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Mi a célod?
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jel, miután társaival megtettek mindent legjobb tudásuk szerint, semmi
sem működött. Tudták mikor, hova,
hogyan érdemes indulni. Mégis csődöt
mondott tudományuk. Azt gondolták,
hogy ha egész éjjel próbálkoznak, akkor majd lesz
eredmény. De semmi.
Gondolom reggel tanácstalanul, csalódottan mosogatták hálóikat.

Vargyas Ildikó rajza

éter nagyon jó halász volt.
Évek óta ezzel foglalkozott,
valószínű, hogy gyermekként már
ebbe született. Ismerte a szakma
minden csínját-bínját, tudta, mikor
érdemes halászni. Mégis egyik éj-

g y e r m e k l a p ,

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

Ekkor jött Jézus. Nemcsak
az éjjel történteket ismerte, de
ismerte őket személyesen.
Megszólította őket. Emberi tudásuk szerint ostoba dolgot
kért. Talán az elkeseredés miatt, talán azért, mert sejtették,
hogy nem egy átlagos ember áll
előttük, de megtették. Nappal
indultak halászni. De már nem
egyedül: Jézussal.

És akkor megtörtént a
CSODA. Nem az a csoda, hogy
annyi halat fogtak, hogy szakadtak szét a hálók, hogy a hajókba már nem fért több hal,
hanem az, hogy Péter Jézus
szemébe nézve rájön, ki is Ő
valójában: „Eredj el tőlem,
mert én bűnös ember vagyok,
Uram!”. És ott, Jézus lábainál,
letisztul, hogy mi is lesz az ő
célja. Mert Jézus nem átlagos
ember. Ő ott volt, amikor Péter
formálódott, megszületett.
Tudta, hogy milyen nagy dol-
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gokra képes, Vele, a Mesterével. Péterben pedig letisztul mi is az igazán fontos,
miért érdemes dolgozni.
És te? Neked mi a célod?

– Első tanulóként végezni ebben az iskolai évben.
– Egy, két, három, …, hangszeren magas szinten játszani.
– A matematika-, versmondó, helyesírási versenyen első helyezést elérni.
– Szuper jó táborokban részt venni.
– Kirándulni, világot látni.
– Egy szuper mobiltelefon korlátlan
internethasználattal.
Különbözőek lehetnek a vágyaink,
rengeteg jó, még jobb vagy épp kevésbé
hasznos vágy.

Különböző, az is, ahogyan ezeket szeretnénk elérni. Van aki, ennek érdekében nem tesz semmit. Valószínű, nem is
ér el semmit. Van, aki rengeteget dolgozik ezért, reggeltől estig tanul, gyakorol… még sincs biztosítva, hogy el is éri.

Ugye érted már?

Nem volt mindig könnyű Péter útja, és nem is tudott mindig helyesen cselekedni. Mégis
életét figyelve – a Biblia lapjain
vagy a Harmatcseppek jelenlegi
lapszámán keresztül – legyen
bátorítás számodra is: keresd
Jézus társaságát!

Kívánom, éld át te is a
Jézussal való találkozás
valódi csodáját, és azután
élj minden nap a jelenlétében!

Szőke Réka

Szeretnék lenni én...
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Változom! Észreveszed?

yermekkoromban gyakran játszottuk a Vedd észre a különbséget című játékot. Kiválasztottunk
valakit a csoportból, aki mindenkit jól
megfigyelt, majd elhagyta a szobát. A
szobában maradtak közül valaki vál-

toztathatott magán valamit: a hajviseletén, testtartásán,

esetleg ruházatán. Amikor a csapattárs
visszajött a szobába, ki kellett találja,
ki vagy mi változott. Nem volt könnyű,
mert igyekeztünk apróságokon változtatni, hogy a változás nehezen észrevehető legyen.
Péter nem így volt ezzel. Az hogy az
élete megváltozott nyilvánvaló
volt mindenki előtt. Eddig azt se merte
felvállalni, hogy
egyáltalán ismeri
Jézust. Félt…

Most bátran kiállt prédikálni. Megfenyegették… Ő azt mondta inkább

Istennek kell engedelmeskedni. 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, Jézus tanítványa, de mégsem ugyanaz,
mert ott van vele Valaki: az Isten
Lelke, aki betöltötte, megváltoztatta.
Te hogy állsz a változással?

Tudott- e a Szent Lélek betölteni és
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Kovács Judith
változást hozni az életedben, úgy
mint Péter életében? Ez egyszerűen
azt jelenti, hogy eldöntöd szeretnél
változni és kéred az Úr Jézust, hogy
segítsen neked ebben. Elkezded olvasni a Bibliát, az Ő szavát,
mert kíváncsi vagy arra mit mond
neked, miből kell változz. Ez a változás nem megy egyedül. Ne is
erőlködj. Csak Jézussal. Ezt nem lehet titokban tartani. Ez nyilvánvaló.
Az iskolában is, otthon is. Annyira,
hogy megkérdezik tőled: Mi lett veled? 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 az
ÉLET lesz (ami az életünk kezde-

tét jelenti), a másik a HALÁL (az
életünk végét jelzi ezen a földön). A
két szó közé rajzolj különböző nagyságú nyilakat. Vigyázz, hogy ezek a nyilak az ÉLET felől a HALÁL felé mutassanak. Támaszd a kartonlapodat
valaminek (pl. könyveknek). Meg tudod változtatni a nyilak
irányát, úgy hogy nem veszel tollat
a kezedbe és nem írsz rá semmit többet? Nem.

Vagy talán mégis? Tedd a vizespalackot a kartonlapod elé, és most nézd
a vízen keresztül a nyilakat. Megváltoztak! Tudod miért? Ez csak fizika…
De valójában is megváltozik az életünk
iránya, ha Jézussal kezdünk
egy új életet. Nem a halál fele
megyünk, hanem örök életet kapunk
Tőle.
Változz! Észrevehetően!
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Amim van, azt neked adom!

J

ézus feltámadása és a
Szentlélek eljövetele után a
tanítványok egy ideig még Jeruzsálemben maradtak. Egyszer Péter Jánossal, a barátjával, a templomba ment imádkozni délután
három órakor. A templom egyik kapuja hatalmas, díszes bronzépítmény
volt, úgy hívták: Ékes-kapu. Itt

(ApCsel 3,1-10)

haladtak el az emberek, ha imádkozni vagy áldozatot bemutatni
akartak. Péternek nem volt
szüksége áldozatra: tudta,
Jézus feláldozta már
önmagát helyette. De azért
nagyon felemelő lehetett ebben a
csodaszép épületben beszélgetni a
Jóatyával!

Ebbe a túldíszített, látványos kapuba naponta letettek egy
sánta embert, hogy ott kolduljon a
hívektől. A zsidók istentiszteletéhez hozzátartozott a
szegények segítése is.

