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Valódi sztárok árnyékában
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égóta szeretem a verseket. Többek között van egy Kányádi Sándor vers,
amivel több szavalóversenyen is részt vettem.
Nagyon megszerettem a költőjével együtt.
Igaz nem sokat tudtam akkor róla, de mindig
előttem volt a költő bácsi fotója, amikor elővettem a gyűjteményt ismételni a verset.

Hetedikes lehettem, amikor a gyerekcsoporttal a Hargita táborban táboroztunk. Sok
helyről voltunk ott. Az egyik tanító bemutatott egy lányt, aki ugyancsak velünk táborozott. Megtudtam róla, hogy Kányádi Sándor
egyik unokája.
– Hűha☺! Milyen nagyszerű lehet egy ismert költő unokájának lenni – gondoltam magamban.
Csak pár szót sikerült beszélgetni, de ezután még nagyobb odafigyeléssel mondtam
ugyanazt a verset, kicsit úgy éreztem, mintha
személyesen ismertem volna a költőt, és már
nem szavalhattam művét akárhogyan.

Biztosan ti is láttátok már a hírekben vagy
különböző műsorokban, hogy milyen nagy felhajtás övezi egy-két sztár, ismertebb ember
életét. Több száz ember képes órák hosszat
várni, a szabad ég alatt, esőben, fagyban, kánikulában, csak azért, hogy pár pillanatig saját szemével láthassa azt a bizonyos
személyt. Angliában a trónörökös világra jöttéről szóló híradást tömegek várták, és tették tiszteletüket.
Az új pápa bemutatását hasonló
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érdeklődés jellemezte. Szép gesztus. Bárcsak
hasonló lelkesedéssel, tömegesen várnánk
azt, amikor a Világmindenség Ura szól, amikor Egyszülött Fiával találkozhatunk. De mikor az Úr
Jézus megszületett, nem volt számára hely csak az istállóban. Sőt, csak pár évtized telt el, és elegük is lett
belőle, keresztre feszítették. Csak néhányan ismerték
fel, hogy milyen kivételes személy is volt Ő.

Hosszas sorok kígyóznak egy tűzgyújtásra alkalmas
papírra írt autogramért, de ha Istenről van szó, Aki
megteremtett engem és téged, Aki bölcsességét,
szentségét, szeretetét kész naponta megosztani velem
és veled, azért, hogy boldog, kiegyensúlyozott életünk
legyen, sokan csak legyintenek: á, az kicsiknek és öregeknek való mese. Nem kell azt komolyan venni!
Ne mondja meg Isten, hogy mit tegyünk, jól boldogunk mi magunk is! Pedig az a helyzet, hogy
nem boldogulunk nélküle. Valami mindig hiányzik. És az nem a más szülők, más tanító,
tanár, osztálytárs, testvér, több pénz,
érdekes nyaralás, új számítógép, új
telefon. Isten kész mindent biztosítani, hogy a jelenlegi körülményeidben
valóban boldog lehess. Egyszerűen
azért, mert szeret. Hisz Ő teremtett, Ő
ismer a legjobban. Bárcsak igazán szeretnénk Istent, igyekeznénk egyre jobban
megismerni Őt, és látszana beszédünkön,
tetteinken, hogy találkoztunk Vele, hiszen ha valóban szeretjük
Istent, nem beszélhetünk, cselekedhetünk akárhogyan!

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

Szemelvények a lupényi

vasárnapi iskola történetebol
A lupényi gyülekezetben mindig volt gyermekekkel
való komoly foglalkozás. A 70-es években nagy gyermeksereg volt a vasárnapi iskolában. (Akkor sokan dolgoztak a bányában, nagy volt a gyülekezet.) Lebăda Rózsika néni volt a vasárnapi iskolai tanító. Ő több mind két
évtizede elköltözött Szatmárnémetibe, majd onnan Magyarországra. Utána a fiatalokká serdült gyermekekből
lettek a tanítók. Fodor Gyöngyi, Fodor Adél, Nagy Zsuzsika. Kiss László ügyintéző lelkipásztor szolgálata alatt
(1995-1999) két csoportban folyt az oktatás (kis csoport
és nagycsoport). Ekkor már Pap Borbála és Borzási
Gyöngyi voltak a tanítók. Aztán, amint a gyermekek felnőttek, a vasárnapi iskolások száma megkevesbedett. Ismét egy csoportban folyt tovább a tanítás.

Az 1970-es években, a legnagyobb magyar gyermekcsoport, Lebăda
Rózsika néni vezetése alatt.

Az évek során szervezetten mentek a gyermekek a
Hargitai táborba, majd a Szatmárnémeti gyülekezeti gyerekekkel, és a hadadnádasdi gyülekezet csoportjával is
voltak táborozni.
Dr. Vass Gergely lelkipásztori szolgálata alatt (20092012) missziómunkát is végeztünk a zsil-völgyi magyar
gyermekek között. A karácsonyi csomagosztás keretében eljöttek az iskolások tanítóikkal együtt az imaházba,
majd mi mentünk el a szomszéd városba, és a magyar
gyerekek felé bizonyságtétellel szolgálhattunk.

A gyermekcsoportok 1995-ben, Fodor Adél , Nagy Zsuzsika és Borzási
Gyöngyi vezetése alatt.

Gyülekezetünkben a gyermekek néhány évtizede vasárnap délutánonként rendszeresen énekelnek, szolgálnak a gyülekezetben (olykor énekkar és zenekar helyett).

