
Sokszor játszottam már a kö-
vetkező játékot. Szükség 

lesz különböző, egyszerű használa-
ti eszközökre: pl. fésű, befőttes gu-
mi, radír, fedő, csavar, uzsonnás 
zacskó. Bármi, ami éppen kéznél 
van. Minél több ilyen tárgyat talá-
lunk, annál több kör játszható.

Egyenként bemutatjuk az adott 
tárgyakat. A feladat: keressük az 
adott tárgy olyan felhasználási le-
hetőségeit, ami nem a légkézenfek-
vőbb, talán senki másnak nem jut-
na eszébe. Mire való (használható) 
még? Tegyük fel a kérdést, és in-
dulhat a játék. Mindenki egyen-
ként elmondja hangosan az ötletét. 
A kör végén kiválaszthatjuk me-
lyik volt a legérdekesebb, legkreatí-
vabb ötlet. Akár jutalmazhatjuk is 
kitalálóját. Használtuk már a fé-
sűt farmerkoptatásra, az uzson-
nás zacskót lufiként, a radírt 
brosstűként, a fedőt autó kormá-
nyaként,… 

Ha valaki rákap az ízére, ren-
geteg kreatív és akár használha-
tó ötletet fogalmazhat meg.  De 
gondolom, senki sem szeretné, 
ha az autó kormányát mától fe-
dőre cserélnénk, vagy a bross-
tűt radírra.

Eszembe jut, hányan nem 
tudják igazán mire való az 
élet. Hogyan is kell úgy él-
ni, hogy igazán boldog le-
gyen az ember lánya és 
fia?

Talán azt látod a gazdag élet a nyerő. De mi 
van akkor, ha jön a tolvaj, ha csődöt mond a 
vállalkozás, ha megszűnik a munkahely? Ha mindenre 
van pénz, de nincs egészség, szeretet, békesség a család-
ban?

Mások szerint a karrier a fontos. Legyen egy jó szakma, 
egy szuper állás. De minden nap retteghetsz, hogy nehogy 
jöjjön valaki nálad is jobb. Aztán, hogy te maradj a legjobb 
korra reggeltől késő estig tanulhatsz, dolgozhatsz.

Hallottam már, hogy az élet értelme a kikapcsolódás, 
bulizás, utazgatás. De én láttam már sok boldogtalan buli-
zós embert, és sok valóban boldog embert, aki soha nem 
hagyta el talán még a városa, faluja határát sem. 

Kereshetnénk még sok érdekes, talán működőnek tűnő 
ötletet arra, hogy mire való az élet. De önmagában egyik 
sem biztosíték semmire. 

A legjobb lenne, ha arra figyelnénk, aki maga az Élet. 
Ugye tudod ki Ő? Jézus már ott volt, amikor Isten megte-
remtette az embert. Nála senki sem tudja jobban, milyen 
céllal születtünk erre a földre. Ő volt az, Aki engedetlensé-
günket látva kész volt magára vállalni a ránk váró bünte-
tést. Meghalt helyettem és helyetted. De nem maradt ha-
lott, harmadnap feltámadt és ma is él. Kész tanácsolni, ve-
zetni a boldog valódi életben. 

Te megfejtetted-e 
már, hogy mire való 
az élet?

Mire való… az élet?
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Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado talán legszebb és legismertebb könyve: Értékes vagy! (You are 
Special)

Az apró, fából készült emberkék, a foltmanók nap mint nap ugyanazt teszik: 
arany csillagokat vagy szürke pontokat ragasztgatnak egymásra. A csinosak és 
jóvágásúak – azaz akik simára csiszoltak és szépen festenek – csillagot kapnak, 
de akik kevesebbre képesek vagy ütött-kopottak, csak szürke pontokra számíthat-
nak. Pancsinelló is ilyen volt – mint mi oly sokan. 

Ebben a szívet melengető mesében Éli, a fafaragómester segít a kis Pancsinel-
lónak felismerni, hogy miként értékes ő, függetlenül attól, hogy a többi foltmanó 
mit gondol róla... Pontosan ilyen üzenetre van mindnyájunknak szüksége, sőt 
ilyen üzenetet kell megosztanunk másokkal is, hogy mennyire értékesek vagyunk.

A mi Atyánk üzenete ez nekünk, földi foltmanóknak!

Megrendelhető a veresmiklos@gmail.com emailcímen vagy a 0721 950329 te-
lefonszámon. 

