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Imádkozhatsz így: Istenem, köszönöm, hogy hűséges vagy! Köszönöm, hogy leha-jolsz az emberekhez, és rólam is szeretettel gondoskodsz! Ámen.
Gyügyei Krisztina

  
 2Mózes 6,6–8

  
 2Mózes 24,3–11

  
 2Mózes 34,1–17

Isten csodálatos ígéreteket adott népének. Megfejtheted az egyik ígéretét, ha beírod a 
vonalakra a számokhoz tartozó betűket. Az egyik betűt neked kell kitalálnod.1 = P, 2 = F, 3 = N, 4 = O, 5 = I, 6 = M, 7 = K, 8 = É, 9 = E,  10 = G, 11 =T, 12 = S, 13 = Z, 14 = A, 15 = D.

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket!

Izráel nagyon fontos elhatározásra jutott. Kedves Istennek, ha a te szívedben is ez van.Olvasd el visszafelé az alábbi mondatot, és írd a megfejtést a vonalra!

„Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt.”

Isten átadta Mózesnek a kőtáblákat, melyeken a tíz parancsolat volt.Találd meg a két rajz közti 5 különbséget, és karikázd be őket!

Isten mindig hűséges az emberekkel kötött szövetségéhez. Hűséges volt Izráelhez is. Bár a leg-
kisebb nép volt, szövetséget kötött velük, és szeretettel gondoskodott róluk.

Karikázd be vagy színezd ki a felsorolt szavakat a rejtvényben! A betűk mehetnek vízszintesen, 
függőlegesen, visszafelé és átlós irányban. 

KŐTÁBLA, IGE, HEGY, ÖSSZETÖR, FARAG, PARANCS, FELHŐ, ÚR,  KEGYELMES, SZERETET, HŰSÉGES, BŰN, MÓZES, NÉP, CSODA, OLTÁR
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Ugye milyen jó arra gondolni, hogy Isten szereti a magyar népet? Ez azonban nemcsak 
ránk nézve igaz. Ő nagyon szerette a zsidó népet, Izráelt is. Szövetséget kötött velük, 
vagyis vállalta, hogy gondot visel róluk és vezeti őket. Ugyanakkor azt akarta, hogy a 
nép engedelmeskedjen Neki.

Ha elolvasod az alábbi igeszakaszokat, megtudod, miből állt ez a szövetség, és azok 
alapján még a feladatokat is megoldhatod. :)
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„Leírta Mózes az Úr összes igéjét, hogy mutassanak be égőáldozatot.”
„Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igéjét és rendelkezését.”„Majd fogta a szövetség könyvét, melyet az Úr kötött veletek...”

„Azután odarendelt néhány izráeli ifjút, és korán reggel oltárt épített a hegy lábánál.”
„Annak a szövetségnek a vére ez, és felolvasta a nép előtt.”
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Zaklatás az, amikor valakit akarata ellenére, ele-
gendő indok nélkül folyamatosan vagy ismételten 
piszkálnak, csúfolnak, zavarnak, nyugtalanítanak. 
Ez lehet fenyegetés, zsarolás, megszégyenítés, illet-
len képek küldése, lejáratás, az áldozat személyes 
adatainak közzététele, az azokkal való visszaélés, 
és még sok minden más. Mindig egy valamire össz-
pontosítanak, ami lehet igaz, de túlhangsúlyozzák, 
ráirányítják a figyelmet, azt akarják, hogy az illető 
szenvedjen, és ő is mindig csak azzal foglalkozzon. 
Ez történhet úgy, hogy e-mailen küldözgetnek üze-
neteket valakinek, amelyekben megfenyegetik vagy 
kiközösítik az illetőt. Ma már a mobiltelefon szinte 
helyettesíti a számítógépet, így telefonon is lehet 
olyan szöveges üzeneteket, fényképeket küldeni, 
amelyek megalázó helyzetbe hoznak valakit. 

Nem új jelenség az iskolai csúfolódás, mely-
nek során egy vagy több gyermek hosszan, kitar-
tóan, folyamatosan szavakkal bánt, gúnyol, piszkál 
valaki(ke)t. Mindenki emlékszik legalább egy olyan 
esetre a saját életéből, amikor csúfolták, vagy pisz-
kálták a társai. Régebben úgy történt a zaklatás, hogy 
egy vagy több gyermek kiszemelt valakit, és rend-
szerint agresszív fellépéssel, fenyegetéssel próbálták 
megfélemlíteni vagy azért, mert el akartak venni tőle 
valamit, vagy egyszerűen csak unaloműzésből, szó-
rakozásból. Az erőszakos magatartás miatt a legtöbb 
gyermek sem szólni, sem „harcolni” nem mert. 

Azután jött az internet korszaka, amikor sokan 
azok közül, akik addig gyengeségük vagy gyávaságuk 
miatt nem tudtak másokat bántani, hirtelen számos 
új és hatásos lehetőséghez jutottak. Ma már név, 
arc, személyes érintkezés, kockázat és következmé-
nyek nélkül lehet kegyetlenkedni másokkal. Ez a koc-
kázat és következmény nélküliség az internet egyik 
nagy vonzereje és egyben csapdája is. 

Amikor egyedül vagy a telefonoddal és kapcsolódsz 
az internethez, az egész világ máris ott van mellet-
ted: a szüleid, a nagyszüleid, a barátaid, az osztálytár-
said, a tanáraid, a szomszédaid és még sok-sok ember, 
akiket alig vagy csak félig-meddig ismersz. Talán csak 
egyetlen emberrel csevegsz, de mivel az internet nem 
felejt, az, amit elküldesz, bárkihez eljuthat.

