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A Szentlélek gyümölcse: a szívesség

S

zerinted, van köze a harmatnak a gyümölcsökhöz? Természetesen. Általában a harmat
segíti a gyümölcstermést. És most speciálisan is a
Harmat segíteni fog bennünket teremni a
Szentlélek gyümölcseit, hisz egész évben ezekrõl
olvashatunk a Harmatcseppek oldalain.
A Biblia sok szép, kifejezõ hasonlatot mond el
azokról, akik átadták magukat az Úrnak,
megtértek és újjászülettek. Olyanok, mint a fény a
sötétben, mint a só az ételben. Növekednek, mint a
növények és gyümölcsöt teremnek. Keresztyén
életünkben a Szentlélek által a szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség és az önmegtartóztatás gyümölcsét teremjük.
Míg az idén olvasod a Harmatcseppeket, felismerheted magadban, hogy a Szentlélek gyümölcsét
termi életed vagy az éned vad gyümölcseit? Mert a
gyümölcsöt gyártani nem lehet, a gyümölcs terem.
Minden fán pontosan olyan gyümölcs terem, amilyen a fa. Igaz, van mûanyag gyümölcs, de az nem
táplál senkit. Nem láttam senkit sem mûalmát
vagy mûbanánt tálalni vendégeinek. Ha eljönnek
barátaid és álbarátaid mit szedhetnek le rólad?
Mivel kínálod õket? Mert olyan nincs, hogy semmivel. Vagy jó gyümölccsel vagy rossz ízû, mérgezõ
gyümölccsel tessékeled szavak nélkül is õket. Hisz
nem tudunk úgy élni, hogy egymásra hatással ne
legyünk.

Nekem a kedvenc gyümölcsöm a SZÍVESSÉG.
Szeretem, ha amit értem tesznek, szívesen teszik,
nem muszájból. Én is igyekszem kimutatni, hogy
szívesen cselekszem - nem kötelességbõl, nem
hivatalból. Például, ha valakinek adok valamit és
megköszöni, mindig vigyázok és utánamondom
Szívesen!. Mosoly jár az elõadónak a konferencián, hisz õ beszél, és én hallgatok. Köszönet illik
az eladónak, ha megvettem az áruját, és azért is,
ha nem vettem meg az áruját, mert készségesen
ajánlotta. Dicséret jár, annak, aki a gyülekezetben
meglepõ módon szolgál. Láttam, boldogabbá lettek
ezektõl az apróságoktól az emberek. Csak egy kis
figyelmet igényelt a szívességem, egy kis
lemondást az önzésemrõl. Egy mosoly, egy gesztus,
egy ölelés - egész lényeddel üzend azt: szeretlek.
A SZÍVESSÉG a többi gyümölcsöt is megízesíti.
Hamar észreveszed a különbséget a között, hogy
valaki valamit szívesen tesz vagy kelletlenül,
szívtelenül. Ne felejtsd, rólad is lerí ugyanez.
Ugye remek dologról lesz szó az idén a
Harmatcseppekben? Ragályos dolgokról, amelyek
olyanok, mint a láncreakció. A kérdés az: Ki
kezdi? Jer tegyük próbára az Urat (Malakiás
3,10). Legyen az idén jóságunk szíves, szolgálatunk elõzékeny, beszédünk udvarias,
arcunk mosolygós, szemünk csillogó. Én
megkezdem, te folytasd és õ is folytatni
fogja.
Egy biztos, a Szentlélek segít
neked is, nekem is, neki is.
Bálint Ibolya néni,
Kolozsvár

Rejtvény
A szõlõszemek köré beírt
betûhalmazban keresd meg azt a 12
gyümölcsöt ill. növényt, melyek a
Bibliában is megtalálhatóak (lapozz
a Kis bibliai növénytanhoz!).
Keresgélj vízszintesen, függõlegesen, átlósan, minden irányban.
Ha meglelted õket, a megmaradt
betûket fentrõl lefelé sorban összeolvasva egy igeverset találsz Pál
apostol egyik levelébõl.

