
Egészen nevetségeslenne az a ház, ame-lyiken az értékes fából ké-szült, díszes bejárati ajtó azemeletre kerülne – minden-féle megközelítési lehetőségnélkül. De ugyanilyen értel-metlen, az a márkás cipő is,amit egyszerűen csak kézfej-re húznak. A többsebességes,új bringát sem az udvaronlevő cseresznyefa csúcsdísze-ként álmodta meg a gazdája.
Megnyugtató dolog falun, ha azólban ott nevelkedik a disznó, hiszen télrebiztosított a család számára a húsféle, viszont,eléggé furán bámulna mindenki, ha a gyönyö-rűen berendezett lakás ablakából kandikálnaki ugyanaz az állat. A buszmegállót sem a ház-tetőre tervezték, a virág helye sem a sárbanvan.

Lehet az a legdrágább dolog, vagy a legol-csóbb, csak akkor van értelme a létének, ha amegfelelő helyre kerül. Képkeret a polcra, szegre, zokni alábra, sál a nyakba, ceruza a kézbe, könyv a polcra, homok a tengerpartra,vagy a betonba, szappan a fürdőbe, ...

Amikor a dolgok a
helyükre kerülnek

K e r e s z t y é n g y e r m e k l a p , 2 0 1 4 . – 2 . s z á m

Rajz: Vargyas Ildikó



Néha rendkívüli dolgok történ-hetnek, ha odafigyelünk, hogy mihova kerüljön.
Osztályommal szeretünk kísérle-tezni. Egyik alkalommal kipróbál-tuk, hogyan lehet távirányítássallufit fújni. Szükségünk volt egy féligvízzel telt műanyag palackra, ecet-re, egy jó evőkanálnyi szódabikarbó-nára és lufira.
A palackban összekevertük a vi-zet az ecettel. A lufit, fújás nélkül,megtöltöttük szódabikarbónával.Óvatosan, hogy ne csorogjon ki a lu-fiból a por, ráhúztuk a palack szájá-ra. És tádám! Kezdődhet az attrak-ció. Egy gyors mozdulattal a lufibóla palackba szórtuk a port. Ugye tu-dod, mi következett? A szódabikar-bóna ecettel keveredve pezsegnikezdett, és az így keletkezett gáz„magától” felfújta a lufinkat ☺.
A lufi töltése közben kevés a por-ból az asztalra hullt. Ott nem tör-

tént semmi. Előtte próbáltuk tisztavízbe keverni a szódabikarbónát.Így sem történt semmi. A szódabi-karbónát hiába töltöttük a lufiba,nem történt semmi. De amikorminden a helyére került – ecetesvízbe a szódabikarbóna – ott mártörtént valami különleges.
Irigykedve nézhetsz a barátok-ra, osztálytársakra, szomszédokra,hogy már régóta van érintőképer-nyős telefonjuk, legújabb típusúlaptopjuk, hogy évente izgalmascsaládi nyaralásokon vesznekrészt, jó eredményeket érnek elsportban, tanulásban, több idegen-nyelven beszélnek, márkás cipőt,ruhát hordanak. De nem érdemes.
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Nem ez adja meg az életünk értel-mét. A kérdés csak az, hogy a he-lyeden vagy-e?
S ki tudna neked ebben jobbansegíteni, mint maga a hatalmasIsten, Édesatyánk, aki különösgonddal teremtett téged és engem.
Olyan érdekes látni azt, hogyegy rabságba került, árva lány, ha

Eszter legszebbként koronát ka-pott. Ezt tőle ezután senki nemvonta vissza. Isten mindannyiunk-nak koronát ígért, az élet koronáját,ha átengedjünk a vezetést Neki.Nem nehéz Istennek engedelmes-kedni, hisz Ő az aki, megteremtett,és bizonyította irántunk való mérhe-tetlen szeretetét.

Naponta harcolnunk kell önzőségünkkel, makacssá-gunkkal, bűnre való hajlamunkkal. De Vele, Istennelgyőzhetünk!
Ez a harc nem mindig könnyű, de a jutalom már elővan készítve. Hadd emlékeztessen bennünket ez a papír-korona, hogy van esély a győzelemre. Másold át a sab-lont egy fehér vagy színes kartonra. Díszítsd kedved sze-rint lyukasztott formákkal vagy csak egyszerű színezés-sel.

alázatosan elfoglalja helyét Istenkezében, az Ő ereje által hatal-mas dolgokat visz véghez. Nemvéletlenül a hős Eszter királynőéletével foglalkozunk a jelenlegilapszámban. Örömteli kutako-dást a bibliai hősök világában!

Szőke Réka
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Igeharmat

Eszter Perzsia királynőjelett, annak ellenére, hogyzsidó volt. Senkinek nem árulta elszármazását. Nagybátyja, Már-dokeus nevelte fel, akit nagyonszeretet. Hámán, a királyság egyikmagas rangú tisztviselője volt, akigonosz tervet eszelt ki a zsidók el-pusztítására. Eszter, amikor meg-tudja, hogy a népe élete és az övéis veszélyben van, elhatározza,hogy bemegy a király elé. A ki-

rálynőnek nem volt szabad bemen-nie a király elé hívatlanul. Ez egyszabály volt ebben az országban.
Eszter királynő az életét sem saj-nálta, csak kegyelmet kaphasson aző népe. Vállalta a kockázatot, bármég nem tudhatta előre a dolgokkimenetelét. Nagy bátorságra voltszüksége.
Gondolj, most te is egy olyanhelyzetre ahol lehet, a jó érdekébenszembe kell szállnod valakivel. Pél-dául, ha nagy gyerekek bántják akisebb gyerekeket, vagy, ha valakiédességet akar lopni és te ebbennem segítesz, vagy ha az osztálybanvalaki puskázni akar, te pedig meg-mondod, hogy ez nem helyes.
Eszter boldog volt, hogy bement akirályhoz és kegyelmet nyerhetett,

ő is és az ő népe is.Isten nem engedi, hogy aző gyermekei megszégyenüljenek.Erőt ad nekünk, hogy kiálljunk a jóés a helyes dolgok mellett.

