
Így ünnepek tájékán is kedves foglalatos-
ságom egy jó ideje a sütés.

Főleg mióta beszereztünk egy kevesebb 
trükkel is működő sütőt. Emlékszem a régi 
sütőben csak akkor sikerült szép nagyra a pis-
kóta, ha a tepsit a sütőbe betett cserépre tet-
tük, majd félidőnél, meg kellett fordítani, egy 
határozott mozdulattal. Az utóbbi időben már 
az ajtaját is kitámasztottuk, mert nem zárt 
jól.

Az új sütővel már egészen más. Csak azóta, 
nem egyszer jártam meg, hogy elő volt már 
készítve minden, összekeverve a tálban a 
massza, mégsem értem vele semmit, mert 
nem volt áram.

Sok tudnivalót lestem el gyermekkoromtól 
kezdve édesanyámtól a sütéssel kapcsolat-
ban. Megtanultam, hogy érdemes nyugodtan, 
hidegfejjel nekilátni a sütésnek, különben a 
kapkodásban kimaradhat valamelyik alapve-
tő hozzávaló, vagy épp nem a megfelelő 
mennyiségben kerül bele valami, ez pedig 
ronthat a végeredményen.

Azt is megjegyeztem, hogy érdemes jó alap-
anyagokat használni, ha élvezni szeretnénk a 
végterméket. A házi tojástól például sokkal 
szebb, sárgább lesz akár az egyszerű piskóta 
is.

Édesanyámnak van egy receptes füzete. 
Megkopott, néhány helyen már egészen 
halványak benne a betűk, de még hasz-
nálatban van. Ünnepek előtt, vagy akár 
hétvégén is előkerült ez a füzet, édes-
anyám fellapozta, majd pikk-pakk el is 
készült egy újabb családi kedvenc. 
Könnyű finomat sütni, ha van egy jól be-
vált recept.

Milyen egyszerű lehet boldog életet élni, hi-
szen ehhez is van már recept. Sok-sok nyelvre 
lefordították. Mégis olyan kevesen használják 
igazán. Bárcsak úgy tudnánk ünnepekre ké-
szülni, reggel a napi teendőkre, iskolába, ott-

hon, hogy a Bibliát fellapozzuk, és ahhoz 
igazítjuk az életünket: annyi szeretettel for-
dulunk egymás felé, ahogy ott írja, hetvenszer hét-
szer megbocsátunk; úgy segítünk, szolgálunk jókedv-
vel, ahogy azt a Mester kipróbálta, bemutatta.

Milyen jó lenne, ha az ünneplésünkből, a következő 
évből nem maradnának ki az alapvető dolgok: hit, re-
mény, szeretet! Ez rajtam és rajtad áll. Mert Isten az 
Ő részét megtette. Vele sosincs áramszünet! Az Ő sze-
retete feltétel nélküli, semmi nem változtatja meg. Er-
re emlékszünk karácsonykor. Isten olyan bölcsen el-
rendezett mindent: időt, embereket, körülményeket, 
hogy Fia úgy és oda szülessen, hogy mindenki számá-
ra elérhető legyen.

Isten szeretete határtalan, hisz kész volt értem és 
érted feláldozni Egyszülött Fiát a Golgotán. Érzed-e 
már, hogy téged is név szerint ismer és SZERET? Lát-

szik-e rajtam, rajtad, hogy mi is szeret-
jük Őt?

Kívánok áldott ünneplést a szerető 
Isten jelenlétében és valódi értékek-

kel teljes új évet!

Ünnepi készülodésben
K e r e s z t y é n  g y e r m e k l a p ,  2 0 1 0 .  n o v e m b e r - d e c e m b e r
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Ige-harmat

Ezt a kérdést sokszor felteszed magad-
ban például, ha legjobb barátod csaló-

dást okozott, vagy ha szüleidtől szidást 
kapsz. Lehetsz gyermek, tini vagy már fel-
nőtt, egy közös tulajdonság jellemez kortól 
függetlenül: az uralkodó vágy a szívedben, 

hogy szeretve legyél és te is, szerethess. Ezt a vágyat 
Isten írta bele minden emberi szívbe. 

Hogy szeretetre vágyunk és viszonozni is képesek 
vagyunk, ez különböztet meg minden más élőlénytől, 
és ebben hasonlítunk leginkább Teremtőnkre. Az Igé-
ben ezt olvashatod: „Isten a szeretet” (1Jn 4,8).

A Biblia lapjain át, Istenünk felszólít bennünket, 
hogy gyakoroljuk e tulajdonságunkat: „Szeretteim, sze-
ressük egymást; mert a szeretet Istentől van” (1János 
4,7). 

Nem mindegy azonban, hogy hogyan szeretünk, 
mint ahogy az sem, hogy milyen szeretetet kapunk.

A mindig jókedvű Zoli új osztályba került. Az osz-
tályfőnök, miután bemutatta az osztálynak, megkér-
dezte őket, hogy befogadják-e őt majd szeretettel? Az 

osztály kórusban válaszolta, hogy igen. Egyik szü-
net a másikat követte, de senki nem ment oda né-
hány érdeklődő szót váltani a jövevénnyel, hanem 
egyszerűen átnéztek fölötte. Zoli arca egyre boron-
gósabbá vált. Ha előző osztálytársai meglátták vol-
na most, nem ismertek volna rá. Zoli, szíve mélyé-
ig megbántódott, és elhatározta, hogy akkor ő sem 
vesz tudomást a többiekről.