Patka Brigitte
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Ige-harmat

Afagyos tél után tavaszi napfény életre 
simogatta a földeket, kerteket. Zöldül 

a táj, rügyet bontanak a fák és a virágoskert is 
színpompában díszeleg. Az elvetett piciny magok-
ból először csíra, majd szár és végül gyönyörű virág 
bontakozik ki.

Mindig ámulattal töltött el a mag csodája. 
A legtöbbjük piciny, száraz, talán több éven keresz-
tül hevert valamely kamrában. Majd elvetik és ki-
tör belőlük az élet. Hogyan lehet az életet egy szá-
raz magba rejteni? Milyen erő hozza azt elő? Gyak-
ran töprengenek el ezen, környezetismeret órán a 
diákok a tanítójuk kérdésére. 

Hallhatunk olyan esetekről is különféle tu-
dományos televízió- vagy rádióműsorokban ami-
kor, a régészek az egyiptomi sírokban több ezer 
éves gabonamagot találtak, amit ha elvetettek 
ugyanúgy kikelt, mintha csak a tavaly aratták vol-
na le.

A tavasz és a mag csodája az élet erejéről 
beszél nekünk és gondolatainkat, a feltámadás cso-
dájára irányítja. Eszünkbe juttatja a Megváltót, 
Aki által megtapasztalható ez a csoda. Jó hogy tel-
jes bizalommal hihetjük, hogy az élet nem csak 
annyi, amennyit a szemünk lát a jelenlegi életünk-
ben. Új életre támadhat mindenki, aki ebben az 
életben rendezte bűneit a Megváltó Úrral, Jézus-
sal. Még ha az emberek szeme szerint, csak száraz 
maghoz hasonlóan, elrejtve is élt Istennel a meg-
tért ember, új életre fog kelni. Az Úr Jézus feltáma-
dása erre a biztosíték. Ő volt az első zsenge, aki 
bár a maghoz hasonlóan meghalt, de új életre tá-
madt, mert az Atya feltámasztotta - olvashatjuk a 
Biblia lapjain. 

 A feltámadás csodáját Pál apostol is a mag 
példájával próbálja megértetni velünk: De megkér-
dezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? 
Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, 
nem kel életre, míg előbb el nem rothad, és amit el-
vetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem 

csak a magot, talán búzáét 
vagy valami másét. De Isten olyan testet ad 
annak, amilyet elhatározott, mégpedig min-
den egyes magnak a neki megfelelő testet... Így van a 
halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, 
feltámasztatik romolhatatlanságban;  elvettetik gyalá-
zatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlen-
ségben, feltámasztatik erőben. (1Kor 15,35-44). 

Különböző magokat vetünk el és a magokból 
kikel a megfelelő növény. Az új növény nem azonos a 
régivel, de a régi növényből származik mégis a ma-
gon keresztül.

Így van a feltámadással is. A mostani életünk 
a régi növényhez és annak magjához hasonlít. Ebből 
jön elő majd Jézus Krisztus hívására az új élet, ami 
hasonlít is ahhoz, ami volt, de mégis egészen más. A 
mostani életünket elmúló testben éljük. Halá-
lunk a vetés a feltámadás a kikelet. 
Olyan ez, mint a mag csodája, 
csak sokkal dicsőségesebb. 

Szeretnél te is ilyen 
kikeletet látni?  Szeretnél 
az Élet Urától életet kap-
ni? Az Úr Jézus az élet és 
a feltámadás. Ha hiszed 
ezt és neki tetszően éled éle-
ted, neked is részed lesz a 
boldog feltámadásban. 

A mag csodája
Kovács Ágnes
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Gyűjtsd tovább az Úr Jézus „Én vagyok...” mondásait! A mostani lapszám bibliajelzője egy kifestős igeverses kártya. 
Miután kiszínezted, vágd ki és ragaszd fel egy általad választott színes kartonra. Ne feledd meg is tanulni az igeverset!

H
ar

m
at

cs
ep

pe
k 

- 
20

11
. m

ár
ci

us
-á

pr
ili

s



Mesesarok 
ovisoknak

Újra kitavaszodott. Most is, mint min-
den évben mindenki már türelmetle-

nül várta. Akác-bírtok juhnyája ezen a ta-
vaszon is bővült néhány kisbáránnyal. Szé-
pek voltak, kicsik és törékenyek. A juhok 
vigyáztak rájuk, és amit csak lehetett meg-
tanítottak nekik.