Mit tehetsz, ha téged zaklatnak? 
Ne engedj az indulataidnak, amikor valakitől sértő, 
bántó üzenetet kapsz. Ne válaszolj azonnal! Ha Isten 

gyermeke vagy, mondd el Istennek, hogy milyen 
érzések gyötörnek, amióta megkaptad az üzenetet. 

Ne feledd, nem te vagy az oka annak, ami tör-
tént. A zaklatás oka mindig az, hogy valaki bántani 
akar téged. De fontos tudnod azt is, hogy leginkább 
magadnak ártasz, ha őrizgeted indulataidat, gyűj-
töd haragos érzéseidet. Könnyen a bosszúvágy rab-
jává tehetnek, ami agressziót gerjeszthet benned. 
A végső megoldás mindig a megbocsátás, ami nem 
jelenti azt, hogy a zaklatót (ha ismered) a barátsá-
godba kellene fogadnod. 

Blokkold a csatornát, ahonnan a zaklatás érke-
zik. Ha egyedül nem tudod, kérj bátran segítséget!  
Az illetőnek mondd is el, miért akarod blokkolni az 
üzeneteket. 

Fontos, hogy azt, ami történt, és amit átéltél, 
mondd el a szüleidnek, vagy egy megbízható felnőtt-
nek, az egyik tanárodnak vagy barátodnak. A szüleid 
egészen biztosan emlékeznek arra, milyen volt, ami-
kor őket bántotta valaki. Féltenek téged, de az inter-
net talán nekik nem annyira ismerős, mint neked. 
Talán te többet tudsz róla, mint ők, és ezért azt gon-
dolod, nem tudnak segíteni. Ez nem igaz. A legfon-
tosabb az, hogy meghallgatnak és szeretnek, és erre 
van leginkább szükséged. Talán nem tudják, hogyan 
kell blokkolni egy csatornát, és azt javasolják, hogy 
egy ideig ne netezz. Ha ez a javaslatuk valami miatt 
rosszul érint, őszintén mondd el nekik! 

Mit tehetsz, ha te zaklattál valakit? 
Tudnod kell, Istennek nem tetszik, amit tettél. Isten 
haragját gyűjtöd magad ellen a zaklatással. Javas-
lom, hagyd abba ezt a viselkedést! Ha az utóbbi mel-
lett döntöttél, akkor bánd meg bűnödet Isten előtt, 
és kérj bocsánatot a zaklatott személytől. De, ha 
még nem fogadtad el Megváltódnak az Úr Jézust, 

akkor Isten előtt a többi bűnöd is ugyanolyan utá-
latos, mint a zaklatás. Isten várja, hogy azokat is 
őszintén megbánd Őelőtte, és hittel odafordulj az Úr 
Jézushoz. Csak így lehet teljesen új életet kezdeni. 

Akár zaklattak, akár te zaklattál valakit, most bizo-
nyára rosszul érzed magad. Azt gondolhatod, nem 
vagy elég jó, ill. hogy túl nagy rosszat tettél. Ézsaiás 
próféta kijelentést kapott Istentől. Így prófétált: „De 
most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te for-
málód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled 

vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha 
tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget 
meg” (Ézsaiás 43,1–2). Nem szó szerinti tűzről és víz-
ről beszél. Arról beszél, amit az emberek belül élnek 
át, amikor például zaklatják őket, vagy amikor a bűn-
tudat gyötri őket. Isten minden embert értékes-
nek tart és szeret. Téged is! Olvasd végig ezt a részt: 
Ézsaiás 43,1–21! Megerősít, ha már Isten gyermeke 
vagy, de ha még nem adtad át Neki az életedet, arra 
bátorít, hogy fordulj Őhozzá őszinte bűnbánattal és 
bizalommal.                                  Pistainé Kelemen Éva

Óvd a szíved!
Internetes zaklatás

Tavaly nyáron az egyik 5 Napos Klub kezdése előtt meg-

szólítottam pár biciklis kiskamaszt a játszótér közelében.
– Sziasztok, fiúk! Szerettek olvasni?
– Hát…
– Ez a kis olvasmány rólatok szól. Ha figyelmesen elol-

vassátok, akkor megtudhatjátok, hogyan kerülhettek 

annak a csapatába, aki 3:1-re legyőzte a legnagyobb ellen-

séget. Ha érdekel benneteket, gyertek be a játszó térre, itt tartunk egy keresztyén programot gyere-

keknek játékokkal.
– Hát, inkább nem, köszönjük – és elkerekeztek.
Pár perc múlva – „emberileg nézve” érthetetlen, hogy miért – visszajöttek és meghallgatták az 

egész bibliai leckét. Dicsőség az Úrnak!                                                                                         Tóth Melinda

Ismétlő játék közben a tanító feltette a kérdést:
– Mi történt Pünkösdkor?
– Elkezdett zúgni a szél, és elment az áram…

A tanító megkérdezi:
– Mit szoktak hazudni a gyerekek?
– Hogy van otthon egy gorillájuk, pedig nincs is.

– Hogyan lehet helytelenül kérni Istentől imádságban? 
– Például, hogy kérek 5 db Xbox-ot, pedig csak egyre van 
szükségem.
– És ha csak egyet kérsz, akkor az jó kérés?
– Nem.
– Miért?
– Mert nekem már van egy!

Mai csodák
Csodák márpedig vannak!

