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Csapatban

J

átékra hívlak. A feladat nagyon egyszerű:
minél több ajándékot kell megtalálni csapatban.
Szerveződjetek négy fős csapatokba, ezek lesznek a „testvérek”. Kellékügyben szükség lesz csapatonként egy székre és egy kendőre. Az előkészületekhez tartozik az is, hogy rajzoljatok papírra
tenyérnyi nagyságú ajándékdobozokat – csapatonként legalább ötöt. Ezeket vágjátok ki. Testvérenként osszátok ki a szerepeket: ketten csak látnak,
de nem tudnak beszélni, sem mozogni, a harmadik csak beszél, de nem lát és ő sem mozoghat, a
negyedik pedig mozog, járkál, de nem lát. Már
csak a játékteret kell előkészíteni. A nem látó, de
beszélő és egyben nem mozgó csapattag a játéktérnek háttal ül a széken. (Ha több csapat játszik,
egymás mellé helyezzük a székeket egy vonalba.)
Vele szemben állnak a látó, de nem beszélő és
nem mozgó játékosok. A széken ülő hátánál mozoghatnak, keresgélhetik az ajándékokat a nem
látó csapattagok. Miután bekötöttük a szemeiket
és a széken ülők is leültek, egyszerű ragasztószalaggal felragasztjuk jól látható helyre a papírdobozokat. Ezt már csak a nem látó, nem beszélő és
egyben nem mozgó csapattagok láthatják. Ők fogják segíteni a játéktéren bekötött szemmel közle-
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kedő testvért, hogy merre induljon az
ajándékok keresésében, de úgy, hogy az
irányt, sebességet... elmutogatják a széken háttal
ülőnek, aki az elmutatott utasítások alapján, szóban
átadja (végig háttal ülve) a megértett információkat.
Az a csapat nyer, amelyik adott időn belül a legtöbb
dobozt gyűjti össze.
Rajtra az összes bekötött szemű játékos keresgélni
kezdi a dobozokat, ugyanakkor az összes ülő, de nem
látó játékos egyszerre kiabálja az útirányt a látó, de
nem beszélő csapattagok mutogatása alapján. Elsőre
valódi káosz ☺. De a kezdeti hangzavar után, amikor
már minden bekötött szemű játékos kiszűri melyik
irányító hangjára kell hallgatni beindul a jókedvű
keresés és egyik doboz a másik után kerül meg.
Valahogy így van az is, ahogyan családon belül a
testvérek kiegészíthetik egymást. A cél, hogy az Isten
által elkészített ajándékokat mind megtaláljuk: szeretet, öröm, békesség, örök élet, igazi, tartalmas kapcsolatok... És valóban történik úgy, hogy nem ugyanazok a tulajdonságok jellemzik családon belül a testvéreket: egyik beszédesebb, másik csendesebb, de
több a zenei tehetsége. Egyik jobban szereti, érti a
matekot, a másik jobban boldogul az irodalommal.
Egyik mindig jókedvű, sosem aggódik, a másik hamar kétségbe tud esni. Ha elfogadom, hogy ugyanabban a csapatban játszunk, a cél közös és Isten szeretettel teli kegyelme, hogy épp az a testvérem
aki, ha felismerem, hogy testvérem miben
nagyon jó, ugyanakkor én miben segíthetek neki, egyre több Isten által régről elkészített ajándékot találhatunk és oszthatunk meg.
További sok, közös, örömteli ajándékkeresést a
testvéreddel is!

Fénykép: a szatmári gyerekek a
nyári táborban a cikkben
ismertetett játékot játszák (2010)

Szilágyi Orsolya,
Szatmárnémeti

Csendes öröm

A

falevelek gyönyörű színekben pompáztak; sárga, rozsdabarna, vöröses ruhát öltött a természet. Az iskolába siető
kislány léptei alatt meg-megzörrent egy-egy lehullott levél, arcát
pirosra csípte az őszi hideg. Különleges napra virradt. Szíve nagyot dobbant amikor arra gondolt, hogy ma van a születésnapja.
„Ez a nap más, mint a többi” – dúdolta magában a jól ismert dallamot, s így előre boldog szülinapot kívánt magának.
Valóban különbözött ez a nap a többitől, de nem valami méregdrága meglepetés tette emlékezetessé, hanem a családi együttlét
csendes öröme. Legszebb ajándéka azon a napon a testvérétől kapott Biblia volt. Akkor nem mérte ő fel igazán annak felbecsülhetetlen értékét, de ma, felnőtt fejjel, örömmel vallja a jól ismert
bibliaverset: „Lábam előtt mécses a Te igéd, ösvényem világossága”
(Zsoltárok 119,105).
Drága kis olvasóm, beragyoghatta-e már ez a fény a te életed?
Ha igen, add tovább melegét másoknak egy jó szóban, kedves mosolyban, baráti segítségben!

Énekeljünk együtt!
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Számíthatsz a testvéredre!

