Igazi HOS

K e r e s z t y é n

H

a egyszer az öledbe pottyanna az aranyhalacska, és egy
órára átváltoztatna bármivé – mi
lenne a választásod? Indián, rendőrparancsnok, forma 1-es pilóta, idegen
légiós, Batman, Pókember, tündér,
királykisasszony, hercegnő, herceg,
tigris, oroszlán,
medve?
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És ha még azt is megválaszthatnád,
hogy ez idő alatt kivel találkozz, gondolom nem koldusokkal, hangyákkal
töltenéd ezt az időt.

Ki ne hallott volna már a hős indiánokról, cowboyokról, az elnyomottakért bátran harcoló Zorróról, vagy Superman bátorságáról? Milyen jó lenne
a bőrükbe bújni, és legalább egy
órácskára bátor hőssé válni! Mind szeretnénk, hogy elismerjenek nagyok és
kicsik, csodálják bátorságunkat, szépségünket, ügyességünket, leleményességünket.
S ha nem lehetek én a hős, a
bátor, legalább legyek egy igazi hős jó barátja, aki segíti
célja elérésében.
Aranyhalacskával
még nem találkoztam,
de mégis van egy igazi
HŐS barátom. Nem én
választottam, Ő választott engem. Még akkor
is kiállt mellettem,
amikor hátat fordítottam neki, megbántottam. Nem hagyott el,
pedig ügyetlenségem,
kudarcba fulladó jó
szándékom, önzősé-
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gem, büszkeségem, indulataim,
csüggedésem elég okot adtak volna
erre.

Ezzel szemben Ő feltétel nélkül
szeret, türelmes, kedves, szelíd, békességet teremt maga körül, hűséges, igaz. Azt gondolod, hogy Ő nem
igazi HŐS? A Barátom „simán átmegy a becsukott ajtókon, és ha
akar, a tengeren jár, nem jelent számára akadályt semmi... lecsendesíti
a viharos tengert is, és a szélnek azt
mondja: »Állj!«”, vakokat, bénákat
gyógyít, hallottakat támaszt fel, vizet borrá változtat. Ő nem egy egyszerű rajzfilmsztár, nem is egy távoli, kitalált istenség, hiszen élt a Földön, mégsem egy egyszerű ember.
Jézus Krisztus a Fiú Isten. Ő az én
Barátom.

Szeretetét már akkor bizonyította,
amikor még nem is tudtam semmit
Róla. Ő nemcsak engem szeret. Téged
is. A te barátod is szeretne lenni. Kutakodj, ismerd meg minél jobban, és
veled is találkozni fog!

Ha pedig már a barátod lett, van egy
jó hírem, az a terve, hogy mind hősök
legyünk, te is. Na, nem olyan, mint
Zorró vagy Superman!
Ebben az évben a Harmatcseppekben igazi HŐSök nyomában járunk.
Keress hűségesen a Bibliában, olvasd
ezt a lapot, kérdezősködj, és te is rá
fogsz jönni, milyen egy igazi hős, hogy
kivé válhatsz Jézus
segítségével.
Szőke Réka

Igazi hosök kerestetnek

Az 1. lapszám témája: Ábrahám

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

Ábrahám hitének növekedése – 6. old.

Mese: Uhu bácsi története – 8. old.

Egy „Idoutazó merengései” – 12. old.

Tiniknek: Megállók a hosök sztrádáján – 14. old.
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.
Fozocske – 23. old. Kézimunka – 24. old.
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Énekeljünk együtt!

Ábrahám
elhívása
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Ábrahám a HIT hose

Á

brahámot úgy ismerhetjük
meg a Bibliából, mint egy hithőst, mégis nem mindig volt
könnyű számára elhinni Isten ígéreteit. Nagyon sokszor lehetetlennek tűntek azok az ígéretek amiket
Isten neki adott. Túl szépnek tűntek ahhoz, hogy valóságosak legyenek.
Ábrahám Úr-Kaszdimban nőt fel
(a mai Irak ország területén), ahol
az emberek bálványokat imádtak.
Még fiatalember volt, amikor édesapjával, (Táréval) kiköltöztek ÚrKaszdimból és eljutottak Háránba,
ahol le is telepedtek. De az emberek
ott is csak bálványimádók voltak,

idegen isteneket imádtak. 75
évesen Isten arra kéri, hogy költözzön el. Induljon el arra a helyre amelyet majd Ő megmutat neki. Isten ígéretet add, hogy azt a
földet neki és utódainak fogja adni. Milyen nehéz lehetett, egy teljesen új helyre indulni, otthagyva
mindent, amit ismert és szeretet?!
„Ábrahám is a hite által engedelmeskedett, amikor Isten hívta,
hogy költözzön egy másik országba. Elindult, bár fogalma sem
volt róla, hol van az az ország,
csak azt tudta, hogy Isten neki
ígérte örökségül” (Zsidók 11,8).

Isten Kánaán földjére vezette
(a mai Izráel területére), egy gazdag és nagyon szép területre. Újra megerősíti
ígéretét, hogy neki és
utódainak adja azt a
földet, akiknek a száma
olyan sok, mint az égen
a csillag, vagy a tenger
partján levő homokszemek.
Az évek teltek és
utód nem volt, csak az
ígéret. De Isten soha
nem késik az Ő ígéretével, így Ábrahámnak
100 évesen fia születik.
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„Sárának egészen addig még
nem született gyermeke, és már
túl öreg volt ahhoz, hogy szüljön.
Ábrahám hite által Sára mégis
képessé vált arra, hogy gyermeket foganjon és szüljön. Ugyanis
Isten ezt előre megígérte Ábrahámnak, aki teljesen megbízott
benne (Zsidók 11,11).

