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És látta Isten, hogy ez JÓ!

m á r c i u s - á p r i l i s

Dobai Réka

V

Az amúgy is szennyezett levegő, még szennyeirágoznak a fák. A nárciszok messzire vizettebb lenne. Sőt egészségtelenebb lenne a táprítva hirdetik a tavasz érkezését. Pedig
lálkozásunk gyümölcsök, növények nélkül. Sok betegség
pár hete még tél volt. Havazott is. De a termémég ma is gyógyíthatatlan lenne, pedig milyen hasznos egy
szetnek nem lehet megálljt parancsolni. Mert
megfázás esetén a meleg citromos mentatea. Növények nélValaki elindította a füveket zöldülni, a virágokül, mi a télen nagyon fáztunk volna. Hisz nincs mindenhol
kat illatozni, a fákat rügyezni, virágba borulgázfűtés, sok helyen még mindig fával melegednek. Nyáron
ni, majd gyümölcsöt teremni. És milyen bölkellemesebb egy pamut pólóban játszani a szabadban, mint vacsen tette! Ebben is ránk gondolt.
lami bundában.
Mi lenne, ha hirtelen arra ébrednénk,
Ha mindez igaz lenne, harmatcsepp sem létezne. Harmathogy eltűntek a növények a Földről vagy
csepp kora hajnalban a fűszálakon, de ez a Harmatcseppek sem,
Isten átugrotta a harmadik napot a teamit most a kezedben tartasz. Nem lenne tankönyv, Biblia papírremtés során?
ra nyomtatva, esetleg valami állatbőrön.
Az biztos, hogy sokkal kevesebb szépÉrdekes és nehéz életünk lenne. De milyen jó, hogy Isten pontoséget találnánk. Hiszen milyen üdítő
san tudta előre, hogy nekünk mire van és lesz szükségünk. Egy csolátvány a virágba burkolózó meggyfa,
dálatos Földet teremtett, rajta növényeket, állatokat, Napot, Holaz egyszerűségében pompázó tulipán,
az erdei tisztás, az aranyló búzatábla, dat, csillagokat. Mindent a rendelkezésünkre bocsátott egy boldog
élethez.
a játékosan kacsingató piros alma.
Mégsem törődtünk ezzel. Hátat fordítottunk neki. Én is, te is. Még
erre a csodálatos Földre sem tudunk vigyázni. Nagy dérrel-dúrral pusztítjuk az erdőket, romboljuk környezetünket. De nem ez a legnagyobb
baj. Isten főként miattunk, emberek miatt szomorkodik, mert magunkat pusztítjuk bűneinkben, nem törődünk Vele és nélküle, a saját fejünk
után próbálunk élni. Pedig minden szükségest előkészített.
Sose feledd, hogy Jézus az egyedüli lehetőség a boldog élethez: Ő
megtisztít drága vérével bűneinkből, meggyógyít betegségeinkből, gyengeségeinkből, táplál Szent Igéjével, biztonságot ad Sátán támadásai közepette, felöltöztet a Lélek fegyverzetével. Nap, mint nap
örülj Isten bölcsességének mellyel minden
jót megteremtett a földi élethez. Légy
hálás Jézus Krisztusért, mert kereszthalálával elkészítette az utat
az Atyához és elérhetővé tette nekem és neked az örök életet!

Rejtélyes teremtés
Ha betartod a teremtés
napjainak a sorrendjét
gyorsan kijuthatsz a
labirintusból.
Jó munkát!
(Tedd színessé az
állomásokat.)

Énekeljünk
együtt!
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Teledobom az Óceánt!

Ige-harmat

A

gyermekeimmel egyszer az
Atlanti–óceán partján sétálgattam. Kislányom, aki akkor 3 éves
volt, hirtelen megállt, és köveket kezdett dobálni a hullámzó vízbe, majd
bátyja is követte példáját. Gyors
ütembe repültek a kövek eleinte csak
egyenként, majd a kis gyermekkezek
teljesen megteltek, és tartalmukkal
szaporán lendültek a magasba. Kislányom arca kezdett kipirulni a szorgos munkába, de bátyja belefáradt,
és abbahagyta. A kövek süvítve repültek, majd elnyelte őket a rengeteg
víz. Néhány percig így folyt ez, majd kétségbeesetten elkiáltotta magát a lányom: „Úgyis teledobom
az óceánt!”. Ezután sarkon fordult és mintha misem történt volna, folytatta a sétát.
Teledobni az óceánt? Aki kicsit is belegondol a
feladatba, bele se kezd. A nagy óceánhoz képest
jelentéktelenné válik akár egy egész teherautónyi kavics is. A mi Földbolygónkon a víz olyan
sok, hogy jóval nagyobb területet elfoglal, mint a
szárazföld, minden kontinens és szigetecskét beleszámítva. Isten akarta ezt így, hiszen a harmadik napon Ő tette láthatóvá a szárazat a nagy vizektől, elnevezve a vizeket tengernek, a szárazat
pedig földnek. A 33. Zsoltár erről így ír:
„… az Úr szeretetével telve van a föld.
Az Úr igéje alkotta az eget,
Egész serege szájának lehelete.
Gáttal torlaszolta el a tenger vizét,
mederbe zárta hullámait.
Féljen az Úrtól az egész föld,
rettegjen tőle a világ minden lakója,
mert amit ő mondott, meglett,
és amit parancsolt, előállott.
A Bibliában le van írva, hogy Istenünk mindezt jónak mondta. Valóban jól tervezte meg a
Föld kinézetét Isten, mert így legalább a gyönyörű hósapkás hegyláncok és szelíd dombok, csodálatos színeikbe pompázhatnak. Isten hatalmas méretű
csodái ezek. A harmadik napon a szárazföldi növények is beterítették a
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A szerző felvétele

