
A téli időszakban, na-
gyon jól esik egy bögre

forró tea. S ha lehet, akkor ké-
szüljön: szárított citromfű,
menta, csipkebogyó, aszalt al-
ma, kapormag, citrom, méz
hozzáadásával. Tavaly kipró-
báltam, hogy kevés fahéjjal,
szegfűszeggel ízesítsem a teát.
Túlzásba nem szabad vinni, de
egy kevés ezekből a fűszerekből
és különleges lesz a végered-
mény.

Egy ideje többször eszembe jut
egy kisgyermek története. Nem
tudom, hogy reggel sejtett-e már,
hova jut el,vajon merre indult
eredetileg, talán útközben válto-
zott a terve, vagy már eredetileg
ez volt az úti cél. Talán sejtették,
hogy egész nap úton lesz, hisz va-
laki uzsonnát is pakolt neki. Épp
annyit, amennyi egy gyermeknek
elegendő.
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Csodák ma is vannak!
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Köszönjük a ‘4H’ Magyar Misszió támogatását az idei évben.



Ezen a kiránduláson ő egy kü-
lönleges személlyel találkozott.
Bárcsak én is ott lehettem volna!
Hiszen ő látta, hallotta, személye-
sen találkozott Jézussal. Ezen a
napon Jézus közelében rengeteg

ember összegyűlt. A Mester pedig
tanított és cselekvésre biztatta a kö-
rülötte lévőket.

Hosszú ideje ott voltak, már sokan
elfáradtak, ennivaló kellett a tömeg-
nek. A megszámolt sokaságban csak
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a férfiak ötezren voltak. Jézus a ta-
nítványokra bízta a megoldást.

A tanítványok kétségbe esetek.
Óriási összeg kellene, hogy minden-
kinek kenyeret vásároljanak,
messze vannak a lakott területek,
lehetetlen megoldani a helyzetet.

És ekkor előbukkan ez a gyermek.
Ő jelentkezett és ajánlta fel az ele-
mózsiáját, vagy a felnőttek találták
meg nála? Nem tudom. De hirtelen
ott állt Jézus előtt. Kezében a két
hal és az öt árpakenyér. Egyebet
nem tett, de ettől kezdve egy igazi
csoda részesévé vált.

Az embereket leültették, Jézus
imádkozott, ezután a tanítványok
elkezdték széthordani azt a két ha-
lat, és öt kenyeret. Mesebelien va-
lótlan, mégis igaz, hogy mindenki jól
lakott, és miután összeszedték a
maradékot, több maradt, mint ere-
detileg volt a tarisznyában.

Egy gyermek uzsonnája, apró fű-
szer, de Jézus kezébe kerülve egy
különleges csoda.

Közeledik az év vége. Kará-
csony. Szilveszter. Titokban ké-
szülnek az apró meglepetések,
ajándékok. Milyen jó lenne, ha
nagyok és kicsik egyaránt mer-
nénk Jézus elé állni, azzal amivel
a szívünk van tele!

Ha bűnnel,  szennyel, Ő kész
megtisztítani, új szívet adni.

Ha pedig már megtisztíthatott,
akkor nézd meg mi van még a ta-
risznyádban: kedvesség, szeretet,
türelem, kitartás, megértés, zenei
tehetség, irodalom iránti érdeklő-
dés, művészi érzék,...

Mindet tedd Jézus kezébe, és
egy csoda részesévé válthatsz.
Mert csodák ma is vannak!

Valódi csodákban gazdag ün-
nepet és áldásokkal teljes új évet
kívánok!

Szőke Réka
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Igeharmat
„Mert egy gyermek születik, fiút adnekünk az Örökkévaló, aki válláraveszi az uralom terhét, Így hívják:Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten,Öröklét Forrása, Békesség Fejedelme”(Ézsaiás 9,6)Minden gyermek életében vanegy Szuperhős, akiért ra-jong, sőt szeretne ő is olyan lenni.Ezek a szuper, mesebeli hősök szé-pek, bátrak, természetfeletti erővelrendelkeznek és általában mindig őka jók és a győztesek. De nagyon ha-mar változnak. Ma vannak, holnapramár újak jelennek meg, amelyek erő-sebbek, okosabbak és ügyesebbek.
Egyetlen Szuperhős van, amelyiknem változik, Ő ugyan az tegnap, maés mindörökké. Nem változik sem azereje sem a szeretete. Ez a Szuperhősnem csak, hogy nem változik, de ő él,nem egy mesebeli figura. Ha beszélszvele meghallgat. Ha egyedül érzedmagad ott van melletted. Ha fájdal-maid vannak, ő veled érez. Ha ta-nácstalan vagy, ő kész tanácsot adnineked. Ha gyengének érzed magad, őott van veled és erőt add. Ha nyugta-lan van, lecsendesíti szívedet és bé-kességet ad. Ismer té-ged, hiszen ő volt az akimegalkotott.

Ki ez a Szuperhős? JézusKrisztus, Istennek Fia, aki többmint 2000 évvel ezelőtt megszü-letett, mint kisgyermek Betle-hemben.
„…Amíg Betlehemben voltak,elérkezett Mária szülésének ideje.Meg is szülte elsőszülött fiát, be-pólyálta és a jászolba fektette,mivel a szálláson nem volt helyszámára” (Lukács 2,6).
„Jézus a júdeai Betlehembenszületett, Heródes király uralko-dása idején…” (Máté 2,1).
Később a vállára vette a világbűnét, az enyémet és a tiédet is.Az életével fizetett azért, hogybűneimet és bűneidet eltörölje.

„…Akkor Jézusnak, Isten Fiá-nak a vére – vagyis áldozati ha-lála – megtisztít, és tisztán tartbennünket minden bűntől” (1Já-nos 1,7).
Mesebeli hőseinkkel lehet,soha nem találkozunk, de leszegy nap, amikor Jézus Krisztustszínről színre megláthatjuk, ésha az ő gyermekei vagyunk, ak-kor a mennyországban élhetünkmajd vele örökkön-örökké.