Megszületett Izsák, akiért nagyon hálásak voltak. Néhány évvel később, Isten mégis megkéri
Ábrahámot, hogy vigye és áldozza fel fiát. Hogyan lesznek ezek
után az ígéretek igazak? Ábrahám az ígéretekre támaszkodik
és elindul teljesíteni Isten kérését. Isten nem csak a hitét próbálta itt meg, hanem a szeretetét is. Kit szeret a legjobban?
„Ábrahámot a hite tette
képessé arra, hogy a fiát,
Iszákot az oltárra tegye,
Isten ezzel tette próbára
Ábrahámot, hiszen azt
mondta neki: Izsákon keresztül származnak majd
utódaid.” (Zsidók 11,17)

Isten ismer bennünket,
ismeri szívünket és gondolatainkat is. Ábrahám
kész volt oda adni Istennek szeretet fiát. Isten
nem engedte, hogy bántsa
Izsákot, meggyőződött arról, hogy kész lemondani
Érte az ígéret fiáról.

5

Igeharmat
Isten nekünk is ígért
egy Fiút, akit több mint
2000 évvel is küldött.
Pardi Matild
Isten egyetlen szeret
Fiát, Jézus Krisztust,
küldte el, hogy aki hisz Őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ábrahám hittel engedelmeskedett
Istennek és a HIThősök közzé került. Te mit fogsz tenni? Milyen hős
leszel?

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé
járul, annak hinnie kell, hogy Ő
létezik és megjutalmazza azokat,
akik Őt szeretik” (Zsidók 11,6).

Ábrahám hitének növekedése

V

olt idő, amikor Ábrahám
rosszul vizsgázott a hit területén. Amikor megérkezett Kánaánba, hamarosan nagy éhség
kezdődött, és ez döntés elé állította
őt: bízzon-e Isten gondviselésében
vagy keressen más megoldást? Ő
úgy döntött, hogy elhagyja Kánaánt és lemegy Egyiptomba!
Egyiptomban tovább aggodalmaskodott: ha meglátják feleségét,
Sárát, hogy milyen szép, őt megölik – gondolta. Ezért rávette Sárát, hogy az egyiptomiak előtt tagadja le, hogy ő Ábrahám felesége.
Sajnos, Ábrahám csak saját magával törődött és teljesen kiszolgáltatta feleségét az egyiptomiaknak.
Mikor a fáraó látta, hogy milyen
szép asszony Sára, elvette őt magának. Isten azonban a gonosz fáraót nagyon megverte ezért. Ábrahámot viszont kegyelmesen megkímélte és visszavezette Kánaánba.
Kánaánban újabb próbák következtek. Vajon ki
lesz Ábrahám örököse? Sára ugyanis még mindig
gyerektelen volt. Isten
hangsúlyozta, hogy az ő
örököse a saját fia lesz,
nem pedig egy örökbe fogadott rabszolga. Végül
Ábrahám, mikor látta,
hogy Sára még mindig nem
szül neki fiút, elvette egyik

Borzási Anna

rabszolgáját feleségül, akit Hágárnak
hívtak. Ábrahám így próbált „besegíteni” Istennek, hogy adjon neki fiút. Hágár szült is neki egy fiút, akit Ismáelnek hívtak. De Istennek nem kell a
Hágár segítsége! Ő Sára által akart adni fiút Ábrahámnak. Isten megígérte,
hogy olyan sok lesz az utóda, mint az ég
csillaga. És Ábrahám ezt teljesen elhitte, annak ellenére, hogy úgy ő, mint
Sára, már nagyon idősek voltak.
Egy másik alkalommal Ábrahám
odáig bátorkodott az Istenhez való
imádkozásban, hogy kitartóan könyörögjön Lót unokaöccséért, hogy Isten
mentse ki őt a pusztulásra ítélt Sodomából. Isten meghallgatta Ábrahámot.

Ábrahám így növekedett a hitben.
Amikor néha csődöt mondott, Isten továbbra is kegyelmes volt hozzá és helyreállította őt. Ezért Ábrahám annál inkább bízott Istenben.
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Ábrahám hitének nagy próbája
Mindenki ismeri Ábrahám hitének
utolsó és egyben legkimagaslóbb próbáját.

Amikor Isten azt kérte Ábrahámtól,
hogy menjen ki Úr-Kaszdimból, hagyja
ott a házát, a rokonait és a házát, akkor Ábrahámnak az egész múltját fel
kellett adnia. Amikor viszont Isten azt
kérte tőle, hogy vegye az ő egyetlen,
hőn szeretett fiát és áldozza fel Istennek, akkor Ábrahámnak a jövőjét kellett odaadnia Istennek.
De vajon kész lesz-e Ábrahám engedelmeskedni Istennek, amikor ilyen
nagy dolgot kér tőle?

Ábrahám mindenre kész volt. Az ő
hite ekkorára már annyira érett volt,
hogy elhitte: az ígéretek beteljesítését
neki Istenre kell bíznia; az ő felelőssége az engedelmesség, bármibe kerüljön
is.