Jelenleg már csak két gyermek van a vasárnapi iskolában. A gyermekórákat mégis megtartjuk. Öröm számunkra, ha vendégek jönnek, s a vendéggyermekek is
csatlakoznak a gyermekórához. Olykor a fiatalok is besegítenek a gyermekeknek a szolgálatban.
Gyülekezetünkből két gyermek is kapott díjat azon karácsonyi fogalmazásversenyen, amit Nagyváradról Meleg
Adina és társai szerveztek, s lehetővé tették, hogy az itteni gyerekek is bekapcsolódhassanak.

1996-ban

Az utóbbi nyolc év alatt két kis romagyerekkel
is szaporodott a gyermekcsoport (Alex és Andrei). Állami gondozás keretében Pap Borbála
szociális anyaként nevelte őket egészen kicsi koruktól. Idővel szépen beépültek a vasárnapi iskolába. Szerettek szolgálni, aranymondásokat tanultak, énekeltek. Ebben az évben Szászvárosba
költöztek. De öröm volt látni, hogy gyermeki szívükkel ismeretet nyertek az Úr Jézusról, s ennek
hatása tovább kíséri őket az életben.

Nagycsoport 2005-ben
Kiscsoport
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2010-ben

Jelenleg így állunk… (a fiatalokkal együtt)
Harmatcseppek - 2013. szeptember-október

A gonosz szolomunkások... és te?

G

yerekkorom egyik legkedvesebb élménye a
szüret volt. Ragyogó őszi nap, színpompás
falevelek, vidám csevegés a szőlősorok között, ízletesebbnél ízletesebb szőlőfürtök, együtt a család
apraja-nagyja, ez volt ám az ünnep! Természetesen, ami ezt a napot megelőzte, arról mi, gyerekek nem sokat tudtunk. Nagyszüleink, szüleink
hosszú heteket töltöttek azzal, hogy a szőlőt megmunkálják, gondozzák, őrizzék és megtegyék
mindazt, ami a jó szőlőtermés előfeltétele.

Miközben a szüretről gondolkodom, Isten
eszembe juttat egy másik szőlőskertet, ahol maga
Isten a gazda. A Bibliában a szőlő fogalmával
többször is találkozhatunk. Ézsaiás könyvében a
szőlő Izráel és Júda jelképe volt (Ézsaiás 5. rész).
Később Jézus is használja a példázataiban a szőlőskert, szőlőmunkások, szőlőtermés fogalmait.
Hiszen Izráel népe ismerte és termesztette a szőlőt. A Máté evangéliuma 21. részében egy hasonló
példázatot olvashatunk. Istent egy szőlősgazdához hasonlítja, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette
körül, borsajtót készített és őrtornyot is épített
benne. Mindent megtett a jó szőlőtermés érdekében. Aztán bérbe adta munkásoknak és elutazott.
Abban az időben szokás volt a szőlőt bérbe adni.
A bérlőknek az idény végén természetben, borban
vagy szőlőben kellett a bért kifizetni. Elérkezett a szüret ideje. A gazdának jogában állt kérni a termést,
hiszen ez volt a megegyezés. Ám
amikor elküldte a szolgáit, hogy vegyék át a neki járó termést, a szolgáit megverték, megkövezték, megölték. Másodszor ugyanez történt,
akkor még több szolgát küldött, de
azok is hasonlóan jártak, mint az
előzőek. Végül úgy döntött, hogy a
fiát küldi, remélve, hogy őt majd
megbecsülik. Azonban a gonosz
munkások, amikor meglátták a fiát,
így szóltak maguk között: „Ez az
örökös: gyertek, öljük meg és
azután miénk lesz az öröksége.
Megfogták, kidobták a szőlőn
kívülre és megölték.” Szomorú.
Izráel népe ilyen gonosz lett volna?
Sajnos igen. Legtöbben elutasították
és ma is elutasítják Isten fiát, Jézus
Krisztust. A Sarokkő Krisztust
megvetették, keresztre feszítették.
Miután ezt a példázatot Jézus elmondta, megkérdezte a farizeusokat, hogy ezek után vajon mit fog
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tenni a gazda? A farizeusok tudták a
választ: a gyilkosokat megöli és a szőlőt
másoknak adja. Isten nem fog kegyelmezni azoknak, akik Fiát elutasítják.

Boros
Emília

A példázat a mi számunkra is tanulságként íratott
meg. Sok mindenben hasonlítunk Izráel népéhez. Isten mindent megtett azért, hogy megismerjük a Szabadítót, éljünk Jézus Krisztus örömére és a hit és hálaadás gyümölcsét teremjük az életünkben. A mi felelősségünk nagyobb, mint az akkori embereké volt, hiszen ma mindenki megismerheti a Bibliából, kicsoda
Jézus Krisztus.

A kérdés az, hogy te mit teszel Jézussal? Elutasítod, kizárod az életedből, vagy engedelmeskedsz az Ő
szavának és termést hozol nagy Neve dicsőségére. Ne
feledd, Ő ma még türelmesen várja a megtérés, bűnbánat gyümölcseit, de akiknek az életében ezeket nem
találja, azokat ítéletével fogja sújtani. Viszont, ha már
megismerted Krisztust, vállald fel bátran a barátaid,
osztálytársaid előtt! Hirdesd nekik is, hogy lesz egy
nap, amikor ítélettel fog jönni erre a földre. Bárcsak
mindnyájan ott lehetnénk a mennyei szőlőskertben!

A bunyós kisegér

B

eköszöntött a hideg ősz Kerek-erdőbe is.
De az állatok nem tétlenkedtek, hanem
szorgalmasan gyűjtögettek télire. Az egerek az
erdő melletti gabonaföldeken gyűjtögettek magvakat maguknak és családjuknak.

