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A legjobb helyen

zeretem vizsgálgatni, megfigyelni a mindennapi apró történéseket, boncolgatni,
hogy mi miért történik. Különleges látni, ahogy
egy apró dolog nagy változást eredményez.
Akár te is kipróbálhatod.

Egy kör alakú karton egyik oldalára rajzolj egy
madarat. A másik oldalára (fejjel lefelé) egy üres
kalitkát. A kört két oldalon lyukaszd ki és fűzz bele egyszerű
fonalat.
– Szabadon van a madár vagy benne van a
kalitkában?

– Szabadon, mondod
helyesen.

– De én erre azt mondom, hogy attól függ. Ha
a két fonalvéget tartva
többször megpörgeted a
kört, majd hirtelen kifeszíted, úgy látod, mintha
a madárka benne lenne a
kalitkában.

Valaki velünk is el
akarja hitetni, hogy jó nekünk, szabadon azt tehetünk, amit csak akarunk.
De egyik hazugság hozza
maga után a másikat, egyik szófogadatlanság a másikat, az önzés
után jön a harag, a gyűlölet, talán még a sértő
szavak, tettleges bántás is előfordul. Ha engednénk, hogy Isten kezébe kerüljön az életünk helyesen látnánk helyzetünket. Jézus épp ezért jött:
ki akar szabadítani Sátán kötelékéből.
Majd keress egy színes vagy fehér papírt. Rajzold körbe az egyik pohár alját és vágd ki, majd
mint a virágszirmokat vágd be a kört a sugarai
mentén, de nem egészen a közepéig. Az így kapott
kis „fülecskéket” hajtsd be a kör közepe felé
egyenként. Lett egy kis papírvirágod, ami még
A lapszám megjelenik a ‘4H’ / Magyar Misszió támogatásával.
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bimbós. Meg kell várni, amíg beindul benne valami
és kinyílik. Még a kör mérete sem számít. Egyetlen
dolgon múlik a csoda: hova teszed a kis bimbót. Ha a
bimbót egy vízzel teli tálban óvatosan ráteszed (szirmokkal felfelé) a víz tetejére, csak pár percet kell
várnod és a szirmok megmozdulnak. Egyik a másik
után nyílik majd. Mintha erővel telne meg az élettelen papír, amint magába szívja
a vizet.
Így történt velem is,
amikor észrevettem,
hogy szükségem van Istenre, hogy Ő vegye kezébe az életemet. Nélküle
élettelen, szennyel, bűnnel teli voltam. Értéktelen. Elveszve a bűneimben. Próbáltam jó, engedelmes, segítőkész lenni,
de csak pár napig tartott.
Vagy még annyit sem. Aztán
megértettem, hogy Jézus, aki
ENGEM nagyon szeret, pont
azért jött, hogy megkeressen és
egy olyan helyre vezessen, ahol
minden feltétel adott ahhoz, hogy bővölködő életem
legyen. No, nem a családomat változtatta meg, nem
cseréltem sem lakást, iskolát vagy barátokat. De azóta naponta lehetőségem van Isten jelenlétében élni.
Igéjén keresztül élettel tölti meg szívemet és Lelke
által tanácsol, vezet.

Tudd, hogy TÉGED is nagyon szeret Jézus! Kívánom, hogy minél hamarabb találkozz Vele és engedd,
hogy szeretetből tanácsoljon, vezessen, bővölködő
életet adjon.

Boda Józsika

Bemutatkoznak az ippi
vasárnapi iskolások

Gréczi Rolland

Amikor azt halljuk, hogy elveszett, rögtön az a
gondolatunk támad, ki veszett el, mi veszett el, hogy
veszett el – meg kell találni. Az Úr Jézus, amikor az
elveszett juhról vagy drachmáról beszél, azt szeretné
megértetni velünk, hogy mindazok akik Isten nélkül
a bűnben élnek elveszett emberek. Ennek ellenére nagyon értékesek Isten számára és az Úr Jézus azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa őket.

Fekete Máté Csaba

Miért kellett elmondja az Úr Jézus ezt a történetet az embereknek?
Loretta: Hogy megértsék: Jézus a bűnösökért jött.

Kik igyekeztek Jézushoz hogy hallgassák?
Anett: A vámszedők és a bűnösök, akik tudták hogy meg kell térjenek.
Miért örül az Úr Jézus mikor egy bűnös megtér?
Viktória: Mert a bűnösökért halt meg.

Soroljatok fel személyeket a bibliából, akiket
Jézus megmentett?
Józsika: Máté, Zákeus, Mária –Magdaléna.