Másnap reggel vette Izsákot és elindult az Isten által mutatott hegy felé.
Ő azonban nem mondta meg Izsáknak,
hogy Isten mire kérte őt. Amikor odaértek, Ábrahám oltár épített, rátette a
fát, és… megfogta Izsákot, megkötözte,
és őt tette fel az oltárra! Már csak egy

7

dolog maradt hátBorzási Anna
ra: Ábrahám vette
a kést, felemelte
kezét, hogy feláldozza vele Izsákot Istennek. Ekkor azonban Isten egyik hatalmas angyala
fennszóval közbeszólt: „Ábrahám! Ábrahám!... Ne nyújtsd ki a
kezedet a fiúra és ne bántsd őt,
mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad
meg a fiadat, a te egyetlenegyedet.” (1Mózes 22,11-12).
Izsák helyett Isten először egy
bárányt adott, hogy az legyen
feláldozva helyette. Sok-sok évvel
később azonban, Isten az ő saját
Fiát adta, ugyanazon a hegyen,
hogy Jézus Krisztus legyen feláldozva érettünk! Bízzál te is Ábrahám igazi fiában, Jézusban,
aki meghalt értünk, hogy éljünk
általa.

Kerek-erdő hősei:

Mesesarok ovisoknak
– színezovel

Uhu bácsi története

E

gyszer, olyan régen, hogy
már csak Kerek-erdő idősebb lakói emlékeznek a történetre, messzi vidékről valaki
beköltözött az erdőbe. Az erdő
lakói akkoriban nagyon önzők
voltak. A farkasok, rókák bántották a nyulakat és őzeket,
nem éltek egymással békességben, mint mostanában. Nem ismerték a Nagy Királyt, de még
arról sem tudtak, hogy ki ő, és
mit tett ezen a földön. Csodálkozott is mindenki, amikor
meglátták, hogy új lakó költözik
az erdőbe. Ide senki nem költö-
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zött szívesen. Aki csak tehette
elment innen, mert minden
nap veszélyben volt az élete.

– Ki lehet ez az idegen, aki
ide merészkedik?- kérdezgették
a nyulak.

– Biztos nem hallott még Kerek-erdőről, azért jött ide. De
pár nap múlva úgy is tovább
megy, ha megismeri az erdő lakóit. – jelentette ki félénken
Ödön, az őz.
De az idegen se másnap, se
egy hét múlva, de még csak egy

hónap múlva sem költözött el.
Sőt, nemsokára a felesége is
megérkezett. Egy bagoly házaspár voltak. Uhunak hívták a
baglyot, és a feleségét Huldának.

Pár hét után, a szomszédos fa
odújában élő Mókus Márton
megszólította Uhu Baglyot.
– Jó napot kívánok, bagoly
szomszéd! – köszönt félénken
Mókus Márton.

– Jó napot, kedves Mókus
szomszéd! – válaszolta Uhu Bagoly. – Már azt hittem, hogy
senki sem akar velem szóba állni ebben az erdőben.
– Tudja, szomszéd, mostanában nagyon rosszak az erdő lakói. Sötét napok ezek, nem igen
tudják már az állatok, hogy mi
az a barátság meg a szeretet. – mondta sóhajtva Mókus Márton.

dő lakóiról, de Valaki mégis
ideküldött engem.

– Hát, akkor az a valaki
nem tudja, hogy mit tett, mert
kerek-erdőben az élet a rettegésről szól – csóválta a fejét
értetlenül Márton.
– Aki engem ideküldött, az
mindenkinél jobban ismeri az
erdő lakóit, sőt, mindenkinél
jobban szereti őket – mondta
mosolyogva Uhu Bagoly.
– Engem is? – kérdezte csodálkozva a Mókus.

– Igen. Ezért küldött engem
ide, hogy Róla beszéljek. Ő a
Világmindenség Ura, a Nagy

– Igen, tudom! – mondta
kicsit szomorkás de nyugodt hangon Uhu Bagoly.

– Tudja??? – kérdezte elképedve Márton. – De ha
tudja, akkor miért költöztek ide?

– Mert sok-sok rosszat
hallottam ugyan Kerek-er-
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Király, akit Kerek-erdő lakói
már rég elfelejtettek. De a
Nagy Király nem felejtette el
őket, és a szeretete nem változott meg, azóta sem. – mondta
Uhu Bagoly
– Én ezt nem értem – mondta zavartan a mókus.
– Nem baj, de egy nap mindent megért, kedves szomszéd
– mondta Uhu
– Tegeződjünk – derült fel a
mókus arca.
Így kezdődött Uhu Bagoly
és Mókus Márton barátsága.
Minden nap beszélgettek, és
Mókus Márton egyre jobban
kezdte érteni mindazt, amit
Uhu a Nagy Királyról mon-
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dott. És tudta, hogy új barátja
igazat mond, mert a Mókus szíve napról-napra egyre jobban
megtelt szeretettel a Nagy Király iránt, és az erdő gonosz lakói iránt.
Futótűzként terjedt el a hír,
hogy az idegen miért is jött Kerek-erdőbe. Egyesek szívében
felébredt a vágy a Nagy Király
után, és vágytak egy békés és
boldog életre. Mások viszont
annál gonoszabbak lettek, minél többet hallottak erről. Uhu
Bagoly sokat szenvedett, sokszor megverték, odúját felgyújtották, és mindent elkövettek,
csak hogy elűzzék Kerek-erdőből.