Megfejtésként küldd be magát az
igeverset helyével együtt! Határidõ:
2007. március 15.
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L evelek
Téli hónapokat
írunk, bár nem érezhetõ. A
hirtelen lehûlést, havazást,
tavaszias szellõ és napsütés
váltja. Hozzáértõ emberek
szerint komoly veszély fenyegeti idén a
gyümölcsöket. A meleg miatt kirügyeztek a fák, s egy esetleges fagy,
hatalmas károkat okozhat, teljes mértékben megsemmisítheti a gyümölcstermést.
Hiszem azonban, hogy Isten tud errõl, és az Õ
bölcs tervében benne van ez a furcsa idõjárás is.
Bármi jönne, Õ gondoskodik gyermekeirõl, nem
feledkezik el rólunk!
De vajon mi akadályoz engem a gyümölcstermésben? Isten akarata világos: hogy élhessetek
az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az õ tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten
ismeretében (Kolossé 1,10).
Kívánom, hogy az idõjárás
ellenére, függetlenül a Sátán
támadásaitól teremjük a Lélek
gyümölcseit!
Szeretettel, Réka

HARMATCSEPPEK - keresztyén gyermeklap Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában.
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Várom továbbra is leveleiteket rajzokkal, fotókkal,
beszámolókkal, rejtvények megfejtéseivel!
Jutalomban részesülnek: Kerekes Ildikó,
Debre Elizabeth, Nagy Márk Rúben és Nagy
Klaudia Melinda, a tavalyi évrõl küldött
beszámolóik, rajzaik miatt.
Ha esetleg elfelejtetted megrendelni
idén a Harmatcseppeket, még megteheted! (A megrendelés 1 évre 9 RON.)

A piknikezés
Nekem 2006-ban az
volt a legjobb
élményem, hogy itt
voltak Chicagóból az
unokatestvéreim.
Amikor megláttam õk
et
elõször, csodálkoztam,
azon, hogy mennyit nõ
ttek és változtak.
Imádkoztam, hogy az
Úr Jézus õrizze meg
õket a
repülõszerencsétlens
égtõl. Õ meghallgatta
imámat.
Nagyon sokat nevettü
nk. Az volt a legjobb,
amikor
piknikeztünk. Remélem
, nemsokára újra
találkozhatunk. Addig
is imádkozom értük.
Debre Elizabeth (8)
, Szilágyperecsen

számomra a 11.
2006-os év egyik legjobb napja
Kaptam egy gyöszületésnapom volt, október 12.
ttal és sok mással.
nyörû új szobát, új bútorsoroza
Az anyukám
Eddig még nem volt saját szobám.
orúság után egy kis
lepett meg vele, hogy a sok szom
tusban szólította
jó is legyen az életemben. Augusz
magához az Úr édesapámat.
velem van minBoldog vagyok, hogy az Úr Jézus
emet.
élet
be
i
den nap és öröm, vidámság tölt
Hálával áldozom ezért neki!
Kerekes Ildikó, Ipp

Keseru vagy édes?

A

késõ délutáni napfény melegen aranyozza
be a kertet, amely most vidám zajoktól hangos. A népes baráti társaság a kedves család
vendégszeretetét élvezi. Egy asztal mindenféle
finomsággal van megrakva, körülötte ülnek a felnõttek és a gyerekek fonott kerti székeken. Éppen
most kerül az asztalra a sokféle gyümölcs, amely a
kert termésébõl való: piros és ropogós alma, vajsárga körte, illatos szõlõ és zamatos barack. A
gyerekek örömujjongással látnak hozzá
az utolsó fogásnak, és közben még a
tortáról is megfeledkeznek.
Nem is csoda, igaz? Mi érne
fel a friss gyümölcs izével?
De mi a helyzet akkor, ha az
elsõ harapás után undorodva
kell eldobnod a gyümölcsöt,
mert bár kívülrõl nagyon
ígéretesnek és szépnek nézett ki,
belül mégis romlott, keserû? Az
egyik egészséges olyan, amilyennek
lennie kell. A másik csalóka, mert bár
messzirõl jónak látszik, igazából nem élvezhetõ.
A lelki gyümölcs is lehet jó vagy rossz, attól függõen, hogy kit szolgálunk, Istent, vagy a Sátánt.
Isten Lelke a jó gyümölcsöt termi meg a hivõ
ember életében. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség,
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs
törvény (Gal 5,22-23).

