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

 

Gyuri szabadulása 
Gyurit tettéért elfogta a rendırség és börtönbe vetette. A bíró-
ságon pedig hamarosan megszületett az ítélet: a bíróság Gyurit 
emberölés vádjában bőnösnek találta. Túlságosan nagy veszélyt 
jelent társadalmunkban. Az ítélet halál. Fellebbezésnek helye 
nincs! 

 

 

2. o. 

 

ISMERD MEG ISTENT – A Szabadító 
Istennek a Bibliában kifejtett szabadításának egyetlen középpontja van, az Úr 
Jézus Krisztus. Egyedül İ az „örök üdvösség szerzıje” (Zsid 5,9) azoknak, akik 
engedelmeskednek neki. 

4. o. 

KIRÁLYI GYERMEK VAGYOK – Majd megszakadt a szívem 

Az irigységbe és kíváncsiságba majd belebetegedtem. Ujjaim elfehéredtek a kerí-
tés drótján, annyira igyekeztem közel kerülni hozzájuk. De hiába rimánkodtam, 
nagyi nem engedett közéjük. „Mi oda nem megyünk!”- mondta szigorúan. 

6. o. 

 

BIBLIAI KVÍZ – Mi Isten neve? 
Mi Isten neve? Hogyan mutatkozott be Mózesnek? Megtudhatod, ha megfej-
ted a rejtvényt. 

7. o. 

KÉPREGÉNY – Mózes 1. rész 
 

8. o. 

 

TUDOD-E? – Ki Izráel szabadítója? 
Tudod-e, hogy Isten Mózessel színrıl színre beszélt, ami azt jelenti, hogy 
Isten a felhıoszlopból úgy beszélgetett Mózessel, mint te a barátoddal. Isten 
emberi hangon szólt Mózeshez. 

10. o. 

ENGLISH PAGES – Exodus 
 

12. o. 

 
OVI-SAROK – Mit tanulhatunk Mózest ıl? 14. o. 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK (MEGFEJTÉSEK) 16. o. 
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Kedves Olvasó! 
Olyan idıbe szeretnélek elkalauzolni, amikor még királyok uralkodtak, övék volt minden 

hatalom országuk felett. Az alábbi írás nyelvezete ezért idınként régies, remélem, nem ne-
hezíti a megértését. 

Történetünk egy falusi kocsmában kezdıdött, ahova betért Gyuri, a faluban jól ismert, 
becsületes, dolgos legény. 

- Jó napot, Gyuri öcsém! Hogy s mint? Mi szél hozott erre, még sosem voltál nálunk…- 
köszöntötte a kocsmáros. 

- Ne is kérdezzen, Pista bátyám, csak adjon valami jó erıset!- felelte Gyuri türelmetlenül. 
A kocsmáros kiszolgálta és közben kíváncsian hallgatta a legény panaszát. 
- Hát az úgy volt Pista bátyám, megszerettem azt a Terit. Annak olyan szeme van, mint a 

szelíd ızikének, gondoltam, ilyen való nekem. El is jártam, kerülgettem, egyre jobban belé-
estem. Csak hát aztán csalatkoztam*. Megcsalt a két ızike szem. Másra is tekingetett, a 
szomszéd Ferire. És a Feri ám gazdag legény. Meg hát nem is kövér, nem is rusnya*, s hát a 
Teri ıtet* választotta… 

- De hát Gyuri, van más leány is a faluban, nem kell úgy nekikeseredni!- felelte a kocs-
máros és újból töltött a legénynek. 

De Gyuri szívét nem csak ez nyomasztotta, hanem az is, hogy Feri mind eközben a Gyuri 
húgának, Ancsának is udvarolt. Ancsa pedig komolyan hitte, hogy Feri szereti ıt. 

Mint akit emlegetnek, a kocsmába lépett Feri, a „hódító”. Kezet rázott a barátaival, s már 
hangos dicsekedésbe kezdett, hogy mindkét lányt meglátogatta az este. Büszkén zendített rá 
a nótára: „Két út van elıttem, melyiken induljak, kettı a szeretım…” 

Gyuri, aki végig hallgatott, dühében felpattant a székrıl, és ököllel lesújtott rá. Feri a 
földre esett, Gyuri hirtelen kést rántott, és leszúrta. Mindenki dermedten nézett.  