Gyerekszáj 
Gyermekórai válaszok
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„A kis Jefferson nővérével és szüleivel egy 
favelában él Belémben. Itt így nevezik a nyo-
mornegyedeket. A család egy kis fakuny-
hóban lakik. Mivel kicsi a hely, mindenki 
függőágyban alszik, amelyeket napközben 
leakasztanak és feltekernek. A villanyt csak 
nemrég vezették be. Mivel nincs kiépített 
csatornarendszer, akadozik a vízellátás. Jef-
ferson családja is azok közé tartozik, akiknek 
nincs még vécéjük. A családfő összetákolt egy  
ideiglenes fürdőszobát, ahol le lehet zuha-
nyozni, és csinált egy vécéként használható 
alkalmatosságot is. A nagydologhoz a család-
tagok szemeteszacskót kapnak, amelyeket a 
szemeteskocsi gyűjt össze alkalmanként.  

A favela lakói építési engedély nélkül 
húzták fel nagyon egyszerű viskóikat. Sok 
embernek vagy nincs munkája, vagy alkalmi 
munkákból él. Reggelente úgy mennek el 
hazulról, hogy nem tudják, hozzájutnak-e 
estére egy kis pénzhez. Emiatt rend sincs az 
életükben: mindenki azt tesz, amit akar. Saj-
nos a nyomornegyedekben ezért olyan gya-
koriak a lopások, a verekedések és a gyilkos-
ságok. 

Mint sok más kis favela-lakó, Jefferson is 
az egyik helyi gyülekezet PEPE-csoportjába 
jár hétfőtől péntekig. Mivel a kisfiú ott-
hon semmilyen szabályt nem tanult, bizony  
eleinte nehezen illeszkedett be a csoport 
rendjébe. Türelmetlen volt, és mindig azt 
akarta, hogy minden azonnal történjen 
meg, amiről ő úgy gondolta, hogy meg kell 
történnie. Például amikor mindenkinek ülve 
kellett maradnia, de neki kedve szottyant 
fölállni és mozogni, akkor fölállt és mozgott. 
Ha valami eszébe jutott, azonnal elkezdett 
beszélni. Mivel nem tudott hosszabb időn át 
semmire sem figyelni, nehezen oldotta meg 
a legkönnyebb feladatokat is. 

Egyszer mindenki elmondhatta, hogy 
milyen foglalkozást választana. Jefferson 
azzal állt elő, hogy nagykorában ő bizony 
tolvaj akar lenni. 

A munkatársnőnk, Mara néni megkér-
dezte, hogy miért, mire Jefferson így vála-
szolt:  

– Az egyik nagybácsim is tolvaj, és mindig 
szuper cuccokat hoz haza: pénzt, mobiltele-
fonokat, táskákat, fényképezőgépeket…

Misszió 
Miért akart Jefferson tolvaj lenni nagykorában?

Charlotte Prüfer misszionáriusnő Brazília egyik óriási 
kikötővárosában, Belémben dolgozik. Munkatársaival 
nyomornegyedekben élő hátrányos helyzetű gyerme-
keket és fiatalokat próbál segíteni, felkarolni. Fő szolgá-
latuk a PEPE-hálózat terjesztése: olyan gyülekezetekkel 
veszik fel a kapcsolatokat, amelyek készek iskolákat léte-
síteni a nehéz sorsú gyermekeknek. A PEPE-iskolákban a 
gyermekek előre meghatározott napirend szerint élnek, 
és sokat tanulnak az egymás közötti helyes viselkedés-
formákról. A munkatársak elsődleges célja azonban az, 
hogy a gyermekek halljanak Isten szeretetéről és megis-
merjék, majd el is fogadják az Úr Jézust. Az alábbi részlet 
Charlotte egyik beszámolójából való. 

Természetesen Jefferson is vágyott ilyen 
dolgokra, ám amikor Mara néni többször is 
elbeszélgetett vele és elmagyarázta neki, 
hogy a lopás nem tetszik Istennek, Jefferson 
elgondolkodott. Kis idő múlva már így nyi-
latkozott: 

– Már nem akarok tolvaj lenni. 
Megértette, hogy a tolvaj mások holmi-

ját veszi el, és ezzel sok szomorúságot okoz. 
Meg aztán elfoghatják a rendőrök, és akkor 
börtönbe kerül. 

– Inkább tűzoltó szeretnék lenni. 
A PEPE-csoportban Jefferson sok hasz-

nosat tanul. Ám a legfontosabb „tantár-
gya” az Hora com Deus [orá kom deusz], 
vagyis az Istennel töltött idő. Mi hittanórá-
nak mondanánk.

Azokon a foglalkozásokon Jefferson bib-
liai történeteket ismerhet meg, és sokat 
hallhat Jézusról. Megtudhatja, hogy Jézus 
mennyire szereti őt is. Az idők folyamán  
Jefferson viselkedése sokat változott, és 
ezt a családtagjai is észrevették. Mi tudjuk, 
hogy a kisfiút nem a PEPE-iskola, hanem 
Isten üzenete, a Jézusról szóló evanglium 
kezdte megváltoztatni. Munkatár saink 
ha vonta egyszer minden hozzánk járó gyer-
me ket meglátogatnak az otthonuk ban. Kez -
detben Jefferson mindig elbújt és nem szólt 
egy szót sem. Ma viszont már lelkendezve 
fut munkatársaink elé, megöleli és szörppel 
vagy valami más üdítővel kínálja őket. 

Az egyik ilyen látogatás alkalmával a tol-
vaj nagybácsi is megjelent. Miközben a kis 
kunyhóhoz közeledett, néhányan az utcán 
beszélgettek, és nem vették észre, hogy 
elállják az utat. A nagybácsi durván rájuk 
förmedt: 

– Takarodjatok az utamból!
Amint Jefferson meghallotta ezt, odakiál-

tott neki: 
– Bácsikám, ezt nem így kell mondani, 

hanem úgy, hogy: Elnézést kérek. Átenged-
nétek? Köszönöm! 

Jefferson apukája, aki szintén a közelben 
volt, büszkén mondta:

– Hallottátok Jeffersont, a fiamat? Ő 
aztán tudja, hogyan kell viselkedni!”

