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Valódi történet
Dobai Réka

M

it szólnál ahhoz, ha kiderülne,
hogy az, amit Holdként ismerünk, tulajdonképpen nem is egy égitest, hanem
valami egészen más?
Az úgy lehetett, hogy valahol az univerzumban
egy más bolygón élők, egyszer csak észrevették,
hogy gond van a világukkal, hiszen elfogyott a víz,
igen szennyezett lett a levegő, táplálék, üzemanyag már alig akadt. Úgy gondolták, hogy elindítanak néhány űrhajót, új bolygó keresésére, ahova
áttelepülhetnek.
Az egyik ilyen űrhajó utasaival együtt a Föld felé vette az útját, de amint közeledett, valami történhetett és leállt. Beérve a bolygónk vonzáskörébe elkezdett keringni a Föld körül. A hosszú évszázadok alatt, az univerzumban lebegő por, piszok
belepte. Tehát a Hold mélyén valamilyen lények
laknak, akik bennünket is békén hagynak, addig,
amíg mi se bántjuk őket egy titkos szerződés értelmében. Erre a legmeggyőzőbb bizonyíték, hogy
amióta az első ember a Holdra lépett, nagyon keveset foglalkoznak a kutatásával, rengeteg pénzt fektetnek távolabbi bolygók megfigyelésére, még az
űrközpontot is valahova a semmibe építették, ahelyett, hogy a Holdra vitték volna.
Megdöbbentő nem? Mi is meglepetten hallgattuk a földrajztanárt, amikor a fenti dolgokról mesélt. Azt nem tudom, hogy valóban hitt-e ebben
vagy csak hiszékenységünket akarta kipróbálni,

viszont a szünetben jó kis vita kerekedett belőle, hiszen többen a diákok közül könnyűszerrel
elhitték, mások csak viccnek tartották az egészet.
Ilyenkor ünnepek tájékán sokat hallunk Istenről, aki szeretetével halmozta el az embereket, hallunk a kis Jézuskáról, aki egy hideg istállóban született meg, és első ágyikója egy egyszerű, durván összeácsolt jászol volt.
Lehet már te is annyit hallottad ezt a sztorit,
hogy kívülről fújod a pásztoroknak megjelenő
angyalkórus énekét és a bölcsekkel történteket.
Gondolkodtál-e már azon, hogy tulajdonképpen mi is történt? Mert ez valódi történet. Bizonyítékai ennek a Jézus születése előtt már
több száz évvel leírt próféciák, melyek sorra beteljesültek.
Hisz nem csupán egy egyszerű kisgyermek, a
Jézuska születését ünnepeljük karácsonykor.
Mert az Úr Jézus Krisztus értem és érted vállalta, hogy otthagyja a menny tökéletességét és
megszülessen erre a Földre. Szükségünk van arra, hogy Valaki segítsen másokat szeretni, engedelmeskedni szüleinknek, helyesen dönteni,
amikor választani kell, fontosnak tartani a valódi és a maradandó értékeket. Ő nem egy távolról figyelő személy, Ő kész egy boldog életet
ajándékozni neked.
És ez nem mese! Csak kérned kell Jézus
Krisztustól, hogy a betlehemi jászol helyett
foglalja el a te életed trónját és legyen életed vezére.
Kívánom, hogy ezen az ünnepen személyesen találkozz a
valódi ünnepelttel!

Karácsonyi földrajz:
Krisztus születése Betlehemben
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arácsony gyönyörű története Máté és Lukács evangéliumában olvasható. Az esemény azon a keskeny földsávon történik, amely
hídként köti össze Afrikát, Ázsiát és Európát.
Ezt a földet Szentföldnek nevezik. Jézus Krisztusért hívják így.
Több olyan város és falu található a Szentföldön, amely jelentős a hívők számára, mert kapcsolatos Jézus Krisztussal. Az egyik legfontosabb város Betlehem, ahol az Úr Jézus született.
Betlehem azért vált világhíressé, mert Isten ezt
a helyet választotta ki, hogy ott szülessen meg
Jézus Krisztus, Isten Fia.
Betlehem azt jelenti: „kenyér háza”, valószínű
termékeny földje miatt. Jeruzsálemtől délre
mintegy 10 km-re, magas fekvése ellenére a város úgy tűnik, mintha egy nagy, természetes amfiteátrum lenne.
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Ha napjainkban utazol Betlehembe, egy templomot találsz, amit Születés templomának neveznek. Lehet, hogy meglepődsz, hogy azon a helyen, ahol Jézus Krisztus szegénységben megszületett, most ott egy hatalmas templom áll. De ez
mégiscsak arra az eseményre emlékeztet ami ott
megtörtént. A lényeg nem is a külsőség, hanem
az, hogy Isten egyetlen Fia eljött a mi világunkba!
Amikor először olvasunk a Bibliában Betlehemről, Efratának van említve. Az 1Móz 35,16-

