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Amíg várakozol

Éként. Főnökének, aki éveken keresztül vezette sikeresen a

desanyám sokáig egy élelmiszerüzletben dolgozott eladónő-

vállalkozást, volt egy kedvenc mondása. Amint meglátta, hogy valamelyik munkás leült, mert nem volt egy vásárló sem az üzletben,
olyan egyszerű természetességgel odaszólt:
– Csak így ülve, amíg várakozol, pihensz, tedd ezt vagy azt...

A folytatás változatos volt: ellenőrizd, hogy van-e elég aprópénz a
kasszában, pótold az árut a polcokon, ellenőrizd az áru szavatosságát, mosd le az üveget a vitrinekben, töröld át a polcokat.
Érdekes, hogy sosem arra kérte munkásait,
hogy addig, amíg jön a következő vásárló, cseréljenek recepteket, fessék ki a körmüket. Ő tudta,
mi az üzlet érdeke, és ezt tartva szem előtt, biztatta a többieket. Hiszen ha állandó jelleggel volt
aprópénz a kasszában, áru a tiszta polcokon, nem
lehetett fennakadás az eladáskor, záráskor gyorsabban ment az előkészület a másnapi nyitáshoz
is, és ha megfelelő volt a forgalom, minden munkásnak kialakult a fizetése.
Sokszor emlegettük otthon ezt a mondást. Hiszen csak úgy pihenésképp lehet segíteni a mosogatásban, a krém kavargatásában, a porszívózásban, a felmosásban, a szemét levivésében, egy könyv olvasásában, a tesókra való odafigyelésben.

Tulajdonképpen állandó várakozásban vagyunk: az
ovisok várják, hogy egyszer elemisták legyenek, az elemisták várják, hogy gimnazisták, majd középiskolások
legyenek, a középiskolások várják, hogy egyetemisták legyenek majd, hogy végre dolgozhassanak választott
szakmájukban.
Ősszel már várjuk a decembert, a karácsonyt, a szilvesztert, a szünidőt. Majd várjuk a tavaszt, a húsvétot, a
nyári vakációt, és kezdődik minden elölről. Addig, amíg
várakozunk, foglalkozunk-e valami értelmes dologgal?
Valami olyannal, ami a hasznunkra válik? És olyannal,
ami környezetünk hasznára válik?

Isten gyermekei, mindazok, akik szeretik Őt, egy másik fontos dologra is várnak. Jézus Krisztus visszajövetelére, a Vele való találkozásra. Mert tudjuk, hogy lesz egy
nap, amikor mind megállunk Előtte. Mindenki. Azok,
akik várják ezt, és azok is, akik hallani sem akarnak erről. Adventkor erre a találkozásra készülünk. A Vele való
találkozásig pedig ajándékba kaptuk az időt, hogy bölcsen kihasználva azt, mindennel elkészüljünk. Legfontosabb tennivalónk a bűneink miatti adósságunk elrendezése. De milyen jó, hogy ezt már Valaki elrendezte: maga
Jézus Krisztus. Csak kérnünk kell, hogy megbocsásson
és vegye át teljesen az uralmat életünk felett. Hiszen Ő
szeretetéről már biztosított, akkor halt meg helyettünk,
mikor még hallani sem akartunk Róla. Így nyugodt szívvel engedelmeskedhetünk neki, hiszen szeretettel tanácsol, vezet életünk minden pillanatában. Helyet készített
a mennyben, és azt szeretné, hogy mind ott legyünk Vele.
Tanácsolhat-e mindennap Jézus? Megteszed-e azt,
amire Ő hívja fel a figyelmed? Kívánok örömteli készülődést a Vele való találkozásra!
Szőke Réka

A lapszám megjelenik a ‘4H’ / Magyar Misszió támogatásával.

Perzsa tábor

Ha már itt a nyár, szünidő, ki ne szeretne szebbnél szebb helyeken nyaralni? Elutazni távoli országokba, egzotikus helyekre?

Ezen a nyáron a nagyváradi gyülekezet egyik gyermekcsoportja
és a tanítók, úgy döntöttünk, elutazunk egy távoli birodalomba,
hogy meglátogassuk Eszter királynét.
faluig, ahol finom uzsonna várt ránk. Visszaérve a táborba már
Nem is kellett sokat utazni, máris megérkeztünk Köröstárkány- indult is a következő csapat a felejthetetlen élményre. Útközba. Itt, az erdő szélén, távol a falutól van egy gyönyörű és kényel- ben, míg a szekér az erdőn át haladt, a gyerekek énekekkel
mes tábor, ami egy héten át biztosította számunkra a Perzsa biro- dicsérték Istent, hogy mennyire szeret minket és mennyi jóval
ajándékozott meg.
dalmat.
A tábori himnusz azóta is a szívünkbe cseng és énekeljük,
amikor félelem fogja el a szívünket, hogy: „Ne félj, az Úr veled
van, Ne félj, mindig veled van, Ne félj, csak fogd az Úr kezét!”