Eszter királynobátorsága Pardi Matild
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Eszter
Eszter a szépségétAz Istentől kapta,A zsidók szabadságáértEzt is felhasználta.
A király elé állott,Nem volt könnyű dolga.Akit Isten megváltottJóra fordul sorsa.
Mai EszterekÁldottak legyetek!Soha se féljetek,Ha az Úr van veletek.

Benedek András

„Uram segíts nekem,hogy kiálljak amellett,ami jó és helyes. Adj bá-torságot, hogy barátaim-nak is ellentmondjak, harosszra akarnak vinni.Köszönöm, hogy meg-hallgattál. Ámen.”

A 2014-es év 1. lapszám rejtvényének megfejtése:15 bibliai hős neve: Józsué, Sámuel, Pál, Káleb,Mária, Nehémiás, József, Péter, Sámson, Eszter,Mózes, Kain, Ábrahám, Dávid, Dániel. A kakukkto-jás Kain, mert ő negatív szereplőként jelenik meg aBibliában. A helyes megfejtést beküldte: Kovács Viktória –Szatmárnémeti. Gratulálunk! Jutalmad nemsokáraérkezik ☺!

Levelek
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Gondolkodtál már azon, honnanvolt Eszternek az a rendkívüliszépsége, ami láttán a király őt válasz-totta?
Különleges szépség lehetett, azonbanami őt a többi lánytól megkülönböztetteaz szabad szemmel kevésbé érzékelhető –a titok a hit, a bizalom a hatalmas, élőIstenben.
Szeretnél igazán szép, fitt lenni? A fi-zikai sportolás mellé, hadd ajánljak egymásik edzésprogramot. A program hatásabizonyított, emberek ezrei számolnak bepozitív tapasztalataikról. Ennek ellenére,ez a program ingyenes.
Hatása akkor érzékelhető igazán, hanaponta fordítasz rá időt. Elmondom afőbb lépéseket: reggeli edzés, taktikaimegbeszélés a személyi edzővel, lelkierőnlét, csapatmorál, szépségápolás.
Remélem nem ijesztett meg a hosszúlista ☺.

Reggeli edzés: minden reggelimában adj hálát Istennek a sok-sokjóért, amit Tőle kaptál, kérd az Őáldását, védelmét, bölcsességét anapi teendőidhez.
Taktikai megbeszélés a szemé-lyi edzővel: különleges lehetőség,hogy a világ első számú edzőjével le-het személyes, napi kapcsolatod.Habár fizikai szemmel nem látható,de Szentlelke által Isten kész vezet-ni, tanácsolni naponta, ha Igéjévelidőt töltesz.
Hogy milyen célokat fogalmazmeg az Edző?

1Tim 4,12 – Senki meg ne vessen
ifjú korod miatt, hanem légy példája
a hívőknek beszédben, magaviselet-
ben, szeretetben, hitben, tiszta élet-
ben.

Jer 29,11 – Mert csak én tudom, mia tervem veletek - így szól az Úr -: jó-létet és nem romlást tervezek, és re-ményteljes jövő az, amelyet nektekszánok.
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CSILLAG szépségszalon és edzoterem



1Sám 16,7 – Az ember azt nézi,ami a szeme előtt van, de az Úrazt nézi, ami a szívben van.

Péld 4,23 – Minden féltve őrzött
dolognál jobban óvd szívedet, mert
onnan indul ki az élet!

Péld 3,5-6 – Bízzál az Úrban teljes
szívből, és ne a magad eszére támasz-
kodj! Minden utadon gondolj rá, és ő
egyengetni fogja ösvényeidet.

Ef 4,32 – Viszont legyetek egy-máshoz jóságosak, irgalmasak, bo-csássatok meg egymásnak, ahogyanIsten is megbocsátott nektek Krisz-tusban.

Fil 4,13 – Mindenre van erőm Krisz-
tusban, aki megerősít engem.

Kol 3,20 – Ti, gyermekek, enge-delmeskedjetek szüleiteknek min-den tekintetben, mert ez kedvesaz Úrban.
Lk 6,31 – És amint szeretnétek,

hogy az emberek veletek bánjanak, ti
is úgy bánjatok velük! Péld 1,8-9 – Hallgass, fiam, apád

intésére, és ne hagyd el anyád taní-
tását, mert ékes koszorú ez a fejeden
és ékszer a nyakadon!

Lelki erőnlét: a program keretén belül nemcsakinformációkat, elméleteket gyűjthetsz, de gyakorlat-ban tapasztalhatod naponként, milyen Isten ereje,kegyelme alatt élni.
Csapatmorál: családod, osztálytársaid,szomszédaid körében próbálhatod ki az edzővelmegbeszélt lépéseket.

Lefekvés előtt mindig jól jön néhány szép-ségápolási tipp: pl. Példabeszédek 15,13
Sikeres és jó élményekkel teli edzést!

UI: Ha te is beiratkozol erre a prog-ramra, kíváncsian várom élményeidet,tapasztalataidat. Beszélj vagy írj rólabátran. 7
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Mesesarok ovisoknak– színezovel

– Hahóóó! Jó reggelt! Ébredjetekbarátaim! – kiáltotta Móki, a kis-mókus.
Kerek-erdő lakói hamar felkeltekés összegyűltek a nagy tölgyfánál,ami az erdő közepén volt. Móki felis mászott a tölgyfa egyik ágára,hogy jól lássa és hallja mindenki,mert fontos bejelentenivalója volt.Az állatok feszülten és kíváncsianfigyeltek.
– Tudjátok, hogy Medve mamanagyon beteg. Ahhoz, hogy meggyó-gyuljon, egy nagyon ritka növénytkell megkeressünk, ami az erdőtőlnagyon messze terem. Megkeressükezt a növényt?
– Igen! – kiáltottak az erdő lakói.
Móki elmagyarázta, hogy hol te-rem az a növény, hogy milyen ve-szélyes úton kell végigmenni, de az

