
Péter nagyon jó halász volt.Évek óta ezzel foglalkozott,valószínű, hogy gyermekként márebbe született. Ismerte a szakmaminden csínját-bínját, tudta, mikorérdemes halászni. Mégis egyik éj-

jel, miután társaival megtettek min-dent legjobb tudásuk szerint, semmisem működött. Tudták mikor, hova,hogyan érdemes indulni. Mégis csődötmondott tudományuk. Azt gondolták,hogy ha egész éjjel próbál-koznak, akkor majd leszeredmény. De semmi.Gondolom reggel ta-nácstalanul, csalódot-tan mosogatták háló-ikat.
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Mi a célod?

Köszönjük a ‘4H’ Magyar Misszió támogatását az idei évben.



Ekkor jött Jézus. Nemcsakaz éjjel történteket ismerte, deismerte őket személyesen.Megszólította őket. Emberi tu-dásuk szerint ostoba dolgotkért. Talán az elkeseredés mi-att, talán azért, mert sejtették,hogy nem egy átlagos ember állelőttük, de megtették. Nappalindultak halászni. De már nemegyedül: Jézussal.
És akkor megtörtént aCSODA. Nem az a csoda, hogyannyi halat fogtak, hogy sza-kadtak szét a hálók, hogy a ha-jókba már nem fért több hal,hanem az, hogy Péter Jézusszemébe nézve rájön, ki is Ővalójában: „Eredj el tőlem,mert én bűnös ember vagyok,Uram!”. És ott, Jézus lábainál,letisztul, hogy mi is lesz az őcélja. Mert Jézus nem átlagosember. Ő ott volt, amikor Péterformálódott, megszületett.Tudta, hogy milyen nagy dol-

gokra képes, Vele, a Mesterével. Péter-ben pedig letisztul mi is az igazán fontos,miért érdemes dolgozni.
És te? Neked mi a célod?
– Első tanulóként végezni ebben az is-kolai évben.– Egy, két, három, …, hangszeren ma-gas szinten játszani.– A matematika-, versmondó, helyes-írási versenyen első helyezést elérni.– Szuper jó táborokban részt venni.– Kirándulni, világot látni.– Egy szuper mobiltelefon korlátlaninternethasználattal.
Különbözőek lehetnek a vágyaink,rengeteg jó, még jobb vagy épp kevésbéhasznos vágy.
Különböző, az is, ahogyan ezeket sze-retnénk elérni. Van aki, ennek érdeké-ben nem tesz semmit. Valószínű, nem isér el semmit. Van, aki rengeteget dolgo-zik ezért, reggeltől estig tanul, gyako-rol… még sincs biztosítva, hogy el is éri.

2



Ugye érted már?
Nem volt mindig könnyű Pé-ter útja, és nem is tudott min-dig helyesen cselekedni. Mégiséletét figyelve – a Biblia lapjainvagy a Harmatcseppek jelenlegilapszámán keresztül – legyenbátorítás számodra is: keresdJézus társaságát!

Kívánom, éld át te is aJézussal való találkozásvalódi csodáját, és azutánélj minden nap a jelenlété-ben!
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Szőke Réka

Szeretnék lenni én...



Gyermekkoromban gyakran ját-
szottuk a Vedd észre a különb-

séget című játékot. Kiválasztottunk
valakit a csoportból, aki mindenkit jól
megfigyelt, majd elhagyta a szobát. A
szobában maradtak közül valaki vál-toztathatott magán vala-mit: a hajviseletén, testtartásán,
esetleg ruházatán. Amikor a csapattárs
visszajött a szobába, ki kellett találja,
ki vagy mi változott. Nem volt könnyű,
mert igyekeztünk apróságokon változ-
tatni, hogy a változás nehezen észreve-
hető legyen.

Péter nem így volt ezzel. Az hogy azélete megváltozott nyilvánvaló
volt mindenki előtt. Eddig azt se merte
felvállalni, hogy
egyáltalán ismeri
Jézust. Félt…

Most bátran kiállt prédikálni. Megfe-
nyegették… Ő azt mondta inkábbIstennek kell engedelmes-kedni. Inkább ment a börtönbe,
minthogy hallgasson Jézusról. Olvasd
csak el az Apostolok Cselekedetei 4
részének 13-21 verseit.

Honnan ez a nagy változás?
Ugyanaz-e Péter, mint azelőtt volt?
Persze, hogy ugyanaz, a Jóna fia, Jé-
zus tanítványa, de mégsem ugyanaz,
mert ott van vele Valaki: az IstenLelke, aki betöltötte, meg-
változtatta.

Te hogy állsz a változással?
Tudott- e a Szent Lélek betölteni és

Változom! Észreveszed?4
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változást hozni az életedben, úgy
mint Péter életében? Ez egyszerűen
azt jelenti, hogy eldöntöd szeretnél
változni és kéred az Úr Jézust, hogysegítsen neked ebben. Elkez-
ded olvasni a Bibliát, az Ő szavát,
mert kíváncsi vagy arra mit mond
neked, miből kell változz. Ez a válto-
zás nem megy egyedül. Ne is
erőlködj. Csak Jézussal. Ezt nem le-
het titokban tartani. Ez nyilvánvaló.
Az iskolában is, otthon is. Annyira,
hogy megkérdezik tőled: Mi lett ve-
led? Mintha nem is te lennél!

+1 kísérlet
Szükséged lesz egy téglalap alakú

kartonlapra, egy kétliteres palackra
vízzel megtöltve, egy filctollra. A
kartonlapra írj két szót: az első azÉLET lesz (ami az életünk kezde-

tét jelenti), a másik a HALÁL (az
életünk végét jelzi ezen a földön). A
két szó közé rajzolj különböző nagysá-
gú nyilakat. Vigyázz, hogy ezek a nyi-
lak az ÉLET felől a HALÁL felé mu-
tassanak. Támaszd a kartonlapodat
valaminek (pl. könyveknek). Meg tu-
dod változtatni a nyilakirányát, úgy hogy nem veszel tollat
a kezedbe és nem írsz rá semmit töb-
bet? Nem.

Vagy talán mégis? Tedd a vizespa-
lackot a kartonlapod elé, és most nézd
a vízen keresztül a nyilakat. Megvál-
toztak! Tudod miért? Ez csak fizika…
De valójában is megváltozik az életünk
iránya, ha Jézussal kezdünkegy új életet. Nem a halál fele
megyünk, hanem örök életet kapunk
Tőle.

Változz! Észrevehetően!
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Jézus feltámadása és a
Szentlélek eljövetele után a

tanítványok egy ideig még Jeruzsá-
lemben maradtak. Egyszer Péter Já-
nossal, a barátjával, a templom-ba ment imádkozni délután
három órakor. A templom egyik ka-
puja hatalmas, díszes bronzépítmény
volt, úgy hívták: Ékes-kapu. Itt

haladtak el az emberek, ha imád-
kozni vagy áldozatot bemutatni
akartak. Péternek nem voltszüksége áldozatra: tudta,
Jézus feláldozta márönmagát helyette. De azért
nagyon felemelő lehetett ebben a
csodaszép épületben beszélgetni a
Jóatyával!

Ebbe a túldíszített, látvá-
nyos kapuba naponta letettek egy
sánta embert, hogy ott kolduljon a
hívektől. A zsidók istentiszteleté-
hez hozzátartozott aszegények segítése is.

Amim van, azt neked adom!
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Te a hét többi napján hogyanszolgálhatod Istent? A szol-
gálat neked csak abból áll, hogy va-
sárnap imaházba mész és énekelsz?
Péter és János nem csak szomba-
tonként vagy ünnepnapokon szol-
gálták az Urat. A Megváltó minden
egyes percüknek új értelmetadott. Péter bocsánatot kapott
Jézustól, megszabadult végre bű-
neiből! Nem volt egyetlen pillanat
sem, amikor elfeledkezett volna ar-
ról, hogy ő Jézus tanítványa.