Fekete Viktória Sára

Kérdezett: Fekete Erzsike, gyerektanító
Szabó Axa

Salánki Alexandra

Dávid és Góliát

Dávid, Dávid a nagy sztár,
Ki legyőzi a nagy óriást!
Bátorság és Hűség jellemzi őt,
Isten megsegíti őt,
Bóné Gréczi Loretta Cecilia

Szabó Anett

Csak te vagy oly bátor,
Hogy vele megbirkózol.
Te leszel a győztes,
Góliát pedig vesztes.

Dávid nem fél senkitől,
Bizalmat kap Istentől,
Van mersze szembeszállni Góliáttal,
Bár testvérei megpróbálják visszatartani,
A legnagyobb, legerősebb filiszteussal. Ő soha nem fogja feladni.
Nem fél, nem szalad el előle,
Istenben bízva szembeszáll vele.
Góliát felszerelkezve áll a csatatérre,
Dávid pedig egy parittyával szerényen.
Két hegy között egy völgyben,
De Dávidnak bárminél nagyobb előnye van:
Megvív egy férfi meg egy gyerek.
Isten az, aki mindig vele van.
A gyerek lesz a győztes,
A filiszteus pedig a vesztes.
A filiszteusok lenézik Dávidot,
Azt hiszik nem győzi le Góliátot.
Izráel népe csak neked szurkol,
Bár biztos, hogy legyőzi őt,
Ne félj, csak légy bátor!
Bátorságot kap Istentől.
Isten mindig veled van,
Mindig megvéd a bajban!
A verset a tavalyi pályázatra írta a kolozsvári Oroszlánok csoport.
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Engedd magad megtalálni!

S

oha nem fogom elfelejteni azt a nyarat, amikor
középső gyermekünket néhány percre elveszítettük. Hát még ő! Kicsike volt, s miközben ügyeket
intéztünk egy nagyobb városban, egyik hivatalból a
másikba mentünk, az apukája azt gondolta, hogy velem van, én meg azt, hogy vele. Csakhogy ő egyikünknél sem volt, hanem elsodródott a tömeggel, s fogalma
sem volt, merre induljon, hol keressen minket. Hála
Istennek, amikor rájött, hogy nem talál, helyben maradt, így elég rövid idő alatt sikerült megtalálnunk.
Volt öröm, megkönnyebbülés, hálaadás!

Elveszettnek lenni egyáltalán nem kellemes, sőt, kimondottan félelmetes. A fiúnk egész életében emlékezni fog erre az esetre és soha többé nem akarja újból
átélni ezt az élményt. A Biblia szerint mindnyájan elveszettek vagyunk. „Mindnyájan tévelyegtünk,
mint a juhok, mindenki a maga útját járta”
(Ézsaiás 53, 6). Ha még nem érzed magad rosszul
emiatt, talán azt sem tudod, hogy el vagy veszve.
Ezért nem is keresed az igazi gazdád. Hiszen vannak
szüleid, pajtásaid, rokonaid, akik szeretnek, és úgy
gondolod, hogy minden rendben. Pedig egyáltalán nem így van! Aki nincs élő, személyes kapcsolatban Istennel Jézus
Krisztus által, az el van veszve.
De van számodra egy jó hírem! Jézus, a jó pásztor
azért jött le erre a földre, hogy életét adja ér-
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ted, megkeressen, báránykájáBoros Emília
vá fogadjon. Ő maga mondta,
hogy „Én vagyok a jó Pásztor. A jó Pásztor életét adja
a juhokért” (János 10, 11). Ő
azt is megígérte, hogy aki Hozzá jön, azt Ő
nem küldi el (János 6, 37).
Viszont akkor is lehetsz elveszett, ha már
a jó Pásztor báránykája vagy, hiszen az ellenség folyton azon fáradozik, hogy elrabolja
a juhokat, elcsábítsa őket a pásztoruk mellől. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy nem
töltesz elég időt a Pásztorod közelében (elhanyagolod a napi csendességet), nem hallgatod a szavait (nem olvasod a Bibliát), nem figyelsz a hangjára (a benned megszólaló
Szentlélek, vagy a lelkiismereted hangja),
nem engedelmeskedsz neki és így egyre jobban távolodsz tőle. Úgy gondolod, hogy egy
csomó izgalmas dolgot kipróbálhatnál, ha
nem kellene folyton a Biblia szavaira figyelni, meg a vasárnapi igehirdetések üzenetének engedelmeskedni. Csakhogy Jézus nem
olyan pásztor, aki nem törődne a juhaival! Ő
képes otthagyni kilencvenkilenc báránykáját
azért, hogy ezt az egyet, aki elkóborolt, megtalálja. Nem hagyja elpusztulni, hanem utánamegy, vállára veszi és hazaviszi. Otthon
aztán mindenkivel megosztja az örömét, hiszen megtalálni valamit, valakit, aki elveszett, hatalmas megkönnyebbülés, óriási
öröm.
Te eldöntötted-e már, hogy Jézus nyájához
akarsz tartozni? S ha ez már megtörtént,
milyen kisbárány vagy: szófogadó, vagy
olyan, aki folyton ellenkezik, idegen hangokra is figyel és időnként elkóborol?
Ha most éppen eltévedtél, nem hallod
a Pásztorod hangját, nem beszélgetsz Vele, hidd el, hogy nagy veszélyben vagy! Kérlek, kiálts Jézushoz, kérd Őt, hogy fogadjon
vissza a nyájba és törekedj ezentúl arra, hogy Pásztorod kedvében járj. Csak akkor lehetsz
igazán boldog, ha teljes lényeddel Rá figyelsz és engedelmeskedsz Neki. Ha pedig
még soha nem volt igazi találkozásod Vele, hidd el, hogy Ő
már régóta keres téged. Engedd magad megtalálni!
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Elveszett és megtaláltatott

