
Emlékszem már egész rég lenyűgöztek a csillagok, 
a hold. Pontos támpontot jelenthetnek, az éjsza-

kai utazó számára. Igaz a holdnak nincs saját fénye. Va-
lami más fényét tükrözi vissza. Milyen bölcs Istenünk 
van, hogy mindent ilyen egyszerűen, nagyszerűen meg-
alkotott. A nap fénye másnak is elég.

Figyelted-e már, hogy mennyi olyan kifejezésünk 
van, amiben a nap is szerepel?

Ott van például a napraforgó. Érdekes, hogy ez a nö-
vény valóban hű a nevéhez, és a különböző napszakok-
ban a virágfejét a nap mozgása szerint forgatja. Valami-
ért fontos állandóan látnia a napot.

Nyáron nem szeretek elindulni napszemüveg nélkül. 
Vezetni is sokkal könnyebb erős napsütésben, ha van 
egy minőségi napszemüveg, ami megszűri a fényt, tom-
pítja az erősségét, sokkal könnyebben megláthatóvá vál-
nak a dolgok. Fontos azonban odafigyelni, milyen nap-
szemüveget is hordunk, hiszen rengeteg az olcsó bóvli, 
ami károsíthatja a szemünket.

Egyre többet beszélnek a napelemekről. A nap mele-
gét, fényét átalakítja árammá. Egy család energiaszük-

ségletét nyári hónapokban teljesen 
biztosítani tudja, a téliekben 
pedig még legrosszabb eset-
ben is legalább a felét. Mi-
csoda megtakarítás hasz-

nálni a nap erejét.

Persze eszembe jut 
a naplopó kifejezés is. 
Ami olyan emberre 
utal, aki egész nap 
csak teng-leng, nem fog-
lalkozik semmi érdem-
legessel. Pedig előtte is 
ott áll a teljes nap, amit 
ezerféleképpen lehetne hasz-
nos dolgokkal megtölteni.

Ezt a sort még sokáig folytathatnám.

Ahogy a fizikai életünkben a fényességhez, vilá-
gossághoz elegendő egyetlen Nap, úgy a lelki éle-
tünkben is. Ugye tudod, hogy ki Ő? A Világ Világos-
sága. Csak akkor élünk igazán, ha az Ő jelenlété-
ben tartózkodunk. Egy boldog élethez nem elég lát-
ni a környező világot, hogy kivédd az apróbb-na-
gyobb baleseteket, de meg kell látnunk saját magun-
kat, hogy mennyire eltértünk attól, ahogyan Isten 
megteremtett. Hogy már nincs valódi kapcsolatunk 
vele. Hogy a saját fejünk után megyünk, egyre job-
ban eltávolodva tőle.

 Mennyire jó lenne, ha úgy élnénk, mint a napra-
forgó. Fontos lenne állandóan keresni a Világosság 
jelenlétét, mert Ő az, aki minden szükségessel el 
tud látni egy boldog élethez. Tőle kaphatok bölcses-
séget a hétköznapi jó döntésekhez is.

Milyen jó, hogy Jézusban ránk nézve semmi ká-
ros nincs. Nincs szükség napszemüvegre, semmi-

lyen szűrőre.  Sőt, Ő a betegségeink, gyengesége-
ink gyógyítója! Tulajdonképpen csak az Ő jelen-

létében vesszük észre az igazán fontos dolgo-
kat.

Minden erőt, szeretetet megad, ahhoz, 
hogy győzelmes életünk legyen. Nincs szük-
ség különleges beruházásra, mint amikor 
egy háztartás átáll a napenergia hasznosí-
tására. Egyszerűen kérni kell és utána 
nap, mint nap átadott élettel Belőle me-
rítni, táplálkozni. Ez az igazán jó befekte-
tés!

Ha már Jézus világosságá-
ban élünk, akkor az Ő fényessé-

gét egyszerűen csak továbbtük-
rözzük a többiek felé. Kívánok ne-

ked is ilyen boldog, ragyogó életet!

Fényben 
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Patricia M. St. John: a Világosság csillaga című könyve egy Hamid nevű kisfiúról szól, 
aki, hogy megmentse koldulástól vak testvérét Kinzát, a városba viszi, ahol keresztyén 
misszionáriusok élnek. Hogyan kerül kapcsolatba és hagyja ott kistestvérét? Hogyan ragad-
ja meg az első igevers: „Én vagyok a Világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötét-
ségben, hanem övé lesz az élet világossága”? Mi lesz a kis Kinzával? 

Kicsiket és nagyokat leköt és szívünkbe vési a legfontosabb bibliai igazságokat.

Ki a Világ Világossága? 

Abigél: Az Úr Jézus. 

Miért volt szükség a Világ Világosságára? 

Andris: Mert nagy volt a sötétség. 

Mit jelképez a sötétség? 

Andris: A bűnt. 

Bea: A bűnt, ami teljesen eluralkodott 
ezen a földön. 

A Biblia az Úr Jézust Hajnalcsillagnak is 
nevezi,vajon miért? 

Abigél: A Hajnalcsillag ragyog a legfénye-
sebben. 

Andris: Az első csillag, ami felragyog az 
égen. 

Ha befogadjuk a Világosságot mi történik 
velünk? 

Abigél: Fénylünk. 

Andris: A világosság a szívünkben min-
den sötétséget megvilágít, még a legki-
sebb sarkot is. 

Miben különbözik az az ember aki befo-
gadta a Világosságot attól, aki még sötét-
ségben él? 

Andris: Aki nem fogadta be mindig fül-
lent, elcsen valamit, aki viszont befogadta 
annak az élete gyökeresen megváltozik. 