szárazföld felszínét, és Istenünk parancsára gyümölcsöket és magokat teremtek, hogy mindig
megújulhasson a természet. A nagy óceánok pedig, öntözik a földet a belőlük keletkezett felhőkből, hogy minden kis virág, fű, fa és bokor virulhasson teljes díszében, gyönyörködtetve téged és
engem.
Sok apró szépség rejtőzik a hegyek sziklái között. Kis virágok lapulnak a kövek mögé elbújva
a széltől, vagy a dzsungel fái tetején, pompázó orchideák édes illatukkal gazdagítják Földünk
szépségét. Mindezeket lehet, sohase fogod látni,
mert más vidéken élsz. Talán senki se látja a világ ezen apró csodáit, mégis kitartóan virágoznak évről évre. De mi értelme van létezésüknek,
ha senki nem látja szépségüket? A mi leghatalmasabb Istenünk akarta ezt és ők így fejezik ki
hálájukat Isten iránt, hogy megteremtette őket.
Isten gondoskodó szeretetének jelei a kis és nagy
csodák.
Azért lett mindez, hogy te jól érezd magad, becsüld meg e csodákat és legyél
ezért hálás a te gondviselődnek.

Kovács Ágnes

Virág és galóca

E

ljött a várva-várt tavasz. Kerek-erdő
megtelt a tavaszi virágok illatával, a madarak csiripelésével, az állatok vidám énekével.
Mindenki szorgoskodott. Nyusziéknál nagytakarítás volt, mókuséknál lomtalanítás, a madarak szorgalmasan gyűjtögették a gallyakat, és
javítgatták fészkeiket.
Bobó borz igazi gombaszakértő volt, senki
sem ismerte jobban a gombafajtákat, és azokat
a helyeket, ahol a legtöbb gomba nő. Hovi hód
a virágokat szerette nagyon. Most is az ibolyákat kereste, kis kosárkáját a karján hintáztatva. Móli mókus abban lelte a legnagyobb örömét, ha fáról-fára ugrálhatott, és figyelte, hogyan rügyeznek, virágoznak tavasszal. A kedvence a mogyorófa volt. Nyurgó nyuszi a kerti
zöldségeket szerette a legjobban. Tavasszal a
többi állatok tőle kértek tanácsot, hogy hogyan
és mikor kezdjék el a kiskertben a veteményezést. Olyan répák, saláták, káposzták nőttek
Nyurgó kertében, hogy mindenki csodálta
egész Kerek-erdőben.
– Nincs is jobb, szebb és finomabb, mint a
kerti zöldség. – mondta elégedetten Nyurgó,
amikor végignézett a felásott kiskerten.
Épp arra járt Bobó, és összeráncolta a homlokát.
– Még hogy nincs jobb, szebb és finomabb,
mint a te zöldséged?! – szólt
be a kiskertbe Bobó – a gombászás, az sokkal fontosabb