E

nyhe tavaszi szél járkált a fák között Kerek-erdőben. Simogatta a fa
ágait, és csalogatta a rügyeket. Kezdett
éledezni az erdő a hosszú téli álomból. A
madarak is egyre többet csicseregtek, énekeltek, hangjuk már messze elhallatszott.
Egyik reggel nagy döbbenet és kétségbeesés lett úrrá Kerek-erdőn. Nem találták sehol Flórián farkast. Még legjobb barátja Pufi farkas sem tudott róla semmit.
Összeverődött Kerek-erdő apraja-nagyja
Tölgyikéhez, hogy mindenről pontosan értesüljenek. Nagy zaj és zsibongás volt
mindenhol. Nem lehetett hallani, hogy
Uhu bácsi mit mond az állatoknak, olyan
nagy zaj volt. Egyszer csak néma csend
lett mindenhol, a kis ösvény mentén az állatok falként két oldalra húzódtak, valakit
előre engedtek az ösvényen. Farkas Apó
volt az. Ő volt az erdő bölcs farkasa, és az
ő fia volt Flórián. Lehajtott fejjel, csendesen ballagott az ösvényen, egy levél volt
nála. Néhányan összedugták a fejüket, és
azon tanakodtak, hogy vajon Flóriántól
van-e a levél, és ha igen, mit írhat rajta?!
Farkas Apó megállt Uhu bácsi mellett,
letörölte a könnyeit, majd csendesen megszólalt.

A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd

Mesesarok ovisoknak
– színezovel

– Flórián elment. Ő döntött így. Ezt a búcsúlevelet hagyta. „Apám! Ma reggel elmegyek. Itt
hagyom Kerek-erdőt. Túl kicsi ez az erdő nekem, akarom tudni, hogy mi van azon túl, szórakozni akarok, új barátokat keresni, kalandokat, izgalmakat átélni. Nekem Kerek-erdőben
unalmas volt az élet. Elvittem mindent, amit
úgy gondoltam, hogy jogosan megillet, és megérdemlek. Ne várjatok haza, nem jövök többet
vissza.”

Mire Farkas Apó a levél végére ért, nem csak
ő sírt, hanem az állatok mind, akik ott álltak.
Erre még Pufi sem gondolt, bár Flórián régóta
beszélt neki erről a tervéről, de úgy gondolta,
hogy soha nem teszi meg. Tévedett. Nem sajnálta, hogy barátja elment, hanem inkább azt
sajnálta, hogy nem ment vele.
– Kerek-erdőn túl, biztos, jobb az élet! – gondolta magában, és egy nagyot sóhajtott.

Farkas Apó nem törődött bele, hogy fia elment, és elveszett a nagyvilágban, hanem haza
várta. Minden nap kiment Kerek-erdő szélére,
a Nagy Tisztásra, és várt, vár, és várt. Teltek a
napok, hetek, hónapok, és újra tavasz köszöntött be Kerek-erdőbe. Flórián nem jött többet
haza, úgy, ahogy előre megmondta. De hiába
telt el olyan hosszú idő, Farkas Apó kitartóan
kiment minden nap a Nagy Tisztásra, ha esett,
ha fújt, ha havazott, ha tűzött a
nap, és várta haza a fiát.

Harmatcseppek - 2013. március-április

4

Ezalatt Flórián járta az
erdőket, mezőket, néha
még a városba is bemerészkedett. Egy bandához
verődött, és velük élte az
életét. Először úgy tűnt,
hogy minden szebb, érdekesebb, és vagányabb,
mint otthon. Hamarosan
megváltoztak a dolgok. A
banda rossz társaság volt.
Verekedtek, fosztogattak,
mindenféle rosszat elkövettek. Valami nagyon
rossz dolog történt, egy rablás
után a banda osztozkodni kezdett
a zsákmányon, amikor Flóriánt a
banda tagjai jól elverték, aztán
mindenét elvették, és otthagyták
félholtan. Tél volt. Napokon át
vonszolta magát sebesülten, lázasan és éhesen, amikor egyszer
csak összerogyott. Akkor eszébe
jutott Farkas Apó, látta maga
előtt. Soha nem érzett ilyen fájdalmat a szíve táján, mint most. Nem
a verés miatt fájt a szíve, hanem
azért, amit tett, hogy megbántotta
azt, aki őt mindenkinél jobban
szerette.
– Hazamegyek! – mondta elhaló
hangon, és könnyei folytak végig
az arcán. – Csak legyen annyi
erőm, hogy hazamehessek és bocsánatot kérhessek Apótól, mielőtt
meghalok – suttogta Fórián az ég
felé nézve, és a Nagy Királyra
gondolt.

