
Takarítanom kell. Kezdésnek nem árt a felesleges holmikatelpakolni: üres pohár, aprópénz, könyv, folyóiratok, apró-pénz, felesleges ruha, papírzsepi, újra aprópénz. Elsőre fel is há-borodom, hogy már megint tele van minden polc aprópénzzel. Az-tán, ahogy meg-megcsörrenve beszélgetnek a kezemben a pénzda-rabok, elindul bennem valami.
Igaz, hogy lehúzza, kilyukasztja a nadrág zsebét, a pénztárcá-ban alig fér, a táskában minden kis lyukat megtalál, csörög, gurul, de ha pont egy fémpénznyi összeg hiányzik, amikor egy új számí-tógépet, kerékpárt vásárolsz, az eladó néni nem tud kiszolgálni.Felesleges kacatnak tűnik, sokan vásárláskor ott is hagyják, még-is értéket képvisel.
Néha az üzletben, mikor fizetésre kerül a sor, ahogy megcsör-ren a pénztárcámban az apró, a pénztáros néni, azonnal lecsap rá,és kéri mind, még be is váltja, ha túl sok lenne. Neki igen fontos☺.
Emlékszem, gyermekként volt, hogy eljátszottuk a Hét krajcárt,amikor soron kívüli édességre került a sor. Kifordítottunk mindenzsebet, megnéztünk minden polcot, bögrét, átkutattunk mindenkistáskát, hogy hátha összegyűjtünk elegendő pénzt az édesség-hez. Volt olyan, hogy csak pár bani hiányzott. Hosszú percek tel-tek el és még mindig eredménytelen volt a keresés. De milyennagy öröm volt, amikor végre megtaláltuk az utolsó pénzdarabkátis!
Egyik bevásárlóközpontban a pénztárnál én következtem, ami-kor kiderült, hogy a kasszás néni nem tud egyáltalán visszaadni.Semmi aprója nem maradt. Megkért, hogy nézzem meg, nem-etudok, apróval fizetni. Kiszedtem a pénztárcám teljes tartalmát.Megörültem, látszólag volt nálam annyi, hogy ki tudjak mindentfizetni. A végén azonban kiderült, hogy épp 50 bani hiányzik.Kérdően néztem, a pénztáros nénire, hisz nincs más hátra: nekikell aprót kérni egy másik kasszától, amikor a sorban mögöttemálló idegen bácsi látva ahelyzetet, mellém állt és ki-fizette a hiányzó összeget.Tudom, tudom, csak 50bani. De akkor, ott nagyonhálás voltam annak a bá-csinak. Nem ismert, nemaz ő dolga volt, mégissegítő kezet nyújtott.

Valaki egyszer már hasonló-an állt mellém. Igaz, Ő nem voltidegen. Nagyon is jól ismert. Megszületé-sem előtt már tudta, milyen lesz a hajam,szemem színe. Azt is tudta jól, hogy bár-mennyire szeretnék, nem tudok igazán jólenni, kedves, segítőkész a testvéreimmel,osztálytársaimmal, engedelmes, tisztelet-tudó szüleimmel. Ennek ellenére mellémállt és kifizette minden tartozásom. Igen.Mert sokkal tartoztam. Fizetni kell mindenengedetlenségért, szeretetlenségért, felese-lésért, önzésért, hazugságért... Akkor nem-csak 50 bani hiányzott. A teljes összeg.
Ugye tudod már, hogy ki ez a Valaki?Ugye tudod már, hogy ez nem mese? Ő éppakkor állt mellém, amikor rájöttem, hogyegyedül semmi jóra nem vagyok képes, ésösszetörve csak az Ő segítségében bízha-tok. Azóta is szorultam már bűneim miattfizetségre, de Jézus Krisztus azóta is mel-lém áll, és magára vállalja adósságomat.
Kívánom, hogy te is ismerd meg szemé-lyesen Őt, a legönzetlenebb segítőt, JézusKrisztust!

Apró élményeim az aprókkal
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Hurrá vakáció, táboroznimegyünk! – ujjongtak gyer-mekeink a nyár elején.Örömteli várakozással utaztunk Menyhá-zára, ahol együtt táboroztunk július 2–8.között a bánsági (Arad, Temes megye)vasárnapi iskolásokkal és vendégeinkkela nagyváradi Betlehem gyülekezetből,összesen 50 résztvevővel. Menyháza(románul Moneasa) Arad megyei üdülő-hely, ami a Béli-hegység (Codu Moma)nyugati részén fekvő szűk völgyben he-lyezkedik el. Kellemes körülmények kö-zött és vadregényes helyen táboroztunka friss hegyi levegőn, szép időben. Min-den téren tapasztaltuk az Úr Jézus oltal-mát és segítségét. A bibliai leckébenEszter királynéról hallottunk és sok újéneket, aranymondást tanultunk. A cso-portbeszélgetés négy csoportban zajlott,ahol megoldottuk a munkafüzetben levőfeladatokat. Csoportos tevékenységet isszerveztünk minden nap: kézimunka,csoportjáték, játékos angol és Eszter, ill.Márdokeus Fitness Center.
A kézimunkás alkalmakon többféle ér-dekes foglalkozással ismerkedtek meg a