Csupán a szavak alapján, elhinné-e valaki is kö-
zületek, hogy szeretve van, ha közben sohase érez-
te azt, hogy elfogadják, értékelik, tisztelik? 

Mit jelent hát szeretni úgy, ahogy azt eredetileg 
Isten eltervezte? Az Úr Jézus a következőket 
mondta ezzel kapcsolatban: 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint 
ha valaki életét adja barátaiért.” (János 15,13)

Karácsonykor Istennek ezt a határtalan, a gya-
korlatban is megtapasztalható szeretetét ünnepel-
jük. Karácsony éjszakáján ugyanis a SZERETET 
közénk jött a földre Jézus személyében, hogy majd 
felnőve, életét feláldozza „barátaiért”. Jézus barát-
ja, pedig minden ember, aki csak viszonozza ezt a 
szeretetet. 

Hogyan lehet az Úr Jézus szeretetét viszonoz-
ni? Az Úr Jézus válasza erre ez: „Ha szerettek en-
gem, megtartjátok parancsolataimat” (János 
14,15)”. „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeres-
sétek egymást, ahogyan és szerettelek titeket” (Já-
nos 15,12)

„Ki képes így szeretni? Odaadni mindet egy 
olyan valakiért, akihez semmi köze nincs?”- gon-
doljuk mi emberek. Pedig Istennek ez az eredeti 
elképzelése az igazi szeretetről. 

Karácsonykor az önzetlen, áldozatkész, más 

javát kereső SZERETETET jött közénk, hogy 
tanulj Tőle szeretni. Mond, kész már erre a szíved?
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Sallai Eszter, Nyárádszereda
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Roy Krisztina a hegyek apró, elszórt falvaiban tevékenykedett. Könyvei az ott megtapasz-
talt eseményekről szólnak. A helybeli emberek tanulatlanok és hitetlenek voltak. Ezért mindig 
azt szerette volna megértetni az emberekkel, hogy Isten nélkül értelmetlen az élet. Írásainak 
az a célja, hogy az olvasók levonják a tanulságot, bátorítást nyerjenek és felismerjék Istennek 
az emberek iránti szeretetét. Nagyon sok érdekes könyvet írt: 

– Isten nélkül  a világban
– Tévelygők
– Napországban
– Az idegen szolgalegény

Mindenkinek ajánlom, mert 
nagyon sok jót és bátorítást 
nyer, aki elolvassa. Megismer-
hetjük a régen élt szegény em-
berek szokásait és megláthatjuk 
Isten csodálatos munkáját a hi-
tetlen emberek megváltozásá-
ban.

Nem volt hely a fogadóban
A fogadók mind megteltek,Jézus szülei helyet sehol sem leltek.Végül egy istállóba mentek,Ahol a kis Jézus megszületett.

Sokan az emberek ma is összegyűlnek,Nagy lakomát rendeznek,Nem hallják Jézus szelíd szavátS nem nyitják meg szívük ajtaját.
Üres mosollyal büszkén ülnek,A sok gondban néha elmerülnek,De a segítséget nem keresik mégse.Jézus ott áll, de azt nem veszik észre.

Jézus még ma is vár.Nyisd meg szívedet már.Engedd, hogy szívedben is megszülessen,Hogy igazi Karácsonyod lehessen.

Isten  szeretete

Olyan nagy Isten szeretete,

Hogy Fiát a földre küldte.

Ajándékul adta nekünk,

Hogy mi szabadok legyünk.

Így fejezte ki Isten szeretetét,

De az emberek ajándékát megvetették.

Mégis Isten annyira szeretett,

Hogy minket ugyan el nem vetett.

Ha helyes sorrendbe rakod a szó-
tagokat, egy igeverset kapsz. Ezt 
az igeverset kell beküldened az 
igehellyel együtt január 20-ig. 

Év végéhez közeledve, még mi-
előtt teljesen lezárulna az eddigi, so-
kan érdeklődve néznek az új felé: va-

jon mit hoz az új év, mire számíthatok? 

Előre nem látok dolgokat, de szeretném 
felhívni a figyelmeteket, hogy itt az idő megren-

delni a Harmatcseppeket a következő évre is – cso-
portosan vagy akár egyénileg. Az előfizetés ára egy év-
re 15 lej.

Cím: Dobai Réka

Com. Lazuri, str. Nouă nr. 324

Jud. Satu Mare, 447170

Feltétlen küldjétek el a postacímet is, ahova érkez-
hetnek a lapok!

Ui. Istené a köszönet és há-
la, tudom, de nektek is, min-
den olvasómnak külön köszö-
nöm (minden munkatárs nevé-
ben) a türelmet, imatámoga-
tást, szeretetet, érdeklődést, 
amivel kezetekbe vettétek a la-
pot, minden alkalommal. Re-
mélem sok érdekes cikket, ké-
zimunkát, rejtvényt, éneket ta-
láltatok oldalainkon! További 
hasznos Harmatcseppek-bön-
gészést ☺!