Visszaérve a város zajába, magunkkal hoztuk az ott tanulEzen a héten, Eszter életét tanulmányoztuk és csodáltuk bátortakat: a rendet, a friss levegőt, a bátorságot, az ima és a böjt
ságát, ahogy kiállt népe érdekében.
erejét, amit Esztertől tanulhattunk.
Délelőttönként csoportos foglalkozás, éneklés, aranymondás
Adja az Úr, hogy az elhintett mag sok gyümölcsöt teremjen
tanulás, közös vetélkedők tették színessé napjainkat, délután pe(gyermekeink
szívében)!
dig mindig akadt valamilyen meglepetés. Mivel egy királyi palotában történtek az események, készítettünk mindig valami „királyi”
kézimunkát, mint például: pecsétgyűrű, nyakék, korona, boríték.
Sebestyén Emese, Nagyvárad
A hangulatot pedig fokozta az utolsó esti Purim ünnep, mikor a
zsidók megünnepelték a szabadulásukat, mi pedig azt az eltöltött
időt, amit Isten adott nekünk. Hálásak voltunk a jó időért, a finom
ételekért, amit a szakácsnénik készítettek nekünk, az egészségért, hogy senkivel sem történt semmi baj.
Arra is lehetőségünk nyílt, hogy kicsi ízelítőt kapjunk az ókori
utazás élményeiből. Egyik délután lovasszekérrel utazhattunk a

Összekeveredtek a lámpások. Rakd helyes sorrendbe a szótagokat
és a pontos igehellyel küldd be megfejtésként 2014. január 30-ig.
Vajon neked is mond valamit az igevers?

A rejtvényt készítette Sipos Sarolta.
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Volt ott király, lakoma, futárok, hírnökök és persze, ami elengedhetetlen egy jól működő birodalomhoz: a médek és a perzsák
vissza nem vonható törvénye.

Rejtvény
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Érkezik a Volegény... készen vagy?

Ú

gy várom már... a karácsonyt, a vakációt, a
szülinapomat, a nyaralást, a hétvégét, a
havazást, a meleget, a... egészítsd ki kedved szerint! Te szoktál ilyeneket mondani? Az én gyerekeim bizony sűrűn mondogatnak hasonlókat és
ilyenkor arra figyelmeztetem őket, hogy miközben várakoznak, ne felejtsenek el örülni a jelen
pillanatainak. Hát azt szoktad-e mondani, hogy
nagyon várom már Jézust? Alig várom, hogy
megjelenjen a felhőkön és magához vigyen a
mennybe!
Hadd mondjak el most neked egy bibliai történetet a várakozásról, a Vőlegény érkezéséről. Ez
egy példázat, amellyel Jézus arra figyelmeztette
az övéit, hogy legyenek készen az Ő visszajövetelére. Ha Isten gyermeke vagy, ez a történet neked is szól, de ha még nem vagy az Övé, akkor
még jobban figyelj!

Tíz fiatal leány várta, hogy elérkezzen a barátnőjük menyegzőjének napja. Abban az időben az
volt a szokás, hogy a vőlegény este jött a menyasszonyához, hogy új otthonába vezesse. Útközben fiatal lányok várták, akiknek az volt a feladatuk, hogy megvilágítsák lámpásaikkal a sötét
utat, hiszen akkor még nem volt utcai kivilágítás, mint napjainkban. A lányoknak ez megtisztelő feladat volt, hiszen bemehettek a menyegzőbe a fiatal párral együtt. A Biblia szerint öt lány
okos volt, mivel gondoskodtak tartalék olajról arra az esetre, ha a vőlegény késne és sokáig tartana a várakozás. A lányok agyaglámpásokat
használtak, amibe egy pamut-kanóc volt helyezve, ez szívta magába az olajat, és meggyújtása
után szelíd fényt adott. Mivel a lámpások kicsik
voltak, kevés olaj fért beléjük, ezért volt szükség
a tartalékra. Az öt balga lány nem gondolt erre

