
 
„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Mt 12,34b) 

 
ITT A TAVASZ!  

„Éled a természet!” - kiáltunk örömünkben, amikor meglátjuk 
az elsı hóvirágot, rügyeket. Valóban látjuk a növekedést, az 
élet jeleit. Eszünkbe jut-e ilyenkor, honnan való ez? Az örö-
münk forrásáért, pl. amikor ajándékot kapunk, hálásak szoktunk 
lenni. A természet éledését, újraéledését kinek köszönjük meg? 
Istennek köszönhetjük, hogy tavasszal újra éled a környeze-
tünk. Az életet İ adja, neki mondjunk köszönetet ezért!  

2. o. 

 

A TEREMT İ 
Hogyan kerültek olyan messze tılünk a csillagok, és más bolygók? 
Isten, akit nem köt ez a tér és idı, İ helyezte ezeket meghatározott 
helyükre! Számukat, nevüket is ismeri. Isten semmit sem bízott a 
véletlenre! İ a megtervezıje és a kivitelezıje is ennek a világmin-
denségnek! Nem remegett a keze, amikor a Napot elhelyezte, és pon-
tosan olyan távolságra tette, hogy a Földön az İ által megtervezett 
életnek kedvezı viszonyok legyenek! 

4. o. 

TEREMTÉS – képregény 
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet”  

(1 Mózes 1,1) 

 

6. o. 

 

TUDOD-E? – DÍNÓK A BIBLIÁBAN  
Honnan jöttek? Mikor éltek? Miért haltak ki? A dínók lenyőgözı 
lények, és az utóbbi években rengeteg könyv és film jelent meg 
róluk. Az írók és a rendezık fantáziájának sokszor semmi sem sza-
bott gátat, egészen merész dolgok is megjelentek velük kapcsolat-
ban. Valóban el kell-e hinned azt, amit ezek könyvek, filmek tény-
ként állítanak, vagy ebben a témában is támaszkodhatsz Isten kije-
lentett szavára, a Bibliára? 

8. o. 

OVI-SAROK – Színezı  11. o. 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK (MEGFEJTÉSEK) 12. o. 
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Így kiáltunk fel boldogan a tavasz jeleit meglátva. Örülünk a 
napsütésnek, gyönyörködünk a színpompás, illatos virágokban, a 
madarak énekében. Az iskolában tavaszról szóló verseket, dalokat 
tanultok, és élvezitek a szabad levegın a játékot. „Éled a természet!” 
- kiáltunk örömünkben, amikor meglátjuk az elsı hóvirágot, rügye-
ket. Valóban látjuk a növekedést, az élet jeleit. Rajzoljuk, színezzük 
a tavaszi virágokat vagy éppen magokat ültetünk. Aztán gyönyörkö-
dünk a rajzainkban, a fejlıdı növényeinkben. Eszünkbe jut-e ilyen-
kor, honnan való ez? Az örömünk forrásáért, pl. amikor ajándékot 
kapunk, hálásak szoktunk lenni. A természet éledését, újraéledését 
kinek köszönjük meg? A kertészeknek, akik ültették a virágmago-
kat? A Napnak, hogy már melegebben süt, és hosszabbak a nappa-
lok is? A dalos madaraknak, akik egymást túlzengve jelzik a válto-
zást? No de a kertészek, a magok, a Nap és a madarak is vannak valahonnan. 

Igen, egy alkotó munka eredményei. A Biblia tudósít arról, hogyan lettek mindezek. 
”Minden (Isten Igéje) általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.” (Jn 1,3) Arról ol-
vashatsz rögtön a Biblia elsı könyvében, hogyan alkotta meg Isten a Földet és rajta minden 
élılényt. Ez az alkotó munka azóta is folyamatosan tart. Jelenleg is ad új életeket, legyen az 
növény, állat vagy ember. Neki köszönhetjük, hogy tavasszal újra éled a környezetünk. Az 
életet İ adja, neki mondjunk köszönetet ezért! 

