
Nem is értem mi az oka, hogy a „pukk”-osjáték ennyire felkapott. Eddig bármilyengyermekcsoporttal próbáltam ki, rövid időn be-lül ez lett a kedvenc.
A játékosok körben állnak. A játékvezető rá-mutat egy játékosra vagy hangosan kimondja anevét. Az illető gyerek hirtelen leguggol, a kétszomszédja pedig egymás felé ujjal célozva puk-kot kiált. Aki később mondja a pukkot, kiesik ajátékból. Ez addig megy, amíg csak ketten ma-radnak a játékban. A két utolsó játékos párbaj-ra készülve egymásnak háttal áll. Számolásraelindulnak és lépnek kb. hármat, majd a játék-vezető jelére hirtelen megfordulnak és célozvapukkot kiáltanak. A leggyorsabb játékos győz.

A mostani osztályomban is felér egy jutalom-mal, ha ezt játsszuk. Azonban megfigyeltem,hogy pár tanulónak csak addig szuper ez a já-ték, amíg nyerésre áll. De amint kiesik a játék-ból, máris hallatszik a morgás, panasz, duzzo-gás, hogy milyen ostoba játék. Lehet veled iselőfordult már. Előtte pár perccel még ugyanaza gyerek könyörgött, hogy játszhassuk, aki mostduzzog, kiabál, mérges. Fél óra múlva pedig, új-ra jókedvvel vesz részt a játékban. Ugyanaz ajáték, ugyanazok a gyermekek, különböző érzel-mek.
Ugyanaz az ige, bibliai történet, hasonló ol-vasók, de mégis különböző hozzáállás, különbö-

ző gyümölcs, eredmény. Biztosan sok-sokbibliai történetet ismersz már, de vajon is-mered-e rajtuk keresztül egészen közelről Istent?Engedted-e Neki, hogy átformálja beszéded, érzel-meid, cselekedeteid, gondolkodásod Igéje alapján?
Utazás közben, szeretek kinézni a busz ablakán.Minden évben, tavasszal, ahogy jobban melegszikaz idő a határban, egyre több földdarabot készíte-nek elő a vetésre. Felháborító azonban azt észlelni,hogy a frissen felszántott, előkészített földterületszélére néhány felelőtlen ember rendszeresen ki-hordja a szemetét. Aztán a kóbor kutyáknak, szél-nek köszönhetően hamar szét is terül. Pedig az afölddarab veteményezésre lett előkészítve, hogy el-szórják benne a különböző magvakat. Helyette csakválogatott szemét marad. Még látványnak is rossz.
Isten engem és téged is arra teremtett, hogy az Ődicső jelenlétében éljünk gyümölcsöző életet Vele.Mi pedig a Sátán tanácsára hátat fordítottunk Ne-ki, és megtöltöttük életünket, mindenféle csillogó-villogó kincsnek látszó szeméttel. Azonban Igéje ál-tal naponta figyelmeztet Isten, mi az igazán érté-kes, mi az ami mélyen meggyökerezve életünkbensokszoros termést hozhat.
Mivel töltöd meg napjaidat? Mire fordítasz időt:tanulás, tévézés, számítógépes játékok, internet,olvasás, beszélgetés, segítségnyújtás...
Kívánok értékes dolgokkal gazdagított örömteliidőtöltést!

Játék után igaz valóság
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Ültettél-e valaha magvakat? Mi-lyen érzés volt látni, hogy kikel?
Bogya Benjámin (14): Én már ve-tettem el magot, méghozzá paszulyt, ésjó volt látni, ahogyan csírázik. Ez egyházi feladatom volt biológiából.
Virágh Hilda (14): Különleges érzésvolt. Nagyon féltettem és vigyázva ápol-tam őket.
Virágh Eszter (15): Igen, ültettem.Jó volt látni, hogy elmozdul és növek-szik, nem marad ugyanabban az álla-potban.
Micloiu Alex (12): Igen, ültettem.Nagyon jó érzés volt.
Ceterci Norbert (14): Igen, ültettemtöbbféle magvakat.
Milyen „madarakat” használ fel agonosz arra, hogy elkapkodják azigemagvakat, és milyen módon teszikezt?
V.H.: Más embereket használ fel arra,hogy elvonják a figyelmünket és olyandolgokkal kísértsenek, amelyeknek ne-hezen állunk ellen.
V.E.: Például a büszkeség, önteltség"madarait", de számomra a zene és film"madarai" okozzák a problémát. A zené-nek és a filmnek sikerül a leghamarabb"kimosni" Isten Igéjét a fejemből, majdátröpíteni egy álomvilágba.
M.A.: A gonosz azt akarja elérni, hogyne fogadjunk szót, ne olvassuk az igét,ne imádkozunk, ne menjünk imaházba.
C.N.: A gonosz felhasznál többfélemadarat, kísértést, hogy rabul ejtsenbennünket.
Néhány mag a példázatban kiszá-radt, mert nem volt gyökere. Hogyangyökerezhet meg életünkben az ige-mag?
B.B..:Úgy, hogy jó talajba esik ésgyümölcsöt fog teremni.
V.H.: Mindennapi gyakorlással és sokimával.

