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Mi lenne, ha nem lenne?

M

i lenne, ha nem lenne kalácsillat, finom vacsorához hívogató hang szentestén? Milyen
hangulata lenne akkor a karácsonynak? Mi lenne,
ha nem lenne ajándék a fa alatt? Varázsát vesztené
az egész? Várnád-e még akkor is az ünnepet?
Mi lenne, ha nem lenne dísz és szaloncukor a fán
karácsonyestén? Csupaszon meredeznének csak az
ágak... Mi lenne, ha nem lennének színes égők sem?
Csak gyertyafény, petróleumlámpa. Vagy csupán
hold- és csillagfény sütne be az ablakon... Mi lenne,
ha nem lenne fenyő sem a lakásban az ünnepen? Ünnep maradna-e mégis a december 25?
Mi lenne, ha nem lenne karácsony december 25én? Hanem, mint Nagy Konstantinusz előtt, a legyőzhetetlen nap születésnapját kellene ünnepelni, áldozatot hozva neki, mint minden lakosa a Római Birodalomnak?
Mi lenne, ha nem lenne Bibliánk, hogy elolvashassuk lapjairól a karácsonyi történetet?
Akkor még nem karácsonynak nevezték – egy este
volt, mint a többi. De ott, a betlehemi istállóban levőknek különleges, emlékezetes este volt az. És a mezőn is, a pásztoroknak, akik mit sem sejtettek a fényes angyalsereg megjelenéséig. Valami akkor megváltozott. Nekik azután egy este sem lett olyan, mint
a többi sok, azelőtt. A remény, az öröm új fényt hozott – hosszú estékbe, álmos reggelekbe, mindennapi
teendők közé.
Elgondolkoztál-e már azon, mi lenne ha Jézus
Krisztus nem vállalta volna, hogy
eljön a földre és megszületik
emberként, hogy meghaljon és
így elvehesse a bűneinket?
Hálás vagy-e azért, mert
volt egy első karácsony?
Tudsz-e örülni igazán –
nem csak az ajándékoknak
és díszeknek, finom ételeknek, hanem azért, amit jelent a karácsony?

Nagy Adina,
Temesvár

n o v e m b e r - d e c e m b e r

„Csengo szól és
gyertya lobban...”
Sípos Renáta,
eked mi jut eszedbe legelőször,
Arad
ha a karácsonyra gondolsz? Talán az ajándékok, fenyőfa, szép díszek vagy a fehér táj?

N

A csengő és a gyertya is olyan kellékek, amik kellemes karácsonyi hangulatot teremtenek. A csengő figyelem felkeltő csilingelését messzebbről is meg lehet hallani már. A gyertyának a szép, meleg lángja világosságot teremt a sötétségben.
Képzeld azt, hogy egy csengő vagy és Isten használni
akar téged abban, hogy felkeltse a körülötted élő emberek figyelmét, hogy karácsonykor az Úr Jézus születését ünnepeljük.
Most pedig képzeld azt, hogy egy szép gyertya vagy
és ragyogó fényeddel segíthetsz a sötétségben élő embereknek, hogy megtalálják az Istenhez vezető utat és
azon el ne tévedjenek.
Sose feledd, hogy a sok szép ajándék, fenyőfa, szép
dísz, vagy a fehér táj mellett az a legnagyobb ajándék,
hogy Isten értünk küldte el az Úr Jézust, hogy Ő általa
igazi karácsonyunk legyen. Mindig ez jusson eszünkbe
legelőszőr a karácsonyról.
Vidám, bátor csilingelést és kitartó ragyogást
kívánok!

Melyik úton jársz?