ban olvasunk arról, hogy Jákób feleségével,
Rákhellel együtt utazik, aki nemsokára gyermekszülésben meghalt, és az Efratába vezető
úton temették el. El is nevezte a gyermeket
Benóninak, melynek jelentése „fájdalmam
fia”. Benóni (vagyis Benjámin) Ugyanott született, ahol a „Fájdalmak Férfia” is földre jött.
400 évvel Rákhel halála után Ruth könyvében két nőről olvasunk, akik épp Moáb földjéről tértek vissza: Naómi és Ruth átkelt a Jordánon, és visszatért Betlehembe (Ruth 1,19).
Valamikor itt élt Naómi férjével, Elimélekkel,
de egyedül maradt, és csak Ruth menye kísérte vissza Betlehembe. Ruth itt találkozott Boázzal, akivel házasságot kötött, és fiukat
Obednek nevezték. Obed Jesse (Isai) édesapja
volt, akinek nyolc fia közül a legkisebb Dávid
volt.
Ha tovább olvassuk a Bibliát, egyre többet
hallunk Betlehemről. Az öreg Sámuel próféta
Betlehembe utazott, hogy Jesse házánál királlyá kenje a legkisebbiket, Dávidot, aki Isten szíve szerint való ember volt. Dávid szülőfaluja, Betlehem vize után vágyódott, amikor
üldözve volt (2Sám 23,14-15). Unokája, Roboám erősítette meg Betlehem falait (2Krón
11,6). De az élő vizet Dávid Fia, Jézus Krisztus adja, aki ugyancsak Betlehemben született.
Mikor Dávid Absolon elől menekült, Barzillai házánál talált menedéket. Ezért később
meg akarja jutalmazni, de Barzillai inkább a
fiát, Kimhámot ajánlta a király szolgálatába.
Kimhám Betlehemben vásárolt birtokot magának, ahol egy fogadót épített. Meglehet, épp a
Jesse házát alakította át vendégfogadó házzá... Ezt a házat évszázadok múltán is Kimhám fogadójának nevezték, és Jeremiás próféta idejében is itt szálltak meg: „Elindultak, és
Kimhám szállásainál tartózkodtak Betlehem
mellett, mert Egyiptomba akartak menni.”
(Jer 41,17)
500 évvel később két fáradt vándor érkezett
a fogadóhoz Betlehembe. Messziről jöttek, a
galileai Názáretből, amely annyira messze
van Betlehemtől, mint Zilah Nagyváradtól. A
betlehemi vendégfogadó háznál azonban azzal
fogadták, hogy ott már nincs számukra hely...

Rajz: Borzási Mirjám

Ige-harmat

Borzási Márta

Az éjszakát sehol máshol nem tölthették, mint a közelben levő istállóban!
Itt született Jézus, a Messiás, akit
édesanyja bepólyált, és a jászolba helyezett (Lk
2,7).
Az egész világtörténelem igazából Jézus Krisztus története, és a megváltás története. Isten ismer téged, engem, gondolatainkat, tetteinket, életünket: az egész világ az ő kezében van. Karácsonykor, Betlehemből áradt ki Isten szeretete
minden ember felé: feléd és felém. Földre hozta
az angyalokat, a jászolhoz vonta a pásztorokat és
a bölcseket. Imádjuk mi is Őt! Egész szívünkkel,
életvitelünkkel, akaratunkkal, vágyainkkal imádjuk, tiszteljük, dicsérjük Jézus Krisztust az élő Isten Fiát!

Könyvespolc
Győri Katalin „Felhők Szigete” című könyvét mindenki számára ajánlom, ugyanis e könyvet olvasva, hirtelen magadra ismersz. Ebben a könyvben egy kisfiúról, van szó, akit Benjáminnak hívnak. Szülei nem istenfélők, ezért gyakran veszekednek.
Iskola végeztével Beni el szeretne menni nyaralni és szülei elengedik egy keresztyén táborba. Útban a tábor felé vonattal megy
és megismerkedik Árpival, aki szintén oda tart. Nem szeretik a
táborban, ezért egy éjjel elszöknek és bajba kerülnek, az egyik
táborvezető menti meg őket.
Hogy mi lesz a történet vége, olvasd el és megtudod: kellemes élményben lesz részed.
Király Ruth, Berettyószéplak

A „Rachel Könnyei” című könyvet azoknak ajánlom, akik
szeretik az igaz történeteket. A könyvben egy iskolás lányról olvashatok, aki egy iskolai lövöldözés áldozatául esik. Azért kellet meghalnia, mert kitartott hite mellet, és nem tagadta meg Istenét. A könyv édesanyja emlékeiből és a kislány naplóbejegyzéseiből született.
Olvasd el, és te is átélheted a történetet.
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A rejtekhely
A

sápadt lenyugvó nap éppen eltűnni készült a közeli domb mögött. Tapsi az erdőszéli tisztáson üldögélt és nézte a naplementét.
Hírtelen valaki melléugrott és Tapsi úgy megijedt, hogy kiáltott egy nagyot.
– Jaaaaaaaaaaaaj!
– Bocsi, hogy megijesztettelek! – mondta szelíd
hangon Tilli nyuszi. Gyere, menjünk haza. A papám azt mondta, hogy nagyon hideg lesz az éjszaka. Igyekezzünk, meg ne fázzunk! Nézd, hoztam
neked is egy sálat!
– Köszönöm! – válaszolt Tapsi még mindig ijedten.
A sálat a nyaka köré tekerte és elindultak hazafelé. Versenyt futottak, néha meg-meg álltak.
Lassan besötétedett, és leszállt a köd is Kerek-erdőre.
A két kicsi nyuszi egyre kevesebbet látott az
útból. Egyszer csak Tapsi megállt és hírtelen
megfogta Tilli sálját is, majd felkiáltott:
– Azt hiszem eltévedtünk!
– Gyere! Ne félj, innen könnyen hazatalálunk
– bíztatta Tilli megrémült barátját.
De a köd egyre sűrűbb lett, és sötét is volt. Tilli megállt és sírni kezdett.