A koldus tőlük is kért ala-
mizsnát. De Péter és János nem
voltak gazdagok. „Nincs aranyunk,
ezüstünk”, mondta Péter a sántá-
nak. Vajon ők is ugyanolyan szegé-
nyek voltak, mint ez a beteg? De-
hogy! Nekik sokkal többkincsük volt, mint bármelyik
gazdag írástudónak vagy főember-
nek, akik átmentek ezen a kapun.
Az övék volt Jézus! Olyasmit ad-
hattak ennek a férfinak, amit senki
más nem adhatott neki. „Amim
van, azt neked adom”, mondta Pé-
ter. „A názáreti Jézus nevében, kelj
fel és járj!” Biztosan sejtitek már,
hogy mi történt! Azonnalfelszökött a sánta, és elkez-
dett járkálni, szökdelni, táncolni, és
beugrálva a templomba mindenki-
nek szétkürtölte, hogy mit tett vele
Jézus és két tanítványa. Péter és

János bizonyságottehettek Jézusról és megvál-
toztathatták egy ember életét. Nem
úgy, hogy dicsekedtek a hatalmuk-
kal, hókusz-pókuszoztak vagy ki-
düllesztették a mellüket, hogy ők
milyen jól tudnak szolgálni Isten-
nek. Jézus volt a lényeg, ők
pedig szelíden követték Jézust az-
után is, hogy nem láthatták Őt.

Ha te már ismered Jézust, és
elfogadtad Őt Megváltódnak,hogyan vallhatod meg Őt
mások előtt? Mit tudsz adni osz-
tálytársaidnak, barátaidnak, ami
nekik nincs? Az embereknek nem
csak dolgokra, pénzre van szüksé-
gük. Tele vannak félelmekkel, bű-
nökkel, szomorúsággal. Adhatsz
nekik olyasmit, amimegváltoztathatja azéletüket! Ha nemcsak vasárna-
ponként gondolsz arra, hogy Jézus
tanítványa vagy, akkor minden nap
szolgálhatod Őt azzal, hogybizonyságot teszel Róla
másoknak. Péter és János nem
sokban különböztek tőlünk. Neked
is van Jézusod, akinek nevében jót
tehetsz másokkal. Sok a díszes ka-
puban éhező gyerek,
akik nem tudnak sem-
mit Jézusról!
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Az előző évekhez hasonlóan az idén ismegszervezték a Hargita táborban a Tinina-pot, azzal a különbséggel, hogy párhuza-mosan az fiataloknak is volt ifjúsági alkalom.
Tiniként szemlélve az eseményeket lehet,hogy kissé szubjektív leszek, de igyekszemvisszaadni azt a barátságos és vidám lég-kört, ami ott fogadott minket és ami végigkí-sérte az egész napot.
Reggel, amikor megérkeztünk, kaptunkegy kitűzőt/lapocskát, amin a nevünk és alakhelyünk volt feltüntetve. A kápolnában a

gyergyói fiatalok éneklése fogadott (na-gyon szép volt), majd a köszöntőbeszédkövetkezett. Ezután „leltároztak” minket:a tinik a kápolnában maradtak (mert mivoltunk többen), míg a fiatalok az egyiklenti termet kapták meg.
Pár perccel később újabb négy cso-portra osztottak minket, és ismerkedőjátékok következtek. Folytatáskéntmeghallgattuk Kui Enikő (Encó) előadá-sát „Győztesek vagyunk!” címmel, amiarról szólt, hogy legyen bármilyen prob-
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Tini- és ifjúsági nap a Hargitán Molnár Nóra,13 éves, Marosvásárhely

Aranyam, ezüstöm nincs ...



lémánk (pl. túlsúly,egyedül érezzük magun-kat, cikiznek a suliban, vagy ta-lán mi vagyunk a környezetünkbenegyedül hívők), Jézus Krisztus velünkvan és szeret minket, hiszen valahányszorátlyukasztott kezeire néz, mi jutunk eszébe.
Az előadás után szabadidő, majd ebéd kö-vetkezett. (Gulyásleves volt, nagyon finom!!)Délután benti játékokon vehettünk részt, és habárelég esős idő volt, jól éreztük magunkat.
Az esős idő amúgy senkit sem gátolt abban,hogy kint legyen: trambulinoztunk, hintáztunk a(fedett) játszótéren, sőt még fociztunk és kosaraz-tunk is a szakadó esőben!
A záróalkalmat Szabó Szilárd lelkipásztor tar-totta, aki a megtérésről beszélt. Előadását egykérdéssel zárta: „Ki szeretné az életét Jézus-sal leélni?” Erre szinte mindenki felállt, majdimacsoportok alakultak ki. Végül vacsora(bolognai), majd hazautazás követke-zett.
Nekem felejthetetlen él-mény maradt, és szerin-tem ezzel más is ígyvan.
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Az összejövetel négy órára volt megtervezve és szép időt isvártunk. Természetesen minden teljesült, mert legtöbben meg-érkeztünk az eltervezett időpontra és egy szál fekete felhő semvolt az égen. Isten mindannyiunk számára megáldotta ezt anapot.
Legtöbb gyerek már ahogy belépett a „kapun”, meglátta azaranyos kiscsikót, a kiscsikó édesanyját és a pónikat.
A program csoportjátékokkal kezdődött. A játékok után lova-goltunk, kisebb állatokat etettünk és simogattunk, arcunkatkifestették, ha kértük, és lehetőség voltfocizni is. Ezt követte egy név-
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adóverseny,mivel a kiscsi-kónak és egycsaláddal érke-zett aranyos kis-kutyának mégnem volt neve. Végüla kiscsikó Szilaj, a ku-tyus pedig a Felhő nevetkapta. Én személyesen leg-először a pónikhoz szaladtam,megsimogattam őket, és az egyiket ve-zettem a sorra ráülő gyerekekkel együtt.Mindenki nagyon élvezte a lovaglást,annyira, hogy a lovaglásra várakozó gyere-kek sora sose fogyott el. A legkisebbek nemnagyon mertek felülni sem a lóra, sem apónira, ezért a kisebb állatok (kecskék,nyuszik, bárányok, háziszárnyasok) élvez-ték a kis kezük simogatását. Az arcfestők isnagyon szép munkát végeztek és gyönyörűpillangókat, katicákat, villámokat, lovakat,dínókat festettek a gyerekek arcára és ke-zére. A focisták is egész jól teljesítettek.
A következő úti cél a kék sátor volt, aholegy kisfiú (Barnabás) és egy bibliai férfi(Mefibóset) történetét hallhattuk, majd azebből levont tanulság egyben a nap arany-mondása az Efézusi levél 4. részének 32.verse volt. „Viszont legyetek egymáshozjóságosak, irgalmasak, bocsássatok megegymásnak, ahogyan Isten is megbocsátottnektek a Krisztusban” (Ef 4,32)

1. Ebbe a városba jutott el Péter, miután a gyülekezeteket végigjártaJudeában, Galileában és Samáriában.2. Ebben a városban élt egy híres nőtanítvány, akit sokan szerettek.3. Állatnév és egyben egy görög női név jelentése.4. Római százados, aki Pétert magához hívatta.5. Ebben a városban élt a fent említett százados.6. Péter másik neve.7. Péter nevének jelentése.
Megfejtés: varrónő Péter idejében. Ugye kitaláltad, hogy ki volt?

Az is kiderült, hogy ki mennyire figyelt,mert a végén ismétlő kérdéseket tettek felés a jó válasz meglepetéssel járt. Örö-münkre szolgált, hogy szinte minden kér-désre legalább 2-3 gyerek tudott volna vá-laszolni. De itt még nem ért véget a nap,hiszen folytatódott a félbehagyott lovaglás,arcfestés, kisállat-simogatás, focizás, ésmég sütit meg fagyit is kaptunk.
Én nagyon jól éreztem magam, és azeddigi gyereknapjaim közt ezt a napot azelső helyre sorolhatom.Hálás vagyok ezért a na-pért Istennek! Sosem fo-gom elfelejteni ezt a na-pot!!! 
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Péter egy egyszerű ha-
lász volt egészen addig

a pillanatig, míg ő maga ho-
rogra nem akadt. Amint bele-
került Isten hálójába, letette
sajátját és Jézus szavára –„Kövess engem!” – hátra-
hagyott mindent. Egyszerű
halászból emberhalásszá lett.