H

a elmegyünk kirándulni a hegyekbe, ahhoz
hogy elérjük úticélunk kell ismerjük az utat,
vagy valaki vezessen, útbaigazítson. Jártál már úgy,
hogy nem ismerted az utat, megkérdeztél valakit és
rossz irányba tanácsolt? Nem biztonságos idegentől
tanácsot kérni! Ha nem ismeri a jó utat rossz irányba vezethet,vagy ellenség is lehet és rosszindulatból
vezet félre. A rossz úton pedig veszélyek csapdák
vannak!
A mennybe vezető úton kitől kérjünk tanácsot,
melyik utat válasszuk az útelágazásnál?
Isten ellensége a Sátán be akar csapni, olyan utat
mutat, ami kellemesnek és jónak néz ki, de a halálba vezet, nem a célba és az életre. Például: Kéne olvassad a Bibliát és tanuljál egy verset, vagy a leckét, de te most fáradt vagy és előbb pihenni akarsz.
Megnézel egy-két filmet, vagy egy kicsit játszol, internetes játékot, hogy kikapcsolódj. Eltelik az idő és
elmarad a tanulás, a Bibliaolvasás, az ima. Ha ezt
teszed, nem a jó úton haladsz!
Melyik a jó út? Sok út tűnik jónak, de csak egy
vezet a célba.
„Én jó gyerek vagyok, a mennybe jutok” – mondod. „Mert rendszeresen járok templomba, imaházba, és vasárnapi iskolába. Verset is tanulok, énekelek, sőt segítek is a szüleimnek, bár az iskolában néha puskázok, egyszer-egyszer súgok, vagy a szünetben firkantom le a házit és egy kicsit füllentek is, de
csak ritkán.” A vallásoskodás, jó cselekedet nem
elégséges, nem visz a mennybe. Ez sem a jó út.

Melyik a jó út? Jézus azt mondja: „Én vagyok az út,
az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam” (János 14,6).
Jézus az egyedüli út. Add át az életed irányítását Neki, az egyetlen Megváltónak. Ő minden rejtett dolgot
tud. Valld meg bűneidet és hagyd el azokat, és Jézusnak,
az Isten Fiának vére megtisztít téged minden bűntől. Ha
ezt megteszed, a jó úton vagy. Olvasd a Bibliát és tedd
meg, amit mond. Olyan a Biblia, mint a GPS vagy iránytű: vezet a jó úton, hogy el ne tévedj. Ha engedelmeskedsz, biztosan a célba jutsz.
Kívánom, hogy találjátok meg a jó utat, JÉZUST, és haladjatok a mennyei cél felé a Biblia irányításával, a Szentlélek erejével.

Szűcs Éva, gyerektanító,
Arad

Kulcsár Tímea

Azt mondod: amit a nagy többség tesz az jó lehet!
Vigyázz, ez csapda. Ha mindenki arra halad, az
még nem garancia, hogy jó is. Az osztályban mindenki puskázik, még a tanár is szemet huny, attól még
a puskázás csalás és rossz vége lesz – lásd az idei
érettségit.

A Bibliában olvasunk három fiatalról, akik nem tették
azt, amit az egész birodalom, nem hajoltak meg, és nem
imádták az arany állóképet. Csak Istent imádták annak
ellenére, hogy tűzhalálra lettek ítélve. Isten megmentette őket hűségükért. Légy te is hűséges Isten törvényéhez!

Kirándulás a világosi várhoz
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Csodálatos napunk volt október elsején, amikor
az arad-kisszentmiklósi gyülekezet vasárnapi iskolásai kirándulni mentünk a világosi várhoz.

Isten megáldott szép napsütéssel és nyárias meleggel. Jókedvvel másztunk fel a dombon a régi várhoz. Örömünket vidám viccelődésben és közös játékokban fejeztük ki, együtt
ettünk, imádkoztunk és énekeltünk is. Csodáltuk a szép természetet, amit Isten olyan szépen megalkotott, és élveztük hallgatni
a romos várfalak történetét.
Szép napot töltöttünk együtt a természetben és Isten közelségében. Hálás vagyok Istennek, hogy én is részt vehettem ezen a kiránduláson.
Bántó Izabella, Arad

Az Úton

A

nna izgatottan lépte át a küszöböt. Leverte lábáról a latyakot, s amilyen gyorsan csak tudta, lepakolta táskáját és cipőjét a fogasnál. Ma volt az iskola utolsó napja a karácsonyi szünet előtt, de nem csak ezért örült. Ma kellett Eriknek hazaérkeznie, és a testvérét mindennél jobban várta!
Anna csak Erikkel tudott beszélgetni Istenről, mert szüleik
nem ismerték még Istent. Erik az egyik ifitáborban fogadta el
Jézust évekkel ezelőtt, aztán Annának is beszélt róla, aki szintén megkedvelte a vasárnapi iskolát, és miután Erik elköltözött az ország másik végébe, Annának meg kellett ígérnie,
hogy hűségesen járni fog a vasárnapi iskolába és klubra. Anna
hűségesen járt is, három hónapja pedig döntött Jézus mellett,
és azt hitte, hogy ezután majd minden megváltozik. De sajnos,
ehelyett összekuszálódott az egész élete.

