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Kincs, vagy értéktelen kacat?

A

z utóbbi időben régi holmik között kutakodtam. No nem unalomból, inkább
szükségből, de mindenképp jókedvvel. Egyrészt
költözés miatt kellett átnéznem ruháimat, személyes cuccaimat, majd helyszűke miatt válogattam tanítói pályám alatt összegyűjtött dolgaim között. Jó néhány zsák megtelt tűzgyújtóssal .
Lehet csak én vagyok ilyen gyűjtögető. Azonban annyiszor jól jött már kézművesség órán
egy elfekvőben levő pingpong labda, pár fagyis
pálcika vagy valami színes szalvéta. Az sem elhanyagolható, ha a másnapi órára nem kell leülni szemléltetőt gyártani, csak előkeresni a régebbit, használtat. Az is megtörtént, hogy kigondoltam valami jobb összeállítású szemléltetőt, az addig jól működőt félretettem, és használtam az újat, az addig jó színeket tartalmazó
filceket, lecseréltem az újabbakra. S közben
gyűltek a nem használt dolgok.

Addig nincs is baj, amíg van hol raktározni –
majd jó lesz valamikor valamire alapon. De
egyszer átláthatatlanná válik a kupac, és idő
hiányában inkább megveszem a pingpong labdát, a pálcikáért fagyizunk egy jót a családdal
vagy nekiülök képeket gyártani a másnapi órára.
A nyáron könyörtelen válogatásba kezdtem.
Volt ott minden: saját készítésű ábécé, feladatlapok, munkafüzetek, rajzok, ábrák, pénz, térképek, mese- és versgyűjtemények, régebbi tanítványaim rajzai, levelei, képek, apró csokik,
cukorkák, vízfesték, tempera, vékony és vastag
filctollak, képkirakó, osztálynévsor, fogantyú
nélküli ugrókötél,...
De mi haszna a rég lejárt csokinak? Vagy mi
haszna a kiszáradt temperának, filctollnak, a

A lapszám megjelenik a ‘4H’ / Magyar Misszió támogatásával.

Szőke Réka

megsárgult, kifakult, saját készítésű ábécének? A régi, lejárt pénzzel vásárolni nem érdemes. Mi haszna annak a sok félretett ruhának, amibe csak a moly vagy az egér költözik bele?
Jobb lett volna, ha a térképet is szem előtt tartom, hisz
utazáskor hasznát vehetnénk! Sok-sok értékes dolog,
ami használaton kívül értékét veszti.

Édesatyánktól sok értéket kaptunk. Van aki türelmet, van aki zenei hallást, szép hangot, szépérzéket,
vezetőkészséget, jó nyelvérzéket, sportos alkatot, mozgékonyságot, jó megfigyelőkészséget. Használom-e arra,
amire kaptam? Ha nem, értékét veszti – és nagy a valószínűsége, hogy egyszer csak teljesen el is veszítem. Miért kaptam Istentől? Hogy az Ő dicsőségére éljek, szolgáljak vele.
– Én nem kaptam semmit – gondolhatod magadban –
hiszen nincs jó zenei hallásom, nem boldogulok a sporttal, az idegen nyelvvel, matematikával... Még a fogalmazással is mindig meggyűl a
bajom! Bezzeg mások!...
Ne hasonlítgasd magad másokhoz! Isten egyedinek, különlegesnek alkotott! Fedezd fel
azt, hogy miben vagy te jó, mit
kaptál te személy szerint
ajándékba, és azt kamatoztasd! Csak így van értelme!
Ne feledd: értékeid, kincseid,
tehetséged ne tartsd csak
meg magadnak –
csiszold, használd azt jókedvvel mások
javára!

Gyereknap a farmon

A gyereknapi rendezvény eredetileg június 1-jén lett volna
megtartva a Máté család farmján, Miklósfalva mellett, de az
eső és a sár miatt el kellett halasztani. A szervezők 2 héttel
későbbre, június 14-ére tették és kikötötték, hogy ha törik, ha
szakad, akkor is meg lesz tartva – legföljebb benti programokkal.
Június 14-én több helyről jöttek gyerekek, Miklósfalváról és
Székelyudvarhely környékéről (a legtöbben az udvarhelyi mosolyklubból).

Az elején a gyerekek lovagolhattak pónin, lovon és szamáron – persze csak felnőtt felügyelete mellett – míg a kisebbek
nyulat simogathattak és bárányokat etethettek, majd arcfestés
következett.
Ezután két csoportra osztották őket: az egyik csoportban
voltak a hat éven aluliak, a másikban pedig az annál idősebbek. Miután mindkét csoport tagjai játékosan összeismerkedtek és a korosztályoknak megfelelő játékokat játszottak, kaptak egy kis szabadidőt, ami alatt úgy belemerültek a játékokba, hogy meg kellett nekik ígérni, hogy aki jól fog viselkedni
és odafigyel arra, hogy mit mond Máté Zoltán bácsi, az jutalmat kap – persze nem mintha amúgy sem kaptak volna. Erre
minden gyerek szépen leült.

szélt a gyerekeknek: a jó pásztor vigyáz a juhaira, gondoskodik
róluk. Ha egy elkóborol, akkor megy, és megkeresi, a saját életét is kockára téve, ellentétben a rossz pásztorral, aki nem törődik a juhaival, és ha elkóborolnak, hagyja őket elveszni. Idézték
a huszonharmadik zsoltár második versét: „Füves legelőkön
nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.” Utána
külön cetlikre írtak jó és rossz tulajdonságokat, odaadták a gyerekeknek és ők ki kellett találják, hogy melyik tulajdonság melyik
pásztoré. Az alkalmat Zoltán bácsi imával zárta
be.
A felnőtteknek is szólt az üzenet. Budai Lajos
bácsi az Úr Jézusról beszélt, aki a jó pásztor.
Ezután jött a meglepetés: a gyerekek kaptak házi kecskesajtot, túrót, kenyeret és a
szervezők nem feledkeztek meg a megígért
jutalomról sem, ami süti volt meg üdítő.