Balla Dóra rajza
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Te a hét többi napján hogyan
szolgálhatod Istent? A szolgálat neked csak abból áll, hogy vasárnap imaházba mész és énekelsz?
Péter és János nem csak szombatonként vagy ünnepnapokon szolgálták az Urat. A Megváltó minden
egyes percüknek új értelmet
adott. Péter bocsánatot kapott
Jézustól, megszabadult végre bűneiből! Nem volt egyetlen pillanat
sem, amikor elfeledkezett volna arról, hogy ő Jézus tanítványa.
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A koldus tőlük is kért alamizsnát. De Péter és János nem
voltak gazdagok. „Nincs aranyunk,
ezüstünk”, mondta Péter a sántának. Vajon ők is ugyanolyan szegények voltak, mint ez a beteg? Dehogy! Nekik sokkal több
kincsük volt, mint bármelyik
gazdag írástudónak vagy főembernek, akik átmentek ezen a kapun.
Az övék volt Jézus! Olyasmit adhattak ennek a férfinak, amit senki
más nem adhatott neki. „Amim
van, azt neked adom”, mondta Péter. „A názáreti Jézus nevében, kelj
fel és járj!” Biztosan sejtitek már,
hogy mi történt! Azonnal
felszökött a sánta, és elkezdett járkálni, szökdelni, táncolni, és
beugrálva a templomba mindenkinek szétkürtölte, hogy mit tett vele
Jézus és két tanítványa. Péter és

Igeharmat

János bizonyságot

tehettek Jézusról és megváltoztathatták egy ember életét. Nem
úgy, hogy dicsekedtek a hatalmukkal, hókusz-pókuszoztak vagy kidüllesztették a mellüket, hogy ők
milyen jól tudnak szolgálni Istennek. Jézus volt a lényeg, ők
pedig szelíden követték Jézust azután is, hogy nem láthatták Őt.
Ha te már ismered Jézust, és
elfogadtad Őt Megváltódnak,

hogyan vallhatod meg Őt
mások előtt? Mit tudsz adni osztálytársaidnak, barátaidnak, ami
nekik nincs? Az embereknek nem
csak dolgokra, pénzre van szükségük. Tele vannak félelmekkel, bűnökkel, szomorúsággal. Adhatsz
nekik olyasmit, ami

megváltoztathatja az
életüket! Ha nemcsak vasárna-

ponként gondolsz arra, hogy Jézus
tanítványa vagy, akkor minden nap
szolgálhatod Őt azzal, hogy

bizonyságot teszel Róla

másoknak. Péter és János nem
sokban különböztek tőlünk. Neked
is van Jézusod, akinek nevében jót
tehetsz másokkal. Sok a díszes kapuban éhező gyerek,
akik nem tudnak semmit Jézusról!
Borzási Johanna

Aranyam, ezüstöm nincs ...

Tini- és ifjúsági nap a Hargitán
Az előző évekhez hasonlóan az idén is
megszervezték a Hargita táborban a Tininapot, azzal a különbséggel, hogy párhuzamosan az fiataloknak is volt ifjúsági alkalom.

Tiniként szemlélve az eseményeket lehet,
hogy kissé szubjektív leszek, de igyekszem
visszaadni azt a barátságos és vidám légkört, ami ott fogadott minket és ami végigkísérte az egész napot.
Reggel, amikor megérkeztünk, kaptunk
egy kitűzőt/lapocskát, amin a nevünk és a
lakhelyünk volt feltüntetve. A kápolnában a
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Molnár Nóra,
13 éves, Marosvásárhely

gyergyói fiatalok éneklése fogadott (nagyon szép volt), majd a köszöntőbeszéd
következett. Ezután „leltároztak” minket:
a tinik a kápolnában maradtak (mert mi
voltunk többen), míg a fiatalok az egyik
lenti termet kapták meg.
Pár perccel később újabb négy csoportra osztottak minket, és ismerkedő
játékok következtek. Folytatásként
meghallgattuk Kui Enikő (Encó) előadását „Győztesek vagyunk!” címmel, ami
arról szólt, hogy legyen bármilyen prob-
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lémánk (pl. túlsúly,
egyedül érezzük magunkat, cikiznek a suliban, vagy talán mi vagyunk a környezetünkben
egyedül hívők), Jézus Krisztus velünk
van és szeret minket, hiszen valahányszor
átlyukasztott kezeire néz, mi jutunk eszébe.

Az előadás után szabadidő, majd ebéd következett. (Gulyásleves volt, nagyon finom!!)
Délután benti játékokon vehettünk részt, és habár
elég 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 kosaraztunk is a szakadó esőben!
A záróalkalmat Szabó Szilárd lelkipásztor tartotta, aki a megtérésről beszélt. Előadását egy
kérdéssel zárta: „Ki szeretné az életét Jézussal leélni?” Erre szinte mindenki felállt, majd
imacsoportok alakultak ki. Végül vacsora
(bolognai), majd hazautazás következett.
Nekem felejthetetlen élmény maradt, és szerintem ezzel más is így
van.
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Gyereknap a Máté-farmon

Az összejövetel négy órára volt megtervezve és szép időt is
vártunk. Természetesen minden teljesült, mert legtöbben megérkeztünk az eltervezett időpontra és egy szál fekete felhő sem
volt az égen. Isten mindannyiunk számára megáldotta ezt a
napot.
Legtöbb gyerek már ahogy belépett a „kapun”, meglátta az
aranyos kiscsikót, a kiscsikó édesanyját és a pónikat.

A program csoportjátékokkal kezdődött. A játékok után lovagoltunk, kisebb állatokat etettünk és simogattunk, arcunkat
kifestették, ha kértük, és lehetőség volt
focizni is. Ezt követte egy név-

adóverseny,
mivel a kiscsikónak és egy
családdal érkezett aranyos kiskutyának még
nem volt neve. Végül
a kiscsikó Szilaj, a kutyus pedig a Felhő nevet
kapta. Én személyesen legelőször a pónikhoz szaladtam,
megsimogattam őket, és az egyiket vezettem a sorra ráülő gyerekekkel együtt.
Mindenki nagyon élvezte a lovaglást,
annyira, hogy a lovaglásra várakozó gyerekek sora sose fogyott el. A legkisebbek nem
nagyon mertek felülni sem a lóra, sem a
pónira, ezért a kisebb állatok (kecskék,
nyuszik, bárányok, háziszárnyasok) élvezték a kis kezük simogatását. Az arcfestők is
nagyon szép munkát végeztek és gyönyörű
pillangókat, katicákat, villámokat, lovakat,
dínókat festettek a gyerekek arcára és kezére. A focisták is egész jól teljesítettek.
A következő úti cél a kék sátor volt, ahol
egy kisfiú (Barnabás) és egy bibliai férfi
(Mefibóset) történetét hallhattuk, majd az
ebből levont tanulság egyben a nap aranymondása az Efézusi levél 4. részének 32.
verse volt. „Viszont legyetek egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott
nektek a Krisztusban” (Ef 4,32)

Rejtvény

Készítette: Boros Titusz

Az is kiderült, hogy ki mennyire figyelt,
mert a végén ismétlő kérdéseket tettek fel
és a jó válasz meglepetéssel járt. Örömünkre szolgált, hogy szinte minden kérdésre legalább 2-3 gyerek tudott volna válaszolni. De itt még nem ért véget a nap,
hiszen folytatódott a félbehagyott lovaglás,
arcfestés, kisállat-simogatás, focizás, és
még sütit meg fagyit is kaptunk.
Én nagyon jól éreztem magam, és az
eddigi gyereknapjaim közt ezt a napot az
első helyre sorolhatom.
Hálás vagyok ezért a napért Istennek! Sosem fogom elfelejteni ezt a napot!!! 
Ferenczi Zsófia,
Székelykeresztúr

1. Ebbe a városba jutott el Péter, miután a gyülekezeteket végigjárta
Judeában, 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?
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éter egy egyszerű halász volt egészen addig
a pillanatig, míg ő maga horogra nem akadt. Amint belekerült Isten hálójába, letette
sajátját és Jézus szavára –
„Kövess engem!” – hátrahagyott mindent. Egyszerű
halászból emberhalásszá lett.
Számtalan csodát élt át Jézus mellett, testközelből szemlélhette 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 következő pillanatban megtagadja
Őt. Először csak azt mondja:
„Asszony, nem tudom mit beszélsz!” Aztán letagadja, hogy ismerte Jézust, harmadszor pedig
már esküvel erősíti meg ezt. Egyre jobban és jobban

belegabalyodik Sátán
hálójába.

