
Babilon királya győzött Jeruzsálem felett. Rom, hamu mindenütt. Smég a város jövőjét jelentő ifjakat is mind összeszedték, rabként vit-ték magukkal. A király terve az volt, hogy ezeket az értelmes ifjakat a sajátszolgálatában állítsa, ez volt az egyetlen oka, hogy életben hagyta őket. Deelőtte meg kellett tanulják azt enni, inni, mondani, gondolni, látni, tenni,érezni, amit a király akart. Mindent el kellett felejteni az eddigi életükből,még a neveiket is megváltoztatták, hogy nehogy megakadályozza őket ab-ban, hogy azt tegyék, amit a királyt akar. De volt köztük négy fiatal...
„Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a ki-rály ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte afőudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyez-nie. Isten a főudvarmestert jóindulatra és szeretetreindította Dániel iránt” (Dániel 1,8-9).
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Hatodikos lehettem, amikor részt vehettem egy szavalóversenyenMagyarországon. Ahogy közeledett a verseny, egyre jobban izgul-tam. Próbáltam magam nyugtatni, hisz már kisgyermekként a Bibliábólrengeteg olyan történetet ismertem, amikor nehéz helyzetben valaki Is-tenhez imádkozott, ő pedig válaszolt az imára. Hittem, hogy ilyen hely-zetben is lehet Isten segítségét kérni. Imádkoztam ezért.
Végre elérkezetta nagy nap. Az is-kola díszterme volt averseny helyszíne, demivel mi jóval hama-rabb érkeztünk, ezérta színpad mögötti te-rembe vezettek, aholvárakozhattunk kezdé-sig.

A versmondás befeje-zésekor, a zsűri visszavo-nult megbeszélésre, mipedig izgatottam vártukaz eredményhirdetést.Időközben valami eszem-be jutott, ami a színpadmögötti teremben ma-radt, így bementem érte.

Nem volt könnyű dolguk, ellenséges területen, családtól távol, mindigaz árral szemben.
Hogy mi minden történik velük? – megtudhatod ha elolvasod Dánielkönyvét a Bibliából, vagy tovább lapozod a Harmatcseppeket...
„A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mintDániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak.Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszerokosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójá-nál” (Dániel 1,19-20).

Egy porcelánváza története
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Mire kijöttem már felsorakoztat-ták a díjakat: rengeteg könyv, ér-dekesebbnél, érdekesebb. Mégis afigyelmemet egy porcelánvázaragadta meg. A színpadról lejővevolt lehetőségem egészen közelrőlmegcsodálni: fekete-fehér, ara-nyozott, virágmotívummal és nőialakkal díszített volt. Soha nemláttam előtte még hasonlót sem.Lepergett előttem, mi lenne, hamost véletlenül lesodornám, el-törne, aztán a díjkiosztón kide-rülne, hogy épp az én nyeremé-nyem lett volna. Igyekeztem na-gyon óvatosan a helyemre menni,és végig az a váza járt az eszem-ben: bárcsak az enyém lehetne!
Aztán a díjkiosztón kiderült,hogy a szervező város különdíja-ként valóban az enyém lett a vá-za. Egy eredeti, kézzel festettHollóházi Porcelán váza.  Kép-zelhetitek azt az örömöt!
Nagyon vigyáztam rá, különle-ges ereklye lett a számomra. Ar-ra emlékeztetett, hogy van Vala-ki aki ismeri vágyaink, terveink,ismeri gondjaink, és kész segíteninekünk.
A váza már nincs meg. Tavaly,egy sietős pakolás alkalmávalnagy csörömpölésre lettünk fi-gyelmesek. Egy nehezebb tárgykicsúszott a kézből, pont rá a vá-zára. Darabokra tört. De az aValaki, akire emlékeztetett mégma is létezik, és nap mint nap ottáll mellettem. Elmondhatom neki

örömöm, bánatom, segítségét, tá-maszát kérhetem. No nem úgy,hogy bármit megad, ami eszembejut, nem is úgy, hogy elmondomneki kérésem, és Ő, mint egy auto-mata teljesíti. Ő tudja mi nekem alegjobb, azt adja, ami nekem szük-séges.
Volt úgy, hogy valamiért lelkesenimádkoztam. Tudtam, hogy sem-mibe kerülne Neki azt megadni.Épp akkor olvastam Dániel és tár-sai történetét a tüzes kemencében,hiszen Nabukodonozor király szob-ra előtti hajlongást megtagadták.Ezek a fiúk nem ijedtek meg az égőtüzes kemencétől sem. Akkor semtagadták meg Istent. Tudták mi-lyen hatalmas Istenük van, „...hanem tenné is!”
Nem az a legnagyobb dolog, haIsten minden kérésemet teljesíti,hanem az, hogy Ő minden helyzet-ben ott van mellettem, jelenlétebátorít, erőt ad, kitartást.
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Dániel és társai erős hite, bá-
torsága és Isten iránti sze-

retete igencsak megérintett már ki-
csi koromban.

Nagyon megtetszett, hogy Dániel
akkor is imádkozott Istené-hez, amikor megtiltották ezt, és
halállal fenyegették. Visszagondol-
va, én elég gyakran kihagytam az
imádkozást, pedig senki nem fenye-
getett. Hidd el, olyankor nem is volt
szép napom, könnyebben meghara-
gudtam másra, nehezen bocsájtot-
tam meg. Sajnálom is nagyon!

Most lenne egy kérdésem: Tele tudnál mondani a legked-
vesebb csokidról, vagy éppen amit a
legjobban szeretsz azért, mert vala-
ki ezt kéri tőled? Képzeld, Dániel és
barátai képesek voltak lemondani a
finomabbnál finomabb ételekről és

italokról –
amiket bálványoknak mutattak be
–, hogy tiszták maradja-nak, pedig mondhatták volna,
hogy ők úgysem hisznek a bálvá-
nyokban. De inkább zöldséget reg-
geliztek, ebédeltek, és vacsoráztak
napokon keresztül. Mégis sokkal
szebbek és bölcsebbek lettek, mint
a többiek azért, mert nagyon sze-
rették Istent.

Ami ugyancsak nagy hatással
volt rám, hogy Dániel társai, Ana-
niás, Misáel és Azariás semmi-képp sem borultak le a ki-
rály szobra előtt. Nagy parancsot
szegtek meg, de tudták, hogy Va-
laki sokkal hatalmasabb áll mel-
lettük. Nem fordultak el Istenüktől
akkor sem, amikor a kemence tü-

Példák, akiket követhetsz
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zével fenyegették őket. Te elmernéd mondani bárhol és
bármikor, hogy hiszelIstenben annak ellenére,
hogy kicsúfolnának, bántanának
emiatt? Engem sokat csúfoltak
a hitem miatt, de akárhány-
szor kimondtam, hogy
szeretem Istent, mindigbékesség volt aszívemben. Például:
egyik osztálytársam sok-
szor csúnyákat mondott
Istenre, Akire akkor
már Mennyei Apukám-
ként tekintettem. Gon-
dolom, ha szüleidet csú-
folnák, nem esne jól ne-
ked, ugye? Tehát rá-
szóltam, hogy ne be-széljen úgy, mert én
sem csúfolom az apuká-

ját. Nem értette a dolgot, s elmondtam,
hogy nekem Isten olyan, mint az apu-
kám. Éreztem, hogy helyesencselekedtem, és boldog voltam.