Számtalan csodát élt át Jé-
zus mellett, testközelből szem-
lélhette az Ő hatalmát és így
tudta, hogy mestere maga „a
Krisztus, az élő Isten Fia”.
Élete mégsem volt kudarcoktól
mentes, hiszen az a Péter, aki

azt mondja mesterének, hogy
akár meghalni is kész érte, a kö-
vetkező pillanatban megtagadja
Őt. Először csak azt mondja:
„Asszony, nem tudom mit be-
szélsz!” Aztán letagadja, hogy is-
merte Jézust, harmadszor pedig
már esküvel erősíti meg ezt. Egy-
re jobban és jobbanbelegabalyodik Sátánhálójába.

Hogyan lehet ez? Hiszen
annyira biztos volt magában. Ta-
lán épp ez volt a baj: magábanbízott. Többször előfordult az,
hogy kioktatta Jézust, sőt
sokszor úgy gondolta, hogy min-
dent jobban tud és tesz, mint a
többi tanítvány.
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Amikor a kakas meg-
szólalt, Jézus pedig rátekintett Pé-
terre, abban a pillanatban eszébe
jutott mestere szava: „Mielőtt a
kakas megszólal, háromszor ta-
gadsz meg engem.” Hogyan is te-
hetett ilyen szörnyűséget?Keserves sírásra fakadt.
De Jézus nem haraggal tekintett
rá, hanem szeretettel. Jézus
tisztában van a jelen és jövőbeli bu-
kásainkkal is, de nem a bukásaink
határozzák meg azt, hogy hogyan
tekint ránk, hanem az, hogy a bu-
kás után újra ott vagyunk-eaz Ő lábainál.

Lehet veled is előfordult már,
hogy letagadtad, hogy ismered
Jézust, mert féltél attól, hogy kine-
vetnek. Lehet ahelyett, hogy meg-
védted volna az osztálytársad, te is
nevettél rajta a többiekkel együtt.
Vagy talán valaki azt mondta, pus-
kázz te is, hogy jobb osztályzatot
kapj, és te megtetted, mert nemakartál kilógni a sorból. Vi-
szont így nem lehetsz Jézus tanít-
ványa.

Ha úgy érzed, elbuktál, elszomo-
rítottad Jézust, Ő szeretetteltekint rád is. Kérd a bocsána-

tát, kérd, hogy erősítsen, báto-
rítson téged, hiszen ne feledd,
Péter egy gyáva tagadóbólJézus kősziklájává lett:

„Te Péter vagy, és ezen a
kősziklán építem fel az én
anyaszentegyházamat, és a
pokol kapui sem vésznek
rajta diadalmat. És néked
adom a mennyek országá-
nak kulcsait; és amit meg-
kötsz a földön, a mennyek-
ben is kötve lészen; és amit
megoldasz a földön, a
mennyekben is oldva lészen”

(Máté 16, 18-19).

13

Szücs Boglárka,Szatmárnémeti

Vargyas Ildikó rajza



Mesesarok ovisoknak

A hideg lassan úrrá lettKerek-erdőn. A csípősreggelek jelezték, hogy elmúltaz ősz, és megérkezett a tél. Atéllel együtt a titokzatos ünnepihangulat is beköltözött Kerek-erdőbe. A jól ismert ünnepi dal-lamok járták be az erdőt, egy-egy otthonból finom mézeska-lács illat is csiklandozta az álla-tok orrát. Nagy ünnepségre ké-szültek az erdő állatai, ilyenmég soha nem volt Kerek-erdő-ben.
– Karácsonyi vásár lesz az er-dőben – kiáltotta ki Tapsi nyu-szi.
– Ez nem is igazi vásár – mo-tyogta Bori borz.
Valóban nem volt az igazi vá-sár, inkább ajándékgyűjtés volt.Mindenki elhozott valami, amitkészített, amit később szétosz-tottak az erdő szegényei között.
Eljött az ajándékgyűjtés nap-

ja. A mókusok mogyorókrémethoztak, a nyulak savanyú ká-posztát, a medvecsalád málnaés áfonyalekvárt, a sünök alma-lekvárt és körtelekvárt hoztak.Őzmama takarót kötött, FarkasFanni kalácsot sütött, FriciFarkas megjavította a régiszánt és azt hozta el. Uhu bácsiegy zsák búzát hozott. Gyűlt-gyűlt a sok ajándék a nagy tisz-táson. A nap végén karácsonyikoncertre hívták meg az erdőminden lakóját, és a koncert vé-gén az ajándékokat szétosztot-ták azoknak, akiknek erre nagyszükségük volt.
Az öreg és beteg Agancsos, aszarvas nem volt ott a koncer-ten. Uhu Bácsi hamar észrevet-te, hogy az öreg szarvas hiány-zik. Koncert végén felszállt atölgyfára és megköszörülte atorkát, majd ünnepélyes han-gon beszélni kezdett.
– Öröm látni, hogy eljöttetek,
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s azt is, hogy nem jöttetek üreskézzel. Amikor letettétek aján-dékaitokat a tisztásra, olyanvolt, mint a bölcsek ajándéka aföldre született Nagy Királygyermeki jászla előtt. De azt isészrevettem, hogy vannak, akikbetegségük miatt nem tudtakeljönni. Nekik is el kell vinünkaz őket megillető ajándékotmég az ünnep előtt. Ki viszi elAgancsnak az ajándékot?
Nagy csend lett, valami miattsenki sem akarta elvállalni. Dehirtelen előugrott Ráfi Róka ésnagy lelkesen elvállalta.
– Majd én elviszem! – jelen-tette ki Ráfi.
– Ez nem tudja mit vállal,akár meg is halhat – suttog-ták az állatok.
– Ha kell, én meghalniis kész vagyok a NagyKirályért, és bárki má-sért is – mondta hősie-sen Ráfi Róka

– Ne olyan hevesen, fiam –nyugtatta le Uhu bácsi.
De ezt, mintha meg sem hal-lotta volna. Odament Ráfi acsaládjához. Róka apó aggódvafordult fiához.
– Fiam, hagyd másra ezt afeladatot, veszélybe sodrod sa-ját magad.
– Én kész vagyok bármitmegtenni – válaszolta Ráfi Ró-ka.
– Sokan visszafordultak márarról az útról. Veszedelmes útvezet az öreg Agancshoz, ezértnem látogatja senki. Ha a ve-szedelmes Farkasok rád talál-
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nak, megölnek.
– Még ha meghalok, akkor iselmegyek – mondta Ráfi, ésösszepakolt hátizsákjába, ésútnak indult.
Öreg Agancs a Nagy Hegyenlakott, annak is azon a részén,ahol a veszedelmes Farkasoktanyáztak. Akik csak arra jár-tak, azokat kifosztották, néme-lyeket megvertek, másokat megis öltek. Különösen azokat gyű-lölték, akik Kerek-erdőben lak-tak, és a Nagy Királyt szeret-ték.

Ráfi elhagyta Kerek-erdőt,és már a Nagy Hegy lábánálvolt, amikor lassan estelednikezdett. Megállt, behúzódottegy odvas fába, és ott töl-tötte az éjszakát. Hajnal-ban arra ébredt, hogy va-lakik járkálnak a fa körül.Amint kibújt az odvas fá-ból a rémület fogta el, merthat veszedelmes farkasvette körül, fogukat vicsor-gatva Ráfi felé.
– Nézzétek, ki tévedt idehozzánk – mondta rekedt,de mély hangon az egyikfarkas.
– Egy Kerek-erdei lakó –mondta egy másik.