Mesesarok
ovisoknak
dolog. Mert ültetni és kapálni bárki tud,
de a sok gomba közül kiválogatni a jót, ahhoz a legjobban én értek.
Még mielőtt összeveszett volna Nyurgó
és Bobó, Móli leszólt a fáról:
– Mindenki végezze a saját dolgát, mert
az a legjobb, legszebb és a leghasznosabb
is.
Bobó még egy szúrós tekintetet vetett
Nyurgóra és továbbment a dolgára.
Így telt egyik nap a másik után, amikor
meghozták az erdőbe a hírt, hogy megérkezett Gogu gólya egész rokonságával, és Fisti fecske a feleségével, Fannival. A hírnek
mindenki nagyon megörült, mert tudták,
ha fecskék és a gólyák visszajöttek, akkor
egyre melegebb lesz az idő is. Hamarosan
a többi énekes madár is visszajött, énekük
betöltötte Kerek-erdő minden bokrát, fáját. Megtartották a szokásos tavaszi koncertet is. Az erdő egyre zöldebb és hangosabb lett.
De ezt a boldog állapotot valami megzavarta. Az állatok mind összefutottak a tisztásra, hogy hallják a történteket. Ravi, a
kis róka, nagyon betegen feküdt a fűben.
Meg sem mozdult, a szemét sem nyitottak
ki. Mindenki nagyon meg volt ijedve.
– Mi történt vele? – kérdezte kétségbeesett sírással Róka-mama.
Az állatok, csak húzogatták a vállukat,
hogy nem tudnak
semmit erről. Egyszer csak sírást hal-
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lottak. Mindenki a hang felé fordult. Ticzi volt azt, a kisfarkas.
– Miért sírsz? – kérdezték a
mellette állók?
– Én…én…én…azt hiszem, tudom, hogy mi a baja.
– Mondd már! – bíztatták türelmetlenül
az állatok.
– Ma reggel gombászni mentünk. Sok
szép gombát találtunk. Köztük egy piros
fehér pettyes kalapú gombát. Én…én…én
mondtam, hogy az nem jó, mert Bobó figyelmeztetett erre már rég, de csak nevetett rajta.
– Gyorsan! Indulás! – kiáltott Bobó, –
hozzatok nekem a kék csengővirág gyökeréből! Annak a teája talán segít Ravin.
Mindenki elindult csengővirág gyökeret szedni. Csak Róka mama és Róka papa maradt Ravi
mellett, és segítettek Bobónak vizet forralni, hogy
mikor megérkeznek a gyökérrel, készítsenek hamar teát belőle.
A víz fel sem forrt egészen, amikor az állatok
megjöttek a kék csengővirág gyökerével. Bobó teát készített, és megpróbálta megitatni a kis rókával. Mindenki feszülten figyelte, hogy mi fog történni, de semmi változást nem láttak. Ravi még
mindig mozdulatlanul feküdt. Így telt el néhány
nap. És akkor csoda történt. Ravi kinyitotta a szemét és vizet kért. Az örömhír is hamar eljutott
mindenkihez, és percek alatt Ravi ágya körül álltak az állatok.
– Csoda, igazi csoda! – csapta össze Bobó borz a
mancsait örömében – az ilyen gomba nagyon ve-

szélyes, és
kevesen gyógyulnak meg. Meg
kell tanulnotok mind,
hogy melyek a hasznos és gyógyító növények, és melyek azok, amelyekhez
hozzá sem szabd nyúlnotok.
Az állatok végighallgatták Bobó tanácsait, és elhatározták, hogy megfogadják. Ravi, miután teljesen
meggyógyult, Bobóval együtt
járta Kerek-erdőt, figyelt és
tanult tőle.

Levelek
A 2009 január-februári lapszám rejtvényének helyes megfejtései: (az alábbi igeversek közül legalább hármat kellett beküldeni:
„… és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől” (1Mózes 1,7b).
„Ti vagytok a világ világossága” (Máté 5,4a)
„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (Máté 24,35) v. (Márk 13,31) v. (Lukács 21,33).
HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –
„Legyen világosság! És lett világosság” (1Mózes 1,3).
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
„Uram, te vagy egyedül! Te alkottad az eget, az egek
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában.
egeit…” (Nehémiás 9,6a)
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Helyes megfejtők: Nagy Obed György – Szilágynagyfalu, Bántó Barbara és Erzsébet – Sámson, Bálint Orsolya
– Kolozsvár. Mind jutalomban részesültök. Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik!
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Kiss Adina

Ébred a természet - Ébredj te is!
Útszéli virágok
- Túrmezei Erzsébet Szépségüket észre sem vettük.
Ránk mosolyogtak az útszélen
tarkán, csendesen és szerényen,
de mi elsiettünk mellettük.
Pedig ők is érettünk lettek,
szebbé tenni utunk, világunk,
s ha színeik közt vakon járunk,
mi leszünk szegényebbek.
Bocsássatok meg mind, zsályák, katángok,
pipacsok, kedves útszéli virágok,
hogy mellettetek úgy elsiettünk!
Bár Jézusunk szemével néznénk rátok,
és harmatosan fénylő, szép ruhátok
üzenetét hirdethetné nekünk!
Az első félév végi ismétlés során a baróti
gyülekezet vasárnapi iskolásaival beszélgettünk a teremtésről. Isten csodálatos alkotásairól, amelyekhez már hozzászoktunk, és sokszor figyelmetlenül megyünk el mellettük. Amikor azonban alaposabban tanulmányozni
kezdjük őket, akkor mérhetetlenül elcsodálkozunk, mert minden arról tesz bizonyságot,
hogy Isten él és munkálkodik. Ő nem csak
megteremtette a világot, hanem fenn is tartja
és igazgatja azt, hatalmának erejével.
A világmindenség csodálatos rendjét tudósok százai kutatják. Működéséről egyre több
ismeretet szerzünk. Ezek nyomán még inkább megláthatjuk, hogy Isten „munkája fenséges és ékes...” (Zsoltárok 111,3)
Judit (tanító): Mi jut eszetekbe, ha kora tavasszal egy kis hóvirágot láttok az erdőben?
Renáta (9 éves): A tavasz közeledik.
Panna (6 éves): Ha meglátok egy hóvirágot, ott hagyom az erdőben, mert nagyon
szép virág.

