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Sorban vagy?

E

gyre gyorsuló ütemben ünnepi ruhát
öltenek az utcák, üzletek, a tantermek,
az otthonok.
Kellemes hangulatot árasztanak a jó ízléssel
elhelyezett cicomák. Bent a melegben vagy
odakint a hóval fedett téren is jól mutat a díszített karácsonyfa. A fenyő lehet kicsi, magas,
dús vagy ritkaszép, de feldíszítve teljesen új és
felelősségteljes szerepet kap.
A karácsonyfa díszei különbözhetnek, de a
fa értékén ez nem változtat. Dísz lehet a mézeskalács, szalmacsillag, piros alma, dió, mogyoró, papírangyalka, pattogatott kukorica,
papírlánc, üveggömb, égősor, gyertya, gyöngysor,...bármi, amit képzeletünk megenged. Lehet kicsi, nagy, gömbölyű, hosszúkás, vékony,
vastag, színes, fehér, régi vagy új. Nem számít. Csak arról nem szabad elfeledkezni, hogy
egy dísztől még nem lesz a fenyőből karácsonyfa. Úgy szép, ha dúsan kerül dísz a fára.
Milyen jó, hogy Isten így teremtett meg
bennünket embereket. Sokfélék vagyunk: alacsonyak, magasak, csendesek, zajosak. Szeretetéből családba helyezett bennünket: kisebbe
vagy nagyobba. Lehet testvéreket is adott
ajándékba: egyet, kettőt, hármat,... tízet. Vagy
talán nem, de készített helyette unokatestvéreket, barátokat. Bárcsak észrevennénk milyen jó helyre helyezett bennünket Isten azért,
hogy boldogan élhessünk Vele. Nem véletlen, hogy ki van mellettünk. Valamiért
Isten így látta a legalkalmasabbnak.
Még akkor is ezt mondanám, ha nekem lennének a legszigorúbb szüleim,
ha egy csomó olyan dolgot nem kapnék
meg, amire vágyok, ha az én testvéreim, osztálytársaim nagyon könnyen
felidegesítenének, ha néha azt érezném, hogy jobb lenne más bőrében
lenni,...
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Dobai Réka

Emlékszem, az egyik égősorra, ami világított a karácsonyfánkon: színes égők,
átlátszó, csillag alakúak. Villogott, elaludt, majd
újra világított. Idővel már csak a fele égett. Édesapám kézbe vette, egy két égőcskét kihúzott majd
visszadugott, és újra működött minden. Tudta,
hogy az égőket sorban kapcsolták egymáshoz. Ha
egy kiégett a sorból, már az előtte vagy az utánalevők sem világítottak. Ezután minden évben mielőtt felkerült volna a fára leellenőriztük, hogy
mindenik égő rendben van-e. A rosszakat kicseréltük, és utána már villogtak, elaludtak, majd újra világítottak.
Isten azt szeretné, hogy a helyünkön állva továbbítsuk azt az üzenetet, amit mi is Tőle kaptunk. Az Úr Jézus épp azért született meg erre a
földre kisgyermekként, hogy bemutassa Isten szeretetét, a bűneinkből való szabadulás útját. Ha te
ezt már tudod, feladatod továbbadni a melletted
levőnek: testvérnek, barátnak, osztálytársnak,
szomszédnak. Hiszen Jézus nélkül
sötétben tapogatózunk, szükségünk van arra a világosságra,
amit Jézus hozhat az életünkbe. De mi lesz, ha ezt nem
adjuk tovább???

Isten veled van, Dániel

Isten veled van, Dániel
Ha bajod van, bármi kell.
Csak egyet szólj és segítek én,
Mindent legyőz az örök Istenség.

Ne félj az oroszlántól,
Legyőzöd őt jósággal!
Szeret Ő, és megsegít,
A rosszból kimenekít!

Dániel pártfogói csoport –
székelyföldi missziókerület

Dániel

Habcsók csoport – kolozsvári missziókerület

---------------Az én versem adjon bátorítást,
Hogy ne szégyelld a kihívást.
Isten erőt ad a harccal szembe,
Ő sem fog szégyellni majd a Mennyben!

Ti írtátok
– a pályázatra

József olyan ügyes volt,
Hogy még álmokat is fejtett ott.
Később nagy Úr lett belőle,
Így tovább József – csak így előre!

Dániel csoport – kolozsvári
missziókerület

János börtönbe méltatlanul került,
Heródes keze utolérte őt.

Ő minket is megszabadít, ha hozzá jövünk,
ha néki engedelmeskedünk.
Ő minket nagyon szeret,
a mennybe hazavezet.

Isten harcosai csoport – zilahi missziókerület

Dániel nagy ember lett,
a király házában élhetett
Azután szabadon imádhatta az élő Istent,
aki megszabadította Dánielt.

---------------

RHBC csoport – nagyváradi
missziókerület

Dániel kiszabadult a veremből,
az őt elárulókat bedobták gyermekestől.
Az oroszlánok nem kímélték őket,
szétszaggatták és megették a bűnösöket.

Ha megtértél bűneid már nem szégyelled,
A keresztséget is megteszed,
Hogy lássák új ember lettél,
És az ó-ból újjá születtél.

-----------------

Vidd a jó hírt minden tájra,
A Jordántól, Alaszkába,
Így sok embert Vezérelsz a
Mennyországba.

Bátran, bátran! Mondjad, mondjad!
Isten szavát harsogjad!
Az Úr ma ezt várja el tőled, tőlem,
Légy alázatos gyermekem.

Ruthi csoport – kolozsvári missziókerület

Dániel az oroszlánok vermében,
mélyen elgondolkozik szívében.
Dánielnek ott az angyal,
az emberek nézik csodálattal.