Kiss Dávid, Székelyudvarhely
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Zoltán bácsi és Imola néni a jó és a rossz pásztorról be-

A rejtvényt készítette Sipos Sarolta.

Rejtvény
Meghatározások

1. Valakire rosszat mond.
2. Már nem kisfiú.
3. Könyörület.
4. Cica.
5. Kacagna.
6. Sárkányt röptet.
7. Fázik.
8. Erőtlen.
9. Egyidős.
10. Előkelő darázs.
11. Fontos jutalom.
12. Ismert, kedvelt.
13. „Régóta az üzletben van”
(két szó).

14. Kutya utánzása.
15. Megdob.
16. A föld felé.
17. Sokszor.
18. Macska teszi.
19. Áldás hegye!
20. Méhek románul.
21. Eltekeredik.
22. Leggyorsabb állat.
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Az első szó utolsó betűje
egyben a második szó első betűje is. A megfejtést
megtalálod ha az első, a
hetedik és az utolsó oszlop betűit rendre fentről lefele haladva összeolvasod. Beküldési határidő:
október 30.

Tanulj, zenélj, sepregess
Isten Neve dicsoségére!

H

Igeharmat

Boros
allottad már, hogy ,,Csillag születik”? Vagy
Emília
inkább a Megasztárt, Voice-t, X Faktort, Ki
mit tud-ot nézted? Fel sem tudom sorolni, mennyi
tehetségkutató műsort sugároztak az utóbbi években. Azt pedig még nehezebb lenne megmondani,
hányan jelentkeztek ezekre a műsorokra, talán
több tízezren! Nagyon sokan gondolják magukról,
hogy tehetségesek, mindenkinél jobban tudnak
énekelni, táncolni, zenélni, s legtöbben arról álmodnak, hogy egyszer valaki felfedezi őket és sztárok
lehetnek! Talán te is titokban abban reménykedsz,
hogy egy szép napon híres lehetsz és sok-sok pénzre
tehetsz szert. Nos, ha ez így van, van egy nagyon jó
hírem! Isten téged is megáldott valamilyen tálentummal, vagy tálentumokkal és ha ezt az Ő országa
építésére használod fel, gazdag jutalomban fog réhíres, vagy gazdag lenni, és nem Istennek adod az
szesíteni, minden emberi elképzelést felülmúló juéletedet, képességeidet, a külső sötétségben végtalomban.
zed, hiszen Isten mindenkit számon fog kérni.
Jézus példázatot mondott a tálentumokról. A
Viszont, ha életedet Istennek adtad, a képessémennyek királysága olyan, mint az az ember, aki
geidet az Ő örömére és az Ő dicsőségére használod,
minden vagyonát a szolgáira bízta. Egyiknek öt
akkor nemcsak ezen a földön, hanem az örökkévazacskó ezüstpénzt adott, másiknak két zacskót, a
lóságban is boldog leszel. Gondolkozz most el: miharmadiknak egyet. Kérte őket, hogy keresekedjelyen tálentumot kaptál Istentől? Talán jó eszed
nek vele, míg vissza nem jön. Az első és a második
szolga vállalkozásba fektette a pénzt és megdupláz- van, könnyen tanulsz. Az is lehet, hogy erős, egészta az összeget. A harmadik viszont a földbe rejtette séges vagy, sokat tudsz dolgozni. Vagy szép hangod
van és jól énekelsz, esetleg gyönyörűen zongorázol,
a pénzt, mivel félt az urától. Hosszú idő elteltével
megjött a ház ura és számonkérte a szolgáit. Az első gitározol, hegedülsz. Vannak, akik rajzolni
kettőt megdicsérte és megjutalmazta, mivel hűségesek és megbízhatók voltak, a harmadikat viszont tudnak, mások asztalt teríteni, sütnialaposan megbüntette, a külső sötétségre vettette,
ahol az Ige szerint „lesz sírás és fog- főzni, sepregetni.
Ezek az adottságok
csikorgatás” (Máté 25,14-30).
mind Isten ajándékai
Két dolgot szeretnék a figyelszámodra. Ő annyira
medbe ajánlani. Az egyik, hogy te szeretett téged, hogy
kinek a szolgálatába akarsz áll- nem vaknak, bénáni: Istennek, vagy valamelyik
nak, némának tevilági úrnak, legyen az pénz, remtett, hanem tahírnév, siker. Az Ige azt
lentumokat adott és azt szemondja: „senki sem szol- retné, ha kamatoztatnád
gálhat két urat egyszer- őket az Ő dicsőségére. Tare. Hiszen vagy gyűlöli
nulj, olvass, segíts, énekelj,
az egyiket, és a másikat sportolj, takaríts, rajzolj
szereti, vagy ragaszkolegjobb képességeid szerint
dik az egyikhez, a mási- Isten Neve dicsőségére, hogy
kat pedig megveti. Nem majd neked is elmondhassa:
szolgálhattok tehát Is„Jól van, jó és hű szoltennek és a pénznek
gám, menj be urad ünneegyszerre!” (Máté 6,24).
pi lakomájára!” (Máté
Ha a világ szerint akarsz
25,21)
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Nyuszi, aki mindenben jó
akart lenni