Gyurit tettéért elfogta a rendırség és börtönbe vetette. A bíróságon pedig hamarosan 
megszületett az ítélet: a bíróság Gyurit emberölés vádjában bőnösnek találta. Túlságosan 
nagy veszélyt jelent társadalmunkban. Az ítélet halál. Fellebbezésnek helye nincs! 

A falu fıterén a falusiak beszélgetni kezdtek a szomorú eseményrıl: 
- Hát maga is hallotta? Pedig az egy áldott jó gyerek! A múltkor is húzott nekem vizet a 

kútból!- szólalt meg egy asszony. 
- Azért a Zséra Feriért meg nem nagy kár. Nagy lókötı volt az! Szegény Gyuri!- sajnál-

kozott egy másik. 
- Nem csoda, hogy a Gyuri elvesztette a fejét! Két lányt is el akart szeretni az a Feri - 

kapcsolódott be a beszélgetésbe egy férfi. 
- Sose nem* is ivott, nem is valami csodálnivaló, hogy eszét vesztette… - mondta egy 

harmadik. 
Miközben azon tanakodtak az összegyőlt emberek, hogy milyen jó lenne megmenteni 

Gyurit a halálos ítélettıl, megjelent a fıtéren a pap. Rögvest meg is kérdezték, hogy mit is 
tehetnének a legény érdekében. 

- Írjunk a királyhoz, kérjünk neki kegyelmet!- tanácsolta a pap, és rögtön tollat, papírost 
hozatott. 

A levélben ez állt: „Urunk királyunk, aki nagy kedvességgel uralkodol népünk felett, a 
Magasságos Jó Isten kormányozza továbbra is a Te gondolataidat! Különösen, hogy egy 
igen nehéz kéréssel fordulunk Hozzád: kegyelmezz meg a mi kedves falusinknak*, Kocsis 
Gyurinak, ki a héten beiván*, heves indulatában elvette Zséra Feri életét, ki a húgát és a 
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kedvesét is egy idıben csábította. Ez a Gyuri pedig eddig semmi rosszat nem tett, sıt, jó 
volt mindannyiunkhoz. Nem nyúlt sohasem a pohárhoz, csak eszét vette a nagy bánkódás, és 
nekibúsulásában pont rosszkor volt a korcsmában. Mind az egész falu egybegyőlvén*, azt 
kívánjuk, fordítsd el nagy kegyelmességed szerint Gyuriról a halálos ítéletet, mit kiszabtak 
rá.” 

A levelet olvasva így csodálkozott a király: - Mennyire szeretik ezt az embert! És mind 
aláírták a falubeliek! Hát, már magam is megnézném, milyen ember az, kit ennyire szeret a 
falunépe! Megkegyelmezek neki, s magam viszem el, hadd lássam azt az embert! 

A börtönben Gyuri már fel volt készülve az ítéletre, tudta, hogy bőnt követett el. Amikor 
a király meglátogatta, és beszélt vele, tudta, hogy megbánta tettét és személyesen adta át a 
kegyelmi iratot. Így szabadult meg ez a legény a halálos ítélettıl. 

Ma is él egy Király, aki kegyelmi ajándékát osztogatja minden bőnét bánó embernek, így 
hoz szabadulást számukra. Ez a Király Jézus Krisztus, akit Isten kent fel és ruházott fel hata-
lommal az egész Világ felett.  

Urbán Miklósné (Mesi néni) 
rusnya = csúnya 
csalatkoztam = csalódtam 
ıtet = ma már helyesen: ıt 

falusink = ugyanabból a faluból 
származó 
beiván = beivott 

sose nem = sohasem 
egybegyőlvén = egybegyőlten 

 

MI A KÜLÖNBSÉG?  