Bea: Aki nem fogadta be az még része a 
sötétségnek és sötétséget áraszt, ezzel 
ellentétben, aki már befogadta fénylik. 
Annyira különböznek egymástól, mint az 
éjszaka és a nappal. 

Van-e felelőssége annak,aki már befogad-
ta a Világ Világosságát? 

Andris: Az Ördög minket is kísért, de elle-
ne kell álljunk, hogy mi teljesen mások le-
gyünk, mert így tudunk fényleni. 

Bea: Tovább kell adnia a fényt, amit ka-
pott, és hirdetnie kell az Isten igéjét, hogy 
mások életébe is beköltözzön a Világ Vilá-
gossága. 

Kívánom, hogy befogadjátok mind a hár-
man (négyen) a Világ Világosságát!

Simon Enikő (Homoródszentmárton) in-
terjúja a gyermekeivel. 

Hívő szülők gyermekeként ismertem a Bibliát. Minden alkalom-
mal, amikor lehetett ott voltam az imaházban, a körzetbe is so-

kat jártam. Sokszor megérintett az ige, de komolyabban nem érdekelt. 
Édesapám, egyik evangélizációs hét végén, azt mondta nekem: „Itt volt 
egy újabb lehetőség, de te nem tértél meg”. Én pedig azt mondtam, hogy 
az én nevem már ott van az életnek könyvében, mivel gyerekkoromban 
már volt egy döntésem. 

Aztán március 20-án, vasárnap, mikor bejöttünk az imaházból édes-
anyám az aradi istentiszteletet hallgatta az interneten. Az elején úgy 
éreztem, hogy nem nekem szól, mert a házaséletről volt szó. De aztán 
több bizonyságtételben elhangzott ez a kérdés: ha az éjjel meghalnál, ho-
va jutsz? Két út van, a mennyország és a pokol. Este, mikor lefeküdtünk, 
elgondolkoztam ezen, és tudtam, ha meghalok azon az éjjel, a pokolba ju-
tok. Sírva kijöttem a szobából, és elmondtam ezt a szüleimnek. Megval-
lottam bűneimet, imádkoztunk és éreztem, hogy váltja fel a világosság a 
sötétséget a szívemben. 

Hálás vagyok az Úrnak azért a napért. Hadd tegyem fel én is ezt a 
kérdést: ha az éjjel meghalsz, a mennyország, vagy a pokol lesz az osztály-
részed?

Világosság

Jézus a Világ Világossága,

Jöjj hozzá még ma!

Megbocsájtja bűnödet,

Tedd le most, ha lehet!

Bevilágítja életed

És boldog leszel, ha Őt követed!

Ne feledd,
Ő a fény, mi világít teneked!

Egy álmot kergettem, mit nem értem el,

De Istennek kegyelme engem ölel!

Megmutatta fényét a Biblián át,

És többé nincs ott az életemben a vád!
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Ige-harmat

Kicsi gyermekként gyakran hallottam a fel-
nőtteket amint azt a közmondást mondo-

gatták, hogy „Sötétben minden tehén fekete”. 
 Törtem is a fejem, hogy mit is akar ez jelenteni, 
aztán egyszer rájöttem, hogy az „úgyis mindegy” 
hozzáállás kifejezője. Valóban. Sötétben minden 
mindegy, mert úgyis minden egyhangú, színte-
len, unalmas, nyomasztó. 

A lélek sötétsége is rossz lelkiállapotot okoz, 
boldogtalanná tesz. Meglephetnek ilyenkor a leg-
sötétebb gondolatok is. Aki enged a sötét gondola-
toknak, a Sátán tanácsára hallgat. Ezzel, pedig a 
Sátán birodalmának kapujába lép. Az Ige figyel-
meztet bennünket, hogy sokszor észre se vesszük, 
hogy sötétségben vagyunk. 

Így történt ez Dávid királlyal is, amikor tétlen-
ségében szép palotája teraszán sétálva áttévedt a 
szeme a szomszédba fürdőző Betsabéra, és rajta 
is felejtette. Aztán jöttek a sötét gondolatok, me-
lyek gonosz tervvé nőtték ki magukat, majd gyil-
kosság lett a vége. Dávid észre se vette, milyen tá-
vol került Istentől, és az igazság az emberek sze-
me előtt rejtve is maradt volna, ha Isten nem szól 
Dávidhoz Nátán próféta és a lelkiismeretén ke-
resztül.

„…az Isten világosság és nincs benne semmi sö-
tétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van ve-
le, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és 
nem cselekesszük az igazságot.” (János1, 5 ) 

Dávid komolyan vette Isten figyelmeztetését, 
és bűnbánatot tartott. Sajnos sok ember csak le-

gyint rá: „Úgyis mind-
egy!”. A legyintés azon-

ban nem más, mint rej-
tőzködés Isten elől, 

ahogy Ádám és Éva is 
tette, mikor Isten 
szólította őket az 
édenben engedet-
lenségük után.

Ha őszinték va-
gyunk, jól tudjuk, hogy a 
sötétségtől mindenki mene-
kül, mert kellemetlen. Még az 
is, aki látszatra, jól érzi magát 
az „úgyis mindegy” állapotban. 
Csak a menekülési mód megválasztása legtöbbször helyte-
len. Menekülés lehet a hazudozás másoknak vagy önma-
gunknak, ahogy az ige is írja: „akkor hazudunk, és nem 
cselekesszük az igazságot.” Menekülhetünk a különféle 
szórakozásba, hogy addig se gondolkozzunk józanul. Mi-
lyen jó azonban, hogy bárki, aki csak akarja, van lehetősé-
ge a valódi világosságra jönni, mert az Úr Jézus minden-
kit oda hív, akár téged is. „Ha pedig a világosságban já-
runk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közös-
ségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére meg-
tisztít  minket minden bűntől.” (János1, 5 )

A világosság csodás dolog. Sok dologra fényt derít. A vi-
lágosságban minden színes, vidám. A világosság jó kedvre 
derít, jó lelki állapotot okoz, ami boldoggá tesz. Meglátjuk 
a valóságot, hogy nem kell nekünk, a sötétségben éljünk, 
mert Isten Fia elhozta számunkra a világosságot. Ahol a 
világosság ott az ÉLET.