V.E.: Szerintem csak akkor gyö-kerezhet meg bennünk az igemag, haaz érdekel is minket, ha teljes szí-vünkből akarjuk azt megismerni éstényleg törekszünk arra, hogy meg-értsük Isten szavát, akkor Ő biztossegíteni fog abban, hogy megértsükazt és gyökeret eresszen bennünk.
M.A.: Az életünkben az igemagakkor gyökerezhet meg, ha foglalko-zunk Isten igéjével és sokat imádko-zunk.
C.N.: Az igemag akkor gyökerezikmeg, ha tápláljuk igével.
Szerinted mit jelképeznek a„tövisek” a példázatban?
B.B.: Szerintem a Sátánt, a bűnt.
V.H.: A világ gondjait.
V.E.: A bálványainkat. Ez lehet apénz, a számítógép, a pihenés stb.
M.A.:Szerintem a tövisek a példá-zatban azt jelentik, hogy valaki hall-gatja az igét, de elmegy a füle mellettés a világi dolgokkal foglalkozik.
C.N.: A tövisek jelképezik az ör-dög eszközeit, például a rossz társa-ságot.
Mit tehetsz azért, hogy jó földlegyen a szíved?
B.B.: Megpuhítom kőszívemet ésígy az igemag a jó földbe eshet (aszívünkbe), és jó gyümölcsöt fog te-remni.
V.H.: Fogadd el Isten parancsola-tait, tartsd be azokat, és kérd Istensegítségét, hogy munkálkodjon ben-ned.
V.E.:Szerintem teljes szívünkbőlés örömmel hallgassuk Isten szavát,törekedjunk arra, hogy megértsükazt, és törekedjünk arra, hogy a"szürke hétköznapokban" éljünk úgy,ahogy azt Ő szeretné.

M.A.: Ahhoz, hogy jó föld legyen aszívem, kell, hogy sokat imádkozzakés az Úr igéjével foglalkozzak, jól vi-selkedjek a családban, az iskolában.
C.N.: Meg kell térni és befogadniaz igét.
Hogyan látható meg konkré-tan az életedben az, hogy az el-hintett igemag jó földbe esett?
B.B.: A cselekedeteinkben megfi-gyelhető.
V.H.: Ha a mindennapi kísértéseksorán mindig te győzöl és másoknakis bátran mondod a jó hírt, akkor tu-dod, hogy a mag jó földbe esett.
V.E.: Látja rajtunk a környeze-tünk, hogy mások vagyunk. Példáulnyugodtak maradunk stresszeshelyzetben vagy nem válaszolunkvissza indulatosan. Így megláthatjákaz emberek, hogy Valaki áll előttünkés vezet.
M.A.: Viselkedésem által.
C.N.: Onnan, hogy bizonyságotteszek az Úrról az embereknek.
Szerinted miért beszélt az ÚrJézus példázatokban?
B.B.: Azért, hogy az ŐT hallgatókmegértsék.
V.H.: Azért, mert jobban megértikaz emberek, ha mindennapi példákathozol fel.
V.E.: Szerintem azért, hogy azegyszerű emberek is megérthessékazt. Legyen "élet szaga" ennek azegésznek, ne csak kegyes beszéd.
M.A.: Az Úr Jézus azért beszéltpéldázatokban, hogy jobban megért-sük az igét.
C.N.: Azért, hogy jobban megért-sék az igét az emberek.
Köszönjük válaszaitokat!
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Kérdezett: Bányai Betty és Bogya Emese

Interjú a nagybányai gyülekezet tinicsoportjával
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Igeharmat

Voltál már egy híres ember közelében? Résztvettél már világbajnokságon? Hát egy igazi vi-lágsztár koncertjén? Képzeld csak el, milyen fantasz-tikus lehetett Jézus tanításait élőben hallgatni. Mert-hogy ő nem csak egy sztár, vagy egy híres ember, ŐIsten. A világmindenség teremtője, fenntartója, a nap-és bolygórendszer ismerője, de ami a legfontosabb, azemberiség megváltója is. Csodálatos lehetett hallani aszavait, látni az arckifejezését, gesztusait, követni agondolatmenetét.
Az Úr Jézus sokat prédikált és rengetegen jöttek,hogy hallgassák Őt. Az Ő szavaiból erő áradt, a be-tegeknek gyógyulás, a szegényeknek örömhír,evangélium. Az egyik ilyen alkalommal a tengerhezment. Beszállt egy hajóba és kezdte a példázatot:„Íme, kiment a magvető vetni...” Most egy pillanat-ra felejtsd el a gépeket és képzelj el egy Jézus-korabeliembert, aki a kezével szórja a magot a földbe. A talajelő van készítve, felszántva, s azok a magvak, amelyekide hullanak, jó helyre kerülnek. De megtörténik, hogya szél néhány magvacskát elrepít a szántóföld mellettiútra, ahol kemény a talaj. Itt aztán az arra repülő ma-darak egykettőre felcsipegetik. Vannak olyan magvak,amelyek sziklás helyre hullanak, ahol kikelnek ugyan,de mivel a gyökerük a sziklák miatt nem tudott mély-re kerülni, hamar elszáradnak a tűző napsugaraktól.A magvető azt sem láthatja, hogy a szépen felszántottföldben néhol tövisek magvai is megbújnak. Ezek az-tán a kikelt magvakkal együtt nőnek, de hamarosanerősebbek lesznek és megfojtják a jó növényt.
Benned is feltevődik most a kérdés, hogy mit jelentJézusnak ez a példázata? Hidd el, nem vagy egyedül.Az akkori hallgatósága sem értette. Sőt, a tanítványaiis megkérdezték, hogy mit jelent ez a példázat. EkkorJézus megmagyarázta: a magvető az Igéthinti, vagyis prédikál. Ő nem csak a lelki-pásztor lehet a szószékről, hanem a vasárnapiiskolai tanítód, édesapád a családi áhítaton,barátod, aki a nehézségeid közben bátorít azIge által, édesanyád, aki eszedbe juttat egyigét, amikor épp valami rosszra készülnél, éssorolhatnám. De mi lehet a talaj, vagy a szán-tóföld? A te szíved. Vajon a hallott ige eljuta szívedig? Mélyre kerül? Annyira mélyre,hogy napokig gondolkodsz rajta és enge-delmeskedsz neki? Vagy még igehallgatásközben is azon töröd a fejed, hogy milyen ru-hát veszel fel a következő napon, melyik játé-kot próbálod ki a számítógépen? Ha így van,akkor éppen ezek a gondolatok azok a mada-rak, amelyek elkapkodják az ige- magot ésnem tudnak mélyre jutni benned.

