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

 
Egy valódi csoda ára 

Te voltál már olyan helyzetben, amikor úgy érezted, hogy csak 
egy csoda segíthet? Én már igen. Abban az állapotunkban rá-
döbbenünk, hogy mi magunk kevesek vagyunk a megoldáshoz. 
Ekkor várjuk a csodát, hogy megtörténjen.  

2. 

 

ISMERD MEG ISTENT – Jézus csodái 
Napjainkban két szélsıséges nézet kap igen nagy hangot, gyakran a gyüle-
kezeteken belül is: míg az egyik tagadja a csodákat, és még az Úr Jézus 
csodáit is megpróbálja kimagyarázni, hétköznapivá tenni; addig a másik 
csoport lelkes rajongója a csodáknak válogatás nélkül. Az Úr Jézus józan-
ságra int bennünket! Helyes gondolkodásunk alapja, hogy tisztában legyünk 
azzal, miért is tett csodákat az Úr, amíg itt a földön járt. Mi volt a célja? 
Miért akkor, ott, és azok a csodák történtek, amik? 

4. 

KÉPREGÉNY – Mózes 2. rész 
 

6. 

 

KIRÁLYI GYERMEK VAGYOK 
Hiába voltam jó gyerek… 

Hiába hallottam az Úr igéjét, nem igazán törıdtem vele. Kötelességbıl 
eljártam az alkalmakra és a hittanórákra, de nem volt személyes kapcsola-
tom Vele. 

8. 

ENGLISH PAGES – God’s Miracles 

 

9. 

 OVI-SAROK – Ki az a Messiás? 10. 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK (MEGFEJTÉSEK) 12. 

 

MELLÉKLET: Jézus lecsendesíti a tengert (végtelen könyvecske) – Hódi Márton 
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Kedves Olvasóm! Nemrégiben azt olvastam, hogy mindenkinek szüksége van csodára. 

Te voltál már olyan helyzetben, amikor úgy érezted, hogy csak egy csoda segíthet? Én már 
igen. Abban az állapotunkban rádöbbenünk, hogy mi magunk kevesek vagyunk a megol-
dáshoz. Ekkor várjuk a csodát, hogy megtörténjen. A következı történet egyik szereplıje 
nem csak várt, hanem cselekedett is legjobb belátása szerint. 

Egy kislány bement a szobájába, és a szekrénykéje mélyérıl elıhúzott egy lekváros üve-
get. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévı érméket, és gondosan számolni kezdte. Háromszor 
is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. 

Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisurrant a 
hátsó ajtón. A hat háztömbnyire lévı patikába ment, ez volt a legközelebb a házukhoz.  

Türelmesen várt a patikusra, hogy szenteljen rá egy kis figyelmet, de a patikus éppen na-
gyon el volt foglalva. Évi - így hívták a kislányt - megcsoszogtatta a lábát a padlón. Semmi. 
Megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez sem 
volt sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegbıl és megkocogtatta a pult üvegét. Ez használt! 
- És te mit szeretnél? - kérdezte a patikus érezhetıen bosszús hangon. - Éppen a testvérem-
mel beszélek Sopronból, akit már ezer éve nem láttam - tette hozzá a patikus, mint aki vá-
laszt sem vár a kérdésére. - Én pedig az én testvéremrıl szeretnék beszélni veled - mondta 
Évi a patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. - Az öcsém nagyon beteg és egy csodát sze-
retnék venni neki. - Tessék? - fordult hozzá a patikus. - A neve Andris és valami csúnya 
dolog nı a fejében, és az apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg ıt. Hát 
tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda? - Kislányom, mi nem árulunk csodákat. Sajnos 
nem tudok neked segíteni - felelte a patikus, kissé megenyhült tónusban. - Figyelj, nekem 
van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg, mibe 
kerül. 

A patikus másik testvére jólöltözött férfi volt. Lehajolt a kislányhoz, és megkérdezte: - 
Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége? - Azt nem tudom - válaszolt Évi 
könnyes szemmel - csak azt tudom, hogy nagyon beteg, és anyu azt mondta, hogy valami 
operációra volna szüksége. De apu nem tudja megfizetni, ezért szeretném odaadni az én 
pénzemet. - Mennyi pénzed van? - kérdezte a férfi. – Háromszázhuszonkét forint 50 fillér - 
felelte Évi alig hallhatóan. Ez az összes, ami van, de tudok többet is szerezni, ha kell. 