Az Úr Jézus elmondta,
hogyha Őt kigúnyolták, ak-

kor a tanítványait is gú-
nyolni fogják, tehát engem

is, téged is. De érdemesbátran beszélniRóla, mert akkor Ő is
bátran fog beszélni ró-
lunk a mennyben, és he-
lyünk lesz ott, így mi is
megmenekülünk, mint a
három fiatal a kemence
tüzétől. Isten Dánielék-
nek is bebizonyította,
hogy ha nem tagadják
meg Őt, Ő semhagyja el azövéit soha.
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Bizonyára ismeredDániel és háromtársa történetét. Olyan korban
éltek ők, amikor a zsidó nép éle-
te nagyon rosszra fordult. Egy
ellenséges nép, a babiloniakelpusztították Jeruzsá-lemet, és rabul ejtették lakos-
ságát.

Nehéz és szomorú utat tettek
meg Dániel és társai Jeruzsá-
lemből Babilon fővárosába. Mind
a négyen előkelő szárma-zású ifjak voltak, ezért a pa-
lotába vezették őket, hogy ott
majd a királyt szolgálják.

Ez a palota azonban adorbézolás és bálvány-imádás székhelye volt. Pogány
emberek, gonosz környezet, egészen
más, mint a régi otthon.

Ha belesimulnának, talán egysze-
rűbb lenne… Akkor talán jobban meg-
tűrnék őket. De nem ezt tették.

„Dániel eltökélte az ő szívében,
hogy nem fertőzteti meg magát a
király ételével és borával” (lásd 1.
rész 8. vers). És ha elolvasod Dániel
könyvét, megérted, hogy ezeknek az
ifjaknak eltökélt szándékuk volt, hogyhűségesek maradnak atyáik
Istenéhez.
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Ehhez az eltökéltséghez iga-
zodtak, amikor elutasították a
király ételét, amikor tűzhalál-
lal szembenézve nem haj-tottak térdet a király
szobra előtt, amikor szigorú
rendelkezés ellenére Dániel
rendszeresen Istenhezimádkozott. Kerülhetett
bármibe, ők egy életen át ra-
gaszkodtak döntésükhöz,
imádták Istent és megvallották
Őt. Erről szólt az életük.

És ennek következtébenhatalmas dolgoknak
voltak tanúi. Megváltozott az
egész akkori világ.

A tüzes kemencébenA három barát kitartotthite mellett, még akkoris, ha életükkel kellett fi-zetniük érte. Tudták,hogy Istennek hatalmavan megmenteni őket,de ha nem tenné is, nemtagadják meg azt, akibeneddig is bíztak. Így egyhatalmas csodát élhettekát. A csoda láttán még ahitetlen király is rende-letben hirdette ki azegész országban, hogymilyen ez az élő Isten.

De a nagy dolgokat nem ők tették. Éle-
tüket felhasználva, Isten elvégezte, hogy
két ókori világuralkodó, Nabukodonozor és
Dárius megismerje a Dániel Istenét és
megparancsolta, hogy széles birodalmában
minden nép imádja Őt.

Szeretnéd-e látni, amint Isten nagydolgokat cselekszik környezeted-
ben?

Végy példát a három ifjúról és Dániel-
ről. Tökéld el szívedben, hogy egy életen át
Istenhez hűséges leszel, és ragasz-
kodj döntésedhez minden
nap. A többit bízd rá,
Ő megcselekszi.

A betűhálóban keresd meg és húzd ki mindazo-kat a szavakat, amelyek benne voltak ebben azüzenetben (Új fordítású Biblia – Dániel könyve3,33). A megmaradt betűket, az első oszlop te-tejétől kezdve, oszloponként összeolvas-va, megtudod, hogy milyen tanácsot ad

nekünk a Biblia életünk különböző helyzeteire nézve. Akönyvet, ahol megtalálod ezeket az igeverseket, kiol-vashatod a betűhálóban. De a részt és az igeversekszámát neked kell kinyomoznod.
Az igeverset igehellyel együtt küldd be címünkre július20-ig. A beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.7
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Karikázd be a helyes válaszokat! (A kérdé-sekre egy helyes válasz jelölendő, viszont azegyik kérdésnél több opció is van)
I. Nebukadneccár király milyen ifjakathurcoltatott el Jeruzsálemből?1. nemes származásúakat2. szép arcúakat3. okosokat
II. A király rendelete szerint az elhurcoltifjak:1. a király ételéből kellett, hogy egyenek2. a király napirendje szerint osztottáknapjaikat3. kötelesek voltak megjelenni a király la-komáin
III. A zsidó ifjak nem fogadták el a királyételét. Tíz napig1. gyümölcsöt ettek, és vizet ittak2. böjtöltek3. zöldséget ettek, és vizet ittak
IV. A babiloni bölcsek közül senki semtudta megfejteni Nebukadneccár álmát.Dánielt viszont Isten képessé tette erre.Hogyan?1. imádkozás közben2. barátaival való beszélgetés közben3. éjszakai látomásban
V. A bálványszobor méretei hozzávetőle-gesen:1. 3×30 m2. 4×40 m3. 5×50 m
VI. Dánielnek Babilonban új nevet adtak.Ez a név1. Baltazár2. Belsazár3. Azarjá

VII. Mit látott álmában Nebukadneccárkirály?1. Hét kövér és hét sovány ökröt2. Egy magas, dús lombú fát, amit az-tán kivágtak3. Egy kezet, amely felírta a falra: „me-né, mené, tekel, u-parszin”
VIII. Milyen sorrendben uralkodtak a ki-rályok, akik idején Dániel Babilonbantartózkodott?1. Nebukadneccar, Bélsaccar, Dárius,Cirus2. Nebukadneccar, Bélsaccar, Cirus,Dárius3. Nebukadneccar, Dárius, Bélsaccar,Cirus
IX. Miután Nebukadneccar állathoz ha-sonló sorban élt, de meggyógyult1. rendeletet adott ki, hogy mindenki aDániel istenét imádja2. áldotta és magasztalta Istent3. még jobban megkeményítette szívét
X. Dánielt azért vetették az oroszlánokvermébe, mert1. Jeruzsálem felé fordulva imádkozott2. Istenhez imádkozott, pedig meg volttiltva, hogy a királyon kívül bárki mástólkérjen valamit3. nem írta alá a királyi rendeletet

Megoldások:
I.–1,2,3II.–1III.–3IV.–3V.–1VI.–1
VII.–2VIII.–1IX.–2X.–2
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Egészítsd ki a következő mondatokat érte-lemszerűen. Ha végeztél, ellenőrizd a meg-adott igehelyek segítségével: (Ha nem ispontosan azt a szót írtad, amelyiket a Bibliatartalmazza, de a mondat értelme ugyanaz,meg lehetsz elégedve magaddal, ami a bib-liaismeretedet illeti.)
1. Miután eltelt egy bizonyos idő, az elhurcoltzsidó ifjakat a király elé vitték és a király„__________-nak/nek találta őket egész or-szága minden mágusánál és varázslójánál”.
2. Mikor egy bölcs sem tudta megfejteni a ki-rály álmát, ő „igen nagy haragra gerjedt és el-rendelte, hogy __________________ a babi-loni bölcseket mind”.
3. Ekkor Dániel hazament társaihoz, elmond-ta nekik a király kérését. Aztán„____________ a menny Istenéhez”.
4. A király egy nagy _____________ látott lá-tomásában, amelynek feje aranyból, melle éskarjai ezüstből, hasa és oldala rézből voltak.