Sok-sok év telt el azóta, és
Kerek-erdő lakói teljesen megváltoztak. A Nagy Király szere-

A mese rajzait Szalacsi Dóra készítette

tete és a Nagy Király szolgálatában álló állatok szeretete
hatással volt Kerek-erdő lakóira. A szeretet a legerősebb
fegyver ezen a világon. Aki a
szeretettel harcol a gonosz ellen, az mindig győzni fog!
Uhu Bagoly is megöregedett, de ő lett az erdő legbölcsebb állata. Ma mindenki

úgy hívja őt, hogy Uhu bácsi.
Ha visszagondolsz Kerek-erdő történeteire, akkor emlékezned kell Uhu bácsira is. Ő
Kerek-erdő egyik hőse. De
vajon kik lehetnek a többiek?
Hamarosan megtudjátok.
Addig is tanuljatok a Nagy
Királytól és Uhu Bácsitól,
szeressétek azokat, akik titeket bántanak, mert nekik
sokkal nagyobb szükségük
van a szeretetre, mint
azoknak, akik szeretnek
titeket, és jót tesznek veletek.
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Kiss Adina

Vezesd az angyalt Ábrahámhoz és
Sárához, hogy elmondhassa nekik:
kisbabájuk fog születni

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap
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Egy „idoutazó” merengései
(Avagy vendégszeretet ókori
módra)

E

mlékszel, mikor fogadtatok
legutóbb vendéget? Hogy is
volt? Anya lebeszélte telefonon az
időpontot, előtte sürges-forgás: takarítás, majd megsütötte a kedvenc
husidat (tudom, nálad a rántott
husi a menő), torta is dukált, a legszebb teríték került elő stb. Téged
meg anya emlékeztetett, nem kérdezi: „Mit tetszett hozni?” vagy
„Meddig tetszenek maradni?”, illedelmesen viselkedni, késsel-villával
enni a vacsoránál.
De te gondolatban máshol vagy.
Ha már van iPhone, és sok más
iKütyü- villan át egy sóhaj kíséretében-, milyen jó lenne egy iDőgép!
Beleülnél, és máris ott lennél (wow,
ott is vagy! Hűha!) Mamré tölgyesénél, Ábrahám társaságában!
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Forrón tűz a nap, tikkasztó a hőség, Ábrahám
Máté Imola
a sátra ajtajában hűsül. A
sátor körül, és amerre a
szem ellát, rengeteg jószág: főleg juh és
kecske, de látni tevét, szamarat és marhát is. Épp delelő van, a szolgák az állatok itatásával foglalatoskodnak.
Nini, a 99 éves Ábrahám felugrik, és
korát meghazudtolva három közeledő férfi fele siet. Kik lehetnek? Majd meghajta
magát, és földre borul. (Hát, a mi korunkban a férfiak legfennebb csak kezet ráznak, ha találkoznak- fut át az agyadon)..
Hallod is, amint alázatosan meghívja
őket:

– Jó Uram, ha kedves vagyok teelőtted,
kérlek, ne kerüld el a te szolgádat! Fogadj
el egy falat kenyeret tőlem, hogy erősödjetek meg, azután menjetek tovább!

A fa árnyékába vezeti őket, majd a
szolgáknak int. Futnak is a szolgák a vízzel – szokás szerint a lábmosás következik, és jól is sejted –, saruikat levetik,
lábat mosnak nekik, majd ellátják a jószágaikat is.
De hisz lakoma készül! Sára 10 kg lisztből
süt pogácsát, a kövér
borjúból finom borjúpecsenye illata tölti be a levegőt. Arcukról leolvasod,
hogy a tikkadt vendégeknek jól esik a pihenés, és
otthonosan heverésznek a
fa alatt. Megterül az asztal,
előkerül minden, mi szemszájnak ingere: vaj, tej, borjúpecsenye és pogácsa. Lehet
ennél több?

Bbbrrrrr! Álmodozásodból
(no, hívjuk csak időutazásnak ) a bejárati csengő
hangja ébreszt fel.

– Peti, összeszedted már a
szobád? Vendégek jöttek.
Menj szépen, és nyiss ajtót,
jövök én is! – kiált anya a
konyhából. És te máris indulsz a modern vendégfogadás elé !
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Hogyan illik ma vendéget fogadni? Válaszolj igennel vagy nemmel a következő
kérdésekre:

☺1. Illik-e a távolról érkezett vendégtől
megkérdezni: Hogy tetszett utazni?
☺2. Hát azt: Meddig tetszik maradni?
Vagy Miért tetszett jönni?
☺3. Kitakarítom a lakást (a szobám) a
vendégfogadás előtt.
☺4. Duzzodva fogadom a nagynénit, mert
inkább tévézni-netezni lenne kedvem.
☺5. A vendégfiút nem hívom játszani, hisz
tönkretenné a legováram!
☺6. Na jó: ha be is hívom a szobámba, ne
nyúljon semmihez, mert a játékaimmal csak
én játszom!
☺7. Az asztalnál annyit eszem, hogy végül
fájó hassal kuncsorgok el az asztaltól.
☺8. Távozáskor a vendégeket kikísérem az
ajtóig.
☺9. Amint látom, hogy készülődnek a távozásra, köszönés nélkül „elpárolgok” a szobámba, végtére is, elég időt töltöttünk együtt.
Elég, ha a szüleim elbúcsúznak.
☺10. Illedelmesen elköszönök, és még hozzáteszem (feltéve, ha szívből jön): Szeretettel
várjuk - várlak!

Megoldás:

A kiadós ebéd és pihenés
után a vendégek szedelőzködnek. Ábrahám is indul.
Jó darabig elkíséri őket, Sodoma fele veszik az utat.
Ahogy távolodnak, az élénk
beszélgetésből már csak szófoszlányokat hallani…

Vendégváró kvíz

1. Igen
2. Nem
3. Igen.
4. Nem.
5. Nem.
6. Nem.
7. Nem.
8. Igen.
9. Nem.
10. Igen

Csodálkozva nézed, hogy
Ábrahám a fa mellett áll, onnan lesi és teljesíti minden
kívánságukat. Halkan megjegyzed magadban: mi le
szoktunk ülni az asztalhoz a
vendéggel, és együtt fogyasztjuk el az ételt. A mi
korunkban így illik.