M

ózes, Áron és Mirjám talán az egyik
legismertebb és legkedveltebb testvérhármas a Bibliában. Gondolkodtam azon, hogy
vajon miért olyan szeretettel gondolok mindig
rájuk? Talán mert hárman vannak és az ma
olyan menő? Vagy mert nálunk is három gyerek van a családban, ugyanúgy egy lány és két
fiú? Vagy mert nemcsak csupa jót és szépet olvasunk róluk, hanem egy-két rosszat is, és ez
olyan közel hozza őket hozzánk? Nem tudnám
megmondani, de az biztos, hogy mindig szeretettel és izgalommal hallgattam, hogyan rejtegették Mózest a szülei, hogyan őrködött mellette a nővére a Nílus partján és Isten gondviselése meg Mirjám leleményessége folytán, hogyan került vissza édesanyjához néhány évre.
Biztos vagyok benne, hogy különleges kötelék
volt Mirjám és Mózes között, hiszen Mirjám
sokszor végignézhette, amint édesanyja babusgatja, szeretgeti kisöccsét, de ugyanakkor azt
is, hogyan tette ki őt a biztos halálnak a fáraó
parancsára.
Vajon izgult? Vagy reménykedett? Esetleg
terveket szőtt? A Biblia erről nem beszél, de
arról igen, hogy végül csodálatos módon gondoskodott Mózesről. Isten volt az, aki bátorságot és bölcsességet adott Mirjámnak,
hogy a megfelelő időben cselekedjen!
Hát így kezdődik az ő történetük, és azzal
folyatódik, hogy Mózes a fáraó udvarában felnevelkedik, előkelő neveltetésben részesül,
mégsem tudja elfelejteni, amit édesanyjától hallott. Szíve mélyén tudja,
hogy az ő igazi családja Izráel népe
és neki ott a helye! A pénz, a gazdagság, a hatalom nem minden! A
zsidók Istene az egyetlen élő Isten, nincs más rajta kívül! Milyen jó, hogy Mózes ezzel tisztában
van és kész visszamenni a népe körébe és vállalni azt a nehéz feladatot, amellyel Isten megbízza. Igaz,
hogy vonakodik, tiltakozik, de milyen jó, hogy ott van a bátyja, akire
számíthat. Isten azt mondja neki,
hogy Áron fog helyette beszélni: „ő
lesz a te szád, te pedig istenként állsz mellette” (2Móz 4,16).
Hát nem csodálatos? Isten úgy teremtett bennünket, hogy kiegé-
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Igeharmat

szíthetjük egymást. Olyan boldog vagyok, amikor a kisebbik fiam szüntelen mosolyával, derűs arcával kiegészíti bátyja komoly, sokszor komor teBoros
kintetét. Vagy amikor látom, hogy
Emília
egymás között megegyeznek: én leírom neked a mese tartalmát, de te
rajzold meg nekem az állatokat! Mert az egyik
szépen rajzol, a másik sokat olvas és szépen ír.
Egyik testvér precíz a munkájában, és jól beosztja az idejét, a másik viszont mindig késésben van, de folyamatosan eláraszt mindenkit a
szeretetével. Nem tudom, nálatok hogy van, de
biztos vagyok benne, hogy ha szeretitek és segítitek egymást, akkor minden rendben van! Isten
annak örül, amikor gyermekei nem irigykednek
egymásra, hanem meglátják a másikban az értéket és segítenek neki azzá válni, amire Őt Isten elhívta.
Törekedjünk erre nemcsak a szűk családban, hanem a nagyobb családban is, a gyülekezetben! Isten Igéje azt mondja, „ti pedig
Krisztus teste vagytok és egyenként annak
tagjai” (1Kor 12,27). Talán kicsinek és gyengének érzed magad, de ha Krisztushoz tartozol,
akkor nem vagy egyedül!
Testvéreiddel együtt
csodálatos dolgokat vihetsz végbe! Légy még
ma az Övé!

Soma bizonyít

S

zínes ősz köszöntött Kerek-erdőre. Mindenki csodálta a színpompás erdőt, és egy
kicsit büszkék is voltak az állatok a csodás otthonukra. Egyik reggel a tüskés família útra kelt,
és mint a harci katonák meneteltek át az erdőn.
Elől ment Sün-papa, őt követte Sün-mama, utánuk a Sün-gyerekek: Sára, Samu és Soma. A
hajnali fényben Uhu bácsi hunyorogva nézte,
hogy hova menetel a Sün család, de annyira nem
volt kíváncsi, hogy megkérdezze tőlük.
A Szarka, aki mindent tudni akart, most sem
akart lemaradni semmiről, ezért egy darabig titokban repült utánuk, majd egyszer csak rájuk
rikácsolt.
– Hova mentek?
De válasz nem érkezett. Válasz helyett Sünpapa legyintett egyet, és folytatták tovább az útjukat. A Szarka visszafordult és azt kezdte híresztelni Kerek-erdőben, hogy a Sün család elköltözött az erdőből. A többiek csak találgatni
tudták, hogy vajon mi lehet az oka a költözésüknek.
Mindenki tudta Kerek-erdőben, hogy Sün Soma nagyon csintalan állat volt. Úgy mondják,
hogy megváltozott, de kevesen voltak, akik ezt
elhitték. Somának nem volt könnyű az élete,
mert mindenki azt várta tőle, hogy bizonyítsa a
változást. Nem ment mindig olyan könnyen,
ahogy sok kicsinek és nagynak sem megy olyan
könnyen ma sem.
Hova menetelt a Sün család? Ez volt mindenki
kérdése, és választ senki sem kapott. Eltelt az a
nap is, csak úgy, mint a többi. És így telt el a következő, és az utána következő nap is, míg egy
késő délután a Sün család ismét felbukkant Ke-