5. A látomás megfejtése után a király meg-jutalmazta Dánielt és „Babilon város________________ tette”.
6. „Megparancsoljuk nektek, hogy amintmeghalljátok a kürt, síp, citera hangját,__________________ az aranyszoborelőtt!”
7. „A három férfi, Sadrak, Mésak és__________ pedig megkötözve az izzó tü-zes kemencébe esett.”
8. „Mily nagyok Isten jelei, mily hatalmasakcsodái. Az ő ____________ örök____________, és uralma megmarad nem-zedékről nemzedékre.”
9. Bélsaccar lakomáján előhozták az aranyedényeket, amelyeket a _____________________ hoztak el.”
10. „Dániel napjában ____________,________ ________ imádkozott”.

1.–„okosabbaknak”(Dán1,20) 2.–„végezzékki”(Dán2,12) 3.–„irgalomértkönyörögtek”(Dán2,18) 4.–„szobrot”(Dán2,31) 5.–„kormányzójává”(Dán2,48) 6.–„boruljatokleéshódoljatok”(Dán3,5) 7.–„Abédnegó”(Dán3,23) 8.–„királyságaörökkirályság”(Dán3,33) 9.–„ajeruzsálemitemplomból,azIstenházából” (Dán5,3) 10.–„háromszor,térdenállva”(Dán6,11)
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A Hargita Tábor nem csak játszást,
kézimunkát és bibliai történeteket

adott, hanem egy örökké felejthetetlen él
ményt is nyújtott. A táborban közelebb
tudtam kerülni az Úrhoz a tanítókkal és az
amerikaiakkal. Első nap nehezebb volt,
mert még senkit sem ismertem. A beil
leszkedés könnyebb volt azért, mint más
hol, mivel az Isten fiaival lehettem.

Első nap este, amikor az istentisztelet
volt, akkor az amerikaiak bizonyságtevése
egyre inkább biztatott abban, hogy az Úr
Jézus velem is akar valamit munkálni.
Egyik este az alkalom után lehívtak a ké
zimunkaterembe, hogy imádkozzunk Is
tenhez azért, hogy segítsen nekünk a tiszta
ruhát felvenni, meg a koszos ruhát, tele
bűnnel levetni. Mikor megérkeztem a ké
zimunkaterembe, kevés gyerek volt ott a
sokból. Csak egynegyede jött le imádkoz
ni. Két csoportra voltunk osztva, lányok és
fiúk. Mikor elkezdtünk imádkozni, volt
aki sírva imádkozott, volt aki nem, de le
hetett érezni, hogy az ördög ott van, mégis

mi, akik imádkoztunk, mintha egy lég
burokkal lettünk volna lefedve, és Isten
is ott volt. Engem is csalogatott az ördög,
hogy ne imádkozzak, mert kinevetnek,
de az ördög ellen fordultam, és imádkoz
tam. Este mind ezen gondolkoztam, hogy
az Úr Jézusnak mekkora ereje van, hogy
meg tud védni minket minden rossztól.

A bibliai történetek még jobban biz
tattak arra, hogy Isten mindenben meg
segít, minden bajban, bárhol, bármikor.
Harmadik nap este az alkalom után újra
volt esély, hogy lemenjen, aki akar, a ké
zimunkaterembe és imádkozzanak. Ak
kor már a háromnegyede lement. Sokan a
szobatársaim közül azt mondták, hogy
nagyon jó volt. Ezt a tábort soha nem fe
lejthetem el, mert ez a tábor segített
megérteni azt, hogy rájöjjek, hogy Jézus
közeleg, és azt akarja, hogy mi is vele
legyünk a mennyben, otthon.
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Peres Gyula Dániel,12 éves, Marosvásárhely



Üdvözöllek a Levelező Klubból, ahonnan érde-kes bibliai leckéket postázok sok kisgyermeknek éstininek az ország legkülönbözőbb pontjaira. A Leve-lező Klub nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogymegtudd, milyen Isten, mi az Ő terve az életeddel, kia megígért Megváltó, honnan származunk, mi aBiblia, mit jelent keresztyénnek lenni, hogyan él-hetsz tiszta életet stb. Hat bibliai sorozatot állítottunkössze, korosztályok szerint. Ezek a következők:
– Titkos terv,– Felfedezők,– Isten gondoskodik rólad,– A Levelező Postaládaklub 1,– A Levelező Postaládaklub 2,– Szerelem, randevú és házasság
Mindegyik sorozat több leckéből áll. Haelvégzel egy sorozatot, oklevelet és juta-lomkönyvet küldök neked ajándékba.Meghívlak egy nagyszerű felfedező ka-landra, amelyben izgalommal várhatodmajd a címedre érkező levelet, és sokmindent felfedezhetsz Isten tervéről. Abeiratkozás egyszerű. Egy lapra írd le ateljes nevedet, életkorodat, a pontos cí-medet (utca, házszám, tömbház, lakosz-tály, helység, megye).
A lapot tedd be egy borítékba és írd rá a követke-ző címet:
AMEC (Gyermek-Evangélizációs Közösség),OP.4, CP.61, 550470, SIBIU.
Ezután vegyél egy 1 lejes bélyeget a postán, ra-gaszd rá a borítékra, majd add fel. Ha van e-maileslehetőséged, írhatsz a címünkre is:gyek.romania@gmail.com
Alig várom a leveledet! Örömmel válaszolok min-den kérdésedre. Ne feledd: a Le-velező Klubban meglepetések isvárnak rád!
Szeretettel:Levelezőtársad, Virág Angéla 11
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A médek és perzsák új birodalma
felett Círus uralkodott. A médek

királyává Dáriusz tették meg. Dáriusz
120 helytartót nevezet ki, akik az orszá-
got igazgatták. A helytartók fölé három
fejedelmet helyezett, akiknek gondos-
kodniuk kellett a rendről és az igazság-
ról az országban. A fejedelmekegyike Dániel volt, így ő uralmat
gyakorolt a birodalom egyharmada fe-
lett.

Dáriusz már elégé idős volt és azt sze-
rette volna, hogy helyettesének kinevez-
ze Dánielt, mivel mindenkinél bölcsebb
és értelmesebb volt. Amikor a többi feje-
delmek tudomására jutott ez a hír, elha-
tározták, hogy Dánielt elteszik láb alól.
A hatalom elnyeréséért mindent készek
voltak megtenni. Mivel semmi hibát
nem találtak a munkájában, beszédében
ezért az ő Istenének parancsolatainak
megtartásával próbálták bajba keverni.

