
Ha egyszer az öledbe pottyan-na az aranyhalacska, és egyórára átváltoztatna bármivé – milenne a választásod? Indián, rendőr-parancsnok, forma 1-es pilóta, idegenlégiós, Batman, Pókember, tündér,királykisasszony, hercegnő, herceg,tigris, oroszlán,medve?

És ha még azt is megválaszthatnád,hogy ez idő alatt kivel találkozz, gon-dolom nem koldusokkal, hangyákkaltöltenéd ezt az időt.
Ki ne hallott volna már a hős indiá-nokról, cowboyokról, az elnyomotta-kért bátran harcoló Zorróról, vagy Su-perman bátorságáról? Milyen jó lennea bőrükbe bújni, és legalább egyórácskára bátor hőssé válni! Mind sze-retnénk, hogy elismerjenek nagyok éskicsik, csodálják bátorságunkat, szép-ségünket, ügyességünket, leleményes-ségünket.

S ha nem lehetek én a hős, abátor, legalább legyek egy iga-zi hős jó barátja, aki segíticélja elérésében.
Aranyhalacskávalmég nem találkoztam,de mégis van egy igaziHŐS barátom. Nem énválasztottam, Ő válasz-tott engem. Még akkoris kiállt mellettem,amikor hátat fordítot-tam neki, megbántot-tam. Nem hagyott el,pedig ügyetlenségem,kudarcba fulladó jószándékom, önzősé-
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gem, büszkeségem, indulataim,csüggedésem elég okot adtak volnaerre.
Ezzel szemben Ő feltétel nélkülszeret, türelmes, kedves, szelíd, bé-kességet teremt maga körül, hűsé-ges, igaz. Azt gondolod, hogy Ő nemigazi HŐS? A Barátom „simán át-megy a becsukott ajtókon, és haakar, a tengeren jár, nem jelent szá-mára akadályt semmi... lecsendesítia viharos tengert is, és a szélnek aztmondja: »Állj!«”, vakokat, bénákatgyógyít, hallottakat támaszt fel, vi-zet borrá változtat.  Ő nem egy egy-szerű rajzfilmsztár, nem is egy távo-li, kitalált istenség, hiszen élt a Föl-dön, mégsem egy egyszerű ember.Jézus Krisztus a Fiú Isten. Ő az énBarátom.

Szeretetét már akkor bizonyította,amikor még nem is tudtam semmitRóla. Ő nemcsak engem szeret. Tégedis. A te barátod is szeretne lenni. Ku-takodj, ismerd meg minél jobban, ésveled is találkozni fog!
Ha pedig már a barátod lett, van egyjó hírem, az a terve, hogy mind hősöklegyünk, te is. Na, nem olyan, mintZorró vagy Superman!
Ebben az évben a Harmatcseppek-ben igazi HŐSök nyomában járunk.Keress hűségesen a Bibliában, olvasdezt a lapot, kérdezősködj, és te is ráfogsz jönni, milyen egy igazi hős, hogykivé válhatsz Jézussegítségével.

A tartalomból:
Ábrahám a hit hose – 4. old.

Ábrahám hitének növekedése – 6. old.
Mese: Uhu bácsi története – 8. old.
Egy „Idoutazó merengései” – 12. old.

Igazi hosök kerestetnekAz 1. lapszám témája: Ábrahám

Az én hosöm: Jeno bácsi – 16. old.
Tiniknek: Megállók a hosök sztrádáján – 14. old.

Híres Ábrahámok – 18. old.
Ábrahám vagy Lót? – 19. old.
Tudóska: nem mese, valóság – 20. old.

Bibliai találós kérdések – rejtvény – 22. old.
Fozocske – 23. old. Kézimunka – 24. old.
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Az én hosöm: Jeno bácsi – 16. old.
Híres Ábrahámok – 18. old.
Ábrahám vagy Lót? – 19. old.
Tudóska: nem mese, valóság – 20. old.

Bibliai találós kérdések – rejtvény – 22. old.

Énekeljünk együtt! 3

Ábrahám
elhívása



Ábrahámot úgy ismerhetjükmeg a Bibliából, mint egy hit-hőst, mégis nem mindig voltkönnyű számára elhinni Isten ígé-reteit. Nagyon sokszor lehetetlen-nek tűntek azok az ígéretek amiketIsten neki adott. Túl szépnek tűn-tek ahhoz, hogy valóságosak legye-nek.
Ábrahám Úr-Kaszdimban nőt fel(a mai Irak ország területén), aholaz emberek bálványokat imádtak.Még fiatalember volt, amikor édes-apjával, (Táréval) kiköltöztek Úr-Kaszdimból és eljutottak Háránba,ahol le is telepedtek. De az emberekott is csak bálványimádók voltak,

idegen isteneket imádtak. 75évesen Isten arra kéri, hogy köl-tözzön el. Induljon el arra a hely-re amelyet majd Ő megmutat ne-ki. Isten ígéretet add, hogy azt aföldet neki és utódainak fogja ad-ni. Milyen nehéz lehetett, egy tel-jesen új helyre indulni, otthagyvamindent, amit ismert és szere-tet?!
„Ábrahám is a hite által enge-delmeskedett, amikor Isten hívta,hogy költözzön egy másik ország-ba. Elindult, bár fogalma semvolt róla, hol van az az ország,csak azt tudta, hogy Isten nekiígérte örökségül” (Zsidók 11,8).
Isten Kánaán földjére vezette(a mai Izráel területére), egy gaz-dag és nagyon szép te-rületre. Újra megerősítiígéretét, hogy neki ésutódainak adja azt aföldet, akiknek a számaolyan sok, mint az égena csillag, vagy a tengerpartján levő homoksze-mek.

Az évek teltek ésutód nem volt, csak azígéret. De Isten sohanem késik az Ő ígéreté-vel, így Ábrahámnak100 évesen fia születik.