Judit: Vajon honnan „tudja” a hóvirág, hogy mikor kell kibújnia
a föld alól, leveleket hajtania és virágoznia? Ilyen pontosan „átgondol és kiszámít” mindent az a kisvirág?
Kincső (8 éves): Isten szól neki.
K. Barnabás (13 éves): Akkor bújik ki, mikor Isten azt parancsolja, mert mindent Ő irányít.
Judit: Valóban Isten irányítja mindezeket a dolgokat. A bölcs
Teremtő a legkisebb részletekig megtervezte a föld minden
egyes növényének az életműködését. Bizonyára tudjátok már,
hogy növények nélkül sem az állatok, sem mi emberek nem élhetnénk, mert azok jelentik mindannyiunk táplálékának az alapját. Ugyanakkor a számunkra szükséges oxigén előállításában is
szerepük van. Isten ezért gondoskodott arról, hogy növények legyenek a Földünkön. Mit gondoltok, felelősek vagyunk-e ezekért
a növényekért?
Szilvia (9 éves): Isten ránk bízta a növényeket már az Éden
kertben.
Dániel (14 éves): Igen, mert nélkülük nem tudnánk lélegezni,
nem tudnánk oxigént előállítani.
Kata (9 éves): Igen, mert Isten meghagyta nekünk.
Judit: Mit tehetünk annak érdekében, hogy védjük a Föld növényvilágát?
B. Barnabás (12 éves): Megvédjük a fákat a kivágástól.
Gábor (7 éves): Locsoljuk meg a növényeket és ültessük jó
földbe őket.
Dávid (13 éves): Ne irtsuk ki az erdőket.
Isten az ember rendelkezésére bocsátotta mindazt, ami a Földön van, beleértve a növényeket is. „Urrá tetted keze alkotásain,
mindent a lába alá vetettél” (Zsoltárok 8,7).
Vigyázz ne élj vissza ezzel a hatalommal! Védd a növényeket,
állatokat, és Földünk természeti kincseit, mert: „minden, amit alkotott (Isten) igen jó!” (1Móz 1,31)
Gál Judit, Barót, vasárnapi iskola tanító
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A Nagy Utazás II. (H.É.O.)