Rabszolga lett egy Potifár nevű embernél,
Bár szomorú volt, de hűségesebb mindenkinél.
Potifár hamar megkedvelte,
és ő mindenkinek csak dicsérte.

Jézus aki szeret, Jézus aki vezet,
Előre hát Pál,
El ne lankadjál
Csak győzelmet arassál!

---------------

Megnyitja szemed, átformálja élted,
Ha élsz, élj Őérte!
Ha halsz, halj Ővele!
Nyereséged lesz belőle!

Erős bástya csoport – nagyváradi
missziókerület

Ha minden veszni látszik, Pál
Te csak Istenre hallgassál!
Hisz Ő az, aki vezet
És fogja a kezed!

Mérgükben Józsefet egy kútba lökték,
És sok ideig abban rejtegették.
Később Egyiptomiakhoz került,
József nagyon félt és megrémült.

Pilangó testvérek – székelyföldi missziókerület

Egyik éjjel József egy álmot látott.
Ebben az álomban a Hold, a Nap neki
hódol.
Testvéreinek elmesélte az álmát,
Azok majd elrendezték a dolgát.

Imádkozó leány csoport – székelyföldi
missziókerület
Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg,
Mert ha nem bűneitekben haltok
meg!
Aki hallgat a jó szóra,
Az nem bánja meg soha, soha!

Bízzál Istenben

Egyik éjjel József álmot látott,
Testvéreivel együtt egy kéve búzát tartott.
A József kévéje felkelt és felállott,
A többieké pedig előtte meghajlott,

Most, hogy újra ellenséged támadt
Ne feledd segítségül Jóatyádat
Hisz Ő a király minden felett
Hatalma van megvédeni tégedet.

Keresztelő János oly sokat tett,
Bátorított, hogy keresztelkedjünk
meg.
Egyengette az Úr útját,
És kiáltó szó volt a pusztákon át.

Isten szolgája, Dániel
Itt most gonosz keze ver
Ne félj, ne rettegj,
Istened mindig melletted.

---------------

Bezárja az oroszlánok száját,
Nem engedi bántani szolgáját.
S majd győztesen jössz ki a veremből,
S könnyet csalogatsz a király szeméből.
-------------------

Ne félj, ha oroszlánok között jársz,
Istened az Úr rád nagyon vigyáz.
Vigyáz rád, Ha baj ér téged
Hisz eddig is mindig megvédett.

József új ruhát kapott,
A szeme is felragyogott.
Apjától kapta a ruhát,
Hogy azt hordja egész életen át.

Kiáltó szó!

Imádkozzál mindig, légy bátor
Ne felejtkezz meg Jóatyádról.
Hisz Ő mindig megsegít,
Igéjével bátorít.

József az álom-megfejtő
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Halleluja csoport – székelyföldi missziókerület

Csak előre, Pál!

Erős bástya csoport – nagyváradi missziókerület

Örömteli feladat... nemcsak Karácsonykor!

K

arácsony volt, sok-sok évvel ezelőtt.
Szüleim úgy gondolták, hogy meglepnek bennünket egy szintetizátorral, ami
igen értékes ajándék volt abban az időben.
Soha nem fogom elfelejteni testvéreim
örömtől sugárzó arcát, amikor megtaláltam
az ajándékot a fa alatt. Természetesen az
volt az első dolgom, hogy tudtul adjam nekik a jó hírt! Lehetett volna ezzel hallgatni?
Dehogy! A testvérek között természetes,
hogy mindent megosztanak egymással: örömet, bánatot, jót- rosszat egyaránt.
A Bibliában azt olvassuk Andrásról, hogy
„ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: »Megtaláltuk
a Messiást«, majd odavitte Jézushoz
(János 1, 41-42)” Valahogy úgy képzelem
ezt a jelenetet, mint egy igazi karácsonyi
jelenetet! András megtalálja a világ legnagyobb, legcsodálatosabb ajándékát, és
azonnal siet a testvéréhez, hogy elmondja
neki is a jó hírt! Figyeld csak, hogyan
mondja el: a legegyszerűbb szavakkal, természetesen, de mintha látnám, amint
örömtől sugárzik az arca. Majd odaviszi Jézushoz. Ezt jelenti a bizonyságtétel: találkozni Jézussal, hinni Benne, majd egyszerűen, de örömmel és lelkesen elmondani a
testvéreimnek és a barátaimnak, hogy ők is
megismerjék Őt! Ugye milyen egyszerű?
Nem kezdett el „lyukat beszélni a testvére
hasába”, nem próbálta meggyőzni arról,

Igeharmat

hogy az ő életében milyen változásokat eredményezett a Messiással való találkozás, a lényeg nem a saját életén volt, hanem Krisztusra mutatott! Ha beszélni akarsz Jézusról,
mindig mutass Krisztusra! Ő a lényeg, Ő a
fontos, nem a te meggyőző erőd.