 
A két kép nem tükörképe egymásnak, mert az egyik képen 10 kulcs van elrejtve. 
Keresd meg a kulcsokat! 
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ISMERD MEG ISTENT – A Szabadító 

 
 
Talán most arra gondolsz: „Én nem vagyok rabszolga, mint a zsidók voltak Egyiptom-

ban. Nekem nincs is szükségem szabadítóra.” Izráel népe is hasonlóan gondolkodott: „Áb-
rahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan mondhatod hát, hogy 
szabadokká lesztek?” (Jn 8,34) Az Úr Jézus válasza igazán kijózanító: „Bizony, bizony, 
mondom néktek, hogy aki bőnt cselekszik, a 
bőn szolgája.” (Jn 8,35) Ám sokan ezt sem 
veszik komolyan. Úgy gondolkodnak, mint egy 
ismert történetben1 Tuku, a majom, aki egy 
mocsárba esett, és azt gondolta, hogy saját magát 
képes lesz kihúzni: „Belekapaszkodott mindkét 
oldalon a szakállába és teljes erejével felemelte 
magát. Egy pillanatra úgy látszott, hogy 
eredményesen, de csak a hátgerincét roppantotta 
meg… A mocsár lassan húzza le áldozatát.”  

A bőnnel ugyanez a helyzet: az Isten elleni vétkek 
egyre mélyebbre és mélyebbre vonnak a bőn megkötözı, 
szolgává tevı hatalmának fogságában. Hiába küzdesz 
ellene, lassan, de biztosan a mélybe húz. Boldogtalanná 
tesz egész idı alatt, amíg benne vagy és végül megöl. 
Jogosan merül fel a kérdés: Ki tudta volna valaki 
szabadítani Tukut a mocsárból? A választ te is tudod: 
Igen! De a szabadítónak a mocsáron kívülrıl kell 
érkeznie. Olyan valakinek kell lennie tehát, aki nincs 

a mocsárban, és akire a mocsár semmilyen hatással nincs, ugyanakkor elég erıs ahhoz, 
hogy legyızze a mocsár lehúzó erejét!  

A bőnt sem lehet legyızni úgy, hogy te magad is bőnös vagy. Szükség van egy olyan 
szabadítóra, aki bőntelen, aki, ha meg is kísérti a sátán, sohasem vétkezik, és akinek na-
gyobb ereje van, mint a bőnnek és a sátánnak. Létezik ilyen személy? Igen, maga Isten! 
Isten nemcsak tiszta, bőntelen, hatalmas és erıs, hanem az embert is szereti. Mégpedig any-
nyira, hogy a segítségünkre sietett Jézus Krisztusban. Már az Ószövetségben tudtul adta 
Isten, hogy İ fogja megszabadítani az embereket: „Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs 
Szabadító!”  (Ézs 43,11) Az Újszövetségben Józsefnek, Mária jegyesének pedig ezt mondta 
az angyal álmában: „(Mária) Fiút fog szülni, akit nevezz Jézusnak, mert İ szabadítja meg 
népét bőneibıl.”  (Mt 1,20-21) Amikor pedig megszületett az Úr Jézus, az angyal pászto-
roknak mondta el az örömhírt: „…hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme 
lesz: Üdvözítı2 született ma nektek, aki az Úr Krisztus3, a Dávid városában.” (Lk 2,11) A 
Messiás személyében Isten felkínálja a bőn fogságából való szabadulás lehetıségét, és a 
vele megromlott kapcsolat helyre állítását. 

Hogyan lehetséges ez? Péter apostol 1. levelében olvashatjuk, hogy szabadításunknak 
ára, vagy más szóval: váltságdíja van. Ez a váltságdíj Jézusnak, Isten Fiának a vére. 
 

1 dr. Paul White: A buyu fa alatt címő könyvébıl a „Nem tudsz mindent magadtól megtenni” történet 
2 Üdvözítı = Szabadító, Megváltó 
3 Krisztus = Messiás, Felkent 
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A bőn büntetése halál, de a megváltás (a szabadítás) is 
halál által történik. Azt mondja a Szentírás, hogy ott a 
golgotai kereszten az Atya az Úr Jézust bőnné tette értünk, 
hogy te meg én Isten igazsága lehessünk ıbenne. İ 
szenvedett, hogy neked és nekem békességünk legyen 
Istennel ıáltala. Az Atya a kereszten függı Jézuson látta 
bőneidet, és ítélete lesújtott, de ez a csapás Jézus Krisztus 
szívét érte. İt, a tisztát, a szentet érte a büntetés éretted, 
miattad és helyetted. Egyedül Jézusnak volt hatalma, hogy 
odaadja az életét váltságul, majd visszavegye, mert ezt a 
küldetést kapta az Atyától. 