Mesesarok ovisoknak
– színezovel
rek-erdőben. Elől jött Sün-papa, őt követte Sün-mama, utánuk a Sün gyerekek: Sára, Samu és… Hova lett Soma? A
Szarkának erre is volt válasza.
– „Biztos elhagyták útközben” – gondolta magában, és már vitte is a hírt Kerek-erdő minden zeg-zugába.
Erre a hírre Uhu bácsi is felkapta a fejét, de mivel nem volt kíváncsi természet, csak magában törte a fejét. Kérdezni már senki nem mert, tudták, Sün-papa csak legyintene egyet a válaszadás
helyett. Nem volt bőbeszédű a Sün népség.
Ez idő alatt messze Kerek-erdőtől Sün
Soma egy fontos feladatot kapott. Távoli
rokonaik nagy bajban voltak. A Sün rokonok egy másik erdőben éltek, és egy
nap az egész család: szülők és a 12 Süngyerek csapdába esett és az emberek fogságába kerültek. Egy galamb hozta a
hírt Kerek-erdőben élő Sün családnak,
azért kelt útra az egész família, hogy segítsenek rajtuk. Kiszabadították a rokonokat, de a fogságot a Sün-anya és a 12
Sün-gyerek élte túl. Ki gondoskodik ezután annyi éhes szájról? Ki segít Sünanyának a 12 rakoncátlan Sün-gyerek
nevelésében? Ez nem volt kérdés, mert
Sün Soma azonnal tudta, hogy itt az ideje, hogy bizonyítson. Azt is tudta, hogy a
Nagy Király ezt várja el tőle. Soma ott
maradt a rokonoknál. Újra felépítette a
Sün-lakot. A nagyobb Sün-gyerekekkel
elindult élelmet keresni télire. Nem volt
könnyű feladat, annyi csintalan Sün-
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kölyköt nevelgetni. Soma olyan sokszor régi
önmagára ismert, ahogy a rosszaságaikat
látta.
– „De jó, hogy meg lehet változni!” – Sóhajtott fel örömmel Soma.
Mennyi panaszt és zúgolódást kellett
hallgasson Soma a Sün-gyerekektől, amint
a hegyre kapaszkodtak fel, hogy bejárják a
gyümölcsösöket élelem után keresgélve.
Még a tél beállta előtt Sün Sára és Sün
Samu meglátogatták a rokonokat. Nagy
volt az öröm az érkezésükkor, mert sok finomsággal megrakott kosarat hoztak magukkal. Nagy segítség volt Sün-anya számára Sün-Sára, különösen a kompótok elrakásánál. Samu pedig Somával együtt a 12
Sün-gyerek nevelésével és tanításával volt
elfoglalva.
Egy nap Sára és Samu odaállt Soma elé.
– Nem is olyan nehéz a te dolgod, Soma –
jelentette ki magabiztosan Sára. – Úgy gondolom, hogy erre mi is képesek vagyunk Samuval, elvégre mi vagyunk az idősebbek.

Soma elcsodálkozott és elszomorodott, de
hagyta, hogy Sára és Samu átvegye a helyét és a tennivalóit. Másnap káosz, rendetlenség uralkodott az egész Sün-lakban.
A Sün-gyerekek nem engedelmeskedtek
Sárának és Samunak, így ment egész héten. Sára és Samu szégyenkezve mentek
Samuhoz, és kérték, hogy segítsen nekik
rendet tenni.
– Tévedtem, elismerem, kérlek, bocsáss
meg! – mondta Sára.
– Megtanultam, hogy ne irigykedjem
másra – folytatta Samu.
– Nem könnyű feladat ezeket a kicsiket
nevelni, vezetni, de a Nagy Király bízta
őket rám, és minden nap erőt ad és segít
nekem, hogy szeressem őket, és türelmes
legyek velük. Nem haragszom rátok –
mondta Soma, és megölelte a testvéreit.

Kiss Adina
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A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd

Mózes

Levelek

Bár a vízben krokodilok soka,
Élesen csattogott milliók foga,
Kis kosarad békésen ringott,
Mert fölötte őrzőangyal vigyázott.