- Nahát, milyen csodálatos 
véletlen! - mosolygott a férfi - 
Háromszázhuszonkét forint 50 fillér - 
éppen az a pontos összeg, ami egy 
kisfiú csodájának az ára. Egyik kezébe 
tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a 
kislányt: 

- Vezess engem haza hozzátok, 
szeretném látni az öcsédet és 
találkozni a szüleiddel. Lássuk, hátha 
van nálam egy olyan csoda, amit te 
szeretnél. A jólöltözött férfi egy 
sebészorvos volt, aki az idegsebészetre 
specializálódott. Ingyen elvégezte az 
operációt, és nem telt bele sok idı, 
mire Andris ismét otthon volt, épen, 
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egészségesen.  
Anya és Apa boldogan beszéltek arról az esemény-láncolatról, ami idáig vezetett. - Ez a 

mőtét egy igazi csoda volt - suttogta Anya - vajon mennyibe került volna? Évi mosolygott. 
İ pontosan tudta, mennyibe került a csoda: Háromszázhuszonkét forint 50 fillérbe. No, és 
egy gyermek töretlen hitébe. 

A szülık a csodát várták, mert látták, hogy anyagi helyzetük megakadályozza azt, hogy 
így segítsenek fiuk gyógyulásán. Ezért reménykedtek. A remény a hit jelenléte, talán imád-
koztak is, hogy gyermekük meggyógyulhasson. Eközben egy szeretı testvér, aki még nem 
tudta, hogy a csoda nem a patikában vásárolható dolog, elindult megszerezni azt. Ez a 
gyermek, Évi hitte, hogy meglesz a csoda. Isten megajándékozta ezt a családot azzal a cso-
dával, hogy Évi rátalált arra az emberre, aki segíthetett a beteg Andrison. Bízz Te is a Min-
denható Isten szeretetében és kérd az İ segítségét, amikor megszorulsz! Imádságban vidd 
elé a gondodat, és légy türelmes, mert İ már elkészítette minden problémádra a megoldást. 
Ne csak várd a csodát, hanem keresd Isten akaratát! Figyelj rá, keresd az İ tanításait! Ehhez 
használd segítségül a Bibliát, Isten Szavát! Ha Isten engedi, és megtapasztalhatod az İ cso-
dáját, ne feledj el hálát adni érte, hiszen İ ajándékozott meg vele.  

A cikk az Örömhír újság 2008.évi 6. számában megjelent történet alapján készült 
Urbán Miklósné (Mesi néni) 

 

KERESD MEG AZ ÚR JÉZUST!  
Hol van a képen az Úr Jézus? Ha kiszínezed a képet, biztos megtalálod İt! 
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ISMERD MEG ISTENT – Csodák Ura 

 

Mielıtt Jézus néhány igazán megdöbbentı csodáját felvázolnám, az emberek reakcióival 
együtt, elıször is tisztázzuk, hogy mit is nevezünk csodának.  

„A csodák olyan bámulatra méltó és rendkívüli tettek és események, amelyeket Isten vagy 
Fia, Jézus Krisztus visz végbe, és amelyek egyszeriek és többnyire a természet hatályán kí-

vül mennek végbe.” – írja prof. dr. Werner Gitt. 
Az igazi csodákra tehát a következık jellemzıek: 

1. bámulatra méltóak, csodálatosak 
2. rendkívüliek, nem mindennaposak 
3. cselekvıjük: Isten vagy Fia, Jézus Krisztus 
4. egyszeriek, vagy talán inkább illik rájuk az a szó, hogy egyediek: személyre vagy 

az adott körülményre szabottak 
5. a természet törvényszerőségein kívül esnek 

Napjainkban két szélsıséges nézet kap igen nagy hangot, gyakran a gyülekezeteken belül is: 
míg az egyik tagadja a csodákat, és még az Úr Jézus csodáit is megpróbálja kimagyarázni, 
hétköznapivá tenni; addig a másik csoport lelkes rajongója a csodáknak válogatás nélkül, és 
így hamis csodák is rabul ejthetik ıket. Az Úr Jézus józanságra int bennünket! (Mt 24,24!) He-
lyes gondolkodásunk alapja, hogy tisztában legyünk azzal, miért is tett csodákat az Úr, amíg 
itt a földön járt. Mi volt a célja? Miért akkor, ott, és azok a csodák történtek, amik? Csak né-
hány csodájáról szeretnék nektek szólni, amelyek népe vezetıit is nagymértékben befolyásol-
ták, sıt döntésre kényszerítették. Vajon téged elgondolkodtatnak, döntésre bírnak? 