A Bibliából megértheted, hogy Isten szabadításának 
egyetlen középpontja van: az Úr Jézus Krisztus. 
Egyedül İ az „örök üdvösség szerzıje”  (Zsid 5,9) 
azoknak, akik engedelmeskednek neki. Csakis İ tud 
megmenteni Istennek az emberiségre bekövetkezı 
haragjától, amely azokat sújtja majd, akik az Úr Jézusban 
felkínált isteni ajándékát visszautasították!   Hajagos-Tóth Katalin 

REJTİZKÖDİ IGE  
Melyik igét rejtik a képek, János evangéliumának 5. fejezetébıl? Olvasd össze a képek elsı 
betőjét! Jézus mondja: 

 

 
 

HOGYAN LEHET TIED ISTEN SZABADÍTÁSA?  

A Biblia azt mondja: „A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róm 10,17) Ha észreveszed, 
hogy Isten szól hozzád, akkor ne zárd be a szíved. Isten szuverén úr, İ akkor cselekszik, amikor azt jónak látja! 
Inkább figyelj rá, mit mond neked! 
1. Hogyan szól Isten? A Biblián keresztül, amikor olvasod, vagy igehirdetés által, amit hallgatsz a templomban 
vagy a gyerekórán.  
2. Isten Szentlelke tesz képessé, hogy meghalld és megértsd Isten szavát. A Szentlélek együtt munkálkodik a 
szívedben a hirdetett vagy olvasott igével. Egyszer csak egészen világosan rájössz, hogy Isten igéje az igazság, és 
hogy eddig tévedésben éltél. Feltárul elıtted bőneid sokasága. Világosan meglátod, hogy eddigi életeddel megsér-
tetted Istent. Teljes komolysággal kell átélned Isten jelenlétét, azt, hogy Isten átlát rajtad! Elıtte nincs mentséged! 
A Biblia azt mondja: „Ha megvalljuk bőneinket, hő és igaz İ: megbocsátja bőneinket, és megtisztít bennünket 
minden gonoszságtól” (1 Jn1,9) 
3. Mindazokért a bőnökért, amelyeket elkövettél, vagy majd el fogsz követni Krisztus halt meg. Vére bőnödért és 
vétkeidért folyt. Bőneid miatt hagyta el İt Isten, és szenvedett a golgotai kereszten kimondhatatlan gyötrelmek 
között. Egész gonosz állapotodért ment a halálba, Isten bőnné tette érted İt, az Igazat, hogy Te, a bőnös Isten 
igazságává lehess Krisztusban. (2Kor 5,21) 
4. Mindenki, aki felismeri, hogy az ı személyes bőnei miatt kellett Jézusnak elhagynia a mennyet, hogy a földön 
engesztelı áldozatként érte meghaljon, az bizalommal támaszkodhat Isten igéjére: „İbenne van – az İ vére által 
– a mi megváltásunk, bőneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából” (Ef 1,7) 
5. Isten most már nem a bőneidre tekint, hanem Fiára, és az İ vérére, amit az irántad való szeretetbıl ontott ki a 
Golgotán. 
6. Szíved egész, osztatlan szeretetével fordulj ezért az Úr Jézus felé, és szánd oda az életed az İ követésére! 
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KIRÁLYI GYERMEK VAGYOK  

 
 

Nagyinál nyaraltam, és kicsit unatkoztam. Az unokatestvéremmel nem volt nagy 
kunszt az együtt nyaralás. Hamar beleunt az ötleteimbe, amit meg kell értenem, mert 
ı csak egy lány.  

Egyik nap a szomszéd udvaron gyerekek 
gyülekeztek, majd bevonultak a kicsi 
templomba. Énekszót hallottam, majd csendes 
beszédet. Akárhogy füleltem, nem értettem 
belıle semmit. Felmásztam a kerítésre, és 
irigyen követtem minden hangot. Jaj, de jó lett 
volna velük kergetni a focit, amikor kirajzottak! 
Láttam, hogy egy néni kis vödörbıl fagyit 
osztogat. Az irigységbe és kíváncsiságba majd 
belebetegedtem. Ujjaim elfehéredtek a kerítés 
drótján, annyira igyekeztem közel kerülni 
hozzájuk. De hiába rimánkodtam, nagyi nem 
engedett közéjük. „Mi oda nem megyünk!”- 
mondta szigorúan.   