Boros
Emília

Milyen jó lenne, ha ezen a karácsonyon valakit te is Jézushoz vezethetnél! Talán azt a testvéredet, aki még nem
találkozott vele, vagy azt a barátodat, akinek igazán szüksége lenne egy fantasztikus karácsonyi ajándékra! Hogyan
kezdj hozzá? Hadd adjak néhány tanácsot:
Először is gondolj most arra, aki segített neked abban,
hogy megismerd Krisztust: talán a szüleid, nagyszüleid,
barátod, vasárnapi iskolai tanítód, lelkipásztorod. Köszönd
meg most őt, őket Istennek, hiszen eszközök voltak a te
hitre jutásodban!
Másodszor imádkozz buzgón, rendszeresen azért a barátodért, ismerősödért, akit Jézushoz szeretnél vezetni, hogy az Atya szeretete vonzza
őt magához!
Harmadszor élj úgy a hétköznapokban, hogy az vonzó legyen környezeted számára! Ne hiányozzon
belőle az öröm, hálás lelkület,
megelégedés.
És végül, de nem utolsó sorban,
ragadd meg az alkalmakat, amikor megvallhatod a hitedet! És
itt a kulcsszó az egyszerűség, a
Krisztusra mutatás! Ehhez nagy
szükséged van bölcsességre,
amit csak Istentől kaphatsz, „Ő
pedig készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki Tőle bölcsességet
kér” – olvassuk a Jakab levelének első részében.
Kívánom számodra, hogy
ezen a karácsonyon legyen
olyan megtapasztalásod, hogy
valakit Jézushoz vezettél! Meglátod, ez lesz a legcsodálatosabb
ajándék nem csak az ő számára,
hanem a te életedben is! Ha lesznek
ilyen megtapasztalásaid, esetleg kérdéseid, örömmel veszem, ha megosztod velem:
borosemilia@gmail.com. Várom leveleiteket!
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„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk
és bizonyságot teszünk róla” 1János 1, 2.
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A legértékesebb ajándék

M

ély csend honolt Kerek-erdőben, csak bent az állatok otthonaiban pattogott a tűz a kandallókban, kályhákban. Kint csend volt
ugyan, de bent sürgés-forgás. Vajon
mire készülődtek olyan buzgón az állatok?
Közeledett a karácsony. Az állatok
úgy döntöttek, hogy ez most más lesz,
mint a többi karácsony. Nem egymást
ajándékozzák meg, hanem olyanoknak
készítenek ajándékokat, akikre senki
nem gondol, akik szegények, betegek és
magányosak.
Az egerek nagyon lelkesen készülődtek, talán épp azért, mert ők sem rendelkeztek sok mindennel, de tudták,
hogy vannak, akik még náluk is szegényebbek. Népes volt az Egér család:
Apa, Anya és a kilenc egérgyerek.
Olyan nyüzsgés volt az Egérlyukban,
hogy ha ezt egy macska látta volna, beleszédült volna.
Előkerült a padlásról, pincéből minden: karácsonyfadíszek, ablakdíszek,
gyertyák, babos kendő, pöttyös labda,
piros masni, meséskönyv, kiscsengő,
kötött sapka, kesztyű, sál és még sok
más egyéb. Most látták, hogy milyen
sok mindenük van. Apa egy kosár finomságot hozott ki a kamrából: diót,
mogyorót, gesztenyét, makkot. Anya
mézes pogácsát sütött.

Mesesarok ovisoknak
– színezovel

Emma nem szólt egy szót sem, de amikor a dobozt az asztalra tette, döbbent csend lett. Emil kivételével mindenki tudta, hogy mi van a dobozban.
– A legértékesebb és legkedvesebb dolog, amim
van – válaszolta Emma hosszú csend után.
– De mi az? Megnézhetem? – kíváncsiskodott
Emil.
– Hát persze! – válaszolta Emma, és óvatosan felnyitotta a doboz tetejét.
– Ó, de szép! – csodálkozott Emil. A dobozban fából faragott figurák voltak: állatok, emberek, angyalok, és egy kisgyerek egy jászolban.
– Ez az én Betlehemem. Még nagyapától kaptam
ajándékba az első születésnapomon, ő faragta nekem, mert én is karácsonykor születtem – magyarázta Emma kisöccsének.
– És ezt, te el akarod ajándékozni? – kérdezte elképedve Emil.
– Igen. Bár ez a legértékesebb kincsem, de a Világmindenség Ura ennél sokkal értékesebb ajándékot adott karácsonykor, az egyetlenét, a legdrágábbat, a Fiát. Őt engedte el a csodás országából.
– Igen, emlékszem, ezt Apa is elmondta már sokszor – derült fel Emil arca. – Azért én mégsem tudnám odaadni a Betlehemet, ha az enyém volna.
Emma és Emil beszélgetését mindenki csendben
végighallgatta. Apa megcirógatta Emil fejét, és
csak annyit mondott:

Emma, az egyik egérlány, egy dobozt
hozott elő, amit úgy szorongatott,
mintha törékeny kincs lenne benne.
– Emma, te mit hoztál? – kérdezte
Emil, a legkisebb egérgyerek.

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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– Igazából csak annak van értéke, amit szívből és
szeretettel adunk másnak. Nem azt, ami felesleges,
hanem azt, ami kedves, amiről le kell mondanunk.
Hamarosan mindenki lefeküdt, mert az ajándékok
készítése, csomagolása kifárasztott kicsit és nagyot.
Még 2 nap volt karácsonyig. Másnap már ott tornyosultak a díszes dobozok, és bennük a sok apróság, amit
az Egér család örömmel adott oda. Az utolsó csomagot
is átkötötték, és indulni készültek az ajándékokat
szétosztani, amikor Emma kétségbeesetten felkiáltott:
– Jaj, nézzétek, a dobozom üres! Eltűnt a Betlehemesem belőle.
Mindenki Emilre nézett, de a kicsi riadtan rázta a
fejét.
– Én nem vettem ki belőle!
Hiába mondta, hogy ő nem vette el, mert senki nem
hitt neki, még Egér-apa sem.
– Vissza kell adnod Emmának, mert az az övé –
mondta kedves, de szigorú hangon Egér-anya.
– De miért nem hisz nekem senki? – zokogott a kisegér.
– Itthon maradsz büntetésben, nem jöhetsz velünk
az ajándékokat kiosztani. Mire hazajövünk, Emma
Betleheme legyen az asztalon. Megértetted? – mondta
szigorúan Egér apa.
És elindultak. Emil otthon maradt, leült a kicsi
székre és sírt tovább. De egyszer csak valami eszébe
jutott, apa azt mondta a napokban, hogy a Világmindenség Urával beszélni lehet, és mindig segít. Könnyeit letörölte, letérdelt, majd így szólt:
– Drága Uram! Apa azt mondta, Te mindent tudsz,
akkor azt is tudod, hogy hol van Emma Betleheme.
Azt is tudod, hogy nem én vettem el, de nem hisz ne-

