznek Istenben, a tudósok 
mind hitetlenek.

Számos híres tudós 
volt meggyőződéses ke-
resztyén, például a 
következők:

James Clerk Maxwell,
elméleti fizikus

Leonhard Euler,
matematikus Gregor Mendel, 

botanikus, „a genetika atyja”

Johannes Kepler,
 csillagász

Blaise Pascal, 
matematikus, fizikus

Robert Boyle, 
kémikus, fizikus

1. Átkelés a Vörös-tengeren (2Móz 14,15-31)

A Vörös-tenger kb. 179 m mély. De van egy gerinc, ami a 
két partot összeköti. Itt a víz mindössze 3 m mély. Ha erős kele-
ti szél fúj, – a Biblia ezt külön megemlíti – a tenger kettéválik. 
Ha a déli oldalon vagy, a víz bal oldalra húzódik. Ott nagy tö-
meg vízbe ütközik, és megáll. Így azt látod, hogy jobb- és balol-
dalt is víz van. Majd Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és 
a tenger visszatért a medrébe, egyenest a menekülő egyiptomi-
akra. Ha a szél megáll, a tenger perceken belül visszatér a 
medrébe. Mi ebben a mindenhatóság? A Vörös-tenger felett és 
környékén szinte mindig szélcsend van. 

Isten mindent tud a földrajzról, időjárási adottságokról, hisz ő 
teremtett mindent…. Isten mindenütt ott volt: az egyiptomiak-
nál, az izraelitáknál is. Fér ide még kétség?!

2. Dávid és Góliát története (1Sám 17,26-58)

 „Lehetetlen, hogy egy tinédzser, akinek semmilyen védőöl-
tözéke nem volt, legyőzzön egy harcedzett férfit, aki ráadásul 
3 m magas, és még van rajta védőöltözet is!” Pedig lehet. Dá-
vid juhász volt. Bármikor szembekerülhetett egy oroszlánnal, 
farkassal, medvével. Ez éppen elég jó célzóiskola volt Dávid-
nak. Aztán fürge is volt, míg szegény Góliát lomha, pláne fegy-
verzetben. Az ókori parittya oly erős volt, hogy egy jó lövés 
még egy szélesebb fenyő-
deszkát is eltört. Az akkori si-
saknak nem volt rostélya. A 
katona úgy védte a homlokát, 
hogy előrehúzta a homlokára. 
Amikor Góliát a végső ütésre 
készült, sisakja hátracsúszott, 
és Dávid könnyűszerrel eltalál-
hatta a homlokát. Isten min-
dent lát: látta, hogy Dávid az 
ő nevéért indult harcba, és ke-
zébe adta Góliátot. 

Két érdekes könyvet szeretnénk ajánlani nektek olvasnivalóul :

Győri Katalin: Felhők Szigete
Beni nagyon várja a vakációt, a szokásos közös nyaralást a szüleivel. A 

nyár azonban nem úgy kezdődik, ahogy ő szeretné: szülei sokat veszeked-
nek, és úgy érzi, tőle is csak meg akarnak szabadulni, amikor elküldik őt 
egy keresztyén táborba, holott neki mindehhez semmi köze nincs. A Fel-
hők Szigetén a magányos fiút sok meglepetés várja. Nemcsak kalandok és 
barátok, hanem egy olyan Valaki is, aki egész életének új irányt ad majd.

Max Lucado: Értékes vagy 
A mesében Éli, a faragómester segítségével Pancsinelló felismeri, hogy 

milyen értékes –  függetlenül attól, hogy a többi foltmanó mit gondol róla.

Ebből a könyvből megtanultam, hogy mindenkit el kell fogadni, és szeret-
ni kell úgy, ahogy van és amilyen. Sokszor csúfoltak azért, mert alacsony növésű vagyok, de ebből 
a könyvből megértettem, hogy Isten szemében egyformák vagyunk. Az Ő teremtményei vagyunk, Ő 
alkotott minket és egyformán szeret bennünket.
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„Tudományosan is bizonyított” valóságos bibliai történetek

Szatmári Eunika, 10 éves, Belényes

Forrás: A Biblia ősi titkai c. video-sorozat
Összeállította: Mike Ábel, Belényes

Könyvespolc

Összeállította: H. Péter

Harmatcseppek - 2010. július-augusztus



A szatmárnémeti tinik egyik kedvelt kézműves foglalkozása volt az idei táborban 
az üvegdíszítés fonallal.

Szükséges anyagok: üveg, színes fonalak, olló, ragasztó (bármilyen folyékony 
ragasztó), díszítő apróságok – gyöngy, kagyló, gomb, fogvájó, stb… 

Hasznos tippek:

o Választhatsz bármilyen formájú üveget, bármilyen vastagságú, színű fonalat.

o Két-háromujjnyi széles sávban kend be az üveg oldalát ragasztóval. Kezdhe-
ted az üveg szájától, de az aljától is. Mindenképp figyelj arra, hogy a fonallal be-
vont részt már csak óvatosan foghatod, hiszen a ragasztónak meg kell száradni, 

különben könnyen elcsúszhat a fonal. 

o A fonalat körkörösen tekerd a ragasztózott felületre. Tekerheted szá-
lanként, de akár két színt is egyszerre. Minél vastagabb fonallal dol-
gozol, annál gyorsabban haladsz, de annál pontosabban kell odafi-
gyelj a ragasztásra.

o A díszítésnek csak a saját fantáziád szabhat határt: használ-
hatsz színes gyöngyöket, gombot, más színű fonalból készített spi-
rált,…

Örömteli munkát!

Kézimunka

Halász Gábriel, (12) Köröstárkány
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Boros Beatrice, (13) Belényes
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