„…Én vagyok a világ világossága? Aki engem követ, 
nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” ( 
János 8, 12).

Jézus Krisztus A VILÁGOSSÁG. Ő biztos, hogy boldog-
gá tudja tenni az életedet. Ehhez azonban az ő tanácsát 
meg kell fogadnod: „… Addig járjatok a világosságban, 
amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen 
titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja hová megy. 
Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosság-
ban, hogy a világosság fiai legyetek!” (János 12,35-36)

Mit jelent a világosságban lenni? Isten jelenlétében 
úgy élni, hogy tudod, az égész életed Istened kezében van, 
mindenért egyszer számot fogsz adni. Ezért már nem lesz 
minden mindegy.  Egyáltalán nem mindegy, hogy visel-
kedsz, beszélsz, gondolkozol, még akkor sem, ha ez az osz-
tálytársaid szemében bolondság. Tudod, hogy nem mind-
egy kivé válsz. Hogy a világosság fiai lehess, azt az élet-
utat akarod megélni, ami Isten birodalmába 
vezet.

Neked melyik birodalomba vágyik a lelked? 
Kinek a tanácsa szerint akarsz élni? 

Sötétbol a világosságba!

Kovács Ágnes
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Mesesarok 
ovisoknak

Az állatok Uhu bácsihoz mentek, azt gondol-
ták, hogy az öreg bölcs bagoly tudja, hogy mi 
történik. De tévedtek. Igaz, hogy Uhu bácsi 
sok mindent átélt már, de ilyet még ő sem lá-
tott soha. 

Teljesen eltűnt a nap. Az állatok megrémül-
tek, próbáltak otthonaikba hazatalálni, de 
olyan sötét volt, hogy semmit sem láttak. Bo-
torkálva és tapogatózva tettek pár lépést, de 
haza nem találtak. 

– Most mi lesz velünk, mama? – kérdezte 
sírva Bori borz.

– Nem tudom, kicsim. Várunk. – próbált 
nyugodtan válaszolni Borz-mama.

– Mire várunk? És mi lesz, ha nem lesz töb-
bet világosság? – zokogott Bori borz.

– Ne félj, gyermekem! A Nagy Király gon-
doskodik rólunk, és vigyáz ránk. – válaszolta 
Borz-mama.

Bori megnyugodott. Percek teltek el ebben 
a vaksötétben. Senki nem tudott egy lépést 
sem tenni sehova. Lassan újra láthatóvá vált 
minden. Amilyen gyorsan besötétedett, olyan 
gyorsan újra világosság lett. Az állatok a sö-
tétség után csak hunyorogni tudtak a fényben.

Az állatok csak erről tudtak beszélni, és pró-
bálták megtudni, hogy mi is történt, de senki 
nem tudta rá a választ. Néhány nap múlva 

Beköszöntött a meleg ismét Kerek-erdő-
be. A kismókusok vidáman ugrándoz-

tak, a kisnyulak a fűben hancúroztak, a ma-
darak ínyenc kukacfalatokat keresgéltek, a 
méhek virágól-virágra szálltak, a békák dél-
től a vízben hűsöltek. Minden állat megtalál-
ta a kedvenc időtöltését. 

Ez a nyári reggel is ugyanúgy kezdődött, 
mint a többi, mindenki tette a maga dolgát, 
de dél körül valami furcsa dolog történt. Mó-
kus Miki épp Tapsi Nyuszihoz ment látogató-
ba, amikor úgy tűnt neki, mintha hirtelen be-
esteledett volna.

– Ejnye! Mi történt, még nem is ebédeltem, 
hogy lett akkor mégis este. – tűnődött Mókus 
Miki.

– Ilyen hamar este van? Még ki sem pihen-
tem magam! – mocorgott Uhu bácsi a tölgyfa 
ágán.

Voltak, akik azt hitték, hogy vihar közele-
dik, mert akkor szokott beborulni az ég, de 
most semmi nyoma sem volt a viharnak. A 
szél sem fújt, eső sem esett. Az állatok csodál-
kozva bámulták az eget, egyre sötétebb lett, 
és a nap is egyre fogyott. Olyan volt, mintha 
valami sötét árnyék egyre nagyobb darabot 
kanyarítana le belőle. 

– Hova tűnt a világosság? – kérdezte sírva 
Bori borz, és szorosan az édesanyjához bújt.
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egy Vándor róka érkezett Ke-
rek-erdőbe. Hallotta, hogy 
mindenki a sötét napról be-
szél. Elcsodálkozott, hogy az 
állatok semmit sem tudnak ar-
ról, hogy mindez miért tör-
tént. Ő tudta a választ az álla-
tok kérdéseire.

– Az, amit ti láttatok, az 
napfogyatkozás volt. A hold el-
takarta a Napot, ezért lett sö-
tét. 

– Jaj, mi úgy megijedtünk! – 
mondta Mókus Miki.

– Nem kell félni, mert mind-
ez csak pár percig tart, és 
olyan szépen látszott a Nap ko-
ronája.

– Mi, az égre sem mertünk 
nézni. – mondta Uhu bácsi.