– A Nagy Király hűségesszolgája – mondta gúnyosan aharmadik, és akkor mind a ha-tan gonosz vihogásba kezdtek.
– Én, nem, nem, nem va-gyok! – mondta dadogva és ha-lálra rémülten Ráfi.
– Hazudsz! – mondta a ne-gyedik farkas.
– Nem hazudok, sosem lak-tam Kerek-erdőben! – mondtaRáfi.
– De bizony onnan vagy, lát-szik rajtad – mondta az ötödik.
– És a Nagy Király szolgájavagy. Mi van a hátizsákodban?
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Csak nem ennivalót viszel vala-kinek? – mondta a hatodik.
– Nem vagyok senki szolgája,és nincs semmi a táskámban. –ennyit bírt még Ráfi kimondani,mert ekkor mind a hatan ráug-rottak. Először a hátizsákot pró-bálták lecibálni róla, s aztán arókát harapdálták, ahol csak ér-ték.
Egyszer csak egy hatalmasmedveüvöltés hallatszott egé-szen közelről, a veszedelmes far-kasok hatan hatfelé szaladtakaz ijedségtől. Nagy Medve voltaz, aki régen maga is olyan ve-szedelmes és gonosz volt, mint afarkasok, de Kerek-erdő lakói-nak szeretete, és a Nagy Királyszeretete megváltoztatta. Vállá-ra vette az ájult rókát és a bar-langjába vitte. Nemsokára Ráfimagához tért, és látta, hogy asebei be vannak kötözve. Keser-vesen sírni kezdett.

– Megtagadtam Őt, pedig aztmondtam, hogy meghalni iskész vagyok a Nagy Királyért.
Nagy Medve hiába próbáltavigasztalni, úgy tűnt, hogyminden hiábavaló. LetérdeltRáfi ágya mellé, amikor a rókaálomba sírta magát, és könyör-gött a Nagy Királyhoz Ráfiért.Amikor a róka megébredt mo-soly volt az arcán.
– Álmodtam. Az öreg Agan-csot láttam, aki mosolyogva avállamra tette a kezét, és aztmondta: „A Nagy Király szerettéged, és én sem haragszomrád.” – mesélte Ráfi az álmátNagy Medvének.

Akkor megértette a róka,hogy a Nagy Király nem azértszereti, mert megérdemli, ha-nem azért szereti, mert az Őbarátja.

Kiss Adina

17A mese rajzait Mátyás Zsuzsi készítette



1. Színezd ki az állatok által összegyűjtöttajándékkupacban azokat a dolgokat, amik-nek te is nagyon örülnél!

2. Rajzold a dobozba azt az ajándékot, amitte is szívesen elvinnél a Kerek-erdei kará-csonyi vásárra! Beszéld meg szüleiddel, kitlephetnétek meg vele! Volna valaki, akinekát is adhatnád? Tedd ezt örömmel!

Rejtvény kicsiknekKeresd meg a helyes választ:

 1. Ki volt Péter?

 2. Hol volt Péter Jé-zus vallatásakor?  3. Milyen állatszólalt meg?
- tanítvány- farizeus- orvos- vámszedő

- halászott- a hegyen- a főpap udvarában- otthon

- kígyó- kakas- farkas- szamár
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3. Ráfi Róka egyedül indult útnak. Fárasztóútja során csak a fenyőfák kísérték lépteit.Keresd meg azt a fenyőfát, amelyik külön-bözik a többitől. Ezt a fát színezd sötétzöld-re, a többit pedig világoszöldre.

4. Vajon hogyan nézhetett ki Nagy Medve bar-langja? Egészítsd ki a rajzot! Színezz kedvedre!

 4. Miért tagadtameg Péter azÚr Jézust?
 5. Mittett Pétera tagadásaután?

- kígyó- kakas- farkas- szamár

- csalódott a Mesterben- tetszelegni akart a szolgálónak- pénzt kapott érte- félt

- sírt- felakasztotta magát- nevetett- levágta a szolga fülét

Összeállította: Móré Krisztina
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Tiniknek

„Halásznak lenni könnyű do-log”... gondoltam magamban, ésmár el is indultam a közeli patakpartjára saját készítésű halászbo-tommal és egy tenyérnyi kövér gi-lisztával. Fellelkesedve az új ka-landtól, rászúrtam a legkövérebbgilisztát a gombostűből készülthorgomra és megelégedetten leül-tem a patak partjára halászni. Tel-tek a hosszú percek, de a nagy hal-fogás váratott magára... végül bekellett lássam, hogy engem bizonynem halásznak teremtettek. Sza-badon engedtem a többi gilisztát ésüres kézzel ballagtam vissza. „Nemis olyan könnyű dolog ez a halá-szat, találnom kell egy másik mes-terséget mire megnövök” - állapí-tottam meg.
Péter profi, tapasztalthalász volt, komoly hor-gászati felszereléssel, akimár késő éjjel csónakjá-ból a tó vizébe vetette ahálóját abban remény-kedve, hogy sok halat fogmajd halászni... mégis anagy halfogás váratott

magára. „Valami hiányzik” gondol-ta, pontosabban Valaki hiányzott,nem volt ott Jézus. A mestere, akitannyira szeretett és akit csúfosanelárult, nem volt mellette úgy, mintmáskor. Egyszer csak egy alakralett figyelmes a parton, aki azt ki-áltja neki, hogy vesse a hálóit a csó-nak jobb oldalára. „De hiszen egészéjjel halásztam, és hiába!” – kiáltottvissza, de a parton levő ember hajt-hatatlan volt. „Rendben, megpróbá-lom”, adta meg végül magát, és acsónak jobb oldalán engedte le ahálókat. Láss csodát! Mintha azösszes hal megbolondult volna, úgyúsztak bele Péter hálójába, sőt márolyan sok hal volt, hogy a csónakbiztonsága is veszélyben forgott.

FFooggttááll mmáárr „„hhaallaatt””??

20Szűcs Dávid és Edith
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Narnia birodalmának titokzatostörténetét hét kötetben írja le a vi-lághírű keresztyén szerző, C. S.Lewis. A regény fantáziadús világá-ban olyan utakon kalandozhatunk,amelyek akár a világ végére is el-vezethetnek bennünket. Beszélőállatokkal és mesebeli lényekkel ta-lálkozhatunk, megtudhatjuk, mi ahőstett, mi a szeretet, mit jelent az,ha valaki feláldozza magát barátai-ért.
Narnia kezdetben tökéletes biro-dalom volt, de az idők során a bűnés a gonoszság megrontotta. Végülaz, aki Narniát alkotta,és hatalmával fenntar-totta, mindent újjá te-remt.

Ilyen egy csodálatos, nagy hal-fogás... Jézussal a csónakban!Nem számít, hogy te mi szeretnélmajd lenni: pék, orvos, tanár,tűzoltó vagy fodrász, ha a mes-terséged Jézust követve végzed,akkor Ő megáldja azt. Pétert aJézussal való élménye teljesenmegváltoztatta, emberhalásszávált. Isten tőled is elvárja, hamár a gyermeke vagy, hogy em-berhalász legyél, beszélve bará-taidnak róla. Ez a lehető legjobb„lelki mesterség”, ehhez már énis jobban értek, és nincs is szük-ségem a régi halászbotomra éskövér gilisztáimra.
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Az idei vakációt közel 100 gyerek tá-borozással kezdte, már a legelső napok-ban. Június 22–27. között együtt voltunka Hargita Keresztény Táborban, aholpont azzal a bibliai személlyel ismerked-tünk, akiről jelen lapszámunk is szól. Aturnus végén megkértünk néhány részt-vevőt, nyilatkozzon az itt eltöltött napok-ról.

Szőcs Eszter a ne-vem, 12 éves vagyok,Sóváradról jöttem ésmost vagyok először aHargitán.

Az én nevem LászlóAbigél. 12 éves vagyok ésKrizbáról jöttem, Brassómegyéből. Ez a negyedikév, hogy itt táborozok.Milyen témát jártatokkörbe a héten?
Áron: Ezen a hétenPéter életéről tanultunkés arról, hogy miként le-het belőlünk is emberha-lász.
Eszter: Péter nagyonszerette Jézust és sokcsodát élt át vele, de ő isember volt és hibázott.Miután megtapasztaltaJézus bocsánatát, na-gyon megerősödött éshatalmas csodákat vittvéghez.
Benjámin: Péter éle-tét tanulmányozva na-gyon érdekes története-ket hallhattunk és sok újdolgot tanulhattunk.

Nevezzetek meg né-hány mozzanatot a napiprogramból!
Milán: Általában voltreggeli torna, majd a reg-geli után a történet ismer-tetése.
Eszter: A lecketanításután csoportbeszélgetészajlott. A délutáni foglal-kozások változatosak vol-tak: túra, tájékozódásiverseny, sportvetélkedők,kreatív játékok. Este bá-torító üzeneteket és sze-mélyes bizonyságtételekethallhattunk.