Arra gondolsz, hogy ez nem veled tör-ténik? Mert téged igenis, megérint az

Ige. A múltkor is, amikor az utolsóítéletről volt szó, elhatároztad,hogy megtérsz és új ember leszel.Ezt igenis komolyan gondoltadmindaddig, amíg haza nem értél azistentiszteletről és eszedbe nemjutott, hogy nem fejezted be a házit, és mégmennyi elintéznivalód van! Ó, ezzel már el is fe-lejtetted, mire készültél az Ige hallgatása közben.Nos, ekkor a szíved a sziklás földhöz hasonlított.Növekedni kezdett benne a jó mag, de nem tudottmegmaradni, mert terved csak a gondolat szintjénmaradt.
De mi van, ha ennél többre is eljutottál, kérde-zed. Ha imádkoztál, és eldöntötted, hogy attól anaptól kezdve komolyan veszed az igeolvasást,imádkozást. El is kezdted, aztán három-négy nap,egy hét, két hét után minden maradt a régiben.Mert engedted, hogy a közömbösség, engedetlen-ség, lustaság tövisei elszaporodjanak és tönkrete-gyék a jó elhatározásaidat.
Milyen talaj a te szíved? Ha jó és termékeny,akkor az Igét szívedben forgatod, mint Mária,gondolkodsz rajta, engedelmeskedsz neki, és gyü-mölcsöt teremsz: hálát adsz mindenben, megbo-csátasz azoknak, akik megbántanak, szorgalma-san végzed a munkádat és szereted az Igét, em-bertársaidat és arra törekedsz, hogy életeddel jópélda legyél a hitetlen barátaid előtt. Légy jó talaj!

Légy jó talaj!
BorosEmília

3
Harmatcseppek - 2013. január-február



Mesesarok ovisoknak– színezovel

Különleges tél köszöntött be Kerek-erdőbe, olyan szeszélyes volt azidőjárás, és egyik nap annyira különbözötta másiktól, mintha naponta változtak vol-na az évszakok. Egyik nap fagyos szél ha-sogatta a fákat, másnap enyhe napsugársimogatta az otthonukból kimerészkedőállatokat. Egy másik reggel, pedig min-dent hó borított.
Ilyen szeszélyes és különböző volt azegyik rókacsalád négy rókakölyke is. Rudivolt a legnagyobb. Szülei igyekeztek a jóranevelni, de hiába. Ami rossz, csak megfor-dult a fejében, azt véghez is vitte. Sok bá-natot és könnyet okozott a szüleinek.
Rubinka másabb volt. Mindig meghall-gatta a szülei tanácsát, csak azt megfo-gadni és teljesíteni volt nagyon nehéz szá-mára. Félős volt és bátortalan. Mindig azjárt a fejében, hogy valami rossz fog tör-ténni, és ettől félt egész nap. Csúfolódtakis vele a testvérei is, és a többi állatok is.
Rolf volt a legvidámabb a testvérei kö-zül. Hízelgett is mindenkinek, ahogy csaktudott. Úgy tűnt, hogy ő a legkedvesebb,és ő a leghajlandóbb a legtöbb jót megten-ni. De mindez csak jónak látszott, mertamint felbukkantak a barátai, azonnal el-felejtett minden jót, és éppen olyan rosszvolt, mint Rudi.
Roni volt a legkisebb: kedves, csendes,engedelmes, és nagyon sokszor észre semvették őt a többiek. Szülei nagyon sokörömet leltek benne.