A gyerekek, és a felnıttek is kedvesen 
hívogattak, de nagyi hajthatatlan maradt. „Ez nem a mi templomunk”- zárta le kemé-
nyen a vitát. Ötéves szívem minden fájdalmát édesapám vállán sírtam el, amikor pén-
teken meglátogatott. „Megszakad a szívem, ha nem mehetek közéjük”- törölgettem 
patakzó könnyeimet. „No, azt azért nem szeretném!”- nyomott barackot mosolyogva 
a fejemre, én meg a nehezen megszerzett engedély birtokában boldogan trappoltam 
be a templomkapun. Idegen volt minden, mégis otthon éreztem magam. Valami nagy-
nagy szeretet simogatta meg a szívemet. Ennek három éve. Azóta törzsvendég va-
gyok a császári 5 Napos Klubban. Igyekszem, hogy az elsık között kerüljek a jelenlé-
ti ívre. Idén majdnem lemaradtam. De egy unalmas délelıtt a Facebookon keresgél-
tem, amikor szemembe ötlött egy ismerıs meghívó. Azonnal jelentkeztem Emi néni-
nél. 

S milyen jó, hogy elmentem! Ott értettem meg, hogy nekem is szükségem van egy 
igazi Barátra. Az utolsó napon nem volt bátorságom ott maradni a lányokkal, akik 
beszélgettek még a tanítóval, de az imádság alatt csendben megszólítottam a Megvál-
tót. Tudom, hogy hallotta és meghallgatta az imádságom. Megvallottam a rosszasága-
imat, és megköszöntem, hogy minden büntetést vállalt helyettem. Most már nekem is 
van egy igazi Barátom!  A Megváltó velem van minden nap. Úgy, ahogy megígérte. 

Kiss Gergı* 
* A történetet a VISZ engedélyével adjuk közre. A név kitalált, de a történet valóban megtörtént egy 
gyermekkel. Veled is megtörténhet, ha Jézus Krisztusra bízod az életed! 

 

ÚJ! 
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BIBLIAI KVÍZ  

 
 
Írd be a képen található négyzetekbe a megfejtések betőjelét! Ha jól válaszoltál, akkor meg-
tudhatod, hogyan mutatkozott be Isten Mózesnek az égı csipkebokorból (2 Móz 3)! 
 
1. Ki találja meg Mózest a Nílus vizében?  

A: testvére    V: fáraó lánya    B: apja  

2. Mit jelent Mózes neve? 
A: Vízbıl húztam ki   B: Én találtam meg   C: Isten szolgája  

3. Miért kellett Mózesnek elmenekülnie a fáraó udvarából? 
A: a fáraó elüldözte  V: hiányzott a családja  G: megölt egy egyiptomit 

4. Ki jelent meg az égı csipkebokorban? 
Y: Isten   G: egy csodálatos teremtmény O: Ábrahám  

5. Miért kell visszamenni Mózesnek Egyiptomba? 
K: családjáért  A: feleséget keresett  O: hogy népét kivezesse a szolgaságból 

6. Hogyan veszi rá Isten a fáraót, hogy elengedje a népét? 
K: 10 csapással  A: szép szóval   I: hazugsággal  

7. Mit rendelt el Isten a 9. és a 10. csapás között? 
I: szeretet parancsát  K: engedelmesség parancsát A: páska ünnepét  

8. Hol kapta meg Izrael népe a tízparancsolatot? 
I: Vörös-tengernél  K: Sinai hegynél   A: Kánaánban  

9. Hogyan vezeti Isten Izrael népét a pusztában? 
K: egy angyal által  
A: csodák által  
I: nappal felhıoszlopban, éjjel tőzoszlopban 

10. Hova vezeti Isten Izráel népét? (2Móz 6,1-13) 
A: Egyiptom     G: Mennyek országa V: Kánaán 

11. Mi történt Márában? (2Móz 15,22-27) 
A: keserő vízbıl iható víz lett 
G: ott kaptak elıször mannát 
V: fürjek jöttek 

12. Hogyan bünteti meg Isten Izrael népét 
engedetlensége miatt? (4 Móz 21) 
A: tőzesıvel      G: mérges kígyókkal V: jégesıvel  