Ige-harmat
A fa hozza létre a gyümölcsöt? Sok más tényezõ
játszik közre abban. Nem a fa dicsõsége, ha
megmenekül a kártevõktõl, ha elkerüli a vihar
vagy a jégesõ. Van felelõssége és feladata a gazdának is, de Istené az áldás. Az embernek is
felelõssége van az engedelmességben, a megtérésben, hogy szemlélje Jézust, naponta idõt töltsön
Vele, és így, higgyétek el, megtörténhet a
Lélek csodája: a Lélek gyümölcse. Nem neked kell kiizzadnod azt, Isten végzi el
az Õ Lelke által, HA
engedsz Neki.
Ha gondod van
arra, hogy meghallgasd és szívedbe
zárd minden nap az
Úr neked szánt
üzenetét, tudod, mi
fog történni akkor?
A szívesség és a jóság
kézzelfoghatóvá válik a
viselkedésedben. Lassan már nem
lesz nehéz csendben maradnod, amikor mindenki
más megvetéssel illeti a lassúbb felfogású osztálytársadat, kedves leszel ahhoz, akivel a többiek
szóba sem állnak, önként fogod levinni a szemetet,
kevesebbet internetezel, és segítesz gyengébb
osztálytársadnak, megosztod az édességet, nem
duzzogsz, ha arra kérnek, hogy vigyázz a
kistestvéredre.
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A szívességre megtalálod a tökéletes példát az
Úr Jézus életében. Õ védelmébe vette a kisgyerekeket a tanítványokkal szemben, akik abban
a pillanatban szokatlannak és kényelmetlennek látták azok jelenlétét (Márk 10,14). Nem az a
szívesség, ha a számodra fölösleges játékot
ajándékozod oda valakinek, hanem ha képes vagy
lemondani pl. a zsebpénzedrõl, és így valódi
áldozatot hozni. A jóság mások iránt mutatott
kedvesség, amelyet cselekvés közben látunk,
például, az irgalmas samaritánus
viselkedésében (Lukács 10,30-35). Megmentette
valakinek az életét, amelyet senki nem volt hajlandó megtenni az arra járók közül. Idejébe,
pénzébe, erejébe került. Te mirõl vagy hajlandó
lemondani? Elképzelhetõ, hogy nem az afrikai
gyerekeken kell segítened, hanem a szomszéd
kislányon vagy kisfiún, az osztálytársadon, valakivel a
játszótéren, vagy az utcán. Isten a környezetedben
levõket kéri számon, akik kapcsolatban vannak,
vagy kerülnek veled.

Molnár Adina

Kívánom, kedves olvasóm, hogy azok közé
tartozz, akik Jézus jelenlétében élnek, és
így tetteik keserûsége helyett a Szentlélek
jó gyümölcsét élvezheti a környezetük!

!

Zümi története
- Kip-kop! Kip-kop! Kip-kop!
- Ki az? Ki kopog ilyen türelmetlenül? repült a kaptár ajtajához Albi.
- Én! Én! - kiáltotta egy hang.
A kaptár elõtt Pöttöm repkedett izgatottan.
Berepült, amint kinyílt az ajtó. Kicsit el volt
fáradva, ezért Albi megvárta, amíg Pöttöm
megpihent egy kicsit, majd ezt kérdezte tõle:
- Mi történt? Miért vagy ilyen izgatott?
- Ó, te még nem is hallottad? A királynõ
ma reggel bejelentette, hogy minden dolgozóméh holnap reggel legyen Tölgyikénél.
- Valami baj történt? Mert a királynõ nem
szokott csak úgy mindenkit magához hívatni.
- Holnap az Akác-birtokra kell mennünk,
segíteni az ottani méheknek, mert nagy vihar
van készülõben. Ha nem segítünk nekik, nem
fogják tudni begyûjteni az akác virágját, és
nagy bajban lesznek.
- Köszönöm Pöttöm,
hogy szóltál.