„Ne nyugtalankodjatok:higgyetek Istenben, és higgyetekbennem! Atyám házában sokak
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számára van lakóhely. Ha nem ígyvolna, megmondtam volna nektek.Most elmegyek, hogy helyet készít-sek a számotokra. Miután elkészí-tettem, visszajövök értetek, és ma-gammal viszlek titeket, hogy aholén vagyok, ott legyetek ti is” (János14,1-3)
Én már nagyon várom azt a na-pot! Te is ott leszel? Ki a te hősöd?
„Az én Hősöm nem Batman,nem is Zorro, nem is a Superman.Hanem az Ég és Föld Királya.Igen, Ő a szívem Sztárja!”(Pintér Béla)
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Azon a karácsonyon nem
sok ajándékra számíthat-

tunk. A kistestvérem folyton az
ágy alját leste, nem lát-e egy ka-
rácsonyfának való fácskát. A
nagyszekrény ajtaját is nyitogat-
tuk, csomagot kutatva. Nem bon-
tottuk volna ki, csak megnyugod-
tunk volna, hogy mégis ka-punk ajándékot.

Háború után voltunk, romok-
ban hevert a város, és az embe-
reknek nem volt ennivalója sem.Csak titokban várták azangyalokat.

Hét éves voltam, a testvérem

pedig három. Nagyon vártuk a kará-
csonyt, mert az előző évi ünnepet el-
vitte a légitámadás. De akkor már
béke volt és hittük, hogy elhozzák
nekünk is a mennyei örömöt. Anyu-
ka látta, mennyire izgulunk és így
biztatott: „Énekeljétek aMennyből az angyal”-t! Az
angyal meghallja és eljön hozzánk is.
Biztosan hoz ajándékot is! A testvé-
rem szánkót szeretett volna kapni,
én meg egy hajas babát vártam.

Egész nap énekeltünk. Hol halkan,
hol erősen, reménykedve és kétked-
ve. „Mikor szállnak errefeléaz angyalok?” – kérdeztem.
Csak anyuka volt biztos volt a hité-
ben.

6 Solczi Klára rajzai



1. Az angyalok tökéletes lények.□ igaz □ hamis
2. Az első angyalok, akiket az Írás említ, a
Kérubok tüzes karddal.□ igaz □ hamis
3. Az angyalok megjelentek a földön em-
beri alakban.□ igaz □ hamis
4. Egy angyal azt tanácsolta Hágárnak,
hogy meneküljön úrnőjétől, mert az rosszul
bánt vele.□ igaz □ hamis

5. Amikor Izsáknak feleséget kerestek, egy
angyal is közrejátszott.□ igaz □ hamis
6. Jákób álmot látott, amelyben angyalok
létrán járkáltak a menny és föld között.□ igaz □ hamis
7. A szövetség ládája angyalok képével volt
kidíszítve.□ igaz □ hamis
8. A Szentírás beszél egy szamárról, amely
angyalt látott.□ igaz □ hamis

Este lett, kicsit sírós, ki-
csit szomorú, amikor a
nagybátyám jött vidékről.
Szánkót hozott a testvérem-
nek, aki boldogan mondo-
gatta: „Mégis csak jóvolt énekelni!”

Örültem a testvérem
szánkójának, de féltem is,
hogy talán én majd semmit nem kapok.

Hamarosan újra kopogtak az ajtónkon. Akkorjött az én karácsonyi angyalkám. Az édes-
apám nővére elhozta nekem a szőke hajú babáját.

Az angyalok meghallották az énekünket és Istenmegadta a várva várt ajándékot. Nekünk a
játékok örömét, a felnőtteknek a békesség üzenetét.

Szóljon az ének! Énekeljetek mindnyájan: „Mennyből
az angyal!” Legyen boldog karácsonyunk!
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Angyalok – kvízkérdések
Frittmann Magdi néni,Budapest

1–Hamis–Jób4,18

2–Igaz–1Móz3,24

3–Igaz–1Móz19,1

4–Hamis–1Móz16,7-9

5–Igaz–1Móz24,7

6–Igaz–1Móz28,10-12

7–Igaz–2Móz25,17-19

8–Igaz–4Móz22,22-23



Tarisznyámban öt kenyér éskét hal volt. Ennyit pakolt
Édesanyám arra a napra. Indultam is,
hogy Jézust hallgassam. Az út
hosszú volt és egyre forgalmasabb,
ahogy közeledtünk a cél felé, egyre több
ember igyekezett ugyanarra. Miután
megérkeztünk, letelepedtünk a tópart-
ra, a nép elcsendesedett ésŐ beszélni kezdett. Olyan ha-
mar elröppent az idő, mert annyira ér-
dekfeszítő volt a tanítás!

A nép csendesebb volt, fáradtabb,
mint reggel. Valószínű éhesebb is. Épp
elő szerettem volna venni az uzsonná-
mat, amikor egyik felnőtt kérte, hogyosszam meg mással is. Hát én

9. Három angyal jelentette be Keresztelő
János születését.□ igaz □ hamis
10. Egy angyal megnémította Zakariást hi-
tetlensége miatt.□ igaz □ hamis
11. Az angyal, aki megjelent Máriának, be-
mutatkozott név szerint.□ igaz □ hamis
12. Egy angyal jelentette meg Józsefnek
Jézus fogantatását.□ igaz □ hamis
13. Angyalok szolgáltak Jézusnak földi éle-
te alatt.□ igaz □ hamis

14. Halála előtti éjszakán egy angyal erősítet-
te Jézust.□ igaz □ hamis
15. János feljegyzi, hogy a magdalai Mária
két angyalt látott Jézus üres sírjában.□ igaz □ hamis
16. Az evangélium hirdetésében egy angyal is
segédkezett.□ igaz □ hamis
17. A börtönben levő Pétert egy angyal sza-
badította meg bilincseitől.□ igaz □ hamis
18. Az ítélet napján az angyalok nem lesznek
megítélve.□ igaz □ hamis
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Beküldte: Bogya Emese

Borzási Márta

9–Hamis–Lukács1,11-13

10–Igaz–Lukács1,19-21

11–Hamis–Lukács1,30-32

12–Igaz–Máté1,20

13–Igaz–Máté4,10-11

14–Igaz–Lukács22,41-45

15–Igaz–János20,11-12

16–Igaz–ApCsel5,17-20

17–Igaz–ApCsel12,6-7

18–Hamis–1Kor6,3



szívesen! Akkor lepődtem meg, mi-
kor látom, hogy odaviszi az egészet
Jézusnak. És Ő nem ette meg, ha-
nem imádkozott érte, hálátmondott Istennek és kiosz-
totta az embereknek.

És akkor történt a csoda!Mindenkinek jutott,amennyit kívánt. Hal is meg
kenyér is. Mindenkinek jutott abból
az öt kenyérből és két halból, pedig
csak férfiak voltunk 5000-en, azon-
kívül nők és gyermekek. Pedig sem-
mit nem tett vele, csak megköszönte
Istennek és egyre csak osztotta.
Annyi lett, mintha több raktárban
őrizte volna addig azt a sok enniva-

lót. És még a maradék is több lett,
mint amennyi nekem volt eredeti-
leg: 12 tele kosár.

