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kellemetlen meglepetés éri. A méreg ugyan nem 
pusztítja el, de megbetegíti. Mivel a királylepke 
könnyen felismerhető, a madarak hamar megta-
nulják a leckét, hogy jobb őt elkerülni. 

A királylepkéken kívül vannak más dolgok 
is, amelyek vonzónak tűnnek, pedig mérgezők.  
A bűn is ilyen. A sátán mindig kedvező színben 
tünteti fel, így próbál becsapni; elhiteti veled, 
hogy azt a szép, színes dolgot mindenképpen ki 
kell próbálnod. Például álcázhat úgy egy hazug-
ságot, hogy az csak egy könnyebb út a célod el-
érésére. Vagy azt próbálja elhitetni veled, hogy 
egy szabályszegés csupán jó buli a haverokkal. 
Megpróbálja beadni neked, hogy jól fogsz szóra-
kozni a filmen, amely tele van ártalmas dolgok-
kal. Még azt is megpróbálja bebeszélni neked, 
hogy a dohányzás, az alkohol és a kábítószer se-
gít a beilleszkedésben. A hazugság viszont még 
több hazugsághoz vezet, a szabályszegés pedig 
a barátok elvesztéséhez. Az a film, ami annyira 
viccesnek tűnt, ugyanakkor sok csúnya szót és 
rossz gondolatot ültet el az agyadban. A dohány-
zás, az alkohol és a kábítószer pedig az egész-
ségedet és az egész életedet képes tönkretenni. 
Mielőtt tehát kipróbálnád azokat a csábító és 
jónak tűnő dolgokat, kérdezd meg Istent, vajon 
nem mérgezők-e.

Mennyei Atyám, taníts engem, hogy olyannak lássam a dolgokat, 
amilyenek valójában, és ne olyannak, amilyennek a sátán próbál-
ja feltüntetni.

Kétségtelen, hogy a világ 
egyik leghalálosabb állata a 
tengeri darázs nevű kocka-
medúza. Teste kosárlabda 
méretű, de tapogatóinak 
hossza akár a három métert 
is elérheti – ráadásul 60 da-
rab van neki belőle. Minden 
egyes tapogató csalánsejtek-
kel borított, melyekben na-
gyon erős méreg van. A ten-
geri darázs a vízben úszkálva 
arra vár, hogy zsákmánya 
tapogatói közé akadjon. Ha 
véletlenül ember gabalyodik 
bele, az gyakran az élete 
végét is jelentheti perceken 
belül!

Gondoltad volna?
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MÉRGEZŐ SZÉPSÉGMÉRGEZŐ SZÉPSÉG
[Az ördögben] nincs igazság.  

Amikor a hazugságot szólja, a magáéból 
szól, mert hazug, és a hazugság atyja. 

JÁNOS 8,44

A pompás királylepke élénk narancssárga és fekete szárnyaival igazán 
gyönyörű és igazán... mérgező?! Igen, legalábbis azon madarak és gyíkok 
számára, akik éhségüket szeretnék vele csillapítani. 

A kifejlett királylepkék petéiket a mérgező selyemkóróra rakják. A peték-
ből kikelő hernyók a selyemkóróval táplálkoznak, de a méreg nem pusztít-
ja el őket, hanem beépül a szervezetükbe, és még a kifejlett pillangóban is 
benne marad. Így hát, amikor egy madár könnyű, színpompás nasira vágyik, 
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ÖRÖKKÉVaLÓÖRÖKKÉVaLÓ
Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég) 

– mondja az Úr, az Isten,   
aki van, aki volt és aki eljő, a Mindenható.

JELENÉSEK 1,8 (szit)

Képzelj el egy fát, amely már létezett, amikor Jézus erre a földre szü-
letett. Amikor Jézus meggyógyította a leprásokat, a fa növekedett. Amikor 
lecsendesítette a vihart, a fa növekedett. És még ma is növekszik!

Nemcsak egy, de több ezer ilyen óriás mamutfenyő is létezik, amely 
2-3000 éves. Sőt van néhány olyan is, amely talán 4000 évnél is öregebb!  
Az óriás mamutfenyő eredeti élőhelye a kaliforniai Sierra Nevada hegység. 
Magassága általában 80 méter, de akár 100 méterre is megnőhet – ez nagy-
jából az Országház magassága! Sok fatörzs kerülete pedig elérheti a 30 mé-
tert is!

Akármilyen vének és lenyűgözőek ezek a fák, Istenhez mégsem hason-
líthatók. Ő mindig is létezett – még mielőtt az idő lett. Létezni fog, amikor 
Jézus visszajön – és mindörökké azután is. Tudod, Isten örökkévaló. Nincsen 
kezdete és nincsen vége. Mindig volt és mindig lesz. Ez azt jelenti, életed 
minden pillanatában jelen van, és mindig számíthatsz rá.

Teremtő Uram, nem teljesen értem, mit jelent az örökkévaló-
ság. Az viszont világos számomra, hogy te mindig itt vagy velem. 
 Köszönöm neked, Istenem!

A legöregebb ismert fák egyikét 
 Matuzsálem-fának nevezik. Nevét  
a legöregebb bibliai ősatyáról kapta 
(1Móz 5,21-27). A Matuzsálem-fa 
egy simatűjű szálkásfenyő, becslések  
szerint kora több mint 4800 év.
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