Ábrahám a HIT hose
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Igeharmat„Sárának egészen addig mégnem született gyermeke, és mártúl öreg volt ahhoz, hogy szüljön.Ábrahám hite által Sára mégisképessé vált arra, hogy gyerme-ket foganjon és szüljön. UgyanisIsten ezt előre megígérte Ábra-hámnak, aki teljesen megbízottbenne (Zsidók 11,11).
Megszületett Izsák, akiért na-gyon hálásak voltak. Néhány év-vel később, Isten mégis megkériÁbrahámot, hogy vigye és áldoz-za fel fiát. Hogyan lesznek ezekután az ígéretek igazak? Ábra-hám az ígéretekre támaszkodikés elindul teljesíteni Isten kéré-sét. Isten nem csak a hitét pró-bálta itt meg, hanem a szerete-tét is. Kit szeret a legjobban?
„Ábrahámot a hite tetteképessé arra, hogy a fiát,Iszákot az oltárra tegye,Isten ezzel tette próbáraÁbrahámot, hiszen aztmondta neki: Izsákon ke-resztül származnak majdutódaid.” (Zsidók 11,17)
Isten ismer bennünket,ismeri szívünket és gon-dolatainkat is. Ábrahámkész volt oda adni Isten-nek szeretet fiát. Istennem engedte, hogy bántsaIzsákot, meggyőződött ar-ról, hogy kész lemondaniÉrte az ígéret fiáról.

Isten nekünk is ígértegy Fiút, akit több mint2000 évvel is küldött.Isten egyetlen szeretFiát, Jézus Krisztust,küldte el, hogy aki hisz Őbenne, elne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ábrahám hittel engedelmeskedettIstennek és a HIThősök közzé ke-rült. Te mit fogsz tenni? Milyen hősleszel?
„Hit nélkül pedig lehetetlen Is-tennek tetszeni, mert aki Isten eléjárul, annak hinnie kell, hogy Őlétezik és megjutalmazza azokat,akik Őt szeretik” (Zsidók 11,6).

Pardi Matild
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Volt idő, amikor Ábrahámrosszul vizsgázott a hit te-rületén. Amikor megérkezett Ká-naánba, hamarosan nagy éhségkezdődött, és ez döntés elé állítottaőt: bízzon-e Isten gondviselésébenvagy keressen más megoldást? Őúgy döntött, hogy elhagyja Kána-ánt és lemegy Egyiptomba!
Egyiptomban tovább aggodal-maskodott: ha meglátják feleségét,Sárát, hogy milyen szép, őt meg-ölik – gondolta. Ezért rávette Sá-rát, hogy az egyiptomiak előtt ta-gadja le, hogy ő Ábrahám felesége.Sajnos, Ábrahám csak saját magá-val törődött és teljesen kiszolgál-tatta feleségét az egyiptomiaknak.Mikor a fáraó látta, hogy milyenszép asszony Sára, elvette őt ma-gának. Isten azonban a gonosz fá-raót nagyon megverte ezért. Ábra-hámot viszont kegyelmesen meg-kímélte és visszavezette Kánaán-ba.
Kánaánban újabb pró-bák következtek. Vajon kilesz Ábrahám örököse? Sá-ra ugyanis még mindiggyerektelen volt. Istenhangsúlyozta, hogy az őörököse a saját fia lesz,nem pedig egy örökbe fo-gadott rabszolga. VégülÁbrahám, mikor látta,hogy Sára még mindig nemszül neki fiút, elvette egyik

rabszolgáját feleségül, akit Hágárnakhívtak. Ábrahám így próbált „besegíte-ni” Istennek, hogy adjon neki fiút. Há-gár szült is neki egy fiút, akit Ismáel-nek hívtak. De Istennek nem kell aHágár segítsége! Ő Sára által akart ad-ni fiút Ábrahámnak. Isten megígérte,hogy olyan sok lesz az utóda, mint az égcsillaga. És Ábrahám ezt teljesen el-hitte, annak ellenére, hogy úgy ő, mintSára, már nagyon idősek voltak.
Egy másik alkalommal Ábrahámodáig bátorkodott az Istenhez valóimádkozásban, hogy kitartóan könyö-rögjön Lót unokaöccséért, hogy Istenmentse ki őt a pusztulásra ítélt Sodo-mából. Isten meghallgatta Ábrahámot.
Ábrahám így növekedett a hitben.Amikor néha csődöt mondott, Isten to-vábbra is kegyelmes volt hozzá és hely-reállította őt. Ezért Ábrahám annál in-kább bízott Istenben.
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Mindenki ismeri Ábrahám hiténekutolsó és egyben legkimagaslóbb pró-báját.
Amikor Isten azt kérte Ábrahámtól,hogy menjen ki Úr-Kaszdimból, hagyjaott a házát, a rokonait és a házát, ak-kor Ábrahámnak az egész múltját felkellett adnia. Amikor viszont Isten aztkérte tőle, hogy vegye az ő egyetlen,hőn szeretett fiát és áldozza fel Isten-nek, akkor Ábrahámnak a jövőjét kel-lett odaadnia Istennek.
De vajon kész lesz-e Ábrahám enge-delmeskedni Istennek, amikor ilyennagy dolgot kér tőle?
Ábrahám mindenre kész volt. Az őhite ekkorára már annyira érett volt,hogy elhitte: az ígéretek beteljesítésétneki Istenre kell bíznia; az ő felelőssé-ge az engedelmesség, bármibe kerüljönis.
Másnap reggel vette Izsákot és elin-dult az Isten által mutatott hegy felé.Ő azonban nem mondta meg Izsáknak,hogy Isten mire kérte őt. Amikor oda-értek, Ábrahám oltár épített, rátette afát, és… megfogta Izsákot, megkötözte,és őt tette fel az oltárra! Már csak egy