kem senki. Segíts, hogy meglegyen!
Örömmel felállt, de épp akkor
lépett be az ajtón Egér-apa, és
utána az egész egércsalád. Elek, a
legnagyobb egérgyerek, könnyes
szemmel, és lehajtott fejjel Emil
elé állt.
– Kérlek, ne haragudj, én vettem el a Betlehemest. Annyira
tetszik, sokszor játszottam vele titokban, és amikor megláttam,
hogy Emma el akarja ajándékozni, dühös lettem, és éjjel titokban
elvettem, és hagytam, hogy téged
büntessenek meg érte. De ahogy
elindultunk, ez úgy elkezdte
nyomni a szívemet, mint egy nagy
kő, és elmondtam apának az igazságot. Bocsáss meg te is nekem!
Emil átölelte testvérét, és elmondta, hogy épp segítséget kért
a Világmindenség Urától.
A Betlehemes újra visszakerült
a dobozba, és Emma örömmel
ajándékozta oda a szomszédban
lakó Hörcsög-gyerekeknek.

Kiss Adina
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A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd

Imádkozó leány csoport
– székelyföldi missziókerület
Harcosok csoport – nagyváradi missziókerület

Halleluja – székelyföldi missziókerület

Biztatás

Ruthi csoport – kolozsvári missziókerület

Biztatlak arra, hogy ne félj,
Az úton haladj, hogy elérj.
Naómi mellett kitarts,
hogy egyedül szégyent ne vallj.
Bár hosszú az út Betlehemig,
a Kenyér háza befogad téged is.
Hagynak neked kalászt eleget,
az engedelmes szolgakezek.
Kedves Ruth, légy figyelmes,
Sose veszítsd el a fejed.
Boáz lábánál van a takaró,
Naómi tanácsa mindig jó.

Álmodozók csoport – székelyföldi missziókerület

Biztatás Gedeonnak!
Gedeon a barlangba a búzát csépeli
Megjelent az angyal-ijedten figyeli.
Fogadd a küldetést erős, vitéz férfiú
Mentsd meg népedet az ellenségtől!
Rombold le Gedeon, Gedeon az oltárt
Nem tiszteljük, nem imádjuk mi a Baált!
Leromboljuk szépen, rendje-módja szerint
A nép mit tesz? Felháborodik megint!

Ti írtátok
– a pályázatra

Ne félj, az Isten megsegít,
özvegyet, árvát vigasztald,
lelkesít, tartogat még örömet,
az élet: hű társat, gyereket ád az Isten.

Időutazók - 1 csoport – kolozsvári missziókerület

Isten nem feledkezik meg rólad sem!

--------------------------

Ki is gondolhatott volna olyat,
Hogy Nóéról Isten megfeledkezett?
Százhúsz évig felügyelte a bárka építését,
Figyelte munka közben Nóét.
A munkája alatt prédikált
A bűnös nép csak kiabált,
A megtérést nem óhajtották
Csak Isten nevét káromolták.
Nóé bácsi, ne törődj!
Lesz majd neked örömöd.
Nehéz a munka most neked,
A fiaid kisegítenek.
Hagyd a gúnyolódó népet,
Isten megfizet néked.
Jönnek az állatok sorjában,
Nóé betereli a bárkába.
--------------Eljött az eső, Isten megígérte,
Ítéletet bocsátott a bűnös földre.
--------------Nóé bízott az Istenben,
Így Isten őt családjával megmentette.
Nem hagyta veszni a bárkát.
Véghezvitte bennünk a jó munkát.
Nézzünk fel az égre, Jelzést ad a szivárvány íve.

Hajrá Gedeon, veled van az Úr!
Te vagy a kenyér, mely sátrat tör-zúz!
Korsókat a kézbe, helyezz fáklyát bele
Győzd le midiánt mintha egy ember lenne.
Gyertek társaim, üldözzük őket
Űzzük ki Izraelből az ellenséget.
Midián két főnökét sikerült elfognunk,
Istentől van a diadalmunk!
Hajrá Gedeon, veled van az Úr
Ne félj, ne rettegj, megsegít Ő.
Gedeon meghallgatta Isten szavát
Már nem félt, mert tudta, hogy megnyeri a
csatát.
Győztesek csoport – székelyföldi
missziókerület

Rejtvény

6

Ha a pólyákba rejtett betűket helyes sorrendbe rakod, megtudod, mit
jelent Jézus neve. Keress olyan igeverseket a Bibliában, amelyekben
Jézussal kapcsolatban ezek a megnevezések is szerepelnek (három
megnevezés – három különböző igevers). Megfejtésként ezeket az igeverseket kell beküldened címünkre 2013. január 30-ig!

Álmodozók csoport – székelyföldi
missziókerület

Ha fenyeget a gonosz,
Nézz fel az égre,
S tiszta szívvel imádkozz:
„Atyám, segíts meg, kérlek!”

--------------

Ne csüggedj, József,
Mert Isten veled van,
Nem hagy el sosem,
Támogat a bajban.

Hisz Isten ellen cselekedett.
El akarta csábítani Józsefet,
De ő nem akarta, s így bajba keveredett.

