
Gyermekkorom egyik kedvenc reggeli csemegéje 
volt a lekváros kenyér tejjel vagy kakaóval. Jöhe-

tett bármilyen gyümölcsből készített lekvár: eper, szilva, 
barack, áfonya, ribizli…

Egyik évben futótűzként terjedt a töklekvár főzésének 
tudománya. Egyszerű tökből készült baracklekvár, úgy, 
hogy a lekvár barackot még véletlenségből sem látott. 
Meg kellett pucolni a tököt, feldarabolni, vizet önteni rá 
és odatenni főni. Miután megfőtt, péppé törve hozzá kel-
lett önteni megfelelő mennyiségű barackszörpöt (üzlet-
ben vásárolt, festékkel, cukorral dúsított folyadékot). Íz-
lés szerint lehetett még édesíteni. Ha jól átrotyogott már 
csak a tartósítószer hiányzott és mehetett szépen a befőt-
tes üvegekbe. Emlékszem milyen büszkén mutogatták 
egymásnak az anyukák a végeredményt:

– Kóstoltad milyen finom baracklekvárt főztem idén?…

– Ez tényleg finom!...

– Ha tudnád,… –  és máris ott volt egy újabb barackízű 
töklekvár készítő.

Mivel a töknek nincs markáns íze, ezért átvette a hoz-
záöntött szörp ízét. Én is kóstoltam ilyen lekvárt. Való-
ban barackízű volt a végeredmény. De ha előtte már kós-
toltál valódi barackból készült lekvárt észrevetted, hogy 
valami nem stimmel.

A csúcsot mégis inkább az ananászként eltett tökbefőtt 
tartotta. Hasonló eljárással készült, csak ebben az eset-
ben nem kellett péppé törni a megfőtt tököt, valamint 
a használt szörp is ananászízű volt. Állítólag tisz-
tára olyan ízű lett, mint az ananász. Kóstol-
tam én is, engem nem nyűgözött le, pedig ak-
kor még ananászt csak konzervben láttunk. 
Később ettem frissen felvágott, nyers ana-
nászt: hát az egész más volt.

Lehet illatban, ízben, színben, külsőben ha-
sonlított a töklekvár a baracklekvárra vagy a 
tökbefőtt az ananászkonzervre, de 
mégsem volt az igazi. Olcsóbb volt, 
könnyebben beszerezhető, egysze-
rűbben elkészíthető, de hiányzott 
belőle a lényeg: a gyümölcs maga.

Az én és a te életedből mindad-
dig hiányzik valami nagyon fontos, amíg 
el nem fogadjuk, hogy életünk értelme az 
igaz Isten tisztelete. Nélküle minden 
csak sikertelen próbálkozás, hiszen sem-
mink sincs, ami egy boldog élethez szük-
séges. Még akkor sem, ha jó gyereknek 
tartanak, ha igyekszel szüleidnek enge-
delmeskedni, ha jó haverokkal veszed 
magad körül, ha érdekes programokkal 
töltöd el az idődet. De ha kóstolnád mi-
lyen az Istennel való élet, rögtön rájön-
nél, hogy az az igazi.

Légy résen, ne dőlj be Sátánnak, ami-
kor csupa olcsó, értéktelen, hamis dolog-
gal szeretné, hogy elfoglald magad. In-
kább kérd Istentől a valódi dolgokat, az 
igazán értékeseket. Ő már neked is min-
dent előkészített. Átvetted már?

Barackízü töklekvár
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Ebben a számban nem egy regényt, meséskönyvet vagy novella-fűzért szeretnék 
ajánlani nektek, hanem egy Bibliafordítást.

Körülbelül fél éve találtam rá a polcon az Egyszerű fordítású Újszövetségre, és az-
óta azt olvasom. Nagyon sokat segített a mindennapihoz közeli nyelvezete hétköznapibbá tenni az Istennel való beszélge-
téseimet. Természetesen más fordításokon keresztül is meghallom Isten hangját, de ez sok szempontból megkönnyíti a 
dolgomat. Sokkal kevesebb időt kell szánnom arra, hogy aktualizáljam az olvasott szakaszt a mai világra, s így több időm 

marad arra, hogy azon gondolkozzam, mit üzen Isten személyesen nekem.

Ezt a fordítást különösen ajánlom tiniknek és fiataloknak, akiknek még nincs olyan gazdag 
bibliaismeretük, mert vannak benne magyarázó lábjegyzetek, amelyek még könnyebbé teszik 
a megértést. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy bármennyire is ajánlom mindenkinek az Egyszerű 
fordítású Újszövetséget, nem szabad elfelejteni, hogy a Bibliához hozzátartozik az Ószö-
vetség is, amely nem jelent még meg egyszerű fordításban, de attól nem szabad elhanya-
golni.

Jó búvárkodást kívánok mindenkinek a Biblia mélységeiben! 

Berszán Panna, 
Kolozsvár

Könyvespolc2
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Ige-harmat

A következő történet, valóban megtörtént.

– Na, akkor lógunk? 
– Igen! Igen! kiáltották lelkesen az 5. e osztályosok. 

