FELHÍVÁS
MAGVETŐ gyülekezetépítő, missziói játék előrendelésére
2010 a világmisszió éve a református egyházban.
Ennek kapcsán kezdett bele a Parakletos Könyvesház
egy missziós társasjáték fejlesztésébe.
Miklya Luzsányi Mónika: MAGVETŐ című,
gyülekezetépítő, missziói társasjátéka aktívan képes
bevonni a fiatalokat egy olyan képzeletbeli gyülekezet
építésébe, amelynek során megtanulják mindazt, amit
a Biblia és Jézus Krisztus a misszióról tanít.
A játékot hat fő vagy páros játszhatja, 10 éven
felülieknek ajánlott, játékidő 2 óra.
A játék az ismert stratégia játékelvek alapján
működik (stratégiai, útvonalépítős, gyűjtögetős,
területfoglalós, együttműködős). Elsősorban ifjúsági, gyülekezeti és hittan csoportok, missziói
szervezetek, bibliaiskolák részére ajánljuk.
Több helyen is teszteltük a játékot: a debreceni teológián, a nagykőrösi főiskolán, a pécsi református gimnáziumban, katolikus főiskolán, több gyülekezeti csoportban. Mindenütt nagyon pozitív volt a fogadtatása, a
játékosok nagyon élvezték a játékot és sokat tanultak belőle.
A játék rövid leírása:
Egy képzeletbeli tartományban megváltásra várnak a földek, hiszen a rossz föld nem hozhat termést. Erre
a gazzal, tövissel, sziklákkal és útszéllel teli vidékre kell a misszionáriusoknak kimenni szolgálni, előbb plántálni, majd felépíteni a saját gyülekezetüket.
A misszionáriusoknak saját karakterük van, egyikük számára az imádság a legfontosabb, másikuk számára
az igeolvasás, a harmadiknak áldott minden cselekedete.
A gyülekezetépítés különböző szolgálatok (imaszolgálat, bibliakör, diakóniai szolgálat) beindításával lehetséges. Ám a földek megváltása, a gyülekezet megépítése emberi erőből nem lehetséges, ezért a misszionáriusoknak minden cselekedetüket áldás kell, hogy kísérje. A gyülekezet munkáját különböző (nem várt)
események is tarkítják. Ezek lehetnek jók és rosszak, mint ahogy a való életben is: a világgazdasági válság,
vagy egy-egy drogos banda megjelenése a városban negatívan hat a gyülekezetre, ám egy város-evangelizáció
nem várt ébredést hozhat.
Fontos, hogy Isten munkásainak nem az a célja, hogy egymást legyőzzék, hanem hogy a szolgálatban
egymást erősítsék. Ezért a játék elve úgy van kitalálva, hogy a játékosok óhatatlanul is keresik az egymáshoz
vezető utakat, a közös szolgálatok lehetőségét.
A játék fejlesztése befejeződött, kiadásra kész. Szeretnénk, ha 2010 novemberére megjelenhetne. Mivel
csak akkor merünk belevágni a kiadásba, ha megfelelő számú megrendelésünk lesz rá, ezért előrendelést
veszünk fel a készülő játékra. A mellékelt képek az
előkészítés folyamán készültek, a játék a többi játékunkhoz hasonló jó minőségben, nagy dobozban
fog megjelenni.
Kérjük, amennyiben szeretné majd ezt a játékot megvásárolni, segítse elő a kiadást azzal,
hogy a mellékelt megrendelőlapot kitöltve és
visszaküldve előre megrendeli a játékot. Természetesen így Ön a bolti árnál jóval kedvezőbb áron
kaphatja majd meg a játékot. A játékról részletesebb
információ a honlapunkon található.
Honlapunk: www.parakletos.hu
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