Tiniknek

– Tudod, ez a nagy utazás nem az út kedvéért van. Egy-egy ilyen „ország”-on való átKui Enikő
jutás, mint a H.É.O. azért van benne az úti– Jó kedvvel indultunk útnak, aztán egy délután né- tervben, mert tapasztalatokat kell gyűjtezem, hogy valami baj van. Nem történt semmi különös ned, feladatod van benne. Gyúrnod kell – lelkiekre. Ez
az útja annak, hogy kiforrjon egyéniséged, egyediséged.
de mintha megváltozott volna az ég. Viszlát napsüHogyan? Figyeld magad – és próbáld megfejteni, hogy
tés... benned.
működnek az érzések. Mi váltja ki őket? Hogy tudnád
– Történt valami?
őket kimutatni? Lehet-e őket irányítani? Ki a főnök – az
– Nem, nem. (nagy csend).
érzéseid, vagy te? Mások érzéseit felismered-e? Bármi– Akkor mi a baj? Az előbb még vidám voltál, most
lyen furcsán hangzik, ez az érzelmi hullámvasút és ez a
meg...
– Én sem tudom. Csak elment a kedvem. Úgy hirte- sok „helyzet”: feszültséggel teli pillanatok a suliban, otthon, veszekedések, békülések, barátságok arra jók, hogy
len. Mostanában gyakran megtörténik velem. Régebben én nem sírtam, most meg hetente kerülget a sírás. megtudd ki vagy. Onnan tudod meg milyen erős vagy,
hogy mekkora akadályt győztél le!
Olyan érzékeny lettem - és rettentően idegesít. Nem
– Szépen hangzik, de benne lenni iszonyúan nehéz!
akarok sírni, és csak jönnek a könnyek a szemembe.
– Tudom. Mégis állítom, van haszna. És állítom, nem
Máskor meg nincs különösebb okom rá, és mégis jókedvagy egyedül. (emlékszem, tiniként ritkán éreztem Jévem van.
– Értem. És néha nincs kedved senkivel se dumálni, zust olyan közelinek, mint amikor bánatomban vagy magányomban letérdeltem. Ezt a tapasztalatot nem adnám
hagyjon békén az egész világ, az ősök meg pláne, mi?
semmiért sem.)
– Pontosan. Honnan tudod?
– Á, rögtön kapcsoltam. Ez a H. É. O.
Beszéltünk még az érzésekről – főként arról a maró
– A há mi?
érzésről, hogy nem vagy elég jó: a kisebbrendűségi érzés– H. É. O. Én neveztem el így: Hullámvasút Érzelről. Következőben erről mesélek.
mek Országa. Megjártam én is néhány utcát benne.
– Nem is hinném el, olyan kiegyensúlyozottnak,
erősnek látszol!
– Volt ez még így se. Még jól emlékszem, milyen nehéz volt. Én sem értettem magam. Most...
– De miért van ez? Mások is így vannak? Nekem az
az érzésem, hogy csak én vagyok ilyen béna.
– Na látod, ezt szeretem benned, hogy mindig megkérdezed, miért. Könnyebbet kérdezzél... annyi biztos,
hogy bonyolult. Egyrészt ugye ott vannak a hormonok,
amelyek beindultak. A változás, ami elindult benned,
nem csak a testedre terjed ki, az egész lényed változásokon megy át. Ez megvisel minden szinten.(emlékezz
csak – a lányok a piros napok előtt sokkal érzékenyebbek, szinte hisztisek. De az érzelmi ingadozás alól a fiúk sem kivételek- csak náluk nem lehet előre tudni,
mikor lesz :). Aztán a hormonok munkáján túl ott van
néhány „lelki munka” amit el kell végezned: rá kell
jönnöd, ki is vagy, milyen, milyen a felnőtt-lét, megpróbálsz leválni a szüleidről és új, más szoros kapcsolatokat építeni, néha fejbekólint a szerelem (☺) vagy a szerelmi bánat (O), szembetalálod magad az első igazán
komoly vizsgákkal a suliban. Kemény munka, megvisel. És utolsó kérdésedre is válaszolva – igen, néhány
szerencsés kivételtől eltekintve mindenki bejárja ezt
az országot. A többi tizenéves is nagyjából úgy éli meg
ezt az időszakot mint te: hol fent, hol lent.
– Nem nagyon látszik rajtuk...
– Te se mindig mutatod ki. Ebben a korban nagyon fontos a társak véleménye, ki kockáztatná
meg, hogy esetleg nevetségessé váljon vagy gyengének mutassa magát? A tinédzser vagány gyerek.
– Ez igaz. Az osztályban is van néhány menő, ezek nyomják a dumát, és mindenki őket
utánozza, vagy olyan akarna lenni, mint ők.
Minimum a barátjuk lenni.
Ketten indultunk hát a nagy útra. Te meg én. Emlékszel?
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Tavasz

Veress Mária néni, Kézdivásárhely

Nyíljatok ki hóvirágok!
Nyíljatok ki hóvirágok, űzzétek el a telet
Hirdessétek, hogy a tavasz elolvasztja a jeget
És kipattannak nemsokára alvó fákon a rügyek!
Nyíljatok ki hóvirágok, csengjen gyermekének,
Drága tavasz, kedves tavasz, várjuk érkezésed!
Hulljatok bűnbánatkönnyek, űzzétek el a telet.
Minden szívből, minden arcról olvasszátok a jeget.
Hadd dicsérje a jó Istent ez a gyülekezet!
Ez a kis vers jutott eszembe gyermekkoromból, s
ahogy telnek a téli hónapok, mind gyakrabban nézek
szét a virágágyások felett, hogy nem-e bújt elő egy hajtás valamelyik telelő virághagymából. Ilyenkor eszembe jut, hogy valamikor nagyon régen, minden növény
Isten teremtő szavára sarjadt ki a földből. Ő azt mondta, hogy legyen és ezek előbújtak. Ugye milyen csodálatos!
Ma, ezek egy része bekerülnek lakásainkba is. Széppé, kellemessé teszik otthonunkat. Gyermekkoromban
koratavasszal játszótársainkkal mentünk hóvirágot,
kékmogyoróalját szedni az erdő szélére. A vizesebb helyeken korábban virágoztak ezek. Különösen Húsvét
előtt szedtük ezeket a virágokat és örvendeztettük meg
velük Édesanyánkat.. Ők örvendtek a virágoknak, mi
meg a dicséreteknek. De az is megtörtént, hogy szidás
lett a vége, mert térdig sárosan tértünk haza. Udvarunkban, kertünkben van egy pár gyümölcsfa és díszfa
is. A mi Jóistenünk tavasszal ezeket feléleszti szundításukból és gyönyörű pompába öltözteti őket.
Amikor szemlélem az egyszerű vagy pompás növényeket, nekem az a legérdekesebb, ahogyan ezek beszélnek. A szép liliom azzal dicsekszik, hogy őt a Teremtő szebben öltözteti, mint ahogy öltözött Salamon
király. A tövises rózsa azzal dicsekszik, hogy utánozhatatlan, finom illatot terjeszt. A gyümölcsfák virágaikkal és később ízletes gyümölcseikkel azt mondják, hogy