gyermekek: mézes pogácsa díszítése,gipszöntés és -festés, befőttes üveg dí-szítése magvakkal, rajz-festés, stb.
A Fitness Center külön-külön műkö-dött: a fiúk gyakorolták a lelki-testi edzéstés megtanultak nyakkendőt kötni, míg alányok megismerkedtek a lelki-testi szép-ségápolás titkaival.
Szabadidőben mindenki talált magá-nak megfelelő szórakozást (foci, röplab-da, tenisz, felvonó, társas játékok, stb.),és versenyeket is szerveztünk (foci, sakk,malom, tenisz, „ki mit tud” verseny). Fő-leg a győzteseket jutalmaztuk, de min-denkinek jutott egy kis ajándék (édességés olvasnivaló).
Vidáman énekeltünk, lelkesen ismétel-ve a heti himnuszt („Hogyan lehet egy if-jú…”). Esténként egy-egy csoport jelene-tet adott elő, utána meghallgattuk az ige-hirdetést az „Elveszett és megtaláltatott”c. sorozat alapján. Élő üzenet volt. Jó hír,

hogy néhányan visszamaradtak imádkozniés befogadták Jézust a szívükbe!
Továbbá megnéztük a „Magdolna" c. fil-met, kirándultunk (gyalogtúra és strando-lás a fürdőtelepen, ami 1896 óta működik)és tábortüzet is csináltunk. Hálával tarto-zom tanító társaimnak a segítségükért: Er-dős Tünde, Szűcs Dávid, Szűcs Emese,Szilágyi Emília, Tóth Zoltán és Irénke, Sal-lai Jakab lp. Külön elismerés jár a sza-kácsnőknek – Püsök Anna, Hódi Adina ésCsáki Ibolya, akik sok finomságot készítet-tek nekünk.

Hála minden áldásért, amita bánsági táborban kaptunk!
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Sallai Jakabné Mária,
bánsági körzeti felelős, Arad

Sokan közületek éppmost készültök táborba vagymár táboroztok... addig is,amíg legfrissebb tábori él-ményeitekről hírt adtok aHarmatcseppekben, követ-kezzen egy jól sikerült tava-lyi tábori hét beszámolója! 

Ui.: várom 2013-as tábori él-ményeitek rövid bemutatásátfényképeitekkel együtt! Réka
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Igeharmat

Ha irgalmasságról vagy jószívűségről hallok,azonnal eszembe jut valaki a korábbi lakóhe-lyünkről. Nevezzük most Pali bácsinak. Ha bármilyensegítségre volt szükségünk, Pali bácsi azonnal ott ter-mett és segített. Soha nem emlékszem, hogy bármi-lyen problémánkban magunkra hagyott volna. Ő nemcsak nekünk segített, hanem minden bajbajutottnak.Nem kímélte az egészségét, erejét, idejét, pénzét, min-dig lehetett rá számítani. Egy igazi mai irgalmas sa-maritánus.
Amikor Jézust megkérdezte az egyik törvénytudó,hogy mit kell tennie az örök élet elnyeréséért, Jézusnagyon bölcsen válaszolt. Mint mindig. Jól tudta, hogya farizeusok gyenge pontja általában az önzetlenség,jólelkűség, irgalmasság volt. Márpedig a felebarátiszeretet gyakorlatban tud megmutatkozni. Ekkormondta el az irgalmas samáriai ember példázatát, akikövetendő példa volt az akkori farizeusoknak, de amai keresztyéneknek is. Hogy ki volt és mit tett ő? Épp utazott Jeruzsálem és Jerikó között, amikor meg-látott egy kifosztott, sebesült embert, félholtan feküd-ni az út szélén. Nem lehetett egy szívmelengető lát-vány. Sebei véreztek, ruhája rongyos volt, zsebei üre-sek, talán még beszélni sem volt ereje. Egy arra járópap hátat fordított neki, egy templomban szolgáló lé-vita sem akart rajta segíteni. Hiszen összepiszkolja apapi ruhájukat, kellemetlenséget okoz, ráadásul csakegy ismeretlen! De itt nincs vége a történetnek. Az ar-ra járó samaritánus lehajol hozzá, emberszámba veszi,megszánja. Szíve telve van részvéttel, együttérzéssel,emberbaráti szeretettel. Nem hagyja tovább az út szé-lén, hanem ellátja a sebeit, felülteti a saját állatára éselviszi a fogadóba, ápolja és gondját viseli. Arra kéri afogadóst, hogy vigyázzon rá addig, amíg visszajön és őmajd megfizeti, ha valamit még rá kellett költenie.