Borzási Johanna

– Miután elfogadtam Jézust, azt hittem,
hogy egyből meg fogok változni. Nem fogok
többet kiabálni, nem leszek többet dühös. De
a múlt héten is Beátához vágtam a szünetben
a matekkönyvet. És Anyával is ugyanúgy feleselek, mint régen, pedig nem akarok. Én próbáltam jó lenni,
de csak az elején voltam jó, aztán megint olyan lettem, mint
régen. Emlékszem, hogy te annyira megváltoztál: nem kiabáltál rám többet, és Anyának mindig segítettél, pedig ő
már le is mondott arról, hogy megkérjen téged valamire,
mert mindig ellenkeztél vele. Hirtelen úgy megváltoztál,
hogy Apa is megkérdezte, mi történt veled. Én is szerettem
volna, hogy ugyanúgy megváltozzak. De én már abban sem
vagyok biztos, hogy valóban elfogadtam-e Jézust vagy sem.
Ez nem így kellene legyen!
Erik mostmár végre megértette, miért bánkódott kis húga, elgondolkodott, aztán Anna szemébe nézve megkérdezte:
– Emlékszel arra a két igeversre, amit a nyáron küldtem
neked, amikor nem tudtam hazajönni a családi vakációra?
Anna mosolyogva idézte:

Sok levelet írt már a bátyjának, aki szívesen válaszolt is
ezekre, meg az interneten is beszélgettek. Erik nagyon örült,
amikor megtudta, hogy Anna is elfogadta Jézust, de Anna kusza leveleiből nem értette meg mi a baj.

– Máté 7,13-14. „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas
az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik
megtalálják azt.”

Most végre megjött és annyit beszélgethetnek, amennyit
csak akarnak! Látta az autóját az udvaron, a táskáját az előszobában, és bekukkantott Erik régi szobájába is: a poggyásza
ott állt a szoba közepén. Hirtelen Erik nyitott be az ajtón, még
mindig az utazó ruhájában. Anna azonnal a nyakába ugrott és
egyből beszélni kezdett mindenféléről.

– Így van! Te bementél a szoros kapun, mostmár Jézusé
vagy, ne kételkedj ebben! De nemcsak kapu van, hanem út
is! Ezt az utat pedig nehéz követni, mert nagyon keskeny!
Könnyű félrelépni, mert alig marad meg rajta a lábad. Emberi erővel lehetetlen végigjárni!

Erik hallgatta egy darabig, amint össze-vissza fecsegett, aztán amikor elhadarta könnyek között nagy bánatát is, a feje
csak úgy zúgott.
– Gyere, sétáljunk egyet a kertben, úgy kitisztul egy kicsit
a fejünk. Aztán próbáld meg újra
elmondani az egészet, sokkal lassabban.
Amint kiértek a fagyos diófák
alá, meleg kabátjuk alatt még
megborzongtak, aztán Erik felkapta Annát és átlendítette a kerítésen, a szederbokrok mögé.
Feljött néhány csillag, de a lámpák miatt nem nagyon lehetett őket látni.

– Akkor neked mégis hogyan sikerült? És nekem miért
nem? – kérdezte Anna kétségbeesetten.
– Nekem sem sikerült, Anna. Legalábbis nem a saját
erőmből. Nincs olyan erős ember, aki a saját erőlködéséből
jóvá tudná magát változtatni. Amikor elfogadtad Jézust, rájöttél, hogy a bűneidnek halál a következménye, ha nem kéred az Ő segítségét. De ez még csak a kezdet. Ha azt hitted,
hogy ezután egyből, nehézség nélkül megváltozol, és semmi
rosszat nem fogsz többé tenni, nagyot tévedtél! Jézus nemcsak egyszer bocsátotta meg a bűneid, és aztán hagyta, hogy
boldogulj, ahogy tudsz, hanem Ő mindig jelen van az életedben, és azt akarja, tudd: nélküle nem tudsz jó életet élni. Ő
maga az út is, ami a mennybe vezet.
– Már kezdem érteni… De mit jelent ez a gyakorlatban?
– Ha figyelmesen olvasod a Bibliát, rájössz, hogy minden
hívőnek harcba került, hogy jó életet éljen. Nekem sem volt
könnyű, volt azért olyan, ha visszaemlékszel, amikor megbántottalak, és bocsánatot kellett kérnem tőled. Sokszor nagyon elkeseredtem, de nem adtam fel. Tudod miért? Mert Jézus erősebb bennem, mint a gonosz természetem, ami félrehúz a jó útról – ezért lehetséges a győzelem! Ha a saját jóságodra támaszkodsz, akkor biztos letérsz a jó útról, mert a go-
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Karácsony
Karácsony egy drága ünnepü
nk,
Jézus, Isten Fia, megszülete
tt köztünk.
Kicsik - nagyok, gyertek ima
házba,
Mert ennek örül Jézus, ez az
Ő napja!
Gyertyák gyúlnak mindenfelé
,
Csillog-villog a város felé.
Mindenki örül, mosolyog,
Vidáman töltik el a napot.
De nem a gyertya a Karács
ony közepe,
Nem a nagy villogás, de még
a dísz se.
Egyedül Krisztus a Karács
ony fénye.
Köszönjük hát meg Neki, hog
y lejött a
földre!