T

ikkasztó nyári hőség ült Kerek-erdő minden bokrán-fáján, de még a
levegő is olyan meleg volt, mintha óriás
kandallóval melegítették volna. Mindenki a hűvösre húzódott, bár az árnyékban
is olyan meleg volt, hogy az állatok egyegy lapu levéllel jöttek-mentek, és azzal
legyezték magukat. Voltak, akik a patak
vizében hűsöltek, de olyanok is akadtak,
akik az otthonuk hűvösébe húzódtak, és
csak késő délután bújtak onnan elő.
Tapsi nyusziék is az üreg hűvösébe
húzódtak. A három nyúlgyerek olykor
kimerészkedett az üregből. Nagyon szerettek tevékenykedni. A legnagyobb
Tapsi gyerek, Mimi, nagy segítséget jelentett az édesanyja számára. Finomabbnál-finomabb sütiket készített, kitakarított, virágot ültetett, és csodaszép
függönyöket vart, és hímzett, amit mindenki megdicsért és megcsodált Kerekerdőben.

A középső Tapsi gyerek, Marci, nagyon
ügyesen barkácsolt. Kerítést, kerti hintát és széket készített, és mindenkinek
szívesen elkészítette Kerek-erdőben, aki
csak megkérte erre.

Mesesarok ovisoknak
– színezovel

– De annyiszor próbáltam már, és nem sikerült utána sem – panaszkodott Tami.

– Talán, nem azzal próbálkozol, amiben te
ügyes vagy. Tudod, gyermekem, mindenkinek adatik valamilyen képesség, amikor
megszületik. Vannak, akik gyorsan szaladnak, míg mások nem; vannak, akik szépen
énekelnek, de erre sem képes mindenki; vannak, akik a kezükkel szépet alkotnak, mások
háziasabbak. De ha mindenkinek ugyanaz a
képessége lenne, akkor a többi hiányozna a
világból.

– De miért nem képes mindenki mindenre?
– kérdezte Tami.
– Akkor nagyon-nagyon leterheltek és fáradtak lennénk, és nem lelnénk örömünket
semmiben.
– Mi az, ami nekem adatott? – kérdezte
megvigasztalódva Tami.

– Figyeld, hogy mi az, amit örömmel teszel,
ami sikerül, amiért mások is megdicsérnek,
és rá fogsz jönni.
Attól kezdve Tami nyuszi nagyon figyelt,

A legkisebb Tapsi gyerek, Tami, szeretett volna olyan lenni, mint a testvérei.
Amikor süteményt sütött, valamit mindig kifelejtett belőle, vagy elfelejtette
időben kivenni a sütőből, és megégett.
Ha takarításhoz fogott, mindig összetört
valamit. Ő is ültetett virágot, de olyan
ügyetlenül, hogy két nap múlva mind elpusztult. A barkácsolás sem ment neki.
Mintha semmi sem akart volna sikerülni, amihez hozzákezdett.
Elkeseredett.

– Nekem semmi sem sikerül! – mondta
sírva édesanyjának.

– Ne keseregj, majd legközelebb jobban
sikerül – biztatta édesanyja.
Harmatcseppek - 2013. július-augusztus
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Máté Zoltán

Kiss Adina

közben meglátogatta a betegeket Kerek-erdőben édesanyja kérésére. Mindenkihez volt egy kedves szava.

Egyik nap az öreg Rőtt rókát látogatta meg, aki betegen feküdt.
– Úgy örülök, nyuszikám, hogy eljöttél! Mindig felvidít a látogatásod. –
mondta az öreg róka.

Tami mosolygott, majd megigazította
az öreg róka párnáját. Akkor vette észre, hogy a nap erősen besüt az ablakon,
és eszébe jutott valami. Másnap nem
egyedül jött látogatóba. Vele jött Mimi
és Marci is.

– Ma nem egyedül jöttem – mondta
Tami. Velem jöttek a testvéreim is.
Tegnap észrevettem, hogy épp az ágyra
süt a nap, és ebben a melegben nem lehet kellemes így pihenni.

Az ablakpárkányra virágcserepeket tettek. Tami kipakolta az asztalra a magukkal hozott kosár tartalmát. Volt ott annyi finomság! Az öreg
Rőtt róka szeme megtelt könnyel a boldogságtól.
– Meg sem érdemlem mindezt. Köszönöm
gyermekeim! – mondta Rőtt róka.

Tami minden nap elment az öreg rókához.
Rájött, hogy bár ő a kezével, soha nem fog tudni
olyan szépet alkotni, mint a testvérei, de másokat felvidítani, kedvességgel és szeretettel
megsimogatni mások szívét, arra ő a legalkalmasabb.
Nem vágyott már arra, hogy olyat alkosson,
amit más, nem akart mindenben jó lenni, csak
azzal törődött, hogy amit a Nagy Királytól kapott, azzal szolgálhasson mások felé.

Miközben Tami a beteg rókával beszélt, Mimi és Marci munkához láttak.
Marci az ablakra egy zsalugátert szerelt, ami megakadályozta, hogy a meleg napsugár a szobába menjen. Mimi
egy gyönyörű függönyt tett az ablakra,
amire napraforgóvirágokat hímezett.

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.