Charlotte így fejezi be levelét: 
„Imádkozom azért, hogy Jefferson is mi -

előbb elfogadja Jézust Szabadítójának. Bár-
csak az ő teljesen megváltozott élete a csa-
ládjára és akár az egész nyomornegyedre 
hatással lehetne! Jézus meg tudja ezt tenni. 
Imádkozzatok ti is velem ezért!” 

A német „Abenteuer Welt” c. missziós 
újságból fordította: Előd Erika
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Olvasd el  
és válaszolj!

Misszió

Gyerekszáj

Állandó rovatok: Egyéb rovatok:

A fényképes igeverses matricákat Kothaj Júlia készítette.
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Csilla kinyitotta a szemét, körülnézett, s meg-

látta a zsalugáteren keresztül beszűrődő fényt. 

Jólesően húzta magára a takarót, és éppen az 

oldalára fordult volna, amikor hirtelen belényi-

lallt, hogy ma neki kell az egész osztály előtt 

kedvenc témájáról beszélnie: vagyis a kutyatar-

tásról és kedves kutyusáról, Mackóról.

Ettől a gondolattól félelem kúszott a tagja-

iba, és azonnal felébredt kellemes ejtőzéséből.  

A takaró ölelése már nem vonzotta, a párna 

puha melege sem vigasztalta, mert hidegzu-

hanyként jött a felismerés, hogy ma van az a 

bizonyos beszámoló, amelytől már hetek óta 

retteg. Ez a nap félelmetes, sötét hegyként tor-

nyosult előtte. Tudta, hogy ezt a hegyet nem 

lehet megkerülni, át sem lehet menni rajta, de 

még átfúrni sem lehet. Ott állt előtte szilárdan 

és megmásíthatatlanul.

Nyomott hangulatban kelt ki az ágyból. Úgy 

tűnt neki, hogy még a máskor olyan szelíden 

beszűrődő reggeli fény is kemény és hideg, s 

kedvenc plüss játékai is közömbösen mered-

nek maguk elé. Megborzongott. Feladatá-

val olyan egyedül érezte magát, mintha csak 

ott állna egy szál magában a magas, sötét 

hegy előtt. Igen, készült ő, sokat olvasott és 

tudott is a kutyatartásról, de most ki kell áll-

nia az egész osztály elé. Mi lesz, ha megakad, 

és a vörös hajú Dönci hangosan kuncogni kezd? 

Esetleg Lilla a gúnyos mosolyát szép, fekete 

hajába rejti? Ettől a gondolattól aztán lemere-

vedtek a lábai, lassan kicsoszogott a fürdőszo-

bába, hogy megmosakodjon, fogat mos-

son és felöltözzön. A legszebb 

blúzát vette fel, gondosan 

megfésülte hosszú, barna 

haját, azután kiment a 

konyhába reggelizni. 

Most még annak sem 

tudott örülni, hogy 

anyukája elkészí-

tette a reggelit 

és a tízórai ját is 

egy almával . Szü-

lei már el mentek 

otthonról dol-

gozni, bátyja 

pe dig egy má sik 

vá ros ban tanult. 

Gyorsan küldött 

neki a telefon-

ján egy üzenetet, 

1. A félelmetes nap 
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Manapság is van még néhány királyság a vilá-gon, de a régi időkben ez sokkal gyakoribb volt. Izráel népének kezdetben nem volt királya. Isten Maga akart uralkodni választott népén, és Mózest, majd Józsuét tette a nép vezetőjévé. Ők Isten törvényei szerint éltek és erre taní-tották a népet is. Idővel azonban a nép elfor-dult Istenétől, ezért az Úr ítélete sújtotta őket.  A bajban mindig újra kiáltottak Istenhez, Ő pedig bírák által adott szabadulást. Ez így foly-tatódott néhány évszázadon át. Az utolsó bíra az istenfélő Sámuel volt. Az izráeliek azt kérték tőle, hogy adjon nekik királyt, amilyen a többi népnek is van. Az Úr meghallgatta a nép kíván-ságát, de elmondta, hogy ez mi mindennel jár-hat majd (1Sámuel 8,10–18) .Isten Sámuel prófétával Sault kenette fel királlyá, és a törzsek is megválasztották. Saul uralkodásának pontos időtartamát nem tud-juk meg a Bibliából, de kb. 15 év lehetett  Kr. e. 1025-től, és a filiszteusokkal vívott szün-telen hadviseléssel telt. Szülővárosát, a dom-bon fekvő Gibeát erőddé fejlesztette; ott volt az otthona és szerény udvartartása.Saul tragikus halála után (melyről az 1Sámuel 31-ben olvashatsz) Dávid lett a király. Rendkívüli 

politikai és hadvezéri képességei voltak. Sike-rült visszaszorítania a filiszteusokat, Izráel önálló lett, sőt, a szomszédos népeket (Edóm, Móáb, Ammón, Arám lakóit) is uralta . Dávid hol fegy-verrel, hol ügyes diplomáciával érte el sikereit. Adókhoz és nyersanyagokhoz jutott. Az első hét és fél évben Hebrónban volt királyi udvara. Ami-kor végre Júda után az északi törzsek is, tehát egész Izráel elismerte őt királyának, akkor Jeru-zsálemet szemelte ki birodalma fővárosának. Jeruzsálem a júdai hegyvidék egy kőpad-szerű nyúlványán fekszik. Öt dombon épült (Bezeta, Mórijjá, Ófel, Akra és Sion). A dombok és a környező hegyek között völgyek húzód-nak: keleten a Kidrón-völgy, délen és nyuga-ton a Hinnóm-völgy. A régészeti feltárások sze-rint Krisztus előtt négyezer évvel már lakott város volt . Nevét Sálem alakban (héber szó, jelentése: béke) ismerjük Ábrahám élettörté-netéből, amikor Melkisédekkel, Sálem papjával találkozik (1Mózes 14,18) . A jeru előtag pedig a sumér uru (város) szóból ered. Ábrahám még egy alkalommal járt Sálem közelében, amikor Beérsebából Isten parancsára Mórijjá hegyé-hez kellett mennie, hogy ott áldozza fel fiát, Izsákot (1Mózes 22) . 