Kulcsár Renáta,
12 éves (Arad)

Karácsonyra várva
– közel s távol...

M

inden évben olyan
jó várni a karácsonyt! Ebben az évben
az ünnepet K. is jobban
érzékelni fogja, mert 2
éves lesz. A karácsony lényegét, hogy Jézus
Krisztus születésére emlékezünk, még nem érti.
Mint ahogy sok más
egyebet sem. Viszont, ha mind a két szülő otthon
van, étkezés előtt nyújtja a kezét, hogy együtt, kéz
a kézben imádkozzanak…
De, ajaj, a felnőttek is lehetnek ugyanilyen tudatlanok, ha elfeledkeznek a lényegről a sok szép felszíni részlet miatt: nagyon drága is lehet a karácsonya itt, Amerikában annak, aki a reklámokra
hallgat…
A. kedvence mégis a dekoráció, ahogy minden alkalmat meg tudnak itt ragadni arra, hogy a pillanatot a kellékekkel is érzékeltessék: az imaház
már az adventtel ünnepi díszbe öltözik. A kórus és
a zenekar jóval az ünnep előtt elkezdi a próbákat,
hogy a diadalmas karácsonyi művek a lehető legtökéletesebbek legyenek.
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Sallai Eszter,
9 éves (Arad)

Cemetson Adina (Portland, Egyesült Államok)

előtt szebbnél szebb díszítés árulkodik arról,
hogy a lakók számára mit jelent a karácsony: a betlehemes jelenet, fények, télapó, szán rénszarvassal, stb. Külön élmény a díszek megcsodálása érdekében
tervezett kocsikázás.
Szentestén a családok saját hagyományaik szerint színesen ünnepelnek: ki
otthon, ki a rokonoknál, ki valamilyen koncert vagy gyülekezet programja szerint… A Karácsony elso
napja a család körében telik az ünnepi ebéd elfogyasztásával és az
ajándékozással. …
„Micsoda jó ötlet ez a visszaszámlálás” mormogja A. „Hányat is alszunk még karácsonyig?” „There are only 040
days 00 hours 38 minutes
34 seconds until Christmas”, olvasta A. (itt:
www.xmasclock.com).

A karácsonyfa sajátkezű kivágása külön családi
esemény. A városon kívül egymást érik a karácsonyfa farmok, ahol kicsi és nagy fák sorakoznak,
ameddig a szem ellát.
K. már a tavaly is nagyon élvezte ezt a kiruccanást. A kerítés nélküli, pázsittal övezett házak
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Karácsonyi aprósütemények
A karácsonyi asztalról elmaradhatatlan – a sok finom ételen kívül a sütemény és a torta. Ilyenkor minden háziasszony „kitesz magáért” (és családjáért) és olyan süteményeket készít, amelyek
finomak és mutatósak. Az aprósütemények tárháza kimeríthetetlen: készíthetünk édeset, sósat,
habosat, krémeset, csokisat, sütéssel, sütés nélkülit... Készítettünk néhány süteményt amelyek nagyon finomak, hamar elkészülnek és mutatósak. Próbáljátok ki Ti is a karácsonyi vakációban!

Mazsoláskukoricapelyhes ropogós

Gál Edith, Arad
Mazsolás- kukoricapelyhes ropogós (sütés nélkül)
Hozzávalók (kb. 35 darabhoz): 20 dkg étcsokoládé, 7 dkg mazsola, 5 dkg kukoricapehely
Elkészítése: Az apróra tört csokoládét gőzön vagy mikrohullámú sütőben felolvasztjuk.
A kukoricapelyhet kissé megtörjük és összekeverjük a megmosott, megszárított mazsolával,
majd belekeverjük a csokoládéba. Két kiskanál segítségével halmokat formázunk, amiket
sütőpapírra téve hűtőszekrénybe teszünk,
hogy megszilárduljanak. Ezután tálalhatjuk.