Az ısi rabbik1 a csodákat 2 csoportra osztották. Az elsı csoportba 
azok tartoztak, amelyeket bárki végre tud hajtani, ha erre Isten 
hatalmat ad neki. A második csoportba a „messiási csodák” tartoztak, 
ezeket csak a Messiás tudja megtenni. Az Úr Jézus mindkét 
csoportba tartozó csodákat tett, amíg itt a földön járt! Valahányszor 
azonban messiási csodát tett Jézus, a zsidó vezetık reakciója 
(válaszviselkedés) más volt, mint az általános csodákra. 

Az elsı messiási csoda egy leprás meggyógyítása volt (Mt 8,2-4; Mk 

1,40-45; Lk 5,12-16). Az Úr Jézus úgy küldi el a leprást (Lukács 
evangéliuma szerint), hogy senkinek se beszéljen arról, ami vele történt, hanem menjen és mutas-
sa meg magát a papoknak, bizonyságul nekik! Ez volt Isten elsı figyelmeztetése népe vezetıi 
felé: „köztetek van a Messiás!” A zsidó vezetık válasza erre az üzenetre az volt (Lk 5,17), 
hogy az egész ország területérıl zsidó vezetıket 
küldtek, hogy hallgassák Jézus tanítását, és 
vizsgálják meg. Ez a lépésük teljesen logikus 
volt! Ekkor azonban történik egy nem várt 
fordulat: egy bénát visznek Jézus elé. İ minden 
várakozás ellenére nem gyógyítja meg ezt az 
embert, hanem így fordul hozzá: 
„megbocsáttattak a bőneid!” Ezzel drámai 
feszültséget hozott létre, mert tudta, hogy szavai 
felháborodást fognak kelteni a zsidó vezetık 
körében. Mivel még csak megfigyelték, ezért 
szívükben tanakodtak: „Istent káromolja! Ki 
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bocsáthatja meg a bőnöket az egy Istenen kívül?” (Mk 2,7) Ekkor Jézus Izrael vezetıinek a 
szívét veszi célba: „Mi könnyebb: azt mondani, hogy megbocsáttattak a bőneid, vagy azt 
mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!” (Mk 2,9), és bebizonyította, hogy neki van ha-
talma bőnöket megbocsátani: meggyógyította a bénát! A zsidó vezetık valószínőleg visz-
szatértek Jeruzsálembe, és jelentették, hogy mi történt. Mert megkezdıdött a második fokoza-
ta az Úr Jézus megfigyelésének: a kikérdezés. Most már bármerre ment Jézus Izráel vezetıi 
figyelték, mit csinál, és szüntelenül kérdezgették. 

A második messiási csoda a néma démon kiőzése volt (Mt 12,22-37). Nem maga az ördög ki-
őzése volt a csoda, ezt a rabbik is végezték, mégpedig egy sajátos szertartással, amely során 
meg kellett kérdezniük a démon nevét. Ez a fajta démonőzés a némává tevı ördög esetében 
hatástalan volt. A rabbik azt tanították, ha eljön a Messiás, neki lesz hatalma az ilyen démo-
nok felett. Jézus meggyógyította a néma megszállottat, úgy, hogy az beszélt! Mivel a sokaság 
is ismerte a rabbik tanításait, itt hangzik el egy döbbenetes megnyilvánulása a tömegnek: 
„Csak nem ez a Dávid Fia?” (Mt 12,23) Más szavakkal: „Csak nem ez a Messiás?” Következ-
tetésük logikus, és vezetıiktıl várják a választ. Logikusan két lehetıség van: vagy elfogadják 
Jézus messiási igényét, vagy elutasítják. A Mt 12,24-bıl tudjuk, hogy a vezetık a második 
lehetıséget választották. Ezt követıen (logikátlanul) jelet követeltek Jézustól, amit ı vissza-
utasított azzal, hogy nem adatik más jel ennek a nemzedéknek, csak Jónás próféta jele (Mt 

12,39). Ami nem más, mint a feltámadás! 
A harmadik messiási csoda a vakon született ember meggyógyítása volt (Jn 9,1-41), amelyre 

népe vezetıi úgy reagáltak, hogy aki Messiásnak mondja Jézust, azt ki kell közösíteni a zsi-
nagógából. Ami akkoriban az egyik legszigorúbb büntetés volt! 