Mi emberek is szoktunk alkotni. Gondolj a rajzaidra, a 
szobrokra, építményekre. Amikor te alkotsz, rajzolsz vagy 
építesz, az nem olyan, mint amikor Isten alkot. Isten a sem-
mibıl hozta létre a teremtményeit. Elég volt neki annyit 
mondani, hogy legyen, és lett. Az, hogy bennünket, embe-
reket képessé tett az alkotásra, azt jelenti, hogy Isten a saját 
képére alkotott minket. Mi azonban nem vagyunk képesek a 
semmibıl létrehozni valamit. Csakis a már teremtett 
dolgokat felhasználva tudunk alkotni. Nem csak azokra a 
tárgyakra gondolok, amiket felhasználunk alkotás közben, 
hanem a hozzá való tehetség, képesség is ebbe a csoportba 

tartozik. Az alkotó munka örömmel tölt el, és arra tanít, hogy gondoskodj arról, amit alkot-
tál. Vigyázol rá. Például kiteszed a szobádba a szép rajzodat, hogy mindennap lásd. Öntözöd 
a cserépben a kikelt növényedet. 

Isten szereti mindazt, amit teremt (köztük téged és engem is), és gondoskodik róluk. Így 
szól errıl a Bibliában: „ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta visz-
lek:Vénségetekig ugyanaz maradok, ısz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, 
én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 46,3-4) „Ebben benne van valóban minden. Mindent 
İ tesz, İ hoz bennünket világra, İtıle kapjuk az életünket, İ hordoz egy egész életen át, 
egész ısz korunkig, vénségünkig.” – mondta Ittzés István nyugalmazott lelkész a napokban 
ezeket a szavakat Istennek errıl az igéjérıl. Elmondása szerint: „Amikor az élı Istennel 
találkozom, onnan kezdıdik az életem…” A Lelkész úr 2015. április 9-én a Budapest-
Zuglói Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében beszélt az életérıl. Megosztotta a 
gyülekezet tagjaival életének fontos eseményeit. Elsıként errıl beszélt: „Az elsı Isten él-
ményem…1944 nyarán, 3 és fél éves koromban éltem át, …egy kora reggel a harmatcsep-
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pekben gyönyörködtem, a virágokban gyönyörködtem, 
ott jöttem-mentem az udvaron, és valami hihetetlen öröm 
fogott el engem, azt a kis kölköt, hogy nem vagyok 
egyedül. És egész életemen át visszaemlékeztem erre, 
hogy volt nekem ott Valakivel találkozásom.” 

Isten minden teremtményével keresi a kapcsolatot, 
veled is. Szól hozzád elsı sorban az İ szaván, a Biblián 
keresztül, érezteti jelenlétét. Vele nem úgy találkozhatsz, 
mint az osztálytársaddal reggelente az iskolában. Vele 
úgy találkozhatsz, ha te is keresed İt. Ha valóban érde-
kel, és bízol a létezésében, akkor meg fogod tapasztalni. 
Isten ismer téged, sıt mi több, jól ismer téged. Persze, 
hogy ismer, hiszen İ alkotott. Tudja a neved, hív magához, vigyáz rád, bármerre is legyél, 
és várja a veled való találkozást. Ehhez is elkészített mindent. A Te dolgod elıször is annyi, 
hogy figyelj rá! 

Tanító néniként sokszor tapasztalom, ha a tanuló nem figyel rám, akkor lemarad, és nem 
tudja, mit kell csinálni. Így van ez Istennek, a mi Teremtınknek a dolgaival is. Ahhoz, hogy 
a helyünkön legyünk, ott, ahova Isten teremtett, ahova szánt minket, ahhoz követnünk kell 
az İ utasításait. Amikor a helyünkön vagyunk, élvezzük a mi mennyei Atyánk közelségét, 
áldását az életünkön. Ezért minden olvasót arra biztatok, légy napi kapcsolatban a Teremtı-
vel, hogy életed boldog és áldott legyen! És ezért egyedül Istené a dicsıség, neki tartozunk 
hálával. 

Urbán Miklósné (Mesi néni) 

 

SUDOKU 
 

Rajzold meg a hiányzó ké-
peket! Minden sorban, 

minden oszlopban az összes 
képnek szerepelnie kell, de 

ezeken belül mindegyik 
csak egyszer fordulhat elı. 