Gyere velünk a Biblia korába!Dávid és Salamon kora

Gibea bástyáinak rajza William F. Albright 1922-ben végzett ásatásai alapján
A jebúsziak erődítménye a Gihon-forrás védelmére – rekonstrukciós rajz

A jebúszi fal romjai napja-inkban (Fotó: Deror, 2009)
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Velem történt
Isten családjába kerültem
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Amikor kislány voltam, mindenki csak dicsért, a 

tanító néni, a szomszéd bácsi, a nagynéni:

– Milyen aranyos ez a kislány!

– Kitűnő tanuló, példás a magatartása, ez igen!

– Milyen csendes, még a légynek 

sem tudna ártani, szerintem nem is 

tudna semmi rosszat tenni.
Elhittem nekik. Sosem gon

doltam arra, hogy valami 

nincs rendben az életem

mel. Hittem, hogy Isten léte

zik, és úgy gondoltam, biz

tosan nincs gondja velem, 

mert mások is azt mond
ják, hogy jó vagyok, meg 
hittanórára és nyáron 
táborokba is járok. Ennek 
elégnek kell lennie ahhoz, 
hogy Istennek tetsszen az 
életem.

Amikor 7. osztály után 

elmentem egy gyerektá

borba, valami különöset hal

lottam. Emlékszem, a samáriai asszony törté

netéről volt szó azon a héten, akiről mindenki 

tudta, bűnös ember. Talán azelőtt is hallottam 

már, de most végre meg is értettem: baj van 

az életemmel. El vagyok szakítva Istentől, nem 

ismerem Őt. Úgy születtem, hogy teljesen rom

lott a szívem, tele van rosszasággal akkor is, ha 

kívülről nem látszik olyan nyilvánvalóan, mint 

a samáriai asszonynál. Megláttam, hogy Isten 

előtt nem tudom rejtegetni szívem titkos indu

latait, öntelt gondolatait, inkább megvallottam 

azokat Istennek. Megértettem, hogy nem attól 

lesz valaki Isten gyermeke, ha engedelmes

nek látszik, ha mások megdicsérik, vagy ha jár  

hittanórára.  
A tábor utolsó estéjén Isten családjába 

kerültem, de nem az én jócselekedetei

mért, hanem azért, mert Isten jó. 

Az Úr Jézust büntette meg, hogy 

nekem megbocsáthasson! Soha 

nem kaptam ekkora ajándé

kot, pedig nem érdemeltem 

meg. Isten valóban szeret, 

de nem azért, amit teszek, 

hanem mert Ő maga a  

szeretet. 
„Akik pedig befogadták 

(Jézust), azoknak hatalmat 

adott arra, hogy Isten gyer-
mekeivé legyenek; mind-

azoknak, akik hisznek az ő 

nevében” (János 1,12).
Sok év telt el azóta, és 

Istentől újabb és újabb ajándé

kokat kapok. Így megajándékozott 

egy férjjel, aki szintén az Úr Jézus követője.

Azt is ajándékként fogadtam, hogy, immár fel

nőttként, bekerülhettem egy másik családba is, 

a Vasárnapi Iskolai Szövetség csalájába. Ennek a 

szervezetnek a munkatársai mind azon fáradoz

nak, hogy hozzám hasonlóan minden gyermek

nek legyen lehetősége Isten örömüzenetéről 

hallani már egészen kicsi korban. Én is tanít

hatok gyermekeket és felnőtteket, akik majd 

elmondják a Biblia üzenetét a kicsinyeknek. Bár

csak minél több gyermek elkezdene hinni az Úr 

Jézusban!                                Seida Zsuzsanna

Mostani számunk fejtörőinek beküldési határideje: augusztus 15.!

Postán: VISZ 2119 Pécel, Nyírfa u. 1.       E-mailben: szilvia.tams@gmail.com !
Múltkori fejtörôinkrôl:
A 3. szám rejtvényeire jó megoldásokat küldtek be: a Ficsor gyerekek Mohácsról,  Jeney Abigél 

és Teodóra Versegről, valamint Tóth Fanni Jászberényből.

Folytatásos  
történet
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Igaz történetek 
A vajas kenyér és az élet kenyere

A második világháború után egy alsó-szászországi faluban jártam általános iskolába. Abban az időben jegyre adták a kenyeret. Úgy is lehetne mondani, hogy a kenyér hiánycikk volt. Nem ehettünk belőle annyit, amennyit szerettünk volna. Heinrich, a padtársam parasztfiú volt. Náluk nem volt hiány ennivalóból. Nap mint nap étvágygerjesztő tízórait hozott magával. A vajjal megkent kenyérszeletek között bőségesen volt jófajta májas vagy valami más finomság. Sokszor laktam jól belőle én is, amikor nagylelkűen megosz-totta velem a kenyerét. Később elköltöz-tünk onnét, és nem hallottunk többet egy-másról.
Több mint hatvan évvel később, 2010 júliusában újra végigjártam gyerekkorom akkori színhelyeit. Utánanéztem a helyi telefonkönyvben, vajon Heinrich még mindig ott él-e. Odatelefonáltam, és a vonal túlsó végén Heinrich felesége, Edith jelentkezett. Amikor bemutatkoztam mint Heinrich egykori iskolatársa, meghívott, hogy menjek el hozzájuk. Egy fél órával később már ott is voltam. Nagy öröm volt viszontlátni Heinrichet. Egész életében a szüleitől örökölt földön gazdálkodott, de akkorra már átadta a gazdaságot a lányá-nak és a vejének. Nem volt túl jó egészségi állapotban, ezért, mielőtt elköszöntünk, az engedélyét kértem, hogy röviden imád-kozhassam érte. 