– Hm! – sóhajtott a Vándor 
róka. – Tudjátok, mi jutott 
eszembe? Amikor a Nagy Ki-
rály a földön járt, sokan nem 
akarták azt tenni, amit Ő tett, 
nem akartak rá nézni, rá fi-
gyelni, mint ahogy most ti 

Jártál már úgy, hogy hirtelen elvették este a villanyt és te épp át kellett menj egyik helyiségből a 
másikba? Milyen érzés uralkodott le rajtad? El tudod képzelni a világot világosság nélkül? Mi lenne 
ha állandóan tapogatózva kellene járnunk, mert a sötétség uralkodik és nem látnánk semmit? 

Tudod-e, mikor jelenik meg a világosság szó először a Bibliában? Már a Biblia  első oldalán, 
amikor Isten azt mondta: „Legyen világosság!” És lett világosság. Ezután Istenünk gondoskodott vi-
lágítótestekről is, amik elválasztották a világosságot a sötétségtől ( 1Móz 1,3-4; 1,15; 1,18). 

Tudod-e, hogy mi a világosság szó jelentése? Fény, napsugaras. A világosság ellentéte a sö-
tétség. Ha elvették a villanyt, lehet meggyújtottál egy gyertyát. Az mutatta számodra  az utat.

A Biblia beszél  arról a Világosságról, aki a legnagyobb sötétségben is világosságot, fényt 
áraszt. Még ha úgy érzed, hogy minden reménytelen is. Tudod-e, kiről van szó? Biztosan rájöttél 
már. Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat sötétségben, ha-
nem övé lesz az élet világossága” (János 8,12). 

A világosság szó a Bibliában összesen körülbelül 158-szor fordul elő, 86-szor 
az Ószövetségben és 72-szer az Újszövetségben. 

Tudtad, hogy a Szentírásban volt egy ember, aki megénekelte, hogy az Úr az ő vi-
lágossága? És mivel az Urat tartotta világosságának nem félt. Tudod már, hogy kiről 
van szó? Egy Isten szíve szerinti férfiról: Dávidról (Zsoltárok 27,1).

A Bibliában és napjainkban is nagyon sok embernek Isten a világossá-
ga. Neked is lehet, ha befogadod az Ő egyszülött Fiát, mint Megváltódat 
és őszintén megbánod bűneidet. Ekkor felragyog neked is az igazi Világos-
ság. Hajrá! A mennyei seregek és én neked drukkolunk! Csodálatos 
Mennyei Édesapánk van!

sem néztétek a Nap koronáját. Ő a világ Világossága, Őrá le-
het nézni, és tanulni tőle.

Nagy csend lett. A csendet Bori borz zavara meg.

– Én olyan akarok lenni, mint Ő. 

A Vándor róka mosolygott, a többi állat bólogatott, mert 
egyet értettek a kicsi borzzal.

Kiss Adina
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Az édesanya szó kapcsán a jóság, gondoskodás, szere-
tet, áldozatkészség, kitartás, meleg otthon, biztonság 

jut eszembe. Visszagondolok a gondtalan, felhőtlen gyermek-
koromra és ott látom édesanyámat, ahogy szeretettel, türe-
lemmel nevel. Óvodás koromban együtt jártam óvodába 
édesanyámmal: én óvodás voltam az egyik csoportban, ő óvó 
néni volt egy másik csoportban. Egyszer az asszisztens nő ér-
kezett be hozzánk és bejelentette, hogy oltást fogunk kapni. 
Nekem erre hirtelen ki kellett mennem a csoportból és egye-
nesen édesanyám csoportjában kötöttem ki. Sehogy sem 
akartam visszamenni a csoportomba. Édesanyám ügyesen 
kezelte a helyzetet, nem kiabált rám, hanem türelmesen 
szép szavakkal rávett arra, hogy visszamenjek és a többiek-
kel együtt én is megkapjam az oltást. (Persze már az óvó né-
nim keresett nem tudta hova tűntem el). 

Hálás vagyok Istennek az édesanyámért. Azt hiszem soha 
nem fogom tudni meghálálni azt a sok fáradozást, amit ér-
tem tett.

Ti gyermekek legyetek hálásak Istennek azért, hogy van 
édesanyátok és ha még hívő is akkor ez egy plusz áldás az 
életetekben. Hogyan lehettek hálásak? Elsősorban engedel-
mességgel: ha engedelmesek vagytok Istennek 
és szüleiteknek. Az Úr segítsen meg ebben tite-
ket!

Az ember az öt érzékelés útján áll szoros kapcsolat-
ban a környezetével, úgymint a látás, hallás, szag-

lás, tapintás és ízlelés. A szem a legfontosabb érzékszer-
vünk, felépítését és működését tekintve pedig valóságos 
mestermunka. 

A szemgolyó a szemgödörben helyezkedik el. Védőszer-
vei a szemhéjak, a szélükön elhelyezkedő szempillákkal se-
gítenek kivédeni a károsító hatásokat. A pislogással meg-
akadályozzuk a szem kiszáradását. A könnyet a szemgödör 
felső részében található könnymirigy termeli. A könny nedve-
sen tartja a szemet, ezzel hozzájárul az éleslátás  kialakulá-
sához és szerepet játszik a fertőzésekkel szembeni védeke-
zésben. Számítógép, tévé előtt ülve kevesebbet pislogunk, 
ez a szem kiszáradásához vezet, ezáltal a látás minősége 
romlik. 

A szemünket óvnunk kell!

– tartsuk tisztán
– pihentessük
– ne olvassunk gyenge fénynél
– tornáztassuk, mert a szemet is izmok mozgatják (fel, le, jobb-

ra, balra nézzünk, pislogjunk stb.)
– ha romlik a látásunk, szemüveget  kell hordanunk – ne csú-

foljuk azokat, akiknek már van!