Mesesarok
ovisoknak

Holnap reggel én is ott leszek Tölgyikénél.
Pöttöm elköszönt és otthagyta barátnõjét.
Nemsokára Zümi, a testvére is hazaérkezett.
- Hallottad, hogy a királynõ reggel mindenkit
vár Tölgyikénél? - kérdezte Albi.
- Igen, tudom - válaszolta Zümi morcosan.
- Te is jössz, ugye?
- Nem, én nem megyek. Nekem is van épp
elég dolgom. Nekünk sem segít senki a
munkában.
Albi nem mondott semmit Züminek, mert
tudta, hogy testvérét nem tudja rábeszélni
arra, hogy másokon segítsen. Szorgalmas
méh volt Zümi, de mindig csak a saját dolgával törõdött.
Másnap reggel mindenki korán kelt. Albi
Akác-birtokra készült, Zümi pedig, hogy
elvégezze aznapi munkáját. Egy szót sem
szólt Albihoz. A méhek, amint összegyûltek a
tölgyfánál, el is indultak Akác-birtokra. Zümi
távolról figyelte és így mérgelõdött magában:
- Ha majd hozzánk is elér a vihar, és
nekünk sem lesz elég mézünk összegyûjtve,
akkor majd meglátjuk, mit tesznek. Én
gyûjtök magamnak. Ez az én dolgom, hogy
magamról és a családomról gondoskodjak ezekkel a gondolatokkal elrepült.
Akác-birtok méhei örömmel fogadták
Kerek-erdõbõl érkezett barátaikat.
Hamar hozzá is láttak az akácvirágpor gyûjtéséhez. Mindenki elégedett
és vidám volt. Zümmögésük messze
elhallatszott. Lassan beesteledett.
Akác-birtok méhkirálynõje
megköszönte Kerek-erdõ
méheinek a segítségét.
- Sok virágpor
maradt még
begyûjtetlenül. De a
mai segítségetek nagyon jó volt nekünk. Ha
nem lettetek volna ilyen
jók hozzánk,
akkor sok méh
közülünk
Harmatcseppek - 2007. január-február
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éhen halt volna, mert még két
nap és a vihar itt lesz.
Köszönjük!
- Holnap is örömmel jövünk
nektek segíteni - mondta boldogan Kerek-erdõ méhkirálynõje.
Elköszöntek a méhek
egymástól. Albi és Pöttöm elfáradva
de mégis vidáman repültek haza.
Albi amint berepült a kaptár ajtaján,
látta Zümi morcos arcát. Próbált
érdeklõdni, hogy hogyan telt a napja, de
Zümi csak mogorván válaszolt.
- Dolgoztam. Senki másnak nem fontos,
hogy nekünk nem lesz elég virágporunk. A más
dolga fontosabb. Felelõtlen a királynõ.
- Ó, Zümi, ne mondd ezt! Tudod, hogy ez nem
igaz. Nekünk van tartalékunk. A mi mézünket
nem gyûjtik be az emberek, így bõségesen jut
ennivaló mindenkinek.
- Épp ez az. Az emberek csak elveszik azt,
amit a méhek fáradságos munkával összegyûjtenek.
- A méhek jószívûek - mondta szomorú hangon Albi, mert látta, hogy semmivel sem tudja
meggyõzni. - Holnap újra Akác-birtokra
megyünk, ha akarsz velünk jöhetsz te is - mondta Albi és elment aludni.
- Még csak az kellene! - dúlt-fúlt Zümi.
Megvirradt. A méhek újra a tölgyfánál
gyülekeztek s elindultak Akác-birtokra. Zümi
pedig szomorúan és magányosan indult virágport gyûjteni. Repült virágról-virágra egyre kedvetlenebbül. Egyszer csak azt vette észre, hogy
szárnyait nem tudja mozgatni. Kétségbeesetten
nézett körül és látta, hogy beakadt egy pókhálóba. Figyelmetlensége miatt nem vette észre,
hogy a két ág között pókháló volt. Õ pedig belerepült és most már hiába próbált kiszabadulni,
nem tudott. Szerencséjére a pók nem volt a háló
közelében, így reménykedett, hogy valahogy
kiszabadul. De egyre fáradtabb lett a
próbálkozástól, a nap is már lemenõben volt.
- Ha nem lettem volna olyan mogorva és
önzõ, akkor most én is Akác-birtokon lennék, és
nem kerültem volna bajba. De már késõ.
Senki sem vesz észre engem. A pók hazajön és akkor nekem végem - gondolta
Zümi és két könnycsepp gördült le arcán.

#

A méhek hazaértek Kerek-erdõbe. Albi
hiába kereste Zümit, nem lelte sehol.
Elrepült a királynõhöz.
- Zümivel valami baj történt. Õ soha
nem jár késõn haza. Ma még virágport sem
gyûjtött, mert minden ugyanúgy van,
ahogy reggel. Tudom, hogy másokkal nem
sokat törõdik, de a saját dolgát mindig jól
elvégezte. Kérlek, segíts õt megtalálnom!
A királynõ összehívta a méheket, és
Zümi keresésére indultak. Közben a pók
hazaérkezett és elégedetten közeledett
Zümi felé, hogy megvan a vacsorája.
Züminek már nem sok ereje maradt, egyet
kiáltott még, bár úgy gondolta, hogy hiába,
mert senki nem hallja õt. És épp akkor
repült arra egy méh-sereg, Zümit keresték.
Meghallották kiáltását. Akkor meglátták,
hogy Zümi a pók vacsorája lesz, ha nem
segítenek rajta. Sokat harcoltak a pókkal,
mire Zümit kiszabadították.
- Miért kerestetek és segítettetek rajtam, hisz én soha senkin nem segítettem kérdezte Zümi.
- Mi szeretünk téged, közénk tartozol,
és fontos vagy nekünk - mondta a királynõ.
Attól a naptól kezdve Zümi
megváltozott. Amint
megerõsödött, akinek csak tudott
szívesen és örömmel segített.
Kiss Adina

Kézimunka

A Lélek gyümölcsfája 1.
Lehet, még a fákat hó borítja,
de idebent a melegben már virágozhat, sõt gyümölcsözhet is
életünk fája.
Emlékeztetõül készítsük el
azt a két gyümölcsöt, amirõl
az elsõ számunkban
beszéltünk: szívesség, azaz
szõlõ illetve jóság, azaz
banán.