A 2012. július-augusztusi Harmatcseppek
rejtvényének megfejtése: Abinádáb

Később is őrzőangyal vezette utad,
S lám, veszélyes volt, nem esett semmi bajod.
Isten sok próbán átsegített,
És az Ő gyermeke mindig győzedelmeskedett.
S ahogy a próbákat kiálltad,
Isten jól megjutalmazta,
Te lettél a nép hőse,
A te életedet mindenki megismerte.

Matona csoport – Kolozsvári missziókerület

Helyes megfejtők: Szilágyi Sára – Szilágyballa, Kovács Viktória – Szatmárnémeti,
Kaszta Beatrix, Kaszta Roland – Hadadnádasd.
Jutalomban részesül: Kaszta Beatrix. Jutalmad postán érkezik. Gratulálunk!
Réka

Győztesek csoport – Zilahi missziókerület

Példát adtál kitartásba, hitben,
Ahogy a próbákat erővel vitted.
Amikor megláttad Kánaán földjét,
Elfogadtad Isten parancsát.
Nem ellenkeztél, nem követelőztél,
Isten akaratát betöltötted.
Ez nekünk is fontos példa,
Mert Isten az övéit mindig megóvja.
Matona csoport – Kolozsvári missziókerület

Matona csoport
– Kolozsvári missziókerület

Isten harcosai csoport
– Zilahi missziókerület

Légy hű Istenedhez,
mert Ő mindig veled.
Mi is Őt imádjuk,
dicsőítsük és áldjuk,

Parancs újra kiadva,
a bálványokat letiporva.
A Dániel Istenét imádni:
és csak Őt imádni.

--------------

De amikor benézett,
szíve megtelt örömmel.
Megmentette nagy Istene,
a király örömére.

Néped gyásza, mélyen meghatott,
S vele bátorságod elhagyott.
Királynővé tettek, vajon miért?
,,Talán épp e mostani időért.”

Dárius nagy rettegve,
ment reggel a veremhez.
Egész éjjel nem aludt,
mert aggódott az ifjún.

Hámán, királytól kap tejhatalmat,
Úgy érzi, neki jár minden hódolat.
Mivel nevelőd ezt megtagadta.
Zsidók irtására parancsát kiadta.

Bezárták a verembe,
de Istene megmentette.
Barát lett az oroszlánnal,
nem a gonosz katonákkal.

Dániel Istene

-------------

Parancs kiadva,
imádkozni nem szabad.
Nem kellett sokat várni,
mert Dániel imádkozott máris.

Ha tudtad volna akkor még
Mikor a király udvarába rég
Kiválasztottak hogy mily nagy feladat,
Népedért kell fölemelned szavadat.

A katonák dühösek,
mert Dánielnek jól megyen.
Nagy ember lett belőle,
mert a király kedvelte.

Buzdításom Eszternek

Gedeon
Gedeon! Gedeon! Ne légy kételkedő!
Bízzál az Úrban, meglásd, megsegít Ő!

Ima s böjt méltó hozzád,
Zsidó néped is számít rád.
Származásod el ne feledd,
Terve van az Úrnak veled.

Jelekkel bizonyította hatalmát,
legyőzte szíved bizonytalanságát.

Gedeoniták csoport – Zilahi missziókerület

-------------

Menj, gyűjtsd össze Izrael fiait!
Mondd el nékik az Úr szavait!

Bár lábad félelemtől remeg,
Népedért s éltedért tedd meg,
Király elé állni oly vakmerő,
De veled van az isteni erő.

„Az Úr ad még nektek egy utolsó esélyt,
Cserében hagyjátok el a Baál-istenét!”

Isten átvezeti övéit
S megmenti kegyeltjeit
Ki hittel jön Ő elé,
S a segítség már úton van felé.

Isten Veled lesz, nem vallasz kudarcot,
Győzelmed csak úgy lesz, ha szavát betartod.

Harcosok csoport
– Nagyváradi missziókerület

Az Úrért és Gedeonért!!! – hangzik a kiáltás,
Izrael népének, eljött a SZABADÍTÁS.
Jónás

---------Indulj hát Jónás, ne félj semmitől!
Mert aki küld, megvéd a veszélytől!
El is indul Jónás, de más irányba.
Jegyet vesz, utazik hajóra szállva.

Istennek nem tetszik, elébe áll,
Dobálják a hullámok a hajót már
Mindenki rémülten imádkozik,
Csak a próféta alszik.

A kapitány kérdésére beismeri bűnét,
És kéri, hogy őt a tengerbe vessék.
Ki is dobják remegve,
A háborgó tengerbe.

Hullámok között Isten eszköze, tátott szájjal
várja,
Hogy az engedetlen Jónást bekapja.
A mélységbe jegy nélkül utazik,
Félelmében sikolt, imádkozik.