13. Milyen állat szólal meg, mikor harmadszor is 
megveri gazdája? (4 Móz 22) 
K: ló O: kutya  Y: szamár  

14. Hány éven keresztül vándorolt Izrael népe a 
pusztában?  
K: 4 O: 40  Y: 44 

15. Ki vezeti be a népet az ígéret földjére Mózes helyett? (5Móz 31) 
K: Józsué O: Áron  Y: egy angyal  

Belyus Beáta 
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TUDOD-E? 

 

 
Ti kértétek, és mi megírjuk nektek: „Mózes – Izráel szabadítója” 
 

Mózes neve azt jelenti a kihúzott, a vízbıl kihúzott, kimentett . A Bibliából tudjuk róla, 
hogy Egyiptomban született, izráelita szülıktıl, Lévi törzsébıl. Úgy menekült meg a biztos 
halálból, hogy édesanyja fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd 
beletette ıt, és kitette a Nílus partján a sás közé. A fáraó leánya megtalálta, és fiaként nevelte 
(2Móz 2,1-10). Megtanították az egyiptomiak minden bölcsességére (ApCsel 7,22), amikor 
azonban megölt egy egyiptomit, el kellett menekülnie. Midián földjén talált menedéket, ahol 
feleségül vette Jetró leányát, Cipporát (2Móz 2,11-25). 40 évvel késıbb Isten Izráel vezetıjé-
nek hívta el (2Móz 3-4), kivezette az izráelitákat Egyiptomból és Sínai hegyénél Isten törvé-
nyét, a tízparancsolatot adta nekik (2Móz 5-25). A 40 évig tartó pusztai vándorlás alatt vezet-
te Izráelt. Méribánál az engedetlenség vétkébe esett, ezért nem léphetett be az ígéret földjére.  

Tudod-e, hogy Isten Mózessel színrıl színre beszélt, ami azt jelenti, hogy Isten a felhı-
oszlopból úgy beszélgetett Mózessel, mint te a barátoddal. Isten emberi hangon szólt Mó-
zeshez. İ pedig nagyon vágyott arra, hogy láthassa az Urat. Ezt mondta az Úrnak: „Mutasd 
meg nekem dicsıségedet!” Az Úr így felelt neki: „Elvonultatom elıtted egész fenségemet, és 
kimondom elıtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek 
irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod…” Mózes nem láthatta Isten arcát… vagy még-
is? Tudod-e, hogy Mózes másik nagy vágya az volt, hogy bemehessen Kánaán földjére, en-
gedetlensége miatt ez sem teljesülhetett… vagy talán mégis? 

Ki volt ı? Aki nem láthatta Isten arcát, nem léphetett a vágyott otthon földjére életében, 
de halála után mindez megadatott neki! Tudod-e, hogyan? Lukács evangéliuma beszámol egy 
különös történetrıl: „… Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a 
hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött . És 
íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, akik dicsıségben megjelenve, élete végérıl beszél-
tek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie.” Mózes nem mehetett be Kánaán földjére, de 
ott volt a megdicsıülés hegyén. Nem láthatta Isten arcát, de láthatta az Úr Jézusnak, Izráel 
megígért Messiásának dicsıségét, és a megváltásról beszélgethetett vele. Mózes büntetését 
Isten felfoghatatlan nagy áldássá, ajándékká tette! Izráel szabadítója találkozhatott Izráel és 
az egész emberiség igazi Szabadítójával! 
 

 

SUDOKU 
Rajzold meg a hiányzó képeket! Minden sorban, 
minden oszlopban az összes képnek szerepelnie 
kell, de ezeken belül mindegyik csak egyszer 
fordulhat elı. 
A képek Mózes életének fontosabb eseményeire 
emlékeztetnek minket: 
• mózeskosár – születésének körülményeire 
• égı csipkebokor – Istennel való találkozására 
• bot, amely kígyóvá változott a fáraó elıtt – 

Isten hatalmasan cselekedett általa 
• 10 parancsolat – Isten szövetségére népével 
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Tudod-e, hogy az Ószövetség elsı 5 könyve Mózes 
nevét viseli? A zsidók ezeket a könyveket egyetlen 
könyvként kezelik, és héberül Tórának (= tanítás, intés, 
eligazítás, papi döntvény, szabály, törvény) nevezik. 