 

 

„Hit által értjük meg, hogy a 
világokat Isten szava alkotta, 

úgyhogy a nem láthatókból állt 
elı a látható.”  
Zsidók 11,3 
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ISMERD MEG ISTENT – Isten teremtett mindent 

 

Ha egy ismeretlennel szeretnénk megbarátkozni, akkor elengedhetetlenül fontos, hogy 
bemutatkozzunk neki. Így van ez Istennel is! Istent soha senki nem látta, İ viszont szeretné 
veled megismertetni magát! Ha kinyitod a Bibliád, úgy olvasd, hogy abban Isten 
mutatkozik be neked. Ez azért fontos, mert az, hogy milyennek ismered meg Istent, 
befolyással van az életedre!  

A Szentírásnak már az elsı lapján egy nagyon lényeges dolgot tudhatsz meg Istenrıl: azt, 
hogy İ a te Teremtıd! Ezért téged nem kell, hogy valaki bemutasson Istennek, mert İ 
teremtett, tehát jobban ismer, mint bárki más! Mózes 1. könyve, a Teremtés könyvének 1. és 
2. fejezete arról számol be, hogyan alkotta meg Isten ezt a világot. A világmindenséget, 
benne a Földet és az embert Isten teremtette 6 nap alatt!  Legelıször megalkotta a 
mennyet és a földet. Mivel a mennyrıl csak a teremtés elsı napján esik szó, talán itt 
teremtette meg az angyalok sokaságát, és létrehozta a földi „dimenziókat” is: a teret és az 
idıt. Mivel Isten alkotta ezeket, ezért felette áll mindezeknek! A „Ki teremtette Istent?” vagy 
„Hol volt Isten, a teremtés elıtt?” és ehhez hasonló kérdéseknek nincs értelme! Istent nem 
teremtette senki, mert nem teremtmény, İ a Teremtı! Isten örökkévaló, ami azt jelenti, 
hogy İ VAN, nincs kezdete és nincs vége létezésének! Hatalmának és szentségének titka 
ez, hogy nem tudjuk felfogni, és megmagyarázni létezésének mikéntjét! Teremtıi 
munkájában azonban megláthatjuk hatalmának megnyilvánulását, és mindenekfelett való 
voltának nagyságát… 

Isten szólt: „Legyen…” és amit kimondott meglett! Amikor 
valamivel elkészült, akkor megnézte, majd nyugtázta, hogy az „jó”. A 
bolygók és a csillagok a helyükre kerültek, fényévnyi távolságra voltak 
egymástól már a megalkotásukkor, a teremtés 4. napján. Hogyan 
kerültek oda? Isten, akit nem köt ez a tér és idı, İ helyezte ezeket 
meghatározott helyükre! Számukat, nevüket is ismeri. Isten semmit 
sem bízott a véletlenre! İ a megtervezıje és a kivitelezıje is ennek 
a világmindenségnek! Nem remegett a keze, amikor a Napot 
elhelyezte, és pontosan olyan távolságra tette, hogy a Földön az İ 
általa megtervezett életnek kedvezı viszonyok legyenek! 

A fák gyümölcsöt és magot hoztak, teljesen alkalmasak 
voltak arra, hogy táplálékul szolgáljanak. Isten, a Teremtı 
határozta meg az alakjukat, nagyságukat stb, és minden 
információt errıl „beleprogramozott” a növény terméshozó 
magjába. Ha elültetsz egy búzaszemet, akkor abból egy búza 
növény fog kikelni, és ezen senki sem csodálkozik, még azok 
sem, akik fennen hirdetik, hogy minden a véletlen mőve! Isten 
találta ki tehát a világban mőködı törvényszerőségeket is. 