Abigél: Reggel felkeltünk,átöltöztünk, aztán reggeli tor-na, reggeli, fogmosás, 10-kormentünk a kápolnába, aztáncsoportokra oszlottunk be-szélgetni, majd szabadidő.Az ebéd után különböző fog-lalkozásokon vettünk részt,majd vacsora, kápolna és le-fekvés.
Benjámin: A program vál-tozatos volt: zenés áhítat,aranymondás tanítása, bibliailecke, csoportfoglalkozás,kézimunka, szervezett játé-kok, kirándulás stb.

22

Visszapillantó – 2015.– nyári gyermektábor

Kérdezett: Bogya Emese és Máté Imola



Koncsárd Milán va-gyok, 12 éves, Koltón la-kom, Nagybánya mellett,másodjára jöttem a Hargi-ta táborba.

Az én nevem BogyaÁron. 13 éves vagyok,Nagybányáról jöttem ésmár negyedik éve járok aHargita táborba.

Engem Kis Ottó-Benjáminnakhívnak, 11 éves vagyokés családommal Négyfa-luban lakunk. Éventetöbbször is jövök a tá-borba szüleimmel.

És az énekek?
Áron: Nekem nagyontetszettek az énekek. Voltegy himnuszunk is, amitminden nap többször is el-énekeltünk.
Benjámin: Nagyon so-kat énekeltünk.
Eszter: Számomra azösszes ének ismeretlenvolt. A himnuszunk címe:„Szeretnék lenni én, bárerőtlen, szegény, az Úrszolgálatában halász”. Akedvenc énekem: „Van egyút, ami egy ici-picit görön-gyös”.
Abigél: Az én kedvencénekem a himnusz volt.
Milán: Az én kedvencénekem: „Péter, János, Ja-kab halásznak”.
Mi tetszett a táborbanlegjobban?
Eszter: Nekem legjob-ban a kirándulás, a tájéko-zódási verseny és a tábor-tűz tetszett.

Abigél: Nekem a foglal-kozásook, énekek és a jóta-nácsok.
Milán: A kirándulás, azénekek és a tájékozódásiverseny.
Áron: A táborban nagyonfinom ételek voltak, kényel-mes ágyak és ami a legjob-ban tetszett, az az, hogyrengeteg új barátra tettemszert.
Benjámin: Nekem a tor-na, a foci, az imádkozás, abibliai történetek ismertetéseés az éneklés tetszett leg-jobban.
Szereztél-e új baráto-kat?
Abigél: Igen, szereztemúj barátokat.
Eszter: Sok barátot sze-reztem, nagyon megszeret-tem a szobatársaimat is: márelső nap megbarátkoztunk.

Milyen gondolatot,üzenetet viszel haza ma-gaddal?
Áron: A legfontosabb,amit megjegyeztem, hogyha mindenki elhagy, Istenakkor is ott lesz velem.
Eszter: Isten azt akarja,hogy én is emberhalászlegyek és az a jó hír, hogymár most elkezdhetem.
Benjámin: Engem alegjobban az a mozzanatragadott meg, amikor Jé-zus kimentette a süllyedőPétert a vízből. Azért, mertIsten kegyelmes, és rámindig számíthatok.

Köszönjük szépen aválaszokat!
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Csongi és Feri papírhajókatúsztatott a kert mögötti tó vi-zén.
– Sokszor gondoltam arra – szólaltmeg Feri –, milyen lenne, ha felnőtt-koromban egy igazi hajó kapitányalennék. Sok ember utazna a hajó-mon. De nem akárkik! Mert az egyigazi luxushajó lenne, csupa előkelőutasokkal!
– Nem gondolod, hogy egyszerűemberek is szeretnének a hajódrafelszállni? – szegezte neki a kérdéstCsongi. – Én őket is elvinném, halenne egy hajóm. És vinném a szüle-imet, testvéreimet, barátaimat. Naés természetesen az Úr Jézust.
– Jézust? – kérdezte megdöbbenve

Feri. – Egy hajón? Hogy jut ez eszedbe?És egyébként is: miképpen lenne ez le-hetséges?
– Tudod, mi nem látjuk Őt a testiszemeinkkel, de magunkkal vihetjük aszívünkben. – válaszolta szelíden Cson-gi.
– Mi szükség lenne egy hajóúton Jé-zusra? Én úgy gondolom, elboldogulnéknélküle is – jelentette ki Feri.
Csongi kevés gondolkodás után meg-szólalt:
– A tegnap olvastam a Bibliában egytörténetet Péterről. Neki volt egy igazihalászhajója. Egyszer egy egész éjsza-kán át fáradozott a társaival együtt, deegyetlen halat sem sikerült fogniuk.Aztán Jézus beszállt a hajójába, és aztmondta: „Evezz a mélyre, és vessétek kia hálóitokat fogásra!” Képzelheted, mitörtént! Annyi halat fogtak, hogy a há-lók szakadoztak a nagy teher alatt, ésmég egy másik hajót is segítségül kel-lett hívjanak, hogy partra szállíthassákazokat.
– Azt hiszed, ez azért történt, mertJézus a hajón volt? – kérdezte Feri eny-he kétellyel a hangjában.
– Egészen biztos. Meg vagyok győ-ződve erről – válaszolta felbuzdulvaCsongi. – A nyári bibliahéten hallottam,amit ez a történet is igazol: ahol az ÚrJézus engedelmes embereket talál, ottbőséges áldást áraszt. Ebben volt részePéternek.

24 Rajz: Kiss Anna,Székelykeresztúr



– Talánigazad van –mondta szomorú-an Feri –, de énmégsem vinném szívesenmagammal Jézust… Azt hi-szem, félnék a jelenlétében. Egy-szerűen kellemetlen lenne számom-ra, hogy ott van mellettem... Talánazért, mert Ő annyira hatalmas, ésmindent tud…
– Péter is ugyanezt érezte – állapítottameg Csongi. – Nagy félelem fogta el a halfo-gás miatt, és azt mondta Jézusnak: „Menj eltőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Jézusviszont ahelyett, hogy elment volna, azt vála-szolta: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” Saj-nos a bűn miatt félelem van a szívekben, de aki azÚr Jézust befogadja, azt Ő megtisztítja a bűntől,szennytől, és a félelem eltűnik. Utána már az emberkeresi a Jézussal való közösséget, mert egyszerűen nemérzi jól magát nélküle. Ez történt Péterrel is. Miután kiszálltak a hajóból, otthagyott mindent – beleértve a sok pénzt érő halszállítmányt – és követte Jézust.Az én történetem is hasonló: amióta az Úr Jézus mellett döntöttem, szívembőleltűnt a félelem, békesség vette át a helyét, és most már nem szeretnék tenniegy lépést sem az én Megváltóm nélkül.
– Köszönöm, hogy elmondtad mindezt – hálálkodott Feri, – azt hiszem, újraszámba veszem, kiket vinnék magammal a hajómon.

Gál Judit, Barót
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A Biblia a legcsodálatosabbkönyv, amit Isten az embereknekadott. Abraham Lincoln

Ki vagyok tulajdonképpen? És ki leszbelőlem? Leszek-e valaki? Nagy és ne-héz kérdések.
Szegény fiú. Nagyon sok nélkülözés-ben volt része. Bolti eladó lett. Szere-tett volna többre jutni, de a bolt tönk-rement. Kudarc. Aztán beszállt egymásik üzletbe. Abba is belebukott.Újabb kudarc. Politikai pályára lépett.Később indult az alelnök választáson.Vesztett. Mégis nem sokkal ezután Őlett az Amerikai Egyesült Államok 16.elnöke: Abraham Lincoln. Mert tudta,hogy Isten neki mást szánt.
Igen, neked is jót szánt az Isten.Terve van veled. Igaz neked is vannak

terveid. Péternek is voltak. De el-jött a nap, amikor Isten aztmondta Péternek: Vége a magán-életnek, mostantól nekem dolgo-zol. „Mától fogva embereket fogszhalászni” Olvasd csak el a Lu-kács evangéliuma 5. Rész 1-11verseit.
Minden fiú és lány naponta el-kérheti Jézustól a feladatát, MertIsten minden egyes napot azértad, hogy szót fogadjunk Neki.Vajon Isten téged is használhatvalamire?
Kedves barátom, rajtad múlik!Hogy használni akar, az egészenbiztos. Szabadságod van durcásannemet mondani, és szabadságodvan arra is, hogy örömmel igentfelelj. Ha azt mondod NEM, nincstöbb dolgod. Isten nem tud kez-deni veled semmit. Ha azt mon-dod IGEN, elindul benned egycsodálatos változás, mint Péter-ben.26

Jézus engem is tudhasználni valamire?