Hogyan lehet ez? Hiszen
annyira biztos volt magában. Talán épp ez volt a baj: magában
bízott. Többször előfordult az,
hogy kioktatta Jézust, sőt
sokszor úgy gondolta, hogy mindent jobban tud és tesz, mint a
többi tanítvány.

Szücs Boglárka,
Szatmárnémeti

Amikor a kakas megszólalt, Jézus pedig rátekintett Péterre, abban a pillanatban eszébe
jutott mestere szava: „Mielőtt a
kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.” Hogyan is tehetett ilyen szörnyűséget?
Keserves sírásra fakadt.
De Jézus nem haraggal tekintett
rá, hanem szeretettel. Jézus
tisztában van a jelen és jövőbeli bukásainkkal is, de nem a bukásaink
határozzák meg azt, hogy hogyan
tekint ránk, hanem az, hogy a bukás után újra ott vagyunk-e

tát, kérd, hogy erősítsen, bátorítson téged, hiszen ne feledd,
Péter egy gyáva tagadóból

Jézus 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 országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit
megoldasz a földön, a
mennyekben is oldva lészen”
(Máté 16, 18-19).

az Ő lábainál.

Lehet veled is előfordult már,
hogy letagadtad, hogy ismered
Jézust, mert féltél attól, hogy kinevetnek. Lehet ahelyett, hogy megvédted volna az osztálytársad, te is
nevettél rajta a többiekkel együtt.
Vagy talán valaki azt mondta, puskázz te is, hogy jobb osztályzatot
kapj, és te megtetted, mert nem
akartál kilógni a sorból. Viszont így nem lehetsz Jézus tanítványa.
Ha úgy érzed, elbuktál, elszomorítottad Jézust, Ő szeretettel
tekint rád is. Kérd a bocsána-

Vargyas Ildikó rajza
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Mesesarok ovisoknak

Feltétel nélküli szeretet

A

ja. A mókusok mogyorókrémet
hoztak, a nyulak savanyú káposztát, a medvecsalád málna
és áfonyalekvárt, a sünök almalekvárt és körtelekvárt hoztak.
Őzmama takarót kötött, Farkas
Fanni kalácsot sütött, Frici
Farkas megjavította a régi
szánt és azt hozta el. Uhu bácsi
egy zsák búzát hozott. Gyűltgyűlt a sok ajándék a nagy tisztáson. A nap végén karácsonyi
koncertre hívták meg az erdő
minden lakóját, és a koncert végén az ajándékokat szétosztot– Karácsonyi vásár lesz az erták azoknak, akiknek erre nagy
dőben – kiáltotta ki Tapsi nyuszükségük volt.
szi.
Az öreg és beteg Agancsos, a
– Ez nem is igazi vásár – moszarvas nem volt ott a koncertyogta Bori borz.
ten. Uhu Bácsi hamar észrevetValóban nem volt az igazi vá- te, hogy az öreg szarvas hiánysár, inkább ajándékgyűjtés volt. zik. Koncert végén felszállt a
Mindenki elhozott valami, amit tölgyfára és megköszörülte a
készített, amit később szétosztorkát, majd ünnepélyes hantottak az erdő szegényei között. gon beszélni kezdett.
hideg lassan úrrá lett
Kerek-erdőn. A csípős
reggelek jelezték, hogy elmúlt
az ősz, és megérkezett a tél. A
téllel együtt a titokzatos ünnepi
hangulat is beköltözött Kerekerdőbe. A jól ismert ünnepi dallamok járták be az erdőt, egyegy otthonból finom mézeskalács illat is csiklandozta az állatok orrát. Nagy ünnepségre készültek az erdő állatai, ilyen
még soha nem volt Kerek-erdőben.
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Eljött az ajándékgyűjtés nap-

– Öröm látni, hogy eljöttetek,

s azt is, hogy nem jöttetek üres
kézzel. Amikor letettétek ajándékaitokat a tisztásra, olyan
volt, mint a bölcsek ajándéka a
földre született Nagy Király
gyermeki jászla előtt. De azt is
észrevettem, hogy vannak, akik
betegségük miatt nem tudtak
eljönni. Nekik is el kell vinünk
az őket megillető ajándékot
még az ünnep előtt. Ki viszi el
Agancsnak az ajándékot?
Nagy csend lett, valami miatt
senki sem akarta elvállalni. De
hirtelen előugrott Ráfi Róka és
nagy lelkesen elvállalta.
– Majd én elviszem! – jelentette ki Ráfi.
– Ez nem tudja mit vállal,
akár meg is halhat – suttogták az állatok.

– Ne olyan hevesen, fiam –
nyugtatta le Uhu bácsi.

De ezt, mintha meg sem hallotta volna. Odament Ráfi a
családjához. Róka apó aggódva
fordult fiához.
– Fiam, hagyd másra ezt a
feladatot, veszélybe sodrod saját magad.

– Én kész vagyok bármit
megtenni – válaszolta Ráfi Róka.

– Sokan visszafordultak már
arról az útról. Veszedelmes út
vezet az öreg Agancshoz, ezért
nem látogatja senki. Ha a veszedelmes Farkasok rád talál-

– Ha kell, én meghalni
is kész vagyok a Nagy
Királyért, és bárki másért is – mondta hősiesen Ráfi Róka
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nak, megölnek.

– Még ha meghalok, akkor is
elmegyek – mondta Ráfi, és
összepakolt hátizsákjába, és
útnak indult.

Öreg Agancs a Nagy Hegyen
lakott, annak is azon a részén,
ahol a veszedelmes Farkasok
tanyáztak. Akik csak arra jártak, azokat kifosztották, némelyeket megvertek, másokat meg
is öltek. Különösen azokat gyűlölték, akik Kerek-erdőben laktak, és a Nagy Királyt szerették.
Ráfi elhagyta Kerek-erdőt,
és már a Nagy Hegy lábánál
volt, amikor lassan esteledni
kezdett. Megállt, behúzódott
egy odvas fába, és ott töltötte az éjszakát. Hajnalban arra ébredt, hogy valakik járkálnak a fa körül.
Amint kibújt az odvas fából a rémület fogta el, mert
hat veszedelmes farkas
vette körül, fogukat vicsorgatva Ráfi felé.
– Nézzétek, ki tévedt ide
hozzánk – mondta rekedt,
de mély hangon az egyik
farkas.
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– Egy Kerek-erdei lakó –
mondta egy másik.

– A Nagy Király hűséges
szolgája – mondta gúnyosan a
harmadik, és akkor mind a hatan gonosz vihogásba kezdtek.
– Én, nem, nem, nem vagyok! – mondta dadogva és halálra rémülten Ráfi.
– Hazudsz! – mondta a negyedik farkas.

– Nem hazudok, sosem laktam Kerek-erdőben! – mondta
Ráfi.

– De bizony onnan vagy, látszik rajtad – mondta az ötödik.
– És a Nagy Király szolgája
vagy. Mi van a hátizsákodban?

Csak nem ennivalót viszel valakinek? – mondta a hatodik.

– Nem vagyok senki szolgája,
és nincs semmi a táskámban. –
ennyit bírt még Ráfi kimondani,
mert ekkor mind a hatan ráugrottak. Először a hátizsákot próbálták lecibálni róla, s aztán a
rókát harapdálták, ahol csak érték.
Egyszer csak egy hatalmas
medveüvöltés hallatszott egészen közelről, a veszedelmes farkasok hatan hatfelé szaladtak
az ijedségtől. Nagy Medve volt
az, aki régen maga is olyan veszedelmes és gonosz volt, mint a
farkasok, de Kerek-erdő lakóinak szeretete, és a Nagy Király
szeretete megváltoztatta. Vállára vette az ájult rókát és a barlangjába vitte. Nemsokára Ráfi
magához tért, és látta, hogy a
sebei be vannak kötözve. Keservesen sírni kezdett.