A válasz hamar jön az őszinte imára,
Isten parancsára őt a hal szárazra kidobja.
A második küldetést teljesíti,
Ninivének ítéletét kihirdeti.

Tudja már mindenki, mi történik,
A király parancsára mindenki megtér, imádkozik.
-------------

Ujjong már Ninivé apraja-nagyja,
Hogy Istennek kegyelmét kapta.

Lara csoport
– Zilahi missziókerület

6

Zengjen a kürt! Lobogjon a fáklya!
Hiába menekül Midián királya.

Gedeoniták csoport
– Zilahi missziókerület

Lara csoport – Zilahi missziókerület

Tesó-teszt
Milyen a kapcsolatod a tesóddal? Válaszolj őszintén
az alábbi kérdésekre, és próbáld meg kívülről szemlélni
magatokat. Kérd meg a tesódat is, hogy válaszoljon a
kérdésekre, majd hasonlítsátok össze válaszaitokat.
Akár beszélgethettek is róla, én nem bánom :D
Tegyél egy ×-et a válaszod mellé :
Sokféle testvéri kapcsolat létezik. A tietek milyen?
 általában jóban vannak,
 általában utálják egymást,
 változó: néha jól, máskor meg sehogy sem értenek
szót.
Sorolj fel néhány témát, ami miatt biztos, hogy
össze tudtok veszni!
 kifecsegte a titkodat valakinek,
 árulkodott a szülőknek,
 ruhák, cipők,
 kaja, édesség: kié a nagyobb rész,
 házimunka: ki mit nem csinált meg, kinek kellett
volna,
 játék: elvette, kérdezés nélkül,
 meglökött, akarattal vagy véletlenül,
más: ______________________________
Ha már ilyen őszinte vagy, engedj meg még egy
kérdést: anyukátok, hogy viseli a csatáitokat?
 megpróbál igazságot tenni,
 mindkettőtöket megszid,
 távol tartja magát a vitáitoktól
 más: ______________________________.

Tiniknek
Ezek a kérdések arról szóltak,
ami most van tesó-ügyben nálatok.
Kui Enikő
A következő kérdés viszont a jövőről szól. Hogy képzeled el?
 majd ha nagyobbak leszünk (felnőttek), nem
fogunk veszekedni,
 remélem, más városban fog lakni mint én, eleget voltam összezárva vele,
 jó lenne, ha barátok is lennénk és számíthatnánk egymásra,
 azt tervezem, hogy mi leszünk a legjobb tesók!!!
Szeretném, ha tudnád, hogy tinédzserkorban
egyik fő eladatod nem a sikeres abszolváló, hanem
hogy megtanulj szeretni. Mást, jobban mint magadat. Megtanulni úgy érvényesíteni akaratodat, hogy
a másik ne szenvedjen melletted. Ehhez pedig a
gyakorlóterep a tesód meg az osztálytársaid. Ha sikerül úgy beszélgetned a tesóddal is, mint a legjobb
barátoddal, már tudsz valamit.
HA SIKERÜL úgy rendezned egy vitát, hogy:
– a másikat is megértetted,
– nem ordítottál vele végig, hanem le tudtál higgadni,
– be tudtad ismerni azt a kicsi részt amiben hibáztál,
– és bocsánatot tudsz kérni,
AKKOR jó okod van remélni, hogy boldog felnőtt
leszel.
Szóval gyakorolj!...

Hogyan oldjátok meg egymás
között a dolgokat?
 valaki bocsánatot kér magától
 valaki bocsánatot kér
parancsra,
 elfelejtitek a dolgot,
 verekedéssel tesztek
pontot a vita végére,
 nem oldjátok meg – háborúztok és kész,
 alusztok rá egyet, elmúlik,
elfelejtitek,
 megbeszélitek, mit fogtok
másként mondani vagy tenni,
hogy ne idegesítsétek egymást,
 más:
______________________________.
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Kitartás, József!
-------------Te voltál a legkisebb,
Neked ártottak a legtöbbet.
Elvették a ruhádat,
Kútba dobtak, ott hagytak.
Arra jött egy karaván,
S eladtak, mint kiskutyát.
Ne aggódj, és fel se vedd,
Mert erős a te lelked!
------------A fáraó börtönbe csukott,
Mert egy asszony így becsapott.
Megfejtetted az álmot,
Hát mi így gratulálunk!
Te lettél most nagy ember,
Mindenki téged szeret.
Szíved megbocsájtott,
Mert az olyan tiszta.
Kevés olyan ember,
Mint te vagy, oly tiszta.
Megmentetted a népet,
Az éhínség idején,
Testvéreid is eltartottad,
Bár gonoszul bántottak.
--------------Ne veszítsd el a reményt,
Azt kívánom neked,
Mert Ő veled van,
Megsegít és szeret.
Pillangó testvérek csoport
– Székelyföldi missziókerület

Mi jut eszedbe a „testvér”
szóról?
N.K.P.: jóbarát, segítőtárs, vitatkozás, nevetés.
A.H.: titkok átadása, megértő.
K.M.: árulkodás, védelmezés.
G.N.: több zsebpénz.
Gepárd csoport – Székelyföldi missziókerület

Tudjuk, hogy most nagy problémában
vagy,
S hogy minden bátorságra szükséged
van.
Isten segíteni fog Eszter, neked,
Imádkozunk érted, nem kell félned.