Cincogó egércsalád jó barátságban volt a Szürke egércsaláddal. De volt egy érdekes egércsalád
is, őket Fehér egércsaládnak hívták. Hófehérek
voltak. Egon volt a legnagyobb egérgyerek a Fehér családból. Szép bundája volt, erősebb volt,
mint a többiek, és beképzelt is volt, és mindig
bunyóba keveredett.
Elek apó, a legöregebb és legbölcsebb egér volt
Kerek-erdőben. Amikor Egon kicsi volt, sokszor
maga mellé vette, tanítgatta. Egyszer régen,
amikor Elek apó épp Egonnal beszélgetett, egy
titkot mondott el neki.

– Sokfelé jártam a világban, és sok kincset
gyűjtöttem össze. Egy titkos alagutat ástam, és
oda rejtettem el a kincseket. Ezeket a kincseket
nektek gyűjtöttem, és szeretném majd szétosztani Kerek-erdő egerei között. Készítettem egy térképet a titkos alagútról. Szeretném, ha te őriznéd. Amikor már nem leszek veletek, szeretném,
ha szétosztanád a kincseket az egerek között –
mondta Elek apó.
– De honnan fogom tudni, hogy kinek milyen
kincset kell adjak? – kérdezte Egon

Mesesarok ovisoknak
– színezovel
– Ne aggódj! Minden kincs dobozba
van téve, és rajta van annak az egérnek
a neve, akinek majd oda kell add – válaszolta Elek apó.
– Megértettem! – mosolygott Egon.

– Vigyázz nagyon a térképre, mert
csak ez az egy van! És te sem keresheted
meg a kincseket, csak ha én már elmegyek a Nagy Király országába – fejezte
be mondanivalóját Elek apó.

Ettől kezdve Egon különbnek képzelte
magát a többi egérnél. Egyre beképzeltebb lett, és ha valaki csak egy rossz szót
szólt hozzá, jól elverte azt. Nem beszélt
senkinek a térképről. Először csak azért,
mert nem akarta Elek apó bizalmát elveszíteni, később pedig már azért nem beszélt róla, mert úgy gondolta, hogy sok
egér van a nemzetségében, aki nem érdemel meg semmilyen kincset. Jobb, ha
nem is tudnak róla, és majd ő eldönti,
hogy ki kapja meg és ki nem.
Elek apó egyre öregebb és gyengébb
lett. Érezte, hogy hamarosan el kell
hagynia Kerek-erdőt, ezért magához hívta Uhu bácsit.
– Egy titkot bíztam Egonra és egy térképet. Miután már nem leszek veletek, a
titkomat el kell mondania az egész egérnemzetségemnek. Kérlek, segíts Egonnak, hogy a kérésemet teljesítse – mondta Elek apó, majd egy levelet adott Uhu
bácsinak.

– Ezt a levelet csak akkor olvasd el, ha
Egon nem teljesíti a kérésemet – fejezte
be Elek apó.

A bölcs bagoly nem is kérdezősködött a
titok felől. Tudta, hogy hamarosan úgy is
ki fog derülni.

Úgy is lett. Egy hűvös őszi reggelen
Elek apó meghalt, és a Nagy Király országába költözött. Uhu bácsi minden nap
figyelte Egont, és várta, hogy teljesíti-e,
amire Elek apó kérte. De nem történt
semmi, és Uhu bácsi sem látott mást,
Harmatcseppek - 2013. szeptember-október
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csak azt, hogy Egon büszke lett, és verekedős.
Uhu bácsi elküldte Hümér Hörcsögöt Egonhoz, hogy adjon át neki egy üzenetet.
– Emlékezz Elek apónak tett ígéretedre –
mondta Hümér Egonnak.

Egon megijedt, hogy más is tud a kincsről.
Kifaggatta Hümért, de a hörcsög hiába bizonygatta, hogy semmiről sem tud, Egon nem hitt
neki. Jól elverte a kishörcsögöt.
Másnap Uhu bácsi egy vízi pockot küldött
Egonhoz ugyanazzal az üzenettel, de Egon a
víz pockot is jól elverte.

Harmadik nap egy pelét küldött Uhu bácsi
ugyanazzal az üzenettel, de Egon őt is jól elverte, pedig sokkal kisebb volt termetre a pelénél.

Uhu bácsi, mikor mindezt látta, ő maga ment
el Egonhoz.
– Vedd elő azt a térképet, amit Elek apó rád
bízott, és mondd el a nemzetségednek a titkot,
mert ha nem teszed meg most azonnal, akkor
én teszek veled úgy, ahogy te bántál a hörcsöggel, a vízi pocokkal és a pelével! – parancsolt
Egonra szigorúan Uhu bácsi.
Mire Egon elővette a térképet, már meg is
érkezett a Nagy Tisztásra az egész egérnemzetség, akiket Uhu bácsi hívott össze.

– Kedveseim! – kezdte Uhu bácsi – Elek apó
kincset hagyott rátok, mindenkinek személyre
szabott kincse van. A térképet Egonra bízta.
Ezt a titkot ő kellett volna elmondja, és a kincseket is ő kellett volna odaadja nektek. De
nem teljesítette Elek apó kérését. – Majd Uhu
bácsi részletesen elmondta az egész egérnemzetségnek, hogyan verte meg a hörcsögöt, a vízi
pockot és a pelét.
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– Egon! Elek apó kérésére száműzünk
Kerek-erdőből, amíg meg nem változol. A
kincsedet is csak akkor veheted át, amikor
bebizonyítod, hogy megváltoztál – mondta
Uhu bácsi, majd elvette Egontól a térképet.