Igeharmat

és amikor éjféltájban kiáltás hangzott,
hogy menjenek a vőlegény elé, nem tudBoros
tak a lámpásaikkal világítani. Kérlelni
Emília
kezdték az okos lányokat, hogy adjanak
az ő olajukból, de nem tehették, hiszen
nekik is pontosan annyi olajuk volt, amennyire
szükségük volt. Nem volt mit tenniük, elmentek a
kereskedőkhöz, hogy olajat vásároljanak, ám amíg
ott voltak, a vőlegény, meg az öt okos leány bementek a menyegzős terembe, az ajtót pedig bezárták és
a kétségbeesett zörgetésre sem engedték be őket. A
lányok szomorúan fordultak vissza és el tudom
képzelni, mennyire bánkódtak, hogy nem gondoskodtak megfelelő mennyiségű olajról (Máté 25, 113).
Az Úr Jézus a mi vőlegényünk, akit várunk.
Ilyenkor, adventben erről gyakrabban beszélünk,
de nem tudjuk, hogy mikor érkezik. Lehet, ezekben
a napokban, vagy az ünnepen, de az is lehet, hogy a
következő pillanatban, épp amíg ezeket a sorokat
olvasod! Készen vagy-e az Ő visszajövetelére? Ha
elfogadtad Őt személyes Megváltódnak, akkor a
Biblia alapján tudhatod, hogy készen vagy: Azoknak, akik elfogadták Őt, jogot adott arra, hogy
Isten gyermekei legyenek (János 1,12). Nincs
más dolgod, mint várni az Úr Jézust és közben tanulni, játszani, az Úr Jézus tetszését keresni mindenben. Ő megmutatja, mi a tennivalód, ha kéred
Tőle.
De ha még nem vagy biztos benne, hogy Jézus
magával vinne, ne várj holnapig! Most térdelj le és
kérjed Őt, hogy bocsássa meg a bűneidet, tisztítsa
meg a szívedet és költözzön be az életedbe. Ha segítséget szeretnél kérni, nyugodtan fordulhatsz a
vasárnapi iskolai tanítódhoz, vagy bármelyik hívő
testvérhez, akit ismersz, szeretettel fognak neked
segíteni.

Kívánom, hogy légy okos leány vagy
fiú, és várjad örömmel, készenlétben a mennyei Vőlegényt!
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Kialudt fények

K

özeledett a karácsony. Kerek-erdő minden lakója
izgalommal várta az ünnepet. A hó is megérkezett, épp időben. Meseszép volt az erdő, és az otthonokból
ének hallatszott. Olyan csodás volt minden. De volt valami, ami mégis félelmetes volt: a nagy sötétség, ami Kerek-erdőnek azt a részét borította, ahol az út kanyargott
fel a Nagy- Hegyre. Arra még a kis házikók fénye sem
pislákoltak. Még a szentjánosbogarak sem jártak arra.
Aki arra tévedt sötétedés után, az majd meghalt a félelemtől. Pedig nagyon szép része volt Kerek-erdőnek,
mert, ahogy az út kapaszkodott fel a Nagy- Hegyre, egyre
csodásabb volt a kilátás, és a lombhullató fákat felváltották az örökzöld fenyőfák. Erre a karácsonyra egy különleges vendéget vártak Kerek-erdő lakói, és tudták, hogy a
vendégük messziről érkezik épp a Nagy- Hegyről. Napokon át azon tanakodtak az állatok, hogy fog a várva-várt
vendégük eljutni hozzájuk, ha éppen éjszaka érkezik.
Mimi Mókus, amikor az egyik fa ágain ugrándozott,
meglátta a szentjánosbogarakat, ahogy kicsi lámpásaikkal megvilágították az utat, amerre mentek. Ekkor egy
nagyszerű ötlete támadt. Ügyesen átugrott arra a fára,
amelyen Uhu bácsi odúja volt.
– Uhu bácsi! Uhu bácsi! – kiáltotta izgatottan Mimi
Mókus.

– Mi az gyermekem? Még nem ment le a nap, tudod,
hogy én ilyenkor még alszom. – zsörtölődött Uhu bácsi.

– Tudom már, mit kell tenni, hogy a karácsonyi vendégünk idetaláljon Kerek-erdőbe. – folytatta a kismókus, és
közben levegőt is alig vett.
– Nos, mit? – kérdezte álmosan Uhu bácsi.

– Világítsuk ki az utat – válaszolta ragyogó arccal Mimi
Mókus.

Mesesarok ovisoknak
– színezovel

– Ó, igen? És azt hogy képzelted? –
kérdezte kicsit felélénkülve Uhu bácsi.

– Lámpákat gyújtunk, és az út mentén minden fára teszünk egyet.
– Jó-jó! De honnan lesz nekünk
annyi lámpánk, és ki fog vigyázni a
lámpákra, hogy el ne aludjanak? –
kérdezte a bölcs bagoly.

– Hát, a szentjánosbogaraktól kérünk. Nekik sok van. Télire ők behúzódnak, és nincs szükségük a lámpákra. És megkérdezzük, hogy ki szeretne
a lámpákra vigyázni? – fejezte be Mimi Mókus.