A rejtvényt készítette: 
Sípos Sára
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Rejtvény 

Lőrinczi Imola

Pap Kinga (7 éves)

Sallai Krisztina

A verseket írta: 
Lőrinczi Imola, (15 éves) 
Nyárádmagyarós

Réka



Mesesarok 
ovisoknak

Hideg volt. Minden falevél már a földön dider-
gett, próbáltak összebújni, hogy ne fázzanak 
annyira. Egyik reggel sűrű köd lepte meg Kerek-
erdőt, még a szomszéd odújáig sem lehetett ellát-
ni. 

– Eljött újra a tél – jelentette ki aznap reggel 
Uhu bácsi, amikor épp aludni indult.

– Juhééééééééé! Nemsokára havazni is fog! – 
kiáltották a mókusok. 

Az állatcsemeték ezen a ködös reggelen is siet-
ve mentek a Nagy Tisztásra, ahol a vakáció előtt 
még egyszer összegyűltek. Kerek-erdőben télen 
volt a szünidő, mert vannak olyan állatok, akik 
átalusszák a telet.

A vén róka, a tanító, még egy utolsó házi fel-
adatott adott az állatoknak. 

– Egy veletek megtörtént igaz történetet sze-
retnék hallani, amely az IGAZI SZERETETről 
szól – ennyit mondott a vén róka, és elengedte az 
állatokat. Ezt a történetet mindenki a szünidő 
után kell majd elmondja. 

Hazafele menet az állatok egymás között a szo-
katlan házi feladatról beszéltek. Voltak, akik 
már tudták is, hogy milyen történetet mondanak 
majd el. Csak Brúnó maci törte erősen a fejét, 
mert neki bizony egy olyan történet sem jutott 

az eszébe, ami az igazi szeretet-
ről szólna. Nem volt egy ked-
ves medvebocs, testvéreivel is 
folyton veszekedett és vereke-

dett. Barátai sem voltak, 
mert lassan minden 
állatkának megtiltot-
ták, hogy vele barát-
kozzon. Úgy tartot-

ták, hogy ő a legrosszabb állat egész Ke-
rek-erdőben.  Olyan sokszor mondták 
már neki, hogy: „rossz vagy”, hogy már el 
is hitte magáról, és ha már annak tartot-
ták, úgy is viselkedett. Pedig csak szere-
tetre vágyott, arra, hogy valaki a barátja 
legyen. 

Ahogy ezen a ködös téli napon hazafelé 
ballagott, és a feladott házin gondolko-
dott, elhatározta, hogy tesz valami jót. 
Nem tudta még, hogy mit, de az elhatáro-
zás ott volt benne, és ha akkor valaki épp 
figyelte volna őt, láthatta volna a mosolyt 
az arcán, ami kedves és barátságos med-
veboccsá tette.

 Összetalálkozott a többiekkel, elkezd-
ték gúnyolni, mert tudták, hogy Brúnót 
ezzel fel tudják bosszantani, és verekedés 
lesz a vége. Úgy gondolták, most többen 
vannak, és jól elverhetik. Brúnó nagyon 
dühös lett, amikor a gúnyolódásokat meg-
hallotta, mancsát ökölbe szorította és 
ütésre készült, amikor eszébe jutott, hogy 
elhatározta, hogy jót fog tenni. Lökdösni, 
majd ütni kezdték, de Brúnó nem ütött 
vissza. 

A nagy zűrzavarra a vén róka is megér-
kezett, és amikor meglátta Brúnót dühös 
lett, odarohant hozzá, és egy nagy pofont 
adott neki. Mindenki hazaszaladt, csak 
Brúnó maradt ott és hallgatta a vén róka 
szidását, miközben minden porcikája fájt 
a sok ütéstől, amit kapott. 

Brúnó zokogva ült le egy fa tövébe, mi-
után a vén róka elment. A közeli bokor-
ban Kamilla maci bújt meg, és végignézte 
a verekedést. Mikor minden elcsendese-
dett, kilépett a bokor mögül, és a síró Brú-
nóhoz ment.

– Ne sírj! – mondta Kamilla, és kis man-
csát Brúnó sajgó vállára tette. 

– Nem sírok! – mondta zavartan Brú-
nó, és próbálta könnyeit letörölni, hogy 
ne lássa őt senki sírni.

– Láttam, mi történt. Tudom, hogy te 
most semmi rosszat nem tettél – 
válaszolta Kamilla.
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– Nem vagyok gyáva, nem azért nem ütöt-
tem vissza! – mondta mogorván Brúnó, 
majd felugrott és otthagyta Kamillát.

– Tudom! – kiáltott utána Kamilla, de Brú-
nó ezt már nem hallotta.

Mindenkihez eljutott a hír Kerek-erdőben, 
hogy Brúnó már megint verekedett. 

– Ez a medvebocs sosem változik meg – je-
lentette ki a vén róka. A többi állat meg 
csak bólogatott rá. 