Csak Attila hallgatott. Mire becsengettek, már minden-
ki a jól ismert rejtekhelyen szorongott az iskolakertben. 
Az üres osztály előtt ácsorgott borongós arccal Attila. Meg-
jött a tanár és csodálkozva vette észre, hogy egy diák kivé-
telével, teljesen üres az osztály. 

– Na mi van téged odaragasztottak a padhoz? – kérdezte 
a tanár, csípősen.

– Nem, csak gondoltam, ha már eljöttem a suliba, le-
gyen valami értelme is.

– Akkor „értelmesen” fogjuk „ketten” eltölteni az órát! 
Felelsz az eddig felvett összes leckéből!

A fiú arca végtelen szomorúságot árult el. Legszíveseb-
ben zokogott volna, de tudta, hogy ha megtenné, a tanár 
még gúnyosabbra fogná mondandóját. Így csak hallgatott, 
és várta a kérdések sorozatát. Az óra végén a tanár nyoma-
tékosan az arcába sziszegte: 

– Tanuld meg kisfiam: „egy mindenkiért, és mindenki 
egyért!”

A szünetben, mindenki az osztályból, kerülte, és tüntető-
leg vihorászva sugdostak, rámutogatva. Egyesek, még a 
vajas kenyerüket is hozzá dobták.

Este a szüleinek elmondta keserű tapasztalatát, hogy a 
becsület mellé senki nem áll, sőt megvetés és gúny a jussa 

annak, aki becsületes próbál maradni. Is-
ten, az ő igéjében azonban kifejezet-

ten az igazság és becsület mellé 
áll. Az egyik zsoltár egy ilyen 
igazságtalanságot átélt ember 
imáját mondja el: Vess véget a 

bűnösök gazságának, és báto-
rítsd az igazat, szívek és ve-
sék vizsgálója, igazságos 
Isten. (Zsolt. 7,9-10). 

Egy másik zsoltár erre 
választ is ad: Az igaz vi-
rul, mint a pálmafa, ma-
gasra nő, mint a libánoni 
cédrus. Az Úr házában 

vannak elültetve, ott virul-
nak Istenünk udvarain. 

Öreg korban is sarjat hajta-
nak, dús lombúak és zöldek 
maradnak, és hirdetik: Igaz 
az Úr, kősziklám ő, akiben 
nincs álnokság! (Zsolt 92,13-
16)

Isten igaz, és azt szeretné, hogy te is 

az legyél. Nem könnyű az árral szembe 
menni, és néha úgy néz ki, hogy csatát vesz-
tettél, magadra maradsz, mert senki nem áll 
melléd. Az Úr Jézus azonban így biztat té-
ged: „Boldogok, akiket az igazságért üldöz-
nek, mert övék a mennyek országa.” Egy ked-
ves vasárnapi iskolás énekkel biztathatod te 
is hűséges kitartásra magad: 

Légy fürge élő hal, haladj az ár ellen,
Fel frissen és bátran, tiéd lesz a győzelem! 

Csak a halott halak úsznak együtt az árral,
Mozdulatlanul némán és bénán,
Nincs erejük, bátorságuk ellenállani,
Egyre messzebb sodorja a hullám. 

Légy fürge élő hal, haladj az ár ellen,
Fel frissen és bátran, tiéd lesz a győzelem

És ha másképpen viselkedsz, mint a többiek,
Azt gondolják rólad, de bolond vagy.
Ne törődj te ezzel, és csak az a lényeges,
Amit az Úr Jézus mondhat rólad.

Légy fürge élő hal, haladj az ár ellen,
Fel frissen és bátran, tiéd lesz a győzelem!

Hogyha nem tudsz megfordulni a folyóvízen,
Kérjed Isten, adjon erőt neked.
Hidd el, hogyha életedben Jézus, Aki győz,
Csodákat tesz a szemed előtt.

Légy fürge élő hal, haladj az ár ellen,
Fel frissen és bátran, tiéd lesz a győzelem!

Egy mindenkiért, mindenki egyért?

Kovács
Ágnes
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Mesesarok 
ovisoknak

Gyönyörű ősz köszöntött be Kerek-erdő-
be. Csodás színekben pompázott az er-

dő, a gazdag terméseket az állatok lassan-las-
san az odúikba behordták. Az állatcsemeték 
bukfenceztek az őszi színes avarban. A sünök, 
mint valami katonák meneteltek hátukon egy-
egy őszi gyümölccsel, csak Sün Soma bosszan-
tott mindenkit, aki az útjába került. Megbújt 
a levelek alatt, és jót nevetett, amikor hancúro-
zás, bukfencezés közben megszúrta a többie-
ket. Nem is nagyon barátkoztak vele az álla-
tok, mert rosszaságát mindenki ismerte egész 
Kerek-erdőben.