Mesesarok
ovisoknak

karta az üreg száját, majd ezt mondta.
– Itt biztonságban leszünk!
– Már nem is fázom olyan nagyon! – mondta csendes hangon Tilli, majd valamit elővett
a tarisznyájából, amit ott szorongatott az oldalán. – Nézd, itt egy répa! Szeretném neked
adni a felét!
– Köszönöm! – mondta Tapsi, és elvette a
fél répát.
Jóízűen elrágcsálták a répát, majd elaludtak.
Közben Tilli és Tapsi szülei aggódni kezdtek, hogy hol lehetnek. Mivel szomszédok voltak, a szülők hamar megtudták, hogy a kicsik együtt mentek el.
– Aszt hiszem, én tudom hova mentek! –
szólalt meg az ajtó mögött hallgatózó Sziszi
nyuszi. – Tapszi mindig szuttogott valamit
Tillivel, ész nem akarták nekem elmondani,
hogy mire készülnek. De én kihallgattam
őket. A tisztászra mentek – fejezte be a mondanivalóját Sziszi, aki kicsit furcsán beszélt
a hiányzó fogai miatt.
– Legalább tudjuk, hogy merre keressük
őket! – kiáltotta örömmel Tapsi bácsi Tapsi
és Sziszi papája.

– Igazad van, nem fogunk hazatalálni! Nagyon
hideg van, épp úgy, ahogy a papám mondta. Bárcsak hallgattam volna rá, és maradtam volna otthon!
Tapsi nagyon szomorú lett. Ő is fázott és félt is
nagyon. Tudta, hogy nem csak a hidegtől kell félniük, hanem a rájuk leselkedő sok-sok veszély
miatt.
– Itt kell töltenünk az éjszakát! – mondta Tapsi és próbált úgy tenni, mintha nem félne, hogy
Tilli ne rémüljön meg még jobban.
– Itt? – kérdezte Tilli, de hangja elcsuklott a sírástól.
– Igen, itt! – válaszolta Tapsi.
A mellettük álló nagy fa tövében Tapsi elkezdet egy üreget ásni. Amikor az üreg már elég
nagy volt ahhoz, hogy ketten szűkösen elférjenek
benne, Tapsi lehullt falevelekkel kibélelte.
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– Azt hiszem, kész! – mondta Tapsi örömmel. Tilli behúzódott az üregbe, Tapsi melléhúzódott. A sálat levette a nyakából, és
betakaróztak vele. Tapsi levelekkel betaHarmatcseppek - 2008. november-december

– Ó, erre nem is gondoltunk! – mondta komoly hangon Nyuszó papa.
– Nagy veszélyben vannak egyedül a gyerekek, de ha ti is elmentek, akkor ti is veszélybe
kerültök – szomorkodott Nyuszó mama.
– Hívjuk Uhu bácsit is magunkkal – javasolta Tapsi bácsi.
– Az jó lesz! – nyugodott meg Tapsi néni és
Nyuszó mama.
Meleg ruhákat pakoltak a hátizsákokba,
meg ennivalót, és hárman elindultak megkeresni a két kisnyulat.
A köd is lassan felszállt, így jobban láttak.
Az égen gyönyörűen ragyogtak a csillagok.
Egyre hidegebb lett.
Egész éjjel keres-

ték őket, de
nem találták sehol. Tapsi olyan ügyesen elkészítette a rejtekhelyet, hogy nem vették észre, pedig épp a közelükben jártak a keresők. Tapsi amint meghallotta a lépteket, csendre intette Tillit, hogy
meg ne szólaljon. Nem is sejtette, hogy épp
őket keresik.
Hajnalodott. Vadászkutyák csaholása verte
fel Kerek-erdő csendjét.
– A kutyák megérzik, hogy itt vagyunk –
suttogta reszketve Tilli.
A keresők már épp visszafele tartottak a
tisztásról, és ahogy meghallották a kutyák
csaholását, futásnak eredtek. Néha meg-megálltak, hogy nem látják-e valahol a gyerekeket.
– Pssszt! Maradjunk csendben! – suttogta
Tapsi. Ekkor Tilli valami ismerős illatot érzett.
– Ilyen illata csak a mamám répás palacsintájának van! – mondta izgatottan, és már ki is