Mintha csak a legjobb barátja,vagy közeli hozzátartozója lettvolna!
Ezek után – kérdezi Jézus – mit gondolsz,ki volt a kifosztott ember felebarátja? A tör-vénytudó tudja a választ, de alig képes ki-mondani. Hiszen elképzelhetetlen, hogy éppena zsidók szemében olyan lenézett samáriaiember legyen az, akit neki követnie kellene. ABiblia nem beszél arról, hogy ezek után ho-gyan viszonyult másokhoz a törvénytudó em-ber. Itt már nem is róla van szó, hanem rólamés rólad.
Jézus példázata hallatán te hogyanfogsz viszonyulni embertársaidhoz? Hogykik ők? A körülötted levők, iskolatársak, utca-beliek, ismerősök és ismeretlenek. Jó lenne,ha ezentúl törekednénk mi is az irgalmasság-ra! Felsegíteni az idős nénit a villamosra, oda-adni a ceruzát annak, aki otthon felejtette,megosztani a tízórait azzal, akinek semmitnem pakoltak, észrevenni azt, akit valami mi-att kirekesztettek a játékból és barátkozni ve-le, kedvesen beszélni még a barátságtalanok-kal is. Hogy ez ma nem népszerű? Sajnos igen,egyre kevesebb a jólelkű, önzetlen, segítőkészfelnőtt, de hadd legyél te az, aki ezt a nemestulajdonságot népszerűsíted! Az Ige is errebuzdít: ,,...legyetek mindig kedvesek ésegyüttérzők egymás iránt. Mindig bo-csássatok meg egymásnak, amiként Istenis megbocsátott nektek a Krisztusban”(Efézus 4, 32). Hidd el, irgalmasnak, jóságos-nak lenni jó!

Irgalmasnak lenni jó!
BorosEmília
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Mesesarok ovisoknak– színezovel

Kerek-erdőben élt Miki, a medvebocs. Na-gyon szeretett az erdőben sétálgatni, nézni,ahogy a fák átváltoznak, ahogy az egyik év-szak jön a másik után. Volt egy kicsi doboz-kája, amit ő kincsesládának nevezett. Senkinem tudta, hogy mi van benne. Mindenhovamagával vitte. Teltek-múltak a napok, Mikiminden nap hajtott egyet a naptár lapján. Sközben nagyokat sóhajtott, de jó lenne, ha...
Hopp, már be is csukta maga után az ajtót,és az erdő fái között ballagott. Leballagott apatakpartra. Valami szokatlan dolog történt.Lili éppen arra járt és meglátta Mikit, amintegy kövön üldögél, és a kezében szorongatjakicsi dobozát. Lili kedves, vidám és kíváncsimedvebocs volt. Odalopakodott Miki mellé.
– Szia! Mi van a dobozkádban? Megmuta-tod?
– Nem nyithatom ki.
Lili nagyon elcsodálkozott. Még üldögéltvele egy keveset a patakparton, majd elkö-szönt Mikitől.
– Gyere holnap is! – kiáltott Lili után.
– Eljövök! – kiáltott vissza. Talán meg-mondja, hogy mi van a dobozkában – gondol-ta tovább Lili.
Másnap újra találkoztak a patakparton.Beszélgettek és virágokat szedegettek.

– Gyere holnap is! – kiáltott Lili után.
– Eljövök! – szólt vidáman vissza Lili.
Következő nap újra eljött, és másik napismét. Így ment ez napról-napra. Beszél-gettek, virágot szedtek, festettek, ésannyi szép dolgot még.
Olyan hamar teltek a napok. Tél lett.Szánkózni is együtt mentek.
Gyorsan siklott le a kis szánkó a domb-oldalon, a bocsok meg nagyokat nevettek,miközben a Szél úrfi belekapaszkodottLili sáljába.
Egy nyári reggel Miki nagy elhatáro-zással kelt fel. Gyorsan elkészült, sietvekilépett az ajtón. Amint meglátta Lilit,erősen megszorította dobozkáját a kicsimancsában.
– A kincsem van benne – mondta Mikiés Lili felé nyújtotta mancsát, benne azaranyszínű dobozkával.
– Megengeded, hogy kinyissam!? – cso-dálkozott Lili. Ő már el is felejtette a do-bozkát.
– Igen! – mosolygott Miki.
Lili félve elvette Maki mancsából a do-bozkát és kinyitotta.
– Ez üres! – kiáltott Lili csalódottan ésgyorsan be is csukta a dobozkát.
– Aznap a patakparton, amikor 4

Kincsesláda
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először kérdezted, üres volt, de már nem az. Nézdmeg újra.  
Lili újra kinyitotta, nézegette minden oldal-ról, s egyszer csak, 
amint a napsugár megcsillant az aranyos do-boz alján, 
Lili megpillantotta benne saját magát.