• 1 Mózes (Mózes 1. könyve) = Teremtés könyve: 
ez a könyv bizonyságtétel Isten min-
denhatóságáról és uralmáról. 

Ebben a könyvben olvashatsz a világ teremtésérıl, 
az ember bőnbeesésérıl, Noéról és az özönvízrıl, 
Bábel tornyáról, Ábrahámról, Izsákról, Jákóbról és 
Józsefrıl. 

• 2 Mózes (Mózes 2. könyve) = Kivonulás 
könyve: elmondja nekünk milyen hatalmas kézzel szabadította ki népét Isten a szolga-
ságból. Üzenete: a szabadítás. Ez a könyv nyomorúsággal és sötétséggel kezdıdik, és 
az Úrnak a szent sátorban megjelenı dicsıségével végzıdik. A kettı közé állítja Isten 
az İ páskabárányát, és Szabadítóként nyúl bele népe történelmébe.  

Ebben a könyvben olvashatsz: Mózes születésérıl és elhívásáról, a 10 csapásról, a 
páskabárányról, Izráel kivonulásáról Egyiptomból, átkelésérıl a Vörös-tengeren, Isten 
szövetségkötésérıl népével, a 10 parancsolatról, a szent sátorról. 

• 3 Mózes (Mózes 3. könyve) = Leviták könyve: a papságról szól, amely kizárólag a lé-
viták családjához tartozott. Ez a könyv a Biblia leginkább meg nem értett, és nem sze-
retett könyve, pedig témája csodálatos: a megszentelıdés. Alapgondolata 3 Móz 
11,44: „Legyetek szentek, mert én szent vagyok!”- mondja az ÚR. A könyv Isten 
szentségét akarja feltárni, akarja megmutatni nekünk. Meg kell értenie az embernek, 
hogy csak úgy közeledhet Istenhez, ahogyan Isten megengedi: az Ószövetség emberé-
nek az áldozatokon keresztül az Újszövetség emberének pedig Krisztuson keresztül. 

Ebben a könyvben olvashatsz az áldozati törvényekrıl, a papok feladatairól, a tisztulási 
törvényekrıl, a szentségtörvényekrıl. 

• 4 Mózes (Mózes 4. könyve) = Számok könyve: neve utal a benne található névsorokra 
és népszámlálásra. Történetében tulajdonképpen Mózes 2. könyvének a folytatása. Ez 
a könyv leginkább a szolgálatról, a rendrıl szól, illetve figyelmeztetéseket tartalmaz a 
hitetlenséggel kapcsolatban. 

Ebben a könyvben olvashatsz: az elsı népszámlálásról, Mirjám és Áron ellenszegülésérıl, 
a 12 kém történetérıl, Kóráh lázadásáról, Mózes vétkérıl, a rézkígyóról, Bálámról, a má-
sodik népszámlálásról, az országra vonatkozó rendelkezésekrıl. 
• 5 Mózes (Mózes 5. könyve) = Második törvénykönyv: fıleg Mózes beszédeit tartal-

mazza, a nagy próféta és törvényadó utolsó intéseit. Mózes mielıtt meghal még fi-
gyelmeztetni akarja népét Isten törvényeire. 

Ebben a könyvben olvashatsz egy történeti visszapillantást, a menedékvárosokról, az em-
lékkövekrıl, az átokról és áldásról, és Mózes búcsú intelmeirıl. 

Mózes 5 könyve 5 szóban a Jézus Krisztusban hívı jellemrajzát írja le: teremtés -> 
szabadítás -> megszentelıdés -> szolgálat -> engedelmesség. 

És végül egy igazán érdekes történet. Tudod-e, hogy 120 éves volt Mózes, amikor 
meghalt? Látása nem gyengült meg, és nem hagyta el az életereje. Holttestéért pedig a sá-
tán hadakozott Mihály arkangyallal. Senki sem tudta, hogy hol van a sírja, mert maga Is-
ten temette el ıt.  