Az utoljára teremtett élılényt, az embert Isten a saját 
képmására alkotta. Ez azt jelenti, hogy az ember képes gon-
dolkodni, tervezni, alkotni, érezni stb. De itt az egyszer Isten 
azt mondta: „nem jó”. Nem az ember volt hibásan megalkotva, 
hanem látta Isten, hogy az ember boldogtalan lenne egyedül, 

ezért hozzáillı segítıtársat, feleséget alkotott neki. Most már valóban minden tökéletes volt. 
Így hozta létre Isten a házasságot. Az elsı házaspár neve: Ádám (=ember) és Éva (=minden 
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élı anyja) volt. Gondolkodtál-e már azon, hogy Ádám és Éva a teremtésük napján már 
felnıttek voltak, pedig még 1 napja sem éltek!? Ne feledd: Isten teremtett világában nem 
minden annyi idıs, amennyinek látszik! De minden Isten hatalmáról, és páratlan voltáról tesz 
bizonyságot! Isten gondoskodó szeretetérıl beszél, hogy az ember számára lakóhelyet is ké-
szített, ez volt az Éden kertje. Itt találkozott, és sétált együtt az ember Istennel. Isten tehát 
mindent szépen megalkotott a maga idejében, és az örökkévalóságot is az ember elé tárta. 
Tökéletes környezetben, szemtıl szemben láthatta az ember az ı Alkotóját, de az ember még-
sem tudta felfogni és megbecsülni kiváltságos helyzetét. Isten az embernek szabad akaratot 
adott, ami azt jelenti, hogy eldönthette engedelmeskedik-e Istennek vagy sem. Az ember 
rosszul döntött: elhitte a sátán hazugságát, és megszegte Isten egyetlen parancsát. Belépett a 
világba a bőn, a bőn zsoldja (=fizetsége) pedig a halál. Vagyis megszakadt a kapcsolata Is-
tennel (=lelkileg halott lett) azonnal, és az Édent is el kellett hagynia, így soha többé nem 
ehetett az élet fájáról (testileg is meg kellett halnia egy idı után).  

Az Újszövetség határozottan Jézus Krisztust jelöli meg, mint 
Teremtıt! János evangéliuma azzal kezdıdik, hogy minden az Ige 
(=Jézus Krisztus) által lett a világban, és semmi sem lett nélküle! 
Minden benne teremtetett a mennyen és a földön, a láthatók és a 
láthatatlanok. Tehát minden általa és reánézve teremtetett. Így az 
Újszövetség az Úr Jézust egyértelmően Istennel teszi egyenlıvé! 
Személyében tehát az ember Teremtıje lépett az İ általa teremtett 
világba, amikor kb. 2000 évvel ezelıtt megszületett erre a földre. Isten 

Jézusban lett láthatóvá. Ha meg akarod ismerni Istent, akkor Jézust kell figyelned és követ-
ned, mert İ a láthatatlan Isten képe. De, ha meg akarod tudni, hogy a Mennyei Atya milyen-
nek „álmodta meg” az embert, akkor is az Úr Jézusra kell nézned! İ a Minta, Isten hozzá fog 
hasonlítani téged, amikor megítél. Jézus, a te Teremtıd, és miattad lett emberré, hogy meg-
mentsen a bőn és a sátán fogságából, és hazavigyen a vele való szeretetközösségbe. Jézus 
maga mondta: azért jött, hogy megkeresse és megmentse, megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) 
Éretted, helyetted, miattad halt meg a Golgotán, magára vállalva a te büntetésed. „Mert azt, 
aki bőnt nem ismert (Jézus Krisztust), bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk 
ıbenne.” (2Kor 5,21) Jézus azonban nem maradt a halálban, hanem harmadnap feltámadt! 
Így lehetséges, hogy aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik 
Jézus hívó szavának, az Isten ítélete alatt marad! Jöjj Jézushoz, mert neki van hatalma újjáte-
remteni téged! 

Eszedbe jutott-e, hogy amikor az elsı emberpár életében elıször kinyitotta a szemét, 
Isten arcát látta meg elıször!? Micsoda kiváltság! Minden hívınek megadatik, hogy amikor 
itt a földön bezárja szemét (vagyis meghal), azonnal a mennyben nyitja ki, és láthatja az ı 
Teremtıjét, Megváltóját: Jézus Krisztus arcát örökkön örökké! 

Hajagos-Tóth Katalin 

REJTİZKÖDİ IGE   
A Jelenések könyve 21 fejezetének melyik versét rejtik a képek? Olvasd össze a képek elsı 
betőjét! 

 
mert az elsı... elmúlik, és Isten újjáteremt mindent! 
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TUDOD-E? 