A szatmári tinicsoport létszáma
idén kissé megcsappant, de így is
maradtunk 13-an. Viszont hála
Istennek a jókedv és a lelkesedés
nem fogyatkozott meg, minden
vasárnap reggel rendszeresen találkozunk igét tanulmányozni,
énekelni, játszani.
Bátorítás a mi hősünknek

Mi vagyunk a „bátor lányok”
Eszternek segítői vagyunk.
Minden nap, minden órában segítünk
mindenkinek,
Ha szükség van ránk.

Ábel

Időutazók csoport
– Kolozsvári missziókerület

József, te nem vagy nyúl,
Nem ugorhatsz ki a kútból.
De ne add fel a reményt,
--------------De egyszer szolgakereskedők jönnek,
De te ne félj,
Nincs baj.
De jaj, elvisznek.
Egyiptom a cél,
Ne ellenkezz.
Ne csüggedj el, mert
Az Úr veled van
Kiszabadít téged,
Méghozzá azonnal.
Megfejted a fáraó álmát
--------------S ím, jön, a börtönőr hozza a kulcsokat!
Csikordul a zár, nyílik az ajtó: József hozd
magadat.
Hol ülsz? A főgondviselő székében.
Uralkodsz immár Egyiptomon.
Szolgahad lesi parancsszavad.
Nicsak, kik jönnek ott?
Kánaáni férfiak?
Éhesek tán ők is?
József, most büntethetsz!
Nézd csak, hogy térdelnek.
Mivel fizetnek majd, húsz ezüsttel?
Menjetek ti kémek, itt nincs mit keressetek.
Nem, mégsem lesz ez így jó, édes testvéreim.
Gyertek hozzám, József vagyok én!
Hozzátok atyánkat, lakjatok velem.
Szeressük egymást, megbocsátok nektek.

József

Máté
Evódia
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A rejtvényt készítette Sípos Sára.

Adina
Hanna

Csak légy bátor és erős, a Jó Isten veled lesz.
Ahasvérustól nem kell félned,
Mert, a te, a mi Istenünk, hatalmasabb tőle.
Rajta, hát Eszter királynő,
Meglesz a győzelem!

Riport a
szatmári tinikkel

Bátor lányok csoport
– Zilahi missziókerület

József csoport – Zilahi missziókerület

Rejtvény

Egészítsd ki a szavakat a hiányzó magánhangzókkal, és
egy ismert zsoltár első verseit
fogod kapni. Megfejtésként
küldd be ezeket az igeverseket
2012. december 30-ig.

A testvéri szeretet
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Aranyos az én testvérem,
De mindig mégsem szerethetem.
Néha verekszik és csúfol,
Sokszor, csak magára gondol.

Igaz, én sem vagyok mindig angyal,
Az én bajuszom is tele van vajjal.
Mondják is a szüleink,
Béküljetek ki megint.

Mondj egy élményt amit a
testvéreddel éltél át
Szűcs Rebeka: megírta a román
házimat
K.P.: a tesóm tanult biciklizni,
belém kapaszkodott és mindketten beestünk az árokba.
A.H.: egy alkalommal későn jutott eszembe, hogy nagytatánknak szülinapja van, gyorsan
összekaptunk valamit otthonról,
és mikor felköszöntöttük a testvérem megjegyezte: „Tata azt
sem tudtuk, mit szedjünk össze
neked”.
K.K.: Jó visszaemlékezni a közösen eltöltött nyarakra amit a
nagymamánknál tölthettünk.
K.M.: A tesómat magamra haragítottam, én felmenekültem az
emeletes ágyra, ő utánam akart
jönni de én visszalöktem ő pedig
egy nagyot huppant a földön.
O.M.: Mikor kisebbek voltunk,
sokat verekedtünk a tesómmal,
ilyenkor anya gyakran elővette a
fakanalat (nem főzés céljából).
Egyszer, mikor nem volt otthon,
eltüntettük az összes fakanalat.
G.N. Egyszer mikor verekedtünk
a bátyámmal, az ágy nagy
reccsenéssel eltört alattunk.
N.K.P.: Mikor a testvéremet
kergettem, ő bevágta előttem az
ajtót, amiből kitört az üveg, és
összevágtam magamat.
Sz.D.: Valamelyik nap hazaérve
az iskolából, azt vettem észre,
hogy öcsém gondoskodott róla,
hogy a cukorkás dobozomat üresen találjam. Sajnos azóta ez
rendszeressé vált.
Tanítók: Sípos Tímea
és Antal Lídia

Nehéz a bocsánatkérés,
Tombol bennem minden érzés.
Végül mindenki megbocsájt,
És haragom békességre vált.