állatok összeszedték mindenbátorságukat, és vállalták anagy utat minden veszély elle-nére. Még aznap mindenki hoz-zákezdett ennivalót gyűjteni azútra. Másnap korán reggelösszegyűltek a nagy tölgyfánál.Ott voltak a mókusok, a rókák,a medvebocsok, a madarak, apillangók, az őzikék, még anyuszik sem hiányoztak.
Elindultak. Amikor kiértekaz erdőből, akkor útjukat aNagy-hegy irányába vették. Be-néztek minden bokorba, min-

8

A Nagy Király válasza



denhova, hogy nem terem-e ott aza növény, amiből Medve mamá-nak gyógyszert készíthetnek, desehol sem találták. Továbbmen-tek. Hegyet-völgyet bejártak, desehol nem találták a titokzatosnövényt. Úgy keresték, mint vala-mi kincset, ami nagyon el vanrejtve, és egy titkos térkép segít-ségével lehetne csak megtalálni.
Egy nagyon meredek szikláhozértek, ahol sok veszély leselkedettrájuk. Innen már csak egy néhá-nyan mentek tovább. A pillangókés madarak felrepültek a Nagy-hegy csúcsára és ott megpillan-tották azt a ritka növényt, amineka keresésére indultak. De túlgyengék voltak ahhoz, hogy gyö-kerestől kihúzzák. Örömmel re-pültek vissza a többiekhez és új-ságolták, hogy megtalálták.
– Megtaláltuk! – csicseregteCsicseri.
– De nem tudtuk leszedni, mertahhoz mi gyengék vagyunk. -

folytatta kissé szomorkás hangonSugár, a kis pillangó.
– Akkor ti maradjatok itt. Mac-kó, Lompos és én megmásszuk asziklát és elhozzuk azt a növényt.
– Jó lesz! – egyeztek bele az ál-latok.
Móki, Mackó és Lompos neki-vágtak a hegycsúcsnak. Nagyonsokáig várták a többiek őket. Márbeesteledett, amikor a mókusok,a nyuszik, az őzikék, a madarakés a pillangók aggódni kezdtekMókiért, Mackóért és Lomposért.Úgy döntöttek, hogy ha reggelignem érnek vissza, akkor utánukindulnak.
Megvirradt. Az állatok épp in-dulásra készen álltak, amikorSugár meghozta a hírt, hogy amedvebocs, a mókuska és a kis
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róka már kapaszkodnak lefele asziklafalon, kezükben a gyógynö-vény. Nagyon megörültek a jó hír-nek. Délre le kellett volna érkezz-niük a hegyről, de hiába vártákőket, mert nem érkeztek meg. Ag-gódni kezdtek.
Sugár újra elrepült, hogy meg-nézze, hogy miért késnek olyan so-kat. Amikor meglátta őket, nagyonmegijedt. Móki és Lompos nehéz-kesen vonszolták Mackót, akivelvalami baleset történhetett, mertegyik lába be volt kötve, és rá semtudott állni. Közelebb repült hoz-zájuk, hogy megtudja mi történt.
– Mackó megcsúszott a meredeksziklafalon, és leesett. Eltört a lá-ba. – mondta Lompos.

Nagyon fáradtak voltak,mert nehezen tudtak haladni,úgy, hogy még Mackó is rájuktámaszkodott.
– Csak ne érkezzünk későn agyógynövénnyel. – mondta szo-morúan Mackó, és egy könny-csepp gördült le az arcán.
Már késő délután volt, ami-kor leértek a hegylábához, ahola többi állat várt rájuk.
– Úgy féltünk! – mondta Csi-cseri.
– Nagyon nehéz volt feljutni ahegycsúcsra, de a visszaút semvolt könnyebb. És amikorvisszafele akartunk indulni,már besötétedett, úgy gondol-tuk, jobb lesz, ha csak reggelindulunk vissza, nehogy vala-melyikünk bajba kerüljön. DeMackó mégis megsérült.
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– Induljunk hazafelé, így is so-kat időztünk. - javasolta Foltos,az őzike.
Így elindultak hazafelé. Mackómiatt nehezen haladtak. Nagyonmegéheztek az úton, mert márminden ennivalójuk elfogyott.Amíg uzsonnáztak Uhu bácsi,Kerek-erdő bölcs baglya jött elé-jük, mert aggódott értük, és azértis, mert Medve mama rosszabbullett.
Amikor Uhu bácsi beszámoltMedve mama állapotáról, az álla-tok nagyon elkeseredtek, és sírnikezdtek. Uhu bácsi szeméből iskicsordult a könny, de mivel ővolt a legbölcsebb köztük, tudta,hogy nem csüggedhet el, ezért ígybátorította az állatokat.
– Nem szabad elkeserednünk,mert van valaki, aki még ebben ahelyzetben is tud segíteni. Kér-jünk a Nagy Királytól segítséget!
Az állatok elcsendesedtek, sze-meikről letörölték a könnyeket,és imádkozni kezdtek. Tudták,hogy a Nagy Király mindig meg-hallgatja őket. A szívükbe örömés békesség költözött.
Elindultak hazafelé. NéhányanUhu Bácsival előre mentek, ésvitték magukkal a gyógynövénytis. A többiek lassabban haladtak,mert segítettek Mackónak.

Késő este volt, amikor mármindenki hazaért. Akkor látták,hogy elveszett Torkos, a legki-sebb medvebocs. Újra aggódnikezdtek az állatok, de Uhu bácsiemlékeztette őket, hogy A NagyKirály most is tud segíteni. Újrasegítséget kértek a Nagy Király-tól, majd visszaindultak, hogymegkeressék. Meg is találták azerdő szélén. Épp az egyik málna-bokor tövénél ült és sírt.
– Látod Torkos, így jár az, akimindig a hasára gondol. Nem ve-szítettünk volna el, ha figyeltélvolna ránk. Gyere, ne sírj már!
– Indulunk haza!!!- kiáltottákel magukat az állatok.
Mindnyájan elindultak hazavidáman, tudták, hogy a NagyKirály újra válaszolt az imára, éssegített.
A különleges gyógynövénybőlgyógyszert készítettek Medvemamának. Lassan-lassan gyó-gyulni kezdett. Az állatok tud-ták, hogy Medve mama gyógyu-lása válasz volt a Nagy Királytólaz imáikra. Ahogy Medve mamaereje visszatért, úgy tért visszaaz öröm és a hála nem csak aMedve család szívébe, hanemKerek-erdő lakói-nak szívébe is.