„Dáriusz király, örökké élj! Biro-
dalmad minden főkormányzója,
kormányzója, tanácsosa, helytartója
és tisztviselője egyetért abban, hogy
a király bocsásson ki egy rendeletet,
és szigorú tilalmat, amely szerint
az egész birodalomban 30 napig
kizárólag tőled kérhet valaki
bármit is. Ez idő alatt sem em-
berhez, sem istenhez nem sza-
bad senkinek sem imádkozni.
Aki pedig megszegi ezt a
törvényt, azt dobják az
oroszlánok vermébe…”
(Dániel 6,6-9).

A királynak
nagyon hízelgő
volt ez a rendelet ezért gondol-
kodás nélkül aláírta.

Amikor Dániel értesült a
rendeletről azonnal tudta, hogy
a parancs őt különösen nagy
veszélybe sodorta, hiszen ő
minden nap háromszor fel-ment a szobájába ésimádkozott. Most mit te-
gyen? Kinek a parancsának
engedelmeskedjen? Te hogyan
döntöttél volna ebben a hely-
zetben?

Dániel nem távozott szoká-
saitól, továbbra is naponta há-
romszor imádkozott. Ellenségei
erre vártak! Tudták nagyon jól,
hogy mikor szokott imádkozni,
ezért bementek a házába és
tetten érték. Azonnal jelentet-
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ték a királynak. Dáriusz igen el-
szomorodott. Tudta, hogy az ő sa-
ját hibájából éri Dánielt ez a bün-
tetés. Estig azon gondolkodott,
hogy hogyan tudná Dánielt vala-
hogy megmenteni, de sajnos tehe-
tetlen volt. Egyetlen megoldásnak,
csak Dániel Istenét látta.

Dánielt belevetették azoroszlánok közzé, majd egy
nagy kővel befedték a verem szá-
ját. A követ lepecsételték, hogy
senki se tudjon be vagy ki jutni a
pecsét feltörése nélkül. Dáriusz
egész éjjel nem aludt semmi, alig
várta, hogy meg-
virradjon, és a
veremhez me-
hessen.

Üdvözöllek a Levelező Klubból, ahonnan érde-kes bibliai leckéket postázok sok kisgyermeknek éstininek az ország legkülönbözőbb pontjaira. A Leve-lező Klub nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogymegtudd, milyen Isten, mi az Ő terve az életeddel, kia megígért Megváltó, honnan származunk, mi aBiblia, mit jelent keresztyénnek lenni, hogyan él-hetsz tiszta életet stb. Hat bibliai sorozatot állítottunkössze, korosztályok szerint. Ezek a következők:
– Titkos terv,– Felfedezők,– Isten gondoskodik rólad,– A Levelező Postaládaklub 1,– A Levelező Postaládaklub 2,– Szerelem, randevú és házasság
Mindegyik sorozat több leckéből áll. Haelvégzel egy sorozatot, oklevelet és juta-lomkönyvet küldök neked ajándékba.Meghívlak egy nagyszerű felfedező ka-landra, amelyben izgalommal várhatodmajd a címedre érkező levelet, és sokmindent felfedezhetsz Isten tervéről. Abeiratkozás egyszerű. Egy lapra írd le ateljes nevedet, életkorodat, a pontos cí-medet (utca, házszám, tömbház, lakosz-tály, helység, megye).
A lapot tedd be egy borítékba és írd rá a követke-ző címet:
AMEC (Gyermek-Evangélizációs Közösség),OP.4, CP.61, 550470, SIBIU.
Ezután vegyél egy 1 lejes bélyeget a postán, ra-gaszd rá a borítékra, majd add fel. Ha van e-maileslehetőséged, írhatsz a címünkre is:gyek.romania@gmail.com
Alig várom a leveledet! Örömmel válaszolok min-den kérdésedre. Ne feledd: a Le-velező Klubban meglepetések isvárnak rád!
Szeretettel:Levelezőtársad, Virág Angéla

Milyen boldog volt a király, amikor
megtudta, hogy Dániel él. Isten
azon az éjszakán elküldte angyalát
és bezárta az oroszlánok száját.

Dániel inkább engedel-meskedett Istennek, mint a
királyi parancsnak. A király mind-
azokat, akik Dánielt bevádolták, az
oroszlánok vermébe dobatta. Dári-
usz elrendelte, hogy mindenkinek
Dánielt Istenét kell tisztelnie.

A Mindenható Isten, akihez Dá-
niel mindvégig hűséges volt, vele
maradt. Isten melletted isott van, ezért bízd rá egészen
életedet. Ne félj imádkozni még ak-
kor sem, ha ezért bajba kerülsz
vagy kicsúfolnának. Légybátor!
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Mesesarok ovisoknak

Nagy csend volt Kerek-er-dőben, csak néha hallat-szott a távolban egy-egy kutya-ugatás. Vadászok jártak az er-dőn. Az állatok igyekeztek meg-húzni magukat az otthonaik-ban. Ilyenkor csak az merészke-dett ki, akinek nagyon fontos éssürgős dolga volt.
Peti Pinty nagyon bátor éskedves madár volt. Jó barátai-val járták az erdőt, és segítettekaz idősebb madaraknak. Ked-

venc időtöltése mégis az Uhubácsival való beszélgetés volt.
– Uhu bácsi, én olyan bölcsszeretnék lenni, mint te! –mondta egy nap Peti.
– A bölcsesség jó dolog, debárki megkaphatja, ha vágyikrá, és kéri a Nagy Királytól –válaszolta Uhu bácsi.
– Tudom, hiszen ezt már sok-szor mondtad! Én vágyom is rá,és kérem is a Nagy Királytól! –lelkendezett Peti.
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– Fiatal vagy még, sok min-dent nem tapasztaltál még, demeglátod, hogy lesznek majdnehezebb idők is az életedben,ahogy nekem is voltak, amikor,nagyon fontos lesz, hogymennyire leszel bölcs. Gyerme-kem, ha nehéz lesz az életed,akkor nagyon fontos, hogy kirehallgatsz, és hogy mennyire en-gedelmeskedsz a Nagy Király-nak – tanította a bölcs bagolyaz ifjú pintyet.
Egy nap, ismét vadászok jár-tak az erdőn. Csapdákat is fel-állítottak. Egyik nap Peti óvat-lanul beleesett az egyik csapdá-ba. Mivel kicsi volt, mint egyveréb, a húsának nem sokhasznát vették. De szép kisma-dár volt, és csodaszépen éne-kelt, ezért a vadász magávalvitte a nagyvárosba. Fogságbaesett.
Bekerült a nagyvárosi ma-darak közé, egy igen díszes éstágas kertbe, amit az embe-rek úgy hívtak, hogy állat-kert. Peti ezt a kertet na-gyon érdekesnek találta.Voltak itt olyan madarakés állatok, amelyekről aztsem tudta, hogy léteznek.Egy olyan csodás kertbekerül, hogy napokig aztsem tudta merre bámuljon

a csodálkozástól. Minden napfriss magvakat és kukacokat ésbogarakat kapott enni. Nagyonfurcsa volt, hogy itt nem kellettkeményen megdolgozni azért,hogy ennivalója legyen. Ha ezttudnák az otthoni barátai, ak-kor mind ideköltöznének, gon-dolta egyik nap magában.
De öröme nem tartott sokáig,ahogy teltek a napok egyre szo-morúbb lett. Hiányzott a csa-ládja, hiányoztak a barátai, deleginkább Uhu bácsi hiányzott,és amikor arra gondolt, hogytalán soha sem láthatja őket, ésa drága otthonát, Kerek-erdőt,akkor kicsi szíve összeszorult,és a hangja is elcsuklott, ésénekelni sem tudott.