Volt egy kisbárány, aki más volt mint a 
többi. Bundája fehér volt, mint a hó, szép 
és egészséges. A pásztor vele másképp 
bánt, mint a többivel. Mindig a legfino-
mabb falatokat kapta, mintha azt akarta 
volna, hogy kövérebb, szebb és különlege-
sebb legyen, mint a többi.

Folyton ezt mondta a pásztor:

– Egyél kedvesem, legyél szép, mert te 
leszel a Húsvéti Bárány.

Senki sem értette, hogy miért hívja így 
a pásztor, de lassan már ők is így kezdték 
szólítani. Cseppet sem törődött vele, csak 
egy gondolat motoszkált kicsi fejében, 
hogy mit jelenthet a neve. A nyájban min-
denkinek olyan neve volt, amelyik illett a 
természetéhez.

Elhatározta, hogy megkérdi valakitől. 
De ki tudná ezt neki megmondani, ha még 
az édesanyja sem tudja a választ rá. Így 
töprengett legelészés közben, és észre sem 
vette az öreg juhot, akit hosszú ideje ott 

állt mellette. Mindenki Öreg Bölcsnek hívta. 
Ritkán beszélt, de olyankor igazságokat mon-
dott. Minden szava olyan simogató volt, mint 
a meleg napsugár a hideg tél után. Nagy sze-
retettel bánt a juhokkal és a kisbárányokkal 
is.

– Min töprengsz kicsi Bárány? – kérdezte 
az Öreg Bölcs juh.

– Te nem hívsz Húsvéti Báránynak, mint a 
többiek? – kérdezte a kicsi Bárány.

– Szeretnéd, ha így hívnálak? – kérdezte 
szeretettel az Öreg Bölcs juh.

– Nem, nem tudom! – mondta zavartan a 
kicsi Bárány. – Igazából azt szeretném meg-
tudni, hogy miért adta a pásztor nekem ezt a 
nevet, de senki nem tudja megmondani. Épp 
ezen gondolkodtam, amikor megszólítottál.

Az Öreg Bölcs juh szerette volna szomorú-
ságát valahogy elrejteni a kicsi Bárány elől, 
de ugyanakkor őszinte is akart lenni hozzá.

– Tudod, kicsi Bárány, közeledik a húsvét 
ünnepe. A pásztor mindig kiválaszt egy bá-
rányt és húsvétkor levágja, majd a családjá-
val megeszi. – Nem tudta tovább mondani az 
Öreg juh, mert hangja a sírástól elcsuklott.

– Megesznek? – kérdezte döbbenten a kicsi 
Bárány. – Meghalok?

– Igen! – bólintott egyet az Öreg juh és oda-
húzódott szorosan a kicsi Bárány oldalához.

– De miért teszik ezt velem? És én még azt 
hittem,hogy különleges vagyok. – sírt a kisbá-
rány.

– Az is vagy. Különleges, hibátlan és tiszta, 
mint Ő, az Igazi Húsvéti Bárány – folytatta 
felbátorodva az Öreg Bölcs juh.

– Ezt nem értem. Van Igazi Húsvéti Bá-
rány?
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A kicsi Húsvéti Bárány

A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd 
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– Van. Ő az Igazi és az egyetlen. Ő a Világmin-
denség Urának a Fia. Őt megölték mindannyiun-
kért, pedig soha semmi rosszat nem tett. Ő kapta 
a büntetést mindazért a sok rosszért, amit elkö-
vettünk.

A kicsi Húsvéti Bárány csak hallgatta az Öreg 
Bölcs juhot, és minél többet beszélt neki a Húsvé-
ti Bárányról, annál inkább azt érezte, méltatlan, 
hogy az Ő nevét viseli.

A félelem és a szomorúság eltűnt a szívéből, 
amikor az Öreg juh arról beszélt, hogy a Húsvéti 
Bárányt újra él, mert feltámadt.

– Ő mondta magáról: „Én vagyok 
a Feltámadás és az Élet, aki hisz én-
bennem, ha meghal is él” – fejezte 
be az Öreg juh.

– Én is feltámadok, és visszajö-
vök a nyájba? – kérdezte a kicsi Bá-
rány.