Potifár felesége rossznak ígérkezett,

Másnap a kútból kihúzták,
Az egyiptomiaknak eladták.
Húsz ezüst volt az ár,
S megvette őt Potifár.

Testvérei szívén irigység ébredt,
Ami később aztán gyűlöletté lett.
Ezt a gondolatot tett követte,
S a tizenegy testvér őt kútba vetette.

Ez a gyermek, József
Álmokat látott,
Szüleinek, testvéreinek
Mindent elmondott.

--------------

József, az álmok királya

Reménység csoport – székelyföldi
missziókerület

Habcsók csoport – kolozsvári missziókerület

Különleges karácsony

M

elyik volt életed legjobb karácsonya?
Hmmmm... lássuk csak ... „Az, ami-

kor ...” .

Ha most hallanám a válaszaitokat, fogadni
mernék, hogy nem lenne kettő egyforma. Még
akkor sem, ha te is meg a tesód is válaszolnátok!
Na és mitől volt az különlegesen jó? Ajándék vagy esemény? Valami vagy valaki dobta
fel a karácsonyodat?
Mindannyian szeretnénk, hogy az idei karácsonyunk jó legyen. Olyan, mint amikor
még kicsik voltunk, és minden csupa varázslat és titok és izgalom és csillogás és öröm és
illat és éneklés volt. Igen, csak már nem vagyunk gyerekek, és sokmindent tudunk. A
karácsonyi titkok legfeljebb arra jók, hogy ne
mondjuk el a még kicsi és ártatlan tesónak.

Tiniknek

Kui Enikő

További segítség lehet, ha kigondolod kinek a karácsonyát tudnád szintén különlegessé tenni. Kiket tudnál bevonni? Ki segítene neked?

Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni.
Inkább olyasmire, amit szeretnél, eddig nem
volt, és meg tudod – tudjátok csinálni. Lehet ez
akár egy családi terv, aminek te vagy a kiötlője! Nem is hangzik rosszul: a különleges karácsony idei menedzsere...TE!
Adhatok még egy tanácsot? (Adok, úgyse tudod azt mondani, hogy nem :P .) Szóval: amit
kitalálsz, legyen olyasvalami, amit Jézus is veled csinálna szívesen (képzeld el őt ugyanannyi
évesen, mint amennyi vagy most te), ami örömet szerez és elsősorban nem neked. Teszteld
csak le, mennyi örömöd lesz mégis benne!
Különlegesen boldog karácsonyt kívánok! ☺

Szóval bajban vagyunk, ha ugyanolyan karácsonyt szeretnénk, mint régen. Nem lesz
ugyanolyan. De attól még lehet különleges,
csak ki kell találni, hogy mitől legyen az!
Remélem, nagyon kreatív vagy és máris elkezdtél agyalni rajta, mit tehetnél ennek érdekében. Helyes.
Hadd mondjak el egy titkot: akkor lesz vagány a karácsony, ha benne leszel nyakig! Ha
tervezel előtte, dolgozol érte, készülődsz, titkolózol, vagy éppen szervezkedsz, bevonsz
másokat is a tervbe. Ha nem azt várod, hogy
mások előteremtsék neked a varázslatot,
hanem te készülsz rá ezerrel. Tudom,
suli van, sőt! Félév vége, tanulni meg
dolgozatot írni, meg javítani – de hát
kikapcsolódni is kell. Szoktál is.
Akkor most tedd ezt kicsit másképp. Tervezz!
Onnan indulj el a tervezgetésben, hogy milyennek szeretnéd ezt az ünnepet.
Például próbáld befejezni a
mondatot: „szeretném, ha ezen a
karácsonyon ...”
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Tuti karácsony
A csíkszeredai kis és nagy gyerekeket kérdeztünk meg a
tesókhoz fűződő karácsonyi érzésekről

Hogyan viszonyulsz a tesóid
ajándékaihoz?
V: Együtt örülök velük, és az is
nagy örömöt szerez, amit ők adnak
nekem.
N: Kicsit irigy vagyok, ha a tesóm
jobbat kap.
A: Örülök, hogy ők is örülnek az
ajándékaiknak, de azt is remélem,
hogy én is kipróbálhatom az övéiket.
Cs: Örültem, mert tudtam, h én is
játszhatom majd a többiekével.
Á: Örülök, hogy ők is kapnak
ajándékot, s odaadom az enyémet
is nekik kipróbálni.
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K: Mindig szoktam örülni, mert
akkor látom, hogy ők is örülnek.
P: Örülök nekik, mert majd én is
játszhatom velük, ha ideadják.
Ö: Mindig a magma ajándékát
láttam a legjobbnak.
Míg nem voltak kistesóid több
ajándékot kaptál?
V: Egy kicsivel többet, de mióta
tesóim vannak, nagyjából egyformát
szoktunk kapni.
N: Jobbakat kaptam.
A: Sosem volt olyan, hogy én leírtam sok mindent a listára, s mindent megkaptam, de nem is kellett
volna…
Cs: Nem volt különbség, ugyanúgy kaptunk ajándékot. Egymás
szövetségesei lettünk az ajándékozás kapcsán, kitaláltuk, megterveztük a meglepiket.
Á: Nem kapok rosszabb ajándékokat azóta, csak pl. olyan van,
hogy kell osztozni rajta.
K: Ugyanannyit kapunk: fontosat,
de nem drágát.
P: Ugyanannyit kapok, mint azelőtt.
Ö: Mióta többen vagyunk, több jó
ötletünk van. Elkészítjük egymásnak.
Mi az, amitől karácsony a karácsony nálatok? Mit nem hagynál
ki semmiképp?
V: Béke, együttlét, közös szeretet,
ünnepi vacsi.
N: Együtt van a család, közösen
díszítjük fel a karácsonyfát.