 

Ha napjainkban a dinoszauruszok szóba kerülnek, akkor arra használják létezésüket, hogy 
gyerekekkel és felnıttekkel egyaránt elhitessék az állítólagos több 
millió éves korszakokat. A dínók lenyőgözı lények, és az utóbbi 
években rengeteg könyv és film jelent meg róluk. Az írók és a 
rendezık fantáziájának sokszor semmi sem szabott gátat, egészen 
merész dolgok is megjelentek velük kapcsolatban. Abban azonban 
nagy az egyetértés, hogy több százmillió évre teszik létezésük és 
kihalásuk idejét. Az emberek nem azért ragaszkodnak ezekhez a 
feltevésekhez, mert annyira megbízhatóak, hanem mert így kizárhatják Istent az életükbıl, 
és a saját elképzeléseik szerint élhetik bőnös életüket! 

Valóban el kell-e hinned azt, amit ezek a könyvek, filmek tényként állítanak, vagy ebben a 
témában is támaszkodhatsz Isten kijelentett szavára, a Bibliára? A Biblia Isten tévedhetetlen 
szava! Isten ugyanis mindig igazat mond! A dinoszauruszok létezése is csak annak titok, 
aki elhiszi, hogy minden véletlenül jött létre ezen a Földön több milliárd év alatt. Hogy a 
dínók több százmillió éve jelentek meg a bolygón, sokáig ık uralták a Földet, majd valami-
lyen rejtélyes okból kipusztultak. Eszerint az elmélet szerint a dinoszauruszok sohasem talál-
koztak az emberrel. De valóban így van ez? 

Tudod-e, honnan jöttek a dínók? Mit mond a 
Biblia? Isten igéje azt tanítja, hogy MINDENT 
Isten teremtett 6 nap alatt. Tehát a dínók története 
is, mint minden más élılényé (!) kb. 6 000 éve kez-
dıdött a teremtéssel! Isten alkotta a dinoszauruszo-
kat is a többi állattal együtt: a vízi és légben repke-
dı állatokat az 5. teremtési napon, a szárazföldön 
élıket pedig a 6. napon. Mivel az embert is a 6. napon 
teremette Isten, ezért Ádám és Éva egy idıben éltek a 
dínókkal. A Biblia szerint a dinoszauruszok és az 
ember között nincsenek hosszú (több százmillió éves) 
korszakok! 

Sok ember úgy véli, hogy a Biblia semmit sem 
mond a dinoszauruszokról, mivel ez a szó nem fordul 
elı benne. A „dinoszaurusz” szót 1841-ben vezették 

be, egy angol biológusnak (Sir Richard Owen – ejtsd: ször ricsárd oven) köszönhetıen. Elıtte 
tehát nem is létezett ez a szó! Jelentése: „rettenetes gyík”. Tudod-e, hogyan nevezheted 
még a dinoszauruszokat? Sárkány. A világ minden táján léteznek sárkányokról szóló le-
gendák. A sárkányok sok leírása jól ráillik bizonyos dínókra. Lehetséges, hogy ezek a legen-
dák az ember és a ma dinoszaurusznak nevezett lények találkozásáról szólnak?  

Tudod-e, hogy Isten igéjében, ha figyelmesen olvasod, találsz leírásokat a dínókról? 
A többnyire sárkánynak fordított héber szó az Ószövetségben kb. harmincszor fordul elı. A 
következı szavak, kifejezések utalnak még rájuk: tengeri szörny, behemót, leviatán, repülı 
sárkány. A Biblia egyik, az özönvíz utáni idıszakában íródott könyvében, Jób könyvében 
olvashatunk róluk. Sıt azokról a hatalmas változásokról is, amelyek az özönvíz után bekö-
vetkeztek a Föld történelmében! Szól a barlanglakókról, akiknek völgyek szakadékaiban kell 
lakniuk, a föld és a sziklák üregeiben. Beszél a jégrıl, amely egykor talán egész óceánokat 

 

Több millió év? 