– Megtagadtam Őt, pedig azt
mondtam, hogy meghalni is
kész vagyok a Nagy Királyért.
Nagy Medve hiába próbálta
vigasztalni, úgy tűnt, hogy
minden hiábavaló. Letérdelt
Ráfi ágya mellé, amikor a róka
álomba sírta magát, és könyörgött a Nagy Királyhoz Ráfiért.
Amikor a róka megébredt mosoly volt az arcán.
– Álmodtam. Az öreg Agancsot láttam, aki mosolyogva a
vállamra tette a kezét, és azt
mondta: „A Nagy Király szeret
téged, és én sem haragszom
rád.” – mesélte Ráfi az álmát
Nagy Medvének.
Akkor megértette a róka,
hogy a Nagy Király nem azért
szereti, mert megérdemli, hanem azért szereti, mert az Ő
barátja.
Kiss Adina

A mese rajzait Mátyás Zsuzsi készítette
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Rejtvény kicsiknek

Keresd meg a helyes választ:
 1. Ki volt Péter?
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 2. Hol volt Péter Jézus vallatásakor?

- tanítvány
- farizeus
- orvos
- vámszedő

- halászott
- a hegyen
- a főpap udvarában
- otthon

 3. Milyen állat
szólalt meg?
- kígyó
- kakas
- farkas
- szamár

Munkaltato ovisoknak

1. Színezd ki az állatok által összegyűjtött
ajándékkupacban azokat a dolgokat, amiknek te is nagyon örülnél!

2. Rajzold a dobozba azt az ajándékot, amit
te is szívesen elvinnél a Kerek-erdei karácsonyi vásárra! Beszéld meg szüleiddel, kit
lephetnétek meg vele! Volna valaki, akinek
át is adhatnád? Tedd ezt örömmel!

Magvető: Cseke Anett, Kraszna

 4. Miért tagadta
meg Péter az
- csalódott a Mesterben
Úr Jézust?
- tetszelegni akart a szolgálónak
- pénzt kapott érte
- félt

 5. Mit
tett Péter
a tagadása
után?

Összeállította: Móré Krisztina
- sírt
- felakasztotta magát
- nevetett
- levágta a szolga fülét
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Balla Dóra rajzai

3. Ráfi Róka egyedül indult útnak. Fárasztó
útja során csak a fenyőfák kísérték lépteit.
Keresd meg azt a fenyőfát, amelyik különbözik a többitől. Ezt a fát színezd sötétzöldre, a többit pedig világoszöldre.

4. Vajon hogyan nézhetett ki Nagy Medve barlangja? Egészítsd ki a rajzot! Színezz kedvedre!

Fogtál már „halat”?
„Halásznak lenni könnyű dolog”... gondoltam magamban, és
már el is indultam a közeli patak
partjára saját készítésű halászbotommal és egy tenyérnyi kövér gilisztával. Fellelkesedve az új kalandtól, rászúrtam a legkövérebb
gilisztát a gombostűből készült
horgomra és megelégedetten leültem a patak partjára halászni. Teltek a hosszú percek, de a nagy halfogás váratott magára... végül be
kellett lássam, hogy engem bizony
nem halásznak teremtettek. Szabadon engedtem a többi gilisztát és
üres kézzel ballagtam vissza. „Nem
is olyan könnyű dolog ez a halászat, találnom kell egy másik mesterséget mire megnövök” - állapítottam meg.

Tiniknek

magára. „Valami hiányzik” gondolta, pontosabban Valaki hiányzott,
nem volt ott Jézus. A mestere, akit
annyira szeretett és akit csúfosan
elárult, nem volt mellette úgy, mint
máskor. Egyszer csak egy alakra
lett figyelmes a parton, aki azt kiáltja neki, hogy vesse a hálóit a csónak jobb oldalára. „De hiszen egész
éjjel halásztam, és hiába!” – kiáltott
vissza, de a parton levő ember hajthatatlan volt. „Rendben, megpróbálom”, adta meg végül magát, és a
csónak jobb oldalán engedte le a
hálókat. Láss csodát! Mintha az
összes hal megbolondult volna, úgy
úsztak bele Péter hálójába, sőt már
olyan sok hal volt, hogy a csónak
biztonsága is veszélyben forgott.

Péter profi, tapasztalt
halász volt, komoly horgászati felszereléssel, aki
már késő éjjel csónakjából a tó vizébe vetette a
hálóját abban reménykedve, hogy sok halat fog
majd halászni... mégis a
nagy halfogás váratott

Szűcs Dávid és Edith

Fénykép: Szőke Sándor
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Ilyen egy csodálatos, nagy halfogás... Jézussal a csónakban!
Nem számít, hogy te mi szeretnél
majd lenni: pék, orvos, tanár,
tűzoltó vagy fodrász, ha a mesterséged Jézust követve végzed,
akkor Ő megáldja azt. Pétert a
Jézussal való élménye teljesen
megváltoztatta, emberhalásszá
vált. Isten tőled is elvárja, ha
már a gyermeke vagy, hogy emberhalász legyél, beszélve barátaidnak róla. Ez a lehető legjobb
„lelki mesterség”, ehhez már én
is jobban értek, és nincs is szükségem a régi halászbotomra és
kövér gilisztáimra.

Fénykép: pixabay.com

Könyvespolc

Narnia birodalmának titokzatos
történetét hét kötetben írja le a világhírű keresztyén szerző, C. S.
Lewis. A regény fantáziadús világában olyan utakon kalandozhatunk,
amelyek akár a világ végére is elvezethetnek bennünket. Beszélő
állatokkal és mesebeli lényekkel találkozhatunk, megtudhatjuk, mi a
hőstett, mi a szeretet, mit jelent az,
ha valaki feláldozza magát barátaiért.
Narnia kezdetben tökéletes birodalom volt, de az idők során a bűn
és a gonoszság megrontotta. Végül
az, aki Narniát alkotta,
és hatalmával fenntartotta, mindent újjá teremt.

Gál Szilvia

Visszapillantó – 2015.
– nyári gyermektábor
Az idei vakációt közel 100 gyerek táborozással kezdte, már a legelső napokban. Június 22–27. között együtt voltunk
a Hargita Keresztény Táborban, ahol
pont azzal a bibliai személlyel ismerkedtünk, akiről jelen lapszámunk is szól. A
turnus végén megkértünk néhány résztvevőt, nyilatkozzon az itt eltöltött napokról.
Milyen témát jártatok
körbe a héten?
Áron: Ezen a héten
Péter életéről tanultunk
és arról, hogy miként lehet belőlünk is emberhalász.

Eszter: Péter nagyon
szerette Jézust és sok
csodát élt át vele, de ő is
ember volt és hibázott.
Miután megtapasztalta
Jézus bocsánatát, nagyon megerősödött és
hatalmas csodákat vitt
véghez.
Benjámin: Péter életét tanulmányozva nagyon érdekes történeteket hallhattunk és sok új
dolgot tanulhattunk.

Szőcs Eszter a nevem, 12 éves vagyok,
Sóváradról jöttem és
most vagyok először a
Hargitán.
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Az én nevem László
Abigél. 12 éves vagyok és
Krizbáról jöttem, Brassó
megyéből. Ez a negyedik
év, hogy itt táborozok.

Nevezzetek meg néhány mozzanatot a napi
programból!