Kiss Adina11



Keresd meg az elrejtett szavakat. A sza-vak lehetnek vízszintesen, függőlegesenés átlósan is!
PURIM, ESZTER, SUSÁN, KIRÁLYNÉ, RENDELET,ZSÁK, UDVARMESTER, GYÁSZ, BŐJT, AHASVÉRUS,ÖSSZEESKÜVÉS, IMÁDSÁG, VÁSTI, ALÁZAT, LAKOMA,TISZTESSÉG, PÁLCA, ÍRNOK, ZSIDÓK, TARTOMÁNY,HÁMÁN
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A Biblia ír egy Hadasszá, azazEszter nevű lányról, aki igenszép termetű volt. Nagybátyja Már-dokeus nevelte fel, mivel árva volt.Később királyné lett belőle.
Eszter származásilag héber lányvolt. Márdokeus azt tanácsolta neki,hogy ne mondja meg származását akirálynak.
Történt egy nap, hogy a királyHámánt nagy méltóságra emelte és akirályi udvarban mindenki térdetkellett hajtson előtte, egyedül Már-dokeus nem tette ezt meg. Hamaro-san Hámánnak egy gonosz terve szü-letett Márdokeus és a héber nép el-len. Nagyon gyorsan igyekezett avégrehajtásra. Márdokeus amikormegtudta ezt a tervet ruháját meg-

szaggatta, zsákba öltö-zött és hamut szórt afejére, kiment és han-gosan jajveszékelt. A héber nép böjtölt,sírt, zsákruhában és hamuban hevert.Amikor Eszter királyné tudtára kerül adolog nagyon megrendült. Eszter és aSusán városában élő héberek böjtöltekhárom napon és három éjjelen keresztül,hogy a törvény ellenére is Eszter a ki-rály elé tudjon állni és szabadulást kap-jon. Három nap után Eszter megnyertea király tetszését, kinyújtotta feléje azaranypálcáját. A királyné két egymásutáni lakomára hívta meg a királyt ésHámánt. Ezen a lakomán Eszter király-né elmondja kívánságát, kérését. A ki-rály megdöbbenve kérdezte: „ki és holvan az az ember, aki ezt a tervet készí-tette?” Eszter Hámánra mutatott. A ki-rály határozata alapján Hámán azon azakasztófán végezte, amelyet ő Márdoke-usnak szánt. Eszter és Márdokeus, a ki-rály jóváhagyásával még aznap kiadnakegy újabb rendeletet a héber nép meg-mentésére. Isten megmentette népétEszter engedelmességén keresztül.
Ebben a történetben Isten hatalmátláthatjuk, aki Esztert választotta ki ar-ra, hogy a héber népért közbenjárjon.
Isten téged is felhasználhat arra,hogy osztálytársaid, szomszédaid, bará-taid, családtagjaid megmenekülhesse-nek. Isten úgy szeretett minket, hogyegyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta,hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, ha-nem örök élete legye. Ezt a jó hírtvihetjük tovább!
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A zenei versenyek egyikamerikai felfedezettjéről fo-gok írni most nektek. Van egy na-gyon klassz dala Eszter királynőtörténetéből inspirálva: Born forthis a dal címe, keressétek meg ayoutube-on!
Szóval a verseny: jelentkezettmeghallgatásra egy enyhén szólvaduci, de gyönyörű hangú lány. Féltés izgult. Régóta énekelt már gyü-lekezetben, tudta, hogy kell éne-kelni, szerette. Mégis félt. Mertamikor a zsűritagok ránéznek, elő-ször egy kövér lányt fognak látni.Vajon számítani fog, mit tud? Szó-val énekelt, szuperül sikerült, gra-tuláltak neki, továbbjutott.
Huh.
Aztán lejött a színpadról, s né-hány perc múlva már eljutott hoz-zá a „megmondó” zsűritag kom-mentje: „új színpadot kell építe-

nünk, hogy megbírja.” Fájt, na-gyon. Hiába szép a hangja, hiábaszép... csak mert kövér, mindenkiazt hiszi, hogy belérúghat.
De nem hallgatott a fájdalmá-val, és nem temetkezett önsajná-latba. A zsűritagokkal való követ-kező találkozáson, élő adásban, őkezdte a beszélgetést, s kb. ezeketmondta: „múltkor nagyon megbán-tottál azzal, amit mondtál. Ki-mondhatatlanul fájt. De úgy dön-töttem, hogy ha Jézus nekem min-dent megbocsátott amit vétkeztemellene, én is meg tudom neked bo-csátani amit mondtál. Nem kellbocsánatot kérj tőlem ahhoz, hogymegbocsássak. Megteszem enélkülis.”
Wow. Rögtön megszerettem ezta lányt. Bátorságáért.
Eszter, a bibliai királynő, szépvolt. Többek között ezért lett ki-

Szépséges bátorság
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Tiniknek
rálynő. Igen, vannak pillanatok,életszakaszok amikor a szépségensok múlik. A bájos arc, jó alak soka-kat levesz a lábáról. Ha ez a célunk,akkor a szépség fegyver. De mutas-satok nekem valakit, aki tartósanboldog volt attól, hogy sok hódolójavolt. A hódolónak a dicsőség kell,hogy ilyen szép nőt megkapott. Ésaz igazi nő, aki a szép testben van,az kinek számít?