– De hisz' ez én vagyok! – nevetettfel Lili.
– A barátom lettél, kincsemlettél! – mondta szelíden Miki.

Másnap Miki újra áthajtotta anaptár lapját, s közben fütyöré-szett: de jó, hogy nekem is vanegy jó barátom. 

Jó emlékeztetőnek is, ha elkészítjük a megta-nult bibliai történet egyik szereplőjét. Igaz, az ir-galmas samaritánus történetében nem a szamárvolt a főszereplő, de akár róla is eszünkbe juthat,mit kaptunk Jézustól és mit vár el tőlünk. 
Másold át egy fehér vagy szürke papírra az ittlátható sablont. Ollóval vágd ki. A szaggatott vo-nal mentén hajtsd be, kis biztatás és máris négylábon fog állni saját szamarad. Remélem nemmakacsolta meg magát:)!

Kiss Adina
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1. Ide tartott a szerencsétlenül járt ember.2. Ők támadták meg a férfit.3. Ide vitte őt a szamaritánus4. Õ ment először arra5. Ezzel kente őt be a szamaritánus6. A következő nap más szóval.7. Ő ment másodszor arra8. Ebből volt sok a megvert emberen.9. Ebből volt sok a megvert emberen.10. Innen indult a kirabolt ember.11. Gondoz, más szóval.12. Ez volt a fogadós feladata(………….viseljen rá)
Írd be a helyes válaszokat a betűhálóba,majd olvasd össze a vastagított téglalap-ban levő betűket fentről lefele. A kapottszóval keress egy igeverset és azt külddel megfejtésként. A szó lehet ragozva isaz igeversben. Beküldési határidő: au-gusztus 25.

Március 28-án a vasárnapi iskolásokkal elmen-tünk Nagyváradra a Posticumba, ahol bemutat-ták nekünk a nagyheti eseményeket. Mivel egyszerrecsak 15 embert engedtek be, két csoportban mentünkbe. Amíg mi bementünk az első csoporttal, addig a töb-biek egy kényelmes kávézóban vártak minket.
Először beléptünk egy kis előtérbe, ahol egy szamárállt (fából készült). Körülálltuk, és hangosan kiáltottuk:„Hozsánna, hozsánna!” Az idegenvezető kérdezett még,aztán átmentünk az „ebédlőbe”, ahol az Úr Jézus meg-törte a kenyeret. Jelképesen megmostuk egymás lábátés leültünk az asztalhoz. „Úrvacsora” volt: a kovásztalankenyér helyett ostya és borként szőlőlé. Ezután a „Ge-csemánéba” mentünk, ahol halk zenekísérettel elmond-tuk a Miatyánkot. Onnan átmentünk egy másik szobába,ahol mindenki vett egy fadarabot. Jelképes tűzhelyetcsináltunk, ahol Péter háromszor tagadta meg Jézust.Tovább léptünk a trónterembe és megválasztottuk Pilá-tusnak Kulcsár Tímeát. Kérdezősködtünk tőle:

– Bűnösnek találod Jézust?– Nem!– Akkor miért ítélted el őt?– Mert a papok irigységből adták Őt a kezembe.
A következő helyen volt egy halom kő. Mindenki vettbelőle egyet és átmentünk egy sötét folyóson a Kereszt-hez. Ott letettük a köveket, mint a „bűneinket”. Néhánypercig csendben ültünk, becsukott szemmel. Ezalatt avezető kinyitotta a Sír ajtaját: üres volt a sír, Jézus él!Onnan lépcső vezetett felfelé a „mennybe” és kiértünk avilágosságra. Ott párosával játszottunk: egyik gyermekbecsukta a szemét és a másik kézen fogva vezette körbea virágokkal jelzett ösvényen. Visszaértünk abba a te-rembe, ahonnan indultunk. Egy mondatban elmondtamindenki, mit visz haza emlékbe és ajándékba kaptunkegy könyvjelzőt. Mindenki élvezte ezt a szép nagyheti ki-rándulást.
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A rejtvénytkészítetteSipos Sarolta.