       Hallotta ezt Kamilla is, és eldöntötte, 
hogy segít Brúnónak. Minden nap figyelte, 
hogy Brúnó mikor megy el a házuk előtt, 
gyorsan meleg sálat tekert a nyaka köré, és 
utánament. Mellészegődött, és úgy tett, 
mintha épp arra lenne útja, és beszélgetni 

kezdett vele. Brúnó napról-
napra kedvesebb és barátságo-

sabb lett. Összebarátkoztak.

   Eljött a karácsony. Mindent hó borí-
tott. Kicsik és nagyok a Nagy Tisztásra 
igyekeztek, hogy együtt énekeljenek és így 
ünnepeljék a Nagy Király születésnapját. 
Kamilla felállt egy rönkre és beszélni kez-
dett. Elmondta mindazt, ami azon a ködös 
napon történt, hogy Brúnó nem volt hibás. 
Hittek neki az állatok, mert tudták, hogy 
Kamilla igazat mond. A vén róka megszé-
gyellte magát, és odalépett Brúnóhoz. 

– Bocsáss meg nekem, hogy igazságtalan 
voltam veled! – mondta könnyes szemmel 
a vén róka.

Valami akkor megváltozott, és nem csak 
Brúnó szívében. Az igazi szeretet volt az, 
ami Brúnót megváltoztatta, és Kamilla ezt 
a szeretetet a Nagy Királytól tanulta.
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Isten szeretete örök és nem változik, egysze-
rűen csodálatos. Mikor gyerek voltam a va-

sárnapi iskolába tanítottak énekeket, és vissza-
emlékszek egy énekre amit nagyon szerettem az 
Isten szeretetéről szólt: 

„Csodálatos Isteni szeretet, csodás szeretet. 
Oly magas, fel sem érhetem, 
oly mély meg sem mérhetem, 
oly széles át sem érhetem, csodás szeretet.” 

Egy kis történet jut eszembe, gondolom szere-
titek a történeteket.

Péterről egy 10 éves fiúról szól aki nem szeret 
leckét írni, jobban szeret játszani. Édesapja meg-
szólította egyik nap, hogy fogjon hozzá leckét ír-
ni, de úgy tett mintha nem is hallaná. Akkor 
édesapja újból rászólt, Péter haragosan visszafe-
lelt, hogy ő elmegy világgá mert őt senki sem 
szereti, mindig csak unszolják, hogy tanuljon. 
Ezután édesapja elővett egy bőröndöt és kezdte 
be csomagolni fiának a játékait és útnak enged-
te. Péter el sem köszönt szüleitől dühős volt, de 
messze nem jutott korogni kezdett a hasa, fázott 
és fáradt volt. Elhatározta, hogy a közeli park-
ban leül, újból megkordult a hasa, eszébe jutott 
a bőrönd mi is van benne? Ahogy kinyitotta a bő-
röndöt játékai között megpillantotta édesapja 
pulóverét és egy szendvicset. Felvette édesapja 
pulóverét megérezte az illatát magához szorítot-
ta, megkóstolta a szendvicset, de két nagy 
könnycsepp gördült le az arcán. Eszébe jutott, 
hogy milyen gonoszul bánt szüleivel és ők mégis 
gondoskodtak róla. Visszacsukta a bőröndöt és 
sírva megbánással szívében tért haza. Már alig 
várta, hogy hazaérjen nagyon fáradt volt. Édes-
apja mikor meglátta fiát, szeretettel kinyitotta 
az ajtót és átölelte. Péter sírva kért bocsánatot 

és megígérte, hogy 
szófogadó lesz. Az 
édesapja elmond-
ta, hogy nem csak 
tőle kell bocsánatot kérni, hanem Istentől is. S együtt 
imádkozott a család, boldogan feküdt le Péter, mert tudta, 
hogy szülei és Isten is megbocsátott. 

Isten annyira szeret minket, hogy Fiát feláldozta a ke-
reszten azért, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva. Mi-
lyen gondoskodás, pedig nem érdemeltük meg, mint ahogy 
Péter sem érdemelte szülei gondoskodását. Isten szeret, 
megbocsát, kegyelmes, de nem szereti a bűnt. A bűnt meg-
bünteti, de ha megvalljuk, miénk a bocsánata, ugyanúgy 
ahogy Péternek is megbocsátottak a szülei. Péterrel együtt 
mi is megígérhetjük Istennek, szülőknek, tanító-
inknak, hogy engedelmesek leszünk. Imádko-
zunk, hogy be tudjuk Isten erejével tartani ígére-
tünk és, hogy szeretete maradjon a szívünkbe. 

Mindig is nagyon szerettem ajándékot kapni... Azért örültem és 
voltam hálás az ajándékokért, mert tudtam, hogy azt mindig 

szívből és szeretetből adták nekem.

Ezért mindig nagyon vártam a születésnapomat és a karácsonyt. Már 
sok-sok évvel ezelőtt a Föld lakossága kapott egy csodálatos ajándékot. 
Nekünk, embereknek volt szánva csupa önzetlen szeretetből. Ez az aján-
dék Istentől érkezett. Nem volt díszcsomagolásban, de mégis a legdrá-
gább ajándék... nem más, mint Isten egyszülött Fia: Jézus Krisztus. Is-
ten elküldte egyetlen fiát erre a földre, azért, mert szeretett téged és en-
gem. Sajnos, nem mindenki vette át ezt az ajándékot, azt mondják: 
„Meg sem érkezett.” De a Bibliából tudjuk, hogy Jézus 
megszületett, az lett az első Karácsony. Az Ő személye és 
az általa hozott bűntől való szabadulás a legdrágább aján-
dék, amit szeretettel küld Neked, csak át kell venned és 
részesülhetsz Isten szeretetében!