Levélcím: Szőke Réka,
447170 Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO
e-mail: rekaharmat@yahoo.com
internet: www.harmatcseppek.home.ro

A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd
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V

olt két barát, Sam és Joe, akik ugyanannak az embernek dolgoztak. Egyszer életük nagy lehetőségét
ajánlotta fel nekik alkalmazójuk: tőkét, amivel azt csinálhattak, amit akarnak. Egyetlen kikötéssel, hogy amikor
évek múlva elszámolnak vele, nyereséget kell felmutassanak. Joe nagyobb alaptőkét kapott, mint Sam, mivel tehetségesebb volt az üzleti életben, rátermettségét már bizonyította, de amit Sam kapott az se volt kevés – annyi
pénz volt, amennyit rendesen negyven év alatt tudott volna megkeresni.

Gyakran beszélgettek arról, milyen mázlisták, hogy valaki ennyire megbízik bennük. Mindenképpen be akarták
bizonyítani, hogy megérdemelték a bizalmat. Terveket készítettek, keményen dolgoztak, és lassan alakulni kezdtek
a dolgok. Aztán voltak nagyon rossz évek, amikor gondterhelten figyelték a gazdasági válságot és remélték, hogy
nem mennek csődbe. Nem mentek, tanultak hibáikból és
erőt merítettek abból a gondolatból, hogy Főnökük tudta,
mit csinál amikor megbízott bennük.
Hajukba már ősz szálak keveredtek, amikor egy kávé
mellett ülve arról beszéltek, mennyit köszönhetnek alkalmazójuknak. Sam szerint soha nem ért volna el ekkora sikereket, ha nem kap induló tőkét. És mennyit tanult menet közben! Kacagva emlegették fel, hogy izgultak az első
tárgyalásuk előtt.
– Megváltoztunk... félénk, tapasztalatlan zöldfülűek
voltunk s most –

– Most tőlünk kérnek tanácsot a kollégák! De ennél is
jobb az érzés, hogy lett valaki belőlünk, hogy értékes életet
élünk.
– Én néha próbálom elképzelni, milyen lesz a találkozás
a Főnökkel. Olyan érzés tölt el, mintha ismét gyerek lennék és várnám haza este apát, hogy megmutassam neki,
mit építettem.
Mosoly terült el Sam arcán, és Joe egyetértően bólogatott.

– Vagy amikor büszkén mutatod a
hibátlanul megoldott matek házit és
még pluszfeladatot is végeztél,
szorgalomból. Tudod, hogy most
jó voltál és örömet szereztél, de
közben te örülsz legjobban.
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Tiniknek

Nálad a Fonök tokéje!

Sam telefonja üzenet érkezését jelezte, s szinte
ugyanakkor a Joeé is. Pillantásuk a telefon kijelzőjéről egymásra emelték. Te is tőle kaptad az üzenetet? – kérdezték szavak nélkül. Még egy korty kávé
és már indultak is. Hazajött a Főnök, találkozni
fognak.

Az elszámolás inkább ünnep volt, mint számonkérés. Sam és Joe izgultak mint kölyökkorukban, de
nem félelem, inkább várakozás volt bennük. Mit fog
mondani? Elégedett lesz? Az ő álmaik valóra váltak,
de vajon a Főnök elvárásainak megfeleltek? Igen,
megduplázták a rájuk bízott tőkét. Mit fog mondani?
Gratulált, szemében öröm csillogott, hangjába
büszkeség és elégedettség keveredett. Sőt, hivatalosak voltak arra az exkluzív bankettre, amiről mások regéket meséltek! Életük legszebb napja volt, és
a hab a tortán még csak ezután következett....
A gyűlésen volt még valaki, akit még fiatalkorukból ismertek, hiszen egy irodában kezdték:
Dima. Nagy dumás volt, gyakran hangoztatta, hogy
ő a függetlenségét nem adja semmiért. Tehetséges
fickó volt, annakidején nagy jövőt jósoltak neki, de
aztán eltűnt a képernyőről.
Érdeklődve figyeltek, amikor Dima színpadias
mozdulattal kinyitotta a magával hozott széfet:

„Uram, tudom, hogy szigorú és kemény vagy.
Még azt a profitot is bezsebeled, amit nem te termeltél, és onnét is nyereséget szedsz, ahová semmit
nem fektettél be. Persze, hogy féltem tőled, ezért a
pénzedet úgy ahogy volt, elástam. Itt van az utolsó
bankóig, amit nekem ideadtál.”

Sam szeme elkerekedett, Joe meglepődésében
félrenyelt. Mit beszél ez a szerencsétlen? Hogy merészel??! Még hogy igazságtalan meg kapzsi meg
kemény meg szigorú a főnökük? Ez félrebeszél. Nem
is tudták, hogy Dima is esélyt kapott tőle... milyen
nagylelkű ez az ember! Másoknak
is lehetőséget adott a szárnya(Folytatása a következő oldalon.)

Harmatcseppek - 2013. július-augusztus

Kui Enikő
lásra – de úgy látszik, Dima
esetében hiába.

Amint ránéztek, önkéntelenül arra gondoltak: mi lett azzal a nagy szabadságával? Mit csinált az életével? Egy nagy semmit... gondolataikból a Főnök hangja rázta fel
őket. Most komoly és tényleg szigorú volt, de
mintha szomorúság is bujkált volna benne...
– Gonosz és haszontalan vagy. Menj! – és a
biztonságiak elindultak felé.