Isten csodálatosan használtaPéter apostolt és munkássá-gának híre sokfelé eljutott. AKrisztusban hívők látták, hogy Is-ten használni tudja őt és nagyproblémáikkal hozzá siettek segít-ségért. Így történt ez Joppéban is,ahol egy szeretett nőtanítvány ha-lálosan megbetegedett és meg ishalt. A tanítványok azonnal Péte-rért küldtek, aki épp a közeli Lid-dában tartózkodott. Péter Istenhezkiáltott segítségért és Isten meg-hallgatta imáját: feltámasztottaDorkászt, akit sokan szerettek,mivel a Biblia szerint mindig jóttett mindenkivel. Hogy mi volt ez asok jótett? Megtalálod az ApostolokCselekedetei 9. részében, olvasd elés kövesd a példáját!

Istennek ma is van hatalma meg-adni kéréseinket, ha azok az Ő aka-ratával megegyeznek. Temesváronbeszélgettünk erről a vasárnapi isko-lásokkal és Csenge elmondta, hogy azapukájának bőrproblémái voltak akezén, imádkoztak érte a családbanés Isten meghallgatta imáikat: apu-kája ma teljesen egészséges. Titusz-nak is hasonló imameghallgattatás-ban volt része, amikor a gyerekpark-ban elvesztette a szemüvegét a fűben.Bár nagyon sokan jártak ott, labdáz-tak, fociztak, Istennek gondja volt ar-ra, hogy senki ne lépjen rá és egykarcolás nélkül visszakapja egy fi-gyelmes anyukától.
Istennek minden kérésedet el-mondhatod, legyen az kicsi, vagy na-gyon nagy gond! Tanuld meg Péterapostoltól: imádkozz és higgy! A többitIsten elvégzi!

+1 kísérlet
Végy két száraz mosoga-tószivacsot és helyezd el egytálcán. Próbálj meg egy po-hárkából úgy önteni vizet,hogy csak az egyik szivacsratölts. Észre fogod venni,hogy ahogy a szivacs megte-lik vízzel, át fog folyni belőlea másik száraz szivacsra is.
Ha téged megtölthet Istenaz Ő Igéjével, örömmel, bé-kességgel, tovább fog folyni,áradni belőled az osztály-társaidra, családodra. Istenhasználni fog! 
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Péter és az ima ereje

Kovács Judith

B. E.



Kire tippelsz, ki volt az azÁSZ a Bibliában, aki nemcsak ahalászok közt volt az első Jézuskorában, de később ő lett azegyik legnagyobb „emberha-lász”? Igen, Péterről van szó!
Ismerjük meg őt közelebbről,ki is volt ő, és mi minden fűződiknevéhez!

Név: több neve is volt: Si-mon, Kéfás, Péter.
Eredetileg Simonnak hívták,ami héberül figyelést, hallga-tást, figyelmet jelent. (Valószí-nű, nagyon odafigyelt mások-ra! – te igen?). Jézustól új ne-vet kapott, a Kéfást, ami tükrözte azt, hogymivé fog fejlődni (arám nyelven: kősziklátjelent); ugyanakkor, a görög Péter is ugyan-ezt jelenti.
Tudod, hogy neked mit jelent a neved?Ha nem, nézz utána!
Születési helye: a Genezáret-tó part-ján elterülő halászfaluban, Bétsaidában láttameg a napvilágot.
Szülők: apját Jónának hívták.

Genezáret-tó: nevezték még Tibériás tavá-nak, Kinneret tavána vagy Galilleai-tengernek.Itt halászott Péter, amikor Jézus megszólította,és elhívta az Ő követésére.

Tudtad? A Galileai tenger aFöld legalacsonyabb fekvé-sű (209 méterrel a tenger-szint alatt) édesvizű tava.Hegyek veszik örül, dealacsony fekvése miattgyakran hirtelen viharokkorbácsolják. Itt csen-desült el a vihar Jézusegy szavára, itt jártPéter a vízen, amikorhittel Jézusra nézett,és a tó volt tanúja acsodálatos halfogás-nak is.
A Galileai tengertPalesztina vizeskan-csójának is nevezik.
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HalÁSZ
Tudóska

Fotó: Flickr.com – Itamar Grinberg



Testvérek: András (Jézus másik tanítványa).
Családi állapot: nős volt, ám leszármazottjaitnem jegyzik fel megbízható források; a hagyományszerint volt egy Petronella nevű lánya.
Foglalkozása: halász, később „emberhalász”.Péter, amikor Jézust megismerte, a halászatból élt.A halászat és a halfeldolgozás elterjedt foglalkozásvolt azon a környéken.
Munkahely: halászként a Genezáret-tó és kör-nyéke; majd Krisztus apostolaként, „emberhalász-ként” egész Rómáig vitte az evangéliumot.
Lakhelye: házasságkötése után Kapernaumbaköltözött. Az ő háza több csoda helyszíne volt: ittgyógyította meg anyósát Jézus, és az ő háza tetejétbontotta meg a négy barát, hogy a béna társukat le-engedjék. Házának romjai ma is megtekinthetők Ka-pernaumban.

A képen a Jézus hajója nevűbárkát láthatjátok. Nem Jézusévolt, hanem egy ilyen formájú hajólehetett az, amiben Jézus a viharidején aludt, és a tanítványok ré-mülten felébresztették. Ezt a hajó-roncsot 1986-ban találták a Galile-ai tenger észak-nyugati partján. Vi-torláshajóként vagy evezővel hajt-va is használható volt.

A képen egy Jézus ko-rabeli bárka rekonstruáltmodellje látható, amitmegtekinthettek a tópartimúzeumban.

Péter házának romjait – az ajtóküszöböt, a tűzhelyeket és a padlózatot – ma is meg-tekintheti bárki. Sokszor betért ide Jézus egyedül vagy tanítványaival, több csodát istett itt. Ma egy 1990-ben épült nyolcszögletű templom óvja Péter házát, Üveg-padlózata alatt láthatók a ház alapjai.
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A város szélén levő ne-gyedben parkoltam.Amikor el szerettem volnaindulni, észrevettem, hogy aparkolóban több romagyerekaz aszfaltra rajzolt. Első pil-lanatban megijedtem: milesz? Megrohannak, kére-getnek, nem fognak meg-mozdulni, hirtelen kifutnakaz autó elé? Az jutott eszem-be, legyek hozzájuk kedves,a szeretet nyelve mindenki-nek tetszik. Megdicsértemőket a szép rajzért, moso-lyogtam, és megkértem őket,álljanak félre és aztán foly-tathatják. Erre ők: várjak,amíg befejezik – mit is vár-hattam volna egyebet. Újabbfejtörés, nincs sok időm. Be-indítottam a kocsit, szépenmosolyogtam és integettem,mintha barátoktól búcsúz-nék. Ők is visszaintegettekés szépen félreálltak, én pe-dig kimehettem a parkoló-ból.

Jellemvonások: heves, lobbané-kony, lelkes, odaadó, áldozatkész tanít-vány, Jézus három legbizalmasabb em-berei közé számított.
Beszélt nyelvek: a galileai nyelvjá-rás, ami az arám nyelv kevésbé értékelttájszólása volt, görög, héber. Jézus elfo-gatásának estéjén Péter Jézus után menta főpapi palota udvarába. Itt kiejtése árul-ta el, hogy a galileai Jézus követője.
Halála: minden bizonnyal a véreske-zű, kegyetlen császár, Néró idejében haltvértanúhalált i.sz. 67-68-ban. A hagyo-mány szerint fejjel lefele feszítették ke-resztre, mert nem tartotta magát méltónakarra, hogy ugyanolyan helyzetben haljonmeg, mint szeretett Mestere, Jézus
Sírhelye: a Szent Péter bazilikát ahagyomány szerint a Péter sírja föléemelték. A bazilika Vatikán területénépült, olyan nagy, hogy 60.000 ember iselfér benne.