– Ide már nem jössz vissza, de él-
ni fogsz, a Feltámadt Húsvéti Bá-
rány országában.

Minden nap, ami azután követke-
zett a kicsi Húsvéti Bárány életé-
ben, különleges volt. Boldog volt és 
csak a  Feltámadt Húsvéti Bárány-
ról és az Ő országáról beszélt. Azt 
akarta, hogy a nyáj minden tagja 
egy nap ott legyen, ahova ő is megy 
nemsokára.

Eljött a húsvét. A pásztor magá-
hoz hívta a kicsi Húsvéti Bárányt. 
A nyáj döbbenten állt és figyelt, de 
a kicsi bárány arcáról nyugalom és 
öröm sugárzott.

Némán lépett ki az akol kapuján, 
vissza sem nézett, mert tudta, hogy 
hamarosan belép a Húsvéti Bárány 
Országának kapuján.

Kiss Adina
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Ha egy szóban jellemeznem kellene a kolozsvári ti-
nicsoportot, talán azt a szót választanám, hogy 

„tavasz”. Mert, hogy egyszerűen üde, friss, rügyező és 
alig most éledezik. Talán egy kicsit úgy gondolom, hogy 
igenis jellemző most ránk ez a téma. Csodálkozó, várako-
zó és kíváncsi szempárok néznek rám vasárnaponként és 
öröm nekik adni, öröm hozzájuk beszélni és öröm látni a 
kicsi szívekben a tavaszt. Teljes lényük azt sugározza, 
hogy ők is vágynak a „feltámadásra” és hiszem, hogy 
együtt fogunk örülni az örök élet dicsőségében. 

Egyik alkalommal arról kérdezgettem őket, hogy ott-
hon, ők hogyan élik meg a húsvéti időszakot? Érdekes 
volt hallani, hogy mindegyikük válaszában a család szó 
volt a központban: ilyenkor „együtt ebédel a család”, 
„együtt beszélget a család”, „együtt főz a család”, 

„otthon együtt énekel a család”. „Milyen hálá-
sak lehetünk, hogy van családunk!” - fakadt fel ben-
nem is a felismerés. Sőt, nagycsaládunk is van, 
amit egy bölcs, igazságos és szeretetteljes Atya tart 
a kezében. 

Merész kérdést tettünk fel magunknak az alka-
lom befejezésekor: „változtatott valamit a te éle-

tedben az a tény, hogy Krisztus feltámadt?”

Tetszett nekem az egyszerű és nagyszerű válasz, 
amit Márti fogalmazott meg: „másképp gondol-

kodom mindenről!” Milyen jó tudni azt, hogy 
másként tudunk gondolni mindenre, ami körülvesz 
minket és milyen jó tudni azt, hogy az emberekre is 
más szemmel tekinthetünk, ha ott él bennünk 
Krisztus.

A rejtvény vízszintes sorainak kitöltésével megkaphatod 
a függőleges szürke oszlop megfejtését. Ezt kell bekülde-
ned címünkre 2011. május 30-ig.

Kérdések:
1. Melyik tanítvány nem hitte, hogy Jézus feltámadt?
2. Melyik városban található a Via Dolorosa nevű utca?
3. Mit kellett cipelnie a cirénei Simonnak?
4. Mit tettek Jézussal a Golgotán?
5. A főpap neve, aki álmában megjövendölte Jézus halá-
lát.
6. „Én vagyok a … és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él.”
7. Kik gördítették el a követ?
8. Hol feszítették meg Jézust?
9. Mi volt Jézus feje fölé írva a kereszten?
10. Lázár nővére, aki drága kenettel kente meg Jézus lá-
bát.
11. Ki ajánlotta fel a népnek, hogy választhatnak Jézus 
és Barabbás között?
12. Mit hozott nekünk Jézus halála?
13. A város neve, ahol Lázár lakott.
14. Mi szólalt meg, miután Péter harmadjára is megtagad-
ta Jézust?

6

A kolozsvári tinicsoport és a „feltámadás”

Miske Andrea

Rejtvény 

A rejtvényt készítette: Berszán Panna és Módi Krisztina
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Tiniknek

Úgy két vagy három évvel ezelőtt egy temetésen 
történt. Vékás testvér olvasta a fent idézett ig-

everset. A Lázár sírjánál jelentette ki Jézus ezt a fon-
tos igazságot, majd megkérdezte Mártát: „Hiszed-é 
ezt?” Az igeolvasás utáni ünnepélyes csendben meg-
szólal az egyik sírásó, - gondolván, hogy neki szegez-
ték a kérdést: „Én nem hiszem!” Mindenki megdöb-
ben erre a nem várt közbeszólásra. „Íme egy őszinte 
ember!” – fordult felé Vékás testvér, majd néhány 
mondatban elmondta, hogyan lehet hitre jutni.