6

Isten szeretete

Harmatcseppek - 2010. november-december

Győrfi Márta,
Kisadorján

Szeretettel Neked!

Kádár Erika, Nyárádmagyarós



Tiniknek

Megpróbáltam a karácsonyi történetet 
a mi kommunikációs eszközeink 

igénybevételével elképzelni. Csak sms, mes-
senger meg közösségi portálon kitett fotók és 
kommentek. Nézzük meg, milyen is lenne 
napjainkban ez a történet! 

Mária ír egy sms-t Józsefnek: „Le tudnál jönni hozzánk 
ma este? Valami nagyon fontosat kellene megbeszéljek ve-
led!” 

József: „este 7-kor jó lesz?”
Mária: „ok. várlak.” 

A megbeszélés után József teljesen kiakad. Kiábrán-
dult, csalódott, dühös, nem tudja elhinni amit Mária „be 
akar neki adni”!! Éjszaka ír egy utolsó sms-t: „Köztünk 
mindennek vége.” 

Nem kap rá választ.  

Néhány hónap után a csajok kezdik rebesgetni, hogy 
Mária terhes. A dolog annál is gyanúsabb, mivel Mária el-
utazott egy nagynénjéhez falura. Aztán hazajön és a talál-
gatásnak vége. Valaki feltett az oldalára egy fotót Máriá-
ról. Rendesen látszik rajta, hogy gömbölyödik. És abban a 
pillanatban megugrik az oldal nézettsége, gyűlnek a kom-
mentek: 

„Kiderült hát az igazság. Terhes a kis szentike.”
„Tényleg, ki gondolta volna, hogy pont ő...”
„Tudja valaki, hogy József mit szólt hozzá?”
„Elhagyta. Azt mondta, nem az övé”
„EZT NEM HISZEM EL!!!”
„Sztem bátor csaj. Mások ilyenkor „megoldják” a bajt. 

Elmennek a dokihoz, és kész.”
„Na ja, de az egész jövőjét tönkretette.” 

József küld egy sms-t Máriának: „Szia, találkozhat-
nánk? Történt valami, aminek örülni fogsz.”

„Rendben. Ebéd után tudnék 3 fele.”
„3-kor várlak a mi helyünkön.”
„Ott leszek.” 

Gyors eljegyzés, esküvő szűk családi körben. 

Aztán a szülés... beindul miközben úton vannak 
egy idegen városba, fájdalmak már útközben, nincs 
biztosításuk olyan szegények, teljesen magukra van-
nak maradva.  

Kb. így született meg Jézus. Nem egy leányálom, 
ugye? 

Belegondoltál valaha, hogy Jézus születése egy fia-
tal, valószínűleg tizenéves lánynak mit jelentett? 
Hogy mit vállalt be Mária, amikor azt válaszolta az 
angyalnak: „legyen úgy, ahogy mondtad”? Hogy Jó-
zsef úgy kellett lássa szerelmét és mennyi kétségen 
ment át, míg döntött? 

Amikor Mária megértette Isten rá vonatkozó akara-
tát, igent mondott, mert hitt. Józsefet is Isten győzte 
meg. Aztán minden úgy lett, ahogy az angyal elmond-
ta. De az elmondás és az átélés között nagy a különb-
ség! 

Néha az élet nem az, aminek látszik. Hogy hiszel-e, 
a te döntésed. A te csodád is csak a hit útján jöhet!

A 2010. július-augusztusi lapszám rejtvényeinek 
megfejtése: ÉL SADDAJ, képrejtvény: MINDENHATÓ, 
JELENVALÓ

Megfejtők: Bálint Orsolya – Kolozsvár, Nagy Obed és Natália – Szilágynagyfalu.

A 2010. szeptember-októberi lapszám rejtvényének megfejtése: ,,Boldogok, akik 

éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek” (Mt 5,6).

Megfejtők: Péter Otniel – Magyarlóna, 

Bálint Orsolya – Kolozsvár, Seres Kamilla 

– Bályok, Nagy Obed és Natália –  Szilágynagyfalu, 

Kis Szeréna Klementina – Szilágysámson. 

Mind jutalomban részesültök. Gratulálunk! Jutal-
matok postán érkezik. 7

Csak te meg az élet

Kui Enikő

Levelek



Megkérdeztem egyik kedves tini ismerősömet, mire 
gondol, ha ezt hallja: “Isten a szeretet.” Azt válaszol-

ta, hogy ha tőlem hallja, elhiszi nekem. 

– Nem kell ezt túlbonyolítani – folytatta. 

Elgondolkodtam a válaszán, és igazat adtam neki. Az Ige 
azt írja, hogy az Isten útján a bolond se téved el (Ézs 35,8 Ká-

roli fordítás). 

Annamária (12 éves): Szüle-
im szeretnek, Isten is szeret, 
szépnek teremtette a világot.

Andi (6 éves): A Bibliából 
olvasták nekem.