A térkép segítségével megtalálták a kincseket. Mindenki izgatottan bontogatta a
kicsi dobozkáját. Nem volt azokban arany
vagy ezüst, csak egy kockás kötény Cincogó egér-mamának, egy kalapács Szürke
egér-papának, egy pöttyös kendő Egér
Fanninak, és reggelig is sorolhatnám a
sok-sok kincset. És még volt valami, amit
ugyan senki nem látott, de minden egér
érzett a szívében: HÁLA és SZERETET!
Kiss Adina

A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd

Gonosz iskolások a szoloben…

A

mikor én iskolás voltam másképp kezdtük az iskolát, mint manapság. Amint ősszel megtörtént az iskolakezdés, kb. egy-két hónapig nem osztályterembe jártunk tanulni, hanem a mezőre mentünk dolgozni. Vittek
minket, ha akartuk, ha nem. Néha gyalog mentünk, néha
szállítottak minket. A szállításunk úgy történt, hogy egy
traktor után kötöttek egy ún. „kóbert”, afféle pótkocsit, ami
kisebb autóbuszhoz hasonlított, s abba be kellett „beférnie”
legalább három-négy osztálynak. Na, ott aztán volt tumultus, hisz alig fértünk. Ültünk egymás hegyén-hátán, vagy
álltunk a lábainkon, ahogy tudtunk. Az ablakokat ritkán
lehetett kinyitni, ami azt jelentette, hogy a benti levegő hamar elhasználódott, frisset pedig nehezen kaptunk. Amikor
gyalog mentünk, akkor eltelt néha egy óra is, amíg kiértünk arra a mezőre, ahol dolgoznunk kellett. Ősz lévén, a
betakarítás ideje volt, s nekünk különféle munkát adtak.
Néha almát szedtünk, néha szilvát, burgonyát vagy cukorrépát. Most azonban arról szeretnék beszélni, amikor
szőlőbe vittek minket.

A szüretet szerettem a legjobban. Főleg azért tetszett,
mert nagyon ízlett a szőlő, és szőlőszedés közben annyit
ehettem, amennyit akartam. Az osztályfőnökünk beállított
minket kettesével egy-egy sorba, s addig kellett szednünk a
szőlőt, amíg a sor végére nem jutottunk. Nekem nagyon jó
társam volt, akivel azért szerettem dolgozni, mert ő nagyon
fürge volt és mindig vidám. Aki szorgalmas volt, az nyilván
hamar teleszedte a vedrét szőlővel, s nyomban kivitte a sor
szélére, hogy kiürítse azt egy zsákba vagy egy kádba. A kádak teherautókon voltak, a zsákok pedig a földön. Mihelyt a
vedret kiürítettük, rögtön mentünk vissza a szőlősorba,
hogy folytassuk a munkát. Közben kellett vigyáznunk, hogy
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el ne vágjuk kezünket a késsel, amellyel
vágtuk a szőlőfürtöket a tőkéről. Ha a veder
ismét megtelt szőlővel, akkor vittük ki újra a
szőlősor végébe, hogy ürítsük ki. Ez így ment egész nap.

Az osztálytársaim közül azonban egyes fiúk ahelyett,
hogy szorgosan szedték volna a szőlőt, leültek a földre a
szőlő árnyékába, s elkezdtek játszani a bicskáikkal. Ez
amolyan késjáték volt, ami főleg kézügyességen alapult.
A fiúk egymás közelében, általában egymással szemben
a földön ülve játszottak. A zsebkést a nyél és penge találkozásánál úgy pöccintették fel, hogy az a levegőben
megfordulván, függőlegesen vagy ferde heggyel ütődjék
bele a földbe (a ferdén esett a földbe, akkor csak azt tekintettük sikeres dobásnak, ha a föld és a kés nyele között volt legalább két ujjnyi távolság). Ha a késnek sikerült megállnia a földben és nem dőlt el, a dobó jó ponthoz jutott és újra dobhatott. A következő pöccintéskor
azonban a kést két ujjról, a mutató- és hüvelykujj megfogásával, aztán tenyérről, kézfejről, ökölről, karhajlatból, fejtetőről, végül pedig szájból dobták. Ezt kezdtékvégezték.

A lányok mást találtak ki: lopakodva előrefutottak az
üres vedrükkel, és sorról-sorra járva keresték azokat a
tőkéket, amelyeken az átlagnál nemesebb szőlők találtak. Aztán a sokáig tartó futkározás után végül vedreikben nagy szemű, ízletesen ropogós, fehér, piros, vagy kék
szemű gyönyörű szőlőfürtökkel tértek vissza. Ezeket titkon elrejtették a táskáikban, hogy majd a nap végén
hazavihessék magukkal.
Engem a naplopó fiúk néha késjátékra hívtak, a kíváncsi lányok pedig szőlőlopásra. Ilyenkor magammal
hívtam a társamat is. Igen ám, de mint mindig, úgy az
én esetemben is hamarosan kiderült a csalás. Az
osztályfőnököm legtöbbször rájött a dologra, és
komolyan megbüntetett. Ilyenkor mélységesen
szégyelltem magam. Rögtön tudtam, hogy először is Isten ellen vétkeztem, hiszen ő mindent
lát, és elvárja, hogy úgy szedjem a szőlőt,
mintha neki dolgoztam volna. Azt mondanom sem kell, hogy miközben én játszottam a késsel vagy bujdosva loptam a szőlőt, addig az én soromat senki sem
szedte és így alaposan lemaradtam a
többiektől. Mikor a szorgalmasak
elvégezték a szüretet és kiértek a
sor végére, a tanárnő megengedte nekik, hogy leüljenek,
pihenjenek, vagy játsszanak.
Nekem azonban szégyenemben tovább kellett dolgoznom, mégpedig sokszor
a többiek csúfolódásai közben. Ezt meg is érdemeltem. De legalább megtanultam, hogy a munkahelyemet sosem szabad elhagynom, hanem addig kell
dolgoznom, amíg a rám szabott munkát el nem végzem.
Csak így kerülhetem el, hogy ne
legyek gonosz szőlőmunkás…
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Akció, reakció és a gonoszok

M

A reakcióid, reflexszerű tetteid elárulják, milyen vagy máz és illem nélkül.

ondtad már valaha azt, hogy „bocs,
nem ezt akartam mondani, csak kiszaladt a számon?” És olyan történt-e már
veled, hogy egy rossz szándék nélkül elejtett
megjegyzés vagy gesztus miatt „felfőtt az
agyvized”?