2012. március 1-jén váratlan tele-fonhívást kaptam Edith-től, aki arról értesített, hogy Heinrich az egyik nagy hamburgi klinika intenzív osztályán fek-

szik. Egy rendkívül ritka betegségben szenved, azt megelőzően már öt hetet kómában töltött. Nem tudja mozgatni a kezét és a lábát, ezért éjjel-nappal lélegeztetőgépen tartják.
Néhány nappal később, március 10-én meglátogattam Heinrichet. Steril köpenyt, sapkát és szájmaszkot kellett felvennem, aztán léphettem csak be a világos, műsze-rekkel telezsúfolt szobába. Számtalan vezeték kötötte össze Heinrichet azzal a műszerrel, amelynek monitorján diagra-mok és számok villogtak. – Heinrich, meg-ismersz? – szólítottam meg. Először meg-lepődött, de aztán világoskék szemében megcsillant az öröm.

Újra elmeséltem neki a régi történetet, hogy hogyan is volt annak idején a vajas kenyérrel, amikor egy éhes osztálytársá-val nagyvonalúan megosztotta a kenye-rét. Azt is elmondtam neki, hogy az Úr Jézus megígérte az Övéinek: az örökkéva-lóságban nagy jutalma lesz minden pohár víznek, amelyet valaha másoknak adtak. Meghatódott, és felragyogott az arca. Éreztem, hogy nyitott az evangéliumra; elérkezett számára a kegyelem órája.
Beszéltem neki az emberi életről. Eltöl-tünk itt valamennyi időt, aztán megha-lunk. Mindenki máskor, az egyik ember negyven-, a másik ötven-, hatvan-, het-ven- vagy nyolcvanévesen. Valamikor azonban eljön számunkra a vég. 

– Heinrich, ha most meghalsz, tudod, hova mégy? - kérdeztem tőle. 
Ha nem is tudott megmozdulni, az értelme tiszta volt, és ha egy kicsit nehezen 

is, de tudott beszélni. Kérdésemre nemmel válaszolt. 
– Heinrich, szeretnéd tudni?
– Igen, szeretném!
Amennyire abban a helyzetben lehet-séges volt, röviden rámutattam arra, hogy csak úgy kerülhetünk a Mennybe, ha bocsánatot kapunk az életünk során elkö-vetett összes bűnünkre. Az pedig csakis Jézus kereszthaláláért lehetséges. Mind-ezt el tudta fogadni. Ekkor mondtam két rövid imádságot, amelyet egy-egy kis szü-netet követően mondatról mondatra utá-nam mondott. Amikor imádkozás után megkérdeztem, biztos-e benne, hogy a Mennybe kerül, egyértelmű igennel tudott válaszolni. Megerősítésül felolvastam neki a Római levélből azt a nagyszerű ígéretet, hogy semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban jelent meg. (Lásd Róma 8,39!)

Amikor elbúcsúztunk, a 23. Zsoltár sza-vaival imádkoztunk: „Az Úr az én pászto-rom, nem szűkölködöm…” 

Tíz nappal az után, hogy meglátogattam, március 20-án az Úr hazavitte Heinrichet. 
Azóta is csodálkozom, milyen pontosan tervez Isten, és milyen hosszú távon való-sulnak meg a tervei. Több mint hatvan évvel korábban egy iskolás fiú megosz-totta a kenyerét éhes padtársával, és az a fiú, aki a kenyeret kapta, nagyon hosszú idő után az élet kenyerével viszonozta azt.

Werner Gitt*
Fordította és átdolgozta Máté Zsuzsa

*  Ismeritek Werner Gitt nevét? Nyugalma-
zott informatika professzor, aki felállította 
az információ természeti törvényeit, és ezek 
alapján megcáfolta az ateizmust, a materia
lizmust és az evolúciós elméletet. Az evan-
gélium üzenetével járja Németországot és az 
egész világot. Magyarországon is tartott már 
előadásokat. Két felnőtt gyermeke és három 
unokája van. Magyarul számos könyve jelent 
meg, amelyek az Evangéliumi Kiadónál meg-
vásárolhatók.

Vagdosó – Matrica

Igaz történetek

Velem történt

Óvd a szíved!

Gyere velünk  
a Biblia korába!
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Kedves Előfizetőink!

2018-ban 1 pld. ára 450 Ft lesz, az újság éves előfizetése 2 700 Ft (postaköltséggel együtt).

Kérjük, akinél változás lesz jövőre, különösen, aki lemondja a lapot, legyen szíves év végéig értesítsen minket.

Aki megteheti, kérjük, átutalással fizessen, így könnyít anyagi terheinken.

A VISZ számlaszáma 10103056-39003421-00000008 a Budapest Banknál.

Keresztyén honlap gyerekeknek!

Könyvajánló

A gyermekek napi igeolvasásához több könyvet  

és áhítatos füzetet is ajánlottam már az elmúlt években.

A VISZ ingyenes kiadványai – a Mindennap Isten-

nel sorozat 2. és 3. füzete – 1. és 2. osztályosok-

nak való áhítatokat tartalmaznak 30 napra, naponta 

érdekes feladatokkal. Felnőtt segítséggel nagycsopor-

tos óvodások is használhatják. Ismét kérhető az 1. 

füzet is. A Csodás percek Istennel sorozatot 3. osz-

tálytól felfelé érdemes a gyermekek kezébe adni.  