A: A kántálás, az öröm és az, hogy
a szülők látják, milyen boldogok a
gyerekek.
Cs: Karácsony este mindig leültünk
a fa köré, felolvastunk, énekeltünk…
Á: Hát, a családot nem hagynám ki.
K: A boldogság. Apa is szabad
szokott lenni, és általában jönnek
hozzánk vendégek.
P: A vacsit nem hagynám ki ☺.
Ö: A közös dolgok: fadíszítés, vacsi, kántálás.
Adj jegyet az ünnepekre eddigi
élményeid alapján 1-től 10-ig!
(Szülinap, névnap, gyereknap, húsvét, pünkösd, karácsony, szilveszter)
V: 10 – karácsony, 9 – húsvét, 8 –
szilveszter.
N: 10 – szülinap, 9 – karácsony, a
többi egyforma.
A: 10 – szilveszter, karácsony, szülinap, 9 – gyereknap, pünkösd, húsvét.
Cs: 10 – karácsony, húsvét, 8 –
pünkösd, gyereknap, 6 – szülinap,
szilveszter.
Á: 10 – karácsony, szilveszter 9 –
szülinap, húsvét, pünkösd.
K: 10 – karácsony, 9 – szülinap, 8 –
húsvét, pünkösd, 7 – szilveszter, gyereknap, névnap.
P: 10 – szülinap, karácsony, 9 –
szilveszter, 8 – húsvét, pünkösd, 7 –
névnap, 6 – gyereknap.
Ö: 10 – karácsony, 9 – szilveszter,
húsvét, pünkösd
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Hogyan alakul a tesóiddal való
kapcsolatod karácsonykor?
Vivien (12): Néha jobbak vagyunk, kedvesebbek a tesóimmal.
Napsugár (10): Egy kicsivel jobbak vagyunk, ő sem veszekszik velem és én se vele.
Anna (10): Megpróbálunk kedvesebbek lenni egymáshoz. Jobban
örülök, hogy tesóim vannak.
Csenge (20+): Jobban összejövünk, többet vagyunk együtt, a közös készülődés legszebb része az
ünnepnek.
Áron (14): Minden jobb karácsonykor, együtt van az egész család.
Krisztián (13): Jó irányba változik. Tervezgetjük, hogyan tudunk
egymásnak örömöt szerezni.
Péter (12): Jobb lesz a kapcsolatunk . Több ajándékot kapunk,
karácsony előtt várjuk a szent estét
s nem veszekedünk annyit.
Ödi (20+): Otthon vagyunk mind,
készítünk vicces ajándékokat.

Beszélgettünk két csíkszerdai gyakorló anyukával is néhány karácsonyi jótanács erejéig:
H Irénke: A karácsony pozitívan befolyásolja a családi kapcsolatokat, jobban
ki tudják mutatni a szeretetet egymás felé a gyerekek, és bár igaz, hogy az ajándékozást nagyban befolyásolják az általános anyagi dolgok, de meg lehet oldani
egyszerűen is, hogy mindenki örüljön. Az is boldogság, ahogy szívesen odaadják
s kipróbálják egymás ajándékait. Nálunk családi szokássá vált a karácsonyi díszek elkészítése, minden évben kerülnek egyedi díszek a fára. Karácsonyt tartjuk
a legnagyobb ünnepnek a családban, aztán a szülinapokat, húsvétot.

B. Rózsika: Már az is nagy öröm,
ahogy a gyerekek izgatottan várják a karácsonyt. Nálunk nincs különbségtétel az
ajándékozásban, mindegyiküknek egyforma értékben veszünk. Adódnak így is kisebb konfliktusok, ha cserélni akarnak, de
megoldják egymás közt, fő az együttlét ☺. A szülinapok és a karácsony a legnagyobb családi ünnepünk.

A legnagyobb ajándék
K

int nagy pelyhekben hullt a hó. Bent a meleg
lakásban mindenki készülődött az ünnepre: elérkezett a várva várt karácsony. Apa a karácsonyfát
próbálta rögzíteni, anya és a dadus a karácsonyi vacsorát készítették (ínycsiklandó illatok szállingóztak a
konyha felől), a tesóm, Peti, éppen karácsonyi ajándékokat „gyártott”. Szóval mindenki el volt foglalva –
kivéve engem. Én csak kuksoltam a szobámban, és
szomorkodtam. Szerettem volna kapni egy új biciklit,
és ehelyett egy hátizsákot fogok kapni. Hogy honnan
tudtam? Előző nap belestem anyáék szobájába, és láttam egy hátizsákot az én nevemmel felcímkézve.
Nagyon rosszul esett, mert apa már annyiszor megígérte, hogy hamarosan megkapom a bringát. Hogy
tehette ezt velem? Már annyira vártam! Még helyet is
készítettem a garázsban számára…
Amíg így tűnődtem magamban, anya kétszer is szólított, hogy jöjjek ki a szobámból, mert vendégek érkeztek. Bár nem volt hozzá nagy kedvem, összekaptam
magam gyorsan az anya kedvéért. Már indulni akartam, amikor váratlanul a szobámba toppant az unokatestvérem, Iza. Mondta, hogy nagyon siet, mert indulnak a nagyszüleihez, majd együtt a
templomba mennek,és csak beugrottak
„Boldog karácsonyt !” kívánni. Ezzel
átnyújtott egy apró csomagot. Nem
időzött tovább, kiment az ajtón, és
én….ismét egyedül maradtam. Kibontottam a csomagot, egy jelen-