15



A legnagyobb bánatot a kerttöbbi lakói okozták számára, apapagájok. Először nem igazántörődtek vele, de egyszer fel-tűnt nekik, hogy Peti mindenreggel a felkelő nap felé fordul,és olyan gyönyörűen énekel,hogy talán még a nap is szeb-ben ragyog tőle, és aki csakhallja az énekét, megáll, és cso-dálattal hallgatja. Ez az énekminden reggel a Nagy Király-nak szólt. A papagájok pedigmajd megsárgultak az irigység-től.
Napról-napra jobban irigyel-ték és gyűlölték. Arnold, az Arapapagáj volt a legnagyobb mindközül, a többiek úgy bántak ve-

le, mint egy királlyal, és Ar-nold el is várta tőlük. A papa-gájok gonoszul bántak vele, ki-csúfolták, csipkedték, néhameg is verték.
– Ha még egyszer reggelénekelni fogsz, nagyon rosszuljársz! – mondták neki a papa-gájok.
Petinek eszébe jutottak Uhubácsi szavai: „Gyermekem, hanehéz lesz az életed, akkor na-gyon fontos, hogy kire hall-gatsz, és hogy mennyire enge-delmeskedsz a Nagy Király-nak.”
– Drága Királyom! Adj ne-kem bölcsességet és bátorságot,
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hogy helyesen viselkedjek! –kérte Peti a Nagy Királyt egyikreggel, mielőtt nekifogott a reg-geli éneklésének.
Peti rákezdett az énekére, éscsak énekelt és énekelt. A papa-gájok megfogták, és a kert kerí-tésének egy kicsi résén, átpré-selték a szomszédos kertbe, ahola sasok laktak. Tudták, hogy asasok meg fogják ölni Petit. So-ha nem került ki onnan egy ma-dár sem élve.
Peti ijedtében és félelmébenazt sem tudta, hogy mit tegyen.A sasok rikoltozva közeledtekfelé. Peti pedig a felkelő nap feléfordult és elkezdett énekelni, deolyan gyönyörűen énekelt, ami-lyet azelőtt és azóta sem hallotta kert egyetlen lakója sem. A sa-sokat mintha lebilincselte volnaez az ének, mert leszálltak a fákágaira, és csodálattal hallgattákPeti énekét.

Ezen még a papagájok is el-csodálkoztak, de leginkább Ar-nold.
– Gyere vissza közénk! –mondta Arnold. – Elismerem,hogy a te Királyod az igazi ki-rály, mert segített rajtad, még asasoktól is megmentett.
Attól a naptól kezdve mindenreggel, amikor Peti énekelnikezdett, mivel a papagájok éne-kelni nem tudtak, ezért csend-ben felsorakoztak az egyik faágára, és csendben végighall-gatták a reggeli imádkozást,mert ez az éneklés egy imádko-zás volt, ami Peti Pinty szívébőlszállt fel Nagy Király országá-ba.

Kiss Adina
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A körtét kb. a feléig hámozd meg attól a vé-gétől, ahol a szára van. Vigyázz, hogy a száregészben maradjon. Fogpiszkálókra tűzz felszép szőlőszemeket, majd szúrd őket szoro-san a tompa végükkel a körtébe ott, ahol a hé-jat rajtahagytad körben. Az alját hagyd szaba-don, azon fog „hasalni” a körte. A szemeketkészítheted szegfűszegből, az orrocskát pedigegy kisebb lila szőlőszemből, amit a körte szá-rára tűzhetsz.
… És miután gyönyörködtél kezed munká-jában, fogyaszd el jó étvággyal! Ne feledd, agyümölcsfogyasztás egész évben fontos! Agyümölcsben levő vitaminok erősítik immun-rendszeredet, s láthatatlan pajzsként védeneka vírusok, bacilusok és betegségek ellen.

Vágd ki akönyvjelzőtés ragaszdfel egyáltaladválasztottszíneskartonra.

Harmatcseppek könyvjelző (2.)
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Készíts egy aranyos, ehető sünitgyümölcsökből!

Virágh Erika



Mini ujjbábszínház
Ha Dániel könyvénekvalamelyik története meg-tetszett, színezd, díszítsdkedvedre a történet sze-replőit. (Igyekeztünk úgyválogatni a lerajzolt szerep-lők között, hogy bármelyiktörténet eljátszható le-gyen.) Már csak ollóra, ra-gasztóra van szükséged,és indulhat is az előadás.

+1 tipp:Az égő tüzeskemencét elké-szítheted egy ki-sebb dobozbólúgy, hogy oldalá-ra egy lyukatvágsz, amit tele-tűzdelhetsz pirosés narancssárgapapírból kivágottlángnyelvekkel.

Kézimunka
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Nem tudom érdekelt-e már téged, hogyazt a nevet, amit épp neked adtak szüleidmiért is kaptad? Csak úgy kíváncsiságbólnyugodtan járj utána, kérdezősködj. Mikor énszülettem a neveket románosítva írták be a ke-resztlevélbe, hiába szerettek volna mást a szülők.Ezért a szüleim mindenképp olyan nevet kerestek,aminek nem volt román megfelelője.
Ma már sokan csak hangzás, a név rövidsége, hosszú-sága alapján döntenek, vannak felkapott, divatosabb nevek,de ugyanúgy megtalálhatóak az egyedi, már-már furcsának tűnőnevek is. Régen sokkal nagyobb hangsúly esett a név-választásra. Elárulhatta a viselője származását,foglalkozását, vagy épp legfontosabb tulajdon-ságát.

Olyan kedves előttem az a történet, amikor acsaló Jákob önkéntes száműzetéséből érkezikhaza, és mielőtt testvérével találkozik, Istennelvan egy fontos találkozója. Ennek a találkozónak egylényeges mozzanata, hogy új nevet kap. Már nem lesz töb-bé csaló, hanem Izráel, Isten harcosa.
Dániel a fogságban társaival együtt új nevet kapott. Miért... ?

Lehet, a te neved jelentése sem kecsegtet semmi jóval,vagy csak az akkori divat miatt hívnak úgy,ahogy. Ne keseredj el! Istenelőtt nem fontos a név, Ő aszívünket nézi. Lesz egynap, amikor azok, akikigazán szeretik Őt, újnevet kapnak, olyat, amiaz igazi hősöknek jár!
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Dániel= Isten a bírám Baltazár= Baal őrzi a királyt

Hananjá
= Isten kegyelmes

Sadrak
= Holdisten parancsa
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Nevek – régen és most
Mondd meg a neved, és megmondom ki vagy, mi lesz belőled!