dolog maradt hát-ra: Ábrahám vettea kést, felemeltekezét, hogy feláldozza vele Izsá-kot Istennek. Ekkor azonban Is-ten egyik hatalmas angyalafennszóval közbeszólt: „Ábra-hám! Ábrahám!... Ne nyújtsd ki akezedet a fiúra és ne bántsd őt,mert most már tudom, hogy is-tenfélő vagy, és nem tagadtadmeg a fiadat, a te egyetlenegye-det.” (1Mózes 22,11-12).
Izsák helyett Isten először egybárányt adott, hogy az legyenfeláldozva helyette. Sok-sok évvelkésőbb azonban, Isten az ő sajátFiát adta, ugyanazon a hegyen,hogy Jézus Krisztus legyen felál-dozva érettünk! Bízzál te is Áb-rahám igazi fiában, Jézusban,aki meghalt értünk, hogy éljünkáltala.
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Mesesarok ovisoknak– színezovel

Egyszer, olyan régen, hogymár csak Kerek-erdő idő-sebb lakói emlékeznek a törté-netre, messzi vidékről valakibeköltözött az erdőbe. Az erdőlakói akkoriban nagyon önzőkvoltak. A farkasok, rókák bán-tották a nyulakat és őzeket,nem éltek egymással békesség-ben, mint mostanában. Nem is-merték a Nagy Királyt, de mégarról sem tudtak, hogy ki ő, ésmit tett ezen a földön. Csodál-kozott is mindenki, amikormeglátták, hogy új lakó költözikaz erdőbe. Ide senki nem költö-

zött szívesen. Aki csak tehetteelment innen, mert mindennap veszélyben volt az élete.
– Ki lehet ez az idegen, akiide merészkedik?- kérdezgettéka nyulak.
– Biztos nem hallott még Ke-rek-erdőről, azért jött ide. Depár nap múlva úgy is továbbmegy, ha megismeri az erdő la-kóit. – jelentette ki félénkenÖdön, az őz.
 De az idegen se másnap, seegy hét múlva, de még csak egy

Kerek-erdő hősei:
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hónap múlva sem költözött el.Sőt, nemsokára a felesége ismegérkezett. Egy bagoly házas-pár voltak. Uhunak hívták abaglyot, és a feleségét Huldá-nak.
Pár hét után, a szomszédos faodújában élő Mókus Mártonmegszólította Uhu Baglyot.
– Jó napot kívánok, bagolyszomszéd! – köszönt félénkenMókus Márton.
– Jó napot, kedves Mókusszomszéd! – válaszolta Uhu Ba-goly. – Már azt hittem, hogysenki sem akar velem szóba áll-ni ebben az erdőben.
– Tudja, szomszéd, mostaná-ban nagyon rosszak az erdő la-kói. Sötét napok ezek, nem igentudják már az állatok, hogy miaz a barátság meg a szere-tet. – mondta sóhajtva Mó-kus Márton.
– Igen, tudom! – mondtakicsit szomorkás de nyu-godt hangon Uhu Bagoly.
– Tudja??? – kérdezte el-képedve Márton. – De hatudja, akkor miért költöz-tek ide?
– Mert sok-sok rosszathallottam ugyan Kerek-er-

dő lakóiról, de Valaki mégisideküldött engem.
– Hát, akkor az a valakinem tudja, hogy mit tett, mertkerek-erdőben az élet a rette-gésről szól – csóválta a fejétértetlenül Márton.
– Aki engem ideküldött, azmindenkinél jobban ismeri azerdő lakóit, sőt, mindenkinéljobban szereti őket – mondtamosolyogva Uhu Bagoly.
– Engem is? – kérdezte cso-dálkozva a Mókus.
– Igen. Ezért küldött engemide, hogy Róla beszéljek. Ő aVilágmindenség Ura, a Nagy
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Király, akit Kerek-erdő lakóimár rég elfelejtettek. De aNagy Király nem felejtette előket, és a szeretete nem válto-zott meg, azóta sem. – mondtaUhu Bagoly
– Én ezt nem értem – mond-ta zavartan a mókus.
– Nem baj, de egy nap min-dent megért, kedves szomszéd– mondta Uhu
– Tegeződjünk – derült fel amókus arca.
Így kezdődött Uhu Bagolyés Mókus Márton barátsága.Minden nap beszélgettek, ésMókus Márton egyre jobbankezdte érteni mindazt, amitUhu a Nagy Királyról mon-

dott. És tudta, hogy új barátjaigazat mond, mert a Mókus szí-ve napról-napra egyre jobbanmegtelt szeretettel a Nagy Ki-rály iránt, és az erdő gonosz la-kói iránt.
Futótűzként terjedt el a hír,hogy az idegen miért is jött Ke-rek-erdőbe. Egyesek szívébenfelébredt a vágy a Nagy Királyután, és vágytak egy békés ésboldog életre. Mások viszontannál gonoszabbak lettek, mi-nél többet hallottak erről. UhuBagoly sokat szenvedett, sok-szor megverték, odúját felgyúj-tották, és mindent elkövettek,csak hogy elűzzék Kerek-erdő-ből.
Sok-sok év telt el azóta, ésKerek-erdő lakói teljesen meg-változtak. A Nagy Király szere-

A mese rajzait Szalacsi Dóra készítette10



tete és a Nagy Király szolgá-latában álló állatok szeretetehatással volt Kerek-erdő lakó-ira. A szeretet a legerősebbfegyver ezen a világon. Aki aszeretettel harcol a gonosz el-len, az mindig győzni fog!
Uhu Bagoly is megörege-dett, de ő lett az erdő legböl-csebb állata. Ma mindenki

úgy hívja őt, hogy Uhu bácsi.Ha visszagondolsz Kerek-er-dő történeteire, akkor emlé-kezned kell Uhu bácsira is. ŐKerek-erdő egyik hőse. Devajon kik lehetnek a többiek?Hamarosan megtudjátok.Addig is tanuljatok a NagyKirálytól és Uhu Bácsitól,szeressétek azokat, akik tite-ket bántanak, mert nekiksokkal nagyobb szükségükvan a szeretetre, mintazoknak, akik szeretnektiteket, és jót tesznek ve-letek.