Beküldendő: 1. A rejtvény megfejtése. 2. Azok a növénynevek,
melyek nem szerepelnek a Bibliában.
Beküldési határidő: 2009. május 10.
1. Régen ezzel fedték be a falusi házakat.
2. Minden örömben van egy kis … “. (fűszer- ill. gyógynövény)
3. A tavasz első hírnöke.
4. Ilyen fára mászott fel Zákeus.
5. Meggyúlt, de nem égett el,mikor Isten Mózeshez szólt.
6. Finom bort készítettek belőle a kánaáni menyegzőn.
7. Ha megőröljük lisztet kapunk belőle.
8. Régen vászont készítettek belőle.(2Móz 9,31)
9. Faféle, lásd 4Móz 17,8
10. Ebből készült illatszert vittek a keleti bölcsek Jézusnak (Mt
2,11 ).
11. Így nevezték a hegyet, ahol az Úr Jézus imádkozott
keresztrefeszítése előtt.
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Istennek gondja van a gyerekekre és felnőttekre,
még az állatokra is. A sudár, magas fenyők azt
mondják, hogy minden gyerek ilyen egyenes (gerinces) kell legyen felnőtt korában. A rózsabokor pedig arról beszél, hogy Mózes hogyan találkozott a
Teremtővel.
Minden növény beszél valamiről. A legértelmesebb, legbölcsebb „virágszál” (Ézs 11,1) az volt,
amely a legtöbbet beszélt a Teremtő szeretetéről,
gondoskodásáról. Aki azt mondta a nagyoknak,
hogy ne tiltsák el tőle a gyermekeket. Mégis az emberek eltaposták, összetörték testét és halálát okozták. Nagyon fájdalmas volt ez.. De teremtője annyira szerette Őt, hogy egy tavaszi napon újra életet
adott neki.. Azt szeretné, ha minden gyermek egy
virágszál lenne az Ő virágos kertjében. Ezért hívja
ma is magához a gyermekeket.
Ha Hozzá jösztök, örömet, boldogságot, új szívet és új életet ad nektek is.

12. Ebből is készítettek kenyeret.(Ezékiel 4,9)
13. Ezzel köszöntötték Jésust, mikor bevonult Jeruzsálembe.
14. Dombon törik a ...-t.
15. Ez a virág mindig a nap felé fordul.
16. Fűszernövény, lásd Mt 23,23-ban
17. Ebből készült Jézus koronája. Mt 27,29
18. Ebből készítettek a győzteseknek koszorút. Ma füszernövény.
19. Gyümölcsféle, lásd: 4Móz 11,5
20. Pálmaféle, lásd: a 4Móz 33,9-ben
21. Ezért adta el Ézsau elsőszülöttségi jogát Jákóbnak.
(1Móz 25,34)
22. Szúrós dísznövény, sivatagos és száraz hegyvidéken
honos.
23. Gyógynövény, lásd Lk 11,42-ben
24. Gyümölcsféle az 1Sámuel 14,2-ben
Harmatcseppek - 2009. március-április

Hogy a Húsvét az öröm ünnepe legyen...
Szűcs Benjámin Ottó

K

is pajtásom, ugye tudod, hogy
az első Húsvét a kellemes
meglepetések napja volt? Azok a férfiak és nők, akik nagyon szerették az
Úr Jézust, vele együtt örültek az életnek. Igaz, mi nem ismerjük ugyanúgy
az Urat, mint a tanítványai, de a Biblia olvasása közben minket is megszólít. Érezzük, hogy nekünk szól, rólunk szól, amit olvasunk. Közben pedig az Úr Jézus megváltoztatja életünket.
Sajnos, vannak olyan gyerekek és
szülők, akik nem hallottak az Úr Jézusról. Őket nem segíti senki, hogy
megváltozzon az életük. Egy ilyen
gyerekről és apukájáról írok most
nektek.

Rejtvény

Úgy tizenhat éves lehettem. Húsvét másodnapján jöttem hazafelé az imaházból.
Egy óvodásforma fiúcskát pillantottam meg
ünnepi ruhába öltöztetve, aki egy kerítésnek támasztotta a hátát. Száját lebiggyesztve nézte a földön heverő törött piros tojásokat. Szomorúan emelte fel kis fejét, mikor
valaki elhaladt előtte. Némán, szégyenkezve tekintett a járókelők után, akik hosszasan bámulták, majd tehetetlenségében ismét lesütötte a fejét. A nadrágján levő foltok mutatták, hogy felfázott szegényke...
Előtte egy lépésnyire a földön feküdt az
édesapja, mert a sok ital miatt elnyomta az
álom. Ő törte össze a kisfia piros tojásait,
amikor a földre zuhant...
Tudod, ma is történnek ilyen szomorú
esetek. Te viszont imádkozhatsz, hogy az
ilyen gyerekeket is vigasztalja meg az Úr
Jézus, akik Húsvétkor sírnak. Imádkozhatsz az apukákért, hogy találkozzanak a
feltámadt Úr Jézussal, aki új életet ad.