No, és még egy elképesztı csoda: a 
4 napja halott Lázár feltámasztása 
volt (Jn 11,1-44), amely után a 
Nagytanács2 összeült, és egy 
megdöbbentı döntésre jutott! A Jn 
11,45-54 ismerteti határozatukat: 
Jézust meg kell ölni! A zsidó nép 
vezetıi, tehát elmentek a legvégsıkig 
Jézus visszautasításában. Ezek után 
Jézus megtízszerezi az elsı messiási 
csodát, és meggyógyít 10 leprást, 
akiket ugyancsak elküld a papokhoz. 
A papoknak 10-szer kellett 
határozatot hozniuk, és 10-szer kellett 
kimondaniuk, hogy a Názáreti Jézus messiási csodát tett! És ne feledjem, minden idık legna-
gyobb csodáját, az Úr Jézus feltámadását! İ meghalt a bőneinkért, de harmadnap feltámadt, 
legyızte a halált is, és beteljesítette népe vezetıinek tett ígéretét: Jónás jelét! Isten is elment a 
végsıkig szeretetében! 

Talán csodálkozol az Úr Jézus népének vezetıin! De te vajon hogyan gondolsz rá? Vajon 
téged mennyiszer hívott már az Úr Jézus megtérésre? Jézus ma is ugyanazokkal az igé-
nyekkel lép fel, veled szemben is: İ a Messiás, a megígért Szabadító! A legnagyobb cso-
da, hogy İ él, és ma is új életet tud, és akar neked adni, ha elfogadod İt annak, akinek 
mondta magát, a te Megváltódnak! Mert Jézus csodái nem öncélú magamutogatások voltak, 
hanem bizonyítékok arra, hogy ı az, akinek mondja magát: İ a megígért Messiás, a prófé-
ciák beteljesítıje, az élı Isten Fia! 

1 rabbi = zsidó tanító, mester; 2 Nagytanács (Szanhedrin) = a legfelsıbb zsidó törvényszék 

Hajagos-Tóth Katalin (a cikk nagyban támaszkodik dr. Arnold Fruchtenbaum: A 3 messiási csoda c. könyvére, Evangéliumi Kiadó) 
 



 
 

Aranyablak VII. évfolyam 2. szám / 2016. DECEMBER                                  7 

 

 
*az Úrnak szentelt: elkülönítették az ÚR számára az elsıszülött állatokat. Ha nem akarták megölni, akkor ki 
kellett váltani a mózesi törvényeknek megfelelın. Az emberek elsıszülöttjét mindig ki kellett váltani! 
* filiszteus: pogány nép. Izráel ellensége volt hosszú ideig. 
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*keményszívő = könyörtelen 
*Jahve: Isten neve. Kb. azt jelenti, hogy Örökkévaló. 
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KIRÁLYI GYERMEK VAGYOK  

 
 

Már egészen kicsi korom óta jártam a családommal 
gyülekezetbe, gyermek bibliaórákra, és egyházi általános 
iskolában tanultam. Hiába hallottam az Úr igéjét, nem 
igazán törıdtem vele. Kötelességbıl eljártam az alkalmakra 
és a hittanórákra, de nem volt személyes kapcsolatom Vele.  

Két évvel ezelıtt kezdtem el járni az ifjúsági órákra, 
ahova elıször csak a játék és a társaság miatt mentem, 
majd késıbb az igei alkalmak is érdekelni kezdtek. Kezdett 
erısödni az Úrral való kapcsolatom, de éreztem, hogy 
valami még hiányzik. Nem éreztem azt, hogy szükségem 
lenne megtérésre. Hiszen én mindig jó gyerek voltam, nem 
éreztem magam bőnösnek.  