Megállók a hosök sztrádáján

M

agasra van téve a léc!
Ezt nem lehet megugrani. Vannak persze kivételek,
de én csak átlagos vagyok. Nekem nem megy...

Nem próbálkoztam soha magasugrással, az olimpiás álom
sose volt az enyém, ha valaha
babérokról álmodoztam, semmi
közük nem volt tornacipőhöz.
A fenti gondolatokkal tinédzserként mégis időről-időre
küzdöttem – attól az első évtől
kezdve, amikor behívtam Jézust a szívembe. Azt hittem
akkoriban még, hogy a megté-

rés valahogy kicserél, miközben én
megmaradok énnek. Képzeletemben
volt egy kép a „hívő” fiatalról, miközben
arra nem is gondoltam, hogy ez nem
„magától”, a Szentlélek csodája által fog
megtörténni estétől reggelig.
Talán csalódtál már te is magadban,
vagy a megtérésedben. Meglehet, te
sem így gondoltad... A gyüliben annyi
mindent hallunk arról, hogy mit kell
érezni, mit kell mondani, tenni, – és az
az érzésem, hogy az igazságnak csak a
fele jut el hozzánk. A másik fele, ami az
időről, az útról szól – na ez nem jut el a
tudatunkig.
Pedig logikus lenne. „Jézus a barátom” – mondjuk, de minden barátság
idővel alakul ki. Jézussal miért lenne
másként? Neked is idő kell hozzá, hogy
tapasztalataid legyenek róla, vele, míg
nem csak a fejeddel tudod, hogy bízhatsz benne, hanem a szíveddel is. És
bízol is! Ábrahámról a biblia is azt írja, hogy ő a hívők atyja. Én meg olvasom Ábrahám történetét, és
azon kapom magam, hogy keresem benne a hibát! Kedvem lenne megszámolni, hányszor vétkezett, mit, hogy utána levonhassam a következtetést: ő sem tökéletes.
(Akkor tőlem se
várják.) Ebben
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igazam is van. De észrevettem
valamit, ami ahhoz a bizonyos
másik feléhez tartozik az igazságnak, amiről az előbb beszéltem, éspedig: Ábrahám időről
időre átbeszélte dolgait, életét,
kétségeit Istennel. Mit gondolsz,
miért kellett Istennek többször
is megerősítenie neki tett ígéretét? Mert Ábrahámnak szüksége
volt rá! Mert néha elveszítette
reményét. Mert néha kompromisszumot kötött. Mert néha
nem tudta, mit kell ő tegyen, és
mit fog Isten megtenni.

Amikor Ábrahámnak nehéz
lett a szíve, vagy az élete valami
miatt, újra meg újra megbeszélte életét Istennel. Mai szavakkal talán ez így hangzana:
oké, akkor nem adom fel. Eldöntöm, hogy Neked fogok hinni, és
nem érdekel mit mondanak a
többiek. Elhiszem, hogy nem hazudsz nekem. Elhiszem, hogy
tényleg szeretsz. Elhiszem, hogy
ennek a rémes sztorinak jó lesz
a vége, és hogy a könnyeimet
megszámoltad, nem felejtetted
el. Elhiszem, hogy törődsz velem. Nekem is fontos, hogy jó,
kedvedre való jellemes embert
formálj belőlem. Hagyni fogom,
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Tiniknek
Kui Enikő

hogy a szomorúság puhítsa a szívemet, és nem fogok megkeményedni
tőle...

Tehát beszélgetésekre biztatlak
ebben az évben. Időről időre beszéld
át dolgaidat, életed Jézussal, és
újítsd meg hitedet. Ne csak a bűnöket, kudarcokat (sajátot vagy másokét) számold, hanem figyeld az utat
is amit jársz Istennel és számold a
megállókat. Meglátod, hogy a változások megállóról-megállóra észrevehetőek lesznek – és lesz neked is
olyan, hogy Jézussal az idők során
kifejlődött baráti kapcsolat.

Az én hosöm

N

eked mi esne jól, ha szükségben lennél? Mondjuk: ha jönne a tél, nem lenne meleg kabátod, és a felsődön átfújna a
szél? Ha 2004-et írnánk, épp Sri Lanka-ban élnél, a szökőár elvitte volna az otthonod, és menekülttáborban tengetnéd életed? Ha kongói
Mankós focisták Haitiban

A fényképeken Nyári Jenő bácsi,
a Hajnalcsillag Missziós Alapjtvány alapítója és vezetője.

jektor, sem számítógép, sem tej-kifli program!)
Hátha afrikai ötévesként egész nap a tűző napon „sódert” (ott a beton alapanyaga) készítenél, hogy majd este fizetésképp odavessenek
neked két szelet kenyeret. Majd jönne az éjszaka, és a következő nap ugyanaz: tűző nap, sóderkészítés, este a két szelet kenyér. Aztán
másnap megint. Tűző nap, sóderkészítés, este
a két szelet kenyér.
És mégis: volna remény. Mert érkezik Jenő
bácsi. Mindenki Jenő bácsija.