A szõlõ. Ropogós
szemei messzire hirdetik,
milyen örömteli dolog
szívesen megosztani
másokkal a finom falatokat.

Az alábbi két rajzon a gyerekek az elmúlt év
legjobb élményérõl számolnak be:

Nagy Klaudia Melinda, (7 éves) Szilágyperecsen:
Hargita tábor

A banán - a gyümölcsök királya. Sokak
szerint nincs is jobb tõle.
1. Vágd ki a mintákat, ragasztd fel egy erõs kartonra. Hátoldalát ragaszd tele a papírgolyókkal, a
színén hagyd meg olvashatóan a gyümölcs
nevét.

Nagy Márk Rúben, (9 éves) Szilágyperecsen:
Üdvözlünk a táborban!

2. Válassz megfelelõ színû szalvétát vagy
krepp-papírt, tépd apró darabkákra. Sodorj
belõlük kicsi golyókat. Mikor már elég sok
golyócska elkészült, megragasztózva a
gyümölcs belsejét, rögzítsd õket.

3. Már csak egy akasztó kell rá, és felakaszthatod egy csupasz faágra, amit
beállíthatsz egy virágtartóba. Máris termett a saját fád két ízletes gyümölcsöt!

Ha kitartó vagy, év végére begyûjtheted
a többi gyümölcsöt is. Ne feledd,
valóban légy szíves és jó
egész évben!

$
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Jóban járni
Kui Enikõ

Tiniknek

J

anuár van, karácsony
elmúlt, az a csepp hó,
ami nálunk hullott elolvadt, most esik az
esõ. +2 fok van. Jön a tavasz, vigyorgok
magamban. Szuper. Szuper idõnk van, ami
azt illeti. Kicsit fúj a szél, de nem számít.
Januárban jöhet az is. Mondom, szuper
napunk van. Igaz, sokan nem szeretik, mert
ilyenkor álmosak, tunyák, nyûgölnek a locspocs miatt, de engem ez sem zavar. Annál
inkább élvezem, hogy nekem ez az idõ szuper.
Tényleg, úgy érzem, szétvet az energia. És míg a
piacon nézelõdök, elhatározom, felugrok az egyik
ismerõs csajhoz, és feldobom. Csak öt percre...
Ez tegnap volt. Ma sajnos nincs már ilyen jó kedvem. Igyekszem nem nyûgölni, mert a mostani cikk a
jóságról, szívességrõl kell szóljon. Ahhoz pedig nincs
képem, hogy házisárkányként a jóságról prédikáljak,
Isten õrizz, hogy képmutató legyek.
Még tini voltam a javából amikor gyerekklubon tanítottam ezt a bibliavers részletet: ...jó cselekedeteket, amelyeket elõre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Azóta többször elgondolkodtam rajta, hogy Isten elõre
megtervezi, milyen jó cselekedetekre legyen lehetõségem.
Vajon mennyit tettem is meg a tervezettbõl?

Azt hiszem, általában csak úgy élek. Teszem a dolgom, ahogy
jön sorba, különösebb napi terv nélkül. Rutinosan. Nemigen terveztem ma sem, ugyebár, hogy valakivel jót tegyek. Pedig
lehet, hogy Isten betervezte. És most rájöttem valamire: ha
nyitott szemmel, jóban járnék, ez ragyogóvá tenné a
napomat. Hiszen amikor meglepetésre készülök, valakinek
a felvidítására, titkos jócselekedetre, olyankor a levegõ is
más körülöttem. Lüktet, felturbóz, és ragadós jókedvet
tudok árasztani magamból. Milyen kár nekem, hogy ezt a
napot nem ilyennek terveztem!
Nem erõsségem a tervezés, az elhatározások annál
inkább J. De most egy hétig tervezni fogok. Minden
reggel ugyanazt. A napi jócselekedeteket. Kivel, mit, hol,
hogyan, mi kellene hozzá, mi lenne a legjobb? Jóban fogok
járni. Olyan sok hívõ ember élete szól arról, mit nem szabad.
Az én életem szóljon inkább arról, mi mindent szabad, mennyi
mindent lehet tenni. Én szeretem a rejtvényeket, találós
kérdéseket, különféle érdekes feladványokat. Isten nem küld
naponta emailt nekem a napi megtehetõ jó tettekkel, magamnak
kell meglátnom a lehetõségeket. Feladvány ez, minden nap más,
és érdekes. Meg szeretném oldani. Ha csatlakoznál hozzám, az
nagyszerû lenne.