Te is kaptál egy esélyt Istentől: az életedet és
a benne rejlő összes lehetőséget. Szolgálhatsz
neki, vagy dönthetsz úgy, hogy nem hagyod magad „kihasználni”. „Szabad” leszel.
Jézus azonban – aki most szolgálni hív és tőkét kínál – életed egy váratlan pillanatában
majd eléd áll és számonkér. Szabad a szárnyalás és szabad a munka. Megszolgálod a bizalmát? Ő tényleg megbízik benned.

Ne legyél aggodalmaskodó, határozatlan, tétovázó, magadnakvaló, lusta. Ne légy haszontalan. És főleg, a Főnöknek való ellenkezés közben ne válj gonosszá!

MEGHÍVÓ
Keresztyén énekzene napra
„Egy hangszer hadd legyek...!”
Erdélyi énekzene napot szervezünk gyermekek
nek és tiniknek. Szeretnénk együtt hálát adni,
dicsőíteni az Urat, és tanulni egymástól.
Helyszín:
Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet.
Időpont:
2013. november 16., kezdés reggel 9 órakor.
Zenei vezetők:
Lisztes Tibor és Piroska Békésről.
Részvételi feltétel: 2 ének, vagy 1 ének
+ 1 zeneszám csoportos előadása.
Részvételi díj: 5 lej/személy.
Jelentkezés gyülekezetenként: október 27ig,
tel.: 0735500887 (Sallai Mária),
ebavisz@gmail.com.
Szeretettel várunk
minden gyermeket és tinit!
Pardi Félixné Matild, VISZ elnök

Sallai Jakabné Mária, VISZ titkár

☺

Kedves Gyerekek!
Üres a trambulin, a hinta, gitárhang sem hallatszik, a barkácsolók sem nyisszannak és a bibliai történetek is elhalkultak
már. Lejárt a „Nyomozz velünk! Ki Jézus?” gyerektábor.

Július 6–12. közötti héten sok közös élményt gyűjtöttünk
együtt a Hargitán és drága emlékekkel, új barátokkal gazdagodtunk. Aktuális és érdekes leckesorozattal (Jézus „Én vagyok...” kijelentései alapján), kreatív kézimunkákkal megtudhattunk többet Isten Fiáról, aki annyira közel jött hozzánk, hogy
megismerhessük és szívünkbe zárhassuk. Istennek hála, voltak
olyan gyerekek, akik nyitott szívvel fogadták üzenetét, megértették és magukévá tették. Hálásak vagyunk ezért is és azért is,
hogy sok ügyes, figyelmes gyerekre találhattunk, akikkel öröm
volt nyomozni, énekelni és együtt lenni a hét folyamán mindenféle tevékenység keretén belül: szervezett játékok, történetek,
angol nyelvtanulás, sport, kirándulás, filmnézés, sokféle kézimunka, köztük a népi hagyományokhoz is visszapuhatolózva:
kenderezés és bútorfestés.
Kívánjuk, hogy az emléknyomok még sokáig elevenen égjenek, és a nyomozási vágy se hagyjon alább, mert csodálatra,
szeretetre és imádatra méltó Jézusunk van! Daloljon továbbra
is szívetekben „bárhol, bárhol, én mindig Őt magasztalom...”!
Szeretettel: Józsa Anikó, Nyárádmagyarós
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Máté Imola,
Székelyudvarhely
Obika

Te miben vagy jó? Zenében?
(Musicalre hangolva…)

Kedves gyerekek és tinik!

Azt mondhatnám: majdnem mindegy, hogy miben vagy jó. A mi esetünkben fontos, hogy énekelni tudj, de nem feltétlen szükséges a kimagasló
zenei tehetség. Tehát nem kis Mozartok kerestetnek, nem is csodagyerekek, hanem hétköznapiak,
akárcsak ti. Vagy az udvarhelyiek. Ez akkor áll,
ha részt vennél egy elragadó musicalben. Ők is ezt
tették. A legkisebb négy és fél volt (bocs, a tesókája hét hónapos volt, de ő akkor énekelt, amikor
neki tetszett, mindenki örömére). A legnagyobb
17. Musicaltáborban vettek részt, közel hatvanan.

Dávid

Bármerre is megfordultál volna az imaházban,
a Noé és az özönvíz című gyermekmusical fülbemászó dallamait hallhattad, gyerekek és résztvevő
tanítók is vidáman dudorászták egész nap.
Bizony, találtatott nem is egy, hanem több
olyan fiú és lány, aki szólót énekelt.
Máté

Hanna

A premieren Lisztes Piroska tanárnő vezényletével a nagyok a kórusban csillogtatták tudásuk, a
kisebbek a negyedik tételnél billegtek be a különféle állatjelmezben, és végigénekelték a zeneművet.
A táborban, a hét folyamán volt minden, mi
szem-száj-lélek ingere: lelkes tanítói csapat gondoskodott a lelki eledelről (minden nap tanultunk
bibliai személyekről: Mátéról, Eszterről, Noéról,
Péterről, Jeftéről, de legfőképp az Úr Jézusról –
Ismeritek őket?), a nagy kézművesek (és nemcsak)
kedvükre kézimunkázhattak, de a sportemberek
is boldogok voltak, hisz naponta kétszer volt szervezett sporttevékenység és csapatjáték.
Milyen is lehet, vajon, egy hatvantagú kórusban énekelni sok-sok ember előtt? Élményeikről
egy páran ők maguk számolnak majd be a továbbiakban.

Kamilla

Gyönyörű volt a premier, átható az üzenet,
hangzott az evangélium, és hiszem, hogy velük
énekelt a Menny is!