Eszter kedves volt. Ezzel hódoló-kon túl, barátokat szerzett. Igazia-kat, még a palotában, a sok riváliscsaj között is. A kedvességgel érté-kes dolgot nyert. Eszter bátor volt.Ezzel koronát, életet kockáztatott.És életet nyert. Megmentő lett so-kaknak. Tiszteletet, elismeréstnyert.
Hadd meséljek el még valamiterről a mai bátor lányról, Man-disaról. A verseny kapcsán sokfigyelmet kapott, s egyszer el-mondta az is, hogy miért lettkövér. Volt bátorsága fájdal-mas bántalmazásokról be-szélni, arról, hogy az evésselvigasztalta magát, s hogyörült neki, amikor kövérenmár nem tűnt olyan vonzó-nak és nem zaklatták a férfi-ak. Ilyesmiről beszélni, nagybátorságról tesz bizonyságot.Jézus meggyógyította lelkét,

önbecsülését vissza-szerezte neki, s errőlmár talán nem is bá-torság, hanem boldogság volt be-szélni. Csúfolói pedig megszégye-nülve hallgattak el.
Mandisa, a mai lány olyasvala-ki, akivel könnyebben tudunkazonosulni. Az ő álmai mintha el-érhetőbbek, ismerősebbek lenné-nek nekünk. Példája bátorítsonarra, hogy legyünk bátrak. Le-gyünk bátran kedvesek, mi, szé-pek vagy átlagosak.

Kui Enikő

Szépséges bátorság
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Eszembe jut egy bizonyságté-tel, amit jó pár évvel ezelőtthallottam, január első vasárnapjareggelén.
Egy kedves testvérnő mondta el,aki a zilahi gyülekezetből volt. Ő elvolt készülve arra, hogy Isten bár-melyik pillanatba hazaviheti az Őországába, a Mennyországba. Esztinéninek hívták és súlyos betegség-ben szenvedett. Ma már ott vanMegváltója mellett és vár minket isoda.
Még ma is tisztán látom magamelőtt az ő arcát, kedves tekintetét,mosolyát, de az ő hite mindezek kö-zött kisugárzott a körülötte levőkre.Ma is fülemben visszhangzik mind-az, amit akkor ő elmondott:

„Hálát adok Istennek, hogy még ál-talhozott ebbe az új évbe. Isten úgylátta jónak, hogy életben tartson, an-nak ellenére, hogy azt mondták a ka-rácsonyt nem élem meg. Az elmúltidőszak java részét kórházban töltöt-tem és Isten arra használta fel élete-met, hogy sok betegnek bizonyságottegyek Krisztusról és így ők közelebbkerülhettek Istenhez.”
Eszti néni számomra egy hős volt,aki most a Mennyországban vár ránkés együtt a bibliai Eszterrel, Jézus lá-bánál ülnek és magasztalják Őt.
Nem sokat számít, hogy ezen a föl-dön, hogy hívnak, csak legyen a nevedbeírva az Élet Könyvébe. A Mennyor-szágba, mindnyájan akik Isten gyer-mekei vagyunk, új nevet fogunk kap-ni. Jézus neked is készített új nevet!Szeretnéd tudni az új neved? Add átéletedet Krisztusnak és egy nap te ismeg fogod tudni.
„…Aki győz, annak adok az elrejtettmannából, adok neki fehér kövecskétis, és a kövecskére írva új nevet, ame-lyet senki sem tud, csak az, aki kapja”(Jelenések 2,17).
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Örömzene – Eszter 9,18-19
A megmenekülés valódi okot szolgáltatott azsidóknak az ünneplésre. Ha valaki ünnepel,azt nem tudja véka alá rejteni: örömét igyek-szik kifejezni minél többféleképp. Egyeseknagy ünnepséget rendeznek, díszebédet vagydíszvacsorát szerveznek, mások énekelnek,különböző hangszeren zenélnek. Mindegyikbeillik a purim ünnep jellegzetességei közé.
Vajon csak az Eszter korabeli embereknekvolt okuk ünneplésre? Szerintem: nem. Ha vanokod és lehetőséged az ünneplésre, mindig jóljöhet, ha kéznél van legalább néhány ritmus-hangszer.
Szükséged lesz kartoncsőre (vécépapír /

konyhai papírtörlő / alufólia guriga, vagy akár a

kiüresedett pezsgőtablettadoboz), szegekre,

kalapácsra, rizs / búza / kukorica / máksze

mekre, papírra és ragasztóra.

Keress olyan szegeket, amelyek majdnem

olyan hosszúak, mint az adott guriga átmérője.

Verd be legalább négy oldalról a szegeket, a

guriga egész hosszán. Az a jó, ha a szegek

nem lyukasztják át a guriga mindkét oldalát, de

majdnem elérik a másik oldal belsejét. A sze

gek csigalépcsőszerűen feküdjenek egymáson

keresztben. Szegelés után, be kell ragasztani a

henger egyik végét, egy kör alakú karton segít

ségével. Már csak egy marék magra (rizs / bú

za / kukorica / mák) lesz szükséged, és ha óva

tosan leragasztod a tetejét, indulhat is a zene

bona. A szegek közötti szemek esés közben a

tenger vagy eső morajlását utánozzák.

Milyen jó, hogy mind hivatalosak vagyunkegy igazán különleges ünnepségre. A leg-előkelőbb ünnepség lesz, amit valaha tartot-tak: a Bárány menyegzője, amikor színről-színre találkozunk Jézus Krisztussal, aki ha-lálával megszerezte  belépőnket erre az ün-nepségre. Készüljünk együtt örömmel!