Kui Enikő

Amilyen fontosak tetteink, olyan fontosak indítékaink is. Az akció és a reakció rólad beszél, arról, amilyen vagy.

Jézus ezekért a papokért is meghalt. Szembenézett
a dühükkel, gyűlöletükkel, mint ahogy szembenézett a
bennünk rejtőző sok-sok bűnnel, gonoszsággal is. Ezeket a dolgokat mi látni sem akarjuk, csak a szívünk
mélyén kavarnak. Néha szembesülünk vele, milyenek
tudunk lenni... ilyenkor mit teszünk?

No, akkor tudod, hogy néhány pillanatra
nálad is átvette a kontrollt a tudatalatti.

Tiniként már biztosan hallottál róla. Izgalmas, hiszen senki sem látta még a tudatalattit, nem tudta feltérképezni, mégis tényként
kezeljük létezését. Azt mondják, nem lehet
megszelídíteni sem, mindig kész a kitörésre,
támadásra, mindig kapható egy kis hatalomátvételre.

Tiniknek

Ha nem egészen tiszta neked a tudatalatti
fogalma, íme egy egyszerű körülírás: lényednek azon raktára, ahol mint egy turmixban
forognak tapasztalataid, emlékeid, érzéseid,
amiket fogantatásod pillanatától átéltél. Ez a
zakatoló turmixgép kicsit kiszámíthatatlan és
alattomos – olyankor jelentkezik amikor kedve tartja, (és neki mindig kedve tartja)... csak
nincs rá mindig alkalma. Ezért legtöbbször
álmaidban kavar, s néha amikor úrrá lesz
rajtad egy-egy érzés és kikapcsol az agyad
irányító része. Amikor reflexszerűen cselekszel, elkap egy nagyon erős indulat – olyankor ez a „lenti főnök” dirigál. Persze te rutinosan leállítod, ő meg átlép láthatatlan módba, mint néha te a közösségi portálon... 

Két lehetőségünk van: az „én nem is...” meg a „sajnos, én is.” Gyakrabban választjuk az elsőt, és csak
ritkán és kevesen a másodikat.

Indítékaid és reakcióid – te vagy. Fontosak. Jézusnak is fontosak. Ha gonoszságot fedezel fel bennük,
mosakodj ki belőle. Jézus vére még a tudatalattidig is
elhat.

Amikor észreveszed a reakcióidban is beállt változást, biztos lehetsz benne: csodát éltél át, és ezt Jézus
tette veled!

Na de hogy jön ide ez? A Máté ev. 21,33-45ben van egy történet (olvasd el). Jézus mondta el papoknak, akik tudták, mit csinálnak
(Jézus meg szintén tudta róluk, hogy mit csinálnak). Megtervezték mit mondanak, mikor,
kinek, mikor lépnek, milyen terv szerint.
Csak semmi hirtelen, ellenőrizetlen, képbe
nem illő reakció, elszólás. A látszatot – jól
tudták – meg kell őrizni. Jézus meg mondott
nekik egy sztorit, aminek végén ők,
bölcsességük teljes tudatában ítéletet
mondtak. Mit érdemel a bűnös, hogy
fog viselkedni a gazda, igaza lesz, stb.
Jézus válaszára meg leesik nekik a
tantusz, hogy a sztori róluk szól – és felforrt
az agyvizük. Szívük szerint ott helyben kitekerték volna a nyakát, minimum saját kezükkel kövezték volna meg, de nem tehették.
Még nem... Nem léptek akcióba, reakciójuk
viszont elárulta, milyenek.
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Nyári emlékek
Kedves gyerekek és tanítók, nem tudom jártatok-e már Beszterce-Naszód megyében, de ha még nem, akkor érdemes
lesz! Gyönyörű a táj, szépek a városok, de
még inkább a falvak. Három helységről
szeretnénk írni most nektek, bemutatkozni, hogy hányan vagyunk és kik a vasárnapi iskolában és megosztani, egy-két
kedves élményt veletek. Hát lássuk!

Innen 25 kilométerre van Újős,
ahol immár 5 vasárnapi iskolás van, de sajnos nincs helyi tanítójuk. Csak ritkán van gyerekalkalom a számukra, olyankor, amikor én
is tudok menni a férjemmel vasárnap reggel
hozzájuk. Ilyenkor mindig kettővel több lesz a
gyerekek száma . Annak örülök még, hogy
a ritka alkalmak ellenére, mégis, minden vasárnap délután szolgálnak ezek a gyerekek a
többnyire idős bácsik, nénik felé énekkel,
aranymondással vagy verssel, mert a szüleik
tanítják őket a munka mellett hét közben is.
Most a nyári élményeikről kérdeztem őket:
– Evódia: Voltam a hegyen sárkányozni
néhány spanyol lánnyal, rolázni a barátnőimmel, a tehenekre vigyázni a barátaimmal, és
voltam halászni. Nagyon szép halakat fogtam,
én fogtam a legtöbbet és a legnagyobbakat.
– Levente: Egy nap édesapámmal elmentünk kirándulni, biciklizni, 34 kilométert tettünk
meg. Egy másik élményem, hogy láttam valakit, hogy tábortüzet készít és én is néztem,
hogyan ég.