Kerek-Erdőben élt Tilli néni is, egy idősebb 
mókus, de olyan fürge volt, hogy senki sem 
tudta megmondani, hogy hány éves. Egyedül 
élt az odújában, de sosem volt egyedül. Mindig 
ott volt, ahol segítségre volt szükség: ápolta a 
betegeket, enni adott az éhezőknek, vigyázott 
a kicsinyekre és mindig mindenkihez volt egy 
kedves szava. Mindenki ismerte őt Kerek-erdő-
ben, és maguk között az állatok úgy hívták, 
hogy a „Jótündér”.

Egyik reggel énekelve készülődött Tilli néni, 
amikor kopogtak az odú ajtaján.

– Tilli néni! Tilli néni! – kiabált egy hang az 
ajtó előtt.

– Gyere be! – válaszolt Tilli néni.

  Amikor Tilli néni kinyitotta az ajtót Nyu-
szó állt ott.

– Nyúl Mama megbetegedett, és szük-
ségünk van a segítségedre.

– Jövök, gyermekem! – válaszolta Tilli 
néni, miközben kosarába bepakolta a 
szükséges dolgokat.

Nyúl Mama megfázott és lázasan fe-
küdt az ágyban. Mindenki sürgött-for-
gott, gyógynövényt hoztak, teát főztek, 
épp úgy, ahogy Tilli néni a „Jótündér” 
kérte. Pár nap múlva Nyúl Mama job-
ban lett, már étvágya is volt, és egy ke-
vés időre az ágyból is felkelhetett.

Így telt egyik nap a másik után. A 
szép őszi idő egyre esősebbre változott. 
Nem volt már kedvük az állatcsemeték-
nek az avarban játszadozni. Soma is egy-
re csak unta magát. Az ő otthonuk épp 
annak a tölgyfának a tövében volt, ame-
lyiken Tilli néni odúja volt. Egyik nap 
épp a levelek alatt bujkált Soma, amikor 
eleredt az eső. Az avar megvédte az eső-
től, és így még mókásabbnak tűnt az 
egész, akkor pillantotta meg Tilli nénit, 
ugrálva sietett haza, hogy meg ne ázzon.

– Hopp! Hopp! Hopp! – ugrott Tilli né-
ni.

– Nicsak, ott jön a „Jótündér”! – kun-
cogta Soma, és már meg is született az 
újabb rosszaság a fejébe.

Összegömbölyödött, mint egy tüskés 
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Soma és a Jótündér
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labda a levelek alatt, és a Jótündérre várt. 
Nem is kellett sokat várjon, mert hamarosan 
a tölgyfához ért, egy nagyot ugrott még, mi-
előtt a fára felkapaszkodott volna. Ekkor ha-
talmas fájdalomkiáltás hallatszott, és Tilli né-
ni ájultan zuhant a földre. Mindkét talpát 
összeszúrták Soma tüskéi. A szomszédok 
gyorsan a segítségére siettek. Ágyba fektet-
ték, és bekötözték a lábait. Tilli néni egyre 
rosszabbul lett, magas láza volt, a talpán lévő 
sebek, amelyeket Soma tüskéi okoztak, nem 
akartak gyógyulni.

Bobó Borz minden gyógynövényt kipróbált 
már Tilli néni lábára, de úgy tűnt, hogy hiá-
ba.

– Ő mindenkin segített, és mi nem tudunk 
segíteni rajta – mondta szomorúan Nyúl Ma-
ma.

– Mama, kitől kérjünk segítséget, hogy 
meggyógyuljon a mi Jótündérünk? – kérdezte 
sírva Nyuszó.

– Én tudom! – kiáltott fel Molli 
ragyogó szemmel. – A Nagy Ki-
rálytól kérjünk segítséget. 
Tilli néni azt mondta, hogy 
a Nagy Király sok beteget 
meggyógyított, amikor itt 
élt ezen a világon, biztos 
meggyógyítja Tilli nénit is.

Aznap este minden üregben, odúban 
és fészekben kicsik és nagyok segítséget 
kértek a Nagy Királytól.

Soma már nagyon bánta, amit tett, de 
senkinek sem merte elmondani, hogy ő 
okozta Tilli néni sebeit. Lefekvés előtt le-
térdelt az ágya mellé és sírva kért bocsá-
natot a Nagy Királytól, és kérte, hogy 
gyógyítsa meg a Jótündért.

Reggel Soma első útja Tilli nénihez ve-
zetett, egy csésze gyógyteát vitt neki, és 
néhány szem friss mogyorót. Napok óta 
Tilli néni először nyitotta ki a szemét. 
Amikor meglátta Somát, elmosolyodott.

– Jótündér, Tilli néni, kérlek bocsáss 
meg, az én hibám... – mondta Soma, és 
sírni kezdett. – Soha többet nem akarok 
senkinek rosszat tenni, én... én... úgy szé-
gyellem, úgy bánt! – folytatta Soma.

– Ne sírj, Soma, nem haragszom rád, 
és tudom, a Nagy Király is megbocsátott 
neked. Örülök, hogy végre beláttad, hogy 
sok rosszat tettél. – válaszolta Tilli néni 
csendesen, és megsimogatta a síró Soma 
arcát.