Az emberek örültek, ámuldoz-
tak, összesúgtak látva e jelt. Épp
ilyen királyt kívántak már évek
óta: aki törődik velük. Én isilyet szeretnék. Nagyon!
Ezért lepődtem meg, hogy Jézus
visszavonult egyedül a hegyre,
amikor rájött, hogy mire készül a
nép. Pedig milyen jó lett volna, ha
Jézust tehették volna királlyá…
Neki lehet egy titka, ha Isten ilyet
tett az imája hallatán.

Olyan jó lenne, ha velem islenne egy titka…
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Gyermekkorom óta kísérez a biztatás. Hogy
miért? Kb. 7-8 éves lehettem,
amikor rokonaimmal egy ünne-
pélyre mentünk egy másik faluba.
Befejezés után, késő délután ne-
kivágtunk a hazavezető útnakgyalogosan, hegyen-völgyön át. Délután ugyanis
már nem volt autóbuszjárat.
Hozzávetőleg 18-20 km-es út állt
előttünk. Ment vidáman a kis
csapat, legidősebb nagybácsim a
csapatvezér, jómagam, mint leg-
fiatalabb, szedtem a lábam a fel-
nőttek között. Az utolsó falut el-
hagyva az erdőszélhez értünk.

Ahhoz, hogy falunk határát elér-
jük, még át kellett menniegy sűrű, magasan fek-vő erdőn.

Besötétedett, fekete felhők borí-
tották az eget. Még a felnőttek is
megtorpantak, hogy jutunkát az erdőn? Idős nagybá-
csink kiadta a parancsot: libasor-
ba, egymás kezét fogva indulunk, ő
elől, a sor végén egy másik bátor
felnőtt, én valahol középen. Sötét,
bozótok, indák, szinte hallani vél-
tem a kígyó sziszegést, vagy más
nem látott állat hangját, de léptem
a sorban, mert lépni kellett. Köz-
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Ti hogyan készültetek a kistestvér
születésére? Biztos, izgatottak

voltatok, és alig vártátok, hogy karotok-
ba vegyétek, babusgassátok, játszodja-
tok vele.

Emlékszem, amikor édesanyámat
vártuk haza a kistesóval a szülészetről,
díszbe öltözött az egész család. Csiga-
lassúsággal teltek a percek, amíg meg-
állt az autó a ház előtt, és pólyába gön-
gyölve megérkezett az új kis családtag.
Ünnep volt az a nap.

2000 évvel ezelőtt is ilyen izgatottan
várták mennyben és földön, hogy egy
kisgyermek a világra jöjjön. Nemakármilyen kisgyermek volt az,hanem Jézus Krisztus, a Messiás,Ég és Föld ura. Több száz évvel az-
előtt próféták szóltak születéséről és
annak körülményeiről, életéről és arról,
hogy mi célból jön e világra. Hát, tény-
leg nem mindennapi körülmények kö-
zött született, nem szokványos „baba-

ben fel-felhangzott a biztatás:itt vagyok, ne félje-tek, csak gyertekutánam. Nagyon szoríthat-
tam előttem és mögöttem levő
nagyobb unokatestvéreim ke-
zét. Hosszúnak tűnt az út.
Egyszer csak láss csodát: ki-értünk az erdőből.
Micsoda megkönnyebbülés!
Mintegy mennyei parancsszóra
hirtelen szél kerekedett, elfújta
a sötét fellegeket és a hold-
fényben a bérctetőről szépen
látszott kis falum tornya, a
völgyben levő házak.

A tanítványok is nemegyszer
viharba kerültek, féltek, de Jé-
zus jött és megszólalt: „Bíz-zatok, én vagyok, neféljetek.” Ugye milyen jó e
bátorítás? Lehet már tapasz-
taltál hasonlót, amikor bajban
voltál és édesanyád vagy édes-
apád épp időben érkezett és
szólt: ne félj, itt vagyok és se-
gített. Jézus az igazi segítő,
akinek a jelenléte többet jelent
bárki más segítségénél. Kövesd
Őt, bízzál Benne, akkor hallani
fogod és megtapasztalod: itt
vagyok, ne félj!

11 Utazás Betlehembe
Vékás Erzsike néni

Gerard van Honthorst – A pásztorok imádása, 1622



és gyermeklátogatók” köszöntötték a
szülőket, és nem is mindenki zengett di-
cséretet a Földön a születési hírére, lásd
Heródest, ám egy biztos: hatalmas ün-
nep volt a mennyben, amikor e kisgyer-
mek belépett e világba!

De nézzük csak, vegyük szemügyre
közelebbről az eseményeket, járjunk utá-
na a dolgoknak szép sorjában.

Mostani szemmel nézve időszámítá-
sunk kezdetét írtak akkor a történészek.Izrael a Római birodalom részevolt, de Nagy Heródes király ural-kodott benne. Jobban mondva, zsar-
nokoskodott fölötte. A birodalom uralko-
dója Augustus császár volt, a római tör-
ténelem egyik legfontosabb alakja, Róma
első császára. A császár, hogy felmérje,
tartományaiban milyen adóterheket róhat
ki a népre, népszámlálást írt ki. A ren-delet szerint mindenkit ott írtakössze, ahonnan származott.

E császári rendeletnek engedelmeskedve
indult el Mária és József Názáretből, és érkez-
tek meg József őseinek városába, Betlehembe,
hogy ott szülessen meg az ószövetségi prófé-
cia szerint Jézus.

Ma látjuk: a hatalmas Isten kezében Augus-
tus császár és rendelete csak eszköz volt arra,
hogy egy egyszerű jegyespár útnak eredjen, és
Betlehem városban szülessen meg a Messiás,
beteljesítve ezáltal a próféciát: „De te Efratának
Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között:
belőled származik nékem, aki uralkodó az Izrá-
elen" (Mikeás 2,5).

Betlehem Názárettől hatvan-nyolcvan kilo-
méterre található, és az utat a fiatal pár gyalog
vagy szamárháton tette meg. Egy várandós
asszony számára bizonyára nem volt könnyű
utazás a több napig tartó út. Akkoriban azon-
ban sokan gyalog rótták az utakat, de volt, aki
ló, öszvér vagy szamárháton utazott.