Egy reggel útnak indultak mind a négyen. Elkellett menjenek a szomszédos erdőbe meglátogat-ni a beteg nagynénit. Róka-mama megpakolt egykosarat ennivalóval, és a rókakölykök lelkére kö-tötte, hogy a nagynéninél gondosan takarítsanakki, aprítsanak tűzifát, és kérdezzék meg, hogy mi-ben tudnának neki még segíteni.
Rudi elrohant már az első bokor után, és eszé-ben sem volt a testvéreivel menni. Hiába könyö-rögtek neki, hiába kiabáltak utána, már árkon-bokron túl járt.
Útközben összetalálkoztak a többi rókakölyök-kel, amint épp szánkózni indultak a domboldalra.
– Gyere velünk szánkózni, Rolf! – kérlelték atöbbiek.
– Nem mehetek, most látogatóba kell mennem abeteg nagynénihez – válaszolta kissé kedvetlenülRolf.
– Ne törődj vele, elmegy Rubinka meg Roni. Tegyere velünk, meglátod, jó móka lesz.
– Ne hallgass rájuk, mert a nagynéni sokkalfontosabb, mint a szánkózás! – kérlelte kedvesenRoni a testvérét.
– Menjetek csak előre, én úgyis gyorsabban tu-dok futni, és beérlek benneteket, csak háromszorcsúszok le a domboldalon – mondta Rolf a két test-vérének.
Szomorúan útnak indult a két kis rókakölyök.Már rég elhagyták Kerek-erdőt, és már a mezőnjártak, de Rolf még nem érte utol őket. Rolf telje-sen megfeledkezett a testvéreiről, meg arról, hogymit ígért, és hogy szülei hova is küldték. Csak csú-szott le a domboldalon egymásután többször is.
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A négy testvér
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A mezőn Rubinka és Roni puskadör-gést és kutyacsaholást hallottak. Va-dászok voltak a közelben. Rubinka ezthallva úgy megijedt, hogy azonnal le-tette a kosarat, és elkezdett futnivissza Kerek-erdőbe, ahogy csak bírt.Roni magában maradt. Nem volt mittennie, az ég felé nézett, és a Nagy Ki-rály segítségét kérte, hogy jusson át amezőn a másik erdő széléig észrevét-lenül. Összeszedte minden bátorságátés a kosár ennivalóval óvatosan, deugyanakkor gyorsan kapkodta aprólábait. Sikerült átjutnia a szomszédoserdőbe. Hamarosan ott sürgött-forgotta beteg nagynéni otthonában. Fát sze-degetett, felaprította, kiseperte a ké-ményt, megrakta a tüzet, megmelegí-tette az ételt, és gyógynövényekből te-át is főzött. A nagynéni nem győzötthálálkodni Roni rókának.
– Áldjon meg a Nagy Király, drágagyermekem, hogy ennyi jót tettél ve-lem – mondta a nagynéni.

– Szeretettel tettem ésörömmel – válaszolt boldo-gan Roni.

Késő estig dolgozott, majd a nagynéni ké-résére, éjszakára is ott maradt, csak másnapreggel indult útnak, miután minden munkátelvégzett a nagynéni házában.
A két erdő közötti mezőn, újra vadászokpuskái dörögtek, és kutyák csaholtak.
Előző nap este későn a három rókakölyökhazabóklászott. Hamar kiderült, hogy kimerre járt, és hogy Ronit magára hagyták,ezért Róka-papa már hajnalban útnak indult aszomszédos erdőbe Roni után. Épp kilépett Kerek-erdőből a mező szélére, amikor puskadörgést hal-lott. Nem messze tőle Roni, a kis róka rogyottössze, eltalálta egy puskalövés. Pillanatok alatt ottvoltak a kutyák is. Róka-papa nem tudta megmen-teni szeretett kis rókáját.

Szomorú és szótlan napok jöttek a Róka-lakba.Mindenki magát hibáztatta, hogy Roni meghalt.Róka-papa azért, mert nem ért oda hamarabb, ésnem tudott segíteni, Róka-mama azért, mert el-küldte beteglátogatóba, a három testvére pedigazért, mert magára hagyták a legkisebbet, a leg-gyengébbet.
Nem is sejtették, hogy Roni volt a legbátrabb, ésneki volt a legszeretőbb szíve az egész családban. ANagy Király megengedte, hogy kicsiny rókája meg-haljon. De vajon értelmetlen volt mindez? A többi-ek szívében valami megváltozott, bánkódtak rossztermészetük miatt, de elhatározás is született ben-nük, hogy szeretnének olyanok lenni, mint Roni.
Az idő majd megmutatja, hogy valóban megválto-zott a szívük, vagy nem.

Kiss Adina
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Téli kedvenceink egyike. Néha mag nélkül iskapható, de úgy egy kicsit drága. Édes húsakönnyen leválik, magját leginkább eldobjuk. Pedigmekkora lehetőséget rejteget...
A datolyamag hosszúkás, a szilvamagnál keske-nyebb szemecske. Első pillantásra eldobni való szemét,és csak akkor válik értékké, ha elszántan és rendsze-resen foglalkozunk vele.
Ha elültetjük jó termőföldbe és rendszeresenöntözzük, egy napon apró kis növény megjele-nésének örülhetünk. És ha nem hagyunk fel arendszeres, de ugyanakkor óvatos öntözés-sel, a fiatal növény növekedni fog. Újabb ésújabb ágat ereszt, leveleket bont, és ha folya-matosan gondozod, egy szobasarkot betöltőpálmafává fejlődik. Szobád díszévé válhat,vagy kedves ajándékként továbbadhatod.
A te részed csak ennyi: döntsd el, hogy fel-neveled, és kitartóan gondozd. És Isten odafi-gyel az elültetett magra, igénybe veszi munkádés hozzáteszi az Ő csodát érlelő részét: életrekelti a magot, napfényre hívja a föld alatt formá-lódott zsenge növényt, és valami különös módonnöveszti, dúsítja, míg az maga is gyümölcsöt terem.Ugye, milyen csodálatos?
Sokféle mag van a világon. Gabonafélék, tarka vi-rágok, gyümölcsök magva. És van még egy különösmag, amelyről az Úr Jézus beszél: az igemag. Hasonlóa datolyamaghoz: ha befogadod szíved talajába ésrendszeresen gondozod, növekedni fog, és gyümölcsötterem. Isten odafigyel az elültetett magra, igénybe ve-szi igyekezeted és hozzáteszi az Ő csodát érlelő részét:

Nagyon szeretem a kertet, a virágokat, ezért ta-vasszal elhatároztam, hogy nem a piacról fogokvirágpalántákat venni, hanem én termelem meg azo-kat. Mivel nincs helyünk melegágyra, a konyhábankezdtem el a kis palánták nevelését.
Elvetettem a virágmagokat és vártam, hogy mikor bújnak végre ki. Eltelt egynap, két nap, három, majd a negyediken megláttam, hogy néhány zöld száracskatör át a földtakarón. Sajnos nem volt elég mennyiségű puha, humuszos földem,ezért amely magok a rossz minőségű földbe kerültek, azok nem bújtak ki.
Ahogy teltek a hetek, mind nyurgultak a virágpalánták a fény felé, annyira,hogy máshova kellett átraknom őket, ahol több fény van, hogy érezzék a nap me-lengető sugarait.
Ez a történet bemutatta nekem a vetőmag példázatát szemtől-szembe, ésmegláttam: ahogy a virág vágyik a napsugár fényére, úgy vágyik, sőt még jobbanis, az emberi lélek Isten fényére.

Az ige hit formájában életre kél, életedben megnyil-vánul, növekszik és gyümölcsöt terem. Életed ékes-ségévé válik, és másnak is örömöt szerez. A te részedcsak ennyi: döntsd el, hogy felneveled, és kitartóangondozd!
Kezdd el még ma!
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A virágmag

Datolyamag, igemag Virágh Györgyi,Nagybánya

Kaszta Tamás, Nagybánya
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Tiniknek

Nálunk reggel 8-kor már csendes a ház. A srá-cok ilyenkor a sulipadot koptatják, férjem ismunkában, csak én vagyok abban a kiváltságoshelyzetben, hogy még gyorsan elmosogathatok és„elintézem” a tyúkokat, macskákat, mielőtt én ismunkába megyek. Őszintén szólva szeretem ezt arészét a napnak, gyakran elég viccesre sikeredik –mint a mai is.
A fiúk házi készítésű hosszú kardját használomtyúkterelőnek és támasznak is, mivel a sokadjáramegfagyott hónak és a tegnapi esőnek köszönhetőencsúszda az egész udvar. A tyúkoknak nem tetszik aterep, nem akarnak a helyükre menni, és a biztatá-som sem hat, muszáj a tettek mezejére lépnem. Mitmondjak, a csicsonkázó tyúkok látványa felér egy félórával Mr Bean bármelyik filmjéből. :D
Gondosan összeállított étrendjükre fittyet hányvaa mi szárnyasaink válogatnak. Gondolom megun-ták a búzát és társait, mert csak kiválogatják a tök-magot és a kukoricát, aztán inkább megkóstolnák amacskák tápját, vagy akármi mást, de a búzát ké-rem otthagyják. Pedig az ott földre hullott búzamag-ból nem lesz soha kalász! Aztán ha megéheznek,persze megeszik, mert a búza jó, és táplál.
Válogatunk mi is az ételekben, még a lelki éte-lekben is. Biztos vagyok benne, hogy ebben a korbanmár előre tudod, nagyjából mit fog mondani a taní-tód egy-egy bibliai történet kapcsán. Ha a földbe

esett búza példázatáról van szó,már az elején tudod, mit fogsz avégén imádkozni: „adduram,ho-gyazénszívemislegyenjóföld”.Eltaláltam? ☺ Így történik meg, hogy a pré-dikációk, igék elszállnak a fülünk mellett, atörténetekre felfigyelünk, aztán megintmáshol járunk... (bevallom, mi felnőttek isígy vagyunk vele gyakran. Tudjuk, mit fog-nak mondani és reménykedünk, hogy azértlesz valami érdekes is.)
Okosak akkor vagyunk, ha szándékosan jómagot eszünk.
Ebben a korban nyitott vagy minden újdologra, olvasol (remélem), beszélgetsz bará-tokkal, zenét hallgatsz, filmet nézel. Bibliátis olvasol? Az búza. A többi talán jó mag, ta-lán csak felfújt, ízesített táp. Válogass, mertamit eszel, az lesz benned.
Sokan tudják, hogy most, tinédzserkorbanjó föld vagy: nyitott, befogadó. Magok ezreitszórják feléd, de mögöttük nincs ezer, csakkét úr... hála Istennek, te már felismered ajó magot!

A 2012. szeptember-októberi lapszám rejtvényének megfejtése: Boldog emberaz aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül acsúfolódok székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik és az Úr törvényérőlelmélkedik éjjel és nappal (Zsoltárok 1,1-2).
Helyes megfejtők: Sípos Reuél – Szatmárnémeti, Kaszta Roland és Beatrix –Hadadnádasd, Deák Mirjám, Réz Cornel – Hegyközszentimre, Mátyás Dániel –Magyarlápos,  Szilágyi Sára – Szilágyballa.
Jutalomban részesül: Réz Cornel. Gratulálunk! Jutalmad postán érkezik.