A füzetekben 3 hónapra elegendő  

áhítatot találunk.

A Lámpás az úton és A kis ablakok 

mögött című áhítatoskönyvek régebbi 

ajánlója honlapunkon (www.visz.org), 

az Örömhír Plusz menüpont Könyvaján-

lóiban olvasható (2011. és 2016. év).

Max Lucado: Kegyelem itt és most című 

könyvében (Harmat–KIA kiadvány) 365 

napra plusz még a 12 hónapra is ad 1-1 

igeverset. Bölcsen és érdekesen szól az 

igevers kapcsán a gyermekekhez. Tanácsolja őket, hogy hogyan lehet ebben 

a világban Istenhez tartozni, illetve biztatja őket az Jézus melletti döntésre. 

Minden elmélkedés után van egy pár soros rész néhány még közvetlenebb 

és gyakorlatiasabb ötlettel, tanáccsal, melyeknek az a céljuk, hogy a kis 

olvasók lelki élete jó mederbe kerüljön, illetve hitük növekedhessen.

Tamás Szilvia
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Idei 4. számunk Dávid korával, személyével és a templom építésével foglalkozik. Ehhez 

a témához és korszakhoz az alábbi segédanyagokat ajánljuk a hitoktatók figyelmébe. 

• Bibliai idővonal: nemrég megjelent kiadványunkkal a bibliai kronológiát taníthatjuk a gyerme-

keknek. A színes és gazdag csomagot családok is jól használhatják. Az idővonalat vagy a Biblia 

könyveit ábrázoló plakátot kitehetik a falra; így még a felnőttek is tanulhatják a bibliai könyvek 

sorrendjét, ill. a bibliai események időrendiségét. • Dávid, az Isten szíve szerint való ember és Dávid uralkodása, győzelmek és bukások: a kétré-

szes, 12 leckés sorozat a kidolgozott leckék mellett sok ötletet is tartalmaz.
• Csodás percek Istennel: a sorozat több áhítata is kapcsolódik valamilyen formában Dávidhoz (az 

1. füzet 31., a 2. füzet 116. és 177., a 3. füzet 218. és 255. és a 4. füzet 275., 298. és 325. áhítata). 

• A világ: a tinik tanítására készült sorozat 4. leckéje foglalkozik Dávid királlyal. 
• Krisztus katonája: a tinik tanítására készült sorozat 6. leckéjével is taníthatunk Dávidról. 

• Színezzünk, vágjunk, ragasszunk és alkossunk!: a 37. oldalon kezdődően négy, Dáviddal kapcso-

latos foglalkoztatót találunk a kiadványban. • (O)VISZ-füzetek, 8. szám: a 20 oldalas füzetkében óvodások tanítása során bevált ötleteket 

adtunk közre leckékre bontva. A Dávid-leckék nagyon jól és élvezetesen taníthatók óvodások-

nak. Fontos, hogy a legkisebbek is megismerjék a történetekben rejlő mély igazságokat.

Honlapunkról egyébként letölthető egy 8 évre lebontott tanmenet, amely egyben az egyes 

témákhoz használható VISZ-anyagokat is tartalmazza (www.visz.org – Letöltések – Tanmenet).

A Miről beszélnek a tárgyak? rovat tanítása három egyszerű tárgyról szól, amelyekkel egy fontos 

igazságot erősíthetünk meg a gyermekekben: Istent nem csaphatjuk be, Ő pontosan ismeri a szí-

vünket.
A Barkács rovatban ismertetett ötlet Dávid életének négy fontos szakaszára emlékeztet. A Gyere 

velünk a Biblia korába! rovat mostani írása tömören ismerteti Izráel királyválasztásának körülmé-

nyeit, az első két király rövid politikai pályafutását, a vallásgyakorlás érdekes részleteit, ill. a temp-

lomépítés előzményeit. A Fejtörő, ill. az Olvasd el és válaszolj! Dávid és Isten kapcsolatára irányítják 

a figyelmünket. Hittanórára, gyülekezeti gyerekórára és családi áhítatra is ajánljuk a fent említett 

cikkeket. 
A Könyvajánlóban egy új Paul White könyvet, ill. egy izgalmasnak ígérkező reformációs olvasó-

könyvet ismerhetünk meg. Az Óvd a szíved! rovat nehéz témát, az internetes zaklatást járja körül, 

amelyről fontos beszélni a mai gyermekekkel. Az Imasarok és a Mai csodák rovatban közölt írá-

sok meghallgatott imákról és egy csodáról tudósítanak. Osszuk meg ezeket a megerősítő, bátorító 

információkat is a gyermekekkel, és buzdítsuk őket kitartó közbenjárásra! A Misszió rovat mos-

tani írása különösen aktuális, hiszen hazánkban is találkozhatunk lépten-nyomon Jehova Tanúi-

val és a mormon egyház buzgó képviselőivel. Jó, ha a gyermekek ismerik a két szekta „teológiá-

ját”. A Jézus halála az én életem rovatunk evangélizáló írását, ill. a Csilla története c. folytatásos 

sorozatunk új fejezetét a bekezdésben ismertetett cikkekkel együtt az olvasni jól tudó gyerme-

kek figyelmébe ajánljuk. Ugyanakkor ezek az olvasnivalók csoportos feldolgozásra is alkalmasak.Kosteleczki Jánosné Zsuzsa

Útmutató felnôtteknekKedves Hitoktatók, Szülôk, Nagyszülôk!

Könyvajánló

Mai csodák

Gyermekrajzok

Útmutató  
felnőtteknek

Barkács

1990 óta jelenik meg kéthavonta,  
hogy a gyermekeket megismertesse  
a Jézus Krisztusról szóló örömhírrel!