Milán: Általában volt
reggeli torna, majd a reggeli után a történet ismertetése.

Eszter: A lecketanítás
után csoportbeszélgetés
zajlott. A délutáni foglalkozások változatosak voltak: túra, tájékozódási
verseny, sportvetélkedők,
kreatív játékok. Este bátorító üzeneteket és személyes bizonyságtételeket
hallhattunk.

Abigél: Reggel felkeltünk,
átöltöztünk, aztán reggeli torna, reggeli, fogmosás, 10-kor
mentünk a kápolnába, aztán
csoportokra oszlottunk beszélgetni, majd szabadidő.
Az ebéd után különböző foglalkozásokon vettünk részt,
majd vacsora, kápolna és lefekvés.

Benjámin: A program változatos volt: zenés áhítat,
aranymondás tanítása, bibliai
lecke, csoportfoglalkozás,
kézimunka, szervezett játékok, kirándulás stb.

Kérdezett: Bogya Emese és Máté Imola

Koncsárd Milán vagyok, 12 éves, Koltón lakom, Nagybánya mellett,
másodjára jöttem a Hargita táborba.

És az énekek?

Áron: Nekem nagyon
tetszettek az énekek. Volt
egy himnuszunk is, amit
minden nap többször is elénekeltünk.
Benjámin: Nagyon sokat énekeltünk.

Eszter: Számomra az
összes ének ismeretlen
volt. A himnuszunk címe:
„Szeretnék lenni én, bár
erőtlen, szegény, az Úr
szolgálatában halász”. A
kedvenc énekem: „Van egy
út, ami egy ici-picit göröngyös”.
Abigél: Az én kedvenc
énekem a himnusz volt.

Milán: Az én kedvenc
énekem: „Péter, János, Jakab halásznak”.
Mi tetszett a táborban
legjobban?

Eszter: Nekem legjobban a kirándulás, a tájékozódási verseny és a tábortűz tetszett.
Az én nevem Bogya
Áron. 13 éves vagyok,
Nagybányáról jöttem és
már negyedik éve járok a
Hargita táborba.

Engem
Kis Ottó-Benjáminnak
hívnak, 11 éves vagyok
és családommal Négyfaluban lakunk. Évente
többször is jövök a táborba szüleimmel.

Abigél: Nekem a foglalkozásook, énekek és a jótanácsok.
Milán: A kirándulás, az
énekek és a tájékozódási
verseny.

Áron: A táborban nagyon
finom ételek voltak, kényelmes ágyak és ami a legjobban tetszett, az az, hogy
rengeteg új barátra tettem
szert.

Benjámin: Nekem a torna, a foci, az imádkozás, a
bibliai történetek ismertetése
és az éneklés tetszett legjobban.
Szereztél-e új barátokat?

Abigél: Igen, szereztem
új barátokat.

Eszter: Sok barátot szereztem, nagyon megszerettem a szobatársaimat is: már
első nap megbarátkoztunk.
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Milyen gondolatot,
üzenetet viszel haza magaddal?
Áron: A legfontosabb,
amit megjegyeztem, hogy
ha mindenki elhagy, Isten
akkor is ott lesz velem.

Eszter: Isten azt akarja,
hogy én is emberhalász
legyek és az a jó hír, hogy
már most elkezdhetem.

Benjámin: Engem a
legjobban az a mozzanat
ragadott meg, amikor Jézus kimentette a süllyedő
Pétert a vízből. Azért, mert
Isten kegyelmes, és rá
mindig számíthatok.
Köszönjük szépen a
válaszokat!

C

zén.

songi és Feri papírhajókat
úsztatott a kert mögötti tó vi-

– Sokszor gondoltam arra – szólalt
meg Feri –, milyen lenne, ha felnőttkoromban egy igazi hajó kapitánya
lennék. Sok ember utazna a hajómon. De nem akárkik! Mert az egy
igazi luxushajó lenne, csupa előkelő
utasokkal!
– Nem gondolod, hogy egyszerű
emberek is szeretnének a hajódra
felszállni? – szegezte neki a kérdést
Csongi. – Én őket is elvinném, ha
lenne egy hajóm. És vinném a szüleimet, testvéreimet, barátaimat. Na
és természetesen az Úr Jézust.

– Jézust? – kérdezte megdöbbenve

Feri. – Egy hajón? Hogy jut ez eszedbe?
És egyébként is: miképpen lenne ez lehetséges?

– Tudod, mi nem látjuk Őt a testi
szemeinkkel, de magunkkal vihetjük a
szívünkben. – válaszolta szelíden Csongi.
– Mi szükség lenne egy hajóúton Jézusra? Én úgy gondolom, elboldogulnék
nélküle is – jelentette ki Feri.
Csongi kevés gondolkodás után megszólalt:

– A tegnap olvastam a Bibliában egy
történetet Péterről. Neki volt egy igazi
halászhajója. Egyszer egy egész éjszakán át fáradozott a társaival együtt, de
egyetlen halat sem sikerült fogniuk.
Aztán Jézus beszállt a hajójába, és azt
mondta: „Evezz a mélyre, és vessétek ki
a hálóitokat fogásra!” Képzelheted, mi
történt! Annyi halat fogtak, hogy a hálók szakadoztak a nagy teher alatt, és
még egy másik hajót is segítségül kellett hívjanak, hogy partra szállíthassák
azokat.
– Azt hiszed, ez azért történt, mert
Jézus a hajón volt? – kérdezte Feri enyhe kétellyel a hangjában.

– Egészen biztos. Meg vagyok győződve erről – válaszolta felbuzdulva
Csongi. – A nyári bibliahéten hallottam,
amit ez a történet is igazol: ahol az Úr
Jézus engedelmes embereket talál, ott
bőséges áldást áraszt. Ebben volt része
Péternek.
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Rajz: Kiss Anna,
Székelykeresztúr

Gál Judit, Barót

– Talán
igazad van –
mondta szomorúan Feri –, de én
mégsem vinném szívesen
magammal Jézust… Azt hiszem, félnék a jelenlétében. Egyszerűen kellemetlen lenne számomra, hogy ott van mellettem... Talán
azért, mert Ő annyira hatalmas, és
mindent tud…

– Péter is ugyanezt érezte – állapította
meg Csongi. – Nagy félelem fogta el a halfogás miatt, és azt mondta Jézusnak: „Menj el
tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Jézus
viszont ahelyett, hogy elment volna, azt válaszolta: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” Sajnos a bűn miatt félelem van a szívekben, de aki az
Úr Jézust befogadja, azt Ő megtisztítja a bűntől,
szennytől, és a félelem eltűnik. Utána már az ember
keresi a Jézussal való közösséget, mert egyszerűen nem
érzi jól magát nélküle. Ez történt Péterrel is. Miután kiszálltak a hajóból, ott
hagyott mindent – beleértve a sok pénzt érő halszállítmányt – és követte Jézust.
Az én történetem is hasonló: amióta az Úr Jézus mellett döntöttem, szívemből
eltűnt a félelem, békesség vette át a helyét, és most már nem szeretnék tenni
egy lépést sem az én Megváltóm nélkül.
– Köszönöm, hogy elmondtad mindezt – hálálkodott Feri, – azt hiszem, újra
számba veszem, kiket vinnék magammal a hajómon.
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Jézus engem is tud
használni valamire?