Tejszínhabos csillagok
Hozzávalók: 80 dkg fagyasztott leveles tészta, 2 dl tejszín felvert habja, 1 tasak vaníliás cukor, 5 dkg csokoládé
forgács, 1 tojás a kenéshez, porcukor a szóráshoz.
Elkészítése: A leveles tésztát hagyjuk kiolvadni, vékonyra kinyújtjuk, majd csillag alakú kiszúróval kb. 50 csillagot
szúrunk ki, amiket megkenünk felvert tojással és sütőpapírral ellátott tepsiben, előmelegített sütőbe téve kb. 8 perc
alatt megsütünk, ezután hagyjuk kihűlni. Ez idő alatt elkészítjük a krémet: a tejszínt kemény habbá verjük a vaníliás cukorral, és óvatosan belekeverjük a csokoládéforgácsokat. 22 csillagot összeragasztunk a habbal, majd porcukorral meghintve kínáljuk.

Tejszínhabos csillagok

Harmatcseppek
2012-ben is!
Örömmel tudatom veletek,
hogy a következő évben is terveink között szerepel kéthavonta útjára bocsátani a Harmatcseppeket! Köszönöm az idei
évben is a hűséget, türelmet,
szeretetet, aminek birtokában
megnyitottátok minden alkalommal a lapot. Várom megrendeléseiteket a következő évre is a
megszokott módon! A lap előfizetési ára 1 évre: 15 lej.

Az igazság útja
a gyerekek között
Igazi kihívás lehet gyerekekkel foglalkozni a mi századunkban. Könyvek,
pszichológusok, tanárok és szülők egyaránt sokféle utat kínálnak fel ebben. Sajnos, legtöbben
ezek közül nem értik, milyenek is valójában a gyerekek.

Cím: Dobai Réka
Com. Lazuri 324
Jud. Satu Mare, 447170

Aki igazán megismerte Jézust…
Aki egyszer megtanult járni, az bármikor kedvére jöhet-mehet. Aki megtanult úszni, bicajozni, valamilyen hangszeren játszani, még ha évekig is kimarad a gyakorlás, nem felejti el.
Kezemben forgatva az idei év lapszámait kicsit elgondolkodtam:
Aki befogadta az Élet Kenyerét többé nem lesz éhes. Aki találkozott a Feltámadás és Élettel nem fél a haláltól, örökké él. Aki meglátta a Világ Világosságát, szeret a fényben járni, kerüli a kétes dolgokat. Aki megismerte a Jó Pásztort, mindig tudni fogja, kire érdemes hallgatni. Aki rákapcsolta életét a Szőlőtőre naponta fog növekedni és gyümölcsöt teremni. Aki megtalálta az életre vezető utat, a valódi igazságot és életet nem tér le arról, ehhez méri életcélját.
Vajon igazán így van az életemben? És a tiedben? Pedig ilyen egyszerű: ha
megismertem Jézust valóban, ennek hatására teljesen megváltozik az életem.
Akkor már tudom mi a lényeges. Azt is tudom, hogyan is ünnepelhetek igazán
Karácsonyt, Szilvesztert, hogyan indulhatok neki a következő évnek…
Áldott ünneplést és Boldog Új Évet kívánok az élő Jézussal!

Legtöbb tanács nem Bibliai alapra
van építve és a valósághoz nem közelítnek. Gyakran a pár jó tanács összekeveredik néhány rossz tanáccsal, mivelhogy
az általános látás hibás. Ezért történik
az, hogy még a kevés jó tanács is elveszti hitelességét, mert túl sokat kihagytunk
az összképből. Az egyetlen biztos útmutató a Biblia, mert bemutatja a teljes igazságot a nevelésről, a fegyelmezésről és
a lelkigondozásról.
Sok szeretettel ajánlom Tedd Tripp,
„A gyerekszív pásztorlása” című könyvet azoknak, akik gyerekekkel és tinikkel
foglalkoznak. Bár sok könyv és anyag létezik erről a témáról, szomorú, hogy milyen kevés van, ami tényleg biblikus. Ennek a könyvnek a mondanivalója visszairányít a régi ösvények választására és
megmagyarázza, milyen fontos a Biblia
fényében nevelni a mai generációt. A
gyerekek meg kell ismerjék önmagukat
Isten világában és a Biblia közelségében, hogy elfogadva a jó hírt, Istennel
szoros kapcsolatban éljenek és megállják helyüket az életben.
Torkos Henrietta, Arad

11

Réka
Harmatcseppek - 2011. november-december