Szent Péter-bazilika Vatikánban.A hagyomány szerint itt temették ela keresztre feszített Pétert.

Szent Péter hal: Tudtad, hogy Péterről egy halfajtát isneveztek el? Az apostolhoz kötődő legenda magyarázzameg a hal két oldalán található sötét foltot. Ez a sötét foltPéter ujjlenyomatának emléke: a Genezáret-tóból fogtaezt a halat, amelynek a szájában talált egy aranyérmét;ebből fizette ki az adót.
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Próbáld ki te is!
Folytatás az előző oldalról

Máté Imola



Péter is valami hasonlót élt át. Ol-vasd el az Apostolok Cselekedeteiből a11. részt 1-től 15-ig. Péter Istentől ki-jelentést kapott, hogy vigye az evangé-liumot (a jó hírt) a nemzsidó emberek-nek. Abban az időben a zsidó embernem beszélt a nemzsidó emberrel (tisz-tátalannal). Isten pedig azt parancsoltaPéternek: ,,Amit az Isten megtisztított,azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pe-dig három ízben történt.” (Ap Csel 11,9-10)
Képzeljétek: ez a Péter annyiramakacs, hitetlen vagy félszeg volt, hogyIsten háromszor kellett, hogy elmond-ja. Nekünk sem sikerül minden elsőre,de próbálkozni kell újra, ugyanazzal amódszerrel vagy stratégiát változtatva.

Próbáld ki te is: az iskolábanvagy osztályodban levő romagyerekhezkedves lenni és segíteni, akkor ő semlesz ellenséges vagy majd megvéd té-ged, ha olyan helyen jársz, ahol őkvannak többségben.
Próbáld ki te is: a szomszédmorcos Gyuri bácsira mosolyogni és őis visszamosolyog.

Próbáld ki te is: leírni aházi feladatot és megtanulni a lec-két abból a tantárgyból is, ami nema kedvenced, jó osztályzat és dicsé-ret lesz a végeredmény.
Próbáld ki te is: édesanyakérését elsőre meghallani és teljesí-teni, kedvenc sütid hamar megjele-nik. 
Próbáld ki te is: ...megten-ni azt is, ami nagyon nehezedreesik. Jézus nagyon boldog lesz – éste is, ha sikerül.
Ha netalán Péter természetedvan, már 3-szor megtagadtad az ÚrJézust és 3-szor kell elmondani ne-ked valamit, de végül lépsz, lehetszmég te is Isten kezében olyan hasz-nos ember, mint Péter.
Próbáld ki te is:Az Úr Jézusgyermeke lenni.
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Ha igen... vagy ha mégse... számít-eegyáltalán?
Szerinted Pétert foglalkoztattákezek a kérdések? Na és Jézust? Volt-eJézusnak identitástudata? Fontosvolt-e Neki, volt-e szüksége ilyesmire?
Mennyi kérdés... Mielőtt továbbmennénk, kérlek olvasd el Jánosevangéliumából a 13. rész 1-től 17-iglévő verseket. Köszi.
Wow... Jézus, a nagy vezető – aki-ben a királyt látták a tanítványok, anép még a főpapok is – egy utolsórabszolga feladatát végzi?! Péter fel is

csattan. Jézus közben történel-met alakít – gondolkodásmódotrombol és épít újjá (mit is jelentigazi vezetőnek lenni).
Figyeljünk csak jobban azegyik mozzanatra a továbbiak-ban:
Jézust elárulják (2. vers) s ké-szül a lábmosásra, a mások szá-mára oly lealacsonyító feladatra(4.vers). De miért van beékelvea 3. vers? Véletlenül?
Jézus TUDTA, hogy Isten-től jött és Istenhez megy
Jézusnak volt / van Énje, tud-ta ki Ő, DE ezt az Istennel valókapcsolata határoztameg. A bibliai modella KAPCSOLATrahelyezi a hangsúlyt,

Grafika: www.sweetpublishing.com
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az „ÉN” elsősorban a kapcsolatok-ban nyer értelmet.
Ahhoz, hogy legyen „ÉN” szükségvan „TE”-re. A Szentháromság:másik központú szeretetkapcsolat,a követendő példa Péternek, nekems Neked.
Jézusnak számítottak a fentikérdésekre a válaszok és a te kér-déseid is fontosak. Tanította Pétert,ma engem s Téged is, hogy ugyan-olyan fontos legyen Istennel min-dent megbeszélni, mint Neki.
Élete legnehezebb pillanataiban,mikor várt Rá a szenvedés, szomo-rúság, fájdalom – ismerős érzések?– Jézus elemi része az Istennel valókapcsolat volt (meghatározta gon-dolatait, tetteit) s tudta, hogy ki ő.

Kinek tisztamár a lába?
Játék
Tizenkét láb (Péter,András, Jakab, János,Fülöp, Bertalan, Máté,Tamás, Jakab, Simon,Júdás /Taddeus/ ésIskáriótes Júdás), ésegy mosdótál van aképen. A lábaktól és amosdótáltól is indulnakvonalak, amik útköz-ben összekeverednek.A kérdés az, hogyhány láb van össze-köttetésben a lavórral,tehát hány tanítványtmosott már meg Jé-zus?

Te kivagy? Te kivagy?
Legyen hát az én s Te elemed,elemi részed is az Istennel valókapcsolat nap mint nap.

Grafika: www.sweetpublishing.com
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Félelmetes volt az az éjszaka:
hazug vádak, káromlás, üt-

legelés, majd a gyilkosoknak járó
ítélet – kereszthalál. Este még
együtt vacsoráztak, együtt voltak
mind. Olyan ünnepélyes volt nézni
a Mestert, amint megtöri ésszétosztja a kenyeret, majd
nyújtja a bort.

Péter már rég eldöntötte, hogy
sohasem fogja elhagyni vagy meg-
tagadni Jézust. És bízott magában,
hiszen ő volt a legbátrabb a tanít-
ványok között.

Most mégis mást sem érzett mintfélelmet, haragot és kétség-beesést. Sodródott a tömeggel, be
a gyűlésterembe, vissza az udvarra
a kojtorgó tűz mellé, majd megla-
pult a ténfergő szolgák között. Há-
romszor is megszólították: Ugye te
is a tanítványa vagy? Ugye te is…

S ő mindenkinek válaszolt: Nem
vagyok.

Észre sem vette volna mit beszél,
de hirtelen megszólalt akakas. Ó az a rettenetes pillanat!
Már nem látta a tömeget, ködbe
vesztek a rágalmazók, a tűz lángja
elsötétült, nem látott mást, csak
Jézust és önmagát. Állt szégyen-
kezve és csalódottan. Sose gondolta
volna, hogy valaha is képes megta-
gadni Mesterét.

Keresztrejtvény
Miután Péter megvallotta, hogy ő egy bű-nös ember, hátralevő életére milyen fog-lalkozást ígért neki Jézus?
1. Keresztelő János anyja2. Jézus anyja3. Dávid király egyik felesége4. Fiú, aki istentisztelet közben kiesett azemeleti szoba ablakából5. Izsák felesége6. Ószövetségi kispróféta (Náhum könyveután)7. Szafira férje, aki azért halt meg, merthazudott8. Ábrahám unokaöccse9. Mózes fiútestvére10. Idős férfi, aki a templomban karjaibavette a kisded Jézust11. Keresztelő János apja

Készítette: Gál Judit gyerektanító, Barót
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Nagypéntek fájdalmát felváltot-
ta a húsvét öröme. Milyen jó volt
tudni, hogy a Mester él. Ha
megjelent az Úr, az övéi szíve na-
gyot dobbant. De Pétert még min-
dig a félelem szorongatta. Egyre
emésztette a gondolat: Jézus talán
sose fog megbocsátani neki…

Voltál-e már ilyenhelyzetben? Megtagadtad Jé-
zust, mert szégyellted, hogy köve-
tője vagy. Majd szorongtál mint
Péter, csak remélve, hogy Jézus
mégis tudja, hogy szereted Őt.