Jézus mondja a Lukács evangéliumában: „A test lámpása a 
szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha go-
nosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő vilá-
gosság sötétséggé ne legyen!” (Lk 11,34-35).

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –  
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista 

Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában. ISSN 2066-4184
Szerkesztő: Dobai Réka. Solczi Klára: grafika.

Havas Péter: tördelés, grafika. Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti.

Levélcím: Dobai Réka,
447170 Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO 

e-mail: rekaharmat@yahoo.com 
internet: www.harmatcseppek.home.ro
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Az édesanya

Erdő-Bálint Deborah, orvos, MarosvásárhelyA test lámpása a szem

Pap Enikő, tanítónő, 
két kislány édesanyja 
– Marosvásárhely

szemcsarnok

retina

szaruhártya

üvegtest

pupilla

látóideg

szemlencse

Így néz ki a szem belülről
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Csoportos 
játék

+K

Beszélő tárgy 

A játék célja: megvizsgálni és elgondolkozni szüle-
inkkel való kapcsolatunkról.

A játék menete: helyezzünk különböző tárgyakat a 
csoport elé. Például helyezhetünk gumiszalagot, irány-
tűt, könyvet, álarcot, hőmérőt, karórát, kötszert, ragasz-
tószalagot, gyertyát, radírt, gyufát, gyalogot (sakkjáték-
ból) stb. 

Kérjük meg a játékosokat, hogy gondolkozzanak el 
a szüleikkel való kapcsolatukról: mi jellemzi a kapcso- l
atot, esetleg milyen irányt kellene vennie a szüleikhez 
fűződő viszonynak. Majd mindenkinek választania kell 
egyet a kiállított tárgyak közül, amelyik valamilyen for-
mában emlékezteti a kapcsolatukra.

Ezután mindenki indokolja meg a csoport előtt, 
hogy miért épp azt a tárgyat választotta.

„Segítség! Édesanya, édesapa segítség!” Elég, 
hogy egyet kiálts, és szüleid máris ott vannak, 
hogy kimentsenek a veszélyből. 

Az én emberem is, akiről írni szeretnék segít-
ségért kiáltott. Egy olyan valakinek kérte a se-
gítségét, akit sohasem látott. De hogyan is lát-
hatta volna  szegény azt a híres embert, akinek 
a csodáiról beszélt mindenki, hiszen ő már a nap 
ragyogását, az éneklő madarakat, a természet 
szépségét sem láthatta. Az emberek akik néha 
odadobtak neki valamit, nem tudtak segíteni a 
legfőbb baján. 

De Jézus csodát tett vele, meggyógyította a 
vak Bartimeust. Igen, mert azért jött, hogy vilá-
gosságot hozzon, hisz Ő maga a világosság.’’Én 
vagyok a világ világossága: aki engem követ, 
nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet vilá-
gossága” (Jn 8,12). 

Ő a te életedben is csodát akar tenni. Té-
ged is meg akar szabadítani a sötétségből. 

Igen, de miért van nekem erre szüksé-
gem? – kérdezed, hiszen nem vagyok 
vak, mint Bartimeus!  A Bibliából 
megtudhatjuk, hogy nemcsak fizi-
kai vakság létezik, hanem a bűn 
vaksága is. A hazugság, a lopás, az 
irigység, az engedetlenség, a rossz-
indulat és egyéb más bűnök sötét-
té teszik a szívedet.  Nem tudsz 
örülni, boldogtalan vagy, és ami a 
legrosszabb a bűn elválaszt téged 
Istentől. Nem jó bűnben, sötétség-
ben élni. 

Mindannyiunknak szükségünk van a fényre, 
mert nélküle eltévedünk, hiszen a sötétben nem tu-
dunk tájékozódni, eleshetünk, megsérülhetünk. Vi-
lágosság nélkül nem tudunk haladni, nem vesszük 
észre mások szükségeit, de Jézus kész világosságot 
hozni életünkben. Ő nagyon szeret minket. Miattunk ott hagy-
ta a gyönyörű mennyországot,  meghalt a kereszten a mi bűne-
inkért, hogy ne kelljen elszakítva éljünk Istentől. A Bibliából 
azt is megtudhatjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból, vissza-
ment a mennybe és készíti a helyet azok számára akik hisznek 
benne. Ha megbánod bűneidet, bocsánatod kérsz Istentől, ő 
gyermekévé fogad téged és abban a tudatban élhetsz, hogy 
majd örökre vele leszel a mennyországban. Ő vár rád, fordulj 
hozzá még ma! 
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Kiss Ottóné, Erzsike, Hétfalu
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Segítség, látni akarok! 

A rajzot készítette: Kiss Ottó, Hétfalu

Képrejtvény Készítette: Gedő Enikő, 
Szentegyháza



Minden édesanya meghatározó 
szerepet tölt be gyermeke életében. 
Jó tudatosítani ezt mindkét fél számá-
ra, néha megállni, és értékelni e köte-
léket, amely egy életre szól. 

E reflexiók terméke az alábbi kér-
déscsoport és válaszok székelyder-
zsi és székelymuzsnai tinik tollából. 

Mi az első szó, ami eszedbe jut 
édesanyádról? 

Kinga (14): Köszönöm, Istenem! 
Emese (15): Szeretet. 
Mónika (14): Hála. 
Dóra (13): Egy csodálatos nő. ☺
Júlia (15): Gondoskodás, szere-

tet. 
Zsolt (15): Megköszönöm az Úr-

nak, hogy van édesanyám. 