téktelen kis fadoboz volt benne, valami faragással díszítve. Nem lepődtem meg, hiszen tudtam, hogy az Iza családja nem túl gazdag, de nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget: egy fürge mozdulattal a játékaim közé dobtam. („Majd amikor jobb kedvem lesz, alaposabban
megnézem.”)
Nemsokára elkészült a vacsora, elfogyasztottuk, majd beigazolódott a gyanúm: megkaptam a hátizsákot, és még
néhány apróságot….
Másnap reggel anya kért, hogy rakjam el a játékaimat, mivel nálunk az a szokás, hogy karácsony reggelén még egyszer rendet rakunk a lakásban. Gyorsan nekiláttam a rendrakásnak, hogy mielőbb túl legyek rajta, de
hamarosan abba is hagytam, amint az Izától kapott kis
ajándékdoboz a kezembe akadt. Szépen ki volt dolgozva…
ahogy így szemlélgettem, felfedeztem a doboz alján valami
írást: „János 3,16”. Mit jelenthet ez? Tűnődni kezdtem.
„Egy igehely lehet!”- gondoltam, és gyorsan meg akartam
fejteni a titkos betűk és számok jelentését. Megkerestem a
polcon a Bibliát, leporoltam, majd rövid keresgélés után
megtaláltam a János evangéliumát, abból a harmadik
részt, így jutottam a 16. versig, amely így szólt: „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Annyira szíven talált az ige, hogy egy pillanatig azt sem
tudtam, miért vagyok a szobámban. Ekkor egy különös
melegség töltötte be a szívemet, és már szégyelltem magam a bicikliért. Megértettem, hogy a legnagyobb ajándék
számomra Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia, aki az én
Megváltóm. Ha a világ összes ajándéka az enyém lenne,
sem tehetne olyan boldoggá, mint Isten szeretete, amely
örökké megmarad. Letérdeltem hát, és megköszöntem a
csodálatos kegyelmet, és azt, hogy Isten ilyen jó hozzám.
A kis fadoboz a polcomon fő helyre került, hogy bármikor
ránézek tudjam: Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék
számomra. Ez volt életem legszebb Karácsonya.
Gál Szilvia és Veres Renáta
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Újszövetségi kézirat az
első századokból

Tudóska

András, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki:
„Megtaláltuk a Messiást”.
Ez mindannyiunk feladata: elmondani másoknak, hogy találkoztunk a
Messiással. De az evangélium a kezdetektől fogva nemcsak élő szóban
hanem írásban is terjedt. A szemtanuk írásos feljegyzéseiből alakult ki az
Újszövetség.
Ahogy az idő telt az emberek egyre több módszert találtak ki üzenetek
közvetítésére, továbbítására. Ugye, természetes hogy a világ legfontosabb
üzenete is hirdetve legyen ezek által.
Írott szövegek nyomtatását már az ókori időkben is alkalmazták. A nyomtatás széles-körben a németországi Johannes
Guttenberg fejlesztései nyomán terjedt el. Guttenberg fő műve
az 1450 körül nyomtatott latin nyelvű Biblia. A hitterjesztők előszeretettel nyomtattak vallásos röpiratokat, könyveket. Minden
idők legtöbb példányban nyomtatott könyve a Biblia, több milliárd példányban nyomtatták.
Nyomdagép

Az evangéliumok
és újszövetségi iratok
eredetije már nagyon
régen elveszett, de
kezdetektől fogva kézzel másolták, sokszorosították őket. Már az első századokban
rengeteg másolat készült, amely másolatok együtt terjedtek a
keresztyénséggel, egészen Európa legnyugatibb vidékeiig,
vagy keleten Indiáig sőt Kínáig. Napjainkban több ezer, az első századokban írt kézirat maradt fenn, amelyek az újszövetség részeit tartalmazzák.

Újságnak a rendszeresen megjelenő
nyomtatott kiadványokat nevezzük. A 17.
században kezdtek elterjedni.

Az üzeneteket, leveleket kezdetben futárok vitték,
vagy az utazók kézbesítették, de több ókori országban
volt postaszolgáltatás. Az 1500-as évektől egyre inkább elterjedt a levelek és csomagok rendszeres kézbesítése. A középkorban nemcsak emberek szállították a
leveleket, de postagalambok is. A postagalambot az utazók kalitkában vitték magukkal, majd amikor elengedték
a madarat, az hazarepült a levéllel együtt.

Az első újság – 1609

Napjainkban a hagyományos postát felváltotta az
e-mail (elektronikus posta), ma már szinte senki sem
küld postán levelet.

A távíró az 1800-as években jelent
meg, legelterjedtebb formája a morze
távíró: elektromos áram által küldtek
rövid és hosszú jeleket. A morze ábécé
betűi tehát rövid és hosszú jelekből állnak: pontokból és vonalakból.

Távíró

Az első távírón küldött üzenetet Samuel Morse írta 1844-ben, egy bibliaidézetet: „Mit mívelt az Isten” (4Móz
23,23).

Postakocsi

Telefon – 1870-es évek. Előbb kézi vezérlésű telefonközpontok voltak, ahol a telefonos kisasszonyoknak be kellett diktálni, kit kapcsoljon. Később a kör alakú telefontárcsával automatikusan fel lehetett hívni a kívánt számot. Az idők során létezett telefonos hírmondó (főleg a rádió elterjedése előtt), vagy a gyerekeknek telefonos mesemondó szolgálat. A telefonos lelkisegélyszolgálat az 1950-es években jelent meg, és napjainkban is sok országban működik.

Telefon

A morze ábécé

Az első hangrögzítő készüléket Thomas
Edison találta fel 1877-ben, a fonográfot.
Utóda a gramofon, majd később a lemezjátszó, magnetofon, cédé lejátszó.
Hanglemezen a Biblia is hallgatható volt.