Nemcsak az ifjú pár utazott e történetben,
hanem találunk egy másik utazócsoportot is,
akik messze Napkeleten kerekedtek fel, hogy
megkeressék az égi üzenet Gyermekét. Anapkeleti bölcsek voltak ezek. Honnan
tudták ezek az emberek, hogy hová és miért
menjenek? Mi indította őket? Maga Isten az ég-
re írta számukra az üzenetet, egy csillagászati
jelenség által.12 Aug
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Ugyanis a Bibliában említett bölcsek
babiloni csillagászok voltak, akik értel-
mezték a bolygók állását: Jézus születése
idején a Jupiter s a Szaturnusz találkozott
a Hal csillagképben. Az ő világukban a
Hal csillagkép a születést jelképezte, a
Jupiter a királyok bolygója, Szaturnusz
pedig a zsidó nép csillaga volt.

Nyilvánvaló volt számukra tehát az égi
üzenet az égbolton: a zsidóknak királya
születik. Csillagászoknak „égi nyelven” ír-
ta meg Isten a jó hírt.

Így hát ők is elindultak hazájukból a
több mint 1000 km-es útra, hogy eljussa-
nak Jeruzsálembe. Odaérve érdeklődtek
a királyi palotában az újszülött zsidó király
holléte felől. Az itt kapott útbaigazítás
után Betlehem felé mentek, a csillag pe-
dig elvezette őket egyenesen oda, ahol a
Messiást találták. Leborulva imádták őt,
és hódoltak előtte királyi ajándékaikkal:
arannyal, tömjénnel és mirhával.

Egy másik ószövetségi prófécia betel-
jesedése volt ez: „Világosságodhoz népek
jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez
… Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat
és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit
hirdetik” (Ézsaiás 60, 3,6b).

A Jézusnak vitt ajándékok
jelképes értékűek voltak: az
arany mint a legdrágább ne-
mesfém, a királyok hatalmát
jelképezte. A tömjén is királyi
ajándéknak számított, érté-
kes volt, és istentiszteleti célra is használ-
ták más illatszer-alapanyagokkal összeke-
verve. Ez az ajándék Jézus papi tisztségé-
re utalt. A mirha ugyancsak értékes keres-
kedelmi cikk volt, testápolásra, szépség-
ápolásra és holtak balzsamozására való
kenetet készítettek belőle. Jézus halálát
vetíti elő ez az ajándék, azt a halált, amely
által Isten gyermekeivé lehetünk te és én
is.

Ám ezekben az ajándékokban, a jelké-
pes jelentésükön túl Isten gondviselését
láthatjuk. Hisz, amikor Heródes elől mene-
külnek Egyiptomba – mert a vérszomjas
király kiadatja a parancsot, hogy minden
két év alatti fiúgyermeket öljenek meg Bet-
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A Születés templomában ezüstcsillag jelöli a helyet,
ahol a hagyomány szerint az Úr Jézus született.

Diego Velázquez – A bölcsek imádata, 1619

Tudóska



lehemben –, nem kell üres
kézzel indulniuk a hosszú út-
ra.

A napkeleti bölcsek ésa pásztorok felismerték agyermek Jézusban aMessiást, a hatalmast ki-
rályt, és tiszteletüket, hódola-
tukat, imádatukat fejezték ki.

Te és én: hogyan fejezzük
ki hódolatunkat a világ Ura
előtt? Hogyan jelenik meg
előttünk: mint bepólyált kicsi
Jézuska vagy mint hatalmas
KIRÁLY, aki előtt a napkeleti
bölcsekkel, pásztorokkal
és angyalokkal együtt le-
borulsz és imádod őt?

„Elindultál” már feléje?
Ha nem, ragadd meg a
lehetőséget, és tedd
meg imában az első lé-
pést! Ő vár Téged!

Labirintus
Segíts a bölcseknek követni a csillagot! 14

Betlehem városa 1890-ben

Máté Imola



Mesesarok ovisoknak

Beköszöntött a tél Kerek-er-dőbe. Mindenki a kará-csonyra készülődött. Vajon ez azünnep milyen lesz? A Nyúl családtavaly óta megszaporodott, szá-mukra ez a karácsony másabblesz, mint eddig volt. Egér apó azősszel elköltözött ebből a világból,így az egér család ünnepe is máslesz, mint eddig volt. Marci Mókusfeleséget talált a tavasszal, ezértketten ünneplik a karácsonyt MéliMókussal.
Egy fura alak surrant a fák kö-zött, szinte észre sem vette senki anagy karácsonyi készülődésben,csak Uhu bácsi hunyorgott a le-menő nap fényében, és figyelte afura alakot. Ahogy az alak közele-dett hozzá, felismerte: Menyusvolt az, a menyét.
Menyus egy folyton morgolódó

menyét volt, egyedül lakottKerek-erdőben, és gyűlölte akarácsonyt. Amikor eljött atél, és az erdő lakói előszedtékszebbnél-szebb díszeiket, hogyazzal szépítsék otthonaikat ésKerek-erdőt, a menyét fogátvicsorgatva morgolódott, ésakit csak tudott megbántottgúnyos megjegyzéseivel.
– Bárcsak ne lenne kará-csony! – mondta épp akkor,amikor idegesen becsapta ma-ga mögött az ajtót.
Uhu bácsi olyan közel lakottMenyushoz, hogy az ajtócsap-kodást is hallotta és az idegesmorgolódását is. Most is csakcsóválta a fejét, és csendesen aNagy Királlyal kezdett beszél-getni.
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Ha nem jött volna el...

Kiss Adina



– Bárcsak megértené ezen akarácsonyon, hogy mi lenne ez-zel a világgal, ha nem jöttél vol-na el… - mondta Uhu bácsi, ésöreg bagoly létére, elsírta magát.
Másnap reggel Menyus nagylármára lett figyelmes, gyorsanki is ment az ajtón, azaz ki akartvolna menni az ajtón, ha a há-zán ajtó lett volna, azaz, ha egy-általán háza is lett volna.
– Hol van a házam? – kiáltottaidegesen. Mert a hideg pusztaföldön ébredt fel.

Kerek-erdő nem volt az a ba-rátságos és szép erdő, mint teg-nap este. Helyette egy rém-álomhoz hasonló helyen ébredt.A szomszédjai is hajléktalanokvoltak, és úgy néztek ki, minthahetek óta semmit sem ettek vol-na. Mindenki mindenkivel ve-szekedett, gúnyolták egymást,civakodtak. A Nyúl család tagjaiegymást bántották, és hamaro-san ahányan voltak annyi feleszéledtek a félig leégett és tönk-retett erdőben. Marci Mókusépp egy tobozt vágott Méli fejé-hez, mert az nem készítette elidőben a reggelit.
Uhu bácsi épp FakopáncsFerkóval veszekedett, mertfelébresztette.