Nagyon sok ember így van a feltámadással. Nem 
tudja hova tenni. Miért kell feltámadni, ha egyszer 
meghalunk? Biztos, hogy jobb lesz a másik élet? Hol 
van az a halál utáni élet? Ilyen és ehhez hasonló kér-
déseket szegeznek nekünk.

Mit jelent az, hogy Jézus a Feltámadás és az Élet?

1. Földi élete során az Úr Jézus néhány embert fel-
támasztott, akik folytatták az életet addig, míg egy-
szer csak meghaltak. Ma sokan ilyen feltámadásban 
reménykednek, mert együtt szeretnének tovább élni 
valakivel, akit nagyon szerettek, de elveszítettek. Ha 
Jézus erről a feltámadásról beszélt volna, akkor való-
színű minden tanítványát feltámasztotta volna. De 
folytatni egy olyan életet, amely napról-napra gyen-
gül és romlik, nem nagy nyereség.

2. Tavasszal, amikor látjuk, hogy a természet szin-
te a halálból megújul, a fagyos dermedtségből 
minden kizöldül, akkor sokan azt mondják: 
„Most már értjük! Ez a feltámadás! Ha a ter-
mészet minden évben ezt meg tudja tenni, mi-
ért ne történhetne az emberrel is egy ilyen újra-
kezdés?” Igen, csak a fű a nyár hevében telje-
sen elszáradhat, a fa egyszer kiöregszik és el-
pusztul. Egyesek még tovább mennek és úgy véle-
kednek, hogy az életet valahol, valamilyen formá-
ban újrakezdjük, gyermekeinkben, unokáinkban, stb. 
De Jézus nem erről beszélt.

3. Jézus Krisztus a Fiúisten és így örök, Ő az élet. 
Amikor Őt megölték Sátán le akarta győzni, el akarta 
fojtani az életet, de erre nem volt ereje. Amikor Jézus 
feltámadt folytatta ugyanazt a tökéletes életet, amit 
azelőtt élt. Ő önként átmehetett volna a földi életből 
a mennyeibe, úgy ahogyan azt földre jövetelekor tet-
te. De céltudatosan ment át a halálon, hogy a halál-
ban levőket kivezethesse az életre.

4. És mi a helyzet velünk? Milyen feltámadás vár 
ránk? Az Úr Jézus úgy magyarázta Nikodémusnak, 
hogy a bűn miatt annyira kilátástalan a jövőnk, hogy 
az életet még egyszer kellene kezdenünk, vagyis „újjá 
kell születnetek!” Amikor bűnbánattal Jézus Krisz-
tushoz jövünk, és hittel elfogadjuk, hogy Ő fizetett bű-

neinkért a kereszten, kiengesztelve 
Isten haragos szívét; lelkünkben el-
indul egy új kezdet. Ezt a változást 
még testünk is megérzi, mert na-
gyon sok káros szenvedélytől megóvjuk. Sőt a Szentlé-
lek lakhelyévé is válik. De a bűn következménye miatt 
ez napról-napra gyengül, betegszik, erejét veszti. Isten 
azonban annyira szeret minket, hogy testünket is telje-
sen újjá akarja tenni. Nemcsak a lakót cseréli ki, ha-
nem „az épületet” is. Ez fog történni a feltámadás-
kor. Hogy ez megtörténjen, a réginek meg kell hal-
nia. Ezt egy gyönyörű hasonlattal Pál apostol úgy 
magyarázza (Korinthusi első levél 15. részben), 
hogy a vetőmagnak el kell halnia ahhoz, hogy 
az új csíra előbújhasson. Az a test viszont már 
nem lesz romlandó; olyan lesz, mint az Úr Jé-
zusé. Sőt János apostol kijelenti, hogy „olya-
nok leszünk, mint Ő.” 