Réka



Michael apja óriási összeggel csapta be öccsét, ezérta halálos ágyán lelkifurdalást érez öccse gyermekévelszemben. Megígérteti fiával, Michaelel, hogy feleségülveszi az öccse leányát, a nem túl csinos Olgát, és meg-téríti azt a rengeteg pénzt, amit ő elsikkasztott azöccsétől. Michael csakis apjára való tekintettel teljesíti akérést, mivel egyáltalán nincs ínyére a nem túl okosunokatestvére. Az esküvő napján meghal Michael apja,és nemsokkal ezután a fiatal férj elutazik hat évre Amerikába, megsze-rezni a szükséges pénzt.
Hogyan „vészeli át” a faluról jött fiatalasszony hat éven át egy telje-sen idegen birtokon? Hogyan változtatja meg Isten a két ember szívét?Hogyan lesz Olga áldássá egy gazdag, idős asszony szemében? Ho-gyan boldogul az újvilágban Michael? Mind-mind választ kapunk rá aregényből!
Én azért szeretem ezt a könyvet, mert Roy Krisztina újból bemutatja,hogyan tud Isten gyökerestől megváltoztatni emberélete-ket, miközben mindezt izgalommal, szeretettel fonja be,de a lényeg mindig egyértelmű! Isten csodálatos ereje éskegyelme.

Írd fel nagy nyomtatott betűkkel a neved (veze-téknév és keresztnév). Próbáld megfejteni milyentitkok rejtőztek el a nevedben! Minden egyes szóamit ki tudsz olvasni a nevedből, egy-egy titok.Össze is keverheted a neved betűit. Versenyezzbarátaiddal, testvéreiddel! Ki talál több szót?
Pl. NAGY KRISTÓF: agy, tó, strófa, na, rak,stb...
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Roy Krisztina: Biztos kézben

Molnár Nóra, 14 éves, Marosvásárhely

+1 játék



A káldeusok ostroma visszaver-hetetlen volt. Jól felfegyverke-zett harci katonák, céltudatos táma-dás. Bár nem ezért vette be Jeruzsá-lemet Nabukudonozor Krisztus előtt587-ben. Hanem mert Isten kezébeneszköz volt. Így került szomorú sorsraa júdeai király, Jójakim és udvartartá-sa, a királyfiak és az előkelő szárma-zású ifjak.
Fogságba vitettek az akkori időkegyik legcivilizáltabb, ám pogá-nyabb városába, Babilonba.Nem akármilyen poros kisváros voltez a hely. Az Eufrátesz folyó – (apro-pó, tudjátok, hol folyik? – ha nem,nézzétek meg a térképen) – két part-ján terült el, virágzó kereskedelemmel,hatalmas épületekkel, gyönyörű ker-tekkel és tanult emberekkel. Mégis,mit ért az egész? Az itt lakó embereknem tisztelték az igaz Istent, és sokatvétkeztek ellene. Így nem meglepő,hogy ma hiába keresnéd e pompás,virágzó életű várost. A világ egykoritündöklő településéből mára csak ha-talmas romhalmaz maradt fenn. Istenítélete teljesült be rajta.

Történetünk idején a babiloni biroda-lom teljhatalmú uralkodója Nabukodo-nozor volt, aki magát „az igazságkirályának” hirdette ki. Számos katonaihadjáratot vezetett, így került Dániel, Sid-rák, Misák és Abednégo is a pogány királyiudvarba. A történészek szerint Nabukodo-nozor a civilizált világ „királynőjévé” tetteBabilont. Pompázó hatalmas épületeketemelt, gyönyörű függőkerteket építtetett,hogy felesége gyönyörködjön bennük, ésmint egy hatalmas erődítmény, olyannáalakította a fővárost. A várost kettős fal-rendszer védte, melyek tetején katonaicsapatok és kocsisorok vonulhattak végig.Olyan széles volt, hogy akár egy négylo-vas szekér meg is tudott fordulni. Nemsemmi! Katonailag bevehetetlenek tűnt.Legalábbis emberileg nézve. Ám nem Is-ten számára. Hisz Isten számára semmisem lehetetlen. Nabukodonozor után, Bel-sazár király idejében i.e. 539-ben Kürosz –mint eszköz Isten kezében – elfoglalta avárost, a zsidókat pedig hazaengedte afogságból.

Tudóska
22

Nabukodonozor – a történelemkönyvekben II.Nabu-
kudduri-Uszur néven találod – rendkívüli katonai sikereket ért
el, ugyanakkor látványos építőtevékenységet foltytatott a
birodalomban. Így tette Babilont is a legendák hatalmas és
gyönyörű városává.

Barangolások a „tüzes kemence” világában



Az előbbiek alapján jog-gal gondolhatjátok, hogyBabilon óriási kiterjedésűvolt, 1200 hektár, ahol többszázezer lakos élt. Maimodern szóval kultúrvárosvolt, de sajnos, a bűn fel-legvára is.
Ilyen helyre került Dá-niel és barátai.Nehéz lehetett maguk mö-gött hagyni szülőföldjüket,szüleiket, de még nehe-zebb volt hívőként élni amindennapokban. De Istenakit szeret, annak még azellenségét is jóakarójává teszi – mond-ja a Biblia. Ez szó szerint beteljesedettrajtuk, amikor Aspenáz jóindulatot ta-núsított irántuk. Tudjátok a történetet.Ha mégsem, olvassátok el Dánielkönyvének első fejezetét. Sok téren lé-lekpróbáló, nehéz időket éltek meg azifjú foglyok, hisz a babiloniak más tör-vények szerint éltek, mások voltak amindennapjaik, mint amit addig a zsidóifjak megtapasztaltak, és a legnehe-zebb az volt, hogy bálványimádó népvoltak. Mindezek ellenére Dániel és ahárom ifjú kitartott az élő, igaz Istenbenvetett hitük melett, és Isten felmagasz-talta őket, sőt általuk az egész Babilonibirodalom elismerte az élő, igaz Istent.
Te is tiszteld az Urat és légy hűhozzá azokban a körülményekben,amiben vagy. Meglásd: Isten ismegtisztel téged. Kiemel. Felemel.Fontos leszel. Az Ő dicsőségére. Eh-hez, lehet, hogy meg kell járnod a „tü-zes kemencét”, ahogy az ifjak tették.

Babilon város falai23

Babilon lapos és száraz volt, kevés esővel, így kevés
zöld növényzettel. Nabukodonozor felesége
hegyvidékről származott, és sóvárgott szülőföldje zöld
vidékei után. A király parancsára függőkerteket építettek,
így akarta megörvendezteti feleségét. Ma a világ 7
csodájának egyikeként tartjuk számon a babiloni
függőkerteket.