– Mi történt veled Uhubácsi?- kérdezte Meny-us csodálkozva. – Tesosem szoktál vesze-kedni.
– Te meg ki vagy ésmit szólsz bele a dol-gaimba? – kiabáltUhu bácsi.

– Mi lett Kerek-erdővel? Tegnapmég nem így nézett
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ki, mindenki a karácsonyra ké-szült – sápadt bele az ijedségbeMenyus.
– Karácsony??? Ez a menyétvagy részeg vagy elment azesze – motyogott magában Uhubácsi – És mi az a karácsony?Sosem hallottam még róla.
Ezt Menyus is hallotta, és acsodálkozástól nem tudta mitcsináljon, úgy gondolta, hogyUhu bácsinak ment el az esze.Eszébe jutott valami. Gyorsanodaszaladt a civakodó mosó-medvékhez, és beszélgetni pró-bált velük, de a nagy civako-dásban ő is kapott egyet a fejé-re. El is menekült onnan, gon-dolta, hogy elmegy Rőtt Róká-

hoz, de nem tudta, hogy mi-lyen irányba induljon, mertKerek-erdő mostani kinéze-te nem volt ismerős a szá-mára.
Órákig kóborolt az erdő-ben, és próbált valakivel be-szélgetni, de senkivel nemtudott értelmesen beszélni.És amikor a karácsonyt em-legette, mindenki úgy nézettrá, mintha a menyétnek el-ment volna az esze. Amikora patakhoz ért, nem bírt to-vább menni, leült egy kőreés keservesen zokogni kez-dett.
– Én mindig is gyűlöltema karácsonyt, mert azt hit-tem, hogy a Nagy Királynem létezik, az csak egy ki-talált mese. Ó, de most márazt sem tudom, hogy az avalóság vagy ez a mostaniszörnyűség, amit Kerek-er-dőben látok. Bárcsak egyrossz álom lenne ez azegész!!! – sírt Menyus.
Ekkor kopogás ébresztettefel Menyust. Amikor kinyi-totta a szemét, újra az ott-honában volt. Gyorsan kiug-rott az ágyból, és az ajtóhozsietett. Uhu bácsi állt az aj-tó előtt.
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– A Nagy Király küldött, hogyelmondjam neked, hogy téged isnagyon szeret! – mondta Uhubácsi és egy tányér süteménytnyújtott a menyét felé.
– Igen, igen, tudom! Mostmártudom, hogy a Nagy Király léte-zik, és azt is, hogy itt járt ezen avilágon, mert ha nem jött volna,akkor nem lenne szeretet, nemlenne békesség, nem lenne örömebben a világban. Mindenkicsak a rosszat tenné. Jaj, és el-képzelni sem tudom, hogy le-hetne így élni – mondta zokogvaMenyus és Uhu bácsi nyakábaborult.
– Én nem tudom, hogy mittettél vele, Drága Királyom, denagyon köszönöm! – imádkozottUhu bácsi.

Menyus mindent elmeséltUhu bácsinak. A menyét éle-te ettől az álomtól megválto-zott. Beköltözött a Nagy Ki-rály a szívébe, és vele együttaz öröm, a békesség és a sze-retet is.
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A karácsonyi történettel – úgy ahogyan álta-lában színdarabokban, versekben, könyvek-ben és filmekben elmesélik – az a baj, hogysok hiba, ferdítés van benne. Az egyetlenmegbízható feljegyzés Isten szavában, a Bib-liában található.
Valóban szamárháton utazik Mária Betle-hembe? Lehet, de több más lehetőség isfennáll. A Biblia csak annyit mond, hogy Jó-zseffel ment.
Mária azon az éjszakán érkezett Betlehem-be, amikor a gyermek Jézus születésétvárták? Isten szava csak annyit állapít meg,hogy „amíg ott voltak (Betlehemben), eljöttszülésének ideje” (Lukács 2,6). Sokkal elkép-zelhetőbb, hogy jóval a születés előtt érkez-tek a városba.
Beszélt József vagy Mária vendégfogadó-sokkal? Lehet, de arra nincs megbízhatóbibliai bizonyíték, hogy elhiggyük: igen, be-széltek. Sokkal valószínűbb az, hogy Máriaés József tulajdonképpen egy házban voltakmegszállva rokonaikkal együtt, és nem vala-mi bibliai időkből való szálloda mögött.
Jézus istállóban született? Vagy csűrben?Netalán barlangban? A Biblia egyszerűencsak annyit mond, hogy Jézust jászolba (ál-latetetőbe) fektették, mert a szállásonnem volt hely. Bibliai archeológusokszerint Jézus valószínűleg rokonokházában született, de a lakott szo-bákon vagy a vendégszobákon kí-vül eső helyiségben.
Énekeltek az angyalok a pászto-roknak Betlehem városán kí-vül? A Biblia csak annyit mond,hogy megjelent egy angyal, be-szélt hozzájuk, majd „mennyeiseregek sokasága jelent meg azangyallal, akik dicsérték az Istent”(Lukács 2,13).

Jött-e három király teveháton ülve meglá-togatni az újszülött Jézust? A Biblia nembeszél királyokról, tevékről. Csak annyitmond, hogy „bölcsek” jöttek. Három drágaajándékot említ: aranyat, mirhát, tömjént, denem adja meg a bölcsek pontos számát. Abölcsek egész biztosan nem akkor látogattákmeg Jézust, amikor még a jászolban feküdt:minden bizonnyal Jézus templomban valóbemutatása után érkeztek (Lukács 2,22-39).A szó, amit itt a Biblia Jézusra használ,„gyermek” és nem „újszülött”. Lehetséges,hogy a kis Jézus már járt és beszélt is akko-riban.
Jézus december 25-én született? A Biblianem említ dátumot vagy hónapot. Egyikprobléma a decemberrel az, hogy mivel eb-ben az időszakban hideg volt és a földek ter-méketlenek voltak, nehezen elképzelhető,hogy „pásztorok tanyáztak azon a vidéken aszabad ég alatt” (Lukács 2,8). A szokás azvolt, hogy a nyájat ősztől tavaszig tartottákkinn a mezőn. Ugyanígy a tél rendkívüli al-kalmatlan időszak lett volna a várandós Mári-ának a hosszú út megtételére (Názáret-Bet-
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Így született: bal lába ép, ajobb azonban összezsu-gorodott. Józsefnek hívták,
nyolc éves volt, falujának legbol-
dogtalanabb kisfiúja. Mégsem sán-
ta lába miatt bánkódott, hanem
édesanyja miatt, akit éjjelenként
szörnyű rémálmok gyötörtek. Apja
már nem élt, így József volt anyjá-
nak egyetlen támasza, ám József
éjjel-nappal tehetetlennek érezte
magát.