Kiss Adina

5 A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd 
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A Bibliát Isten szavának tekintjük, minden, ami benne meg van írva 
Isten üzenete számunkra. Hisszük, hogy a Bibliában leírt események, 
feljegyzések mind pontosan megfelelnek a valóságnak, még akkor is, 
ha sokuk nehezen elképzelhető, természetfeletti elemeket tartalmaz 
(pl. a átkelés a Vörös tengeren, özönvíz, stb.).   

Sajnos a világ számára ezen történetek hitelessége nem annyira egyértel-
mű. A tudósok a rájuk jellemző kétkedéssel és bizonyítási vággyal láttak hoz-
zá e történetek elemzéséhez. 

Az alábbiakban néhány ószövetségi történet hitelességét bizonyító régészeti 
kutatás eredményeit vesszük szemügyre: 

Özönvíz (1Móz 6, 9- 8,22)

– Az özönvíz leírása megjelenik más 
népeknél is, egyik legrégebbi írásos em-
lék ősi kínai írásjelekkel készült (bronz-
kori írás, Kr. e. 1700, az özönvíz után 
kb. 600 évvel). Megtalálható még a babi-
loni, akkád, sumér ékírásos táblákon is, 
sőt, a legtöbb civilizációban elterjedt a vi-
lágon, beleértve az azték és inka kultú-
rát is (amerikai bennszülött népcsopor-
tok). 

– A tudósok több, mint 200 özönvíz-
ről szóló beszámolót vizsgáltak meg, és 
jelentős részük megegyezett a követke-
zőkben: létezett egy mindent elsöprő ár-
víz, volt egy kiválasztott család, amely 
megmenekült, állatok is szerepeltek a le-
írásokban, a túlélők egy bárka segítsé-
gével menekültek meg, az emberek go-
noszsága volt az özönvíz oka, a túlélők 
egy hegyen feneklettek meg.

– A régészek olyan emberek által készített tárgyakat is feltártak, 
amelyek az özönvíz előtti korból származnak: jellegzetes vastál, egy 
különleges ötvözetből készült csengő (réz, bronz, arzén, nátrium, an-
timon ötvözetéből készült, napjainkban nem készítenek ilyen ötvöze-
tet), kalapács (összetétele: 96,6% vas, 0,74% kén, 2,6% klór – mai 
légköri viszonyok között nem lehet vegyíteni a klórgázt a vasfémmel 
– a kutatások azt bizonyítják, hogy az özönvíz előtti légkör az egyet-
len elfogadható magyarázat arra, hogyan készült ez a fémvegyület.)

– Az Ararát-hegyen talált kőzetek és kristályok arra mutat-
nak, hogy a hegy állt már valaha víz alatt (pl. a talált sókris-

tályok – ezek csak víz alatt tudnak kialakulni).

Egyiptomi tíz csapás, kivonulás, pusztai 
vándorlás

– A feltárt archeológiai leletek szerint sumér 
és asszír ékírásos táblák is megerősítik a Bibliá-
ban leírtak hitelességét.

– Egy egyiptomi papirusztekercsen egyiptomi 
szemtanúk számolnak be a tíz csapásról (víz vér-
ré válása, békák, sáskák, dögvész, fekélyek, 
stb.)

– Bebizonyosodott, hogy lehetséges a Vörös-
tengeren való átgyaloglás is:  legelőször Napóle-
on mérnökei vették észre, hogy létezik a Vörös-
tengerben egy 190 m széles, kb. 10 km hosszú, 
parttól partig terjedő gerinc, amelyről, ha nagyon 
erős keleti szél támad, lefújja a vizet, feltárva a 
földsávot, lehetővé téve a tengeren való átkelést 
(lásd 2 Móz 14, 21 -22).

– Számos, az izraeliták pusztai vándorlását 
igazoló régészeti leletet is feltártak: különböző 
edények, tárgyak, sziklarajzok, feliratok. A talált 
edények jellegzetességei elárulják, hogy egy 
Egyiptomból kivándorolt népcsoporttól származ-
nak.

Ez csak néhány azok közül a tárgyi bizonyítékok kö-
zül, amelyek megerősítik a Bibliában leírt történetek hite-
lességét. Némely kutatás a természetfeletti eseményeket 
a tudomány eszközeivel próbálja magyarázni, s ezek a 
magyarázatok meg is állhatják a helyüket, de hisszük azt, 
hogy mindezek mellett Isten csodálatos beavatkozása 
volt az, amely megmentette és őrizte népét az idők so-
rán. 

Ha nem lennének is ezek a bizonyítékok, elhihetjük, 
hogy Isten szava igaz, mert Ő maga igaz és tökéletes. 
Mindaz amit a Bibliában üzenetként leírt, megígért, érvé-
nyes ma is, személyesen ránk is. 
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Isten igaz – minden szava igaz

Az egyiptomi Ipuwer-papirusz.  A benne leírt csapások 
valószínűleg a zsidók kivonulása idejére vonatkonzak. 

Az 5137 méter magas Ararát-hegység. Az idők folyamán többen 
állították, hogy látták a hegy tetején maradt Nóé bárkáját. De a mai 
napig sem sikerült bizonyítottan rátalálni a bárkára. 