Kiss Adina

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában. ISSN 2066-4184Szőke Réka: szerkesztő - Solczi Klára: grafika - Havas Péter: tördelés, grafika - Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti

Levélcím: Szőke Réka, 447170 Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, ROe-mail: rekaharmat@yahoo.com – internet: www.harmatcseppek.home.ro
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(Avagy vendégszeretet ókorimódra)Emlékszel, mikor fogadtatoklegutóbb vendéget? Hogy isvolt? Anya lebeszélte telefonon azidőpontot, előtte sürges-forgás: ta-karítás, majd megsütötte a kedvenchusidat (tudom, nálad a rántotthusi a menő), torta is dukált, a leg-szebb teríték került elő stb. Tégedmeg anya emlékeztetett, nem kér-dezi: „Mit tetszett hozni?” vagy„Meddig tetszenek maradni?”, ille-delmesen viselkedni, késsel-villávalenni a vacsoránál.
De te gondolatban máshol vagy.Ha már van iPhone, és sok másiKütyü- villan át egy sóhaj kísére-tében-, milyen jó lenne egy iDőgép!Beleülnél, és máris ott lennél (wow,ott is vagy! Hűha!) Mamré tölgye-sénél, Ábrahám társaságában!

Forrón tűz a nap, tik-kasztó a hőség, Ábraháma sátra ajtajában hűsül. Asátor körül, és amerre aszem ellát, rengeteg jószág: főleg juh éskecske, de látni tevét, szamarat és mar-hát is. Épp delelő van, a szolgák az álla-tok itatásával foglalatoskodnak.
Nini, a 99 éves Ábrahám felugrik, éskorát meghazudtolva három közeledő fér-fi fele siet. Kik lehetnek? Majd meghajtamagát, és földre borul. (Hát, a mi korunk-ban a férfiak legfennebb csak kezet ráz-nak, ha találkoznak- fut át az agyadon)..
Hallod is, amint alázatosan meghívjaőket:
– Jó Uram, ha kedves vagyok teelőtted,kérlek, ne kerüld el a te szolgádat! Fogadjel egy falat kenyeret tőlem, hogy erősöd-jetek meg, azután menjetek tovább!
A fa árnyékába vezeti őket, majd aszolgáknak int. Futnak is a szolgák a víz-zel – szokás szerint a lábmosás követke-zik, és jól is sejted –, saruikat levetik,lábat mosnak nekik, majd el-látják a jószágaikat is.

De hisz lakoma ké-szül! Sára 10 kg lisztbőlsüt pogácsát, a kövérborjúból finom borjúpe-csenye illata tölti be a le-vegőt. Arcukról leolvasod,hogy a tikkadt vendégek-nek jól esik a pihenés, ésotthonosan heverésznek afa alatt. Megterül az asztal,előkerül minden, mi szem-szájnak ingere: vaj, tej, bor-júpecsenye és pogácsa. Lehetennél több?

aaa
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Egy „idoutazó” merengései
Máté Imola



Csodálkozva nézed, hogyÁbrahám a fa mellett áll, on-nan lesi és teljesíti mindenkívánságukat. Halkan meg-jegyzed magadban: mi leszoktunk ülni az asztalhoz avendéggel, és együtt fo-gyasztjuk el az ételt. A mikorunkban így illik.
A kiadós ebéd és pihenésután a vendégek szedelőz-ködnek. Ábrahám is indul.Jó darabig elkíséri őket, So-doma fele veszik az utat.Ahogy távolodnak, az élénkbeszélgetésből már csak szó-foszlányokat hallani…
Bbbrrrrr! Álmodozásodból(no, hívjuk csak időutazás-nak ) a bejárati csengőhangja ébreszt fel.
– Peti, összeszedted már aszobád? Vendégek jöttek.Menj szépen, és nyiss ajtót,jövök én is! – kiált anya akonyhából. És te máris in-dulsz a modern vendégfoga-dás elé !

Hogyan illik ma vendéget fogadni? Vá-laszolj igennel vagy nemmel a következőkérdésekre:
☺1. Illik-e a távolról érkezett vendégtőlmegkérdezni: Hogy tetszett utazni?☺2. Hát azt: Meddig tetszik maradni?Vagy Miért tetszett jönni?☺3. Kitakarítom a lakást (a szobám) avendégfogadás előtt.☺4. Duzzodva fogadom a nagynénit, mertinkább tévézni-netezni lenne kedvem.☺5. A vendégfiút nem hívom játszani, hisztönkretenné a legováram!☺6. Na jó: ha be is hívom a szobámba, nenyúljon semmihez, mert a játékaimmal csakén játszom!☺7. Az asztalnál annyit eszem, hogy végülfájó hassal kuncsorgok el az asztaltól.☺8. Távozáskor a vendégeket kikísérem azajtóig.☺9. Amint látom, hogy készülődnek a tá-vozásra, köszönés nélkül „elpárolgok” a szo-bámba, végtére is, elég időt töltöttünk együtt.Elég, ha a szüleim elbúcsúznak.☺10. Illedelmesen elköszönök, és még hoz-záteszem (feltéve, ha szívből jön): Szeretettelvárjuk - várlak!