Álmodhat-e a hernyó arról a gyönyörű 
életről, ami az átváltozás után a lepkére 
vár? Meglepetésében nem győz betelni a kü-
lönféle virágok szépségével, egyikről a másik-
ra röpköd. Mindez hasonlatnak is kevés ah-
hoz, amit Isten készít az Őt szeretőknek; a 
Biblia szerint olyat szem nem látott és fül 
nem hallott. Na ez a feltámadás és az élet!

Kérted-e már az Urat, hogy bűneid megbo-
csátva támassza életre lelked? Ha igen, ak-
kor várhatod a nagy átváltozás pillanatát, 

amikor találkozni fogunk azzal, Aki a 
Feltámadás és az Élet.
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Én vagyok a feltámadás és az élet



Évekkel ezelőtt történt, hogy egy angol kapi-
tány Liverpoolból New York felé vitte hajó-

ját, és az egész családja vele utazott. Egy éjszaka 
amint aludtak, forgószél csapott a hajóra és csak-
nem oldalra döntötte. A holmik egymásra zuhan-
tak, az utasok felriadtak és hamarosan meg-
tudták, hogy életveszélyben vannak.

Mindenki nyugtalan volt, egyesek ki-
ugrottak az ágyból és öltözködni kezd-
tek.

A kapitány 8 éves kislánya is feléb-
redt.

– Mi történt? – kérdezte ijedten. 
Elmondták, hogy vihar támadt a 

tengeren és a hajó veszélyben van.
– Édesapám a fedélzeten van? – 

kérdezte.
– Igen, édesapa a fedélzeten van.

A kislány visszafeküdt és néhány 
pillanat múlva a vihar ellenére nyu-
godtan aludt tovább. Tudta, hogyha atyja ott van, 
biztos kezekben van az élete. 

Kedves olvasóm, kinek a kezében van az éle-
ted? Az Atya elküldte egyetlen fiát az Úr Jézust, 
hogy életet, örök életet adjon nekünk. Én érettem 
és te éretted szenvedett a tiszta és szent. De nem 
maradt a sírba. – Feltámadt! Halleluja!

Ha valakiről valami furcsa hírt hallunk, amit 
alig tudunk elképzelni, mindig ezt gondoljuk – va-
lóban hihetek neki? – Hát IGEN. Az üres sír bizo-
nyítja, hogy Jézus feltámadott. Feltámadása bizo-
nyítja. Feltámadása bizonyította, hogy Ő az, aki-
nek mondja magát, Isten Fia.

„Feltámadása mutatja, hogy mindenki, aki elfo-
gadja és hisz Őbenne, fel fog támadni.”

A Japán katasztrófára gondolva, újból és újból eszembe 
jut „nem tudjátok sem a napot, sem az órát” mikor jön el az 
Úr. Legyünk készen!

Ha valaki befogadja Őt a szívébe, engedelmes eszközzé 
válik az emberszerető Jézus kezében. Érdekelni kezdi más 
emberek sorsa, odafigyel rájuk, felébred a részvét benne, 
mások szenvedése iránt, tenni akar értük valamit. Nem 
tudja elhallgatni, hogy az igazi boldog élet már itt e földön 
csak Jézussal lehetséges. 

Szeretnél te is nem csak tudni Róla, hanem személyesen 
megismerni? Mond az énekíróval együtt: 

Amint vagyok, nem várva hogy
Lelkemnek terhe, szennye fogy
Hozzád, ki megtisztíthatod
Bárány Jézus, jövök. 
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Csoportos 
játékok

Szavak nélkül

Kellékek:
- fehértábla, vagy nagyobb papírlapok
- írószerek
- kis cédulák, melyeken a feltámadással kap-

csolatos szavak állnak
- stopperóra

Osszuk a gyerekeket két egyenlő csoportba. 
A szavakat tartalmazó cédulákat összehajtogat-
va gyűjtsük össze egy kis kosárba.

Kérjük meg az első gyereket, hogy jöjjön előre 
és húzzon egy szót, amit senkinek se mutasson 
meg. Mikor a stopper indul, kezdjen el rajzolni a 
fehértáblára vagy a lapra, s a csoportja igyekez-
zen kitalálni. Ha a megegyezett idő alatt a saját 
csoportja nem találta ki, szabad a vásár, a másik 
csapat is találhat. 

Az a csapat kapja meg a pontot aki a helyes 
választ adja. Ezután a következő csapat küld 
egy jelöltet aki hasonlóan tesz majd. Így folytató-
dik a játék míg a szavak tartanak a kosárban.