Mihály (10 éves): Megse-
gít a tanulásban, egészséget 
     ad.

Krisztina (11 éves): 

Nem érdemlem, de Is-
ten megbocsát, kirende-
li az eledelt, a ruhákat.

Ramóna (6 éves): 
Olyan sokat adott nekem, 
szülőket, testvéreket bará-
tokat.

Sokan nem tudják, kit, mit ünneplünk karácsony-
kor. Sokan leragadnak a bölcsőnél, Jézuskánál, a há-
rom bölcsnél, ajándékozásnál, rokonlátogatásnál, jó 
kajánál, betlehemezésnél. Túlbonyolítjuk.

Az Úr Jézus a maga egyszerűségében jött el a Föld-
re, ráadásul egy istállóban született. Tele állatokkal, 
inkább kellemetlen, mint kellemes illatú állatok kö-
zött, és tegyük hozzá, nem voltak orvosi tiszta körül-
mények. Sokan eljutnak idáig, de aztán itt is leragad-
nak. 

Nem azért született állatok között a koszban, hogy 
ezzel vége is legyen a sztorinak. A történet folytató-
dik, de nem az istállóban, nem is József, az ács – Jé-
zus nevelőapja – műhelyében, sem pedig elhívott ta-
nítványai körében, amikor imádkozni tanítja őket, 
sem akkor, amikor betegeket gyógyít, és halottakat 
támaszt fel. Igazán a történet a kereszten folytató-
dik. Ott folyatja életcélját, ahol kileheli a lelkét, és le-
teszi Atyja kezébe. Azért, hogy meghalljon a bűnei-
mért, hogy vérével elmossa a bűnt, ami miatt az 
Atya elfordult tőle. Azért, hogy legyőzze a halált, 
hogy reménységet adjon. Azért, hogy ÖRÖK ÉLE-
TET adjon annak, aki hisz Benne. 

Ilyen egyszerű az egész. Megszületett, 
élt, meghalt a bűnökért, hogy aki hisz Ben-
ne, örök élete legyen. Ez az Isten szeretete!

Miben tapasztalod Isten szeretetét? Honnan tudod, hogy Isten szeret?
Válaszolnak a kisadorjáni gyerekek

Emília (10 éves): Ami-
kor a Sátán rosszra csábít, ak-
kor Isten segít helyesen dönte-

ni, betegségben meggyógyít, ha 
félek valamitől (kutyától) akkor ő 

velem van.

Isten a szeretet

8 Gedő Enikő, Szentegyháza

Kérdezett: 
Győrfi Márta, 

Kisadorján
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Ha vakáció, akkor táborozás! Örömmel men-
tünk az idén is a Hargita Táborba, a júli-

us 5-13 között megszervezett tinihétre. Kellemes 
körülmények között táborozhattunk, minden nap 
tapasztaltuk az Úr Jézus oltalmát, segítségét és 
áldását. Hűvös és esős idő volt az elején, de a hét-
végére napsütést is kaptunk. Kincseket gyűjtöt-
tünk, amelyek: a hit, a Biblia, az ima, a gyüleke-
zet, a barátok és az odaszánt élet. 

Sokat énekeltünk, megtanultuk az aranymon-
dást és röviden átismételtük az előző leckét. Érde-
kesen szemléltettük, pl. szócsíkokat használtunk, 
zonk-ot, „ping-pang”, és a „kardot ránts” játékot. 
Így könnyen megtanulták a gyerekek az igeverse-
ket, versenyezve válaszoltak a kérdésekre és ör-
vendtek a jutalom-cukorkának is ☺. 

Csoportos tevékenységeket szerveztünk min-
den délután, mint: kézimunka, csoportjáték, rajz 
és festés, origami (papírhajtogatás) és fejtörő (ál-
talános műveltségi és bibliaismereti vetélkedők). 

A csoportok felváltva vettek 
részt a foglalkozásokon, így nem 
volt unalmas senkinek sem. 

A szabadidőben mindenki ta-
lált magának megfelelő szórako-
zást (foci, röplabda, tenisz, tram-
bulin, társas játékok, stb.), és 
versenyeket is szerveztünk (lég-
hoki, kosárlabda, malom, billi-
árd, tenisz, „ki mit tud”, kincske-
reső verseny és bibliaismeret). A 
győztesek jutalmat kaptak, de 
minden résztvevőnek jutott egy 
kis ajándék.

Az esti programon örömmel 
énekeltünk. A beosztott csopor-
tok jelenetet adtak elő és néhány 
fiatal elmondta a megtérését. 
Szombaton gyalogtúrán voltunk, 
este pedig megnéztük a „Magdol-
na” c. filmet, ami jó hatással volt 
mindenkire. Utolsó este evangéli-
záció is volt. Hála Istennek azo-
kért, akik befogadták a szívükbe 
az Úr Jézust! Imádkozunk értük, 
hogy hűségesek maradjanak a 
döntésükhöz.
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Kincskereso tábor
Sallai Mária, Nyárádszereda