– Bárcsak hamarabb hazajöttem volna! Bárcsak elmondhattam volna Apónak, hogy megbántam, hogy
elmentem, és bocsásson meg nekem – mondta csendesen Flórián.

– De jó, hogy hazajöttél! Minden nap vártalak. Tudtam, hogy visszajössz. Már rég megbocsájtottam – hallatszott Farkas Apó kedves hangja. Flórián azt hitte,
hogy ez csak a képzelete, de amikor kinyitotta a szemét, megpillantotta az édesapja arcát.
Farkas Apó az ölébe vette fiát. És ahogy haladt az
erdei ösvényen, minden házba bekiáltott.
– Gyertek, nézzétek, a fiam él. Elveszett volt, de
megtaláltam. Újra itt van.

Erre a hírre mindenki előjött. Sírtak újra Farkas
Apóval, de nem a szomorúságnak, hanem az örömnek
a könnyei voltak ezek.

Pár hét múlva Flórián sokkal jobban lett, akkor
Farkas Apó összehívta az erdő állatait, hogy vele örüljenek, hogy a fia él, és otthon van.

Minden erejét összeszedte, és
vonszolta-vonszolta magát árkonbokron át, amíg újra össze nem rogyott. Megpróbált felállni, de nem
sikerült, akkor vette észre, hogy a
Nagy Tisztáson rogyott össze. Kerek-erdő felé fordult. Sírt.
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Csoportos játékok
Közeledik a jó idő, amikor egyre többet lehetünk
odakint a barátainkkal, szerezhetünk új ismerősöket.
Íme pár játékötlet, amit könnyűszerrel kipróbálhatsz
akár a vasárnapi iskolában vagy örömhírklubban is!

Fejbecsapós

A játékosok bemutatkoznak egymásnak. Ezután a
csoport ülve vagy állva kört alkot. Valaki a kör közepére áll egy összetekert újsággal a kezében. A körből egy személy megnevez valakit, mire a kör közepén állónak rá kell ütnie az újsággal az illető fejére.
Ha a megnevezett személy az ütés előtt mond egy
másik nevet a csoportból, a középső játékos igyekszik az új célpontot eltalálni. Addig folytatódik a névmondogatás, míg valaki el nem késik vagy rossz
nevet nem mond (a kör közepén állóét vagy olyan
személyét, aki nincs is jelen). Ekkor az elkésett játékos, amellett hogy fejbeütik (óvatosan!!!), helyet kell cseréljen a középen állóval. A játékot az előzőleg újsággal csapkodó indítja. Ha már alaposan megjegyezték a játékosok egymás nevét, tovább lehet
fejleszteni a játékot úgy, hogy ezúttal mindenki zöldség, gyümölcs, állat vagy biblia személy nevét választja.

Lábracsapós

Ez a játék hasonlít az előzőre. Itt azonban kötelezően ülve alkotnak
kört a csoporttagok. A körbe bekerül egy üres szék is. Az akinek a bal
keze felől van az üres szék, hív egy személyt a körből. Lehet használni
ismerkedésképpen a saját neveket, de ismerősök között előzőleg választhatnak a játékosok bármilyen más nevet (zöldség, gyümölcs, állat
vagy bibliai személy). Aki hallja a nevét, igyekszik minél gyorsabban
felpattanni és az üres székhez szaladni. A jobb keze felőli játékos
visszatarthatja, ha hamarabb ráüt a térdére, mint ahogy ő feláll. A hívogató személy addig szólítja a neveket, amíg valakinek végre sikerül
az üres székhez jutnia. Ezután az hívogat, akinek a bal keze felől
megürült a szék, azaz aki legutóbb elszalasztotta a szomszédját.
Egyetlen egy személyt nem lehet hívni, azt, akit nem őriz senki az üres
szék bal oldalán.