Rejtvény
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Húsvéti időutazás a nagyváradi Posticumban

Sallai Eszter (IV. osztályos), Arad

A Posticum kápolnája

Kulcsár Reni és Timi legó-építménye, ami a Posticum-ot ábrázolja



Tiniknek

Világatlasz, térképek, csillagvizsgá-lás, jégkorszakok, globális felmele-gedések és lehűlések, évezredek és korok,paleo- és nemtudommármicsodarégmúltkorok nevei...
Tiniként komoly kérdések sejlenek felbenned egy-egy órán. Földrajzórán. Biosz-órán. Olyan kérdések, amelyeket szintefélsz megfogalmazni magadnak, nehogybűnt kövess el. (Nem hinni a teremtésbenugye a hitszegés kezdete, vagy közepe...)Ugyanakkor a szürkeállományod (amitugyanattól a Teremtőtől kaptál) jelez,hogy itt valami nem stimmel. Hány ezeréves is pontosan ez a föld? Több millió év,vagy kb. hétezer? És honnan lehet tudnibiztosan, hogy mi az igazság? A tanköny-vek minden szava igaz? Vagy a Bibliaminden szava igaz? Melyiket kérdőjelez-heted meg? Hogyan lehet az ilyen kérdé-seknek – és néha izgalmas vitáknak – avégére járni?
Sok felnőtt van, aki nem tudja rá a vá-laszt. Homokba dugja a fejét, és nem kér-dez. Sok ilyen tanár is van. Ezt onnan tu-dom, mert rákérdeztem már kollégára – éscsak a vállát vonta. Hitt Istenben is, megaz evolúcióban is... hogy ez logikai ficam,az nem zavarta annyira.
A diák, ha ilyen kérdést tesz fel órán,szorult helyzetben van. Sokkal kevesebbettud még a világról, mint a tanár, ezért sa-rokba szorítható. Letorkollható. Kinevet-hető. (Csak azt ne, ugye? Hát igen, cikilenne. Megértelek.)

Akkor? 
Én amondó vagyok, soha ne szűnj meg kérdezni! Ha márnem kérdőjelezel meg semmit, csak bólogatsz, az tiszta agyha-lál. (Orvos még nem tudná megállapítani, de ez akkor is tisztasor.)
Szabad megkérdőjelezni a tudományt. Mert nincs TUDO-MÁNY, ami nem ott kezdődik, hogy kérdezünk, megkérdőjele-zünk, és kitartóan keressük a választ. Keress egy jó régi tan-könyvet, hasonlítsd össze a tieddel. Azt is tudományként taní-tották, és biza ma már a te könyvedben nem ugyanazt írja szó-ról szóra... Mert közben megtudtak egy s mást a tudósok, kide-rült, hogy nem így, hanem úgy. Érted? Ugyanez az ábra a mos-tani ismereteinkkel is. Könnyen megeshet, hogy némelyről ki-derül, nem épp úgy van. Tehát kérdezz. Olvass. Nem mindenfekete-fehér. Vannak természettudósok, akik nem hiszik, hogymillió évek, és nekik is vannak érveik. Olvass róluk is! Mosta-nában került a kezembe egy DVD-anyag magyarul, ami idevág:a Föld Kora. Kérdezz utána, hátha megvan valakinek a köze-ledben, és nézz bele. Van olyan, hogy Tudományos Kreacioniz-mus. Döbbenetes információkkal. És nem mind olyan magas ☺– én is megértettem a felét.
Na és meg szabad kérdőjelezni mindazt, amit eddig hittél?Kérdezz csak nyugodtan, DE őszintén. Úgy, hogy az Igazatakarod tudni. Ha nem azt keresed, csak megjátszod a kételke-dőt, mert az jó szöveg, vagy – uram bocsá! – jó kifogás, hogyhátat fordíts mindennek, amit eddig tanítottak, magad csapodbe. (Amúgy ez komoly tudomány, az önbecsapás – és van egyház, ahol ilyeneket is kezelnek ☺)
Ha őszintén kérdezel, válaszokat is találsz majd. Nem rög-tön, lehet, hogy időnként ki fogsz borulni, és összezavarodsz, demajd letisztul.
Merek ilyet tanácsolni, mert nem féltem én Az IGAZSÁGOT.7

Kui Enikő

Tudomány és mese között
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A pap és a lévita nem segített a bajba jutott embe-ren. Mit jelent kikerülni valakit?
Gál Tami (14 éves): Azt jelenti, hogy elmegy mellette anél-
kül, hogy rátekintene.
Gál Ruti (13 éves): Nem figyel rá és nem foglalkozik a má-
sikkal.
Sallai Krisztina (10 éves): Nem akar vele találkozni, ta-
lán el is felejtkezik valakiről.
Sallai Eszter (11 éves): Kiközösít valakit.
Kulcsár Timi (13 éves): Nem veszi figyelembe.
Kulcsár Reni (14 éves): Elutasítja, mert nem szól hozzá.
Bántó Iza (15 éves): Nem segít másokon, aki csak magával
törődik.
Dubován Viki (14 éves): Nem törődik vele, mert önző.
Hódi Eduárd (14 éves): Semmire se becsüli őt, ezért kike-
rüli.
Tanító: Tehát a kikerüléssel vagy a kiközösítéssel semmi-
képpen sem lehet segíteni a bajban levő embereken.