Uhu Bácsinak tetszett az ötlet, de
nem tudta, hogy mit szólnak hozzá a
szentjánosbogarak, és Kerek-erdő lakói. Másnap Uhu bácsi összehívta az
erdő lakóit, kicsik és nagyok mind ott
voltak a Nagy Tisztáson. Először elmondta Mimi Mókus ötletét. Mindenki
lelkesedett az ötletért. A szentjánosbogarak is szívesen kölcsönadták a
lámpáikat, hiszen ők már nem használják tavaszig. Csak akkor lett nagy
csend, amikor azt kérdezte Uhu bácsi,
hogy kik vállalják, hogy vigyáznak a
lámpákra, hogy ki ne aludjanak. Erre
nem akart senki sem vállalkozni.
Ekkor előlépett Mimi Mókus.

– Én vállalom! Ha más nem is vállalja, én egyedül is vállalom. Nagyon
várom már a karácsonyi vendéget. –
jelentette ki Mimi Mókus.

Hirtelen odaugrott mellé Miki Mókus is, majd Tapsi Nyuszi, Rőt Róka,
Medve Márton, Vencel Vakond, Bobó
Borz, Frici Farkas és Ödön, az őzgida.
– Mi is vállaljuk – jelentették ki
egyszerre.

Uhu bácsi gyorsan megszámolta a
lámpaőrzőket.

– Kilenc. Én leszek a tizedik! –
mondta Uhu bácsi. És az állatok nagy
örömkiáltásba törtek ki.
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– Éljen! Éljen! Éljen a tíz
lámpaőrző! – kiáltották az állatok örömmel.
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Nagy lelkesedéssel összeszedték a szentjánosbogaraktól a lámpákat, majd kiakasztották az út menti fákra. Sötétedés előtt Uhu bácsi mindegyik lámpát meggyújtotta. Csodálatos látvány volt. Ahol eddig nem mert senki
járni, ott most esti sétákat tettek az erdő lakói.
A lámpák fényénél a hópelyhek úgy csillogtak, mint a gyémánt. A lámpaőrzők felváltva
őrködtek, egyik este Mimi Mókus, Tapsi Nyuszi, Frici Farkas, Rőt Róka és Uhu Bácsi, másik este Medve Márton, Vencel Vakond, Bobó
Borz, Miki Mókus és Ödön, az őzgida.

Heteken át nagyon jól végezték a dolgukat a
lámpaőrzők, de ahogy közeledett a karácsony,
és a karácsonyi vendég még nem érkezett
meg, úgy kezdett elmúlni a lámpaőrzőkben a
lelkesedés. Különösen Márton, Vencel, Bobó,
Miki és Ödön lelkesedése kezdett alábbhagyni. Egyik este azon tanakodtak, hogy jobb lenne a meleg ágyban aludni, mint kint a hidegben őrizni a lámpákat, hiszen eddig egy sem
aludt el, ezután sem fog.
Egyik éjjel, amikor épp Márton, Vencel, Bobó, Miki és Ödön őrködtek, nagyon hideg szél
fújt. Egy odvas fában menedéket kerestek
maguknak a hideg szél elől. Összebújtak. Hamarosan el is aludtak. De odakint hatalmas
hóvihar kerekedett, és sorra eloltotta mindegyik lámpát.

Amint a hóvihar elcsendesedett, Uhu bácsi,
aki éjjel soha nem aludt, arra gondolt, hogy
megnézi a lámpaőrzőket, és a lámpákat is.
Megdöbbenve látta, hogy a Nagy- Hegy felé
vezető út sötét. Gyorsan a lámpákhoz repült,
és sorra meggyújtotta őket, amint az erdő szélére ért, ahol az utolsó lámpát gyújtotta meg,
meglátta, hogy a nagy hó valakit ellepett, csak
a sapkája látszik ki.
Nagy nehezen kiszabadított a hó alól az átfagyott karácsonyi vendéget. Ekkor érkezett
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A mese rajzait Szalacsi Dóra készítette

oda Mimi Mókus, Tapsi Nyuszi, Frici Farka és
Rőt Róka, akik a vihar miatt nem tudtak aludni.
– Hol vannak a lámpaőrzők?- kérdezte kétségbeesve Mimi Mókus.

– Elaludtak! – mondta szomorúan Uhu bácsi.
– A lámpák is elaludtak, most gyújtottam meg
őket. Gyertek, segítsetek! Vigyük a karácsonyi
vendégünket melegbe.

Hamarosan a karácsonyi vendég, aki nem volt
más, mint Hód Papa, magához tért. Szégyenkezve megérkezett az öt lámpaőrző is, akik elaludtak.
– Gyertek közelebb – mondta Hód Papa.