Hisz hősök, Isten hősei, irgalmas samaritánusok ma is vannak; köztünk járnak-kelnek.
Csak észre kell vennünk őket. Nem villognak ők
reflektorfényben. A nagyvilág hírei közt is ritkán
szerepelnek, s ha netán elvétve igen, nem kitüntetett figyelemmel. Nem a sztárhírek közt.
Hisz csendben cselekszenek ők. Az ő neveiket
Isten írja fel, és azok, akiknek letörölték a szemükről a könnyet, akik nem fertőzött vizet iszkisfiú lennél, ráadásul leprásként, lepratelepen,
talán már fél karod vagy füled elveszítve könyöradományból élnél, gyógyszert nem is remélve? Vagy ha a háború épp most ragadta
volna el édesanyád, édesapád, hadiárvaként
nem lenne kihez bújni, amikor golyók repkednek a fejed fölött, vagy becsapódó bomba rázza a búvóhelyed? Milyen lenne a kényelmes iskolapad helyett 4-5 órát bambuszrúdon kuporogva a térdeden írni, és egy bádoglemezből
összetákolt fészerszerű kis lyukban több mint
százan összezsúfolva tanulni? (Sem videoproHaiti
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Csecsenföld – fegyveres őrök

nak a dzsungel közepén; kiknek enyhülnek leprás sebeik; akiknek támogatást szereznek a
„Fogadj örökbe egy árvát” programban, és van,
mit megegyenek; akik most már rendes iskolapadban tanulhatnak, hogy kitörjenek a szegénységből, és még sorolhatnám. De az anyagi segítségen azok a leghálásabbak, akik szívükben
megérezhették, hogy mi indítja ezt az embert,
hogy kinyújtsa feléjük kezét. Akik Krisztust látták
meg benne, s általa térhettek meg hozzá.
Kb. tíz éve ismertem meg őt. Útban a Tichilest-i lepratelep (Duna-delta, Románia) felé

megszállt az otthonomban. Lepratelep? Beleborzongtam. Ki ez az ember, aki úgy szereti a
leprásokat, hogy közéjük megy, segítséget
visz, és lelkileg is vigasztal? Kíváncsi voltam rá.
Korosodó, deresedő úr lépett be aznap este.
Első látásra hétköznapi ember, közelebbről egy
csoda. Kiderült: szegről-végre rokonok is vagyunk a férjem révén. Lassan megismerem
élettörténetét is. Lelkipásztor-családban nőtt
fel, fiatalon elkötelezte magát az Úrnak. Része
volt szenvedésben, megpróbáltatásokban is.
Mindent feladott az Úrért, és az Úr felettébb
megáldotta.
Jó értelemben „fanatikus” elkötelezettséget
érez az elhagyott sorsúakkal, a problémás
helyzetűekkel, a katasztrófák áldozataival.

Kezdetben egy németországi segélymisszió
munkatársaként csempészte a Bibliákat hozzánk, Erdélybe, Jugoszláviába és Csehszlovákiába. Nem kis kockázattal. A romániai forradalomkor még ropogtak a fegyverek; ő már „repült” a segéllyel: élelmet, ruhaneműt, gyógyszert hozott.
Olyan is történt, hogy a háborús zónában
(Koszovó, Grúzia) mellőle lőtték ki a mellé, őrzésükre kirendelt kiskatonát. Az élete sem volt
drága…

Sri Lanka,
orvosi ellátás

hetnek a cipősdoboz csomagoknak, amelyeket
szállít vagy küld.

„Én nem szoktam aludni!” – viccelődik velem. És „szinte” igaznak hiszem. Hisz délelőtt
még élelmiszer-csomagot osztogat Budapest
mellett, egy erdőben tanyát vert hajléktalancsoportnak, este már Hargita megyében hirdeti
az igét a karácsonyi cipősdoboz alkalmon.
Másnap húst visz házhoz a szegényeknek,
hogy nekik is legyen karácsonykor mit tenni az
asztalra.
Két autóban segély szegény gyerekeknek

Hűséges munkatársa mesélte: Dorohoi-ba
vitték a segélyt, Foksány és Szucsáva között
elakadtak a hóban. A hó betemette őket, hó
alatt éjszakáztak, de ők biztonságban érezték
magukat, hisz érezték: Isten kezében voltak.

Amiről híres, az a szerénysége. Történt egyszer, hogy úton volt munkatársával, és a szálláson csak egy ágy volt. Mind a ketten a munkatársával a földön aludtak…
Karácsonykor gyermekek ezrei örvendez-

Gyógyszer ÉszakKoreának

Te is lehetsz hős, irgalmas szamaritánus.
Nem születünk annak, azzá válunk. Talán, ha
észreveszed, hogy valaki szükséget szenved,
és betöltöd azt. Kinek, mi a szükség: egy mosoly a magányosnak, egy szendvics a suliban
az éhezőnek, egy ima a barátodért, egy segítő
kéz az erőtlennek, szeretet annak, akit nem
szeretnek…
Ki tudja? Talán, valamikor, pár év múlva te
leszel mindenki Jenő bácsija. Te fogod járni a
világot, segítséget és reményt nyújtva. És érted is dicsérni fogják Istent.
Máté Imola
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Híres Ábrahámok: elnök, tudósok, feltalálók
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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 rabszolgaság eltörléséért. 1860-ban az Egyesült Államok elnökévé választották, ami a tizenegy déli állam elszakadását és öt éven át tartó véres polgárháborúteredményezett. A polgárháború 1865. április 9-én a déliek
fegyverletételével végződött. Újraválasztása után öt
nappal Lincoln egy színházi előadásonvett részt, ahol
végzetes merénylet áldozata lett.

Wald Ábrahám (1919 2013), magyar (orthodox zsi-

dó) származású matematikus,
aki Amerikában élt. A Kolozsváron született tudósok közül, Bolyai János után, Wald
Ábrahám a legnagyobb hatású matematikus. Az ő nevéhez fűződik a Braillekarakter-alapú matematikai
kódolás kidolgozása.