Megoldás:
1.Igen 2.Nem 3.Igen. 4.Nem. 5.Nem. 6.Nem. 7.Nem. 8.Igen. 9.Nem. 10.Igen
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Magasra van téve a léc!Ezt nem lehet megug-rani. Vannak persze kivételek,de én csak átlagos vagyok. Ne-kem nem megy...
Nem próbálkoztam soha ma-gasugrással, az olimpiás álomsose volt az enyém, ha valahababérokról álmodoztam, semmiközük nem volt tornacipőhöz.A fenti gondolatokkal tiné-dzserként mégis időről-időreküzdöttem – attól az első évtőlkezdve, amikor behívtam Jé-zust a szívembe. Azt hittemakkoriban még, hogy a megté-

rés valahogy kicserél, miközben énmegmaradok énnek. Képzeletembenvolt egy kép a „hívő” fiatalról, miközbenarra nem is gondoltam, hogy ez nem„magától”, a Szentlélek csodája által fogmegtörténni estétől reggelig.
Talán csalódtál már te is magadban,vagy a megtérésedben. Meglehet, tesem így gondoltad... A gyüliben annyimindent hallunk arról, hogy mit kellérezni, mit kell mondani, tenni, – és azaz érzésem, hogy az igazságnak csak afele jut el hozzánk. A másik fele, ami azidőről, az útról szól – na ez nem jut el atudatunkig.
Pedig logikus lenne. „Jézus a bará-tom” – mondjuk, de minden barátságidővel alakul ki. Jézussal miért lennemásként? Neked is idő kell hozzá, hogytapasztalataid legyenek róla, vele, mígnem csak a fejeddel tudod, hogy bíz-hatsz benne, hanem a szíveddel is. Ésbízol is! Ábrahámról a biblia is azt ír-ja, hogy ő a hívők atyja. Én meg ol-vasom Ábrahám történetét, ésazon kapom magam, hogy kere-sem benne a hibát! Kedvem len-ne megszámolni, hányszor vét-kezett, mit, hogy utána le-vonhassam a következte-tést: ő sem tökéletes.(Akkor tőlem sevárják.) Ebben

Megállók a hosök sztrádáján
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Tiniknek
igazam is van. De észrevettemvalamit, ami ahhoz a bizonyosmásik feléhez tartozik az igaz-ságnak, amiről az előbb beszél-tem, éspedig: Ábrahám időrőlidőre átbeszélte dolgait, életét,kétségeit Istennel. Mit gondolsz,miért kellett Istennek többszöris megerősítenie neki tett ígére-tét? Mert Ábrahámnak szükségevolt rá! Mert néha elveszítettereményét. Mert néha kompro-misszumot kötött. Mert néhanem tudta, mit kell ő tegyen, ésmit fog Isten megtenni.

Amikor Ábrahámnak nehézlett a szíve, vagy az élete valamimiatt, újra meg újra megbe-szélte életét Istennel. Mai sza-vakkal talán ez így hangzana:oké, akkor nem adom fel. Eldön-töm, hogy Neked fogok hinni, ésnem érdekel mit mondanak atöbbiek. Elhiszem, hogy nem ha-zudsz nekem. Elhiszem, hogytényleg szeretsz. Elhiszem, hogyennek a rémes sztorinak jó lesza vége, és hogy a könnyeimetmegszámoltad, nem felejtettedel. Elhiszem, hogy törődsz ve-lem. Nekem is fontos, hogy jó,kedvedre való jellemes embertformálj belőlem. Hagyni fogom,

hogy a szomorúság puhítsa a szíve-met, és nem fogok megkeményednitőle...
Tehát beszélgetésekre biztatlakebben az évben. Időről időre beszéldát dolgaidat, életed Jézussal, ésújítsd meg hitedet. Ne csak a bűnö-ket, kudarcokat (sajátot vagy máso-két) számold, hanem figyeld az utatis amit jársz Istennel és számold amegállókat. Meglátod, hogy a válto-zások megállóról-megállóra észreve-hetőek lesznek – és lesz neked isolyan, hogy Jézussal az idők soránkifejlődött baráti kapcsolat.

Kui Enikő

15



Neked mi esne jól, ha szükségben len-nél? Mondjuk: ha jönne a tél, nem len-ne meleg kabátod, és a felsődön átfújna aszél? Ha 2004-et írnánk, épp Sri Lanka-ban él-nél, a szökőár elvitte volna az otthonod, és me-nekülttáborban tengetnéd életed? Ha kongói

kisfiú lennél, ráadásul leprásként, lepratelepen,talán már fél karod vagy füled elveszítve kö-nyöradományból élnél, gyógyszert nem is re-mélve? Vagy ha a háború épp most ragadtavolna el édesanyád, édesapád, hadiárvakéntnem lenne kihez bújni, amikor golyók repked-nek a fejed fölött, vagy becsapódó bomba ráz-za a búvóhelyed? Milyen lenne a kényelmes is-kolapad helyett 4-5 órát bambuszrúdon kupo-rogva a térdeden írni, és egy bádoglemezbőlösszetákolt fészerszerű kis lyukban több mintszázan összezsúfolva tanulni? (Sem videopro-

jektor, sem számítógép, sem tej-kifli program!)Hátha afrikai ötévesként egész nap a tűző na-pon „sódert” (ott a beton alapanyaga) készíte-nél, hogy majd este fizetésképp odavessenekneked két szelet kenyeret. Majd jönne az éjsza-ka, és a következő nap ugyanaz: tűző nap, só-derkészítés, este a két szelet kenyér. Aztánmásnap megint. Tűző nap, sóderkészítés, estea két szelet kenyér.
És mégis: volna remény. Mert érkezik Jenőbácsi. Mindenki Jenő bácsija.
Hisz hősök, Isten hősei, irgalmas samaritá-nusok ma is vannak; köztünk járnak-kelnek.Csak észre kell vennünk őket. Nem villognak őkreflektorfényben. A nagyvilág hírei közt is ritkánszerepelnek, s ha netán elvétve igen, nem ki-tüntetett figyelemmel. Nem a sztárhírek közt.Hisz csendben cselekszenek ők. Az ő neveiketIsten írja fel, és azok, akiknek letörölték a sze-mükről a könnyet, akik nem fertőzött vizet isz-

nak a dzsungel közepén; kiknek enyhülnek lep-rás sebeik; akiknek támogatást szereznek a„Fogadj örökbe egy árvát” programban, és van,mit megegyenek; akik most már rendes iskola-padban tanulhatnak, hogy kitörjenek a szegény-ségből, és még sorolhatnám. De az anyagi se-gítségen azok a leghálásabbak, akik szívükbenmegérezhették, hogy mi indítja ezt az embert,hogy kinyújtsa feléjük kezét. Akik Krisztust láttákmeg benne, s általa térhettek meg hozzá.
Kb. tíz éve ismertem meg őt. Útban a Tichi-lest-i lepratelep (Duna-delta, Románia) felé