Hogyan reagált és mit tett a samaritánus?
Tami: Megszánta, olajat és bort öntött a sebére, majd el-
vitte egy fogadóba, ahol ápolták.
Ruti: Megkérte a fogadóst, hogy viseljen rá gondot.
Krisztina: Feltette az embert a saját állatára, úgy viselte
gondját.
Eszter: Megsajnálta, bekötözte a sebeit és elvitte egy foga-
dóba.
Reni: Fizetett azért, hogy gondozzák amíg felépül, pedig
nem is ismerte...
Tanító: „Nem is ismerte őt...” - ebben is meglátszik a kö-
nyörület, ami nem személyválogató.
Timi: Megállt, amikor meglátta, és nem hagyta ott.
Iza: Segített rajta, mert jó szíve volt a samaritánusnak.
Edi: Szeretettel gondoskodott róla.

Alkalmazva az Igét, ki a te felebarátod?
(Vagyis milyen hasonló helyzettel találkozol a hét-köznapokban?)
Ruti: Az utcán sok a kéregető és akkor cselekszem helye-
sen, ha segítek rajta. Adunk neki pénzt vagy ennivalót.
Tami: Bárhol járunk, nagyon sok ember van, aki rászorul
a segítségünkre. Ha nem segítünk rajtuk, akkor nem va-
gyunk a felebarátjuk.

Édesanyám
Mikor kisgyermek voltamÕ nevelt, oktatott,Ha felsírtamÕ vigasztalt, ha tudott.
Mikor iskolába mentemÕ fogta a kezem,Ha a lecke nehéz voltÕ segített nekem.

Volt egyszer egy ember, aki biciklivel mentJerikóba. Szembe jött vele egy Mercédesz éskiszállt belőle két erős férfi. Gonoszul kirabolták,megverték és ott hagyták őt az út szélén. Arra jöttAudival egy lelkész gondtalanul. Rá sem nézett,gyorsan elhajtott mellette irgalmatlanul. Azutánjött egy kántor énekelve új Dacia Sandero-val. Ősem vette a fáradtságot, hogy felvegye az autójára,pedig sírva könyörgött a biciklis. Hiába a segélyki-áltás, az arra felé utazók szíve zárva!
Később arra közeledett a samaritánus egy mo-torbiciklivel. Felcsillant a remény a beteg szívében:„Ő segíthet rajtam.” Meglátta őt és megsajnálta.Bekötözte a sebeit, felsegítette a motorjára és be-vitte a városi kórházba. Az orvosok gyógyszert ad-tak neki és meggyógyult. Örökre hálás a szabadu-lásért az ismeretlen samaritánusnak!

Mikor beteg voltamÕ ápolt engem,Minden este letérdelveImádkozott értem.
Uram, édesanyámatTe adtad nekem,Ezért egész életembenHálás lesz a szívem.

Az irgalmas Samaritánusmodern története

Az irgalmas samaritánus
példázatának tanulságai

Interjú az aradi tinicsoporttal

Sallai Krisztina, III. osztályos (Arad)

Kulcsár Reni (VII. oszt.)
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Krisztina: Az aki nem nevet ki, és
nem árulkodik.
Eszter: Felebarátom az az osztálytár-
sam, aki megért, nem csal meg és
nem pletykál a hátam mögött, hanem
jót akar.
Reni: Az akin segítek, aki nekem is
segít és akire mindig számíthatok, pl.
a barátaim, testvéreim és a szüleim.
Timi: Aki mellettem van a bajban és
mindig segít.
Iza: Sok barátom van, aki segít, de
aki igazán velem ott van mindenben,
az Jézus.
Viki: Mindenki a felebarátunk, azért
írja az Ige, hogy szeressünk minden-
kit.
Edi: felebarátom az, akin segítek
vagy ő segít nekem a szükségben.
Tanító: Így van, a szeretet a lényeg
mindenben.

Hogyan segít ma a modern sama-ritánus? (Lehet személyes törté-net is.)
Tami: Ha látom, hogy egy öreg néni
száll fel a buszra, átadom a helyemet.
Ruti: Ha egy biciklis elesett az utcán
és poros lett a ruhája, zsebkendőt
adok neki, hogy megtörölje magát.
Krisztina: Kedvesen beszél, segít a
bajban levőkön. Valamikor a szomszé-
dunkban lakott egy szegény család, és
adtunk nekik ruhák és cipők.
Eszter: Ha egyik osztálytársam nem
tudja megoldani a házit, akkor segí-
tek neki. Szoktam segíteni a heti fele-
lősnek virágot öntözni
Timi: Segít a szegényeken és a rászo-
rulókon.