Névsor széken

Felállítjuk a székeket egy sorba és mindenki feláll egy-egy székre. A
feladat: a nevek egyszeri elmondása után névsorba állni a székeken
úgy, hogy senki nem léphet le a földre. Vigyázat a tülekedésnél!! (sorrendbe állhatunk akár nagyság, születési hónap, életkor, testvérek száma, stb...alapján is)

Rejtvény

Keresd meg a képeken az elveszett (összekeveredett) dolgokat, majd mindegyik nevét
keresd meg a betűhálóban és húzd ki. Haladhatsz fentről le, ás átlósan. Ha mindet
megtaláltad (19), akkor olvasd össze a
megmaradt betűkből a megfejtést. Ehhez
mindegyik sorban az utolsó megmaradt betűre lesz szükséget.
A megfejtést küldd be címünkre
június 15-ig.
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Ki mit veszít, s mit talál?

N

em kellemes élmény elveszíteni valamit.

Ez alól egyetlen kivételt tudok: az „elvesztettem zsebkendőmet...” játék. Emlékszel még rá, milyen nagyon vártad te is, hogy elveszítsed és futhass?
Régi szép idők... innen is látszik, hogy bár te sose
öregszel, de azért telik az idő :D.

Találni, az már egészen más dolog. Egyszer gyerekkoromban sok pénzt találtam a földön. Olyan
szerencsésnek éreztem magam! Azután hetekig úgy
jártam, hogy folyton a lábam elé néztem, hátha
megint találok pénzt. És képzeljétek, persze hogy
nem találtam .
Az elvesztéssel kapcsolatban van még egy kis
mondanivalóm:

Egyszer nagyon belezúgtam valakibe. Középiskolás voltam, és akkor már valamennyire rend volt az
életemben – ami azt jelenti, hogy Jézus volt a kapitány, és én igyekeztem neki tetsző életet élni. Engedelmességet ígértem, és a szívem tisztaságára nagyon vigyáztam – nem feküdtem le soha (senkivel)
megterhelt lelkiismerettel. Szóval annyit tudtam,
hogy Jézus kell legyen az első számomra, és, hogy
„jobb az engedelmesség, mint az áldozat”. Na most
hogy jön ez ide? Szerelmesen minden szabad (és foglalt) percemben a nagy Ő-re gondoltam,
és azon álmodoztam, mi
lenne, ha... ha ő is szeretne,
ha járhatnánk együtt, ha...
Közben persze az eszem
tudta, hogy ennek még
nincs itt az ideje, miközben
más dolgoknak meg éppen
most van itt az idejük. És
akkor elszomorodtam. Olyan
gondolataim voltak, hogy bezzeg
aki „nem tért meg”, az csinálhatja ami jólesik, mert
neki szabad, hogy én elveszítek valami szépet az életemből, hogy boldogabb is lehetnék, ha nem kérné
tőlem Jézus azt, hogy engedelmeskedjek neki, és tanuljak meg türelmesen várni az ő idejére. Igen,
úgy éreztem, mintha elveszítettem volna valamit. Pontosabban, mintha Jézus elvenne tőlem valamit, amihez nekem jogom van!! Már
épp azon voltam, hogy rettenetesen sajnálom
magam és elmerülök ábrándjaim világában,
amikor egyszer csak –
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Tiniknek
– egyszercsak a Szentlélek
Kui Enikő
vett egy botot és fejbekólintott vele. Nem fájt, csak kitisztult tőle a
fejem :D. Hirtelen átláttam béna önsajnálatomon. Elvett tőlem az Úr valamit? Nem. Eltiltott a szerelemtől? Nem. Boldogtalanná tett?
Nem. Akkor meg mi bajom? Hogy az álmaim
egyelőre csak álmok? Hogy nem kelt életre
fantáziavilágom lovagja? Rájöttem, ez az
egész gondolatsor csak egy szép kis csapda,
amit az Ellenség állított fel, s én belesétáltam.

Ami még nincs, azt nem veszíthetem
el! A hiányérzetem csak pára, ködösítés.

A való világban más volt a helyzet: egy szerelmes, de még éretlen lány meg kellett tanuljon néhány leckét, hitének, bizalmának erősödnie kellett.
Na és azután? – kérdezheted. Az a szerelem
elmúlt, ma csak mosolygok rajta. Azonban
egyáltalán nem lényegtelen, hogy sebek nélkül múlt el, mint ahogy felszárad a pára! A
kihagyással semmit nem veszítettem, sőt!!!