Az én hosöm
Mankós focisták Haitiban

Haiti

Csecsenföld – fegyveres őrök
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megszállt az otthonomban. Lepratelep? Bele-borzongtam. Ki ez az ember, aki úgy szereti aleprásokat, hogy közéjük megy, segítségetvisz, és lelkileg is vigasztal? Kíváncsi voltam rá.Korosodó, deresedő úr lépett be aznap este.Első látásra hétköznapi ember, közelebbről egycsoda. Kiderült: szegről-végre rokonok is va-gyunk a férjem révén. Lassan megismeremélettörténetét is. Lelkipásztor-családban nőttfel, fiatalon elkötelezte magát az Úrnak. Részevolt szenvedésben, megpróbáltatásokban is.Mindent feladott az Úrért, és az Úr felettébbmegáldotta.
Jó értelemben „fanatikus” elkötelezettségetérez az elhagyott sorsúakkal, a problémáshelyzetűekkel, a katasztrófák áldozataival.
Kezdetben egy németországi segélymissziómunkatársaként csempészte a Bibliákat hoz-zánk, Erdélybe, Jugoszláviába és Csehszlová-kiába. Nem kis kockázattal. A romániai forrada-lomkor még ropogtak a fegyverek; ő már „re-pült” a segéllyel: élelmet, ruhaneműt, gyógy-szert hozott.
Olyan is történt, hogy a háborús zónában(Koszovó, Grúzia) mellőle lőtték ki a mellé, őr-zésükre kirendelt kiskatonát. Az élete sem voltdrága…
Hűséges munkatársa mesélte: Dorohoi-bavitték a segélyt, Foksány és Szucsáva közöttelakadtak a hóban. A hó betemette őket, hóalatt éjszakáztak, de ők biztonságban éreztékmagukat, hisz érezték: Isten kezében voltak.
Amiről híres, az a szerénysége. Történt egy-szer, hogy úton volt munkatársával, és a szál-láson csak egy ágy volt. Mind a ketten a mun-katársával a földön aludtak…
Karácsonykor gyermekek ezrei örvendez-

hetnek a cipősdoboz csomagoknak, amelyeketszállít vagy küld.
„Én nem szoktam aludni!” – viccelődik ve-lem. És „szinte” igaznak hiszem. Hisz délelőttmég élelmiszer-csomagot osztogat Budapestmellett, egy erdőben tanyát vert hajléktalan-csoportnak, este már Hargita megyében hirdetiaz igét a karácsonyi cipősdoboz alkalmon.Másnap húst visz házhoz a szegényeknek,hogy nekik is legyen karácsonykor mit tenni azasztalra.

Te is lehetsz hős, irgalmas szamaritánus.Nem születünk annak, azzá válunk. Talán, haészreveszed, hogy valaki szükséget szenved,és betöltöd azt. Kinek, mi a szükség: egy mo-soly a magányosnak, egy szendvics a sulibanaz éhezőnek, egy ima a barátodért, egy segítőkéz az erőtlennek, szeretet annak, akit nemszeretnek…
Ki tudja? Talán, valamikor, pár év múlva teleszel mindenki Jenő bácsija. Te fogod járni avilágot, segítséget és reményt nyújtva. És ér-ted is dicsérni fogják Istent.

Két autóban segély szegény gyerekeknek

Gyógyszer Észak-Koreának

Sri Lanka,orvosi ellátás
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Abraham Lincoln (1809-1865) az Egyesült Álla-mok 16. elnöke. Először ügyvédként tevékenykedett,majd 1854-ben a Republikánus Párthoz csatlakozott,és nagy feltűnést keltő hadjáratot indított a rabszol-gaság eltörléséért. 1860-ban az Egyesült Államok el-nökévé választották, ami a tizenegy déli állam elsza-kadását és öt éven át tartó véres polgárháborútered-ményezett. A polgárháború 1865. április 9-én a déliekfegyverletételével végződött. Újraválasztása után ötnappal Lincoln egy színházi előadásonvett részt, aholvégzetes merénylet áldozata lett. 

Wald Ábrahám (1919 -2013), magyar (orthodox zsi-dó) származású matematikus,aki Amerikában élt. A Kolozs-váron született tudósok kö-zül, Bolyai János után, WaldÁbrahám a legnagyobb ha-tású matematikus. Az ő ne-véhez fűződik a Brailleka-rakter-alapú matematikaikódolás kidolgozása.

Dr. Pattantyús-Ábrahám Géza(1885-1957) Kos-suth-díjas akadémi-kus professzor, agépészet egyik legki-emelkedőbb egyénisé-ge, nemzetközileg elis-mert tudós, az emelőgépek,a szállítóberendezések, azáramlástechnikai gépek továbbfejlesztője, a gépekszinte áttekinthetetlen sokaságának rendszerezője.1885. december 11-én született Selmecbányán.

Ganz Ábrahám (1814 -1867) Asvájci Unter-Embrach városkábanszületett. Kitanulta az ácsmestersé-get, majd öntőinas lett. A Széche-nyi által kezdeményezett gőzma-lom építésénél szerelőként dolgo-zott. 1844-ben már önálló öntödé-je volt Budán. Kidolgozta a vasútikocsik kerekeinek kéreg-öntésűgyártását. Ebből az üzemből alakulta Ganz vállalat-együttes, amely agépipar, járműipar, villamosipar szá-mos területén világhírű találmányok-kal, műszaki megoldásokkal jelent-kezett.