Ganz Ábrahám (1814 -1867) A

svájci Unter-Embrach városkában
született. Kitanulta az ácsmesterséget, majd öntőinas lett. A Széchenyi által kezdeményezett gőzmalom építésénél szerelőként dolgozott. 1844-ben már önálló öntödéje volt Budán. Kidolgozta a vasúti
kocsik kerekeinek kéreg-öntésű
gyártását. Ebből az üzemből alakult
a Ganz vállalat-együttes, amely a
gépipar, járműipar, villamosipar számos területén világhírű találmányokkal, műszaki megoldásokkal jelentkezett.
Gyűjtötte:
Sallai Jakabné Mária, Arad

Dr. PattantyúsÁbrahám Géza
(1885-1957) Kos-

suth-díjas akadémikus professzor, a
gépészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége, nemzetközileg elismert tudós, az emelőgépek,
a szállítóberendezések, az
áramlástechnikai gépek továbbfejlesztője, a gépek
szinte áttekinthetetlen sokaságának rendszerezője.
1885. december 11-én született Selmecbányán.

Ábrahám vagy Lót?
„És monda az Úr Ábrámnak: Eredj
ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre,
amelyet én mutatok néked.” (1Mózes
12,1)

Á nem tudjuk ezt. Ábrahámnak

brahám hívő ember volt, Lótról

kapcsolata volt Istennel, Lótnak valószínű nem volt. Ábrahámnak volt elhívása az Úrtól, Lótnak nem. Mondott-e
neked az Úr valamit az Igén keresztül,
amivel elhívott valamilyen szolgálatra?
Vagy a megtérésed csak annyit jelent,
hogy örök életed van? Lótnak semmit
sem mondott az Úr, hogy mire szeretné
az életét felhasználni. Az elhívással
együtt ígéret jár.

Ábrahámnak csodálatos ígéreteket
adott az Úr: „És nagy nemzetté teszlek,
és megáldalak téged, és felmagasztalom
a te nevedet, és áldás leszel… És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek
pora, hogyha valaki megszámlálhatja a
földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz” (1Mózes 13,16).
Gyümölcstermő élettel akarta Isten
őt megajándékozni,
akárcsak téged is.
Egyetlen emberből
nagy nép lett, aminek
a feltétele az engedelmesség volt. Nem
könnyű feltétel. amit
Isten állít az őszinte
hívőknek, de csak így
ad áldást rájuk.

Sallai Jakabné Mária,
Arad

Gyermekek és tinik felé is
szól Isten elhívása: engedelmeskedni és jó példának lenni a családban és az iskolában. Te is képes vagy rá, ha hiszel Jézusban, a Megváltóban!
Van-e elhívásod, mint Ábrahámnak? Megértetted-e a Bibliából, hogy milyen fiatallá akar
formálni téged? Olvasd a Bibliát, hogy szóljon hozzád Isten és
bízzál az Ő ígéreteiben! Tedd
meg, amit megértettél és változni fogsz! Ezt jelenti az engedelmesség.

Két lehetőség áll előtted ebben az új évben: Ábrahám vagy
Lót példája. Melyiket választod?
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Tudóska

Nem mese! Valóság!

Ábrahám és a történelemkönyvek
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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 született és nevelkedett (1Mózes 11, 28-

Úr városának romajai

31) Kr.e. 2000 körül, az ókorban, mintegy
4000 évvel ezelőtt. Úr fontos sumer központ volt az Eufrátesz alsó folyása mellett,
kora egyik legvirágzóbb városa. Ma DélIrakban keresheted, Bagdadtól, az iraki fővárostól mintegy 350 km-re, Tell el-Mukajjar néven.

Sir Charles Leonard Wooley, angol régész 1922-1934 között tárta fel az itteni királysírokat, amelyek alapján sok következtetést lehet levonni az itt élt emberekről, kultúrájukról.
Mezopotámiai ékírásos táblák

Ezek szerint Ábrahám egy művelt
nagyvárosban nevelkedett, ami virágzó kereskedelmi központ volt. Az
ásatásokkor előkerült ékírásos táblákról kiderült: az Úr-i gyermekek,
így Ábrahám is iskolába járt: írni, ol-

vasni, számolni tanult,
sőt még földrajzot is.
Az Úr-ban élő emberek
rendkívül jómódúak lehettek. Szüleivel, átlagos polgárként, egy jól
megépített, emeletes,
meszelt falú 8-10 szobás házban lakhatott.
Ám az emberek bálványimádók voltak, mind Úr-ban, mind
Harránban, ami a következő város Ábrahám életében. Isten innen hívta ki őt Isten, családjával együtt a 600 km-re, délre
fekvő Sikembe, Kánaán földjére.

Ásatások Úr városában - 1925

Hárán

Bétel
Sikem

Jeruzsálem

Úr-Kaszdim

A város maga mögött hagyása azt is jelentette, hogy megváltozik a mindennapi élete.
Mostantól félnomád életmódot folytatott. Elsősorban állattenyésztéssel foglalkozott. Sátorban lakva
vándorolt települések és városok közt, legelőt keresve az állatoknak (juh, kecske, szamár, teve).
No, nem ő maga terelgette őket, hisz nagyon gazdag emberré tette Isten. Gazdagságát, hatalmát,
katonai erejét tekintve semmivel sem marad le kora fejedelmeitől. Akkoriban az volt gazdag, akinek
sok állata volt.
Nomád sátorok

Vándorlásuk közben aszály sújtotta
Mezopotámiát, így arra kényszerültek,
hogy Egyiptom földjére vonuljanak. Ezt

ne képzeljétek úgy el, mintha szedett-vetett
rongyos, éhező pásztorok vánszorognának be
a Nílus országába. Egy i.e. 1890-ben keletke-