Mi az, amit a legjobban érté-
kelsz édesanyádban? 

Kinga: Szépségét, türelmét és szi-
gorúságát. 

Dóra: Nincs legjobb (vagy minde-
nik legjobb ☺).

Lajos (14): Megértését. 
Csaba (13): Hogy megtért. 
Sándor (12): Kedvességét. 
Magdolna (12): Gondviselő szere-

tetét. 
Szabolcs (15): Megbocsátó, segí-

tőkész, szeretetre méltó. 

Mondj egy dolgot, amit édes-
anyádtól tanultál, és tovább is sze-
retnél adni leendő gyermekeidnek. 

Júlia: Jóságát, és megtanított ar-
ra, hogy mindig legyek őszinte. 

Lajos: Édesanyámtól és édes-
apámtól tanultam meg imádkozni. 

Magdolna: Hogy imádkozással 
kezdjem a napot. 

Tamás (16): Olvasni naponta a 
Bibliát. 

Szabolcs: Gyerekeit szereti, vi-
gyáz rájuk, és arra törekszik, hogy Is-
ten gyermekei legyenek. 

Hogyan jellemeznéd az édes-
anyáddal való kapcsolatodat? 

Emese: Kapcsolatunk nagyon jó. 
Mónika: Mint egy barátnői kapcso-

lat. 
Lajos: Édesanyám nagyon ked-

ves és szerető anya. 
Sándor: Jó a kapcsolatunk, édes-

anyám megért engem. 
Tamás: Amire kér, azt (általában) 

megcsinálom, nemigen lázadok, te-
hát szerintem jó. 

Mit tennél másképp, mint a szü-
leid (édesanyád, édesapád)? Mi 
az, amit ugyanúgy csinálnál? 

Kinga: Soha nem alkalmaznék 
testi fenyítést. Amit ugyanúgy csinál-
nék az az, hogy szeretném a gyerme-
keimet. 

Emese: Mindent ugyanúgy csinál-
nék. 

Mónika: Nem vitáznék annyit. 
Szeretetre és fegyelemre tanítanám 
én is a gyerekeimet. 

A kézdivásárhelyi gyülekezet-
ben nincsenek gyerekek, csak 

hét idős tag. 

2005. tavaszán megjelent az ima-
házban két kislány. Megkértük, hogy 
hozzanak még barátokat és akkor 
foglalkozunk velünk külön. Jöttek 
ötön-hatan és megalakítottuk az 
örömhírklubot. Ezek a gyerekek ren-
dezetlen családi környezetből jöttek 
és még csatlakoztak cigánysori gyere-
kek is, akiket próbáltunk megtaníta-
ni írni és olvasni. Sajnos nagyon ha-
mar feladták, és csak ünnepek előtt jöttek. 
A többiek jártak tovább és nagyon sok éne-
ket, bibliaverset, szavalatot és bibliai törté-
netet tanultak. Táborban is voltak kétszer. 
Egyszer a nyári szünet után nem jöttek 
vissza. Imádkoztunk értük, hiszen tudtuk, 
hogy az Ige nem tér vissza üresen. 

Az Úr másfelé nyitott nekünk ajtót a ci-
gánygyerekek felé, akik egy közeli faluban 
laktak, Szentkatolnán. Minden szombaton 

behoztuk őket az imaházba, és mivel nagyobbak voltak többet foglalkoz-
tunk az Igével. Azóta tisztább lett a beszédük, látszik, hogy ragaszkodnak 
az Úrhoz, és jelen vannak a Szentkatolnán tartott vasárnapi összejövetele-
ken is. 

Imáinkat meghallgatta az Úr, és ősszel kezdtek visszajönni a gyerekek a 
városból. Most már 12-15-ön vannak és két csoportban foglalkozunk velük. 
Rajzolunk, színezünk, ragasztunk, és közben énekelünk és tanulunk. 

Jó látni, ahogyan az Ige megváltoztatja a gyerekek szívét. Szeretnénk bá-
torítani minden gyermeket: nagyon szeressétek az Urat! Az Úr Jézust követve 
lehettek világosság abban a környezetben, ahol laktok.
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Gyerekcsoport Szentkatolnán

Édesanyám...

Veress Mária, tanító, Kézdivásárhely

A székelyderzsi tinicsoport

A szentkatolnai örömhírklub



Júlia: Nem lennék ilyen szigo-
rú. Szabadabban engedném a 
gyerekeimet. 

Dóra: Nem tudok olyan dolog-
ról, amit másképp csinálnék. 

Lajos: Nincs változtatni való 
édesanyámban, mert szereti az 
Urat. 

Csaba: Semmit. Ahogyan ők, 
én is a gyerekeimet az Istenhez 
vezető úton segíteném. 

Zsolt: Hívő útra terelném. 
Sándor: Nem vitáznék. A ren-

det, tiszteletet és még sok min-
dent mást is ugyanúgy tennék. 

Tamás: Nagyon próbálnék 
mindent úgy csinálni, ahogyan 
ők. 

Mi okoz konfliktushelyzetet 
a családban generációk (jelen 
esetben gyermek-szülő) kö-
zött? 

Kinga: A szófogadatlanság. 
Júlia: Az, hogy nagy a kísér-

tés, mert a barátok után me-
gyünk. Ők próbálnak óvni, de ezt 
mi nem mindig értjük meg. 

Dóra: Van, amikor szerteha-
gyom a cuccaimat, és ez okoz 
konfliktushelyzetet. 

Tamás: Este minél tovább 
szeretnék gépezni. 

Mondj egy konkrét példát, amellyel 
megörvendeztethetnéd édesanyádat. 