dugta a fejét a rejtekhelyről. Még
épp időben, mert a kereső csapat
már kezdett távolodni tőlük.
– Gyere gyorsan! Értünk jöttek!
– húzta ki Tapsit az üregből. A
két nyuszi futni kezdett és még
időben utolérték Uhu bácsit Nyuszó papát és
Tapsi bácsit.
– Gyorsan, gyerekek, fussunk, ahogy csak bírunk, mert a vadászkutyák már szagot kaptak
és a nyomunkban vannak! – sürgette őket Uhu
bácsi.
Szaladtak, ahogy csak bírtak, de a kutyák is
gyorsak voltak. Nyuszó apó ment hátul, hogy a
gyerekek le ne maradjanak. A kutyák egyre közelebb értek. Már nem csak a hangjukat lehetett hallani, hanem már látni is lehetett, amint
fogukat vicsorítva rohantak utánuk. A leggyorsabb ráugrott Nyuszó apóra, aki a hátizsák miatt nem tudott szabadulni. De ugyanakkor meg
is védte őt a kutya éles fogaitól. Uhu bácsi
visszafordult és egyenesen a kutya felé tartott.
Éles karmait a vadászkutya hátába akasztotta,
s az azonnal elengedte Nyuszó bácsit. Ő minden
erejét összeszedve szaladni kezdett. Épp időben
értek haza. A vadászkutya fájdalmában visszarohant a vadászhoz. A többi kutya meg zavarodottan rohangált össze-vissza. Senki sem mozdult ki otthonából, míg el nem múlt a veszély.
– Hol voltatok? – faggatta Nyuszó mama Tapsit és Tillit.
– Holnap karácsony, és mi ajándékot akartunk nektek készíteni. – mondta Tapsi szégyenkezve, amikor rájött, hogy mennyire aggódtak
értük, és milyen veszélyben voltak mindannyian miattuk.
– Tudom, gyermekem, hogy örömöt akartatok
szerezni nekünk, de ti sokkal értékesebbek
vagytok az ajándéknál – mondta kedves hangon
Tapsi néni.
Ez a karácsony különösebb volt minden addigi karácsonynál. A két nyuszicsalád és Uhu bácsi együtt ünnepeltek. Amikor karácsony este
az asztalhoz ültek, Uhu bácsi méltóságteljes
hangon elkezdett beszélni arról a csodálatos
ajándékról, amit a földön élők az első karácsony
éjszakáján kaptak.
(Hallottál-e már erről a csodálatos ajándékról? Kérd meg szüleidet, hogy
mondják el neked ezt a történetet!)

Kiss Adina
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– De kedvesem, ilyen ködben hogy találjátok meg őket? – kérdezte aggódva Tapsi néni.

Gyermekkorom Karácsonya

S

ok évvel ezelőtt, történt talán nyolc éves lehettem, vártam a Karácsonyt, ugyanúgy, mint addig is minden évben. Izgatott voltam, vajon milyen ajándékot hoz nekem az
angyal. Úgy nőttem föl, hogy szilárdan hittem abban, hogy
minden Karácsony éjjel az angyal meglátogatja kis hajlékunkat, fenyőfát és ajándékokat hozva nekem, és reggel nagy
örömmel bontogathattam ki a nekem szóló csomagokat.
Azonban abban az évben csalódnom kellet, észrevettem
ugyanis, hogy szenteste édesapám valamit faricskál a hátsó
házban, benyitottam, és megláttam a fenyőt amint éppen belehelyezi azt a tartójába. Édesapám látta a csalódást a szememben, visszajött velem a házba, mindent elmondott, hogy
nem az angyal adja az ajándékot, hanem azt mi édesanyáddal vesszük.
Szerettem volna elbújni csalódottságomban, de nem tehettem, szembe kellet néznem a
szomorú valósággal. Az a Karácsony mélyen megmaradt az
emlékezetemben. Akkor még

Papp Erzsike, Berettyószéplak

nem tudtam, hogy a Karácsony valójában nem csupán az ajándékozásról
szól.
Tíz év elteltével értettem meg, hogy miért
van Karácsony, és akkor ünnepelhettem igazán, mert mennyei ajándékot kaptam, melynek hírnökei számomra is az angyalok voltak.
Az Úr Jézus Krisztus tökéletes ajándék volt
számomra.
Most, ezen a Karácsonyon engedd te is kis olvasóm, hogy Isten megajándékozzon téged is
az Ő Fiával, aki azért jött, hogy a te szívedben
mindennél nagyobb legyen.
Kedves gyerekek, biztos nagyon sok ajándékot fogtok kapni, és abban is biztos vagyok,
hogy a karácsonyi történetet is már jól ismeritek, de soha ne feledjétek el, hogy igazi Karácsonyod csak akkor lehet, ha már rendelkezel
a legértékesebb ajándékkal. Biztos tudod, hogy
Kire gondolok.

Rejtvény
Készítette: Száz Aliz, Bihar

1. Ez a király akarta megölni Jézust.
2. Megjelent a pásztoroknak a mezőn.
3. A bölcsek ajándéka.
4. Erre ügyeltek a pásztorok.
5. Ezt hirdette az angyal.
6. A karikagyűrű ebből készül.
7. Ennél melegedtek a pásztorok.
8. Ide tette Mária Jézust.
9. Ez jelent meg az angyallal együtt.
10. Ők mentek legelőször a kis Jézust meglátogatni.
11. Itt kapott szállást Mária és József.
12. A bölcsek egyik ajándéka.
13. Ki volt Jézus Istennek?
14. Dávid dédnagyapja (Mt 1,5)
15. Heródes ez volt.
16. Rajta utazott Mária.
17. Angyal, aki megjelent Máriának.
18. József, Jézus földi apja ide valósi volt.
19. Ünnep, mely Jézus születéséhez fűződik
20. Ők mentek meglátogatni Jézust.
21. Ekkor jelent meg az Úr angyala a pásztoroknak.
22. Jézus földi apukája.