Aranyásó csoport 
                         (15 évesek)
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Gyermekek és felnőttek egyaránt érdeklődéssel készülünk és vár-
juk a karácsonyt. Mi is lenne a legmegfelelőbb ajándék? Vajon 

mit kapok ajándékba karácsonyra? Hiszen karácsony az ajándékozás 
ideje. Még azok is, akik máskor nem nagyon szoktak ajándékot adni, 
vagy kapni ilyenkor fontosnak tartják, illetve számítanak rá. Jól tudják 
ezt a kereskedők is, és igyekeznek ezt a lehetőséget maximálisan ki-
használni. A karácsony előtti időszak hozza a legnagyobb bevételt az üz-
leti világban. De honnan ez a nagy ajándékozási láz? Miért éppen kará-
csonykor igyekeznek ennyire az emberek arra, hogy ajándékot adjanak? 
Erre a kérdésre is, mint minden másra, Isten Igéjében találjuk meg a 
helyes választ. Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Az Ő „ötlete” volt, 
hogy meglepje az egész világot, a Legnagyobb Ajándékkal. Aki elfogad-
ta ezt a „kimondhatatlan ajándékot” képes arra, hogy igazán örüljön az 
emberektől kapott kisebb vagy nagyobb ajándékoknak is.

Édesapja kezét fogva kisgyerek bámulta a gazdagon díszített karácso-
nyi kirakatokat. Apa miért ünnepeljük a karácsonyt? – kérdezte a kis-
fiú. Tudod fiacskám, ez az Úr Jézus szülinapja –  válaszolta az apa. 
Igen? De hát mit kap az Úr Jézus szülinapjára ajándékul? Az apa kissé 
elgondolkozott ezen a kérdésen, majd elmagyarázta kisfiának, hogy mi-
lyen ajándék lenne az, aminek az Úr Jézus leginkább örül karácsony-
kor, az Ő szülinapján.

„Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat!” 
Olvassuk a Példabeszédek 23,26-ban. Ez a legszebb ajándék, amit ad-
hatsz karácsonykor, de nem csak ekkor. Emberek közt az ajándékozás 
legtöbbször kölcsönös. Ha valakitől ajándékot kapunk, igyekszünk mi 
viszonozni. Isten volt a kezdeményező az ajándékozásban. Ideadta ne-
künk Jézus Krisztusban a legdrágábbat, egyszülött Fiát, mert szeret 
minket. 

„Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta ajándékul, az Is-
tennek kedves illatként” (Ef 5,2) Vele együtt kapunk felbecsülhetetle-
nül sok jó ajándékot tőle. Ajándék az életünk, egészségünk, értelmünk, 
a meleg családi otthon, a gyülekezet… Mindez irántunk való szereteté-
nek bizonyítéka. Törődik veled, gondoskodik rólad, örömet akar szerez-
ni neked. Ezeket VELE együtt kínálja fel számodra Isten. Elfogadtad 

Őt?  Viszonzásul most, Ő is kéri a szívedet. Nyisd meg előtte, fo-
gadd be Őt. Így lesz igazán boldog az ünneped. Így tudsz teljes 

szívvel örülni és örömet szerezni másoknak is. 

Énekeltek a angyalok, amikor megjelentek a pásztoroknak? 
A Biblia csak annyit ír, hogy dicsérték az Istent, és ezt mondták: 
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.”

Mária szamárháton utazott Betlehembe? 
Lehetséges. A Biblia nem említi. Más utazási lehetőség is elképzelhető.

Miért kellet Mária és József Betlehembe utazzon? 
A népszámlálás miatt, amit Augusztus császár rendelt el. 

Lehet, hogy sok minden nem úgy történt, ahogy a képesla-

pok ábrázolják, és a betlehemes előadásokban eljátsszák, 

de azért ez a világ legcsodálatosabb történetének a kezdete. 

Ha figyelmesen elolvasod a Máté és Lukács evangéliuma ele-

jét, az alábbi kérdések közül többre magad is válaszolni tudsz. 

Kívánom, hogy legyen ti-
ed is a „Legnagyobb Aján-
dék”

A legnagyobb ajándék

Tudóska

10

id. Erdő Endre

Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9,15)

Harmatcseppek - 2010. november-december



Találkoztak a napkeleti bölcsek a pásztorokkal az 
Úr Jézus jászlánál? 
Nem. Máté evangéliuma azt írja, hogy egy házban ta-
lálkoztak a kis Jézussal és az anyjával. Mivel Heró-
des minden két év alatti gyereket megöletett Betle-
hemben, valószínű, hogy az Úr Jézus is egy év körüli 
lehetett, amikor a bölcsek meglátogatták.

Mit jelent a tömjén és a mirha?
A tömjén illatos füstölőszer, a mirha illatos balzsam, 
amit a balzsamfafélék nedűjéből állítottak elő. Mind-
kettő igen értékes volt. 

A napkeleti bölcsek teveháton érkezetek? 
Nem tudjuk.

Az Úr Jézus az időszámításunk szerinti 1. évben 
született? 
Bizonyosan nem. Ugyanis Heródes király Kr. e. 4-
ben halt meg. Tehát az Úr Jézus valószínűleg Kr. e. 
5-ben vagy Kr. e. 6-ban született. 

A napkeleti bölcsek királyok voltak? 
Nem valószínű, hogy királyok voltak, mert az őske-
resztyén hagyomány erről nem beszél. De mivel érté-
kes ajándékokat hoztak, vagy gazdagok voltak, vagy 
egy uralkodó küldöttei. 