No, nem szó szerint. Hisz tüzes kemence le-het egy nehéz helyzet vagy körülmény is.Gondolkodj most egy kicsit: neked mi a „tüzeskemencéd”?
Te is élhetsz át csodát Istennel! Csak bízzBenne! Ragaszkodj szavához, még ha kör-nyezeted, osztálytársaid, csapattársaid nem isteszik. Ahogyan a három ifjú tette a pogánynép között. Isten bizonyított mellettük: temel-letted is fog, ha együtt harcolsz vele a min-dennapok kis és nagy csatáiban.
És visszatekintve, vagy talán már most, vi-lágosan látni fogod, hogy ott,a te „tüzes kemencédben”melletted is ott áll Jézus.
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Marduk isten, a babiloniak főistene

Hammurapi király átveszi a Napistentől a
törvényeket. A dombormű alatt a 282 törvény
szövege olvasható ékirásos betükkel.

Máté Imola

Babilon város romjai



Az ókori Babilonban viszonylag keve-sen tudtak írni-olvasni. Az írnokok írták aleveleket és olvasták fel az uralkodónak.
A babiloniak akkád és arám nyelvenbeszéltek. A hagyományos akkád írás-mód az ékírás volt. Onnan kapta a nevét,hogy ék alakú jeleket írtak melyeket azíróvessző háromszög alakú végévelnyomták a nedves agyagtáblákra. Majd atáblákat kiszárították a napon vagy ki-égették őket. Az arám nyelvet olyan be-tűkkel írták, amilyet a zsidók napjainkbanis használnak.
Az írnoktanoncok az írás-olvasáson kí-vül matematikát, csillagászatot, asztro-lógiát, levelek írását, szerződésekmegkötését, könyvelést és zenét is ta-nultak. A diákok 8-9 éves korban kezdtékel a tanulást. Többnyire fiúk de néha lá-nyok is.
A babiloniak pogány isteneket imád-tak, Mardukot a felkelő nap istenét tisz-telték a főistenként. Vallásuk szerint azemberek az isteneket szolgálják és azok-nak kénye-kedvére ki vannak szolgáltat-va.

A mózesi törvényekhez hasonlótörvényrendszerük volt. A legismertebbtörvényrendszer Hammurapi törvényosz-lopán rögíztett szöveg. 282 paragrafusttartalmaz, Hammurapi babiloni király tör-vényeinek gyűjteménye Kr. e. 1750 kö-rüli időkből.
A babiloniak irodalma eposzok, hős-történetek, mítoszok, imádságok, böl-csességek és történelmi írásokból állt.
Zenéjük álltában egy hőstörténet el-mesélésének a kísérőzenéje. Nádsíp,lant, dob, trombita, és hárfa tartozott ahangszereik közé.
A korszakhoz képest fejlett matemati-kai ismereteik voltak: algebrai és mér-tani ismereteik, ismerték a gyökvonást, api szám értékét. Többnyire a 60-asszámrendszert használták. Tőlük maradtfenn, hogy mind a mai napig az órát 60percre osztjuk, és a kört 360 fokra.
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Mit tanulhatott Dániel és három társa Babilonban?

Ékirásos agyagtábla

Hammurapi király átveszi a Napistentől a
törvényeket. A dombormű alatt a 282 törvény
szövege olvasható ékirásos betükkel.

Mértani feladvány egy babiloni agyagtáblán.
A feladat a háromszögek és négyzetek területeinek kiszámolása.

Gyűjtötte: Havas Péter



Nemrég olvastam a Márkevangéliumából (3. rész) azt atörténetet, amikor Jézust nagy soka-ság vette körül, ő pedig tanítottaőket. Megérkezett az édesanyja éstestvérei, és hívatták őt. Jézus pedigezeket mondta: „Ki az én anyám, éskik az én testvéreim? És végignézve akörülötte ülőkön, így szólt: Íme, az énanyám és az én testvéreim. Mert akiIsten akaratát cselekszi, az az éntestvérem és az én anyám. (Márk3,33-35)” Elgondolkodtam azon, va-jon hogyan esett ez a kijelentés Má-riának és Jézus testvéreinek?
Jézust nem mindenki szerette. So-kan szívesen hallgatták Őt, és sokanvágyakoztak gyógyulás, szabadulásután. De sokan voltak olyanok is (ittaz ige megjegyzi, hogy Jeruzsálembőlvaló írástudók), akik irigyelték nép-szerűségét, akiknek fájt az Ő egye-nessége, akik nem akartak az igaz-ságban, a világosságban járni. Ezértvádolni kezdték Jézust. Azt mond-ták, azért van hatalma az ördögöketkiűzni, mert az ördögök fejedelmével,

Belzebubbal szövet-kezett. Jézus ismétleleplezi kifacsartgondolkodásukat:„Jézus odahívta őket, és példázatok-ban szólt hozzájuk: Hogyan űzhetiki a Sátán a Sátánt? Ha egy országmeghasonlik önmagával, nem ma-radhat fenn az az ország; és ha egyháznép meghasonlik önmagával, aza háznép sem maradhat fenn. Hatehát a Sátán önmaga ellen támad,és meghasonlik, akkor szintén nemmaradhat meg tovább, hanem végevan. (Márk 3,23-26)”
Aztán ott volt egy másik körül-mény is: Jézusért annyian tolong-tak, hogy „nem volt szabadideje”.Így írja az ige: „Azután hazament,és ismét összegyűlt a sokaság, úgy-hogy ők még enni sem tudtak emi-att. Amikor ezt meghallották a roko-nai, odamentek, hogy megfogják őt,mivel azt mondták: megzavarodott.(Márk 3,20-21)” Jézus még ennisem tudott a sokaság miatt. Ezért arokonai, talán mert féltették Őt,vagy mert szégyellték rendkívüli
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Jézus túl sokat akar? Kelemen Napsugár,
Marosvásárhely



személyiségét, meg akarták őt fogni,és „helyre akarták Őt hozni”.
Lehet, hogy időnként mi is ígygondolkodunk Jézusról? Jézus túlsokat akar? Hogy még az evésnél isfontosabb legyen számomra az Ő ta-nítása? Vagy a hétvégi pihenés ide-jét is inkább Neki kell adnom, és le-gyek ott, szolgáljak délelőtt és dél-után is az Ő házában? Jobban ra-gaszkodjak a többi hívő gyermekhezés a velük tölthető időhöz, mint asaját nem hívő rokonaimhoz?
Előfordulhat, hogy mi is így gon-dolkodunk: „Ó, most túl nehéz meg-mondani a teljes igazságot. Lehet,még meg is bántok vele valakiket,inkább változtatok egy kicsit a mon-dandómon, hiszen Jézus sem akar-hatja, hogy bántsak másokat!” PedigJézus gyűlöli a hamisságot, akár-