Ha helyesen kitöltöd az alábbi rejtvényt, a függőleges sorban egy ünnepi ének első sorát kapod. Ezt küldd be megfejtésül címünkre 2009. január 20-ig (a hátlapon található
két rejtvény megfejtésével együtt).
Harmatcseppek - 2008. november-december
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Tudomány és mese között

V

Kui Enikő

ilágatlasz, térképek,
csillagvizsgálás, jégkorszakok, globális felmelegedések és lehűlések, évezredek és
korok, paleo- és nemtudommármicsodarégmúlt korok nevei...

Tiniként komoly kérdések sejlenek fel
benned egy-egy órán. Földrajzórán. Biosz
órán. Olyan kérdések, amelyeket szinte
félsz megfogalmazni magadnak, nehogy
bűnt kövess el. (Nem hinni a teremtésben ugye a hitszegés kezdete, vagy közepe...) Ugyanakkor a szürkeállományod
(amit ugyanattól a Teremtőtől kaptál) jelez, hogy itt valami nem stimmel. Hány
ezer éves is pontosan ez a föld? Több millió év, vagy kb. hétezer? És honnan lehet
tudni biztosan, hogy mi az igazság? A
tankönyvek minden szava igaz? Vagy a
Biblia minden szava igaz? Melyiket kérdőjelezheted meg? Hogyan lehet az ilyen
kérdéseknek – és néha izgalmas vitáknak – a végére járni?
Sok felnőtt van, aki nem tudja rá a választ. Homokba dugja a fejét, és nem kérdez. Sok ilyen tanár is van. Ezt onnan tudom, mert rákérdeztem már kollégára –
és csak a vállát vonta. Hitt Istenben is,
meg az evolúcióban is... hogy ez logikai ficam, az nem zavarta annyira.

Tiniknek

Szabad megkérdőjelezni a tudományt. Mert nincs TUDOMÁNY, ami nem ott kezdődik, hogy kérdezünk, megkérdőjelezünk, és kitartóan keressük a választ. Keress
egy jó régi tankönyvet, hasonlítsd össze a tieddel. Azt is
tudományként tanították, és biza ma már a te könyvedben nem ugyanazt írja szóról szóra... Mert közben megtudtak egy s mást a tudósok, kiderült, hogy nem így, hanem úgy. Érted? Ugyanez az ábra a mostani ismereteinkkel is. Könnyen megeshet, hogy némelyről kiderül,
nem épp úgy van. Tehát kérdezz. Olvass. Nem minden
fekete-fehér. Vannak természettudósok, akik nem hiszik, hogy millió évek, és nekik is vannak érveik. Olvass róluk is! Mostanában került a kezembe egy DVDanyag magyarul, ami idevág: a Föld Kora. Kérdezz utána, hátha megvan valakinek a közeledben, és nézz bele.
Van olyan, hogy Tudományos Kreacionizmus. Döbbenetes információkkal. És nem mind olyan magas ☺ – én is
megértettem a felét.
Na és meg szabad kérdőjelezni mindazt, amit eddig
hittél? Kérdezz csak nyugodtan, DE őszintén. Úgy,
hogy az Igazat akarod tudni. Ha nem azt keresed, csak
megjátszod a kételkedőt, mert az jó szöveg, vagy –
uram bocsá! – jó kifogás, hogy hátat fordíts mindennek,
amit eddig tanítottak, magad csapod be. (Amúgy ez komoly tudomány, az önbecsapás – és van egy ház, ahol
ilyeneket is kezelnek ☺)
Ha őszintén kérdezel, válaszokat is találsz majd.
Nem rögtön, lehet, hogy időnként ki fogsz borulni, és
összezavarodsz, de majd letisztul.
Merek ilyet tanácsolni, mert nem féltem én Az IGAZSÁGOT.

A diák, ha ilyen kérdést tesz fel órán,
szorult helyzetben van. Sokkal kevesebbet tud még a világról, mint a tanár,
ezért sarokba szorítható. Letorkolható.
Kinevethető. (Csak azt ne, ugye? Hát
igen, ciki lenne. Megértelek.)
Akkor?
Én amondó vagyok, soha ne szűnj
meg kérdezni! Ha már nem kérdőjelezel meg semmit, csak bólogatsz, az
tiszta agyhalál. (Orvos még nem tudná megállapítani, de ez akkor is tiszta
sor.)

Műanyagból készült dinoszaurusz-modell
A Petersburg-i Kentucky állambeli keresztyén
teremtésmúzeumban (Egyesült Államok).
A kreacionista tudósok szerint a dinoszauruszok,
mint Isten teremtményei egyidőben éltek az
emberekkel, majd az özönvíz után, a
megváltozott klímaviszonyok miatt
fokozatosan kipusztultak.
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Bibliai földrajz
Földk

özi-te
n

Galilea
Izráel északi részén fekvő tartomány. Jézus és tanítványai ott laktak. Nagyobb része dombos, de a
Galilei-tó környékén 214 méterrel a
tengerszint alá csökken. Galileában
található a Galileai-tó (Genezáret-tava) melyen gyakran hirtelen viharok
keletkeznek, a környező dombokról
érkező szelek miatt. Az evangéliumok sok cselekménye ezen a tavon
játszódik.