Ki vagyok tulajdonképpen? És ki lesz
belőlem? Leszek-e valaki? Nagy és nehéz kérdések.
Szegény fiú. Nagyon sok nélkülözésben volt része. Bolti eladó lett. Szeretett volna többre jutni, de a bolt tönkrement. Kudarc. Aztán beszállt egy
másik üzletbe. Abba is belebukott.
Újabb kudarc. Politikai pályára lépett.
Később indult az alelnök választáson.
Vesztett. Mégis nem sokkal ezután Ő
lett 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

A Biblia a legcsodálatosabb
könyv, amit Isten az embereknek
adott.
Abraham Lincoln
terveid. Péternek is voltak. De eljött a nap, amikor Isten azt
mondta Péternek: Vége a magánéletnek, mostantól nekem dolgozol. „Mától fogva embereket fogsz
halászni” Olvasd csak el a Lukács evangéliuma 5. Rész 1-11
verseit.
Minden fiú és lány naponta elkérheti Jézustól a feladatát, Mert
Isten minden egyes napot azért
ad, hogy szót fogadjunk Neki.
Vajon Isten téged is használhat
valamire?
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Kedves barátom, rajtad múlik!
Hogy használni akar, az egészen
biztos. Szabadságod van durcásan
nemet mondani, és szabadságod
van arra is, hogy örömmel igent
felelj. Ha azt mondod NEM, nincs
több dolgod. Isten nem tud kezdeni veled semmit. Ha azt mondod IGEN, elindul benned egy
csodálatos változás, mint Péterben.

I

Péter és az ima ereje

sten csodálatosan használta
Péter apostolt és munkásságának híre sokfelé eljutott. A
Krisztusban hívők látták, hogy Isten használni tudja őt és nagy
problémáikkal hozzá siettek segítségért. Így történt ez Joppéban is,
ahol egy szeretett nőtanítvány halálosan megbetegedett és meg is
halt. A tanítványok azonnal Péterért küldtek, aki épp a közeli Liddában tartózkodott. Péter Istenhez
kiáltott segítségért és Isten meghallgatta imáját: feltámasztotta
Dorkászt, akit sokan szerettek,
mivel a Biblia szerint mindig jót
tett mindenkivel. Hogy mi volt ez a
sok jótett? Megtalálod az Apostolok
Cselekedetei 9. részében, olvasd el
és kövesd a példáját!

Istennek ma is van hatalma megadni kéréseinket, ha azok az Ő akaratával megegyeznek. Temesváron
beszélgettünk erről a vasárnapi iskolásokkal és Csenge elmondta, hogy az
apukájának bőrproblémái voltak a
kezén, imádkoztak érte a családban
és Isten meghallgatta imáikat: apukája ma teljesen egészséges. Titusznak is hasonló imameghallgattatásban volt része, amikor a gyerekparkban elvesztette a szemüvegét a fűben.
Bár nagyon sokan jártak ott, labdáztak, fociztak, Istennek gondja volt arra, hogy senki ne lépjen rá és egy
karcolás nélkül visszakapja egy figyelmes anyukától.

Istennek minden kérésedet elmondhatod, legyen az kicsi, vagy nagyon nagy gond! Tanuld meg Péter
apostoltól: imádkozz és higgy! A többit
Isten elvégzi!

B. E.

+1 kísérlet

Végy két száraz mosogatószivacsot és helyezd el egy
tálcán. Próbálj meg egy pohárkából úgy önteni vizet,
hogy csak az egyik szivacsra
tölts. Észre fogod venni,
hogy ahogy a szivacs megtelik vízzel, át fog folyni belőle
a másik száraz szivacsra is.

Ha téged megtölthet Isten
az Ő Igéjével, örömmel, békességgel, tovább fog folyni,
áradni belőled az osztálytársaidra, családodra. Isten
használni fog! 

Kovács Judith

27

HalÁSZ
Kire tippelsz, ki volt az az
ÁSZ a Bibliában, aki nemcsak a
halászok közt volt az első Jézus
korában, de később ő lett az
egyik legnagyobb „emberhalász”? Igen, Péterről van szó!

Ismerjük meg őt közelebbről,
ki is volt ő, és mi minden fűződik
nevéhez!

Tudóska

Név: több neve is volt: Simon, Kéfás, Péter.

Eredetileg Simonnak hívták,
ami héberül figyelést, hallgatást, figyelmet jelent. (Valószínű, nagyon odafigyelt másokra! – te igen?). Jézustól új nevet kapott, a Kéfást, ami tükrözte azt, hogy
mivé fog fejlődni (arám nyelven: kősziklát
jelent); ugyanakkor, a görög Péter is ugyanezt jelenti.
Tudod, hogy neked mit jelent a neved?
Ha nem, nézz utána!

Születési helye: a Genezáret-tó partján elterülő halászfaluban, Bétsaidában látta
meg a napvilágot.
Szülők: apját Jónának hívták.

Genezáret-tó: nevezték még Tibériás tavának, Kinneret tavána vagy Galilleai-tengernek.
Itt halászott Péter, amikor Jézus megszólította,
és elhívta az Ő követésére.
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Tudtad? A Galileai tenger a
Föld legalacsonyabb fekvésű (209 méterrel a tengerszint alatt) édesvizű tava.
Hegyek veszik örül, de
alacsony fekvése miatt
gyakran hirtelen viharok
korbácsolják. Itt csendesült el a vihar Jézus
egy szavára, itt járt
Péter a vízen, amikor
hittel Jézusra nézett,
és a tó volt tanúja a
csodálatos halfogásnak is.
A Galileai tengert
Palesztina vizeskancsójának is nevezik.

Fotó: Flickr.com – Itamar Grinberg
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Fotó: Seetheholyland.net

A képen a Jézus hajója nevű
bárkát láthatjátok. Nem Jézusé
volt, hanem egy ilyen formájú hajó
lehetett az, amiben Jézus a vihar
idején aludt, és a tanítványok rémülten felébresztették. Ezt a hajóroncsot 1986-ban találták a Galileai tenger észak-nyugati partján. Vitorláshajóként vagy evezővel hajtva is használható volt.

Testvérek: András (Jézus másik tanítványa).
Családi állapot: nős volt, ám leszármazottjait

nem jegyzik fel megbízható források; a hagyomány
szerint volt egy Petronella nevű lánya.

Foglalkozása: halász, később „emberhalász”.
Péter, amikor Jézust megismerte, a halászatból élt.
A halászat és a halfeldolgozás elterjedt foglalkozás
volt azon a környéken.

Munkahely: halászként a Genezáret-tó és környéke; majd Krisztus apostolaként, „emberhalászként” egész Rómáig vitte az evangéliumot.

Lakhelye: házasságkötése után Kapernaumba
költözött. Az ő háza több csoda helyszíne volt: itt
gyógyította meg anyósát Jézus, és az ő háza tetejét
bontotta meg a négy barát, hogy a béna társukat leengedjék. Házának romjai ma is megtekinthetők Kapernaumban.

A képen egy Jézus korabeli bárka rekonstruált
modellje látható, amit
megtekinthettek a tóparti
múzeumban.

Péter házának romjait – az ajtóküszöböt, a tűzhelyeket és a padlózatot – ma is megtekintheti bárki. Sokszor betért ide Jézus egyedül vagy tanítványaival, több csodát is
tett itt. Ma egy 1990-ben épült nyolcszögletű templom óvja Péter házát, Üvegpadlózata alatt láthatók a ház alapjai.

Fotó: Herwig Reidlinger

Fotó: Flickr.com

Folytatás az előző oldalról

Jellemvonások: heves, lobbanékony, lelkes, odaadó, áldozatkész tanítvány, Jézus három legbizalmasabb emberei közé számított.

Beszélt nyelvek: a galileai nyelvjárás, ami az arám nyelv kevésbé értékelt
tájszólása volt, görög, héber. Jézus elfogatásának estéjén Péter Jézus után ment
a főpapi palota udvarába. Itt kiejtése árulta el, hogy a galileai Jézus követője.