Tami: A gyülekezetünk pénzt gyűjtött
Nyúl Zoltán lp. családjának, akiknek le-
égett a házuk.
Reni: Ha az egyik osztálytársam nem ér-
tette meg a leckét, akkor elmagyarázom
neki.
Iza: Napjainkban sok a szegény ember,
akiket élelemmel és ruhával, esetleg
pénzzel kell segíteni.
Edi: Megosztjuk az uzsonnánkat az isko-
latársunkkal, akiknek nincs ennivalója.
Karácsonykor
az iskolában ajándékcsomagokat készí-tettünk a kisiratosi árvaháznak.

Említsetek olyan embereket vagyszervezeteket, akik napjainkban se-gítik a bajba jutott embereket!
Tami és Ruti: a magyarországi Baptista
Szeretetszolgálat, amit Szenczi Sándor
irányít.
Eszter: Mások befogadnak egy árvát...,
vagy pénzt adnak nekik.
Reni: Hát, a misszionáriusok...
Iza: A Gyermek Evangélizációs Közösség
misszionáriusai (AMEC).
Edi: A Vöröskereszt.
Kapott-e valami fizetséget a samari-tánus a jó tettéért? Kap-e jutalmat(nem feltétlenül pénzre gondolok) ahívő ember, aki jót tesz? És kitől?
Reni: Sokszor már itt a földön meg van
jutalmazva, de ha nem is, a mennyben
biztos. Nem a jutalom miatt kell segít-
sünk az embereken, hanem azért, hogy
bemutassuk nekik Jézust.
Tami: Istentől kap jutalmat a hívő em-
ber. Emberektől is, de ritkábban.
Timi: A samaritánus Istentől kapta a ju-
talmat.

Eszter: Nem szegényedünk le, ha
adunk valamit másoknak.
Iza: Minden jó tettünkért kapunk
majd jutalmat a menyben.
Viki: Lehet, hogy az emberek nem vi-
szonozzák, de Isten igen.
Edi: Nem kapott fizetséget emberek-
től, de Isten megjutalmazta.

Röviden foglaljuk össze a példázattanulságát:
Miről ismerjük fel az irgalmas em-bert, ill. gyermeket és tinit?
Krisztina: Arról ismerjük fel, hogy
kedves, segítőkész, nem űz gúnyt má-
sokból, könyörületes, nem kacag ki,
meghallgat, stb...
Tami: Ha nem segítünk a bajban, bűnt
követünk el. Az másik helyébe kell te-
gyük magunkat. Az irgalmas ember
mindenkin segít, akkor is, ha senki
nem látja. Pl. ha az aradi ócskapiacra
megyünk, mindig ott van egy bácsi,
akinek le van vágva mind a két lába,
és pénzt adunk neki.
Ruti: A példázat tanulsága az, hogy ne
legyünk büszkék magunkra, hanem se-
gítsünk a rászorulókon, hogy számít-
hassanak ránk.
Eszter: Ennivalót, pénzt vagy szállást
ad valakinek, barátságos.
Reni: Együtt érez a bajban másokkal.
Timi: Érdekli a körülötte élő emberek
sorsa.
Iza: Ha azt akarjuk, hogy ránk is úgy
nézzenek, mint az Irgalmas samaritá-
nusra, akkor segítenünk kel másokon
és nem szabad dicsekednünk a mi jó
cselekedetünkkel.
Edi: Az irgalmas tinit cselekedeteiről
ismerjük fel, aki másokkal is foglalko-
zik nem csak önmagával.
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Kérdezett: Sallai Mária, tanító – Arad
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A párizsi Hotel de Dieu (Isten szállása) kór-ház Franciaország egyik legrégebbi kórhá-za. Kr.u. 651-ben alapította Szent Landrypüspök. A betegeknek és szegényeknek azorvosi gondozáson kívül szállást és élelemetbiztosítottak.

A Félixfürdői Gyermekotthonban árva gyermekeket nevel-nek. Nagyvárad környékén, két telepen 16 családi házban16 hívő keresztyén család lakik, ahol a szülők nemcsak asaját gyermekeiket nevelik, hanem családonként akár 10-nél is több árva gyermeket: összesen több mint 200 gyer-meket.

Míg a világ annyi élelmet termelnek, hogy mind a 7 milli-árd embernek jusson elegendő, mégis kb. 900 millió em-ber alultáplált. Ez azt jelenti, hogy a világon minden nyol-cadik ember esténként éhesen fekszik le. 2010-ben közel8 millió gyermek halt meg az alultápláltság miatt.
A Food for the hungry (Élelmet az éhezőknek) nem-zetközi keresztyén szervezet élelmiszersegélyeket küld,segítik a szegény országokban a mezőgazdasági terme-lést, segítik a családokat, gyülekezeteket.