Néhány év múlva azután eljött a megtalálás
ideje is. De ez már egy egészen más történet...
U.i. Ha egyik- másik álmod nem válik valóra, ne keseredj el. Nem jelenti
azt, hogy valamit elveszítettél. Búsulás vagy önsajnálat helyett inkább
azon gondolkodj, mit találhatsz, tanulhatsz abban a helyzetben.
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Akikre Isten rátalált

A Biblia szerint „mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta (Ézs 53.6)” De az Úr mindenkit hív, hogy
térjünk meg gonosz útjainkról Őhozzá. Az alábbiakban néhány
híres emberről olvashatsz, akik válaszoltak az Úr hívásának.
Augustinus (Szent Ágoston), hippói püspök (Kr.u. 354-430). Észak-Afrikában született. Az édesanyja hívő keresztyén volt, az apja pogány. Fiatal korában kicsapongó életet élt, különféle vallások és a pogány filozófia iránt érdeklődött. 32 éves lehetett, amikor egy gyerekhangot hallott, mely így szólt: vedd
és olvasd. Ezt isteni hangnak vélte, kinyitotta a keze ügyében levő Szentírást,
és a következőkön akadt meg a tekintete: Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben … hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust … (Róm 13,13-14) Azután megkeresztelkedett, és néhány év múlva Hippó városának püspöke lett. Híres igehirdetővé vált, nagyon sok keresztyén könyvet
írt, gondja volt a szegényekre.
Plaise Pascal (1623–1662) francia matematikus, fizikus,
feltaláló – megtérése után vallásfilozófus. A világon az elsők
között készített fogaskerekekkel működő számológépet. Többek között a valószínűségszámítást, hidrodinamikát, és gázok nyomását tanulmányozta. 31 évesen, 1654. nov. 23-án
éjjel volt a lelki megvilágosodása. Megtapasztalását egy papírra írta, melyet a ruhájába belevarrva mindig magánál hordott: „Tűz…tűz... Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene... Bizonyosság... Öröm, béke. A Jézus Krisztus Istene, Ő
az én Istenem... Hadd legyek Veled mostantól örökre... soha
ne feledjem szavad.” Attól az éjszakától fogva teljes életével
Istent szolgálta, vallásfilozófiai műveket írt.
Korabeli ábrázolás, amelyen Spurgeon több mint
10.000 ember előtt prédikál Londonban 1858-ban

Pascal fogaskerekekkel működő számológépe.

C. H. Spurgeon (1834–1892), angol baptista prédikátor. 15 éves korában összetörtnek és nagyon nyomorultnak érezte magát. Elhatározta, hogy végigjárja
az összes istentiszteleti helyet amíg üdvösségre és
bűnbocsánatra nem talál. Egy vasárnap reggel a hóvihar miatt nem jutott el csak egy kis imaterembe, ahol
kb. 15 ember gyűlt össze. Egy egyszerű mesterember
(cipész vagy szabó) kezdett el prédikálni. Egyszer
csak Spurgeon-re mutatott az ujjával és így szólt: „Fiatalember, Ön nagyon nyomorultul néz ki!” Majd így
folytatta: „Fiatalember, nézz Jézus Krisztusra!” Hirtelen
minden megvilágosodott Spurgeon előtt. Átadta az
életét az Úrnak. Spurgeon híres igehirdető lett, életében több mint 10 millió embernek prédikált. A „prédikátorok fejedelmének” is nevezik.

C. S. Lewis (1898–1963) – ír keresztyén iró, a Narnia krónikái írója. 15 éves korában ateista lett. Részt vett az első világháborúban, majd tanárként dolgozott. A
megtérése 33 éves korában volt. Egy napon sokat beszélgetett két keresztyén barátjával. Másnap a testvérével Whipsnade-be indult kirándulni motorbiciklivel. Amikor elindult, még nem hitte, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, amikor megérkezett, már
igen. Megtérése után sok keresztyén könyvet írt, köztük a Narnia Krónikái hétrészes
regénysorozatot.

A Narnia krónikái 7 kötete
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Richard Wurmbrand (1909-2001), Bukarestben
született német anyanyelvű zsidó családban. Fiatal korában aktív kommunista volt: 3 évre börtönbe is zárták
kommunista tevékenysége miatt. Egy erdélyi faluban
egy idős, hívő német ács azért imádkozott, hogy addig
ne haljon meg, amíg egy zsidó embert nem vezet Jézushoz. Az első zsidó, akikkel találkozott Richard
Wurmbrand volt és felesége, akik abba a faluba látogattak 1937-ben. Az ács egy Bibliát ajándékozott nekik.
Nemsokára Richard Wurmbrand és felesége keresztyén
lett. Miután a kommunisták hatalomra kerültek
Romániában, Wurmbrandt 14 évet töltött börtönben a
hite miatt, majd családjával együtt külföldre költözött, és
az evangélium hirdetésével és az üldözött keresztyének
megsegítésével foglakozott.

Hindu jógit ábrázoló szobor
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Jilavai börtöncella – Wurmbrand itt is raboskodott a hite miatt

Rabi Maharaj – igehirdető, az Egy guru halála c. könyv
szerzője. 1947-ben született, Trinidad szigetén. Az apja híres hindu jógi volt. Egész nap lótuszülésben ült és nem
szólt egy szót sem senkihez – a hinduk szentként imádták.
Apja halála után Rabi is elhatározza, hogy követi példáját,
és hindu jógi lesz. Tizenéves korában, egyre több lelki harcon ment keresztül. Egyszer egy kígyó megtámadta, és
nem volt hova meneküljön. Ijedtében felkiáltott: „Jézus, segíts!” – és a kígyó megfordult, és elsiklott. Nem sok idő múlva unokatestvére, aki keresztyén lett, meghívta egy keresztyén közösségbe, ahol Rabi átadta az életét Jézusnak. Keresztyén igehirdető lett, az egész világon hirdeti az evangéliumot.