Aznap reggel borús idő volt. A
madarak nem csiripeltek, csak a
szél borzolta a füvet, fákat. Anyja
egész éjjel hánykolódott, kiabált,
így a kimerültségtől nem kelhetett
korán. József éppen a házkörüli
munkát végezte bicegve, amikor
betoppant zihálva Hanna néne, a
tejárus.

– József, azonnal keltsd fel anyá-
dat! Itt a Próféta, akiről úgy hírlik,minden betegséget megtud gyógyítani!

– Mit beszélsz, Hanna? – szólalt
meg anyja a háta mögött. Tágra
nyílt szemei alatt fekete karikák,
keze reszketett. Nemso-
kára már úton voltak.

lehem közti távolság 105 km). Való-színűbb, hogy az események szep-tember végén történtek, amikor asátoros ünnepet ülték, s amikorilyen utazás elképzelhetőbbnek tű-nik.
Miért ünnepli sok keresztény kará-csonyt december 25-én, ha Jézusnem akkor született? Eredetileg de-cember 25. jeles ünnep volt, amikora nap évenkénti visszatéréséről em-lékeztek meg. December 21. a télinapforduló (az év legrövidebb nap-ja), és december 25. volt az a nap,amikor észrevehetően hosszabbod-tak a napok. Így tehát, mivel senkisem tudta biztosan Jézus Krisztusszületésének idejét, az egyház ezt anapot választotta, hogy a pogányünnepet egy keresztény ünneppelhelyettesítse.
A sok tévedés Krisztus születésévelkapcsolatban rámutat arra, mennyi-re fontos mindent amit hallunk, leel-lenőrizni a Biblia fényében. A Bibliáéaz utolsó szó. És a Biblia világosanelmondja, hogy Jézus igenis szűztőlszületett, Betlehem vá-rosában, úgy, ahogyazt sok évvel azelőttprófétálták. Isten Fiaember formájábanjött el, hogy örökmegváltást biztosít-son mindenki szá-mára, aki elfogadjaés követi Őt.
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Hanna néne egyik, anyja másik felől tá-
mogatta, így vonszolták magukat végig a
falun.

Mire a faluvégre értek, már annyian
várták a Prófétát, hogy Józsefnek esélye
sem volt közel kerülni hozzá.

– Hogyan jut mindenkire idő? – kér-
dezte anyja kétségbeesetten egy mellette
sárguló, köhögő koldustól.

– Nem jut! Azt mondják, asszony, azis elég, ha valakire ráesik azárnyéka. Már attól is meggyógyul!
„Csak az a baj,” gondolta szomorúan

József, „hogy nincs napsütés. Hanincs fény, árnyék sincs!”
Éppen ahogy kigondolta ezt, a fel-hők mögül előbukkant anap. Nem sütött forrón, csak éppen ki-

csit megmelengette arcukat. És ekkor jött
a Próféta.

Mindenki leült a földre, így József vet-
hetett rá egy pillantást. Egyszerű, poros
vászonruhája volt. Arca széltől fújt, ked-
ves, szakálla is olyan, mint a többieké. Az

előtte lévők ágaskodni kezdtek, így
eltakarták Őt előle. De az árnyéka
még így is rávetült József és anyja
fejére.

Ettől a perctől fogva minden
megváltozott.

József érezte, hogy bizseregni
kezd a jobb lába. Háta mögött any-
ja a szívéhez kapott, mintha egy
óriási rémálom hullott volna le ró-
la.

– Hogy hívják a Prófétát? – kia-
bálta túl József a tömeg ricsaját.

– Jézusnak – mondta a mellette
lévő vak, aki most egyenesen ráné-
zett és hatalmas hahotában tört ki.

„Szabadító. Ő nemcsak egy próféta!” – gon-
dolta csillogó szemmel József, és
ráállt a jobb lábára.
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Bevallom őszintén, az élő mű-sor lejárta után a neten bele-belenézek az X Faktorba. (Így anélkül hallgat-hatok meg egy-egy produkciót, hogy mindenlecsót végig kellene nézzek). A zene miatt, megmert egy-egy szereplő hangja vagy személyisé-ge kíváncsivá tesz. Az is igaz, hogy szeretek té-mában lenni – szóval közbe belenézek. Nemtaláltam sem a versenyzők sem a mentorok kö-zött példaképet. Miért? Mert nincsenek ilyenvágyaim. Nem vagyok zenész, művész, és hí-resség se akarok (már) lenni.
Nincs a szobám falán poszterkép senkiről –pedig az utóbbi időben gondolkodtam rajta,hogy tennék! El tudjátok ezt képzelni?!! Hiszenmég tinédzserkoromban sem gyűjtöttem posz-tereket... De van egy portré amit egy Akianenevű kislány festett, annak másolatát kiten-ném a falra. Ki én! (Szerintetek mosogatógéphelyett kérjem ezt az angyaltól? :P)
Vicces, de az én példaképeim – nem, nemárulom el, kik azok – mind férfiak. (Vagy in-kább szomorú? Az agyam lehet, hogy nemannyira nőies?) Viccet félretéve, azért lettekpéldaképeim valamiben, mert nagyon jól csi-náltak valamit, amiben én kezdő vagyok. Ésazért is, mert valahogy lelkesítenek, motivál-nak.
Jól csinálják, vagyis Siker-S-ek, van ben-nük egy S. Ez hívja fel rájuk a figyelmet.
Őrültségnek tűnt, amit csináltak, de bele-vágtak, kitartottak benne. Nem kell rosszragondolni, nem szamárság-őrültséget csináltak.Azt akarom mondani, hogy ők kockáztattak,miközben mások nem értették meg, miért te-szik amit tesznek, megéri-e, de őket ez nem ál-

A 2014. - 3. lap-szám rejtvényének meg-fejtése: „testvérül születika nyomorúság idejére”(Péld 17,17).

Akiane Kramarik 1994-ben szüle-
tett, az USA-ban. Jelenleg 20 éves.
A családja hitetlen volt, de Akianét
kisgyermekkortól megszólította Is-
ten, és elkezdett hinni benne. Külön-
leges tehetséget kapott az Úrtól. Már
négy éves kortól rajzolt, festett. A
fényképen látható, az Úr Jézust áb-
rázoló festményt 8 évesen festette.