A rejtvényt készítette:
Cséki Leona

Ezenkívül köszönd meg Istennek, ha a te
apukád nem ilyen! És hívd be Jézust a szívedbe még most, amikor fiatal vagy, és Ő
idejében megváltoztat téged, hogy mikor
szülő leszel, a te gyerekeiddel együtt örülhess az életnek!
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Tudóska
l Isten a növényeket a Teremtés harmadik napján teremtette.
l

Földünkön kb. 500 000 növényfaj létezik

l Az első botanikus kertet Krisztus születése
előtt 720 évvel létesítette Babilóniában II.Merodachbaladon király

l A sáfrány (Crocus sativus)
közepében levő bibét kitépték,
megszárították és festésre használták. Gyapjút és selymet festettek vele. De használható a
sáfrány ételek például a húsleves vagy sütemények színezésére is.

l Van olyan hagyomány,
amely szerint Jézus töviskoronája a krisztustövisből (Paliurus
spina-christi) készült. Ez egy nagyon tüskés növény, kétféle tüskéje van, a nagyobbak egyenesen állanak, a kisebb tüskék
visszahajlóak és nagy fájdalmat
okoznak, ha valamibe beleakadnak.

Csoportos
játékok
1. Kitalálod?
Óvodások számára
Gyűjts össze több fajta növény magvát, zöldségek, gyümölcsök, virágok (borsó, bab, barackmag, meggymag, napraforgó, uborka, stb.) Terítsük ki az asztalra s nézzük meg melyeket ismerik fel a gyerekek.
Hozhatunk bármilyen növényt is, s játszhatjuk
levelekkel is (fenyő, petrezselyem, diófa, tulipán, stb.)
Végül beszélgessünk arról, hogy milyen fantasztikus csoda rejlik
egy kis magban, s milyen nagyszerűen van megalkotva, majd
köszönjük meg Istennek, hogy ilyen széppé teremtett mindent.

2. Kaktusz hívja rózsát
- Kisiskolás korosztályú gyerekek számára.
Mindenik gyerek választ egy növényt, ami valamilyen szinten
úgy gondolja jellemzi – miután megbeszéltük, hogy ki miért éppen azt a növényt választotta indulhat a játék.
A játék szabálya egyszerű, viszont nagy figyelmet és gyors reakciót igényel. Előbb kétszer ismétlem a saját nevemet, majd kétszer hívok egy másik választott növényt. Erre a megnevezett
gyerek átveszi a fonalat és tovább adja. Például: kaktusz – kaktusz – rózsa – rózsa, majd a rózsa ismétli saját nevét s hív egy
újabb növényt.
Aki nem válaszol az kiesik, szintén kiesik, ha olyan nevet
hív aki már kiesett egyszer.
Egyszerű a játék de nem olyan egyszerű bennmaradni.
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3. Újraélesztés:
- Nagycsoport számáraAnnak függvényében, hogy hányan vagyunk összesen a csoportban, oszoljunk
kiscsoportokra. Minden csoport kap néhány gyümölcs épségben megőrzött héját,(banán, narancs, alma, dió, stb.) gombostűket és ragasztószalagot.
Az a csoport győz, akinek elsőnek sikerül
rekonstruálni a leghitelesebben a gyümölcsöt.
A végén, beszélgessünk arról, hogy bármilyen ügyesek is voltak a csoportok, a
gyümölcsöl mégsem az igaziak. Isten tökéletesnek teremtett mindent, a bennünket körülvevő világot is, de mi emberek a
bún által tönkretesszük.
Harmatcseppek - 2009. március-április

l Minden növényfajnak van külön neve. A növények elnevezése Karl
Linné-től származik. A növényeket ugyanúgy nevezik el, mint az embereket, minden növénynek két latin szóból álló neve van, az első a nemzetségének a neve (mint a mi családnevünk), a második a fajnak a neve
(mint a mi személynevünk). Például az akácfa neve: Robinia pseudoacacia

l A konkolyt (Agrostemma githago) gyakran említi
a Biblia, mint gyomnövényt, ami a búza közé kerül. Virága szép, de a magja mérgező és amikor
megérik nagyon könnyen elhull és a búza közé kerülhet. Valószínűbb azonban, hogy az Úr Jézus
példázatában említett konkoly a konkolyperje (Lolium temulentum), amely fiatalon rendkívül hasonlít
a gabonára.