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat segélyeket oszt Srí Lankában

Alin Blaine néven volt
híres bűvész

Tudóska

Szenczy Sándor – a magyarországi
Baptista Szeretetszolgálat vezetője. 1965ben született. Családja nem volt vallásos,
szülei elváltak. Tizenéves korában bulikra
járt, gyakran fogyasztott alkoholt és kábítószert. A katonaságban őrszolgálat alatt a titkos katonai telefonvonalon unalomból a többi katonai őrtárssakkal beszélgetett. Egy katonatársa beszélt neki az Úr Jézusról, akivel
csak telefonon beszélt, de személyesen sohasem látta. A katonaság után baptista lelkipásztor lett, és a Baptista Szeretetszolgálat
vezetője. Nagyon sok országba, katasztrófa
vagy háború által sújtott vidékekre visznek
segélyeket a szegényeknek, rászorulóknak.

Alin Lolos – 1984-ben született Romániában. 16 éves korában
bemerítkezett egy hívő gyülekezetbe, majd teológiai iskolát járt,
anélkül hogy átadta volna az életét az Úrnak. Utána elkezdett bűvészkedéssel foglalkozni és Románia egyik leghíresebb és legsikeresebb bűvésze lett Alin Blaine néven. Rengeteg pénzt keresett a
bűvészmutatványaival, de nem volt lelki békessége. 27 évesen,
2011-ben teljes szívvel megtért az Úrhoz, és abbahagyta a bűvész
szakmát. Azóta mindenütt hirdeti a valódi megtérés szükségességét.
Harmatcseppek - 2013. március-április

Annyit kell tudnunk erről a csoportról, hogy ebben az iskolai évben Jézus példázatait
tanulmányozták, és igyekeznek gyakorlatba ültetni sok mindent abból amit tanulnak...
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A zilahi ötödikes-hatodikosok írásai

Lázár és a gazdag példázata engem arra késztetett, hogy másokkal (a szegényekkel) jobb szívű legyek: ha fázik egy ruhát adjak neki, vagy segítsek, amiben
tudok. Isten majd emlékezni fog ezekre a dolgokra és minden jótéteményeimre.
Hari Rudolf

Már kicsi koromtól nagyon szeretek vasárnapi iskolába járni. Ebben az évben nagyon sok mindenről tanultunk, mégis az imádságról szóló lecke érintett meg legjobban. Csodálatos dolog az, ahogy Isten meghallgatja imáinkat. Lehet, nem úgy, ahogy
mi szeretnénk vagy amikor mi kérjük, hanem az Ő akarata és időzítése szerint.
Nemrég elhatároztuk, hogy meglátogatjuk a Down-kóros gyerekeket. Hisszük,
hogy az Isten akarata, hogy odamenjünk és Ő általuk is szólni fog hozzánk!
Fazakas Edina

Vasárnap reggel fél nyolckor ébredek és szívesen megyek a vasárnapira, mert ott találkozom a barátaimmal. Rövid beszélgetés után elkezdődik a tanítás.

Egyik alkalommal a gazdag és Lázár történetéről tanultunk. Ebből a történetből azt
értettem meg, hogy legyek kedves, szerető-kész másokkal, ahogy az Úr Jézus is viselkedett másokkal. A tékozló fiúról is tanultunk, aki arra figyelmeztet minket, hogy ne legyünk lázadók, tékozlók, hanem legyünk engedelmesek, alázatosak elsősorban Istennel
szemben. Az elveszett bárány története nagyon tetszett azért, mert az Úr Jézus a jó
pásztor, aki nagyon szeret engem és mindenkit, ezért számíthatok Rá mindig, minden
helyzetben.
Kelemen Klaudia

Én azért döntöttem úgy, hogy elmegyek ezekhez a beteg és segítségre
szoruló gyerekekhez, hogy egy ének, zene vagy játék által vidámmá tegyem
a napjukat. Nekik nem volt sok örömük. Sok ilyen Down-kóros vagy más
maradandó sérüléssel született gyermeket elhagyják a szülei. Talán egy
ilyen szolgálat által megértik, hogy Jézus őket is szereti és húsvétkor a tojásfestéskor gondolhatnak rá. Ez a szolgálat mindenkinek hasznos, elsősorban nekünk, mert így ez már egy kincs nekünk a mennyországban.