Figyelj a szóra!

Kellékek:
- egy kendő

- egy síp

Válasszatok egy önkéntes jelentkezőt, aki elhagyja rövid időre 
a termet. Ez idő alatt a többiek közül válasszatok valakit, aki 
majd egy bizonyos helyről a síppal, vagy ha nincsen akkor egy-
szerűen tapssal, jelzi a helyét. A többiekkel egyezzetek meg, 
hogy igyekezzenek olyan zajt csapni, hogy a bekötött szemű 
gyereknek minél nehezebb legyen eltalálni a hang forrásához. 

Amint az önkéntes gyerek bejön a teremben kössük be a 
szemét és mondjuk el neki, hogy egy síp fog segíteni 

neki odatalálni ahhoz a személyhez, aki a cél, csak 
hogy lesznek zavaró hangok is amik próbálják majd 
eltéríteni, de ha ő majd csak a sípra figyel, célba 
ér. 

Indul a játék, a síp nem folyamatosan szól, 
csak olykor, s jelen esetben a társak igyekeznek 
teljes erőbevetéssel rossz irányba terelni. 

A végén beszélgethetünk arról, hogy mit je-
lent CSAK Isten hangjára figyelni, mi segít ilyen-
kor, s mi nehezíti a célba jutást.
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A kolozsvári gyerekek rajzai
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A név eredete: 
Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott 
negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A böjt után ezen a napon szabad 
először húst enni, húst maguhunkhoz venni: hús-vét. 

A következő évtized húsvét-
jainak dátuma:
2011. évi húsvét: április 24. 
2012. évi húsvét: április 8. 
2013. évi húsvét: március 31. 
2014. évi húsvét: április 20. 
2015. évi húsvét: április 5. 
2016. évi húsvét: március 27. 
2017. évi húsvét: április 16. 
2018. évi húsvét: április 1. 
2019. évi húsvét: április 21. 
2020. évi húsvét: április 12. 

Mikor van a Feltámadás Ünnepe? 
A zsidók, akárcsak az ókori népek többsé-

ge, a hónapokat a hold változásai alapján 
számították. Újholdtól újholdig tartott egy 
hónap. Mivel 12 ilyen hold-hónap 
hossza valamivel rövidebb egy évnél, 
időnként hozzáadtak még egy rövidebb 
kiegészítő hónapot is. A zsidók – a Bib-
lia szerint – a húsvétot, a zsidó év el-
ső hónapjának (Niszán hónap) 14-én 
tartották. Mivel a zsidó húsvét nem 
esett minden évben vasárnapra, a  ke-
resztyének az utána következő vasár-

napon ünnepelték az Úr Jézus feltámadását. 
Így lett a  keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéj-
egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Dátu-
ma március 22. és április 25. között változhat. 

Az ortodox egyházak azért ünnepelik más időpontban a 
húsvétot, mint a nyugati egyházak, mert az általuk hasz-
nál julián naptár szerint más időpontra esik a tavaszi nap-
éjegyenlőség.

Tudóska 10

Átváltozás képekben

A pompás királylepke átalakulása 
hernyóból pillangóvá

Ókori zsidó sír Haifa város mellett

(H. Péter)
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A teknősök. Valószínű-
leg közülük is a mada-
gaszkári sugaras teknő-
sök (geochelone radiata) 
élnek a legtovább, elér-
hetik akar a 188 éves 
kort is. A sugaras teknő-
sök súlyosan veszélyez-
tetett állatok, Madagasz-
kár déli részén élnek. 

A grönlandi bálna (balaena mysticetus). felnőtt koruk-
ra több mint 18 méteresre nőnek meg, testsúlyuk már 
születésükkor eléri az egy tonnát, a kifejlett állatok pe-
dig akár 54 tonnát is nyomhatnak. Mérések szerint a 
grönlandi bálnák átlagosan húsz-hatvan évig élnek, de 
néhány egyed életkorát 135, 159, 172, sőt, 211 éves-
nek határoztak meg. 

A sellőkagyló (arctica islandica) tengeri kagyló. A 
kagylók héján látható gyűrűket megszámolva, a 
fák évgyűrűihez hasonlóan, meghatározható az ál-
lat életkora. Olyan példányt is találtak amelynek a 
gyűrűi alapján 400 év körüli az életkora. Ezáltal ez 
a legidősebb ismert életkorú állat. 