18Híres Ábrahámok: elnök, tudósok, feltalálók

Gyűjtötte:Sallai Jakabné Mária, Arad



„És monda az Úr Ábrámnak: Eredjki a te földedből, és a te rokonságod kö-zül, és a te atyádnak házából a földre,amelyet én mutatok néked.” (1Mózes12,1)
Ábrahám hívő ember volt, Lótrólnem tudjuk ezt. Ábrahámnakkapcsolata volt Istennel, Lótnak való-színű nem volt. Ábrahámnak volt elhí-vása az Úrtól, Lótnak nem. Mondott-eneked az Úr valamit az Igén keresztül,amivel elhívott valamilyen szolgálatra?Vagy a megtérésed csak annyit jelent,hogy örök életed van? Lótnak semmitsem mondott az Úr, hogy mire szeretnéaz életét felhasználni. Az elhívássalegyütt ígéret jár.
Ábrahámnak csodálatos ígéreteketadott az Úr: „És nagy nemzetté teszlek,és megáldalak téged, és felmagasztaloma te nevedet, és áldás leszel… És olyan-ná teszem a te magodat, mint a földnekpora, hogyha valaki megszámlálhatja aföldnek porát, a te magod is megszám-lálható lesz” (1Mózes 13,16).
Gyümölcstermő élettel akarta Istenőt megajándékozni,akárcsak téged is.Egyetlen emberbőlnagy nép lett, amineka feltétele az enge-delmesség volt. Nemkönnyű feltétel. amitIsten állít az őszintehívőknek, de csak ígyad áldást rájuk.

Gyermekek és tinik felé isszól Isten elhívása: engedel-meskedni és jó példának len-ni a családban és az iskolá-ban. Te is képes vagy rá, ha hi-szel Jézusban, a Megváltóban!
Van-e elhívásod, mint Ábra-hámnak? Megértetted-e a Bibli-ából, hogy milyen fiatallá akarformálni téged? Olvasd a Bibli-át, hogy szóljon hozzád Isten ésbízzál az Ő ígéreteiben! Teddmeg, amit megértettél és változ-ni fogsz! Ezt jelenti az engedel-messég.
Két lehetőség áll előtted eb-ben az új évben: Ábrahám vagyLót példája. Melyiket választod?

Sallai Jakabné Mária,AradÁbrahám vagy Lót?
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Tudjátok-e valójában ki is volt Ábrahám, mikor és hogyan élt,hogyan töltötte a mindennapjait?
Valóságos hús-vér ember volt, nem egy legenda vagy mítosz főszereplője.Azt a kor, amiben élt, elég jól ismerjük az ókori keleti forrásokból.

A mezopotámiai Úr városában szü-letett és nevelkedett (1Mózes 11, 28-31) Kr.e. 2000 körül, az ókorban, mintegy4000 évvel ezelőtt. Úr fontos sumer köz-pont volt az Eufrátesz alsó folyása mellett,kora egyik legvirágzóbb városa. Ma Dél-Irakban keresheted, Bagdadtól, az iraki fő-várostól mintegy 350 km-re, Tell el-Mukaj-jar néven.
Sir Charles Leonard Wooley, angol régész 1922-1934 kö-zött tárta fel az itteni királysírokat, amelyek alapján sok kö-vetkeztetést lehet levonni az itt élt emberekről, kultúrájuk-ról.

Ezek szerint Ábrahám egy műveltnagyvárosban nevelkedett, ami vi-rágzó kereskedelmi központ volt. Azásatásokkor előkerült ékírásos táb-lákról kiderült: az Úr-i gyermekek,így Ábrahám is iskolába járt: írni, ol-
vasni, számolni tanult,sőt még földrajzot is.Az Úr-ban élő emberekrendkívül jómódúak le-hettek. Szüleivel, átla-gos polgárként, egy jólmegépített, emeletes,meszelt falú 8-10 szo-bás házban lakhatott.Ám az emberek bál-ványimádók voltak, mind Úr-ban, mindHarránban, ami a következő város Ábra-hám életében. Isten innen hívta ki őt Is-ten, családjával együtt a 600 km-re, délrefekvő Sikembe, Kánaán földjére.

Tudóska 20Nem mese! Valóság!
Ábrahám és a történelemkönyvek

Úr városának romajai

Ásatások Úr városában - 1925

Mezopotámiai ékírásos táblák

Jeruzsálem Úr-Kaszdim

Hárán

BételSikem



A város maga mögött hagyása azt is jelen-tette, hogy megváltozik a mindennapi élete.Mostantól félnomád életmódot folytatott. Elsősor-ban állattenyésztéssel foglalkozott. Sátorban lakvavándorolt települések és városok közt, legelőt ke-resve az állatoknak (juh, kecske, szamár, teve).No, nem ő maga terelgette őket, hisz nagyon gaz-dag emberré tette Isten. Gazdagságát, hatalmát,katonai erejét tekintve semmivel sem marad le ko-ra fejedelmeitől. Akkoriban az volt gazdag, akineksok állata volt.

A Biblia leírja: nemcsak háziállatok-ban bővelkedett, hanem „igen gaz-dag volt ezüsttel és arannyal” (1Móz12,16 és 13,2). Úgy is mondhatnánk,korának egyik legjelentősebb törzsifejedelme volt, aki kapcsolatokatápolt az útjában esett városok kirá-lyaival (akkoriban városállamok vol-tak, minden városnak saját királyavolt.), szövetségre is lépett velük.Például az emóri Mamré fejedelem-mel. Előfordult az is, hogy kisebbhelyi háborúban is részt kellett ven-nie. Saját 318 fős csapatával ötszövetséges király seregét győzte le.Olvasd el a Bibliában 1Mózes 14,14-et. A hettiták (az ókori kelet egyiklegjelentősebb népe) így szólnak ró-la: „Istentől való fejedelem vagy teközöttünk” (1Móz 23,6).