Kelemen Kata, Zilah
Az elveszett drahma

A második dolog, pedig az, hogy ők úgy-ahogy megtérhetnek, vagy elmondanak egy imádságot, amit Isten megjutalmaz. Ha mi csak azért
imádkozunk, mert ez szokás, azt hiába tesszük. Hidd el azt, amit mondasz
és tiszta szívből mondd. Ők nem tudják irányítani magukat. Nem csak
Down-kóros gyerekekhez kell menj azért, hogy kincset gyűjts a mennyben,
hanem talán a barátoddal, unokatestvéreddel kell elbeszélgetned. Én sok
sikert kívánok annak, aki ezt megpróbálja.
Nagy Gergő

Szabó Anett, Ipp

Fekete Viktória Sára, Ipp

Bóné Gréczi Loretta Cecilia (13 éves), Ipp

Szeptember óta az ötödikes-hatodikosokkal járok a vasárnapi iskolába, ahol sok jót tanulhattam: a kapzsiságról, a büszkeségről, és arról is, hogy homokra házamat ne építsem.
Megértettem a büszkeségről, hogy nem jó dolog: „a büszke ember megaláztatik, és az alázatos felmagasztaltatik”. Megértettem, hogy a szeretet egy jó dolog és mi kell szeressünk
másokat, akárhogy nézzenek ki, mert az Úr Jézus is minket feltétel nélkül szeret. Úgy
szeretett minket, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök életet legyen.
Major Patrik

Levelek
A 2013-as év január-februári lapszám rejtvényének megfejtése: Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! (Zsoltárok 143,10)
Helyes megfejtők: Ceterci Norbert Rudolf – Magyarlápos, Kaszta David, Szilágyi Sára
– Szilágyballa, Magyari Viorel, Deák Mirjám, Réz Cornel – Hegyközszentimre
Jutalomban részesül Deák Mirjám. Gratulálunk. Jutalmad postán érkezik.

Quilling – papírcsodák

Mindig jól jön egy újabb ötlet az üres falak díszítéséhez
vagy egy szeretetteljes ajándék készítéséhez! Valamikor régebb már bemutattuk a qulling technikát (papírcsík-technikát), most lássunk pár újabb ötletet, más megvalósítást.

Interneten, kézimunkás gyűjteményekben, folyóiratokban
sokszor lehet találkozni ezzel a technikával. Első látásra bonyolultnak tűnik, de amint kipróbálja egyszer az ember lánya
(fia) gyorsan megszereti, és a lehetőségeknek csak a kreativitásunk, türelmünk szab határt.

Szükséges kellékek: színes papír, olló, ragasztó – lakkosra száradó (pl. folyékony Bic), a könnyebb munka kedvéért –
parafa alátét, gombostűk, lyukas vonalzó...
Vágd fel a papírt kb. 6 vagy 7 mm-es csíkokra (egyenletes
csíkokat vághatsz a tésztavágó géppel). Fogvájó vagy hurkapálca segítségével csavard fel, jó szorosra a papírt. Asztalra letéve, kicsit lazíts a csavaráson, annyira, hogy a külső
hurok elérje azt a nagyságot, amilyenre szeretnéd. Ha van
lyukas vonalzód, egyszerűen beleteszed a kívánt méretű
lyukba a felcsavart papírt és addig lazítasz a papíron, míg ki
nem tölti a rést. Ragaszd meg a papír végét.

Réka

Kézimunka

A virág közepének használhatsz tömött elemeket: egyszerűen
felcsavarod szorosan a papírcsíkot és lazítás nélkül ragasztod a
végét.

A pillangók szárnyát például készítheted több színű hurokból.
Ehhez még csavarás előtt ragaszd össze a kívánt színű papírcsíkokat. A további folyamat pedig megegyezik az előbb leírtakkal.

Ha minden elemmel készen vagy, nem marad más hátra, mint
összeilleszteni őket és egymáshoz ragasztani. Hogy biztos ne
mozduljon el, segíthetsz nekik gombostűvel, míg teljesen megszáradnak.
Egy képkeret, virágkötészetben kapható háló, pár csipesz,
gyöngy, szalag... és máris kész egy újabb jópofa dísz a falra!

A kézimunkát készítette: Dobai Réka és Sipos Sára.
Lásd a túloldalon levő fényképeket.

Parafa alátéten gombostűk segítségével alakítsd tovább a
hurkot. Rendezés után a hurok „magját” (ahol a papírcsík
elejét tekerted) ragasztással rögzítsd. Amíg a ragasztó szárad segítenek a gombostűk a rögzítésben.

Egyszerű tűréssel / csípéssel alakíthatod a hurok formáját:
lehet két végén csúcsos, vagy csak egyik végén, mint egy
hegyes szirom.
Gondold ki, hogy mit szeretnél készíteni: milyen hurkokra
lesz szükséged? Hány darabra?
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Kézimunka