Emese: Ha szót fogadnék neki. 
Mónika: Ha jobban tanulnék. 
Lajos: Ha segítenék neki olyan kétkezi 

munkában , amire nem is gondolt. 
Csaba: Ha elfogadnám az Úr Jézust 

személyes Megváltómnak, és bemerítkez-
nék. 

Sándor: Édesanyámat tanulmányi ered-
ményeimmel és Isten követésével örven-
deztethetném meg. 

Szabolcs: Egy csokor virággal. 

Hogyan fejezted ki legutóbb, hogy 
szereted és értékeled édesanyádat? 

Emese: Szót fogadtam , és segítettem 
neki. 

Mónika: Ajándékot vásároltam neki. 
Dóra: Valamivel kedveskedtem neki ☺.
Zsolt: Imádkoztam érte. 
Sándor: Virágot adtam neki. 
Magdolna: Ha látom, hogy fáradt, és se-

gítek neki. 

Hálás vagy édesanyádért? Miért? 
Kinga: Igen, hálás vagyok. Mert sze-

ret, és gondot visel rólam. 
Emese: Azért vagyok hálás érte, 

mert életet adott, felnevelt , és jóra, 
szeretetre tanít. 

Júlia: Hálás vagyok, mert felnevelt, 
és gondoskodik rólam. 

Lajos: Ő sokat áldoz értem, gondos-
kodik rólam, és tanít minden jóra. 

Csaba: Igen, mert vezérel az Úton. 
Magdolna: Mert Istenben hitre ju-

tott. 
Tamás: Hálás vagyok neki a sok 

gondoskodásért és szeretetért, amit tő-
le kapok. 

Szabolcs: Igen, mert ápol, amikor 
beteg vagyok, mert szeret, és mert hit-
re nevelt. 

Kívánjuk, hogy hasonló beszélgeté-
sek ne csak anyáknapja környékén ala-
kuljanak közöttünk! Az év minden nap-
ján tudatosuljon bennünk, milyen nagy 
kincseket kaptunk szüleinkben! (szerk.)

A 2011. március-áprilisi lapszám rejt-
vényének megfejtése: Mária Magdaléna

Helyes megfejtők: Borzási Emil – 
Magyarlóna, Gergely Noémi – Szatmárnémeti,  Koncsárd 
Tünde – Koltó, Borbély Dávid – Biharpüspöki

Jutalomban részesül:  Koncsárd Tünde és Borbély Dávid. 
Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik.

Levelek
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Az interjút készítette Máté Imola



1836-ban feltalálták a 
______ (egy magyar feltaláló). 
1840-ben pedig feltalálták a 
vákuum-izzólámpát (egy brit 
feltaláló), majd ezt tökéletesí-
tik (1848 és 1854).

1808-ban feltalálták az 
_____ _____, amely az ívlám-
pát működteti (egy angol feltalá-
ló), de ez gyenge és kezdetle-
ges volt. 

Majd 1640-ben felta-
lálták a ______, ami 
ma szinte mindenhol 
használnak.

1260-ban egy angol szer-
zetes rájött az anyag és az 
oxigén fontosságára a vilá-
gításban. 

Ezenkívül faggyú- / vi-
asz-______, ami ma is lat-
ható a világítás jelképe-
ként az olimpiai játéko-
kon. 

Az ókori görög-római időben már elkezd-
ték használni a kőolajat és a petróleumot, 
így létrejöttek a ________. Ezeket a mai 
napig is használják. 

Később rájöttek, 
hogy érdemes újra-
tölteni és így létrejöt-
tek az ________. 

A kezdetekben _______ használtak világításra, elő-
szór nyitottakat (úszó kanóccal), majd befedték őket . 

Az első emberi világítóforrás 
a természetből jött, ez volt a___ 
,  amely egyszerre használtak 
melegítésre, főzésre és világítás-
ra. Kr.e 640 körüli időkből talál-
ták a legrégebbi hegyikristálylen-
csét, amelyet lehet, hogy tűzgyúj-
táshoz is használtak. 

Mesterséges fény-
források (emberi 
gyártmányok). 

Természetes  fényforrások (tűz, nap, hold, csilla-
gok). Eredetükről a legpontosabb beszámolót a Mó-
zes 1. könyvében olvasunk (innen kiderül, hogy Isten 
a fény és a világosság igazi forrása). 

Sok szeretettel köszöntök minden kedves kis olvasót ezen 
a szép napon. Verőfényes nap van és a fény bevilágítja a szo-
bámat, ahogy valószínű a tiédet is. A fénysugarakat nézeget-
ve eszembe jutott néhány kérdés a világosságról és a világí-
tásról. Mit tudunk a világosságról? Honnan jön? Miért kellenek 
a világítóeszközök? Mi a történetük?

Tudjuk, hogy a világosság a fénynek köszönhető. Amikor 
egy fényforrás feltűnik, akkor rögtön világosság lesz egy bizo-
nyos területen. Más szóval addig nem lesz fény, amíg nincs 
egy világítóforrás. Ezeket a forrásokat két csoportba sorolhat-
juk:

Íme néhány érdekes-
ség a mesterséges forrá-
sok történetéből:
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Láthatjuk, hogy a mesterséges fényforrások hosszú utat tettek 
meg, amíg kezdték az általunk ismert formákat ölteni. De minden 
formájában egy fontos közös célt szolgáltak és szolgálnak, még-
pedig, hogy bevilágítsák azt a helyet ahol épp vannak és ezáltal 
segítsenek a tájékozódásban. 