Halála: minden bizonnyal a véreskezű, kegyetlen császár, Néró idejében halt
vértanúhalált i.sz. 67-68-ban. A hagyomány szerint fejjel lefele feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak
arra, hogy ugyanolyan helyzetben haljon
meg, mint szeretett Mestere, Jézus
Sírhelye: a Szent Péter bazilikát a
hagyomány szerint a Péter sírja fölé
emelték. A bazilika Vatikán területén
épült, olyan nagy, hogy 60.000 ember is
elfér benne.
Máté Imola
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Próbáld ki te is!

A

város szélén levő negyedben parkoltam.
Amikor el szerettem volna
indulni, észrevettem, hogy a
parkolóban több romagyerek
az aszfaltra rajzolt. Első pillanatban megijedtem: mi
lesz? Megrohannak, kéregetnek, nem fognak megmozdulni, hirtelen kifutnak
az autó elé? Az jutott eszembe, legyek hozzájuk kedves,
a szeretet nyelve mindenkinek tetszik. Megdicsértem
őket a szép rajzért, mosolyogtam, és megkértem őket,
álljanak félre és aztán folytathatják. Erre ők: várjak,
amíg befejezik – mit is várhattam volna egyebet. Újabb
fejtörés, nincs sok időm. Beindítottam a kocsit, szépen
mosolyogtam és integettem,
mintha barátoktól búcsúznék. Ők is visszaintegettek
és szépen félreálltak, én pedig kimehettem a parkolóból.

Szent Péter-bazilika Vatikánban.
A hagyomány szerint itt temették el
a keresztre feszített Pétert.
Szent Péter hal: Tudtad, hogy Péterről egy halfajtát is
neveztek el? Az apostolhoz kötődő legenda magyarázza
meg a hal két oldalán található sötét foltot. Ez a sötét folt
Péter ujjlenyomatának emléke: a Genezáret-tóból fogta
ezt a halat, amelynek a szájában talált egy aranyérmét;
ebből fizette ki az adót.

Péter is valami hasonlót élt át. Olvasd el az Apostolok Cselekedeteiből a
11. részt 1-től 15-ig. Péter Istentől kijelentést kapott, hogy vigye az evangéliumot (a jó hírt) a nemzsidó embereknek. Abban az időben a zsidó ember
nem beszélt a nemzsidó emberrel (tisztátalannal). Isten pedig azt parancsolta
Péternek: ,,Amit az Isten megtisztított,
azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt.” (Ap Csel 11,910)

Képzeljétek: ez a Péter annyira
makacs, hitetlen vagy félszeg volt, hogy
Isten háromszor kellett, hogy elmondja. Nekünk sem sikerül minden elsőre,
de próbálkozni kell újra, ugyanazzal a
módszerrel vagy stratégiát változtatva.

Próbáld ki te is: az iskolában
vagy osztályodban levő romagyerekhez
kedves lenni és segíteni, akkor ő sem
lesz ellenséges vagy majd megvéd téged, ha olyan helyen jársz, ahol ők
vannak többségben.
Próbáld ki te is: a szomszéd
morcos Gyuri bácsira mosolyogni és ő
is visszamosolyog.
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Próbáld ki te is: leírni a
házi feladatot és megtanulni a leckét abból a tantárgyból is, ami nem
a kedvenced, jó osztályzat és dicséret lesz a végeredmény.

Próbáld ki te is: édesanya
kérését elsőre meghallani és teljesíteni, kedvenc sütid hamar megjelenik. 

Próbáld ki te is: ...megtenni azt is, ami nagyon nehezedre
esik. Jézus nagyon boldog lesz – és
te is, ha sikerül.
Ha netalán Péter természeted
van, már 3-szor megtagadtad az Úr
Jézust és 3-szor kell elmondani neked valamit, de végül lépsz, lehetsz
még te is Isten kezében olyan hasznos ember, mint Péter.

Próbáld ki te is:
Az Úr Jézus
gyermeke lenni.
Koncsárd Anna

Ha igen... vagy ha mégse... számít-e
egyáltalán?
Szerinted Pétert foglalkoztatták
ezek a kérdések? Na és Jézust? Volt-e
Jézusnak identitástudata? Fontos
volt-e Neki, volt-e szüksége ilyesmire?
Mennyi kérdés...  Mielőtt tovább
mennénk, kérlek olvasd el János
evangéliumából a 13. rész 1-től 17-ig
lévő verseket. Köszi.

Wow... Jézus, a nagy vezető – akiben a királyt látták a tanítványok, a
nép még a főpapok is – egy utolsó
rabszolga feladatát végzi?! Péter fel is

csattan. Jézus közben történelmet alakít – gondolkodásmódot
rombol és épít újjá (mit is jelent
igazi vezetőnek lenni).
Figyeljünk csak jobban az
egyik mozzanatra a továbbiakban:

Jézust elárulják (2. vers) s készül a lábmosásra, a mások számára oly lealacsonyító feladatra
(4.vers). De miért van beékelve
a 3. vers? Véletlenül?
Jézus TUDTA, hogy Istentől jött és Istenhez megy

Jézusnak volt / van Énje, tudta ki Ő, DE ezt az Istennel való
kapcsolata határozta
meg. A bibliai modell
a KAPCSOLATra
helyezi a hangsúlyt,
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Grafika: www.sweetpublishing.com

az „ÉN” elsősorban a kapcsolatokban nyer értelmet.

Ahhoz, hogy legyen „ÉN” szükség
van „TE”-re. A Szentháromság:
másik központú szeretetkapcsolat,
a követendő példa Péternek, nekem
s Neked.

Jézusnak számítottak a fenti
kérdésekre a válaszok és a te kérdéseid is fontosak. Tanította Pétert,
ma engem s Téged is, hogy ugyanolyan fontos legyen Istennel mindent megbeszélni, mint Neki.

Gergely Annamária

Te kivagy? Te ki
vagy?

Legyen hát az én s Te elemed,
elemi részed is az Istennel való
kapcsolat nap mint nap.

Élete legnehezebb pillanataiban,
mikor várt Rá a szenvedés, szomorúság, fájdalom – ismerős érzések?
– Jézus elemi része az Istennel való
kapcsolat volt (meghatározta gondolatait, tetteit) s tudta, hogy ki ő.

Kinek tiszta
már a lába?
Játék

Tizenkét láb (Péter,
András, Jakab, János,
Fülöp, Bertalan, Máté,
Tamás, Jakab, Simon,
Júdás /Taddeus/ és
Iskáriótes Júdás), és
egy mosdótál van a
képen. A lábaktól és a
mosdótáltól is indulnak
vonalak, amik útközben összekeverednek.
A kérdés az, hogy
hány láb van összeköttetésben a lavórral,
tehát hány tanítványt
mosott már meg Jézus?
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Keresztrejtvény

Miután Péter megvallotta, hogy ő egy bűnös ember, hátralevő életére milyen foglalkozást ígért neki Jézus?

1. Keresztelő János anyja
2. Jézus anyja
3. Dávid király egyik felesége
4. Fiú, aki istentisztelet közben kiesett az
emeleti szoba ablakából
5. Izsák felesége
6. Ószövetségi kispróféta (Náhum könyve
után)
7. Szafira férje, aki azért halt meg, mert
hazudott
8. Ábrahám unokaöccse
9. Mózes fiútestvére
10. Idős férfi, aki a templomban karjaiba
vette a kisded Jézust
11. Keresztelő János apja

F

élelmetes volt az az éjszaka:
hazug vádak, káromlás, ütlegelés, majd a gyilkosoknak járó
ítélet – kereszthalál. Este még
együtt vacsoráztak, együtt voltak
mind. Olyan ünnepélyes volt nézni
a Mestert, amint megtöri és
szétosztja a kenyeret, majd
nyújtja a bort.