Egy pár, a musicalben résztvevő székelyudvarhelyi vasárnapi iskolás gyereket kérdeztem. Íme
válaszaik:
Milyen élményekkel gazdagodtál?

Zsuzsika

Zsuzsika: Sok játékkal, énekkel, és megismertem azt az élményt, hogy milyen ókori ruhában
lenni.
Dávid: Énekekkel.

Hanna: Játékokkal.

Kamilla: Énekekkel.
Máté: Játékokkal.

Obika: Énekekkel.
A musical (ejtsd: mjuzikel) színpadi műfaj, a színházművészeten belül a zenés színház modernebb darabjait foglalja magába, olyan színházművészeti
ág, amely egyesíti magában a zene, a tánc és a színházi dramatikus elemeket. Kifejezetten szabad műfaj, az alkotók által formálható, nincsenek megdönthetetlen formai vagy műfaji szabályai. A musical szónak nincs magyar
nyelvű megfelelője.
A musicalt gyakran a modern kor operájának nevezik. Az „igazi” musicalben
az operához hasonlóan nincs prózai rész, vagy csak nagyon elenyésző, elhanyagolható.
Ha többre vagy kíváncsi, keres rá: hu.wikipedia.org/wiki/musical.
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Mi tetszett legjobban a musicaltáborban?

Zs: A kézimunka és a musicalpróbák, valamint az ebéd is nagyon finom
volt.
D: A sok játszás.
H: Minden!

K: A jelmezek.
M: A sport.

O: A játszás és az éneklés.
Miről énekeltetek?

Mindenki: Noéról és az özönvízről.
Mit üzen neked Noé története?

Zs: Azt, hogy bármennyire csúfolnak, hű kell lenni Istenhez.
D: Hogy legyünk jók.
H: Légy engedelmes.

K és M: Ne csúfolódjunk.

O: Hogy higgyünk Istenben.
A Táborban minden nap bibliaóra is volt. Melyik igeverset vagy
történetet jegyezted meg?

Zs: Legyetek egymáshoz jóságosak,
irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott
nektek a Krisztus Jézusban (Efézus 4,
32).

D: Keressétek először Isten országát
és igazságát.
H: Noé történetét.

K: Jefte történetét.

M: Noé és Máté történetét.

O: Jefte történetét és Máté, a vámszedő történetét.
Szeretnéd, hogy legyen még ilyen
zenetábor? Eljönnél jövőre is?
Zs: Igen, nagyon szeretném, és szívesen elmennék.
Többiek. Igen, persze.

Milyen érzés volt szólót énekelni?
Zs: Nagyon jó érzés volt, főleg azért,
mert többnyire a legjobb barátaim énekeltek szólót, és mert már kórussal is
szólóztam.
H: Nagyon jó.

K: Egy kicsit izgultam, de jó érzés
volt szólózni.
Háttér-információk
Noé és az özönvíz gyermekmusicalt 2013.július 7-én mutatták be a székelyudvarhelyi
baptista imaházban.
Az előadásra került darabot Dagmar és Klaus Heizmann zeneszerző-szövegíró házaspár írta.
A magyarra fordítást, a hangszerelést, a díszleteket a Békési Baptista Gyülekezet
(Magyarország) tagjai végezték – készítették el.
Németből magyarra fordította: Lisztes Balázs
Szöveget énekelhetővé szerkesztette: Mike Jenőné Mázsa Enikő
Betanította: Lisztesné Piroska zenetanárnő
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Az oldal tetején levő fényképek a musical-táborban készültek

Tininap a Hargita Táborban

Az alkalom egy imameghallgatással kezdődött: sütött a
nap. Reménykedve és örömmel néztem elé a tininapnak.
A kápolnában gyűltünk össze. A programot ismerkedős játékokkal kezdtük, amely mindenkinek mosolyt és jó kedvet
csalt az arcára. Később imádsággal és énekléssel folytattuk, majd az előadást Kui Enikő tartotta „Tinikorszak 3Dben” címmel. Elmagyarázta, hogy az emberek, az ördög
és Isten hogyan lát minket. Isten tökéletesnek, szépnek,
egyedinek lát. Az erőnket, energiánkat ne fordítsuk hiábavaló dolgokra, Istentől kérjünk erőt a mindennapokhoz, ismerve a helyes értékrendet. Az alkalmat imádsággal zártuk. Ezután csoportbeszélgetés következett, ahol még beszélgettünk a témáról, feltehettük kérdéseinket, személyesen is megismertük egymást. Egy nagyon jó és összetartó
csapat lettünk, ami szerintem kitűnt a játékok közben is.
Élveztük az érdekes rendezvényeket és a versenyt. Miután a játékok is lejártak, ebédeltünk. Nagyon gazdag és finom ebéd volt. A kincskeresést is megszervezték. Igeversek alapján kellett megkapjuk a legértékesebb könyvet, a
Bibliát. Amelyik csapat megkapta, az jutalomban részesült. A focimeccsre is sor került, ami szintén nagyon emlékezetes marad számomra, mivel mi lányok is játszhattunk,
de ebből a játékból inkább a fiúk vették ki a nagyobb részt.
Ezután következett egy rövid beszélgetés külön lányoknak

és fiúknak. A barátkozásról és szerelemről kérdezhettünk. Ez is
nagyon hasznos volt nekünk, tiniknek. A záró gondolatokat Budai Lajos mondta el a kápolnában, és felhívást is tett a megtérésre, újrakezdésre. Négy tinédzser visszamaradt imádkozni.
Számomra nagyon áldásos volt ez a nap, és remélem, lesz
folytatása ezeknek az alkalmaknak.
Budai Pálma, Székelyudvarhely

Háttér-információ: 2013. július 1-jén közel 40 tini részvételével tininapra került sor
a Hargita Keresztyén Központban.