Milyen áldozatot hoznál meg a
testvéredért?
Sz.R.: Elvinném a „balhét” a szüleimmel szemben.
A.H.: Az iskolában bárkivel szemben megvédem.
K.M.: Segítek a házi megoldásában.
A.H.: Ha beteg, segítek az ápolásában.
O.M.: Kölcsön adom a ruhámat.

Este ha lefekszik és elalszik,
Ránézek, és szívembe szeretet gyűlik.
Akkor elfelejtek minden rosszat,
Szeretem a kis tesómat.
Szűcs Dániel

Krisztián

Milyennek látod a kapcsolatotokat 20 év múlva?
B.P.: Biztos segíteni fogunk egymáson ha gond van.
M.Sz.: Biztos jobb lesz mint most,
remélem nem fogunk verekedni.
Sz.R.: Remélem, hogy jó lesz, az ő
gyerekei menekülni fognak majd
hozzám.
A.H.: Nem akarok vele egy házban
lakni, de azért remélem sok közös
programunk lesz.
K.K.: Szeretnék külföldre menni,
és így remélem támogatni is fogom
tudni.

Dániel

Mirjám

Salomé

Peti
Andi
Beni

Dániel

Tábita

Szilvi

Eszter
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Szurkolok neked, lélekkel és szívvel,
Imádkozok érted, s buzdítalak téged!
Ha az Úr van veled, ki van ellened?
Higgyél Benne és Ő segít neked!
Márdokeus és a zsidók számítanak rád,
Az Úr segít neked, bízzál benne, nézz fel rá!
Böjtölök, és imádkozok érted,
Az Úrnál semmi sem lehetetlen!

Jósiás te bátor király!

Az Úr segít neked, veled van minden helyzetben,
Neked csupán imádkozni kell, és bíznod benne!

Jósiás, ki a legbátrabb volt,
Nem félt, mert az Isten vele volt.
Ő minden ellen harcba szállt,
Tört, zúzott a bálványokon át.

Hámán gonosz terve nem teljesedhet be!
Beszélj a királlyal, menj be eléje!
Állj bátran a király elé, pálcáját kinyújtja feléd,
Az Istennek gondja van rád, légy erős és sose félj!

Páska ünnepét pontosan megtartotta,
És Isten szavát felolvastatta.
Népét megtérésre hívta,
Hogy legyen a szívük tiszta.

Eszter csoport
– Zilahi missziókerület

Bízz az Úrban Jósiás,
Hogy tied legyen a mennyország.
Népednek példaképe légy,
Hogy lássák benned: az Isten él!

Nem volt könnyű életed, de kitartottál,
S megmentetted az embert, Istenhez hű voltál.
Ezért vagy te hős, s lettél a kedvencünk,
Mi tovább szurkolunk, s imánkkal kísérünk.

Te egyből felismerted a rég látott családot,
Minekünk hős maradtál mégis szíved meglágyult.
Visszafogadtad őket, felismertetted magad,
S az egész családodat elláttad egymagad.

József csoport – Zilahi missziókerület

Amikor az álmot megfejtetted,
Tudtuk, hogy Isten vezetett téged.
Tizennégy év nem volt könnyű neked,
De mindig ott volt Istened veled.

Reménység csoport – Székelyföldi missziókerület

----------

József a hős!

RHBC csoport
– Nagyváradi missziókerület

Győztesek csoport – Székelyföldi missziókerület

Majd jött az éhség, ott voltál élen,
Az első év a legkönnyebb ebben.
Testvéridnél is elfogyott az élelem,
Egyedül nálad volt csak védelem.

A zsidóknak üzentél, ők hallgatnak szavadra,
Három napig éjjel-nappal nem esznek, nem isznak.

Eszter csoport – Zilahi missziókerület

Az első év bő termése meghozta a kedved,
Ezért átadták Egyiptom vezetését neked.
Amíg te ott voltál Egyiptom virágzott,
Mert Isten szeretett és bölcsességgel megáldott.

Mástól nem lesz szabadulásunk, ha te hallgatsz,
Így elveszel, és elveszik az atyád háza.
Nem hiába lettél királynővé választva!
Nem látod be, hogy ez az Isten akarata?

Az Úr jelenléte a pusztai vándorlás folyamán
Bizonyára olvastad a Bibliában, az Úr mennyi sok csodán keresztül mutatta meg magát Izráel
népének a pusztai vándorlás során, úgyhogy az összes környező nép megtudta, hogy az Úr
hatalmas kézzel vezeti népét. A továbbiakban néhányat megemlítünk ezek közül.
Sajnos a nép ennek ellenére rengetegszer vétkezett Isten ellen, amiért az Úrnak újból és újból
meg kellett őket büntetnie.
Miután az egyiptomiakat tíz csapással sújtotta, a fáraó serege üldözte
Izráel népét. Az Úr kettéválasztotta a tenger vízét és Izráel szárazon
kelt át a tengeren, majd az egyiptomi sereget a víz elnyelte.