Péter már rég eldöntötte, hogy
sohasem fogja elhagyni vagy megtagadni Jézust. És bízott magában,
hiszen ő volt a legbátrabb a tanítványok között.

Most mégis mást sem érzett mint

félelmet, haragot és kétségbeesést. Sodródott a tömeggel, be
a gyűlésterembe, vissza az udvarra
a kojtorgó tűz mellé, majd meglapult a ténfergő szolgák között. Háromszor is megszólították: Ugye te
is a tanítványa vagy? Ugye te is…
S ő mindenkinek válaszolt: Nem
vagyok.

Készítette: Gál Judit gyerektanító, Barót

Észre sem vette volna mit beszél,
de hirtelen megszólalt a
kakas. 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 szégyenkezve és csalódottan. Sose gondolta
volna, hogy valaha is képes megtagadni Mesterét.

Virágh Györgyi

Nagypéntek fájdalmát felváltotta a húsvét öröme. Milyen jó volt
tudni, hogy a Mester él. Ha
megjelent az Úr, az övéi szíve nagyot dobbant. De Pétert még mindig a félelem szorongatta. Egyre
emésztette a gondolat: Jézus talán
sose fog megbocsátani neki…

Voltál-e már ilyen
helyzetben? Megtagadtad Jé-

zust, mert szégyellted, hogy követője vagy. Majd szorongtál mint
Péter, csak remélve, hogy Jézus
mégis tudja, hogy szereted Őt.

Vargyas Ildikó rajza

Ha így érzed
magad, nézd mit

tett az Úr Péterrel: Ott a tengerparton, kettesben, nemcsak megbocsátotta 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 mivel

bízott meg Mestered?
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Fozocske
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Sajtos-sonkás
melegszendvicstekercs

Egy egyszerű és nagyszerű finomság, amit te magad is elkészíthetsz reggelire vagy vacsorára!

Hozzávalók:
2 szelet toast-kenyér, 2 szelet lapsajt, 2 szelet sonka (vagy esetleg tetszés szerint valamilyen szalámi), 4 db. fogpiszkáló
A kenyérszeleteket sodrófával nyújtsd át (hogy laposabb és még vékonyabb legyen), majd mind-

Harmatcseppek
könyvjelző (3.)

Vágd ki a könyvjelzőt és
ragaszd fel egy általad
választott színes kartonra.

Az előző lapszám helyes megfejtései: Péld 3,1 és Péld 3,5-6

Helyes megfejtő: Budai Kamilla
– Székelyudvarhely
Jutalmad hamarosan érkezik!

egyik kenyérre helyezz 1-1
szelet sajtot és 1-1 szelet
sonkát. Kézzel tekerd fel,
hogy henger formát kapjon
és tűzd át két helyen fogpiszkálóval, hogy ne bomoljon ki.
Egy serpenyő alját kend be
kevés olajjal, mérsékelt lángon melegítsd fel, majd helyezd bele a tekercseket.
Két oldalról pirítsd meg kissé, hogy a sajt olvadjon
meg benne. Fogyaszthatod
salátával, citromos teával.
Jó étvágyat!
Virágh Erika, Nagybánya

Szilvás pite

Hozzávalók: 16 dkg vaj, 30 dkg porcukor, 1 csomag
sütőpor, 5 tojás, 30 dkg rétesliszt, 1 kg szilva.

A vajat a porcukorral és a tojássárgákkal habosra keverjük. Hozzáadjuk a réteslisztet, a sütőport, végül a tojások fehérjéből vert kemény habot is beleforgatjuk. Ha nem
elég lágy, teszünk hozzá 2-3 kanál joghurtot. A masszát
egy közepes nagyságú kivajazott tepsibe simítjuk. A kimagozott félszilvákat egyenletesen elosztjuk a tetején és előmelegített sütőben 180 oC-on 25-30 perc alatt megsütjük.
Ha kihűlt, porcukorral meghintve kínáljuk. Bármilyen más
gyümölccsel is (barack, meggy, cseresznye, körte...) nagyon finom.
Jó étvágyat!

Sípos Erzsike segítségével
készítette Sípos Timóteus
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HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap

TÁBITA

Varrónő volt Tábita,
Betegeket, szegényeket gondozta.
Mindenkivel jót cselekedett,
Ahogyan az Úr Jézus is tette.

Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában.
ISSN 2066-4184 Szőke Réka: szerkesztő
Havas Péter: tördelés, grafika - Pentaprint Nyomda, Bihar

Levélcím: Szőke Réka, 447170
Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO
e-mail: rekaharmat@yahoo.com
internet: harmatcseppek.weebly.com

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

Rejtvény
nagyobbaknak

A táblázatban egy imát találsz, amit Jézus az övéiért
mondott el, Péterért is. Ez az
ima rád is érvényes, ha már a
szívedben él.
Keresd meg a táblázatban a
következő szavakat: KÉREM,
ŐKET, VILÁGBÓL, AZT,
HOGY, MEG, A, NEM, GONOSZTÓL, VEDD, HANEM,
KI, HOGY, ŐKET, A, ŐRIZD
Találd meg a szavakat és
tedd sorrendbe őket úgy,
hogy megkapd az igeverset.
Az igehely is el van rejtve a
táblázatban, ha megtaláltad,
akkor ki is keresheted a 17.
rész 15. versében.
Az igeverset igehellyel együtt
küldd be címünkre 2016. január 10-ig. A beküldők között könyvjutalmat sorsolunk
ki.

Összeállította: Balla Helga

Ma is vannak, akik ruhákat varrnak, mint a bibliai
Dorkász, a gyerekek pedig egyelőre papírból készítik. Juhász Ábel és Pálma saját maguk készítették ezeket a ruhákat vágással, ragasztással. A
4 éves Pálma ezt fűzte hozzá: „Ezt a ruhát egy
szegény kislánynak készítettem, hogy legyen mivel elmenjen az esküvőre!” ☺

Szőlőfürt papírgyűrűkből

Kézimunka

Szükséges eszközök:
– színes papír (lila, sötétkék, világoskék stb.)
– vonalzó
– ceruza
– madzag
– olló
– ragasztó
 1. A szőlőszemekhez szükséges papírt kb. 2 cm-es csíkokra
kell vágni (használhatod a vonalzót, ceruzát, hogy szép egyformák legyenek). Ha A4-es lapot használsz, hosszában vágd
fel, így kedvedre állíthatod be a szőlőszemek nagyságát. Először kettőbe
vágd, majd ha kisebb szemeket szeretnél, tovább felezheted a csíkokat, hiszen a szőlőszemek
nem egyforma méretűek.

 2. Minden csíkot gyűrűnek formázva ragassz össze
egyenként, majd ha végeztél, rakd ki a szőlőfürtöt, ahogyan szeretnéd, hogy kinézzen.

 3. A szemeket úgy ragasztózd be, hogy a szomszédos
gyűrűkkel 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 ceruzára rátekerhetsz és így fel fognak kunkorodni.
 6. Ragaszd rá a szőlő szárára a fürtöt, a levelet és madzag segítségével fel is akaszthatod.
Tipp: Készítsd legalább 2 színből a szőlőszemeket, úgy szebb fürtöd lesz!
Szabó Edith

Az illusztráción egy másodikos
tanuló munkája látható
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A lapszám témája: Péter

– a gyáva tanítványból kőszikla
A tartalomból:

Harmatcseppek
könyvjelző (4.)

Vágd ki a könyvjelzőt, és ragaszd fel egy
általad választott színes kartonra.

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.