Tavaly nyáron adódott egy lehetıség, hogy két hetet egy 
németországi keresztény táborban tölthettem. Mivel az 
ifjúságból már sokan voltak ebben a táborban és sokan 
átadhatták ott az életüket az Úrnak, úgy gondoltam, én is 

elmegyek. Nagyon jól éreztem magam a táborban, nagyon áldott igei alkalmakon vehettem 
részt. Már lassan eltelt a két hét, és én kétségbe estem, hogy talán az Úr már nem is akarja, 
hogy megtérjek. A tábor utolsó elıtti napján az idıjárásnak köszönhetıen az egész tábornak 
egy zsúfolt sátorban kellett egy rögtönzött áhítatot meghallgatni. Nekem pont erre a rögtön-
zött áhítatra volt szükségem, hogy meglássam, amit 15 évig nem láttam. Hogy hiába jártam 
templomba, hiába voltam jó gyerek, akkor is egy elveszett bőnös vagyok. Akkor összetörtem 
a bőneim súlya alatt. Könnyek között imádkoztam az Úrhoz, hogy bocsásson meg nekem, és 
legyen az életem ura. Azóta is próbálok hőségesen az İ útján járni. Ez nem mindig könnyő, 
de İ megígérte, hogy mindig velem lesz. 

Dankó Viktória (15 éves) 

REJTİZKÖDİ IGE  
Melyik igét rejtik a képek, Máté evangéliumának 28. fejezetébıl? Olvasd össze a képek elsı 
betőjét! 
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ENGLISH PAGE 

  

 
 

 
Made by Audrey Mehl 
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OVI - SAROK  

 
 

Karácsonyra készülıdve gyakran hallhatod 
ezt a szót: Messiás.  
 
Tudod mit jelent? Ez a szó azt fejezi ki, 
hogy Isten számára kiválasztott, felkent 
(olajat a fejére öntve kiválasztott) 
személyrıl van szó, aki fontos feladatot 
végez Istennek. Jézust szoktuk így 
emlegetni, de vajon miért?  
 
Isten megígérte a népének, hogy elküldi a 
Messiást hozzájuk, azért, hogy szabadulást 
hozzon számukra. Isten pontosan elmondta 
prófétáin (kiválasztott emberein) keresztül, 
hogy a nép mirıl fogja felismerni a 
Messiást. Ezeket réges-régen megüzente. 
 
Ézsaiás könyvében (Ézs 35,5-6b) ezt 
olvashatod: „ Akkor kinyílnak a vakok 
szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 
Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és 
ujjong a néma nyelve…” 

 
 

 



 
 

12                             Aranyablak VII. évfolyam 2. szám / 2016. DECEMBER 
 

 
Az Úr Jézus számos csodát tett, 
melyek közül biztos te is sokat 
ismersz. Ezek megmutatták, hogy 
Jézus megtette mindazokat a dolgokat, 
amelyeket Isten elıre elmondott a 
Messiásról: vakok újra láttak, 
süketeket, némákat, bénákat, sántákat, 
leprásokat gyógyított meg, sıt, még 
halottakat is újra életre keltett. 
 
Jézus életével és tetteivel betöltötte, 
valóságossá tette Isten ígéreteit. 
 
Máté evangéliuma (Mt 11,5) ezt így 
foglalja össze: „…vakok látnak, és 
bénák járnak, leprások tisztulnak meg 
és süketek hallanak, halottak támadnak 
fel, és szegényeknek hirdettetik az 
evangélium…” 
 
Ilyen a mi dicsıséges Urunk, az Úr 
Jézus, akire mi is rábízhatjuk magunkat 
és várhatjuk az İ eljövetelét! 
 

 
Hódi Eszter 
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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 1. és 3. vasárnapján 10 00 

órától 
• Rozsrét gyerekóra (3-14 évesek részére): minden vasárnap 900 órától 

 

MEGFEJTÉSEK (2016. május): 

MI A KÜLÖNBSÉG?     SUDOKU 

                     
HALF IN ENGLISH – FÉLIG MAGYARUL       CROSSWORD PU ZZLE: 

 
Mózes ezt mondta népének, Izráelnek: „Prófétát 
támaszt atyádfiai közül Istened, az ÚR, olyant, 

mint én, ıreá hallgassatok!” 5 Móz 15 

REJTİZKÖDİ IGE 
Jézus mondja: „Mert ha hinnétek Mózes-
nek, hinnétek nekem: mert ı énrólam írt.” 
Jn 5,46 

OVI-SAROK: 

 
 

 
Az Aranyablak  legközelebbi számának tervezett megjelenése: 2017. május 

Várható témánk: számok a Bibliában 
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, 1 200 példányban  

Készült: Grafit Nyomda R Kft, Nyíregyháza 