Az Úr először égő csipkebokorban jelent meg Mózesnek, amikor megbízta őt a feladattal, hogy kiszabadítsa
Izráel népét az egyiptomi fogságból.

Tudóska
Mózes negyven nap és negyven éjjel az
Úr jelenlétében maradt a Sínai hegyen.
Az Úr kijelentette neki a szövetség parancsolatait, és átadta neki a saját ujjával írt kőtáblákat amelyekre felírta, a
szövetség igéit, a tízparancsolatot
(2Móz 24-31).
A pusztai vándorlás során az Úr nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop
által vezette a népet (2Móz 13,21-22).

Isten negyven évig mannával
táplálta a népét a pusztában.
A manna fehér volt, mint a
koriandermag, íze pedig
olyan, mint a mézeskalácsé.
Reggelente kellett szedni, mielőtt a nap forrón sütött. Minden nap csak az aznapi adagot kellett szedni, kivéve a
hatodig napon, amikor a
szombatnapi adagot is.

Izráel népe újból zúgolódott az Úr
ellen, ezért Isten mérges kígyókat
küldött rájuk, és sokan meghaltak.
Miután bűnbánatot tartottak, az Úr
parancsára Mózes készített egy
rézkígyót és kitűzte egy póznára.
Akit megmart a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
(4Móz 21,6-9).

Egy alkalommal a nép zúgolódott Mózes és Áron ellen, hogy
miért csak ők vezetik a népet.
Az Úr megparancsolta Mózesnek, hogy helyezzen el tizenkét vesszőt, a bizonyság sátrában, nagycsaládonként egy-egy vesszőt. Másnapra, az Áron
vesszeje kivirágzott bimbót fakasztott, virágot növelt, és mandulát
érlelt. Így adta az Úr tudtul, hogy Áront választotta ki (4Móz 17,1728).
Amikor a sokaság vizet kért a pusztában, Mózes ráütött a sziklára és az
Úr vizet fakasztott a belőle. Ebből a
zúgolódó nép meglátta, hogy az Úr
velük van (2Móz 17,1-7).

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában. ISSN 2066-4184
Szerkesztő: Dobai Réka. Solczi Klára: grafika.
Havas Péter: tördelés, grafika. Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti.
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Bátor lányok csoport – Zilahi missziókerület

Őszi játék termésekkel, levelekkel
– legkisebbektől a legnagyobbakig
Hozzávalók: színes, őszi, préselt levelek, gesztenye, makk, toboz, színes papír, karton, dekor gumi, zsenília drót, fogvájó, folyékony ragasztó, ragasztó gyurma, filctollak stb...
Készülhet családi portré, kedvenc állatod, mesebeli hősöd... A megvalósítási lehetőségeknek csak
kedved és kreativitásod szabhat határt.
A préselt leveleket folyékony ragasztóval rögzítettük a színes karton alapra. A tobozállatkák testrészeit ragasztógyurmával rögzítettük. A gesztenyebáb
részeit pedig fogvájóval rögzítettük egymáshoz. Jó
szórakozást!

Dániel pártfogói csoport – Székelyföldi missziókerület

Dániel csoport – Kolozsvári missziókerület

Kézimunka

Családi kép egyszerűen
Ötletes ajándék lehet belőle, de különleges díszévé is válhat a nappalinak ez a színes papírból kivágott kép.
Nincs szükséged egyébre csak színes kartonra (ez lehet egyszínű vagy mintás karton – tetszés szerint alakítva), egy vastagabb kartonra / vászonra az alaphoz, papír ragasztóra esetleg kétoldalú, a 3D technikánál
használatos vastagabb ragasztóra, ollóra és ami elengedhetetlen a családtagok jobb vagy bal kezére.
A kartonra rajzoljátok körbe mindenik családtag jobb (vagy akár bal – lehetőleg ugyanaz a kéz legyen mindenkinél) kezét. Vágjátok pontosan körbe. Az általatok választott alapra ragasszátok fel csökkenő sorrendben
az így kapott kezeket: alul legyen édesapa keze, utána édesanyáé, legnagyobb testvér, kisebb, még kisebb
testvér...és felül legyen a legkisebb testvér keze. Az alap maradhat természetes színében, akár le is lehet festeni vagy lehet használni egy elütőbb színű színes papír alapot.
További ötletek:
- Ha nagyobb az alap, a középre egymásra ragasztott kezek mellé körben családi vagy személyes fotók is
kerülhetnek.
- A saját kezén, a kicsüngő ujjbegyekre mindenik családtag felírhatja kedvenc igeversét / igehelyét vagy egy
jókívánságot az épp soron következő ajándékozottnak.