+1 játék
Gyűjts kiüresedett pezsgőtablettás, mű

anyag gyógyszeres flakont. Kettőnként töltsd

meg ugyanazzal a típusú maggal (rizs / búza

/ kukorica / mák, stb). Zárd le jó erősen a do

bozokat. Csak hang alapján próbáld meg ki

találni, milyen magot rejthet a doboz. A játék

bonyolításaként ugyancsak hang alapján ta

láld meg az ugyanolyan magot rejtő mindkét

dobozt (ha még a játék megkezdése előtt

egyforma színes korongot / jelet ragasztasz

az azonos magvat tartalmazó dobozok aljá

ra, bontás nélkül tudod majd ellenőrizni a vá

laszod helyességét). Barátaiddal rendezze

tek versenyt – ki lesz közületek Csupafül ☺?17



„Eszter királyné, Abihail leánya a zsidóMordokajjal együtt igen nyomatékosanmegírta, hogy a púrimra vonatkozó máso-dik iratot is tegyék kötelezővé. Leveleketküldtek minden zsidónak Ahasvérós biro-dalmának százhuszonhét tartományába,békét és biztonságot kívánva nekik, hogytegyék kötelezővé a megszabott időben apúrim-napok megtartását, ahogyan elren-delte nekik a zsidó Mordokaj és Eszter ki-rályné, és ahogyan megállapították, ho-gyan kell nekik és utódaiknak böjtölniük ésjajveszékelniük. Így állapította meg Eszterparancsa a púrim előírásait, és beírtákazokat egy könyvbe” (Eszter 9,29-32).
Az Ószövetségi kor vége fele keletke-zett ez az ünnep, a perzsa zsidóság meg-menekülését örökíti meg.
Néhány szokás a púrim megünneplé-sében:
 1. Lakoma szervezése, rendezése.Elterjedt szokás púrimkor jelmezt ölteninemcsak a gyerekeknek, de felnőtteknekis.

 2. Egymást megajándékozzák.Legalább kétféle étel-, italajándékotszokás küldeni legalább egy barátunk-nak.
 3. A szegények számára is készí-tenek eledelt. Adományt is kell adnilegalább két szegény rászoruló ember-nek.
 4. Púrimkor kosarat díszítenek,amibe ajándékokat és különböző édes-ségeket, élelmiszert tesznek.
 5. Hámán nevének említésekornagy zajt kell csapni.
 6. A púrim ünnepe előtti nap böjt-nap, ami Eszter böjtjére emlékeztet.
 7. Púrim napján ünnepi vacsorátkell tartani, amit még sötétedés előttkell elkezdeni. Ezen ünnepkor megen-gedett a korlátlan evés és ivás, vala-mint hagyomány púrimkor a hámántás-ka nevű háromszögű süteményt sütnimelyet dióval, mákkal vagy lekvárraltöltenek meg.
 8. A púrim ünnepe nem mindenévben esik ugyanarra a napra, vagydátumra.
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Összeállította internetes forrásokból Benedek Henrietta



Lehet sokszor gondoltál már ar-ra, hogy úgy szeretnél élni,mint egy király vagy királyné. Eszterkirályné így élt, te is élhetsz így!
1. Elfogadta a tanácsot segítőjétől(nevelőjétől, tanítójától), elismervebölcsességét.
2. Nem csüggedt el a nehéz időben.
3. Bízott Isten szabadító erejében.
4. Nem maga körül forgolódott.
5. Alázat és bátorság együtt ott-honra talált Eszter szívében.
6. Továbbította a megmentő hírt.
7. Ismerte az Isten törvényét (Bib-liát) és a földi (királyi) törvényeket is.
8. Szerette népét és segítséget kértimádkozásban és böjtben.
„Senki meg ne vessen ifjú korod mi-att, hanem légy példája a hívőknekbeszédben, magaviselet-ben, szeretetben, hitben,tisztaságban” (1Timóte-us 4,12)

A hámántáska mákkal, lekvárral vagy másédességgel töltött tradicionális háromszögletűsütemény.
Hozzávalók:1 pohár cukor1/3 pohár olaj1/3 pohár margarin3 tojás

1/2 pohár narancslé4 pohár liszt1 teáskanál só1 felvert tojás1 kg töltelék
Elkészítés: Összekeverjük a cukrot a mar-garinnal és az olajjal. Hozzáadjuk a tojást és anarancslevet. Eldolgozzuk a száraz hozzáva-lókkal és egy nagy labdát gyúrunk. Ezt eloszt-juk három felé. Lisztes gyúródeszkán nagyonvékonyra simítsuk ki a tésztát. Majd fogjunkegy poharat és ahányszor csak tudjuk bele-nyomjuk a tésztába, hogy jó sok körünk le-gyen. A körökbe tesszük a tölteléket. Majd há-rom helyen kicsit megcsípjük a kört, és azösszenyomott csípéseket a kör közepérenyomjuk. Így bezárul a háromszögletűre vará-zsolt süti. Közepes lángon sütjük 15-20 percig.

Hogyan éltEszter királyno?

Púrimi hámántáska recept
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Szeretnél néha másvalaki lenni? Halányt kérdezek Eszter könyve kap-csán, mindenki Miss Perzsiává változna;ha fiút, szóba jöhet a hős perzsa íjász,egy a Halhatatlanok közül, a zsidó Már-dokeus, a harcos Xerxes, esetleg az ud-vari tanácsosi szerep.
Izgalmas lenne többet tudni róluk egytudós szemével? Jöjj velem, bújjunk ez-úttal a tudós történész bőrébe, és ves-sünk egy pillantást Eszter könyvére! Tu-dós pápaszemeket fel (sértődés ne es-sék, a való életben én is szemüvegethordok!), kezdődjön a rendhagyó kutako-dás!
Ahasvérus idejében történt, ez azAhasvérus az, aki uralkodott Indiától fog-va Szerecsenországig százhuszonhéttartományon (Eszter 1,1) írja a Biblia.
Ki ez az Ahasvérus, akit az Úrfelhasznált, hogy fogságban élő népeaz uralma alatt nagy védelem alatt álljon?
Eltaláltad! Az ókori Perzsiában kell ke-resned Ahasvérus királyt. A törikönyvek-ben I. XERXÉSZ vagy I. KHSAJÁRSÁnéven (Kr. e. 486-465). Ő volt Nagy Dári-usz fia (Dárius, aki mesés kincseiről híre-sült el a köztudatban, biztos hallottál, hanem, kérdezd meg aput, anyut, ők majdrábólintanak!). A neve Xerxész „harcost”jelent. Harcolt is sokat a felkelők el-len Egyiptomban és Babilóniában,amit siker koronázott; majd foly-tatta az apja által megkezdett,görögök elleni háborút. Titok-ban megsúgom: elvesztetteezt a hadjáratot, de a per-