– Úgy bánjuk, hogy elaludtunk! Majdnem
meghaltál, Hód Papa – mondta lehajtott fejjel
Medve Márton.

– Nem haragszom rátok. Örülök, hogy így
vártatok, de tudjátok, hogy a karácsony nem rólam szól, hanem a Karácsonyi Gyermekről. Arra
nagyon ügyeljetek, hogy Őt hogy várjátok!
Örömmel, kitartón és ébren!
Kiss Adina
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A tíz szuz példázata

Mihály Iza, Nagyvárad

N

ézzük meg először is az öt balga szüzet:
ők öten nem vittek magukkal olajat,
csak a lámpásokat. Minek is kellett volna foglalkozniuk még az olajjal is, ha már megvolt a
lámpásuk?! Tudjátok, sajnos ma az emberek
többsége így él, ahogyan ez az öt balga szűz:
van vallásuk, tudják, hogy keresztények, és
még imaházba vagy templomba is járnak, de
nincs meg bennük a Szentlélek jelenléte.

Vagy lehet megteszik ugyan ezeket a fontos
dolgokat, és elfogadták személyes Megváltójuknak Jézust, de ahogy telik az idő, az életükben már nem ég annyira bennük az Úr
iránti tűz – és ez annak a jele, hogy kezdenek
kialudni. Újra meg újra fel kellene töltődni! De
hát mivel is? OLAJJAL! Minden nap keresni
az Úr Jézussal való közösséget, imádatot, mert
ezáltal töltődöl fel újra és újra!
Ilyen módon maradsz meg Őbenne és Ő tebenned, és vezérel amíg célba nem érsz! Ha
nem keresed az Úrral való közösséget minden
nap, lassan-lassan már elhalványul a Benne
való örömöd és sajnos, oda jutsz, ahova az öt
balga szűz: ki leszel rekesztve a menyegzőről!
Most figyeljük meg az öt okos szüzet, akik
ugyanúgy magukkal vitték lámpásukat, de
olajat is vittek korsójukban. Ugye egyszerű
rájönnünk, hogy ezek azok az emberek, akik
okosan törődnek a jövőjükkel! Nem elégednek
meg csupán csak azzal, hogy élnek egy vallásos életet, hanem a tőlük telhetőt megteszik,
hogy minél szorosabb legyen a közösségük Istennel MINDEN NAP!!!

Tudjátok, hogy ki az az ember aki erre igyekszik? Aki befogadta az Úr Jézust az életébe. Mert akiben az Ő Lelke él,
azokat Ő indítja arra, hogy keressék az Úrral való közösséget, megerősödnek napról napra, és egészen más lesz az életük a világi élethez képest.

Csodálatos így megélni ezt az időszakot addig, amíg vissza
nem jön Urunk! Te aki most ezeket elolvastad, kívánom,
hogy ne nyugodj addig, amíg nincs biztonságban az életed!!!
Hogyan lehetséges ez? Elmondom: jöjj az Úr Jézushoz
őszintén úgy ahogy vagy. Lehet már jöttél többször Őhozzá,
de most úgy jöjj, mint még soha. Kérd, hogy lakozzék benned
az Ő Szentlelke által és segítsen megváltoznod a régi életmódodból, és élj neki tetsző életet. Igyekezz olvasni minden
nap a Bibliát, beszélgess Vele minden dolgaidról, és meg fogod tapasztalni, hogy jó az a tudat, hogy Ő veled van, közösséged van Vele. Így bármely pillanatban jön vissza Jézus, téged is magához vezet, mivel ismered Őt, és ami ennél fontosabb: Ő is ismer téged. Így hát vedd kegyelmes időnek, hogy
az Úr Jézus ad lehetőséget megújulásra, megtérésre!!! Kívánom, hogy hozz jó döntést! „Vigyázzatok tehát, mert sem a
napot, sem az órát nem tudjátok”! (Máte 24:13).

Magyari Viorel - 9 éves
A lapszám rajzait a
hegyközszentimrei gyerekek
készítették

Karácsony
közeledtével
vezesd el Máriát
és Józsefet
Betlehembe.
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Fekete Nárcisz - 5 éves

Lánybúcsú után is „fényes” belépo

L

ánybúcsúkat régen is tartottak... Jézus idejében például az volt a szokás, hogy a lakodalom a vőlegény házánál volt. A menyasszony szülei
házában felöltözött, elkészült és legjobb barátnői
társaságában várta, hogy érte jöjjön a vőlegény a
barátaival. Általában este érkezett meg a vőlegény,
de mivel akkor még nem járkáltak az emberek karórával a kezükön és mobil sem lapult a zsebükben
(zsebük sem igen volt), a pontos idő nem volt leszögezve.