Egyike azoknak az agyagtábláknak, 
amelyekre a híres mezopotámiai Gilgames-
eposzt írták. Az elbeszélés részlesen ír  az 
özönvízről. 
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Varró Klára,
Kolozsvár
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Tiniknek

Volt már olyan felfedezésed, hogy valaki 
„nem is olyan, mint amilyennek gondol-

tad?”  Aztán véletlenül  megismerted, beszélgette-
tek, és kiderült, hogy klassz ember. Más, mint 
amilyennek gondoltad.

Az is izgalmas, amikor megtudod, hogy valaki 
épp veled kapcsolatban érez rá, hogy  nem is 
vagy... uncsi? vagy nem is vagy beképzelt, nem 
vagy magadnak való, nem vagy ... sőt! 

Izgalmasak ezek a felfedezések. Felszabadító-
ak. Mert érzed, hogy befogadtak, elfogadtak, kö-
zel kerültetek egymáshoz. Mostmár nem kell bizo-
nyítani, elfogadtatni magad, nem kell annyit igye-
kezni. Jó vagy nekik :D  Tinédzserkorban ez na-
gyon fontos: Megtalálni azt a baráti kört, ahol 
azért szeretnek, amilyen vagy. Azokat, akik lát-
ják benned a „jó fejt”, a különlegeset. 

Ez a vágy, hogy elfogadjanak, értékeljenek, sze-
ressenek azért, amilyenek vagyunk mindannyi-
unkban ott van. Ha ezt megkapjuk, örömforrás 
lesz számunkra. Ha nem, nincs nyugtunk, nem fé-
rünk a bőrünkben, ott motoszkál bennünk, hogy 
„hé, én is itt vagyok. Én is létezek. Én is értékes 
vagyok... talán...” Igen, néha így érezzük. Inkább 
csak reménykedünk benne, mint tudjuk, hogy így 
van. 

Néztem a Megasztár előválogatót, meg az X 
Faktorba jelentkezőket, és elképedtem. Mennyi 
ember van – már rég felnőttek – aki képes lejárat-
ni magát abban a reményben, hogy hátha valaki 
„felfedezi őket”. Elkeseredett próbálkozások arra, 
hogy kivívják mások elismerését. Nagyon sokszor 
durva leégés lett belőle. Pedig nem az volt a baj, 
hogy nem értékesek, hanem, hogy ők nem érzik 
értékesnek magukat. 

Különleges keverékek vagyunk mi, emberek. 
Egy kis tehetség ebben, egy kis tudás abban, szép 
kis apró részletek, gesztusok, érzések, szívből jö-
vő tettek – mind összekeverve a vérünkben, a lel-
künkben. S máris egyediek vagyunk. Mint a te-
sód, akivel annyit veszekedtél már. Jól tudod mi-
lyen, hogy fog reagálni, talán mindent tudsz róla. 

És bár néha idegesítő tud lenni, még-
is... jó, hogy van. Ízetlenebb lenne az 
élet nélküle. Teljesen más. 

Ami azt illeti, ugyanez igaz rólad is. Egyedi 
vagy. És vannak, akik el sem tudnák képzelni 
az életet nélküled. Hogy üres legyen a szobád... 
Meglehet, hogy semmi extrát  nem produkáltál 
eddig, ez azonban nem számít. Elég, hogy vagy. 

Mi hívők gyakran küszködünk azzal az érzés-
sel, hogy nem vagyunk elég jók. És félünk is, 
hogy Isten nem elégedett velünk. Tudjuk, hogy 
szeret, de inkább úgy gondoljuk, hogy annak el-
lenére szeret, hogy mi ilyenek vagyunk. Közben 
Isten úgy szeret, hogy  élvez is minket. Millió- 
trillió évvel ezelőtt kitalálta azt a kombinációt, 
ami te vagy. És várta a pillanatot, amikor igazi-
ból is meglát. Örül neked. Élvezi, hogy ilyen 
vagy. Látja az ötletét, a keze nyomát benned, 
kacag veled, értékeli a humorodat, a másokra 
való odafigyelésed, szereti a hangszínedet. 

Te nem így érzed? Lehet, hogy csak azért, 
mert másként gondolkodsz róla. Mi van, ha azt 
mondom, hogy Ő sem olyan pont, mint amilyen-
nek elgondoltad? Erről az új oldalról megérné 
Őt megismerned. Neki értékes vagy. Ezért te-
remtett.  Ami Istent illeti, ő úgy gondolja, hogy 
Maga sztár.
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Július 5-én együtt gyermekek 
és felnőttek egy izgalmas 

kincskereső kalandra indultunk el 
Bondoraszóra. Hét napon át igye-
keztünk a világ múlandó kincsei he-
lyett, olyan örökkévaló kincseket 
keresni, mint a hit, a Biblia, az 
ima, a gyülekezet és a barátok, 
kincsek melyek valóban gazdaggá 
teszik életünket.