%

Kitaláltam még valamit. Ha jövõ héten megkérdezik
tõlem, mit csinálok, rejtélyesen ezt fogom válaszolni:
valami jóban járok.
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Jóban járok vagy rosszban sántikálok?

Kis
BIBLIAI
növénytan
Datolya

A fenséges datolyapálma
15-25 méter magasra nõ.
Levele 3-5 méter hosszú.
Gyümölcse fürtökben nõ, egy
fürtön akár ezer gyümölcs is
található. Hosszúkás
gyümölcse (3-7 cm) barnás,
belsejében hosszúkás mag.
Nagyon édes, több mint 50%
cukrot tartalmaz. Szirupot és
ecetet is készítenek belõle.

ros ünnep
Pálmaágakkal örvendeztek a sáto
n templomát
alkalmával (3Móz 23,40) és Salamo
(1Kir 6,29).
pálmafa motívumokkal díszítették
vé váltak,
A pálmaágak a gyõzelem jelképé
lásakor
onu
ezért az Úr Jézust jeruzsálemi bev
3).
12,1
(Jn
(datolya-)pálmaágakkal fogadták

Füge

Gránátalma

A gránátalmafa bokorszerû,
nem túl nagyméretû. A
virága
élénkpiros. A kerek (10
cm) édes
gyümölcse is piros. Be
lsejében sok
apró ehetõ húsos mag
található. A
gyümölcs a fáradt vánd
orra hûsítõleg
hatott. A bibliai idõkben
nagyra
értékelték.

Az ószövetségi fõpap
palástja
szegélyén körös-körül
aranycsengettyû és gránátalma ala
kú dísz váltakozott (2Móz 28,34).
Salamon temploma elõ
tt két rézoszlop állt, melyeknek tetejé
t gránátalma
motívumok dísztettek (1K
ir 1,18; 20).

A fügefa bokorszerûen nõ, akár 12 m magas
is lehet. Körte alakú gyümölcse (3-10 cm)
édes, kitûnõ táplálék. Színe barnás,
vöröses, sárgás. Puha kocsonyás
belsejében rengeteg apró ehetõ mag
található. Frissen is fogyasztható,
de mivel könnyen romlik, gyakran
szárították. Nagy mennyiségben termett, a szegények
eledelének tekintették.

A Bibliában elsõnek említett
növény: Ádám és Éva a bûnbeesés után
fügefalevelekbõl próbáltak ruhát készíteni maguknak (1Móz 3,7).
Mivel nem talált rajta gyümölcsöt, az Úr Jézus
elátkozott egy fügefát, amely tanítványai
csodálkozására másnapra elszáradt (Mk 11,14).

Pisztácia
A pisztáciafa kilenc méter
magas. Ovális, földimogyoróhoz
hasonló gyümölcsének (2,5
cm) az ehetõ belseje zöld, a
külsõ kemény héja vöröses.
Értékes élelmiszernek tartották.

Jákob fiai, amikor visszatértek Egyiptomba legkisebb
testvérükkel, Benjáminnal,
többek között pisztáciát is vittek
ajándékba (1Móz 43,11). (A
Károli és protestáns újfordítású
Biblia diónak fordítja).

Alma / sárgabarack

, olyan a
Mint az aranyalma ezüsttányéron
1).
helyén mondott ige (Péld 25,1
(2,3; 2,5
Almáról ír még az Énekek éneke
versek stb.).

&

A bibliakutatók egy része szerint,
az alma nem termett az akkori
idõkben Izráelben, ezért a
héber szót sárgabaracknak
kellene fordítani.

A vadfügefa (más néven
szikomorfa) gyümölcse hasonlít
a fügéhez, de gyengébb
minõségû.

Zákeus, mivel kistermetû
volt, nem láthatta Jézust a
sokaságtól. Ezért felmászott
egy vadfügefára, hogy lássa õt
(Lk 19,4).