A Genezáret-tava

GALILEA
Genezárettava

Názáret

Jerikó
A Jordántól nyugatra fekvő város. Ivóvízforrásai miatt oázis a környező sivatagban: a pálmák városának is nevezik. Erős vára első akadály volt a
honfoglaló izráeliek számára. Várfalát
az Úr omlasztotta le, ami után Józsué
bevette a várost. Az Újszövetségben
Jerikóban lakott a vak Bartimeus és
Zákeus.

SAMÁRIA

Jerikó

Jordán

Tudóska

Jeruzsálem
Betánia
Betlehem

JÚDEA

Holttenger

Jerikónak ma 20.000 lakosa van.
Inkább kisvárosnak mondható.
A Jordán folyó

Jordán
Izráel legfontosabb folyója. A Hermon hegyről ered, keresztülfolyik a Genezáret- tavon,
és belefolyik a Holttengerbe. A folyása nagyon kacskaringós. Partjának dús növényzete miatt nem építettek nagyobb településeket
a Jordán mentén.

Názáret ma 65.000 lakosú város. A környező
településekkel együtt 185.000 lakosú metropolisz.

Názáret
Galileai város, ahol Jézus szülei, Mária
és József laktak. Itt nőtt fel az Úr Jézus,
de később, nyilvános tanítása kezdetekor, Kaperanumba költözött.
Betánia
Jeruzsálemtől 3 kilométerre terjedő falu, a
jerikói úton. Mária, Márta és Lázár lakóhelye. Jézus Betániában támasztotta fel Lázárt.
Betlehem (Kenyerek háza).
Betánia a 20. század elején

Jeruzsálemtől 8 km-re délnyugatra fekszik. Dávid szülővárosa, itt kente fel Sámuel
királlyá. Mária és József a római népszámlálás miatt kellett Betlehembe utazzon,
ahol a földre született a világ
Üdvözítője.

Betlehemnek ma 30.000 lakosa van

Az olajfák hegye. Előtérben a nemzetek temploma,
a Gecsemáné kertben található.

Olajfák hegye
813 méter magas hegy Jeruzsálem keleti részén, olajfákkal volt beültetve. Virágvasárnapi bevonulásakor az Úr Jézus innen közelítette meg a várost, és
amint a hegyről letekintett a Jeruzsálemre, megsiratta azt.
Gecsemáné
Egy kert a Kedron-patak völgyében, Jeruzsálemben, az olajfák
hegyéhez közel. Az Úr Jézus és tanítványai gyakran tartózkodtak ott. Júdás tudta, hogy oda kell vezetnie a katonákat Jézus
letartóztatása éjszakáján.
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Hallottál már?
Összeállította: Kovács Klaudia, Nagyszalonta

Karácsony-szigetről? Sőt, szigetekről?
A Csendes-óceánban található Karácsony-szigetet
1777. december 24-én fedezte fel James Cook kapitány, e nap
tiszteletére nevezte el így. A Csendes-óceánban fekvő Kiribati-szigetcsoporthoz tartozik. A helyiek Kirimatinak nevezik. A déli tengerek egyik
legszebb, legfenségesebb korallszigete.
Az Indiai-óceáni Karácsony-sziget

A csendes-óceáni Karácsony-sziget fénkyképe a magasból

Az Ausztráliához tartozó Karácsony-sziget az Indiai-óceánban fekszik. Nevét William Mynors, a Brit Kelet-indiai Társaság Royal Mary nevű hajójának kapitánya adta, aki 1643
december 25-én karácsony napján érkezett ide.

Karácsony-földről?

Karácsony-városról?

1498-ban Vasco da Gama felfedező az Indiába vezető tengeri utat keresve, karácsonykor elérte Dél-Afrika keleti partjait. A felfedezés napjáról Natal-nak, vagyis Karácsony-földnek nevezte el. Ma is itt találjuk Natal tartományát.
Natal, azaz Karácsony városa

Hegyvonulat az antarktiszi Viktória-földön

A világon több várost is neveztek el a Karácsonyról. Natal
(Karácsony) Rio Grande do Norte állam fővárosa, Brazília
észak-keleti részén fekszik. Európai tengerészek látogatták
meg legelőbb 1501-ben,
(egy portugál expedíció,
Amerigo Vespucci vezetésével). A várost 1599 december 25-én Natal néven alapították (melynek jelentése
Portugál nyelven Karácsony).
A város bejáratánál a három napkeleti bölcs óriási
szobra fogadja a ltátogatót.

A háromkirályok szobra Natal városában

Karácsony-hegységről?
Karácsony-hegység is van néhány. Egyikük az antarktiszi Viktória-föld tengerpartján emelkedik és 1900
méter magas. 1902. karácsonyán fedezte fel és mérte
meg a magasságát a déli sarkvidék híres kutatója,
Scott kapitány.