Az idei gyerektáborba Kolozsvárról, Magyarló-
náról, Tordáról, Kalotaszentkirályról és Kiska-
pusról érkeztek gyerekek és tanítók. Legtávo-
labbról érkezett barátaink, egy 5 tagú amerikai 
tanítócsoport. Színes kis társaság, sokfelől sokfé-
lék, mégis a közös cél, a lelkesedés, a jókedv ha-
mar egységes csapattá formált minket.

Isten jelenléte, békessége és oltalma kísért 
minket, de azt is megta-
pasztalhattuk, hogy ahol 
„ketten, vagy hárman, 
vagy 60-an Isten nevében 
összegyűlnek” ott a sötét-
ség „kalózai” is megjelen-
nek. Ellenük harcoltunk 
imában minden reggel a 
tanítok a reggeli áhítaton, 
kérvén Isten oltalmát, ve-
zetését, erejét.

Egyik legmegdöbbentőbb 
megtapasztalásom az volt, 
hogy közvetlenül a tanítók áhí-
tata után, amin a gyermekek 
megtéréséért imádkoztunk, a 
szobaáhítaton a gyermekek 
olyan érdeklődést, nyitottsá-
got, megtérésre való elszántsá-
got mutattak, amit addig nem 
éltem át. Rengeteg kérdést tet-
tek fel Istennel és a megtérés-
sel kapcsolatosan és nagyon 
eredeti és őszinte imádságok születtek. Hihetetlen, 
egyben lenyűgöző és félelmetes volt, az a gyorsaság és 
pontosság, amivel Isten válaszolt az imáinkra. 

Jó kezdést és erőforrást jelentett a reggeli áhítat a 
nap következő mozzanataihoz: reggeli, közös igetanul-
mányozás és ezek elmélyítése a csoportfoglalkozáso-
kon. Bőven volt szabadidő és persze az ebéd, vacsora 
sem maradhatott el. A gyerekek négy műhelyen is 
részt vehettek: angol, játék, kézimunka és dráma. A 
drámán kis jeleneteket tanultak meg, amik kötődtek 
az aznapi lecke igazságaihoz, és gyakorlatiassá tették 
azt, és melyeket az esti alkalmon adták elő a csoportok.

Jó volt nekünk együtt, Isten és egymás közelsé-
gében, hiszem, hogy sokan igazi kincsek birtokába ke-
rültek és azt is, hogy Isten, aki a növekedést adja, gon-
doskodik arról, hogy a magokból gyümölcstermő fák le-
gyenek. 
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Tábori beszámoló

Kulcsár Evelin, 
Kolozsvár
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Elvittem magammal a legjobb barátomat és re-
méltem, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat 
a táborban. Ez meg is történt, gátat építettünk 
csapatjátékokat játszottunk, jókat énekeltünk ... 
és nagyon sok új angol szót tanultunk.

Boldog voltam, amikor megtudtam a barátom 
anyukájától, hogy a barátom otthon is énekelte a 
tábori énekeket és jövőre is velünk tartana.

Gyerekkorom óta túlságosan is foglalkozta-
tott ez a fogalom, hogy igaz, igazság, iga-

zi. Vágytam az igazságot ismerni, megélni, gya-
korolni, kapni másoktól. Sokszor vagyunk úgy, 
hogy csak vágyunk valami jó után és csak ezzel a 
vágyakozással maradunk, vagy egyszerűen nem is 
tudjuk, hogy hol kell keresni. Keressük a szüleink-
ben, keressük a suliban, keressük a tanítóinkban, 
keressük a munkánkban, barátainkban és néha 
magunkban. Az eredmény legtöbbször a csalódás. 
Én is kerestem azt a többet, azt a kézzel fogható 
jót az életemben.

Egy nap én is megtaláltam az Igazit. Vagy ő ta-
lált meg engem? Nem jött fehér lovon, nem vonult 
zenekísérettel hozzám, hanem csendesen jött. Le-
ült és várta, hogy szóljak hozzá. „Eljöttem, mert 
hívtál” – mondta, és én kételkedve néztem. „Add 
nekem a tegnapodat, a jelenedet és a jövődet!” – 
mondta szelíden és bátorítóan. A tegnapomat szí-
vesen odaadom, mert azzal már nem kezdhetek 
semmit, a jelenen még gondolkodom, de a jövőmet 
semmiképpen nem adhatom – mérlegeltem akkor. 

Van egy nagyon kedves történet, ami egy kis-
lányról szól. Ennek a kislánynak kedvenc játéka a 
gyöngyök voltak és legféltettebb kincse egy 
gyöngyfüzér volt. Mindennap játszott velük. Sze-
rette őket. Az édesapja, akit a kislány nagyon sze-
retett, egy nap megkérdezte tőle:

– Szeretsz?
– Igen, apu. Mindennél jobban szeretlek.
– Mindennél jobban?
– Mindennél jobban.
– Még a gyöngyöknél is jobban? Odaadnád ne-

kem a gyöngyeidet?
– Jaj, apu – felelte – azt nem tehetem. Szeretem 

a gyöngyeimet.