mennyire is szeretnénk mi azt leki-csinyíteni, Ő úgyis észreveszi. Túlsok a teljes igazság?
Kedves barátom, Jézus valóbansokat akar. Nagyon sokat. Sőt, Őmindent akar. Ő akar életed közép-pontja, szíved királya, egész valódura lenni. Felmérted már, hogy ezmit jelent? „Érthetetlen dolgokat”,áldozatvállalást, feltétel nélküli en-gedelmességet. Nézz magadba: való-ban Ő a te királyod? Tartod vele na-ponként a kapcsolatot, hogy meg-tudd, mit akar veled?
Mária nem hordozott szívében sé-relmeket Jézus kijelentése miatt, hi-szen továbbra is követte Őt, a ke-resztnél is ott volt, pedig nem mindigértette Őt. Kívánom, hogy benned islegyen ilyen ragaszkodás Jézusiránt. Követni Őt, tenni, amit mond,meghozni az áldozatot, akkor is, haszámodra érthetetlen. Hidd el, Ő ér-ti, Ő tudja. Ő a mindenség ura.
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Mindennapi életünkbengyakran szembesülünkkódokkal, jelszavakkal. Nem va-gyok büszke magamra a következőeset kapcsán, de azért leírom:egyetemista koromban négy másikfiatalemberrel laktam együtt.Egyikünk számítógépe lényegesenjobb volt a többiekénél, ezért óvin-tézkedésként jelszóval védte ava-tatlan kezünktől. Egyik alkalom-mal négyen voltunk otthon (őnem), nagyon meg akartunk vala-mit nézni a gépén. Mondom a töb-bieknek: írjuk be próbaként az e-mailes felhasználónevét. Megtet-tük, és láss csodát, működött.Utána megbeszéltük vele is tet-tünket.
Azért kódolunk, hogy más neértse, mit írunk, mondunk. A Bib-

liában is találunk hasonló esetet. Izraelnépe már évek óta Babiloniában vanfogságban. Az akkori világ egyik legha-talmasabb ura, Belsazár király lako-mázik. Mámorában odáig vetemedik,hogy a jeruzsálemi templomból elhozottszent poharakból iszik. A bálványistennevét viselő király (Bél, óvd a királyt)azt mutatja ezzel, hogy ő még Istennélis hatalmasabb. Isten pedig üzen, ide-gen nyelven. Nem érti sem a király,sem tudósai. Előhívják Dánielt, akimegfejti az érthetetlen, de félelemkeltőüzenetet: „Mene, Mene, Tekel, Ufar-szin!” A jelentése dióhéjban: Isten meg-mért és könnyűnek talált, vagyis: nemütöd meg a mércét, birodalmad hama-rosan szétesik. Félelmetes, nemde? Afenti történet Dániel könyve 5. részé-ben olvasható.
A mérés megszokott fogalom szá-munkra. A megvásárolt árut lemérik.Az orvosnál a súlyunkat is meg kellmondani, s ha valaki hirtelen fogy,az a betegség jele.
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Mindezeknél fontosabb azon-ban: Isten méri szavainkat, tet-teinket, tekintetünket, gondola-tainkat. Életem fordulópontja azvolt, amikor hétévesen rájöttem,hogy – bármilyen jól neveltek, jógyereknek tudtam magam, má-sok is annak mondtak, – nemütöm meg Isten mércéjét. Eztlátva, megszomorodtam, meg-bántam bűneimet, megtértem.Nem bántam meg azóta sem. Is-ten téged is mér. Üzenete manem idegen nyelven, kódolva,hanem érthetően,a mi nyelvünkönhangzik. Hogy állsz Isten mérlegén?
Válaszoljunk őszintén a fenti kérdésre!

Kód:
A D E G H I K L M N O R S T U V Y Z

Milyen szomorú, hogy Belsazár király nem értette meg Isten üzenetét, még akkor
sem, amikor Dániel megfejtette a falon levő kézírást. Az utána következő Dárius már jobban felfi-
gyelt Dániel Istenére. Igaz, hogy ő volt az a király, aki Dánielt rendszeres imaélete miatt az oroszlá-
nok vermébe dobta, de Dániel csodálatos menekülése kapcsán egy nagyszerű végkövetkeztetést
tesz. Te is megtudod a király gondolatait, ha ügyesen megfejted a kódot, amit a Babiloniak által ishasznált ékírással írtunk.
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Úgy 12 éves lehettem, amikora nyári vakáció során azunokatestvérem eljött hozzánknyaralni. Élveztük a nyári késő-délutáni csatangolást a városban.De sötétedés előtt mindig hazaér-keztünk. Nem sok autó járt még aváros utcáin, de annál több kerék-pár. A város több területén voltakfelállítva biciklitárolók (rasztelek),ahol az emberek lelakatolva hagy-ták a kerékpárjukat, amíg dolgai-kat végezték. Abban az időben jöttdivatba a „biciklituningolás”: a vá-zat, kormányt különböző mintáza-tú színes ragasztószalaggal díszí-tették. Erre az uncsim hívta fel afigyelmemet, mert apukájának isvolt biciklije. Különös vonzerejevolt a pepita szalagnak, a „kockásbándának”.

Egyik nap, amint a színház mel-letti biciklitárolót vettük szemügy-re, igen megkísértett egy férfike-rékpár (vázas) díszítése: gyönyörűzöld-fehér kockás szalag. Minden-ről megfeledkezve nekiláttunk egyszép hosszú csík leszedésének,ezek ugyanis újraragaszthatóakvoltak. Már egy jó darabot az uj-junkra tekertünk, amikor hirtelensúlyos kéz nehezedett a vállunkraés egy érdes hang ripakodott ránk:„Megvagytok fiúk! Hívom a rend-őrséget!” Az Északi Színház portá-sa volt az, aki minden rimánkodá-sunk ellenére nem akart elenged-ni, mert bennünk biciklitolvajokatvélt felfedezni. Rémületünk csakfokozódott, amikor egy negyedóramúlva tényleg megérkezett a ható-
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Ez a maga fia?



sági ember Orosz kapitány szemé-lyében. Némi szerencsénkre beszéltmagyarul. Nagyon durván beszéltvelünk; mindegyre azt akarta meg-tudni, hogy miért akartunk kerék-párt lopni, és hogy tudják-e szüle-ink, hogy mivel foglalkozunk.
Egészen sötét volt, mire hazaen-gedett. Kisírt szemekkel és remegőtérdekkel álltunk a kapunk előtt.Valahogy nem volt bátorságunk be-lépni. Mit fogunk most mondani...?Sokáig nem tudtunk elaludni. Bűn-tudat és félelem zaklatta fiatal szí-vünket.
Másnap jelenésünk volt Orosz ka-pitány rendőrségi irodájában. Éle-tem egyik legmegalázóbb napja volt.Édesanyám kísért el bennünket;

a félórás gyaloglástnagyjából szótlanul tet-tük meg. Nagyon bán-tott, hogy az amúgy istúlsúlytól szenvedőrend-őre nem hitt nekünk, hogy minem akartunk biciklit lopni, csak aza fránya szalag érdekelt. Legjobbanmégis az fájt, hogy édesanyámmalúgy beszélt, mint a tolvajfiúk édes-anyjával.
Akkor eldöntöttem, hogy az élet-ben bárhová is kerülnék, nem fogokszégyent hozni szüleimre.
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Könyvajánló, Játék – 21 . old .
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Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzeskemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is,tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk azaranyszobor előtt, amelyet felállíttattál! (Dániel 3,17-18)

A lapszám témája: Igazi hősök kerestetnek Babilonban

Vargyas Ildikó rajza