A napkeleti bölcsek hárman voltak, és úgy hívták őket, hogy 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár? 
Az evangélium nem írja, hányan voltak, sem a nevüket nem emlí-
ti. Háromféle ajándékot  vittek, ezért terjedt el a közhit, hogy hár-
man lehettek.  

Az Úr Jézus december 25-én született? 
Valószínűleg nem, de az is lehet, hogy igen. Valószí-
nűtlen, hogy a pásztorok kint tanyáztak a szabad ég 
alatt télen, illetve, hogy télen tartották a népszámlá-
lást. A december 25-e egy pogány ünnep volt koráb-
ban és e helyett kezdték el később a karácsonyt ün-
nepelni.

Az Úr Jézus éjszaka született? 
Lehetséges. A Biblia csak azt említi, hogy a pásztoroknak éjszaka jelent 
meg az angyal. Mivel az pásztorok sietve mentek Betlehembe, valószínű-
leg még éjszaka jutottak el a megszületett Üdvözítőhöz. 

Milyen állatok voltak jelen a születésénél? 
Nem tudjuk. Nincs feljegyezve. 

Az Úr Jézus istállóban született? 
A Biblia csak a jászolt említi, ami állatetetőt jelent. A korabeli házak-
ban előfordult, hogy néhány állatot a lakóház egyik szobájában tar-
tották, ahol a mezőgazdasági eszközöket és terményeket. Egy má-
sik őskeresztyén hagyomány szerint az Úr Jézus egy istállónak be-
rendezett barlangban született. Tehát a Megváltó születhetett istál-
lóban, házban vagy barlangban – nem tudjuk pontosan.  

Mit jelent az a szó, hogy „jászol”? 
Állatetetőt. Lehetett fából vagy kőből. Az görög nyelvű szó jelent-
heti magát a helyet is, ahol az állatok ettek.

Léteznek gyerekangyalok is? 
Nem. Az angyalok sohasem jelentek meg gyermekként. 

Az angyalok férfiak vagy nők? 
Sem férfiak sem nők. Amikor emberi alakban megjelennek több-
nyire férfiként jelennek meg, de ez nem jelenti, hogy az angyalok férfiak. A 
Lukács 20,34-36 versek szerint az angyalok nem házasodnak és férjhez 
sem mennek. 

Van az angyaloknak szárnya?
Az angyalok Istennek teremtményei, láthatatlan szelle-
mi lények: szárnyak nélkül is el tudnak jutni akárhova. 
Amikor megjelennek, gyakran emberi alakban jelennek 
meg, szárnyak nélkül. Máskor pedig dicsőséges alak-
ban, amitől félelem szállta meg az embereket. A Biblia a 
széráfokról és kérubokról mondja kifejezetten, hogy 
szárnyaik vannak, de nem egyértelmű, hogy ezek an-
gyalok vagy másféle szellemi lények.   

Jelen voltak az angyalok a Jézus születésénél? 
Láthatatlanul bizonyára jelen voltak. Nincs feljegyezve, hogy látható mó-
don is jelen lettek volna.
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Karácsonyi kérdezz-felelek
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Mind az öt oldalon megismételjük 
a 15. lépést.

A nyíllal jelölt meghajtott 
vonal alá benyúlva a vo-
nal mentén feltoljuk a pa-
pírt és vízszintesen meg-
tűrjük.

A 12., 13. lépéseket lapozva 
az oldalakat megismételjük, 
addig míg megkapjuk a 15. 
lépésnél levő formát.

A lenti sarkát feltoljuk 
a tetejéig, majd a sar-
kokat befele behajt-
juk. 

Fentről két-
szer megtűr-
jük lefele, és 
kinyitjuk.

A középső  kis ötszöget lefele behajt-
juk csillag alakúra, majd újra össze-
hajtjuk a papírt az eddig meghajtott 
vonalak mentén.

Kinyitjuk, hogy a középső kis öt-
szöget be tudjuk hajtani.

A fenti csúcsot a kö-
zéppontig lehajtjuk 
és kinyitjuk.

Mintha könyvet lapoznánk, mind-
egyik oldalt behatjuk az előzőek 
szerint. A megmaradt kis oldalt is 
a csúcsától felfele irányba behajt-
juk.

A kapott hajtást lefele 
hajtjuk. 

Az első hajtás mentén a fel-
ső lapot felhajtjuk a csúcsig.

A fenti sarkát lefele hajt-
juk, majd kinyitjuk.Mintha könyvet la-

poznánk mindegyik 
sarkát behajtjuk, 
majd a hajtásokat 
kinyitjuk. 

Az egyik sarkát behajtjuk 
a középvonalig. 

Batyuként összehajtjuk. 

A piros vonallal jelzett sablont átmásoljuk színes kar-
tonpapírra és kivágjuk az ötszöget. Az ötszög csúcsai 
völgyek lesznek, az oldalfelezők a dombok. 

Kész a csillag!

Beküldte: Gedő Enikő, 

Szentegyháza

Kézimunka

Segítség a 
8. lépéshez

Origami csillag

sa
blon