Isten hatalmas jellemet teremtett Mózesben az emberiség számára tudósítóul, né-
pének pedig szabadítóul. Akinek kezei között egy nép nemzetté lett, és aki mindvégig hő-
séges segítıtársa volt a nagy Szabadítónak, az ÚRnak. 

Hajagos-Tóth Katalin 
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ENGLISH PAGES 
 

  
Crossword Puzzle 

 

 
Words: 

• rule – szabály • covenant - szövetség 
• ruler - uralkodó • destination – cél, célállomás 
• pillar - oszlop • supply - ellát 

Made by Audrey Mehl 
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Colouring page 
Colour the spaces with dots in the pictures! You will find the 10 plagues. 

          

          

8       
 

Half in English – Félig magyarul 
 

 

Find (in all directions) the 
words below in the wordsearch 
grid:  

pharaoh, Egypt, Moses, slaves, 
burning bush, plagues, gnats, 
magicians, blood, frogs, flies, 
livestock, boils, hail, locusts, 
darkness, firstborn, passover, 
sea, chariots 
 
 
 
Figyelj! Mert a maradék be-
tőkbıl egy magyar mondatot 
olvashatsz össze. Az 5 Mózes 
18 fejezetének egyik versét! 

Words: 
• burning bush – égı csipkebokor • hail - jégesı 
• plagues - csapások • locusts - sáskák 
• gnats - szúnyogok • Passover – Páska (zsidó húsvét) 
• livestock – állatállomány, szarvasmarha • chariots - szekerek 
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OVI - SAROK  

 
 
Isten egyszerő embereket, még kisgyermekeket is elhívhat az ı szolgálatára. Mózes 
kész volt meghallani Isten szavát és engedelmeskedett neki. Ha kíváncsi vagy, Isten 
milyen céllal teremtett meg téged, te is megértheted Isten üzenetét a Biblián keresztül. 
Nagy dolgokat tartogathat a te számodra is! 
Nézzünk pár hasznos tudnivalót Mózes életébıl. Ha van kedved hozzá, színezd ki 
Mózes nevének betőit! 
 

 

M = mint Mirjám   
Mózes lánytestvérét nevezték így. Isten ıt 
választotta ki terve megvalósításához, hogy Mózes 
életben maradjon. 

 

Ó = mint Ószövetség  
Mózes nevéhez kötjük a Biblia elsı öt könyvét. Az 
Ószövetség történetei számunkra is fontosak! 

 

Z = mint zarándoklat, vándorlás  
Isten népe Mózes vezetésével vándorolt az új 
otthonuk, Kánaán felé. Mi is hozzájuk hasonlóan 
haladunk földi életünkben Isten országa, a menny 
felé. 

 

E = mint Egyiptom  
Így hívták azt az országot, amelyben Isten népe élt, 
így Mózes is. Az emberek nagyon sokat dolgoztak 
rabokként azért, hogy a fáraónak (azaz a 
királyuknak) új városai, épületei lehessenek. 

 

S = mint Sínai-hegy  
Mikor elhagyták Egyiptomot, Isten szövetséget 
kötött Izraellel és ennél a hegynél adott törvényt 
népének, a Tízparancsolatot.  Ezek a parancsolatok 
nekünk is szólnak. Isten így ad útmutatást arra, 
hogyan éljünk. 
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KERESD MEG a képen elrejtett tárgyakat! Segítségül megadtuk a kép alatt, hogy 
mit kell keresned. 

 
Hódi Eszter 
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MIR İL OLVASNÁL?  
Írd meg nekünk, hogy milyen témáról olvasnál szívesen a 2017. májusban 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 (2015. december): 
MI A KÜLÖNBSÉG?     SUDOKU 

                         
CROSSWORD PUZZLE: 

 

REJTİZKÖDİ IGE 
„mert sohasem ember akaratából 
származott a prófécia, hanem a 
Szentlélektıl…” 2 Pét 1,21 

 
 

Az Aranyablak  legközelebbi számának tervezett megjelenése: 2016. december 
Várható témánk: A csodák 

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, 1 000 példányban  
Készült: Grafit Nyomda R Kft, Nyíregyháza 