Az óriáshordó szivacs (xestospongia 
muta) a Karíb-tengerben él. Akárcsak a többi szivacsok, ezek is sziva-
csos testű vízi állatok, testükön állandóan víz áramlik át. Nevét a hordó-
alakjáról kapta. A kutatók szerint 2000 évet is élhet. 

A simatűjű szálkásfenyő (pinus longa-
eva) a kelet-kaliforniai Fehér Hegységben 
él. A legidősebb ismert élőlény. Olyan 
egyedeket is találtak, amelyek akár 4000 
évesek lehetnek. Életkorára az évgyűrűk 
száma alapján következettnek. 

A Biblia leghosszabb életű emberei: Metú-
selah (Matuzsálem) 969 évet élt, Jered (Járed) 
962 évet, Nóé 950 évet. 

A hosszú életű állatok és növények életkorát nehéz meghatározni, csak 
bizonyos tulajdonságaikból lehet kikövetkeztetni.

Jézus Krisztus feltámadása után a tanítványai is támasztot-
tak fel halottakat. Az Apostolok cselekedetei szerint Péter fel-
támasztott egy Dorkász nevű nőt (akit Tábitának neveztek) 
és Pál is feltámasztott egy Eutikhosz nevű ifjút, aki elaludt és 
kiesett az ablakból, majd meghalt. 

Jézus feltámasztotta a …? 
Az Újszövetség szerint Jézus több személyt is feltámasz-
tott, többek között Jairus lányát (Mk 5,21-24 és 35-43), egy 
fiatalembert – a naini ifjút (Lk 7,11-17) és Lázárt (Jn 11,1 - 
44), akit már négy napja eltemettek. 

Pál apostol azt mondta, ha Jézus nem támadt 
volna fel a halottak közül, akkor a keresztyé-
nek lennének a legszánalmasabbak mindenki 
közül „Ha csak ebben az életben reményke-
dünk a Krisztusban, minden embernél nyomo-
rultabbak vagyunk” (1Korintus 15,19 ).
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Hosszú életu élolények:

A „tudóskát” összeállította Kulcsár Evelin, Kolozsvár



Kellékek: 
tojástartó vagy kettétört tojáshéj 
vízfesték 
ecsetek 
zsenília, burkolt hobby-drót 
ragasztó                 

Attól függően, hogy milyen korosztállyal dolgo-
zunk választhatunk a megtisztított kettétört tojás-
héj és a kivágott tojástartó között. 

Igazgassuk kicsit a tojáshéjat vagy a külön ki-
vágott tojástartó részeit úgy hogy az minél inkább 
egy tulipán formájához hasonlítson. Vízfestékkel 
vagy filccel fessük a „virágokat”. A zseníliaszálat, 
vagy ennek hiányában bármilyen könnyen hajlít-
ható drótot a mellékelt ábra alapján hajlítsuk 
meg, ez lesz a tulipán szára. Erre a görbületre ra-
gasztjuk majd a virágokat egyenként – majd szí-
nespapírból leveleket is ragaszthatunk a szárra. 

Kellékek: 
festett tojáshéj
ragasztó 
színes karton 
zacsik 
ceruzák 

Csoportosítsátok a tojáshéjakat 
színek szerint külön zacskókba.Kéz-
zel vagy egy vonalzóval óvatosan 
tőrjük közepes méretű darabkákra. 
Színes tojáshéj hiányában használ-
hatunk festetlen tojáshéjat, amit 
majd ragasztás után színezhetünk 
temperával. 

Rajzoljuk meg a kartonlapra azt a formát, amit majd ezekkel a darabkákkal ki 
szeretnénk tölteni. Egyszerű rajzokat készítsünk, nem túl sok részlettel. Kisebb 
gyerekek számára akár készen nyomtatott sablonokat is adhatunk. Ragasztóz-
zuk be a rajz belsejét, majd szórjuk be a megfelelő színű tojáshéjjal. Hogy még 
jobban rögzüljön, egy végső rétegként hajlakkal le lehet fújni a legvégén.

Ugyanezzel a módszerrel díszíthetünk dobozokat, poharakat, gyertyát, vagy 
éppen tányérokat. 

Kézimunka

Tojásból tulipán 

Tojásmozaik 

Mire használható még 
egy tojástartó?

Madáretető 

Palántaültetvény

Falidísz

Bálint Emese