zsák hatalmán ez mit sem változtatott,ők voltak az első világbirodalom. Holis volt birodalma, amit a Biblia említ?Ez tényleg hatalmas volt, IndiátólEgyiptomig terjedt. Hamar elő a maivilágtérképpel! A mai Irán, Irak, Szíria,Törökország és Egyiptom területemind az ő fennhatósága alatt volt.
Hogy tudott ekkora kiterjedtterületet átfogni, és uralkodnifelettük? Jogos a töprengésed, tu-dós barátom! Elárulom, hogyan: biro-dalma 20 szatrapiára – helytartóságravolt osztva, amelyeket a satrapa kor-mányzott, aki méd vagy perzsa nemesvolt, a királyi család tagja. Lányok fi-gyelem!: Női szatrapát is találunkköztük. Ezenkívül volt minden szatra-piának katonai kormányzója is. A sa-trapa volt a „király szeme és füle”, ér-tesítette mindenről a királyt, no, meg
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beszedte a meghódított tartományban akivetett adót, ami nem kicsi összeg volt.Csak mellesleg jegyzem meg, hogyXerxész évi jövedelme kb.15.000 talen-tum volt (1 talentum 26, 2 kg), ami 400tonna aranynak és ezüstnek felel meg.Mennyit ér ma 1 kg arany? Gyors mate-matika, számolhattok, és tátva marad aszátok az eredménytől, mint nekem☺.Nemesfémben kellett az adót fizetni akirálynak, ami egyenesen a királyikincstárba vándorolt, hogy majd szépserlegeket, evőeszközöket, királyi be-rendezési díszeket, ékszereket, fegyve-reket vagy aranyborítású falakat, heve-rőket készíttessen a király belőle.
Kíváncsiak vagytok, hogy egyilyen hatalmas király hogyan voltbiztonságban? Testi épségét AHALHATATLANOK védték. Ők voltak akirályi testőrség, a tízezer lándzsás ka-tona. Azért hívták őket halhatatlanok-nak, mert amikor egy testőr meghalt,helyére termett egy bajtársa. És nehogy
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elfelejtsem: ott volt az ezerfős elit alakulatis. A Halhatatlanok körülvették a palotát,amikor a király ott tartózkodott, elkísértékútjaira, útvonalat biztosítottak, és körülvet-ték a sátrát az utazásokkor. Szinte lehetet-len volt a király közelébe férkőzni tudtuknélkül.
Eszter könyve ebbe a királyi ud-varba kalauzol bennünket. Milyenis volt itt az élet? Minden szigorú sza-bályok szerint működött. Bár a királynaknem volt állandó székhelye, az egyik leg-fontosabb rezidenciája Súsánban, a biro-dalom egyik fővárosában volt.
Másik rezidencia a perszepoliszi palotavolt, amelynek kapuját ma így látja a turista:

A királyi udvarhoz tartozott akirályi család népes tagjaival, kü-lönböző magas rangú hivatalno-kok, udvari tanácsadók, csillagjó-sok, görög orvosok és termé-szettudósok, filozófusok, a biro-dalom ügyeivel megbízott veze-tők, eunuchok és nemesek.
A királyi udvarban élő nőknagy önállósággal rendelkeztek.A királynénak, így Eszternek iskülön udvartartása volt, palota-hölgyeivel külön palotarészbenlakott.

A királyi audienciához különle-ges viselet is társult: követekcsak bevarrt ujjú köntösben bo-
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rulhattak az uralkodó lába elé, hogyne tudják orvul meggyilkolni őt.
A paloták fényűző lakomák hely-színei voltak,olyanoknak, mint amitleír a Biblia. A pompa mesébe illő:„Fehér vásznak és bíborkék szőtte-sek voltak kifeszítve fehér és bí-borvörös kötelekkel meg ezüstkari-kákkal a márványoszlopok között,és arany- meg ezüstpamlagok áll-tak az alabástrom-, márvány-,gyöngyház- és sötétmárvány-köve-zeten. Aranyedényekből ittak,mindegyik edénynek más-más volta mintája” (Eszter 1,6-7).
Hívatlanul senki sem járulhatotta hatalmas uralkodó elé, hisz ha-lálbüntetés várta a korabeli törvé-nyek szerint, kivéve, ha az uralko-dó kegyelemre méltónak találta, éskinyújtotta feléje a jogarát. Eszterkirályné, fejedelmi díszbe öltözvemegállt a király házának belső ud-varán, a fogadóteremben. (Nézzé-tek csak meg az alaprajzon, holvan ez!) Kegyelmet talált a királyelőtt.

Milyen lehetett Eszter ki-rályné ruházata? A Biblia csakennyit mond: fejedelmi dísz. Valószí-nű, gazdagon díszített kék-fehér ru-hát, fején aranykorona vagy más fej-dísz és ragyogó bíborköpenyt viselt.
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Ilyen perzsa hivatalnok voltMárdokeus is, aki a kapuban ülvetudomást szerzett a király elleni palo-tamerényletről, és a királynén keresztülértesítette a királyt. Az, hogy a kapu-ban ült, utal szerepére: bíró vagy ala-csonyabb hivatalnok lehetett a perzsaudvarban, mielőtt a király kitüntette. Ki-tüntetése után a birodalom másodikembere lett. „Mert a zsidó Márdokeusmásodik ember volt Ahasvérus királyután, tekintélyes volt a zsidók között,és igen kedvelték honfitársai” (Eszter10,3). Mi sem bizonyítja jobban a Bibli-ában említett tényeket, mint egy, aberlini múzeumban őrzött, nemrég fel-fedezett ékírásos tábla. Ezen az áll,hogy egy Marduka nevű férfi (a Mar-dokeus név babiloni nyelven) magasállami tisztséget töltött be SúsánbanXerxész uralkodása alatt. Sőt, továbbibizonyítékokkal is szolgálhatok Már-dokeus létezésére vonatkozóan. Léte-zik egy ránk maradt kereskedelmi do-kumentum, a „Murashu és Fiai” üzlet-ház feljegyzései, I. Artaxerxész idejé-ből (i.e. 465-424), amelyben a 61 fel-jegyzett zsidó névből 6 különböző sze-mélyre utaló Márdokeussal találko-zunk. Ezek az emberek nem sokkal azEszter könyvében leírt eseményekután születtek. Szüleikben élénken élta hős Márdokeus neve, így gyerekeiket