Jeruzsálem (jelentése: a béke városa)
A világ legfontosabb városa. 800 m magasan fekszik, Júdea dombjain. Dávid király Izráel fővárosává tette, majd Salamon itt épített templomot az Úrnak. Erős védőrendszerre és nagyon jó fekvése ellenére, a babiloni hadsereg elfoglalta a várost Kr. e. 597-ben és lerombolta a templommal együtt. Lakóit fogságba vitték. Kr. e. 538-ban Zorobábel vezetésével a zsidók visszatértek és újjáépítették a templomot, majd Nehémiás vezetésével a városfalat is. Az Úr Jézus születése előtt Heródes király nagyszabású építkezésbe fogott, és újjáépítette a templomot, pompás épületegyüttessé bővítette. Az Úr
Jeruzsálem: jelenleg 750.000 lakosa van
Jézus gyakran látogatta a
várost, ahol majd elfogták
és keresztre feszítették. Kr.
u. 70-ben a római hadsereg
elfoglalta a várost, majd,
amint azt Jézus előre megmondta, kő kövön
nem maradt benne.
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Napfénytöredékek
– emlékek a parajdi táborból
Mi tetszett a legjobban?
Józsi: A bányában, a templomban, egy bácsi hallgatta
az éneklésünket, és adott nekünk chipset. Én a paprikás
chipset nagyon szeretem.
G. Andi: A játék, a hintázás, a csúszdázás, az ebéd, a fagyi és a dinnye, és az, hogy Brigittával ketten aludtunk.
Brigitta: Nekem nagyon tetszett az, hogy a gyermekekkel tudtam játszani, és hogy a fürdőben tudtam tussolni. És
finom volt a dinnye. Nagyon szép volt a tábortűz.
Szemida: Nekem jól esett a hagyma. A bizonyságtételek
nagyon megragadtak, főleg Tőtős János testvér bizonyságtétele és a Zoltáné.
Rostás Kati: A mese a foltos törpékkel, és az az ének,
hogy Szívemben öröm dalol, meg hogy Jézus szeret mindenkit.
Júlia: A tábortűűűz!!!
Berei Enikő: Fociztunk, és rúgtam egy gólt. Nem féltem
a bányában!
Nicoletta: A legjobban a kirándulás tetszett a bányába.
Soha nem láttam még olyasmit eddig.
Rezeda: Nicoletta új barátnőm, és Zita meg Krisztina is.

Válaszolnak az erdőszentgyörgyi
és -melléki gyerekek.
Kérdez: Borzási Johanna.

Ádám Éva: A csoportos játékok nagyon tetszettek: öntöttük át a vizet egymásnak, krumplit adogattunk, volt labdajáték Babával, és a mese is tetszett.
Robi: Mindig jókedvvel fogyasztottuk a kaját. Johanna erősen szimpatikus, és sok viccet tud, de egy
se jut eszébe ☺.
Volt-e valami, ami nem tetszett?
Rupi: Nem tetszett a puding-leves.
Bobby: Este fekvőtámaszokat kellett csinálni...
Edina: Zavart, hogy szabadidőkor nem hagyták,
hogy aludjak.
Enikő: Nem tetszett, ha csúfolkodtak velem, amikor féltem imádkozás közben.
Emese: Jó volt, hogy rendeztünk focimeccset, de
mindenki veszekedett velem, mert beálltam a kapuba, és ügyetlen voltam. Ez nem esett jól.
Csaba: Nem volt semmi rossz.
Kristóf Timi: Egy kicsit szomorú voltam, mert
nem lehettem a testvéremmel egy szobában.

Apropó: a legutóbbi lapszámban a hátoldalon megjelent tábori beszámolók kapcsán, helytelenül lett megadva az író. A Hargitán való táborozásról és az utótalálkozóról Kiss Ottó tudósított minket. Elnézést kérünk!
Ne felejtsetek gondolni időben a jövő évi érdekes olvasnivalóitokra! Rendeljétek meg a Harmatcseppeket
a következő évre is. Az előfizetés ára egy évre: 14 lej.

Levelek —
helyett

Cím: Dobai Réka
Com. Lazuri 324
Jud. Satu Mare, 447170
Feltétlen küldjétek el a postacímet is, ahova érkezhetnek a lapok!
Réka
ui. Mivel lapzártakor még nem járt le az előző lapszám rejtvényének határideje, ezért a megfejtést és a
megfejtők névsorát csak a következő számban olvashatjátok.

Az ellenőrző dolgozatok, félévik, Mikulás-várás, adventi várakozás, karácsonyi készülődés után újra lezárunk valamit. Remélem
nem az ünneplésnek, Istenhez való intenzívebb odafordulásnak
lesz vége, hanem csupán egy újabb évnek.
Lassan el kell készítenem nekem is a leltárt.
Sok dolog történt velünk január óta. Okosabbak, bölcsebbek,
türelmesebbek, kedvesebbek, igazságosabbak, szentebbek is lettünk, ha ebben az évben átengedtük Istennek az irányítást életünk fölött, hiszen Vele minden a javunkat szolgálja.
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Remélem ebben az évben is találtatok magatoknak érdekes olvasnivalót, rejtvényeket, kézimunka-ötleteket a Harmatcseppekben. Köszönöm a sok-sok levelet, jókívánságot! Köszönöm szereteteteket és megértéseteket, ha valamiben
hibáztunk.
Harmatcseppek - 2008. november-december