A 2012. november-decemberi lapszám rejtvényénekmegfejtése:  1. Üdvözítő – 2. Megváltó – 3. Szabadító.
Helyes megfejtők: Debre Elizabeth – Szilágypere-csen, Szilágyi Abigél – Szilágyballa.
Jutalomban részesül: Szilágyi Abigél. Gratulálunk!Jutalmad postán érkezik.

Levelek
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Kisiskolás koromban történt, egy vasárnap délelőtt agyülekezetben. Úgy, mint a többi gyerek, én is fel-mondtam a kijelölt aranymondást (Zsidók 10: 36). A dél-utáni istentiszteletre vendég testvér érkezett hozzánk. Azigeszolgálatban utalni akart az aznapi aranymondásra ésmegkérdezte, hogy a gyerekek közül, ki tudná elmondani.Néhány másodperc csend után, ami óráknak tűnt (mivelnagyon szégyelltem, hogy ilyen hamar elfelejtettem), atestvér jobbnak látta, ha elmondja ő. Mikor elkezdte, márén is visszaemlékeztem, hiszen délelőtt hibátlanul fel-mondtam, de közben annyi minden történt, és hagytam,hogy az Igét kiragadja az ördög a szívemből, fejemből. Aztörtént, mint a magvető példázatában, amikor az útra esettgabonamagot felszedték a madarak.
Gyermekként még sokszor láttam, amikor a gazdák kéz-zel szórták a búzát a földbe, hogy a magok egyenletesenszóródjanak szét, a megvető széles karmozdulattal szórta amagot. Így néha akaratlanul is az útraesett a mag, amiért hamarosan el is jötteka madarak.
Kedves gyerekek, kívánom, hogy mindenelvetett Igemag jó talajba essen, és bőségestermést hozzon az életetekben!

Minden ember, gyerek, aki a hívő nevet vi-seli, vet. Az életünk egy nyitott könyv akörnyezetünk, szomszédaink, osztálytársaink előtt, amit olvas-nak, még ha meg sem szólalsz. Olvassák a viselkedésed, a sza-vaid, a tetteid, még a hallgatásod is.
Ilyen magvető volt apósom, id. Vincze Miklós, aki 1949-ben akommunista rendszerben, katonaként az ajtó mögé térdelveimádkozott. Mivel a tiszt rajta kapta, hiszen tiltott volt azimádkozás, bibliaolvasás, zárkába tették. Épp húsvét közele-dett, így karmester lévén, megtanította cellatársainak a „Fel-támadt hős” című éneket. Mikor húsvét reggelén ment az őrmegnézni őket, ezzel az énekkel fogadták. Jó példa gyermekei-nek, unokáinak.
Feltevődik a kérdés, hogy te és én milyen magot vetünk:konkolyt vagy búzát? Milyen magot hagysz kikelni, növekedniaz életedben? Melyik földhöz hasonló az életed? Kívánom, hogylégy hasonló a negyedik földhöz, engedd növekedni Isten Igéjétaz életedben! Jó magot hints!
„Hintsd szerteszét a szeretet kincseit,Élj másokért, az Úr téged így tanít!”
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Az elfelejtett aranymondás

Kaszta Amália, Hadadnádasd

Magvetö és jó föld egyben
Vincze Ilus, Hadadnádasd

Pintér Béla együtt énekel agyerekekkel.
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A hadadnádasdi vasárnapi-is-kolásokat kérdeztük meg, hogygyerekszemmel hogyan látják amagvető példázatát, és hogyanvonatkoztathatják a mindennapiéletre.
Hol és hogyan kapjuk azEvangélium „magvát”?
K. Moniel: ha olvassuk a Bib-liát.
Sz. Natália: ha az imaházbanodafigyelünk az Igére, és nemhagyjuk, hogy az egyik fülünkönbe, a másikon pedig kimenjen.
Sz. Sámuel: otthon a család-ban, a családi áhítatok alkalmá-val.
S. Kamilla: ha eljövünk a va-sárnapi iskolára és odafigyelünka tanításra.
Milyen dolgok akadályoz-hatják meg, hogy meggyöke-rezzen az Ige bennünk?
K. Gedeon: internet, játszás,szórakozás, ami nem hagy időtIstenre és az igeolvasásra.
V. Beni: a világi zene és a csú-nya beszéd is megakadályozhat-ják.
K. Roland: a világ csábí-tása, a pénz szerelme.
K. Gáspár: minden,amit jobban szeretek, mintaz Úr Jézust.

L. Edi: a Sátán sugallata, hogy ne figyel-jünk az evangéliumra.
Ha az Ige meggyökerezett bennünk,mi akadályozhatja a növekedést?
K. Bea: a vasárnapi iskolán befogadtamaz Úr Jézust a szívembe, de a Sátán elvettea szívemből az örömet, amikor engedetlennétett szüleim iránt, pl. szófogadatlan voltam,vagy nem mondtam igazat.
K. Roli: a növekedést megakadályozhatjaaz internet, a tv, a telefonos játékok.
Környezetünkben milyen tettekkelteremhetünk jó gyümölcsöt?
K. Gáspár: egy jó szót szólni, egy kedvesmosoly, beteglátogatás, imádkozás máso-kért.
K. Gedeon: ha megosztom mindenem, habizonyságot teszek másoknak.
L. Edi: ha azt élem amit a Biblia mond,és ha mások is azt látják rajtam.
V. Abigél: ha jó példával járunk el osz-tálytársaink előtt, ha fénykedünk ebben asötét világban.