róla nevezték el. Minden tíz gyerek-ből egyet Márdokeusnak hívtak! Di-vatos volt akkoriban a Márdokeusnév!
Kívánom, kedves tudós barátom,hogy légy az Úr nagy embere, mintMárdokeus. És ha nem is rólad fog-ják minden tízedik megszületettgyermeket elnevezni a következő 50évben, nevedet felírják abba amennyei könyvbe, amelyet nem aberlini múzeumban, hanem amennyei könyvtárban forgatnak.
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Perzsa hivatalnokok

Rúben



1. Ahasvéros király hét vezető emberei kö-zül az egyik2. Eszter nemzetisége3. Ezt vették magukra a zsidók… ruha4. Királynői méltóságát elveszítette5. A király egyik szolgája6. Okos másképpen7. 180 napos …… volt a királyiudvarban8. Mordokájt Jeruzsálemből őkvitték el fogságba9. Akit meg akart ölni Hámán10. A király minisztere11. Eszter ezzé vált12. Ez volt Ahasvéros13. Itt volt a király palotája14. Ilyen nép is részt vett a lakomán
Figyelem! A nevek az új fordításszerint vannak. Megfejtésként küld-jétek be a szürke oszlopban kapottbibliai hős nevét. Határidő: augusz-tus 15.

Érdekességek
1. Hámán áldást mondMardokájra átok helyett.Hasonló történt Bálámmalis, aki elindult megátkozniIsten népét, de végül isáldást mond rájuk.
2. Eszter árvából leszkirályné és népe meg-mentésében hatalmaseszköz lesz, Isten akara-tából és segítségével. Jó-zsefet eladják és rabszol-ga, „árva” lesz. Isten aka-ratából és segítségévelvezető pozícióba kerül ésígy lesz családja és népemegmentője.

3. Eszter és a zsidó nép ellensége az agógi Hámán, aSámuel könyvében Saulnak volt a feladat, hogy legyőz-ze, majd kiirtsa az agógi népet. Saul ingadozása miattSámuelre esik a felelősség, hogy kivégezze Ágóg kirá-lyát. A bűn feletti ingadozás esélyt ad a bűnnek, hogykésőbbi visszatérésével megerősödve újra elejtsen min-ket, ahogy az agógi Hámán a Zsidó népet.

Rejtvény
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Virág elkészítése
Hozzávalók:– A4-es méretű kartonlap– színes krepp-papír– olló– ragasztó– tűzőgép– kevés zöld színű papír a szárnak és a le-veleknek
Elkészítés:– hajtsd ketté a kartonlapot– rajzolj kört az összehajtogatott krepp-pa-pírra, majd vágd ki– tűzőgép segítségével rögzítsd a karton-lapra ’+’ formában– vágd be négy oldalán a kört, de ne telje-sen a közepéig– rétegenként hajtsd fel a szirmokat és kö-zépen kicsit gyűrd meg, vagy szorítsdössze– az alsó 4-5 réteget hagyd simán– a zöld papírból vágj szárat és leveleket,majd ragaszd őket a virágod alá

Virágcserép elkészítése
Hozzávalók:– mellékelt sablon– olló– ragasztó– színes A4-es kartonlap– színes vagy mintás papírcsíkok, lehet akármintás csomagolópapír is
Elkészítés:– vágd ki a cserép formáját a kartonlapon– a kivágott formát pontosan illeszd a mellékeltsablonra, majd rögzítsd gémkapoccsal, vagyvalamilyen más formában, hogy munka köz-ben ne tudjon elmozdulni. Vigyázz, hogy a ké-peslapod eleje legyen a sablonra rögzítve. Tea képeslapod hátoldalán fogsz dolgozni. Akész műved csak akkor fogod látni, ha elké-szültél vele.– a papírcsíkokat hajtsd kettőbe– az elsőt ragaszd az 1-es számra, vigyázva,hogy a kettéhajtott csík széle a mintán levő vo-nal szélénél haladjon, valamint arra is vigyázz,hogy ragasztó ne kerüljön a sablonra– a második csíkot a 2-re, harmadikat a 3-ra,és így tovább, míg teljesen körberagasztod– közepét is fedd be egy mintás/színes papír-ral– vedd le a sablont és már láthatod is a készművet– vágd le a lelógó széleket, és a hátoldalra ra-gaszthatsz egy másik kartonlapot, hogy ne lát-szódjanak a papírcsíkok– az előző virággal akár egybe is dolgozhatodés máris lesz egy szép cserépvirágod. Márcsak az üdvözlet hiányzik belőle. ☺
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A tartalomból:

Igazi hosök kerestetnek
Az 2. lapszám témája: Eszter

Eszter királyno bátorsága – 4. old.
CSILLAG szépségszalon és edzoterem – 6. old.

Mese: A Nagy Király válasza – 8. old.
Szókereso – 12. old.

Eszter – 13. old.
Tiniknek:

Szépséges bátorság – 14. old.
Mai gyoztes Eszterek – 16. old.

Játékötletek – 17. old.

Tudóska:
Mesterségem címere, történész – 20. old.

Rejtvény – 25. old.

Púrim ünnepe – 18. old.
Púrimi hámántáska recept – 19. old.
Hogyan élt Eszter királyno – 19. old.

Kézimunka – 26. old.

Érdekességek Eszter könyvébol – 25. old.
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