Mi is kaptunk Istentől egy hasonló szerepet, mégpedig azt, 
hogy lelkileg fénykedjünk „kicsiny kis fényünkkel”. De sajnos ez 
nem megy magunktól, ezért Isten elküldte az Ő Fiát, aki azt mond-
ja, hogy „Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.”, így 
tehát csak ha Krisztust befogadod az életedbe akkor költözik be 
az „igazi fény” az életedbe. 

Te megtetted már? – ma még megteheted! 

1958-tól használják a _______, 

majd ezt követi a _______, 
majd a ______. 

1938-ban megjelenik az 
első _________. 

1913-ban előállítják a 
___________, ami tartóssá 
teszi az izzólámpákat. 

1880-ban feltalálták a háromfázisú rend-
szert, amely az elektromos áramot már 
__________ keresztül juttatta el távolabbra 
is. 

1868-ban kísérleteztek előszór a 
gázlámpával működő jelzőkarók-
kal, amely zöld és piros üveggel lát-
nak el és egy forgalmas útkereszte-
ződésnél helyezték el. Ebből lett a 
____________. 

1854-ben előállítják az 
első ______, amelyben 
elszenesített bambusz-
szálat helyeznek el. Ké-
sőbb ezt tökéletesítik. 

1846-ban felta-
lálták a gépi 
_____________, 
amelynek nagy 
szerepe lesz az 
izzólámpák gyár-
tásában. 

1862-ben elhelyezik az első _______, 
amiben már villanyáram működik. 

1885-ben feltalálják 
(brit kutató) az első 
________. Amelyet 
1963-tól tömegesen 
gyártanak. 

1936-ban bemutatták 
(Budapesten) az első 
___________. 

2010-től megkezdték bevonni azokat a 
hagyományos izzókat, amelyek megha-
ladják az 100 watt áramfogyasztást és 
helyüket átveszik az ___________ 
 (2012-től már csak 40 wattnál kisebb fo-
gyasztású hagyományos izzók lesznek 
engedélyezve).

Megfejtések: 1. tűz, 2. mécses, 3. olajlámpás, 4. petróleumlámpa, 5. fáklya, 6. foszfor, 7. elektromos áram, 
8. gyufa, 9. világítótorony, 10. üvegfúvás, 11. villanykörte, 12. jelzőlámpa, 13. háromfázisú kábel, 14. napelem, 
15. volfrámszál, 16. kriptonlámpa, 17. fénycső, 18. xenonlámpa, 19. halogénlámpa, 20. világító dióda (vagy 
LED) és 21. energiatakarékos égő.

Tudóska

11

Barabás Zoltán, Marosvásárhely

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

H
ar

m
at

cs
ep

pe
k 

- 
20

10
. m

áj
us

-jú
ni

us



Fűzz 20-25 gyöngysze-
met egy szál drótra, majd 
hajlítsd ketté a drótot. A 
drótszálakat csavard, így 
rögzítve a gyöngysort. 
Kész is van már egy szi-
rom. Négyszer ismételd a 
műveletet (majd a szirmo-
kat hajlítsd egy kicsit lefe-
le), így elkészíted az első 
virágot.

Tetszés szerint fűzd to-
vább a különböző színű vi-
rágokat. Amikor már egy 
csokorra valót készítettél, 
az összes szárat csavard 
egybe. A szárat díszíthe-
ted tetszés szerint (példá-
ul zöld krepp-papírral be-
burkolod a drótszárat, és 
átkötöd egy piros dekor-
szalaggal).

Beküldte: Máté Dóra

Kellékek: mohair 
(színes fonalak), fű-
zőgép, színespa-

pír, olló, ragasztó és kü-
lönböző díszítési kellé-
kek (lehet: színesceru-
za, gyöngyök, apró kati-
cabogarak, vagy ami 
épp neked tetszik). 

Ha megfejted a rejtvényt, egy olyan állí-
tást kapsz, amit az Úr Jézus mondott 
magáról (János 8, 12). Ezt az állítást 
küldd el címünkre a 7. oldalon található 
képrejtvény megfejtésével együtt au-
gusztus 10-ig.

1. Ezt eszi a tehén
2. Sámuel próféta édesanyja (I. Sámu-
el 1 rész)
3. Olyan ember, aki nem lát
4. Kerek, piros gyümölcs
5. A tücsök és a…
6. Tavaszt követő évszak
7. Állatok terelésére szolgáló eszköz
8. Ez szólalt meg háromszor, mikor Pé-
ter elárulta Jézust
9. Nyílt tűzhely szobában
10. Veszélyes mérges kígyó
11. Saját fényű égitest
12. Négylábú igás állat
13. Ilyen verseny is van
14. Öreg
15. Virágot tartunk benne
16. Vásárlóhely
17. Mikor alszol, ezt látod
18. Juhokat őrző ember
19. Illatos növény
20. Ebből lesz a kiscsirke
21. Vékony pántlika a hajban, vagy ka-
lapon
22. Nyakmelegítő
23. Első ember a Földön
24. Zöldség, amitől büdös lesz a szád
25. Repülő állat

Elkészítés: 
– A színespapírra különböző formákat 
rajzolunk (pillangó, virág, fa – fiúk ese-
tében lehet labda, autó, stb.). 
– Ezeket a megrajzolt formákat ügye-
sen kivágjuk. 

– A már kivágott formákat kidíszít-
jük, úgy ahogy az nekünk tet-
szik. (Ha kell, akkor itt használ-
juk a ragasztót).

– A formáknak megfelelő hosszú-
ságú színes zsinórt vágunk, majd 

fűzőkapcsokkal ráillesztjük, és már 
díszeleghet is a szobánk falán. 

Jó munkát kívánok hozzá.
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Beküldte: Szabó Rebeka, Csíkszereda

Virágok és pillangók 

– falidíszek