K. Roli: ha elmondombarátaimnak, osztály-társaimnak, hogy mi-lyen jó Istennel élni.

V. Beni: ha jó példával mutatjukmeg, hogy mi hiszünk és szolgálunk azÚr Jézusnak.
Mit tehetünk azért, hogy előse-gíthessük az Evangélium terjedéséta falunkban, vagy bárhol a világon?
L. Nóra: ajándékozhatunk baráta-inknak, ismerőseinknek egy cédét, aminkeresztyén énekek vannak.
L. Edi: mindenkinek kell hirdetni azEvangéliumot és hintsük az Ige-magva-kat.
K. Bea: beszélhetünk az Úr Jézusrólpadtársunknak, vagy barátainknak,akik még nem ismerik Őt.
K. Roli: imádkozzunk, hogy megtudják hallani az igét és meggyökerez-zen szívükben.
V. Abigél: beszélhetünk az osztály-társainknak az Úr Jézus szeretetéről, dejó ha a magaviseletünkből is kitűnik.
K. Gedeon: imádkozzunk, hogy istenáldja meg az igehirdetőket, hogy az em-berek szívét megérintse jobban az Ige.

Különleges élményben volt részünk, 2012. szeptember. 21-
én, amikor a nagycsoport tagjaival részt vehettünk Szatmárné-
metiben a Harangszó rádió által megszervezett rendezvényen,
ahol többek között Pintér Béla is fellépett. Sohasem fogom elfe-
lejteni, amikor megérkeztünk a helyszínre, minden gyerek a sze-
mével Pintér Bélát kezdte el kutatni a gyülekező emberek között,
de valahogy nem találták. Kis idő múlva aztán mégis mintha egy
ember a tömegből hasonlított volna rá, s végül kiderült tényleg ő
az. Minden gyerek azt várta volna, hogy félrehúzódik a tömegtől,
hiszen a közösségeinkben elég ismert énekes, de mégsem így
volt.

Olyan rejtélyesen, de hatásosan vetette el Isten közöttünk az
egyszerűség magvát, hogy szinte észre sem vettük. Nagyon sok-
szor előbukkan vasárnapi iskolás csoportjainkban a nagyravá-
gyás, a kitűnés valamilyen talentumunk révén, de Isten elénkbe
adott egy jó példát arra nézve, hogy lehet ismert emberként is
együtt énekelni az összegyűlt gyerekekkel, fiatalokkal, s közössé-
get vállalni az emberekkel, mint egy egyszerű istenfélő ember.
Nem tudhatjuk, hogy Istennek mi volt a terve ezzel az alkalom-
mal, de az biztos, hogy többel jöttünk haza, mint amivel elmen-
tünk.

9 Kis magvetők

Vincze Noémi Ruth
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A régészek a múlt század elején egy Kr.e.10. század körüli időből származó mésztáb-lát találtak. A rajta olvasható szöveg valószí-nűleg egy iskolásfiú által írt írásgyakorlat:
Két hónap az (olajbogyó) leverése,Két hónap a (gabona) ültetése,Két hónap a kései magvetés,Egy hónap a len levágása,Egy hónap az árpa aratása,Egy hónap az aratás és ünnep hónapja,Két hónap a szőlő őrzése,Egy hónap a nyári gyümölcsöknek.
Ebből a szövegből látható, mik voltak alegfontosabb mezőgazdasági munkák Izráel-ben.

Az étkezés alapját a gabonafélékből ké-szült kenyér alkotta. A könnyebben megtermőárpa volt a legelterjedtebb – a szegények ele-dele. A legjobb lisztet és kenyeret a búzábólkészítették. Termesztettek még rozst, kölest,alakort (egyszemű búza).

A szántást ősszel végezték az őszi eső beállta után. Az ekefából készült de a hegye vasból vagy korábban bronzból. Leg-többször egy vagy két ökörrel szántottak.

A magvető kezével szórta a magot, amit egytarisznyaszerű ruhában, vagy kosárban, cserép-edényben vitt magával. Dombos vidékeken gya-kori volt a köves talaj, illetve a talajréteg vékonyés alatta szikla volt – itt a magok nehezebbenfejlődtek. Izráelben a gyalogutak keskenyek vol-tak és gyakorta a gabonatáblákon vezettek ke-resztül. A gyalogutakra esett gabonaszemeket a madarak (hollók, csó-kák) kapkodták fel.

Aratás: a gabonát kitépték a gyökerétőlfogva, vagy sarlóval levágták, majd kévékbekötötték, és elszállították a szérűre, ahol ki-csépelték.

A cséplés arra szolgált, hogy gabo-namagot kiverjék a kalászból. Kétféle-képpen végezték: a szérűre kiterítettgabonát bottal vagy cséppel ütötték,vagy pedig ökrökkel vontatott cséplő-szánnal vagy cséplőhengerrel taposták(ez utóbbit nyomtatásnak is nevezik).
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Mezögazdaság a Bibliában

A gézeri parasztnaptár amezőgazdasági hónapokfelsorolásával.