Vándorlásuk közben aszály sújtottaMezopotámiát, így arra kényszerültek,hogy Egyiptom földjére vonuljanak. Eztne képzeljétek úgy el, mintha szedett-vetettrongyos, éhező pásztorok vánszorognának bea Nílus országába. Egy i.e. 1890-ben keletke-

zett, Husebekh sírját díszítő rajz szépenábrázolja, milyen is lehetett egy ilyen be-vonulás: a képen egy ázsiai karaván érke-zése látható; elől a vezető, a törzsfő adjaát ajándékát, mögötte ajándékállatok, majda katonák és a családtagok vonulnak.

1Móz 23-ban olvasd el, hogyan vásá-rolta meg Ábrahám Hebrónban ahettitáktól a makpélai barlangot,majdani temetkezési helyét.
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Ásatások Úr városában - 1925

Nomád sátorok

Ez az épület Hebrónban a szájhagyomány
szerint Ábrahám, Izsák és Jákób sírhelye fölé
épült.

Héberek bevonulása Egyiptomba

Összeállította: Máté Imola



 25 év hosszú idő várni türelemmel.Megvénültem, mire kitelt rajtam.100 évesen kisgyermekem a karom-ban ringathattam.
 Úr vagyok, de nem Isten.

 Bár angyali hangra adtam,A jó szóra nem hajlottam,Halálomat futva leltem,Sóbálvánnyá kerekedtem.
 Szültem fiat, nagy öröm,Végtére majd nagy üröm.Kitették a szűrömet,A pusztában leledzek.
 Tűző napon, árnyékban hűsültem afa alatt. Feltekintek. Mit látok? Háromvendég barátot. Ki vagyok én?
 Nevettem a sátor mögött,Nem remélve semmit.Vendégszájból áldásszóraGyönyörűség sarjlik.

A betűhálóban 15 bibliai hős neve bújtel. Lássuk megtalálod-e őket? És ki akakukktojás? Beküldési határidő:március 30.

A 2014. szeptember-októberilapszám megfejtése: gonosz,gyümölcs, sajtó, szolga, örö-kös.
A 2013. november-decembe-ri lapszám megfejtése:„...Akik készen voltak, be-mentek vele a menyegzőre.Azután bezárták az ajtót (Má-té 25,10).”

Levelek
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Rejtvény

Bibliai találós kérdések

Ábrahám
Krisztina (10 éves) rajza, Arad

Ábrahám

Úr,Ábrahámszülővárosa

Lótfelesége

Hágár

Ábrahám

Sára



Ha elolvastad figyelmesen az elő-ző oldalakat nagyon sok érdekessé-get megtudhattál Ábrahámról. Holjárt, miért és kivel, mit csinált és ki-ben hitt. De azon elgondolkodtálmár, hogy vajon mit evett? Pizzátbiztos nem, vagy hamburgert, de le-het még sült krumplit sem. 

Ha vállalkozó kedvedben vagy, és édesanyádat ismegkéred egy kis segítségre, akkor tehetsz egy pró-bát. Megkóstolhatod Ábrahám egyik ennivalóját, amitmég Izrael népe is fogyasztott a Kovásztalan Kenye-rek Ünnepén.
Ma legyen édesanyád a kis kukta és te a fősza-kács. De egyedül semmiképp ne fogj hozzá!
A cipó valahogy így készülhetett:
– liszt – 60 dkg– só – két csipettel– szódabikarbóna – egy csipettel– víz – kb. 4 deciliter
Ezeket mind összegyúrod, majd elosztod 7-8 egy-forma részre. Az első kis cipót kinyújtod, megszurká-lod villával. Serpenyőben pici olajat melegítesz, abbaa kinyújtott cipót beleteszed, és mindkét oldalán meg-sütöd. Már kész is az első kenyerecske. Mindegyik kiscipót így sütöd meg. Fogyaszthatod tejföllel, túróval,vagy lekvárral, de akár hagymával is nagyon finom,vagy csak úgy frissen sülve, üresen.
Jó étvágyat hozzá!

Fozocske

Sipos Sarolta



Hozzávalók:– fehér lap– olló– ragasztó– ceruza– kétféle kerek befőttesüveg tető, vagy valamilyen kerektárgy, amit körbe tudsz rajzolni.– egy nagyobb és egy kisebb színes kartonlap– hópelyhek formalyukasztóval

Elkészítés:
– Rajzolj a fehér lapra hat-hat kört két méretben, ésegy kisebbet a hóember fejének, majd vágd ki őket.
– Hajtsd kettőbe mindegyik köröcskét a fej kivételé-vel.
– Így kettőbe hajtva ragaszd egymásra külön a hatnagyobb félkört, majd a hat kisebb félkört.
– A színes kartont vágd olyan méretűre, hogy szépenelférjen rajta a hóembered, majd hajtsd kettőbe ésnyisd vissza ki, hogy középen látszódjon a felezővo-nal.
– A nagyobb köröket ragaszd pontosan a tűrésvonalkét oldalára úgy, hogy a felső félkör lesz a vonal baloldalán és az alsó félkör a jobb oldalán.
– A nagyobb körök felé ugyanígy ragaszd oda kisebbköröket is, majd legfelülre a fejét.

– Rajzolj szemet, orrot, szájat, kalapotesetleg seprűt a hóemberednek.
– Díszítsd hópelyhekkel. Ha nincs forma-lyukasztód rajzolhatod is őket, vagy bár-milyen más tetszőleges formában díszít-heted.

Kézimunka Téli képeslap

Sipos Sarolta