 
 

Aranyablak VI. évfolyam 1. szám / 2015. MÁJUS                                   9 

borított; vagy a hóról, olyan helyen, ahol ma sivatag van. Vulkánkitörések és földrengések 
pusztítottak el nagy területeket. Máshol pedig óriási áradások voltak, amelyek felforgatták a 
Földet. Ráadásul két óriási állatról tesz említést (Jób 40-41 fejezetek), amelyek már valószí-
nőleg kihaltak: az egyik a növényevı behemót, a másik a húsevı leviatán. Sok fordításban a 
víziló és a krokodil szavakat használják, helytelenül. Ha figyelmesen elolvasod a két állat 

leírását, akkor látni fogod, hogy egyetlen ma 
élı állatra sem illik. A növényevı dinoszaurusz 
vagy egy brakhioszaurusz vagy egy iguanodon 
lehetett, a húsevı állatot pedig egyáltalán nem 
lehet azonosítani, hiszen nem tudjuk, hogy 
milyen állat volt képes tüzet okádni.  

Lehet-e tudni, hogyan haltak ki a dino-
szauruszok? Azt, hogy egy élılény kihalt, csak 
akkor mondhatjuk ki teljes bizonyossággal, ha 
a Föld minden zegzugát átkutatjuk. Kutatók, 
misszionáriusok és afrikai bennszülöttek is 
beszámoltak olyan állatokról, amelyek leírása 
ráillik valamelyik – állítólag kihalt – dinoszau-
ruszra. Ezeket az állatokat általában távoli, 
emberek által alig megközelíthetı területeken 
látták, mint pl. a Kongó dzsungelében található 
tavak. Egy teremtı Istenben hívı ember számá-
ra nem megrázóak az ilyen hírek, de még egy 
élı dínó sem. Csak azokat sokkolja ez, akik a 
vakvéletlenben és a több százmillió évben 
hisznek. A dínók megritkulását, kihalását 
okozhatták a megváltozott életkörülmények, pl. 

az, hogy az özönvíz után megváltozott a Föld légköre. Vagy az, hogy az emberek vadásztak 
rájuk élelemszerzés miatt, vagy félelembıl, esetleg dicsıségvágyból vagy más haszon miatt 
(más állatfajok is pusztultak ki emiatt, nemcsak dínók!). 

VIGYÁZZ! Tudod-e, miért akarják veled elhitetni, ho gy a dinoszauruszok több mil-
lió évvel ezelıtt éltek? Azért, mert ha elhiszed, hogy minden véletlenül, sok millió év alatt 
alakult ki (evolúció vagy fejlıdés-elmélet), akkor könnyebben kételkedsz Isten igéjében. 
Azok, akik elfogadják az elıbbi elméletet, kételkednek a bibliai történetírás igazságában. Ha 
pedig a Biblia téved, akkor nem Isten igéje, és figyelmen kívül hagyhatóak belıle olyan dol-
gok, amelyek esetleg kényelmetlenül érintenek. Ha minden önmagától (véletlenül) alakult ki 
– Isten nélkül –,  akkor nem vagyunk Isten tulajdonai, ebbıl következik, hogy nincs joga 
számon kérni életünket. Végsı soron e gondolkodás szerint Isten nem is létezik. Isten nélkül 
pedig mindent szabad, és így a bőn sem létezik. Ha pedig nincs bőn, akkor Jézus Krisztusra, 
mint Szabadítóra sincs szükség. Az evolúció elméletének gondolatmenete lázadás Isten 
ellen, és istenkáromlás, ezért veszélyes hinni benne! Képes örökre elszakítani Istentıl, és 
a kárhozatba taszítani! 

Tudod-e, hogy 2 lehetıséged van? Vagy Isten kinyilatkoztatásából, a Bibliából indulsz 
ki, vagy emberi elméleteket követsz, mint pl. az evolúció. Ezt a két lehetıséget nem lehet 
kibékíteni egymással! Sokan hajlamosak a Bibliát is világi feltételezésekkel megközelíteni 
ahelyett, hogy gondolkodásukat igazítanák Isten igéjéhez. A Biblia szerint minden ismeret 
Isten tiszteletével és elismerésével kezdıdik: „Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete.” (Péld. 
1,7)                                                                                                    Hajagos-Tóth Katalin 
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MI A KÜLÖNBSÉG?  
Nem tükörképei egymásnak, mert 10 különbség van közöttük. Keresd meg ezeket! 