Árpa Búza Rozs Köles

Bányai Roni Szilárd (8 éves)

Halász Evódia (6 éves)Barkóczi Emőke (6 éves)

Ha
rma

tcs
epp

ek
-20

13.
jan

uár
-feb

ruá
r



A magok különválasztásához szórólapáttalvagy szóróvillával szórták a gabonát az estiszél idején. A szél a pelyvát elfújta, és a magokleestek a szórást végző személy lába elé. A ma-gok további tisztása végett rostával szitálták(rostálták): a gaz és konkoly kihullt, és megma-radt a gabonamag.

A gabonaféléken kívül leginkább termesztett növények aszőlő, olajfa és fügefa.

Az olajfa örökzöld fa, 30 méteresre is megnő. Nem magról ültették,hanem a szelíd olajfa ágait beoltották az erősebb gyökerű vad olajfába.Termése az olajbogyó, amit nyersen is fogyasztottak sós vízbe áztatva,de leginkább olajat sajtoltak belőle. Az olívaolajat sütéshez, főzéshezhasználták, a lámpásokat ezzel töltötték, sőt sebek gyó-gyítására is alkalmazták. Az ószövetségikirályokat, papokat, olívaolajjal kenték fel.

A gyümölcsfák közül a füge tekinthető a legfonto-sabbnak. Körtéhez hasonló alakú gyümölcse frissenis fogyasztható, de mivel könnyen romlik, gyakranszárították. Nagy mennyiségben termett, a szegé-nyek eledelének tekintették.

Izráel földje különösen alkalmas a szőlőtermesztésre. A szőlőtrendszeresen gondozták, metszették. A szőlőskertet gyakran kerí-téssel kerítették el, és őrtoronnyal is ellátták: onnan figyelve őriztékkártevő rókáktól, sakáloktól vagy tolvajoktól. Frissen fogyasztották,vagy megaszalták (mazsolának), a kevésbe szép fürtökből pedigszőlőlevet készítetek.

A lenből ruhát készítettek. Márciusban-áprilisban arattákle. A szárát vízben áztatták, amíg a rostok meglazultak,majd újraszárították. A rostokat kifésülték, szálat fontak be-lőle, amit aztán szőni lehetett.

A házak mellett vagy a szőlőskertekbenzöldséget termesztettek: lencsét, borsót, ba-bot, hagymát, uborkát, fokhagymát, köményt,salátát, póréhagymát, káposztát.

Tudóska11

Olajfa

Len

Kaszta Evelyn (5 éves) Bogya Áron (10 éves) Bányai Márk (10 éves)
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Hozzávalók: kartonlap, konyhai papírtörlő, napraforgómag, mustár-mag, barna vízfesték, folyékony papírragasztó (aracet).
1. A kartonlapra körző segítségével kört rajzolunk, aztán kivágjuk.
2. A sárga konyha papírtörlőt összehajtogatvaszirmokat vágunk.
3. A kivágott kartonlap szélét bekenjük a ra-gasztóval, és a szirmok alsó részét kicsit össze-szorítjuk és így helyezzük rá a ragasztózott ré-szére.
4. A kartonlap közepét is beragasztózzuk bar-na festékkel Összekeverve. Erre ráhintjük a mus-tármagot és a szélére, ahol a szirmok végei van-nak, szépen odahelyezzük a napraforgó magot.
5. Jó munkát!

1. Egy érdekesebb formájú átlátszó edényt (maga-sabb falú tálka, henger, üveg) tölts meg különbözőszínű magvakkal. Ujjnyi vastag csíkokban váltogat-hatsz bármilyen háztartásban megtalálható magvat:kukorica, búza, bab, sárgaborsó, rizs, lencse, mák,bors... Hangulatos dísze lehet ez konyhátoknak, de jó-pofa ajándékként is megállja helyét.

2. Ceruza, festéknélkül csupán külön-böző, színes magvakváltogatásával teljesképeket készíthetsz.Szükséged lesz egykarton alapra, folyé-kony ragasztóra ésváltozatos magvakra.A téma kiválasztásakreativitásodtól és jó-kedvedtől függ csak. 

3. Tavasz közeledtével már alig várjuk, hogyegyre jobban zöldelljen minden körülöttünk. Ha-bár kint még sok függ a nap melegétől, odabentmár tavaszt varázsolhatunk, ha egy általunk vá-lasztott edénykében (régi bögre, kávés csésze,befőttes üveg, tálka,...) kevés jó minőségű föld-be magot szórunk (búza, ...). Figyelmesen lo-csolgassuk és várjuk a csodát. A zöldellő nö-vény, színes szalaggal átkötve, bármelyik ünne-pi asztal méltó dísze lehet.

Fejtsd meg a kódolt írást és küldd ela megfejtésként kapott igeverset azigehellyel együtt címünkre március30-ig.

A rejtvényt készítette Sipos Sára.Rejtvény

Kézimunka

A napraforgó-kézimunkát készítette:Ceterci Norbert, Nagybánya

A fényképen látható hengert anagybányai tinicsoporttagjai töltötték meg.

Napraforgó

+3 magvas ötlet

A lapszám rajzait a nagybányai gyerekek készítették

Bogya Hunor (6 éves)

Ceterci Noémi (7 éves)