– Izabella: Én és a szüleim ezen a nyáron
a Transalpina út mentén voltunk kirándulni.
Csodálatos nagy csúcsok és sziklás hegyek
vannak ott, amelyek máskülönben nagyon veszélyesek, mert akármikor megindulhat egy
kőcsuszamlás. Nagyon szép kirándulás volt
és megköszönhetem az Úr Jézusnak, hogy
elmehettünk erre a szép helyre, és megsegített, hogy haza jöttünk.

Újősi vasárnapi iskolások

Cegőtelki vasárnapi iskolások

A cegőtelki gyülekezetben három gye-

rek van, ahogyan a fényképen láthatóak balról
jobbra: Kovács Barnika (7
éves), Ferenc Andrea (5
éves) és Veres Laura (12
éves). Tanítójukkal, Ferenc Kornéliával vasárnaponként 10 órától találkoznak, együtt
olvasnak bibliai történetet, énekelnek, imádkoznak. És ahogy a mellékelt képen is
látjátok, néha kézimunkáznak vagy rajzolnak. Kedves percek azok is, amikor Laura
és a tanítója, több mindenről el tudnak őszintén beszélgetni, fontos lányokat érintő
témákról is, mint pl. az öltözködés, a szépítkezés. Most azt tervezik, hogy vasárnap
délután meglátogatják az idős testvéreket, hogy bátorítsák őket az aranymondásokkal, amelyeket tanultak.

– Ödön: Ezen a nyáron egy
szép napon én és a barátaim elmentünk az erdőbe mogyorót
szedni. Találtunk is néhányat,
aztán hazafelé jövet egy fészekre lettünk figyelmesek, amiben
volt két kicsi fióka.
A képen balról jobbra: Nagy
Öcsi Levente 14 éves, Nagy
Ödön Efraim, 12 éves (előtte:
Kelemen Sámuel), Ferencz Izabella Tünde, 11 éves (előtte:
Ferencz Sámuel, 3 éves), Nagy
Evódia Ágota, 13 éves és Kelemen Dorkász.

Innen 48 kilométerre van a megyeközpont, Beszterce, ahol gyülekeze-

tünkben az elmúlt évben 3 vasárnapi iskolásunk volt, azt hiszem igen színes korosztályként: Gedő Dávid Jonathán, 12 éves
(mellette a képen az édesanyja látható), Kelemen Dorkász 4 éves és a legkisebb, Kelemen Sámuel, immár másfél éves múlt. Dávid is megosztotta velünk egy nyári élményét, Dorkásznak pedig egy zsoltárját jegyeztem le, mivel sokat énekel új énekeket,
és szívesen „olvas” bibliai történeteket.
– Dávid: Egy nap a nagybányai testvéremmel, Rebekával és családjával sátorozni
mentünk. Kocsival mentünk fel egy hegyre,
ahonnan szép erdős kilátás volt. Az erdő
mellett egy patak folyt és mellette lesátoroztunk. A patak mélysége a nyakamig ért, és
jól lehetett benne úszni, de annyira tiszta
volt, hogy inni is lehetett. Aznap az eső is
elkezdett esni, nagyon élvezetes volt hallatni
az esőcseppeket, ahogy a sátorra estek. Miután elállt az eső még úsztunk, aztán üstben
főtt ételt ettünk. Nagyon élveztem a szabadban!

Harmatcseppek - 2013. szeptember-október
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Nem, igen

E

Kelemen Andrea,
Beszterce

sténként a férjemmel a gyermekbibliából szoktunk olvasni lefekvés előtt gyerekeinknek. Éppen az a történet következett, amelyet Jézus mondott el példázatként két
testvérről. Az édesapjuk el akarta küldeni őket a szőlősbe,
hogy dolgozzanak ott aznap. Az egyik fiú az apa kérésére azt
mondta, hogy nem megy el, a másik pedig megígérte, hogy ő
elmegy. Aztán mond a kettő meggondolta magát: az első mégis elment, a testvére pedig nem. Miután elolvastam a történetet, feltettem a kérdést, hogy melyik fiú cselekedett helyesen,
és a lányom így válaszolt: „Amelyik fiú mondta, hogy nem, az
nem helyesen, aztán igen, aki mondta, hogy igen, az helyesen,
aztán nem”.

Emlékszem arra az helyzetre, hogy amikor elvégeztem a tanítóképző főiskolát, akkor utána nem akartam tanítani egyáltalán. De Isten meggyőzött, hogy tegyem, és
én igent mondtam Neki. Megmutatta azt is,
hogy hol kell majd tanítsak, így elvállaltam
azt. Nagyon megérte! Szeretnék mindig így
tenni. Az első tanítási évben harmadikosokat taníthattam, aztán óvodásokat három
évig és utána már még több gyereket kicsiktől nagyokig angol nyelvre. Sokkal többet kaptam Istentől a gyerekek által, mint
amit el tudtam volna valaha is képzelni.
Neked is, ha nehéznek tűnik éppen, hogy
azt tedd, ami tudod, hogy helyes, hogy azt
tedd, amire kérnek, akkor is engedelmeskedj Istennek! Megéri!