Kui Enikő

22

Az én Hősöm

HARMATCSEPPEKkeresztyén gyermeklap
Megjelenik a Romániai MagyarBaptista Vasárnapi IskolaiSzövetség gondozásában.ISSN 2066-4184

Szőke Réka: szerkesztő
Havas Péter: tördelés, grafikaLevélcím: Szőke Réka,447170 Lazuri nr. 324,jud. Satu Mare, ROe-mail:rekaharmat@yahoo.cominternet:harmatcseppek.home.ro



Tiniknek
lította meg. Szóval így lett be-lőlük nagy Ő. (Az önző őrültekcsak kicsi ö-t kapnak .)

Hittek valamiben, ami raj-tuk kívül mutat: egy álomban,látásban, elvekben. Ehhez ra-gaszkodtak, így H-át ez segí-tette őket azzá, akivé lettek.
Olvassátok össze visszafeléezt a három betűt: S-Ő-H.
Hős valakiből úgy lesz, hahisz valamiben, őrültségnektűnne bár, de megteszi amitkell, és sikeresen véghezviszifeladatát. Néha megtörténik,hogy a hős belehal, de attólhős, példakép marad.

És a poszterem? Akiane azt avalakit festette meg, aki hittbenne, hogy sokat érek, ezértideköltözött, úgy intézte, hogymegismerjem, olyan barátom lett,aki minden titkomat ismeri.Harcolt értem és győzött, ígymostmár biztosítva örökre a jö-vőm. Sokan nem értették, miértteszi, de őt ez nem zavarta. Hi-hetetlen próbákon ment át, kibírtmindent: fájdalmat, magányt, tá-volságot attól, akit legjobbanszeretett, még a halált is! – csakhogy az Övé lehessek. Nemsoká-ra ünnepelhetjük a szülinapját.Ja, Jézus az én hősöm.
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Gyermekkoromban elégszegények voltunk.
Anyuka előteremtette a legfonto-
sabb ruhadarabjainkat. Isten jó-
szívű emberek segítsége által is
gondoskodott rólunk. A Vöröske-
resztben minden hónapban kap-
tunk egy csomagot, amelyben éle-
lem volt.

Bár nem szűkölködtem, télen
volt meleg kabátom, nyáron
könnyű ruhám, egyszer mégis rám
tört a vágy egy szép pöttyösnyári ruha után.

Nem kérhettem anyukától, mert
nem tudott volna venni nekem. Apu-
káról abban az időben azt sem tudtuk,
él-e. De a gyülekezetben azt tanultam,
hogy Isten meghallgatja ké-résünket, ha hittel jövünk hozzá.
Ezen elgondolkodtam. Még nem volt
alapos hitem, készítettem a szívemet
Isten felé.

Egy délután elhatároztam, hogy le-velet írok Istennek. Kérek tőle
egy ruhát. Leírtam neki, miért fordu-
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lok hozzá. Hiszem, hogy igaz, amit
tanultunk a Bibliából, hiszem, hogy
fog segíteni. Leírtam pontosan, mi-
lyen ruhát szeretnék. Aztán megkö-
szöntem előre, és a papírt eldugtam
a párnám alá. Ne láthassa meg csak
a Jóisten.

Pár nap múlva elfelejtettem a ké-
résemet, nem gondoltam a ruhára.
Akkor kaptuk meg a segélycsoma-
got. Cukorkát, kenyeret kerestünk
benne, de az első dolog, amit megta-
láltam, az az én új ruhám volt.Pontosan olyan, amilyen-nek leírtam. Egyezett a színe és
mintája. Kértem rá egy kis piros
masnit, és az is volt rajta. Örömöm-
ben csókolgattam a levelet. Az a kis
szelet papír bizonyította, hogy Isten
szeret. Nagyon boldog voltam.

Csak estére jutott eszembe, hogy
ezt a ruhácskát hetekkel azelőtt már
feladták, hogy én kitaláltam volna,
hogy kérek Istentől.

Azóta bízok benne. Hi-
szem, hogy minden gondomat ráte-
hetem. Nem a piros pettyes ruhács-
káért hiszek benne, hanem az atyai
szeretetéért, amely olyan gazdagon
árad rám.

Minden évben igyekeztünk
szépülni, újulni. Most ismét
munka vár rank, itt az idő, hogy
új köntösben, még gazdagabb
és érdekesebb tartalommal tölt-
sük meg a lapot.

Tudnotok kell, hogy jövőre
negyedévente fog megjelenni a
Harmatcseppek. Nem lesznek
előfizetések, hanem lapszá-
monként lehet megvásárolni.
Érdeklődjetek bátran tanítóitok-
nál, a VISZ vezetőségi tagoknál,
vagy a gyülekezetetek lelki-
pásztoránál.
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Mint a legtöbb mai em-
bert, őt is na-gyon érdekelte a pénz.

Mert a pénzzel jólét, siker, ha-
talom jár együtt. Ma is járja az
a mondás, hogy pénzen min-
dent meg lehet vásárolni, –
legalábbis azt gondoljuk. De
nézzünk csak néhány dolgot,amit pénzen nem le-het venni: békességet és
azt, hogy minket szeressenek;
egészségügyi ellátást lehet
venni, de egészséget nem.
Kapzsiság miatt sok ellenségre
teszünk szert, sőt a Biblia sze-
rint minden rossznak a gyöke-
re, a pénz szeretete.

Na hát hősünk is ebbe a
csapdába esett bele. Az átla-
gosnál is alacsonyabb termete
miatt szeretett volna bizonyí-
tani, és a leigázó hatalomnak

Alkoss értelmes szavakat az összekevertbetűkből, majd a szürke mezőkbe kerülőbetűket írd be a vastagított négyzetekbe.Az így kapott megfejtést küldd be címünkrefebruár 20-ig. 
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gyűjtötte az adót saját népé-
től. Ezzel nem kevés megve-
tést szerzett magának.Ekkor jött Ő! ... Szegé-
nyen, porosan, a gyaloglástól
elcsigázottan. Mit akarhat Je-
rikó dúsgazdag embere egy
vándortanítótól, akinek nem
volt hova fejét lehajtania, és a

tanítványok közös kasszájából élt?
Talán azt a megmagyarázhatatlan
valamit, ami nélkül nem egész az em-
ber, mégha az egész világot megnyeri
is. A lelke vágyott erre a ta-lálkozásra, fára mászott és várt.