Gramofon
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Mozi – 1900-as évek. A televízió elterjedése előtt a mozitermekben nemcsak filmeket,
de úgynevezett filmhíradót is
vetítettek.

Korai filmvetítőgép

Kommunikáció –távközlés
A rádió: előbb csak morze jeleket, majd hangot is sugároztak
vezeték nélkül. Az első nyilvános rádióadások az 1920-as években jelentek meg. A kommunista országokban, amikor az evangélium hirdetése nagyon korlátozva volt, nagyon sokat jelentett a
hívők számára, hogy hallgathatták a külföldről sugárzott evangéliumi adásokat. A MERA rádió ma is sugároz magyar nyelvű
evangéliumi rádióadást.

Televízió: az 1950-es években kezdett
szélesebb körben elterjedni. Előbb csak fekete-fehér készülékek, később színes tévékészülék is. A lapos képernyők csak az elmúlt években váltak népszerűvé, addig több
mint 50 éven keresztül katódsugárcsőves
készüléket használtak.
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Rádió

Televízió

Mobiltelfon: az 1990-es években kezdett elterjedni.
Videotelefon: egyelőre még csak az internetes formája terjedt el a videohívásoknak amikor látjuk is, akivel
beszélünk – többnyire a Skype szolgáltatáson keresztül.
Korai mobiltelefon
Az első számítógép, az ENIAC

Az első számítógép, az ENIAC az egyesült Államokban készült el, 1945ben egy nagyméretű teremben. Összsúlya kb. 30 tonna volt. Amint a neve
mutatja, a számítógépeket matematikai számítások elvégezésére tervezték.
A méretük idővel egyre csökkent, és egyre több mindenre használták. Ma
már nagyon kevesen használják a számítógépet számításra.
Az internet az 1990-es években kezdett elterjedni – lényege, hogy a számítógépeket hálózatba kapcsolják, és ezáltal otthonról könnyen elérhetők a
világ bármely pontján közölt információk. Forradalmasította az információszerzést, mégis a legtöbben szórakozásra, kikapcsolódásra használják. Bár
rengeteg a keresztyén internetes oldal, az internet fő veszélye, hogy ugyanolyan könnyen elérhetők a káros, bűnre csábító oldalak, mint a hasznosak.

Összeállította:
Havas Péter

A legfontosabb távközlés
Mivel a bűneset óta Istent nem láthatjuk szemtől szembe, Isten az Úr Jézusban kellet eljöjjön, hogy beszélhessen velünk. Isten hangját a kijelentett
igében és a lelkünk mélyén halhatjuk. Beszélni vele pedig ima által tudunk.

Harmatcseppek 2013-ban is!
Isten meg nem érdemelt kegyelméből tudathatom veletek, hogy a
következő évben is terveink között szerepel kéthavonta útjára bocsátani a Harmatcseppeket. Hálás vagyok Istennek és nektek a
hűségért, szeretetért, türelemért, mellyel minden alkalommal megnyitottátok a lapot. Várom megrendeléseiteket a megszokott módon.
A lap előfizetési ára egy évre 15 lej.
Cím: Dobai Réka
Comuna: Lazuri, 447170
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Valódi örömökben gazdag, áldott karácsonyi ünnepet és boldog
új évet kívánok!
Réka

Kézimunka
Ha karácsonyra gondolok egy szó jut
eszembe: ajándék. Ilyenkor ajándékot kapunk, ajándékot adunk és hiszem, hogy ez
örömmel tölt el. Sok időt szánunk arra hogy
kiválasszuk vagy elkészítsük szeretteinknek
a legszebb ajándékot, ezért úgy gondoltam
készítsünk most karácsonyi ajándékdobozt
amiben elhelyezhetjük az ajándékunkat.
Isten a legszebb és legdrágább ajándékot adta nekünk: az Úr Jézust aki megszületett, hogy nekünk örök életünk legyen. Hát
nem csodás ez az ajándék? Önzetlen szeretetből jött, mert annyira szeretett téged és
engem. Kívánom, hogy mi is ilyen szeretetből tudjunk ajándékot készíteni egymásnak.

Ajándékdoboz készítése
Szükséges hozzávalók: kartonlapok,
olló, papírragasztó szalag, folyékony papírragasztó, karácsonyi csomagolópapír,
ecset, díszítéshez masnik stb.
1. A kartonlapra lerajzoljuk a doboz formáját: lehet ez kerek, ovális, kocka vagy
szív formájú. Kivágjuk. Azután megrajzoljuk
az oldalát, olyan széles sávot vágunk ki,
amilyen dobozt szeretnék. Lehet ez 5 cm
vagy több.
2. Kivágjuk a doboz alját és a szélét, és
egymásra téve a ragasztószalaggal körbe
ragasztjuk az oldalát a doboz aljához.
3. Ha megvan a doboz, akkor elkészítjük
a fedelét ugyanígy: kivágunk még egy kört,
amelynek a mérete megegyezik a doboz aljával és az oldalát is kivágjuk, de ezúttal
sokkal keskenyebb lesz. Ugyanúgy megragasztjuk, mint a dobozt.
4. A karácsonyi csomagolópapírt kivágjuk a méretnél egy kicsit nagyobbra: az alját, a tetejét és a két szélét. Ecsettel egyenként bekenjük, és rá ragasztjuk a dobozra:
az aljára és a tetejére jön a kerek és a két
szél az oldalára. Csak a doboz külsejét
vonjuk be a csomagolópapírral.
5. Miután megvan, összerakjuk a dobozt
a tetejével ,és kidíszítjük. Igekártyát vagy
masnit ragaszthatunk rá.
Pál Eszter
Homoródszentmárton