Vadfüge

Olajbogyó
Az olajfa
Izráelben egyik
legfontosabb termesztett növény. Az
olajbogyó (1-2,5 cm)
ovális alakú, belsejében
kemény mag van.
Éretlenül zöld, majd
sötétvörös, feketés. Az íze
kesernyés, étvágygerjesztõ,
sós vízben áztatva fogyasztották. De legtöbbjükbõl olajat sajtoltak. Az olívaolajat sütéshez,
fõzéshez használták, a lámpásokat ezzel töltötték, sõt sebek gyógyítására is alkalmazták (Lk 10,34). Az ószövetségi királyokat és
papokat olívaolajjal kenték fel.

Az özönvíz apadásakor Nóé egy galambot küldött ki a bárkából.
A galamb leszakított olajfalevéllel a csõrében tért vissza. Ebbõl
.
tudta meg Nóé, hogy a víz leapadt. Azóta az olajág a béke jelképe
népe)
(Izráel
Pál apostol, a megtérõ pogányokat a szelíd olajfa
törzsébe beoltott vadolajfa-ágakhoz hasonlítja (Róm 11,17-24).

Izráelben tavasszal
elsõként a mandulafa
virágzik. Virága fehér,
kevés rózsaszínnel.
Gyümölcse az õszibarackhoz hasonlít. A
gyümölcs érett magjának a belsejét
fogyasztják vagy mandulaolajat
készítenek belõle.

Amikor Izráel fiai Mózes és
Áron ellen lázadtak, Isten megmutatta ki az, akit Õ választott ki:
Áron vesszeje kivirágzott, bimbót
fakasztott, virágot növelt, és man
dulát érlelt
(4Móz 17,23).
A szentsátor színarany lámpatartójá
t mandulavirág
alakú kelyhekkel díszítették. (2Móz
25,33-34).

Szõlõ

'

Dinnye

Görögdinnye és
sárgadinnye bõven termett Egyipto
m
földjén, de Izráelben is. Gazdagokn
ak
és szegényeknek eledelül, italként
és
gyógyszerként szolgált.

A pusztai vándorlásban elcsigázott
nép sóvárogva emlékezett az egy
iptomi dinnyékre is (4Móz 11,5).

Az Énekek
éneke 6,11
verse diófákat
említ, amit
gyakran termesztettek a bibliai
vidékeken.

Dió

A tékozló fiú szívesen jóllakott volna
azzal az eleséggel is, amit a disznók
ettek, de senki sem adott neki
(Lk 15,16). Az Újszövetség eredeti
görög nyelvû szövege szerint, a
disznók eledele szentjánoskenyér volt.
15 méter magas fán terem.
Babhüvelyhez hasonló gyümölcse édes
és tápláló.

Szentjánoskenyér

Mandula

A szõlõt frissen fogyasztották,
vagy megszárították mazsolának.
A kevésbé szép fürtökbõl mustot,
bort készítettek.

A Bibliában feljegyzett elsõ termesztett növény az
özönvíz után a szõlõ, maga Nóé ültette (1Móz 9,20).
Amikor Mózes kémeket küldött, hogy kikémleljék
Kánaán földjét, a kémek egy hatalmas szõlõfürttel
tértek vissza, amelyet ketten vittek egy rúdon
(4Móz 13,23).
Az Úr Jézus, a vele való kapcsolat szükségességét
a szõlõtõ példázatával fejezte ki: Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki énbennem marad, és én
õbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem
semmit sem tudtok cselekedni. (Jn 15,5).

A tordai vasárnapi
iskolás gyerekek
válaszai
Mi a szívesség?
Szívesség = kedvesség.
(Szabi)
Kik azok, akik iránt szívességet szoktál gyakorolni?
Akiket szeretek. (Emma)
Édesanya, testvér, osztálytárs.
(Rúben, Szabi)
Hogyan szoktál szívességet
tenni?
Önként vagy ha megkérnek rá,
néha kölcsönösen. (Rubi, Szabi)
A szívességet szívesen tesszük!
(Timi)
Miért nem tudsz mindenkihez
egyformán szívélyes lenni?
Mert nem szeretek mindenkit egyformán. (Levi)

Vasárnapi iskolai tanítók:

Nagy Aranka és Püsök Adina
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Mi a jóság?
A rossz ellentéte. (Csabi)
Kihez szoktál jó lenni?
Aki velem is jó. (Csabi)
Kihez nehéz jó lenni?
Akit nem szeretünk. (Melinda)
Kit mondunk igazán jónak?
Igazán csak Isten jó. (Emese)
A jó gyermeknek van szüksége megtérésre?
Igen. (Csilla)
Miért?
Ha nem másért, akkor az
örökölt bûnei
miatt!
(Andrea)