– Értem – válaszolt apja és pu-
szit nyomott a homlokára.

A kislány egész nap az édesapja kérésén gon-
dolkodott. Végül este odavitte hozzá a gyöngyö-
ket. 

– Apu, jobban szeretlek, mint ezeket. Vedd el 
a tied.

– Nagy örömmel hallom. Ajándékot hoztam 
neked.

A kislány kinyitotta a kis dobozt és a lélegze-
te is elállt. Gyöngyök. Igazgyöngyök csillogtak 
benne.

Vajon nem tartogat-e a mi mennyei Atyánk 
is igaz gyöngyöket számunkra? Az Ő ajándéka 
az igazi ajándék, de nem kapjuk meg addig, 
amíg le nem mondunk az utánzatról.

Azóta eltelt egy kis idő és most nem kell ne-
kem más csak az én mennyei Atyám igazi aján-
déka. Kedves és féltett ajándék számomra, aki-
nek most már odaadtam nemcsak a jelent, ha-
nem a jövőt is.

„De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és 
értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük 
az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, 
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten 
és az örök élet” (1Jn 5,20).
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Igazi Atya igaz ajándéka Miske Andrea, 
Kolozsvár

Visszaemlékezés a 
nyári táborra

Kovács Bence
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– Hol az igazság? 
– Meghalt Mátyás, oda az igazság!
Humornak nem rossz, de milyen jó, hogy nem ez a teljes igazság!
Ha nyitott szemmel jársz-kelsz ebben a nagyvilágban, sok furcsaságot figyel-
hetsz meg. Résen kell lenned, hogy észrevedd az értéktelen dolgok között az 
igazit, a valóban értékeset. De vizsgálódásaid közben sose veszítsd szem 
elől Őt, aki igazi értéket tud adni a te életednek is!

Tudod-e, hogy…

… Mióta létezik pénz, azóta hamisítják 
is. A kezdetekben a pénz aranyból, ezüst-
ből készült, akkor úgy hamisították, hogy 
az aranyat, ezüstöt más fémekkel vegyítették. A modern fénymásolókkal, nyomtatók-
kal nagyon könnyen lehet a papírpénzt hamisítani, ezért a mai papírpénz több, na-
gyon nehezen hamisítható biztonsági elemet tartalmaz: fémszál, vízjel, magasnyo-
más (a nyomtatás „kiáll” a papírból), hologram, stb.
… Európában egyedül Románia vezette be a műanyagpénzt, ami fénymásolón egyál-
talán nem hamisítható.

… Arkhimédész, ókori görög tudós-
nak, a legenda szerint II. Hierón király megparancsolta, hogy állapítsa 
meg, hogy az aranyműves által készített korona színaranyból készült 
vagy pedig az aranyműves becsapta, és ezüsttel vegyítette az ara-
nyat. Arkhimédész éppen fürdött a városi fürdőben, amikor rájött a meg-
oldásra: ha a koronát vízbe meríti, a kiszorított vízmennyiségből meg-
tudhatja a térfogatát. Ezt elegendő összehasonlítani az ugyanakkorra 
súlyú színaranytömb térfogatával. Arkhimédész örömében kiugrott a víz-
ből és végigszaladt az utcán, ezt kiáltozva görögül: „heuréka!” – „megta-
láltam!”. A végén így kiderült, hogy az aranyműves csakugyan becsapta 
a királyt.

… A szállodák, kiállítások, vásárlócsarnokok környé-
kére, közterekre, néhol műanyagból készült óriás-
pálmafákat helyeznek el. A gyártó cégek így reklá-
mozzák a mesterséges pálmafákat: nem fagynak le, 
nem száradnak el, állják a szelet és esőt, megtapo-
gatva, megkopogtatva is alig különböznek az erede-
titől. 

… A művirágkészítés ősi mesterség. Már az ókorban készítettek 
művirágot festet lenszövetből Egyiptomban, aranyból és ezüstből a 
rómaiak, rizspapírból a kínaiak, a középkorban pedig az olaszok és 
franciák selyemből. A mai művirágok többnyire műanyagszövetből 
készülnek. Némelyek annyira valósághűek, hogy közelről szemügy-
re véve is alig lehet megkülönböztetni az élő virágoktól – mégis a 
legfontosabb hiányzik belőlük: az élet.

… A műanyagból készült gyepet hasonlókép-
pen reklámozzák: télen-nyáron, szárazságban, 
üde zöld marad, nem szükséges öntözni, tapos-
hatod, ugrálhatsz rajta, nem hervad el, nem lapul 
le. Vajon valóban jobbak, mint az eredeti?

10Igazi dolgok és utánzatok

A fényképen műanyag-pálmafák láthatók!

Arkhimédész

A rajzokat a kolozsvári gyerekek készítették. 

Ádám



… Műgyümölcs – nem csak a műanyagból készült díszgyümöl-
csöt jelentheti. Tudtad, hogy nagyon sok „gyümölcsszörp”, „gyü-
mölcsfagylalt”, „gyümölcskrém”, gyümölcs ízesítésű puding, édes-
ség, stb., nem tartalmaz semmi gyümölcsöt csupán mesterséges 
vegyszereket és színezéket? Sokak szerint, ezek a mesterséges 
adalékok károsak az egészségre. A legegészségesebbek a termé-
szetes gyümölcsök. 