A délután beszélgetéssel, kacagással, lányos dolgokkal telt: szépítkezéssel, öltözködéssel. De sötétedés előtt mindenki készen volt. Mécses, gyertya fényénél már elég volt izgulni, várni az utca végében
felhangzó kiáltást: „Jönnek! Jön a vőlegény!” Akkor
a menyasszony, barátnői kíséretében kiment a vőlegény fogadására. Kezükben ragyogóra fényesített
lámpás volt, melynek fénye szemük csillogását tükrözte vissza. A két csapat innen nem éppen csendben ment a lakodalmas házhoz, hogy ünnepeljen...

Gondolom, az ilyen lakodalmak ki voltak gondolva
jó előre. A barátnők nem az utolsó pillanatban döntötték el, mit vesznek föl, a mécsest ki kellett vikszolni, hogy ragyogjon, s még a harangozás előtt elindultak, mert készen voltak, és tudták, barátnőjük
számít rájuk. Ellenőrizték a tartalék olajat a mécsesben – jó, elég lesz. Vagy ha mégsem? Inkább viszek még a korsóban. Legyen, sose lehet tudni...

Tiniknek

mindhiába a szép ruha meg a barátKui Enikő
ság. Az ő esküvőjére vagy felkészül az
ember rendesen, vagy nem. Vagy bemennek vele, vagy nem mennek be sehogy.
Ki tudná neked megmondani előre, hogy minden
rendben lesz vagy sem? Előre kell gondolkodni. Aki
most csak úgy él, ahogy sikerül, teszi ami épp sorra
kerül, de nem tervez előre, nem készül az esküvőre
– az tutti hogy nem lesz kész.
A társaság, a barátok nem biztosíték .

A valamikor megkapott ruha nem biztosíték.

A vőlegényt ismerni, magabiztosnak lenni kapcsolatainkban – nem biztosíték.

Ő kell felismerjen. A benned levő fény a jel, a biztosíték. Olyan fény, ami sokáig ég, s még azután is,
hogy a másoké kialudt.
A terített asztal, a menyegzői ruha, a meghívó, a
hely – mindez Jézus gondja. Elintézte.

A fény – a te gondod. Intézd el időben. Tartson ki.
Tartsál ki!

Na persze, akinek nem volt szokása előre gondolkodni, az csak vette a kalapját, mécsesét és irány a
buli. Majd kialakul... megoldják. Vagy nem!(?)
Talán volt már olyan esküvő,
ahol néhány koszorúslány mécseséből kifogyott az olaj. Jézus
még olyat is mondott, hogy biza
az ő – az ŐŐŐ esküvőjén is –
lesznek olyanok, akik így megjárják. Nem fog égni a lámpásuk, és nem fogják beengedni
őket az esküvőre. Mehetnek
boltba, futhatnak B terv szerint,

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –

Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában. ISSN 2066-4184
Szerkesztő: Szőke Réka. Solczi Klára: grafika.
Havas Péter: tördelés, grafika. Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti.

Levélcím: Szőke Réka,
447170 Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO
e-mail: rekaharmat@yahoo.com
internet: www.harmatcseppek.home.ro
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Messiási próféciák

Miután az első emberpár bűnbe esett, elszakadtak
Istentől. Kiűzettek a paradicsomból, és az egész
föld átok alá került. Isten azonban eldöntötte, hogy
nem hagyja magára a bukott emberiséget, hanem
megadja nekik a helyreállás lehetőségét, ami a
Megváltó földre születése, halála és feltámadása
által vált lehetővé.

A Megváltó eljöveteléig hosszabb időnek kellett eltelnie. Az eljövetelét már a kezdetektől kijelentette
az Úr, és a prófétákon keresztül nagyon sok próféciában megjövendölte, hogy amikor a Megváltó eljön, az Istent kereső emberek
felismerjék Őt. Az Ószövetség több mint 300 próféciát tartalmaz
amelyek a Messiás eljövetelére utalnak.

A „Messiás” héber szó és a görög „Krisztus” szó ugyanazt jelentik: „Felkent”. Ugyanis a zsidóknál a prófétákat és királyokat olajjal kenték fel.

Ábrahámmal így kötött szövetséget az Úr:

Az első ígéretet a Megváltó eljövetelére az Úr közvetlenül a
bűnbeesés után adta – az asszony utóda a Megváltó, aki a Sátán fejére tapos:

Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem
tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon
megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian
lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger
partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te
utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra (1Móz 22,16-18).

Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak:... Ellenségeskedést
támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő
utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod
(1Móz 3,14-15).

Az ígéretet Mózesnek is megismételte az Úr:

Dávid királynak ezt az ígéretet adta:

Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az Úr, olyant, mint
én, őreá hallgassatok! (5Móz 18,15).
Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én
igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én
parancsolok. (5Móz 18,18).