Kenderesi Emese,
Kolozsvár

Egy kis szív(esség) története
gy kis történetet mesélek most el nektek, nagyon
szívesen... úgy szívesen, hogy benne van az én
szívem s egy 5 éves kisfiú egész kis szíve.
Ismerõs ez nektek? Tettetek már valaha valamit,
amiben benne volt az egész szívetek, vagy kaptatok-e
már olyan ajándékot, hogy abban benne volt az
ajándékozó szíve? Ha nem, az egy kicsit szomorú
lenne, mert tudjátok igaziból úgy érdemes adni, ha
benne vagy egy picit te is... és nem csak kötelességbõl
teszel jót, vagy nem azért adsz ajándékot valakinek,
mert éppen karácsony van vagy szülinapja. Próbáld
csak ki... nézd meg hogy meglepõdnek majd, ha abban,
amit adsz, a szíved is benne van. Meglátod igazi kincs
lesz annak, akit meglepsz.

Így történt, hogy
nekem is az egyik legnagyobb kincsem egy
füttyõs madár lett. Egy
amolyan kerámiából
készült kis teremtés,
amit ha vízzel töltesz
meg és belefújsz, olyan
igazi madárfütty-hangot
bocsát ki. Nincsen az
aranyból sem ezüstbõl,
nincsen igazán nagy tárgyi
értéke, valószínû pár lejért
megkapható... Mégis számomra
igazi kincs, amit már szinte tíz éve
õrizgetek, s megbecsült helyen tartogatok a
szobámban. De mitõl válik ez igazán kincsé?
Elmesélem nektek.
Nagyon szomorúan üldögéltem korházi szobámban s
arra vártam, hogy a doktor bácsi jöjjön utánam és
vigyen a mûtõbe, mert elkerülhetetlenül következnie
kellett az elõirt mûtétnek. Már hosszú ideje ott voltam,
s megvallom, nagyon féltem. Tudjátok, egy gyerek sem
tölti szívesen napjait a kórházban, mint ahogyan én
sem. Egyszer csak valaki félénk kis arccal belép a
szobámba, s kezeit hátra téve, nyilvánvalóan rejteget
benne valamit. Halkan, s csendben odatipeg mellém
Ferike, a kis 5 éves barátom, aki szintén ott töltögette
napjait a korházban. Vidám kis gyerek volt, már
néhányszor felvidított készséges, segítõkész akcióival.
Például, amikor látta a perfúziótól mozgásképtelenné
vált kezemet, felajánlotta, hogy majd hoz õ nekem
ebédet és segít õ szívesen meg is enni...



S most itt állt az ágyam mellett, somolyogva, s
aggodva kérdezgeti, hogy vagyok és mikor jön
utánam a doktor bácsi. Majd, mint aki nagy

titok birtokában van,
cinkosan odahajol hozzám és
azt mondja: Hoztam neked
valamit - s féltve kezembe teszi a füttyös
madarat. Ez az enyém volt, s míg otthon
lehettem és nem kellett csendben maradnom, mint itt a korházban, nagyon sokat
játszottam vele... De most neked akarom
adni: ha majd segítségre lesz szükséged
fújjál bele, s én meghallom, és már ott is
leszek, és segítek neked - mondta bátran,
csillogó szemekkel. Az én szemem is csillogott a könnyektõl, de már nem a félelem
miatt, hanem az örömtõl, látva az önfeláldozó szeretetet, ahogy segíteni akar.
Azóta vált kincsemmé az a füttyös
madár, ami jóságról, szívességrõl,
szeretetrõl énekel.
Mert a szívesség a szeretetrõl beszél,
arról a tettrõl, amiben a szíved is benne
van - ami több mint kötelesség teljesítése.
Te hogyan viszonyulsz másokhoz? Szíves
vagy? Szívesen adsz másoknak, abból amid
van: idõd, játékod, tízóraid, jókedved, vagy
egy egyszerû mosoly? Megtanultam
Ferikétõl, hogy bármilyen apró dolog, vagy
figyelmesség, ha szívesen teszem, úgy hogy
benne van a szívem is, rengeteget jelent.
Ne fukarkodjunk tehát:
legyünk szívesek,
szívesen élni.
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A Lélek gyümölcse pedig:
szeretet, öröm, békesség,
türelem, szívesség, jóság, hûség,
szelídség, önmegtartóztatás.
(Galata 5,22-23)