Struber Sámuel, I. osztály, Nagyszalonta

Struber Brigitta, III. osztály, Nagyszalonta

Melyik foglalkozás tetszett a legjobban?
Rupi: A röplabdázás Bélával.
Cynthia: Szerettem, ahogy kézimunkáztunk. A legjobban a
gyurmázás tetszett.
Rostás Zita: A torna, a virágcsokor-készítés, színezés.
Gergely Szidónia: A fonás nagyon jó kézimunka volt, meg
a bibliaóra.
Johnny: A színezés.
Mit jegyeztél meg, ami nagyon fontos a számodra?
Totó Arni: Nekem az a történet maradt meg, hogy leesett a
manóról a pötty.
Krisztina: Megjegyeztem Mirjám meséjét. Folytatta Pancsinellót, meg mondott egyet a zsiráffal meg a Hajómanóval.
Cynthia: Baba tanított egy igeverset: hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, de az alázatosaknak kegyelmet ad.
Emese: Azt az éneket megjegyeztem, hogy „Intelek hát titeket, a lélek szerint éljetek”. Jézus ezáltal is megtérésre hív.
Zoltán: A kissrácot lelökték a szikláról és Anikó eltörte Laci
lovát. Nagyon tetszett a himnusz: mikor szomorkodom, eléneklem, és felvidulok.
Csaba: A kedvenc történetem a folytatásos volt. Tetszett,
hogy Anikó és Laci próbáltak bosszút állni egymáson, de a végén kibékültek, és hogy kiderült, hogy Laci nem is akarta a szakadékba dobni Danit. És az is, hogy Laci beszélgetett az öregemberrel, és hogy jóvá akarta tenni hibáját. Az este megtértem
Rudival és Tőtős testvérrel. Lefekvés előtt egész végig a történet járt az eszemben, a hintán aztán este elgondolkodtam, és
megláttam Rudit. Odahívtam, és megkérdeztem, hogy hogy
kell megtérni. Aztán később jött Tőtős testvér, és imádkoztunk.
Megtérni azt jelenti, hogy mindig Isten akaratát csináljam, mindig hű legyek hozzá és teljes szívből szeressem, és ha mégis
elkövettem hibát, kérjem az Úr bocsánatát.
Diána: Pancsinelló volt a kedvenc történetem, mert amikor
beszélt Élivel, akkor lejöttek róla a foltok. Szerintem ez azt jelenti, hogy ha Jézust megismerjük, akkor meg tudja bocsátani
a bűneinket.
P. Erzsike: Anikó és Laci története.
Anita: Megjegyeztem, hogy „Nem véletlen, hogy megszülettél”!
Edina: A mai igevers, a Példabeszédek 3,5. „Bízzál az Úrban és a magad eszére ne támaszkodjál!”
R. Zita: A „Jegyezd meg jól, nem véletlen, hogy megszülettél”. Ma egész nap ezt dúdoltam.

Nicoletta: Megjegyeztem, amit Mirjám mesélt,
hogy hogyan keresztelkedett meg.
Johnny: Az a történet tetszett, hogy a gyerek
szomorú volt, mert sosem nyertek a fociban, a másik meg egyáltalán nem panaszkodott.

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában.
Szerkesztő: Dobai Réka, Grafika: Solczi Klára,
Tördelés, grafika: Havas Péter, Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti

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

Ünnepi hely(ség) vadászat

Ha helyesen kitöltöd a karácsonyi díszeket, megtudhatod, hogy melyik az
a hely ahova nagyon sok hívő ember el szeretne jutni.
Keresd meg a Bibliádban az alábbi helységneveket és írd be őket (az
adott irány figyelembe vételével: a csillag közepétől a csúcsok felé vagy a
csúcstól a csillag közepe felé) a megfelelő helyre. A színes négyzetekbe beírt
betűkből kirakhatod annak a helynek a nevét, ahova nagyon sok hívő ember
el szeretne jutni. Ugye te is közéjük tartozol, és már biztosan tudod, hogy oda
meg is érkezel?! (Ha nem: ne késlekedj ezt tisztázni! )
Megfejtés: _ _ _ _ _

___Z___

A megfejtésként kapott nevet küldd be címünkre 2009. január 20-ig
– a 7. oldalon található rejtvény megfejtésével együtt! A megfejtők között
könyvjutalmat sorsolunk ki!
Készítette Réka
A NAGYOBB csillag (kitöltési irány
a csillag közepétől a csúcsok felé):
1. Város Rúben törzsi területén,
4Móz 32,3
2. Hely a Genezáret-tó környékén, 4Móz 34,10-11
3. Város Palesztina déli részén, Mik 1,11
4. Város, ahol Melkisédek király volt, 1 Móz 14,18
5. Helység Ádám közelében, 1 Kir 4,12, 7,46
6. Helység Ai közelében, Józs 7,5
7. Város Sziddim völgyében, Hós 11,8 (c=s, újford.).
8. Helység Júdában, Mik 1,11

A KISEBB csillag (kitöltési irány a csillag csúcsától a közepe felé):
1. Város Júdában, Józs 15,22
2. Város Benjámin területén, Bír 19,12.
3. Város Áser terültén, Bír 1,31
4. Lévitaváros Júdában, 2 Kir 21,19
5. Az északi ország fővárosa, Ézs 7,9
6. Ország, fővárosa Róma, Csel 10,1
7. Város Szidóntól délre, 1 Kir 17,9-10
8. Kicsiny sziget Krétától délkeletre,
Csel 27-16

Kézimunka

Karácsonyi ablakdísz
Nem kell hozzá, csak papír és olló. A vonal mentén ki kell vágni, a finomabb vonalaknál, és a nehezen hozzáférhető helyeken körömvágó ollóval lehet próbálkozni.
Felragaszthatod magát ezt a papírformát
az ablakra, vagy akár hóspray-jel körbefújhatod az ábrákat.
Beküldte: Gellén Ibolya Erika, Nagyvárad