Ézsaiás próféta számos kiemelkedő messiási próféciát
jegyzett fel:

Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd
utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő
királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem
királyi trónját örökre... Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz (2Sám 7,12-13; 16).
Ez az ígéret a Dávid királyi utódaira vonatkozik, de a Megváltó
uralmával tejesedett be.

A Messiás nevei, tulajdonságai:

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra
világosság ragyog... (Ézs 9,1).
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján
és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól
fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! (Ézs 9,5-6)

A Messiás szelíd lesz és igazságos:
Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben
gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt
hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja
szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a
füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek (Ézs 42,1-4).
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Egy szűztől egy gyermek születik.

Tudóska

Ezért maga az ÚR ad jelt nektek: Íme, a szűz fogan méhében, és fiút
szül, és Immánuelnek nevezik őt (Ézs 7,14).
Ez az üzenet valószínűleg egy Áház király idejében született gyermekre
is vonatkozott, de végső soron az Úr Jézus születésével teljesedett be.
(Immánuel jelentése: velünk az Isten).
A Messiás Betlehemben fog születni:
Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei
között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba (Mik 5,1).
A Messiás szenvedni fog, hogy megváltson
bennünket a bűntől:
Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló
az Úr hatalma?
Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk,
mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje,
amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat
hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása
sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött,
hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán
gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta
mindnyájunk bűnéért (Ézs 53,1-6).

Isten új szövetséget ad a népének:
Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és
Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az Úr. Hanem ilyen
lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az Úr -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe
írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek (Jer 31,31-33).

Hiába a több mint 300 ószövetségi prófécia, a zsidók nagy
része nem fogadta el, hogy az Úr Jézus a megígért Messiás.
A napjainkban élő zsidók többsége még mindig várja a Messiás eljövetelét.
Vannak olyan messiási próféciák, amelyek még nem teljesedtek be
– az alábbi prófécia csak a jövőben fog beteljesedni (habár már elkezdődött a beteljesedése):

Az Úr Jézus bevonulása Jeruzsálembe – a prófécia folytatása a jövőben fog kiteljesedni.
Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas,
alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán (Zak 9,9).

Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a
borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti
őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperalyuknál játszadozik, és
az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét.
Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az
Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek
közül, és székhelye dicsőséges lesz (Ézs 11,6-10).

Az Úr Jézus is sok próféciát mondott az eljövendő időkről, a visszajöveteléről és az azt
követő utolsó ítéletről – például a következőt:
Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a
csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel; és akkor elküldi az angyalokat,
és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig (Mk 13,24-27).
Ugye, te is készen állsz az Ő eljövetelére?
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Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá
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De miért énekeljek? Miért énekelnek az emberek. És a keresztény
emberek? Novemberben Zilahon volt alkalmunk kicsit elgondolkodni a
hallottakon, és sokat gyönyörködni mások énekében. Sok-sok csengő
hang, amint Istent dicséri. Lisztes Tibor adott válaszokat ezekre a kérdésekre, és családjával együtt felhangolta hangszálainkat a dicséretre, ismert és ismeretlen énekekkel. Délutánra már három zeneszámot
tudtunk karban énekelni a zenekarral. Az ország több pontjáról érkeztek óvodáskorú gyerekektől, tinédzserekig több mint 300-an. Elkísérték őket tanítók, zenészek.
„Egy hangszer hadd legyek, mely rólad zeng Istenem.” Igyekezett mind a
22 csoport csengő hangon, és szépen zengő hangszerekkel bekapcsolódni
a dicsőítésbe, ki délelőtt, ki délután.

Felsorakozott a gyermeksereg az előadásra és felsorakoztatta a hangszereit is. Néha csak egy arasszal volt nagyobb a
zenész, mint a hangszer. És a sok tehetséges énekes és zenész, dalban mondta el, ki is neki Isten, milyen ő, és mi van a
szívében.

Zilah: harangkórus

Harmatcseppek 2014-ben is
Isten meg nem érdemelt kegyelméből tudathatom veletek, hogy a következő évben is szeretnénk kéthavonta útjára bocsátani a Harmatcseppeket. Hálás vagyok Istennek értetek, hogy minden alkalommal hűségesen, türelemmel és szeretettel olvastátok a lapot. Jövőre is szeretnénk
sok-sok bibliai történetet, mesét, történetet, rajzot, kézimunkát, rejtvényt
eljuttatni hozzátok. Várom írásaitok, rajzaitokat, beszámolóitokat!
A lap előfizetési ára egy évre: 16 lej. Megrendeléseiteket várom az
alábbi címre:
Szőke Réka
Comuna Lazuri
Strada Nouă 324
447170, Judeţul Satu Mare
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Valódi örömökben gazdag, áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!
Réz Kornél - 11 éves