Az oldal alján levő fényképek a tininapon készültek

Bibliai foglalkozások

Isten mindenkinek adott talentumokat, amivel szolgálhat az embertársai felé. Ezeket fel kell ismernünk, és azokat a feladatokat
végeznünk, amit Isten bízott ránk. Akárcsak napjainkban, a Bibliai időkben is, az embereknek különféle foglalkozásaik voltak.

Ács: Fából készítettek háztetőket, ajtókat,
ablakokat, kerítéseket, ágykereteket. Az Úr
Jézus nevelőapjának, Józsefnek a mestersége, és az Úr Jézusnak is (Mk 6,3). Vannak
bibliakutatók, akik szerint az Úr Jézus és nevelőapja nem ács volt, hanem kőműves. A
görög „tektón” szó ugyanis jelenthet ácsot is
meg kőművest is.

Tudóska

Földműves: A kánaáni letelepedés után az egyik
legelterjedtebb foglalkozás. Magába foglalta a
szántást, vetést, aratást,
cséplést. Illetve a gyümölcsfák, szőlőskertek
gondozását, zöldségtermesztést.

Fazekas: Az agyagból készített edények voltak a
legolcsóbbak ezért a legkeresettebbek. Jeremiást az
Úr a fazekas házába küldte, hogy megmutassa, hogy
Ő úgy bánik velünk, mint az
fazekas az edényével (Jer
18,2-6).

Kovács, ötvös: Fémek megmunkálásával foglalkoztak. A kovácsok
szerszámokat és fegyvereket készítettek. Az ötvösök rézből, ezüstből
és aranyból készítettek használati és
dísztárgyakat.

Írástudó, írnok: A mózesi törvényeket ismerték, és értelmezték, részt vettek az ország közigazgatásában, vezetésében. A
királyi udvarban feljegyezték az
uralkodás eseményeit. Ilyen
írástudó volt Ezsdrás, aki „szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét,
és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és döntéseket” (Ezsd
7,10).

Halász: Leginkább a galileai tengerben
halásztak, többnyire hálóval, de horoggal
vagy lándzsával is. Az Úr Jézus tanítványai közül Péter, András, Jakab és János
halász volt, és valószínűleg szintén halász
volt Fülöp, Judás Taddeus és Simon Zélóta.
Kereskedő: távoli országokból is
vásároltak árút, és eladták a piacokon.

Kőműves: Főleg a kövek, vágásával,
faragásával foglakoztak, a házak alapjának elkészítésével, és a kőházak falainak felrakásával.

Orvos: A papoknak és prófétáknak is voltak
bizonyos orvosi ismereteik, de voltak hivatásos orvosok is. Lukács evangélista is orvos
volt (Kol 4,14). A gyermekek születésénél bábák segítettek. Az Úr Jézus gyógyszerek nélkül gyógyított.

Pásztor: Izráel népe kezdettől fogva
juhtenyésztő nép volt. Már Ábrahámnak is rengeteg juha volt, és napjainkban is nagyon sok juhot tartanak Izraelben. Az ószövetségi próféták az Urra úgy tekintettek, mint Izráel pásztorára, majd az Úr Jézus önmagát nevezte Jó Pásztornak. Juhokon kívül
még voltak szarvasmarhák, kecskék,
tevék, amelyekre szintén pásztorok
vigyáztak.

Próféta, prédikátor: Isten üzenetét közvetítették, illetve a korábban megírt bibliai igéket magyarázták.
Pék: kenyerek sütésével foglalkoztak.

Zenész, énekes: elsősorban énekesek énekeltek a vallási ünnepségeken, de hangszereken is
játszottak: cintányéron, hárfán, fuvolán, citerán,
trombitán.

Sátorkészítő: A zsidók vándorlási időszakából örökölt mesterség. Az Újszövetség idején is
voltak sátorkészítők - ez volt Pál
apostol, Akvila és Priszcilla mestersége (ApCsel 18,2-3 ).

Vadász: Az egyik legrégibb
foglalkozás. Íjjal, csapdával
vagy vermekkel fogták a
vadállatokat.
Harmatcseppek - 2013. július-augusztus
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Mostis Kinga, Székelyudvarhely

Gazdámról

S

zeretem az Urat azért is, mert
csodálatos igazságokat vésett a
szívembe amit megértettem, elfogadhattam és ezáltal
élhetek igazán. Nagy ajándék. Ilyen igazság az is,
hogy nem véletlen születtem, mint ahogy te sem. Van
GAZDA, van élet, lesz számadás. Isten az aki alkotott minket, adott életet amiről majd felelni kell.
Úgy-e te is hallottál már a tálentumokról? Otthon
vagy vasárnapi iskolában. Ha nem, kérd meg a vasárnap iskolai tanítót vagy szüleidet, hogy olvassák
fel neked a Bibliából a tálentumokról szóló részt.
Gazda, szolgák, tálentum, számadás. Ez egy példázat
ami rólad is, rólam is beszél, ha elfogadtuk az Urat és
az ő szolgái vagyunk. Egy biztos: van Gazda (aki Isten maga), kinek-kinek képessége szerint ad tálentumot (mindent tud, tudja, hogy mire vagyunk képesek), de személyesen kell számot adni, hogy hogyan
használtam. Örülök, hogy az értékemet nem a tálentumok mennyisége határozza meg, hanem, hogy mit
kezdtem akár a kicsivel is. A Gazda bízik bennem.
Munkálkodhatok. Azt hiszem Isten a törekvést nagyon értékeli. Ha nem is sikerül elsőre a legjobban
tenni, de mindig látja a szívemet. Mit miért teszek. A
Gazda öröme, dicsérete a fontos vagy emberek értékelése csupán? Nem teljesítmény az Istent szolgálni,
hanem kapcsolat. Sokat gondolok az utolsó szolgára,
aki elásta a tálentumot.