Ha így érzedmagad, nézd mit
tett az Úr Péterrel: Ott a tengerpar-
ton, kettesben, nemcsak megbocsá-
totta tagadását, de visszafogadta
bizalmába megtört gyermekét.

„Legeltesd bárányaimat,őrizd juhaimat” – csenget Péter
fülébe egy életen át. És tette ezt
örömmel, bármibe is került.

Akinek Jézus megbocsát, annak
küldetést is ad. Téged mivelbízott meg Mestered?
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Vargyas Ildikó rajza



Sajtos-sonkásmelegszendvicstekercsEgy egyszerű és nagyszerű finomság, amit te ma-gad is elkészíthetsz reggelire vagy vacsorára!
Hozzávalók:2 szelet toast-kenyér, 2 szelet lapsajt, 2 szelet son-ka (vagy esetleg tetszés szerint valamilyen szalá-mi), 4 db. fogpiszkáló
A kenyérszeleteket sodrófával nyújtsd át (hogy la-posabb és még vékonyabb legyen), majd mind-

Vágd ki a könyvjelzőt ésragaszd fel egy általadválasztott színes kartonra.

Harmatcseppek
könyvjelző (3.)

Az előző lapszám helyes meg-fejtései: Péld 3,1 és Péld 3,5-6
Helyes megfejtő: Budai Kamilla– SzékelyudvarhelyJutalmad hamarosan érkezik!

Fozocske
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Szilvás pite
Hozzávalók: 16 dkg vaj, 30 dkg porcukor, 1 csomagsütőpor, 5 tojás, 30 dkg rétesliszt, 1 kg szilva.
A vajat a porcukorral és a tojássárgákkal habosra ke-verjük. Hozzáadjuk a réteslisztet, a sütőport, végül a tojá-sok fehérjéből vert kemény habot is beleforgatjuk. Ha nemelég lágy, teszünk hozzá 2-3 kanál joghurtot. A masszátegy közepes nagyságú kivajazott tepsibe simítjuk. A kima-gozott félszilvákat egyenletesen elosztjuk a tetején és elő-melegített sütőben 180 oC-on 25-30 perc alatt megsütjük.Ha kihűlt, porcukorral meghintve kínáljuk. Bármilyen másgyümölccsel is (barack, meggy, cseresznye, körte...) na-gyon finom.
Jó étvágyat!

egyik kenyérre helyezz 1-1szelet sajtot és 1-1 szeletsonkát. Kézzel tekerd fel,hogy henger formát kapjonés tűzd át két helyen fog-piszkálóval, hogy ne bomol-jon ki.
Egy serpenyő alját kend bekevés olajjal, mérsékelt lán-gon melegítsd fel, majd he-lyezd bele a tekercseket.Két oldalról pirítsd meg kis-sé, hogy a sajt olvadjonmeg benne. Fogyaszthatodsalátával, citromos teával.Jó étvágyat!

Sípos Erzsike segítségévelkészítette Sípos Timóteus 37Virágh Erika, Nagybánya



TÁBITA
Varrónő volt Tábita,
Betegeket, szegényeket gondozta.
Mindenkivel jót cselekedett,
Ahogyan az Úr Jézus is tette.
Halálosan megbetegedett,
De Péter hozzá sietett.
Nevén hívta a halottat,
S az Isten feltámasztotta.
Istennek rá is volt gondja,
Betegek, szegények pártfogója.

Gál Abigél, 6 éves

Rejtvénynagyobbaknak
A táblázatban egy imát ta-lálsz, amit Jézus az övéiértmondott el, Péterért is. Ez azima rád is érvényes, ha már aszívedben él.
Keresd meg a táblázatban akövetkező szavakat: KÉREM,ŐKET, VILÁGBÓL, AZT,HOGY, MEG, A, NEM, GO-NOSZTÓL, VEDD, HANEM,KI, HOGY, ŐKET, A, ŐRIZD
Találd meg a szavakat éstedd sorrendbe őket úgy,hogy megkapd az igeverset.Az igehely is el van rejtve atáblázatban, ha megtaláltad,akkor ki is keresheted a 17.rész 15. versében.
Az igeverset igehellyel együttküldd be címünkre 2016. ja-nuár 10-ig. A beküldők kö-zött könyvjutalmat sorsolunkki.

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap
Megjelenik a Romániai Magyar BaptistaVasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában.ISSN 2066-4184 Szőke Réka: szerkesztőHavas Péter: tördelés, grafika - Pentaprint Nyomda, BiharLevélcím: Szőke Réka, 447170Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, ROe-mail: rekaharmat@yahoo.cominternet: harmatcseppek.weebly.com
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Összeállította: Balla Helga



Ma is vannak, akik ruhákat varrnak, mint a bibliaiDorkász, a gyerekek pedig egyelőre papírból ké-szítik. Juhász Ábel és Pálma saját maguk készí-tették ezeket a ruhákat vágással, ragasztással. A4 éves Pálma ezt fűzte hozzá: „Ezt a ruhát egyszegény kislánynak készítettem, hogy legyen mi-vel elmenjen az esküvőre!” ☺

Szőlőfürt papírgyűrűkből
Szükséges eszközök:– színes papír (lila, sötétkék, világoskék stb.)– vonalzó– ceruza– madzag– olló– ragasztó

 1. A szőlőszemekhez szüksé-ges papírt kb. 2 cm-es csíkokrakell vágni (használhatod a vo-nalzót, ceruzát, hogy szép egy-formák legyenek). Ha A4-es la-pot használsz, hosszában vágdfel, így kedvedre állíthatod be a sző-lőszemek nagyságát. Először kettőbevágd, majd ha kisebb szemeket szeretnél, to-vább felezheted a csíkokat, hiszen a szőlőszemeknem egyforma méretűek.
 2. Minden csíkot gyűrűnek formázva ragassz összeegyenként, majd ha végeztél, rakd ki a szőlőfürtöt, aho-gyan szeretnéd, hogy kinézzen.
 3. A szemeket úgy ragasztózd be, hogy a szomszédosgyűrűkkel is ragadjanak össze.
 4. A zöld papírra rajzolj egy szőlőlevelet, majd vágd ki.
 5. Sötétebb lapból szintén 2 cm vastag csíkot vágj,mind a két végén készíts bevágásokat, amiket ceru-zára rátekerhetsz és így fel fognak kunkorodni.
 6. Ragaszd rá a szőlő szárára a fürtöt, a leve-let és madzag segítségével fel is akaszthatod.
Tipp: Készítsd legalább 2 színből a szőlősze-meket, úgy szebb fürtöd lesz!
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Összeállította: Balla Helga



A tartalomból:
Mi a célod? – 1 . old.

Ének – Szeretnék lenni én... – 3. old.
Változom! Észreveszed? – 4. old.

Amim van, azt neked adom! – 6. old.
Ének – Aranyam, ezüstöm nincs... – 8. old.

Tini- és ifjúsági nap a Hargitán – 8. old.
Gyereknap a Máté-farmon – 1 0. old.

Ha mindenki megtagad, én nem! – 1 2. old.
Mese – Feltétel nélküli szeretet – 1 4. old.

Munkáltató ovisoknak – 1 8. old.
Rejtvény kisebbeknek – 1 8. old.

Fogtál már „halat”? – 20. old.
Könyvajánló: Narnia – 21 . old.

Visszapillantó – nyári gyermektábor – 22. old.
Kit visz a kishajó – 24. old.

Jézus engem is tud használni valamire? – 26. old.
Péter és az ima ereje – 27. old.

Tudóska: HalÁSZ– 28. old.
Próbáld ki te is! – 30. old.
Ki vagyok én? – 32. old.

Több mint megbocsátás – 34. old.
Sajtos-sonkás melegszendvicstekercs – 36. old.

Főzőcske: Szilvás pite – 37. old.
Rejtvény nagyobbaknak – 38. old.

Kézimunka: Szőlőfürt papírgyűrűkből – 39. old.

A lapszám témája: Péter
– a gyáva tanítványból kőszikla

Vágdkiakönyvjelzőt,ésragaszdfelegy
általadválasztottszíneskartonra.

Harmatcseppek
könyvjelző(4.)