Ekkor találkozott a tekintetük.A Mester nevén szólította,
és ebben minden benne volt. Szavak-
kal nem lehet körülírni azt a szívdob-
banásnyi élményt. Benne volt a múlt,
a jelen és a jövő. Szavában csengett a
Kezdet, a Golgota és a Mennyország.
A döntés hamar megszületett:nem kell többé a régi; életébe,
házába, családjába Jézus költözött.Az üdvösség a világ min-den kincsénél többet ér! –
Így van Zákeus.
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El kell ismernem, hogy szeretem a fahéjízét és illatát, ezért elkerülhetetlen, hogy té-len mézeskalács készüljön nálunk. Mindenháziasszonynak van egy jól bevált mézes-kalács receptje, a formázásban, ill. a díszí-tésben mindig jól jön egy friss ötlet.
Íme néhány általam is kipróbált tipp:
Ha fehér cukormázzal (íróka) díszítem amézeskalácsokat, akkor mindig gyúrok egyjó evőkanál kakaót a tésztába, sütés előtt,így mutatósabb lesz a végeredmény.
Az íróka hozzávalói:
– 1 tojásfehérje– 20 dkg kristálycukor– 2 csapott evőkanál étkezési keményítő– 1 teáskanál citromlé / ecet– ételfesték több színben
A kristálycukrot kávédarálóval porrá őröl-jük, majd átszitáljuk, így biztosan nem ma-rad benne nagyobb szemcse. Hozzávegyít-jük az étkezési keményítőt. A tojásfehérjéta robotgép habverőjével kezdjük keverni,fokozatosan adagolva hozzá a porcukrot,majd a citromlét is. Nem lesz szükség azegész cukormennyiségre, csak annyit te-szünk bele, hogy sűrűn folyós állagú legyen(kb. 15-17 dkg). Addig kell verni, amíg jólkifehéredik a hab.
Terülőmázat ebből készítünk, úgy, hogykis pohárban egy-két evőkanál masszátpár csepp vízzel folyósabbra hígítunk.
Minden írókát külön nejlon-zacskóba töltünk, tetejüket el-gumizzuk. A terülőmázaszacskó sarkára nagyobblyukat vágunk, a többirecsak picit.

Az írókával keretetrajzolok a díszítendőforma szélére, és hagyom kicsit megkemé-nyedni. Ezután töltöm ki a terülőmázzal. Miu-tán megkeményedett díszíthetem ételfestékkelszínezett írókával, vagy fehér írókával. Hasz-nálhatok cukorgyöngyöket is a díszítéshez.
A gyertyatartóhoz a két elemet a díszítésrehasznált írókával ragasztom össze. Az alsócsillag tömör, a felső csillagból sütés előtt márkivághatok egy kis kört, de semmiképp se le-gyen nagyobb, a mécses méreténél. Sütésután méretre igazítom.
Szalvétatartóval is próbálkoztam. Ekkor afenyőfa alakú oldalakba egy-egy fogpiszkálótszúrtam. Ezzel állítottam bele az alapba. Ra-gasztáskor itt is ugyanazt az írókát használ-tam, mint díszítésnél.
Az emberke formát díszítettem színes cu-korkákkal. Ezeket a cukorkákat, színes csoki-golyókat is írókával ragasztottam a formákra.
A különböző formákkal kiszúrt elemeketegymás mellé fektettem sütés előtt, és sütésközben ezek összeragadtak. Így készülhettekdíszek, adventi koszorúk.
Jókedvű sütögetést! (Forrás: www.moha-konyha.hu)
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Az iskolakezdés előtti nap, szep-
tember 14-én, a székelyföldi hála-
adónappal egybekötve,idén is meg-
tartottuk a székelyföldi gyerekek ré-
szére a II. Székelyföldi Bibliai Tu-
dóska című bibliai versenyt a Hargi-
ta Táborban.

Három korosztály versenyezett és
bizonyíthatta be tudását
és rátermettségét az
adott témában: az 1-2.
osztályosok, 3-4. osztá-
lyosok és a tinédzserek
csoportja. Míg tavaly az
Eszter könyve, ebben az
évben a Dániel könyve
volt felhagyva a gyere-
keknek olvasni, tanulmá-
nyozni.

A verseny végén min-
den résztvevő kapott
ajándékot, de a legügye-
sebbek nyári táborozást
is nyertek jutalmul. Ezen-
kívül volt éneklés, játék
és kézimunka is, ame-
lyen örömmel vettek
részt kicsik, nagyok egy-
aránt.

Öröm volt nézni a gyerekek lelkesedését, kitartá-
sát és komolyságát. Az Úr áldja meg Igéjét gyer-
meki szívükben.

Az ovisokról és az előkészítősökről sem feled-
keztünk meg: ők izgalmas foglalkozáson vehettek
részt. A jövőben, ha majd odanőnek, ők veszik át a
mostani versenyzők helyét.

Beszámoló a II. Székelyföldi Bibliai Tudóskáról 30
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Hozzávalók:
– két bögre liszt
– egy bögre só
– két evőkanál olaj
– ételfesték
Ezeket jól össze kell gyúrni, az ételfesték kivételével. Mikor szép si-
mára összeállt, el kell osztani annyi részbe, ahány színt szeretnél
használni. Mindegyik részbe bele kell gyúrni a festéket, és már lehet
is nyújtani. Míg egyik színnel dolgozol, a többit érdemes fóliába csa-
varni, hogy ne száradjon meg a külseje.

Kézimunka

30

31

Karácsonyfadíszeksólisztgyurmából
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A tartalomból:

Igazi hosökkerestetnek
A 4. lapszám témája:akik Jézussal találkoztak

Jézus a hosöm – 4. old.
Mennybol az angyal – 6. old.

A hála szaporít – 8. old.
Itt vagyok, ne félj! – 10. old.

Tudóska: Utazás Betlehembe – 11. old.
Labirintus – 14. old.

Mese: Ha nem jött volna el... – 15. old.

Rejtvény – 26. old.

Kvízkérdések az angyalokról – 7. old.

Örömteli sütés – 28. old.

Karácsonnyal kapcsolatos tévedések – 19. old.
Az árnyék – 20. old.

Levél a Jóistenhez – 24. old.

II. Székelyföldi Bibliai Tudóska – 30. old.

Pénzt vagy életet – 26. old.

Kézimunka - sólisztgyurma díszek – 31. old.

Az én hosöm – 22. old.

Vágd ki a könyvjelzőt és ragaszdfel egy általad választott színeskartonra.

Harmatcseppek könyvjelző