… Erőss Zsolt, csíkszeredai születésű magyarországi hegymá-
szó, az idén januárban balesetet szenvedett a szlovákiai Magas-
Tátra hegységben, és le kellett vágni a fél lábát. Azóta, néhány hó-
nap alatt, annyira megtanult műlábbal járni, hogy szeptemberben 
már a Himaláját megmászta 7000 méter magasságig. 

… Parókát már az ókorban viseltek a gazdagabb nők és férfiak. A keresz-
tyénség elterjedésével kezdett eltűnni a parókaviselet, mert az egyház a túl-
zott hiúság jelének tartotta. XIII. Lajos, francia király nagyon fiatalon kopasz 
lett és 1624-től kezdve hosszú göndör parókát viselt. Majd XIV. Lajos idejé-
ben, a paróka általánosan elterjedt Nyugat-Európában mint a gazdagság és 
hatalom jelképe, főleg a férfiak között. Napjainkban is vannak országok, 
ahol az ügyvédek és bírók fehér-szürke göndör parókát hordanak.

… Aki baleset miatt elvesztette a kezét – bár egyelőre még 
nagyon sok pénzbe kerül – lehetősége van bionikus műke-
zet használni. A műkezet egyenesen az agy irányítja, akár-
csak a valódi kezet. Az agyból érkező parancsok megérkez-
nek a kar megmaradt részének izmaiba, és az izmokban ke-
letkezett elektromos jeleket a műkéz érintőelektródái felfog-
ják, és elküldik a műkezet irányító mikroprocesszorba. 

Végül, néhány hasznos mű-dolog:

… Madárijesztő – talán az egyik legrégebbi hamisítvány: olyan, 
mintha ember lenne, de nem az. Főleg a varjúféléket igyekeztek 
távol tartatni általuk a termőföldektől. A madarak azonban hamar 
rájönnek a csalásra: fittyet hánynak a madárijesztőre. Ezért ma 
már sokféle más módszert használnak: fényes szél-lengette sza-
lagokat, léggömböket, lézersugarat, hangágyút, sőt számítógép 
által vezérelt madárriasztót.
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Levélkép
Itt az ősz, s a természet gyönyörű színekben pompá-

zik körülöttünk, jó lesz megörökíteni. Nem kell hozzá 
semmi más csak néhány falevél, filctoll, kartonpapír és 
ragasztó, no meg egy kis kreativitás. Készítsetek úgy el 
egy festményt, hogy leveleket használtok fel, s filctollal 
kiegészítitek a rajz hiányzó részeit. 

Ha ezt egy képkeretbe teszitek jó hosszú ideig gyö-
nyörködhettek benne. 

Csipeszfigurák
Nagyon egyszerű kellékekből nagyszerű dolgo-

kat lehet készíteni.

Kellékek: facsipesz, kis fagyöngyök, filctoll, festé-
kek, dekorgumi vagy kartonpapírra, guggli szemek, 
ragasztó.

Amint kiválasztottuk az elkészítendő formát, raj-
zoljuk meg a körvonalait a dekorgumira vagy a szí-
nes kartonpapírra. Ezt a csipesz felső részére ra-
gasztjuk, és megrajzoljuk az arcok körvonalait. Ha 
állatfigurákat szeretnénk készíteni akkor a végta-
goknak szőrmés drótszálat, vagy kis fagolyóval ellá-
tott kenderszálat használhatunk. 

Elkészíthetjük a történet szereplőit is akár, s fo-
nalra felcsippentve is bemutathatjuk a történetet, 
vagy remek módja a tanult aranymondatok megőr-
zésének.

Isten igazságos, és ezt a tulajdonságát velünk is megoszt-
ja, SŐT!!! Egy olyan igeverset találhattok az alábbi rejtvény 
megfejtésében, amely rámutat arra, hogy ha jó felé keressük, 
már itt a földön rábukkanhatunk olyan dolgokra, amelyek túl 
vannak a megszokott határokon, és segíthetnek abban, hogy 
teljesen elteljünk Istennel. 

A titkos kódot használva, helyettesítsd be a megfelelő betű-
ket a táblázatba. Indulj a nyíltól az óramutató járásának irá-
nyába, hogy megtaláld a megfejtést.

Küldd be a megfejtést, az igehelyet és az igevers Károli 
szerinti fordítását címünkre november 30-ig!

* Az előző lapszám rejtvényeinek megfejtését és a megfej-
tők névsorát a következő lapszámban találhatjátok meg (ha 
valaki lemaradt a megfejtés beküldésével még gyorsan bepó-
tolhatja ☺). 

Kézimunka

A rejtvényt készítette: 
Berszán Panna, 
Kolozsvár

Rejtvény 

A kézimunkát 
összeállította: 
Bálint Emese, 
Kolozsvár