Az Open doors international (Nyi-tott kapuk) nemzetközi szervezet ahitükért üldözött keresztyének segíté-sét tűzte célul. Alapítója a holland Anne van der Bijl(András testvér), aki Bibliákat csempészett a kommu-nista országokba 1955-től kezdve. Kezdetben gépko-csival járt át a kommunista országokba, és imádkozott,hogy Isten „vakítsa meg” a vámosok látását, hogy nevegyék észre a Bibliákat.
Jelenleg az Open doors international 50 országbansegít, ahol keresztyéneket üldözik: a gyülekezeteket, ahitükért bebörtönzötteket, a hitükért meggyilkolt testvé-rek családjait és szükségben levő családokat. Bibliákatküldenek, segítenek a hitben való növekedésükben.A Bihar megyei szalárdi baptista Filadelfia Noonidősek otthonában, magukra maradt idős embe-rekről viselnek gondot, és segítik őket a hitélet-ben.

Tudóska
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Éheztem, és ennem adtatok...

András testvér és a korabeli Volkswagene
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Minden hónapban kb. 100 embert gyilkolnak meg a vilá-gon a hite miatt. Ha megkérdezi valaki őket, azt mondják,hogy leginkább imádságra van szükségük. Imádságoddalte is segíthetsz a hitükért üldözött keresztyéneknek!
A lista elején – illetve a térképen a legsötétebb színnel je-lölve – azok az országok, ahol a legsúlyosabb a keresz-tyének helyzete:

1. Észak-Korea2. Szaúd-Arábia3. Afganisztán4. Irak5. Szomália6. Maldív-szigetek7. Mali8. Irán9. Jemen10. Eritrea11. Szíria12. Szudán13. Észak-Nigéria14. Pakisztán15. Etiópia16. Üzbegisztán17. Líbia18. Laosz19. Türkmenisztán20. Katar21. Vietnam22. Omán23. Mauritánia24. Tanzánia25. Egyiptom26. Egyesült Arab Emír-ségek27. Brunei28. Bhután29. Algéria30. Tunézia31. India32. Mianmar33. Kuvait34. Jordánia35. Bahrein36. Palesztin területek37. Kína38. Azerbajdzsán39. Marokkó40. Kenya41. Comore-szigetek42. Malajzia43. Dzsibuti44. Tádzsikisztán45. Indonézia46. Kolumbia47. Uganda48. Kazahsztán49. Kirgizisztán50. Niger

A Samaritans purse (Samaritánustarsolya) nemzetközi keresztyén se-gélyszervezet egyik leghíresebb te-vékenysége az, hogy karácsonykorcipődobozokban ajándékokat külde-nek a szegény gyerekeknek. 1993óta 100 millió kisfiú és kislány, 130országból kapott már ilyen ajándékot.

Bibliaterjesztés: a nemzetközi Gedeon Társaság – több int 100 éve alakult az EgyesültÁllamokban, először azzal a céllal, hogy az USA minden szállodájába ingyenes Bibliá-kat helyezzenek el. Azóta több mint 190 országban terjesztenek Bibliát. Több mint 90nyelven nyomtatnakBibliát és Újszövet-séget. Isten kegyel-méből, mindeddigtöbb mint 1,8 milliárdBibliát és Újszövet-séget osztottak szét:szállodákban, kórhá-zakban, menedékhe-lyeken, börtönökben,katonáknak, iskolá-soknak.

A Nemzetközi Baptista Szeretetszolgálatcéljai a szegények, éhezők, katasztrófák általsújtott emberek és menekültek segítése.

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra el-készített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.”
Segíthetek én is másoknak? – Nyisd ki a szemed és a szíved, és imádkozz. Isten megmutatja hogyan segíthetsz te is!11
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Argentínai diákok az ajándékba kapott Újszövetségekkel



Emlékszem iskolás koromban, míg tartotta tanítás, reggel nagy álmosan ültem azasztalhoz reggelizni. Faltam pár falatot,megittam a teát vagy kakaót, sietve felöltöz-tem és nyomás, hogy el ne késsek. 
Nyári szünetben azonban már több időnklehet, megadni a módját a reggeliknek. Ki-sebbek, nagyobbak könnyűszerrel elkészít-hetik vidám szendvicsüket. Hozzávalók:nagy adag jókedv, még több adag kreativi-tás, és pár apróság a hűtőből, kamrából,kertből. Éppen, amit otthon találsz. Azt nefeledd, ha még nem használtad egyedül akést, feltétlen kérd felnőttek segítségét. 
Akár kellemes vakációs uzsonna-meglepitkészíthetsz a család minden tagjának egy fi-nom gyümölcstea kíséretében.
Jó étvágyat!

Kézimunka