Miután Isten gyermeke lettem és hallottam ezt a példázatot, jól megjegyeztem magamnak. Tudtam, hogy fontos, hogy
engedelmeskedjek Istennek, de az is, hogy mit válaszolok.
Édesanyám mesélte gyerekkoromban, hogy egyik alkalommal, amikor tejért küldték a szülei, ő éppen bele volt merülve
valamilyen tevékenységbe és nem szívesen hagyta abba, így a
szülői kérésre azt mondta, hogy nem megy el. „Nem megyek,
nem megyek.” Már szinte kiért az utcából és az iskola előtt
volt, de még mindig azt mondta „Nem megyek” és mégis elment.
Én is sokszor kerülök a második fiú helyzetébe, hogy engedelmeskedni akarok Istennek, de nagyon nehezen megy, vagy
nem is sikerül. Nagyon bánt, ha ilyen történik, és ilyenkor
kérem Isten bocsánatát, és, hogy segítsen megváltoznom,
hogy ne az én gondolataim, érzéseim szerint beszéljek, cselekedjek, hanem Jézus Krisztus éljen bennem. És így könnyebb
az engedelmesség, hiszen Ő mindig engedelmeskedett az
Édesatyjának, még akkor is, amikor nehéz volt.
Besztercei vasárnapi iskolások

– Dorkász:

Gyere velünk életünk minden napján,
Gyere velünk, gyere velünk,
Urunk, nagy Királyunk, gyere velünk.
Gyere velünk, gyere velünk,
Hogy Te taníts rendeléseidre,
Gyere velünk, légyszi nagy Királyunk,
Bemerülünk a vízbe,
Te tudsz megszabadítani a gonosztól.
Jézus nagy Királyunk,
Halleluja.
Jézusomat szeretem
Halleluja.
Hallgass meg Királyunk,
Bemerülünk, úgyis megfulladunk,
Te tudsz megszabadítani.
//:Istenünk, Úr Istenünk.://
Ámen
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3. Zsoltár
Címe: Hogy ne fulladjunk meg a vízbe.
Kérlek, segíts Királyom,
Hogy ne féljek a gonosztól,
Mert Te velem vagy mindig.

Egy személyes kedves élményem a besztercei vasárnapi iskolásokkal, amikor egy pár éve a
feltámadás ünnepén elmentünk
reggel a temetőbe, aztán a parkban tanítótársammal előadtuk
nekik A Páratlan gyöngyszem
történetét. Emlékezetes volt
mindegyikünknek így felidézni
Jézus Krisztus feltámadását.
Hasonló szép és emlékezetes
gyerekalkalmakat kívánunk tanítótársammal együtt számotokra
ebben az új tanévben is!

Szeretettel,
Kelemen Andrea, gyerektanító
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Ha szól az Úr, légy csendesen!
Ha dolgot ad, mondd: megteszem.

Levélcím: Szőke Réka,
447170 Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO

Ha messze küld, gyorsan szaladj!
Ha csendre int, nyugton maradj!

e-mail: rekaharmat@yahoo.com
internet: www.harmatcseppek.home.ro

Minden szavát figyelve lesd,
Akaratát folyvást keresd!

S jöjjön öröm, vagy fájdalom:
Boldog leszel így majd nagyon!

Légy engedelmes!

Két fia volt egy apának,
Mondta idősebb fiának:
Kapálni kell szőlőmbe',
Menj ki, fiam, reggelre!

Levelek

A május-júniusi lapszám rejtvényének megfejtése: „irgalmasság”.
A július-augusztusi lapszám rejtvényének megfejtése: „Minden reggel megújul,
nagy a Te hűséged” (Jeremiás siralmai 3,23).

Nem megyek – szólt az idősebb –,
Mert én arra rá nem érek!
Kérte hát a kisebbet,
S ő ígérte: elmegyek!
Másnap, aki megígérte,
Mégsem volt kinn a szőlőbe',
És aki azt mondta: „Nem!”
– az dolgozott serényen.

Szolovel kapcsolatos mondások
Érted-e, hogy mit jelentenek?

Igent mondj, ha jóra kérnek,
Tedd is meg, ha úgy ígérted!
Várja mennyei Atyád,
Jézus mutat jó példát.

 Akárminémű vízzel öntözzed a tövist, szőlőt nem szedhetsz róla.
 Egy rothadt szőlőszem egész gerezdet megveszt.
 Egy szőlőt kapálnak.
 Lesz még szőlő, lágy kenyér.
 Nem a sok dudaszó, hanem a sok kapa termeszti a szőlőt
 Tövisen keresi a szőlőt.
 Megadod még a szőlő árát.
Magyarázzátok meg a szőlővel kapcsolatos mondásokat:
Pl.: Eladta szőlőjét, sajtót vett az árán. – Eladta a fontosabbat, megvette, amire nincs szüksége.
A közmondásokat Borzási Anna gyűjtötte

A szolorol

Tudóska

– a világon több mint 60 szőlőfaj létezik, és többezer szőlőfajta.

– a szőlőfürtök szinte mindenféle színűek lehetnek – leggyakoribb színek: kék, sötétkék, zöld, lila, piros, aranysárga, fehér
– a világ szőlőtermése több mint 70 millió tonna

– egy szőlőtő több mint 15 méterre hosszúra
megnőhet, és kb. 40 fürtöt terem – egy fürt átlagosan 75 szőlőszemet tartalmaz – a szőlőszem
kb. 80%-a víz

– nagyon egészséges gyümölcs, rendszeres fogyasztása számos betegségtől megóv.
Harmatcseppek - 2013. szeptember-október
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Rejtvény
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A rejtvényt készítette: Marcu András.