Deák Mirjám - 9 éves

Szűcs Bianka - 9 éves
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Mert nem magunkat mutogatni mentünk oda, hanem azért,
hogy igazán énekeljünk. Úgy, hogy az énekünk rólunk Őrá
mutasson. Hadd legyen nagy közöttünk Istenünk neve.
Ki miért érezte jól magát a zenenapon? Volt, aki a baráti
társaságnak örült, volt, aki az együttlétnek, együtt-éneklésnek. Mások az utazást élvezték nagyon, hogy világot láthatnak. Ismét mások az apró ajándékokat fogadták lelkesen.
Gyermekek és felnőttek imáiból, mégis az csendült ki, hogy
ott van bennünk a vágy, hogy mindezek mellett, inkább Teremtőnket szeretnénk dicsőíteni hangunkkal és hangszereinkkel.

Szatmárnémeti csoport

„Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon
csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne,
akik a legjobban tudnak énekelni” (Henry Van Dyke).
Sipos Sarolta, Szatmárnémeti

A Lisztes család es barátai énekvezetése

Jókedvű üzenet

Kézimunka

Néha vannak pillanatok, amikor kedves gesztus egy saját kézzel készített képeslapra írt pár sor. Lehet ez karácsonyi, újévi jókívánság, anyáknapi meglepetés, akár egy szülinapi, névnapi üdvözlet.
Az alábbi képeslap egy újabb variációja annak, hogy kis kreativitással
színes kartonból, szalagokból, ollóval, ragasztóval, mintalyukasztóval mit
lehet készíteni.

A lényeg most nemcsak a díszítésben rejlik. Szükségünk lesz egy négyzet alakú színes kartonlapra (legalább 21×21 cm). A mellékelt ábra alapján
megtűrjük a négyzet egyik átlóját (a tűrést többször elsimítjuk). Majd megfordítjuk a lapot, és a másik oldalról megtűrjük a négyzet felező vonalait
(mind a kettőt – ezzel a két tűréssel pontosan négy kis négyzetre osztjuk
el a nagy kartont).
Azt a két szemben fekvő csúcsot, amelyiken meghajtottuk az átlót, egymáshoz közelítjük, így a nagy négyzetünk "becsukódik" és egy kicsi négyzetté alakul át. Ezt a kis képeslapot már csak saját ízlésed, ötleteid alapján
kell díszítened. Vághatsz más színű kartonból egy centiméterrel kisebb

négyzeteket, ezt ragaszthatod külső borítónak – amit
majd térben elkészített gömbökkel, mintalyukasztóval
lyukasztott kis formákkal, szalaggal díszíthetsz. A borítón levő két réteg karton közé ragaszthatsz színes szalagot, amivel majd a végén bekötheted a képeslapot. A
négyzeteket színes, alkalmi csomagolópapírból is vághatod, így már kevesebb díszítésre lesz szükség.

A képeslap belsejében majd lesz két négyzet alakú
rész, amire üzeneteket, igeverseket, idézeteket, jókívánságokat írhatsz, és négy háromszög alakú rész, amit
rajzokkal, színes csomagolópapírral díszíthetsz.
Jókedvű képeslapkészítést!

Réka

Lásd a kézimunkáról készült fényképeket a túloldalon.

Kézimunka

Papírlámpás

Kellékek: 2 A4-es lap, zsírpappír, olló, ceruza, vonalzó.

1. Egy A4-es lap két szélén lemérünk 1,5 cm-t, ami a széle lesz a lámpásnak. Ezt követve a megmaradt papírt kettőbe osztjuk és középen egy vonallal elválasztjuk. Ezután két
„ablakot” fogunk kimérni. Az „ablak keretei” mind a négy oldalon 2 cm-esek lesznek. Miután lemértük vonalzóval és
megrajzoltuk, a belsejét ollóval vagy vágókéssel egy kemény lapon kivágjuk. Ezt két példányban kell elkészíteni. A
második példány abban fog különbözni, hogy 1,5 cm szélet
le kell vágni.
2. Amennyiben van, papírlyukasztó, matrica vagy filctoll,
az ablakkeretet díszíteni is lehet, majd rá kell ráragasztani
két A4-es zsírpapírt az ablakra belülről.

3. Ezután középen és az első példány szélét be kell hajlítani és a másikhoz kell ragasztani. Így kapunk majd meg
egy négyzet alakú papírlámpát. Ennek a közepébe bele lehet tenni egy gyertyát és este nagyon szép fényt áraszt.
Világítsunk mi is így a körülöttünk levők életében!

János Anita