Konkoly

l A papiruszsást (Cyperus papyrus) Főleg a Nílus
folyó mellett nagy mennyiségben termelték. Minden részét fel lehetett használni. Hajtásait főzelékként fogyasztották. Háncsából vitorlát, szövetet szőttek. Szárából könnyű, gyors csónakokat, hajókat készítettek,
vékonyra szeletelt beléből készült a papirusz, amire írtak. Ebből készültek a híres Egyiptomi papirusztekercsek.

Konkolyperje

l A Golgotavirág (Passiflora caerulea) a trópusokon él, nagyon szereti a napfényt, a trópusi erdőkben
felkúszik a fák törzsére, hogy minél közelebb legyen
a fényhez. Csak egyetlen nap virágzik, késő reggel
bomlik ki és estefelé elhervad. Gyönyörű virága a bezárt bimbóban fejlődik ki. A virág minden része jelképez valamit Jézus értünk vállalt áldozatáról.
l A világ legnagyobb virága csak minden hetedik évben virágzik és olyan erős illata van, hogy csak gázmaszkkal lehet
megközelíteni.
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l A Libanoni cédrus (Cedrus libani) igen magas, 40 m-re is
megnő, törzse a 4 m vastagságot is eléri. Nagyon hosszú életű
fa, 3000 évesnél idősebb is akad közöttük. Salamon a templom
és a királyi paloták építéséhez cédrust használt.

l Sok növény virágaiban, leveleikben, gyökérzetükben, terméseiben, magvaiban a betegségek gyógyítására vagy az egészség megőrzésére alkalmas anyagot tartalmaz. Ezeket a növényeket gyógynövényeknek nevezzük.
l Itt Romániában kb. 3200 növényfaj él, ebből kb. 200 gyógynövény
l A Biblia több, mint 80 féle fát, bokrot, füvet, virágot, gabonafélét, zöldség és gyümölcsfélét említ, amit mi is ismerünk és
használunk.
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Összeállitotta: Barabás Emőke, gyógyszerész (Sepsiszentgyörgy)

Növények a Bibliában
ltalában nem figyelünk a bibliai növények-

Áre, amikor Jézus életéről, tanításairól, csodá-

iról és utolsó földi napjairól olvasunk. Mégis, a bibliai hegyek-völgyek, kertek, sivatagok és a gyümölcsök többet jelentenek, mint csupán az események
hátterét. Kifejezővé teszik Isten szavát, átszövik
Jézus életét és megvilágíthatják a mi utunkat is.

Kapor

Jézus beszél a mezei liliomokról, akik Isten
nagylelkűségét mutatják. Mikor a hamis prófétákról szól, akkor megkérdezi: „Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?” És a másik ismert történetben is ott vannak a pálmaágak,
amelyek az örömujjongást és a győzelmet jelképezik. A mezei liliom, füge, bogáncs, keserű füvek,
szőlő, mustármag, balzsamolaj, izsóp (illatos cserje, gyógynövény) csak töredékei a Bibliában említett növényeknek (több mint 125 féle!). Nagyrészüket az akkori időben- és most is- betegségek gyógyítására használták.

Vetési kardvirág

Olajfa

Balzsamfa

A növények gyakran jelképes üzenetet hordoznak. Jézus és az ószövetségi próféták beszélnek
fákról, szőlőről, gyümölcsökről és gyógynövényekről, hogy szemléltessék Isten jóságát, kegyelmét és
ítéletét. Földművesek és vincellérek, akik jól ismerték a szőlő gyümölcsét, a földet és a fákat,
amely élelemmel látta el őket, megértették az üzenetet, amit a történetek szemléltettek. Talán ti is,
akik közelebb éltek a természethez (pl. falun), jobban megértitek, amikor az ige az életünk múlandóságáról beszél, hogy milyen hamar „elszárad a fű,
elhervad a virág...”
Vagy a mezei virágok sokféle öltözetéről, ami Isten nagylelkűségét mutatja: ha azok olyan hamar
elhervadnak és mégis milyen szépen vannak öltöztetve, akkor mennyivel inkább, nagy szeretettel öltöztet minket is a mi Mennyei Atyánk! És a mustármag picinysége, amelyből fa lesz, indít-e téged
csodálkozásra, Isten munkájának a csodálatáranem csak a természetben, hanem a szívedben, testvéreid szívében? Kívánom, hogy most tavasszal örömmel figyeld a megújuló természetet és szívedben is fedezd fel Isten
csodáit!

Szírtövis
Mandulafa virága

Szőlő
Datolyapálma

Kelemen Napsugár, Marosvásárhely

Izsóp

Fekete mustár
(bár lágyszárú
növény, mégis
Izráelben 3-4 méter
magas fává nőhet)

Fügefa

Kömény