A Biblia leírja: nemcsak háziállatokban bővelkedett, hanem „igen gazdag volt ezüsttel és arannyal” (1Móz
12,16 és 13,2). Úgy is mondhatnánk,
korának egyik legjelentősebb törzsi
fejedelme volt, aki kapcsolatokat
ápolt az útjában esett városok királyaival (akkoriban városállamok voltak, minden városnak saját királya
volt.), szövetségre is lépett velük.
Például az emóri Mamré fejedelemmel. Előfordult az is, hogy kisebb
helyi háborúban is részt kellett vennie. Saját 318 fős csapatával öt
szövetséges király seregét győzte le.
Olvasd el a Bibliában 1Mózes 14,14et. A hettiták (az ókori kelet egyik
legjelentősebb népe) így szólnak róla: „Istentől való fejedelem vagy te
közöttünk” (1Móz 23,6).

zett, Husebekh sírját díszítő rajz szépen
ábrázolja, milyen is lehetett egy ilyen bevonulás: a képen egy ázsiai karaván érkezése látható; elől a vezető, a törzsfő adja
át ajándékát, mögötte ajándékállatok, majd
a katonák és a családtagok vonulnak.

Héberek bevonulása Egyiptomba

hogyan vásárolta meg Ábrahám Hebrónban a
hettitáktól a makpélai barlangot,
1Móz 23-ban olvasd el,

majdani temetkezési helyét.
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Összeállította: Máté Imola

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

Bibliai találós kérdések

 25 év hosszú idő várni türelemmel.
Megvénültem, mire kitelt rajtam.
100 évesen kisgyermekem a karomban ringathattam.
Ábrahám

 Úr vagyok, de nem Isten.

Úr, Ábrahám szülővárosa

 Bár angyali hangra adtam,
A jó szóra nem hajlottam,
Halálomat futva leltem,
Sóbálvánnyá kerekedtem.

A 2014. szeptember-októberi
lapszám megfejtése: gonosz,
gyümölcs, sajtó, szolga, örökös.

A 2013. november-decemberi lapszám megfejtése:
„...Akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre.
Azután bezárták az ajtót (Máté 25,10).”

Lót felesége

 Szültem fiat, nagy öröm,
Végtére majd nagy üröm.
Kitették a szűrömet,
A pusztában leledzek.

Levelek

Rejtvény

A betűhálóban 15 bibliai hős neve bújt
el. Lássuk megtalálod-e őket? És ki a
kakukktojás? Beküldési határidő:
március 30.

Hágár

 Tűző napon, árnyékban hűsültem a
fa alatt. Feltekintek. Mit látok? Három
vendég barátot. Ki vagyok én?

A rejtvényt készítette Sipos Sarolta.
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Ábrahám

 Nevettem a sátor mögött,
Nem remélve semmit.
Vendégszájból áldásszóra
Gyönyörűség sarjlik.

Ábrahám
Krisztina (10 éves) rajza, Arad

Fozocske

Ha vállalkozó kedvedben vagy, és édesanyádat is
megkéred egy kis segítségre, akkor tehetsz egy próbát. Megkóstolhatod Ábrahám egyik ennivalóját, amit
még Izrael népe is fogyasztott a Kovásztalan Kenyerek Ünnepén.

Ma legyen édesanyád a kis kukta és te a főszaHa elolvastad figyelmesen az előző oldalakat nagyon sok érdekessé- kács. De egyedül semmiképp ne fogj hozzá!
get megtudhattál Ábrahámról. Hol
A cipó valahogy így készülhetett:
járt, miért és kivel, mit csinált és ki– liszt – 60 dkg
ben hitt. De azon elgondolkodtál
– só – két csipettel
már, hogy vajon mit evett? Pizzát
– szódabikarbóna – egy csipettel
biztos nem, vagy hamburgert, de le– víz – kb. 4 deciliter
het még sült krumplit sem. 
Ezeket mind összegyúrod, majd elosztod 7-8 egyforma részre. Az első kis cipót kinyújtod, megszurkálod villával. Serpenyőben pici olajat melegítesz, abba
a kinyújtott cipót beleteszed, és mindkét oldalán megsütöd. Már kész is az első kenyerecske. Mindegyik kis
cipót így sütöd meg. Fogyaszthatod tejföllel, túróval,
vagy lekvárral, de akár hagymával is nagyon finom,
vagy csak úgy frissen sülve, üresen.
Jó étvágyat hozzá!

Sipos Sarolta

Kézimunka

Téli képeslap

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

Elkészítés:

– Rajzolj a fehér lapra hat-hat kört két méretben, és
egy kisebbet a hóember fejének, majd vágd ki őket.
– Hajtsd kettőbe mindegyik köröcskét a fej kivételével.
– Így kettőbe hajtva ragaszd egymásra külön a hat
nagyobb félkört, majd a hat kisebb félkört.

– A színes kartont vágd olyan méretűre, hogy szépen
elférjen rajta a hóembered, majd hajtsd kettőbe és
nyisd vissza ki, hogy középen látszódjon a felezővonal.
– A nagyobb köröket ragaszd pontosan a tűrésvonal
két oldalára úgy, hogy a felső félkör lesz a vonal bal
oldalán és az alsó félkör a jobb oldalán.

– A nagyobb körök felé ugyanígy ragaszd oda kisebb
köröket is, majd legfelülre a fejét.

– Rajzolj szemet, orrot, szájat, kalapot
esetleg seprűt a hóemberednek.

– Díszítsd hópelyhekkel. Ha nincs formalyukasztód rajzolhatod is őket, vagy bármilyen más tetszőleges formában díszítheted.

Sipos Sarolta