Újság
- 

ajánl
ó



  az 5–14 éves  
korosztálynak

   családoknak    tanítóknakKiknek ajánljuk?

„Mindig hoz vala-
mi új dolgot. Lehet 

bele nekünk is írni, 

rajzolni. Leginkább 

az igaz története-
ket szeretem.”

(B. J. 10 éves)

„A vasárnapi iskolában a gye-
rekekkel együtt oldjuk meg a 
feladatokat, közösen készít-
jük el a Vagdosó oldalon lévő 
maketteket is.”

(K. E. vasárnapi isk-i tanító)

„Nagyon ötletes a Barkács,  Karácsonykor családtagjaim mindig ezekből kapnak ajándékot.”
(P. B. 14 éves)

14

Tamás Szilvia

Fejtörô
A templom

Izráelben a templom építésekor mindig a Szent sátor 

elrendezését követték.

Ma Jeruzsálemben látható a 

Jézus korabeli város 1:50 arány-

ban kicsinyített makettje, benne 

a Heródes által építtetett hatal-

mas templom. 
Jézus a templomteret körülvevő 

oszlopcsarnokok valamelyikében 

beszélgetett 12 évesen az írás-

tudókkal, és valószínűleg a bal-

oldali nagy „királyi csarnokból” 

zavarta ki az árusokat.

14

Járj utána!

A) Mi az első templomra vonatkozó 8 kifejezés? 

b) Az első templom mikor épült, és meddig használ-

hatta Izráel népe? Ki pusztíttatta el?

c) A második templomot kik és mikor építették?

D) 500 évvel később Nagy Heródes király nagysza-

bású építkezéssel bővíttette; azt az épületet szok-

ták a harmadik templomnak is nevezni. Mikor és ki 

romboltatta le?

Az első templom elképzelt képe

�

�

�

�

� l

�

�

�

� Az első templom építtetőjének neve

� Kettő volt belőle, a bejárat mellett álltak, 

liliom alakú tetejük volt

� Az épület első helyisége, ahová a pap belépett

� Nagy építmény a templom előtt az égőáldozat 

számára

� A templom körüli tér; volt egy belső része a 

papok számára

� 55 db volt belőle kerekes állványon a temp-

lom két oldalán

� Az Istennek vitt ajándékok összefoglaló neve

� A templom legbelső helyisége, ahol a Szövet-

ség ládája állt
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14 Bálintné Száraz-Nagy Hedvig

Fejtörô
Az Isten szíve szerint való uralkodó

Találd ki azt a négy tulajdonságot, amelyek Isten (illetve egy jó, istenfélő király) uralkodását 
jellemzik! Egészítsd ki az igeverset! Ha ezzel kész vagy, töltsd ki a ROSSZ KIRÁLYSÁG részt is az 
előző szavak ellentéteivel!

Dávid király egyik zsoltárának részletét rejtettük el. Alkoss soronként értelmes szavakat a 
megadott betűkből. A megfejtést az 1. majd a 4. oszlopban felülről lefelé olvasva találod:

folytatás: „tőle kapok segítséget” (Zsoltárok 62,2) .
14

1

2

JÓ KIRÁLYSÁG ROSSZ KIRÁLYSÁG„_ _ _ _ _ _ _1 és _ _ _ _ _ _ _ _2 a te  királyi székednek alapja;  
_ _ _ _ _ _ _ _3 és _ _ _ _ _4 jár a te  
orczád előtt” (Zsoltárok 89,15 – Károli) .

1 . szó: valóság (AÁGGISZ)
2 . szó: törvényesség (ÁGGJOOSS)3. szó: megbocsátás (EEEGYKLM)4. szó: vele maradás (GHÉSŰ)

1 . szó ellentéte: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 . szó ellentéte: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 . szó ellentéte: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 . szó ellentéte: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CDENS (nincs zaj)
ADÓSZ (innivaló) 
ABENR (hadvezér Dávid király  idejében) KOÓRS (kancsó)
FISTÜ fordítva írd a megfejtést (fecskejelző)LŐŐSZ (gyümölcs)
DEÉGT (nem engem, nem őt)
EELMŐ (feltartó)
AÁDLN (nem nálam)
ÍLNÓY (virágzó)
BEÉNR (nem álomban)
AILLL (lánynév)
ÁCKÓS (fejrevaló)
EEGRS (sokaság)
ÁDEIM (sajtféle)
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„A lányom nagyon örült a 
betlehemi papírbábuknak, 
amelyeket közösen készí-
tettünk el.”

(O. E. édesanya)

MEGRENDELHETŐ:
Magyarországon

Gali Barbaránál
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.

telefon: 06 30 686 5830
e-mail: oromhir@visz.org

Felvidékre és Erdélybe
a VISZ-irodában

 2119 Pécel, Nyírfa u. 1
telefon: 06 28 547 960

e-mail: betpecel@visz.org
ferenci.gabor@visz.org

Kárpátalján
a Gyermek-Evangélizációs Közösségnél

90202 Beregszász, Komarova út 11/a
e-mail:  gyek.karpatalja@freemail.hu

Simon Józsefnél
telefon: 050 15 62769

Vajdaságban
Halász Renátánál

Lenjinova, 45. 24323 Feketics SZERBIA
e-mail: szolgareni@gmail.com

„A készülésben segítséget 
jelentenek a fejtörők, ame-
lyekkel kiscsoportokban dol-
gozhatunk, és jutalmazhatjuk 
a megfejtéseket.”

(Z. K. hitoktató)

„Az unokám azt szereti, 
ha én olvasok fel neki az 
újságból.”

(R. A-né nagymama)