Szókereső

A betűhálóban öt szót rejtettünk el. Mindenik szó a jelenlegi
lapszám példázatával kapcsolatos. Keresgélhetsz átlósan, vízszintes, illetve függőleges sorokban, fentről le, lentről fel, balról jobbra és jobbról balra haladva is. Megfejtésként ezeket a
szavakat kell beküldened december 15-ig.

A szolo a Bibliában

Egyetlen más növényt sem említ a Biblia
többször mint a szőlőt és termékeit. Izráel
földje különösen alkalmas a szőlőtermesztésre, a szőlő a fügével és olajfával együtt
Izrael jelképe.

A szőlő másik tulajdonsága, hogy
rendszeresen metszeni gondozni
kell, hogy jó gyümölcsöt teremjen,
(Ézs 5,6 Jn 15,2).

A Bibliában feljegyzett első termesztett növény
az özönvíz után a szőlő, maga Nóé ültette
(1Móz 9,20).

Amikor Mózes kémeket küldött, hogy kikémleljék Kánaán földjét, a kémek egy hatalmas szőlőfürttel tértek
vissza, amelyet ketten vittek egy rúdon (4Móz 13,23).

Ezékiel próféta könyvében az Úr a szőlőtőkéről azt mondja, hogy semmi másra
nem jó mint arra, hogy gyümölcsöt teremjen. A szőlőtőke fájából nem készítenek
tárgyakat, még cöveknek sem használják. Éppen így tőlünk is Isten azt várja el,
hogy gyümölcsöt teremjen. Ha gyümölcsöt nem termünk, semmi más jóra nem
vagyunk alkalmasak (Ez 15).

Szőlőpréselés Izráelben

Az ókori szőlőprés egy
nagyméretű medence
volt. A férfiak lábbal taposták a szőlőt, míg kötelekbe kapaszkodtak.
Izráel területén nagyon
sok ókori szőlőprést találtak.

A szőlőskertet gyakran
kerítéssel kerítették el, és
őrtoronnyal is ellátták.
Onnan figyelve őrizték az
rókáktól és sakáloktól,
amelyek sok kárt tettek a
szőlőben, de a tolvajoktól,
ellenségtől is.

Több bibliakutató szerint a Bibliában található „bor” szó nem csak a szeszes italt, hanem
az alkoholt nem tartalmazó szőlőlevet, mustot is jelentette, illetve szőlőből készített szörpöt, melyet vízzel vegyíttettek. Az ókorban is ismertek számos módszert a szőlőlé alkoholmentes tartósítására.
Amikor pl. az Úr Jézus a vizet
borrá változtatta, lehet, hogy nem
borra, hanem szőlőlére kell gondolnunk.
Lehet, hogy az utolsó vacsoránál
is szőlőlevet fogyasztottak és
nem bort, ugyanis az evangéliumokban az Úr Jézus szavai így
vannak feljegyezve: „nem iszom
többé a szőlőtő terméséből”.

„Az utolsó vacsora” – Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929) festménye

Őrtorony

A Tudóska anyagát gyűjtötte:
H. Péter
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Kézimunka

Kis kezek, nagy ötletek:

IGE-VIT

Falvakban és városokban is egyre
több családban odafigyelnek, hogy
még nyáron tartalékoljanak a hideg téli
napokra a sok jóból, finomságból, ami
az asztalra kerül. És valóban milyen jó
az, amikor télen előkerül egy-egy üveg
befőtt, lekvár, savanyúság, zakuszka,
paradicsomlé... Ha másképp nem, legalább így pótoljuk a nyáron megszokott vitaminokat.
Az Istent szerető emberek legfontosabb tápláléka a Biblia. Ez a mi lelki
vitaminforrásunk. Jó dolog naponta
kézbe venni, olvasni, tanulmányozni.
Az eszünkbe és szívünkbe vésve, a
nap folyamán újra át lehet gondolni, ismételgetni az olvasottakat. Nem elvetendő ötlet ebből is tartalékolni. Talán
épp egy befőttesüvegben. Így akár
ajándéknak is megállja a helyét.
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Szükséged lesz ragasztóra, papírra, ollóra és egy befőttes üvegre, amit fel kell
díszítened. Használhatsz bármit: csipkét,
szalagot, szalvétát, zsinórt, gyöngyöt,
száraz terméseket.
Már csak néhány igeverset kell kiválasztanod, amivel megtöltöd az üveget.
Ha az IGE-vitamint leveles kiszerelésben
készíted hagyományos bibliajelző formára
kell vágnod a kartont, és erre felírni az
igeverseket, díszíteni, színezni kedvedre
mindegyiket. Vagy készülhet kapszulás
kiszerelésben, ekkor egy vékony papírcsíkra írod az igeverseket, amit egyszerűen feltekersz és átkötsz egy masnival.
Mellékelheted hozzá valamilyen formában
az alábbi termékleírást.

IGE-VIT

Befőttesüvegbe zárt IGE-vitamin a
család apraja-nagyjának

Gyógyszerleírás:
Megelőzi a családban fellépő kellemetlen
közérzetet. Gyógyhatását fejti ki félreértés, stressz, harag, méreg, gyűlölet, eltávolodás, ridegség, veszekedés esetén.

Előnyei:
Újraéleszti és szinten tartja a családi
kapcsolatokat és érzelmeket negatív
mellékhatások nélkül.
Nincs kellemetlen gyógyszer íze.
Minőségét megőrzi az örökkévalóságig.
Egyszerűen alkalmazható. Könnyen
emészthető.
Nem vényköteles. Már az első adag után
hat.
Gyermekektől sem kell elzárva tartani.
Embereken tesztelt, biztos hatás.
Könnyedén tárolható. Megfizethető ár.