Lőrinczi Tamás

Kiss Zsuzsanna Napsugár

Kincsesdoboz aranymondással / fényképpel

Ha összegyűlt már számotokra több kedves aranymondás, akkor ezeket egy dobozban megörökíthetitek, hogy bármikor belenézve, ismét emlékezhessetek rájuk. Ugyanakkor, ha szeretnétek ajándékba adni, fényképet
is be lehet ragasztani, hogy annál kedvesebb és értékesebbé váljon.
Hozzávalók: kartonlap, olló, papírragasztó, díszek, fénykép.

Elkészítés: A kartonlapból kivágunk a dobozkához egy 18×18cm-es
négyzetet, illetve a fedeléhez egy 8×8 cm-es négyzetet. A nagyobbikat 6×6
cm-es kisebb négyzetekre osztjuk, ceruzával behúzzuk a vonalakat (1.
kép) és rendre minden külső három négyzetnél a második függőleges vonalat bevágjuk addig, amíg a felső vízszintes vonallal találkozik (2. kép).
Ezt minden külső oldalán megtesszük a második függőleges vonallal (tehát
összesen 4 bevágás – 3. kép). Aztán sorra a három külső négyzetet felhajtjuk a középső három négyzetre és jól megnyomjuk, hogy a hajtásnak
legyen majd később tartása (egy egységes vízszintes sávban), mind a
négy külső oldalon ugyanezt megtesszük (4.kép). Oldalait felhajtva, egymásba egyengetve (5.kép) most már a dobozka lazán összeáll (6.kép), készülhet a fedél is hozzá.
Harmatcseppek - 2013. július-augusztus

Ez egy kényelmes megoldás. Nincs kockázat, nincs
aggodalom, hogy odavesz a pénz vagy sem fáradság
nem olyan sok. De nincs a kitartó munka öröme sem,
nincs a haladás megtapasztalása sem, és nincs a
Gazda dicsérete. Azt hiszem, hogy Isten gyűlöli a
lustaságot. Korlátainkat tudja. Emlékeztek, hogy kinek-kinek képessége szerint osztotta a tálentumot.
Tudja, hogy mennyit tehetünk, de a restségtől óvakodjunk egy életen át. A Gazdával szembe kell nézni.
Isten előtt meg kell állni neked is, azt nem lehet kikerülni. Kívánom, hogy minden gyerek aki ezeket a
sorokat olvassa legyen azzal a szándékkal, hogy örömet szerez Istennek azzal amit ő kapott. És így a
Gazdával való találkozás örömteljes lesz.

Budai Kamilla

Kézimunka
A fedél négyzetének a szélétől leválasztunk 1 cm-t és meghúzzuk a határvonalat mind a négy oldalon (7. kép). A karton peremi
részén levő második függőleges vonalkát bevágjuk addig, amíg a
vízszintes vonallal találkozik (8. kép), majd az 1 cm-es vékony sávot feltűrjük (9. kép), megnyomjuk, hogy majd tartása legyen.
Ugyanezt megtesszük a fedő minden külső peremével. A bevágott
fülecskéket befele irányítjuk (10. kép) és megragasztózzuk (12.
kép), majd a ráhajtott sávhoz ragasztjuk. Mind a négy fülecskénél
fogva megragasztózzuk és kész is van a fedél (12. kép).

A dobozka belsejében, mind a kilenc négyzetbe ragaszthatunk
aranymondást, díszt vagy akár fényképet is, tetszés szerint
(13.,14. kép). A fedelet is tetszés szerint dekorálhatjuk (15. kép). A
díszek ízlés és lehetőség szerint változhatnak, sokféle színes változatban el lehet készíteni.

Józsa Anikó, Nyárádszereda

(Lásd a fényképeket a túloldalon.)
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Kézimunka

Kimérem a masni méretét, akkora
masnit hajtogatok a szalagból,
amekkorára szeretném készíteni.

Szabó Rebeka, Csíkszereda

Ha megvan a dupla masnim, akkor elvágom a szalagot. Fontos,
hogy illesszük össze a két masnit,
hogy megnézzük egyezik-e a méretük.

Amikor megformáltam a masnikat, akkor a közepénél összefogom szorosan, hogy a szálak ne
csússzanak ki. (Fontos, hogy
erősen fogjuk össze!)

Miután szorosan rátekertük a
szalagot ragasztópisztollyal ráragasszuk. Vigyázzunk, hogy ne
lazuljon meg, mert akkor elveszti a masni az alakját.

Miután elkészült a masnink, egy
csatt alapot megragasztózunk
szintén ragasztópisztollyal, majd
ráragasztjuk a masnit és óvatosan megnyomkodjuk, hogy ragadjon jól oda.

Vágok egy kb.4-5 cm-es szalagot,
amellyel összefogom (szorosan)
középen a masnikat. Lásd a következő kép.

Végeredmény.

☺ Jó munkát!

Józsa Anikó, Nyárádszereda
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