 
 

KERESD MEG!  
Keresd meg a felsorolt szavakat az ábrában! Vízszintes, függıleges és átlós irányban is érde-
mes kutakodnod, sıt visszafele olvasva is találsz szavakat. A megtaláltakat húzd át, majd 
olvasd össze az érintetlen betőket! Két különleges állat nevét kapod megfejtésül, melyek Jób 
könyvének 40. és 41 fejezetében vannak leírva (A Károli fordítás szerint!). 

 

BÁRÁNY 
BÉKA 
BÚZA 
CÉDRUSFA 
DISZNÓ 
FÜGE 
HAL 
HOLLÓ 
IZSÓP 
KECSKE 
KÍGYÓ 

KONKOLY 
KUTYA 
OLAJFA 
OROSZLÁN 
RÓKA 
SÁSKA 
SASKESELYŐ 
SZİLİ 
FŐ 

 

 

                                   
 

KÖNYVAJÁNLÓ  
Isten mindent olyan szépnek alkotott – Evangéliumi Kiadó (ovi) 
Dr. Erich Hitzbleck: Tekints föl Teremtıdre- Evangéliumi Kiadó (ált.isk) 
Stefan Drüeke: Utazás a dinoszauruszok korába – Evangéliumi Kiadó (ált. isk) 
Alexander vom Stein: Creatio – Evangéliumi Kiadó (középiskola) 
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OVI - SAROK  
Kiszámoló 
 
Kezdetben csak Isten volt, kezdetben csak Isten volt. 
Aztán Isten teremtett mennyet, földet és vizet. 

EGY- nagy fény lett. 
KETTİ- alsó víz és felsı. 

HÁROM- földet, fákat látok. 
NÉGY- napsütés és holdfény. 

ÖT- úszkálók és repdesık. 
HAT- sok-sok földi állat. 

HAT- Ádám és Éva. 
HÉT- Isten pihenni tért. 

/(O)VISZ 6. füzet/ 
 
Még több érdekes bibliai témájú versikét és mondókát találtok a Vasárnapi Iskolai 
Szövetség ovisoknak készült (O) VISZ-füzeteiben. 
 
SZÍNEZZ KI! 
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MIRİL OLVASNÁL?  
Írd meg nekünk, hogy milyen témáról olvasnál szívesen a 2015. decemberben megjelenı 
számunkban! Ötleteidet vasárnaponként a gyerekóra idején bedobhatod az „ötletládába”, amelyet 
erre a célra elhelyezünk a gyülekezeti terem sarokszobájában. 
 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:  
• Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére): minden vasárnap 1000 órától a Lelkészi Hiva-

talban (Nyíregyháza, Luther tér 14.) 
• Mandabokor gyerekóra (3-14 évesek részére): minden hónap 3. vasárnapján 830 órától 
• Rozsrét (3-14 évesek részére): minden hónap 3. vasárnapján 1500 órától 
 

MEGFEJTÉSEK (2014.december): 
MI A KÜLÖNBSÉG? 

 
REJTİZKÖDİ IGE 
„Szeráfok álltak mellette… Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek 
Ura, dicsısége betölti az egész földet!”  Ézs 6,2a;3 

KERESD MEG! 
Zsolt 18,11 „Kerubon ülve repült, 
szelek szárnyán suhant.” 

 

SUDOKU 

 

 
Az Aranyablak  legközelebbi számának tervezett megjelenése: 2015. december 

Várható témánk: (?) – Várjuk ötleteiteket! 
 

Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu, ahol az Aranyablak is olvasható. 
Szerkesztette: Hitoktatói, Gyermek- és Ifjúsági Munkacsoport; Lektorálta : Adámi László – evangélikus lelkész 

Kiadja:  a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belsı használatra, ingyenes terjesztésben 
 

Elérhetıségünk: Email: arany.ablak@freemail.hu  
Megjelenik: évente két alkalommal, 1100 példányban  

Készült: Grafit Nyomda R Kft, Nyíregyháza 


