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Kedves Olvasó! 

Most rendhagyó módon egy interjúval szeretném bevezetni az újságot és kérlek, gondolkodj 
el azon, mit válaszolnál, ha Te lennél a megkérdezett. 

Iskolánk 3. a osztályos tanulóját, Marcsek Emmát faggattam a kérdéseimmel. Kíváncsi 
voltam, hogy számára mit jelent templomba járni. Több mint 400 társával együtt hétfı 
reggelente ı is részt szokott venni a Nagytemplomban megtartott reggeli áhítatokon. A tanév 
kezdés elıtti napokban Emmával és anyukájával találkoztam az iskola aulájában. A kislány 
örömmel számolt be nekem arról, hogy új fordulatot vett az élete. Biatorbágyon az 
evangéliumi gyermektáborban megtért. Arról, hogy ez hogyan történt és mit jelent a számára, 
december 16-án hallhattál, ha részt vettél iskolánk dísztermében a 15 órakor kezdıdı 
karácsonyi mősoron, melynek része volt Emma bizonyságtétele is. 

Mesi néni: Emma, úgy tudom, hogy nem csak a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomot 
ismered, mint Isten házát. 

Marcsek Emma: Igen, én Nyírtelken is szoktam templomba járni, mert abba a gyülekezetbe 
tartozom. Vasárnaponként istentiszteletre szoktunk menni, de vannak más alkalmak is, pl. 
csendesnapok.  

Mesi néni: Van-e különbség illetve hasonlóság a két templom között? 
Marcsek Emma: A nyírtelki Filadelfia Evangélikus Egyházközségnek gyülekezeti háza van. 

A gyermek-istentisztelet a lenti gyermekteremben szokott lenni. Még vannak más helyiségek 
is, (például: ifjúsági terem, a gyülekezetben dolgozók irodája) nem úgy, mint a 
Nagytemplomban. 

Mesi néni: Mit érzel, amikor istentiszteleten veszel részt? 
Marcsek Emma: A Nagytemplomban szeretem az igét hallgatni, de zavar, hogy vannak, 

akik közben beszélgetnek. A nyírtelki gyermek-istentiszteleten egészen más a helyzet, ott 
mindnyájan figyelünk. Szokott kézmőves foglalkozás is lenni és közös játék. 

Mesi néni: Tudod-e, hogy a templomon belül egy-egy résznek mi a neve és milyen célt 
szolgál? 

Marcsek Emma: A templomban van oltártér, ahol az istentisztelet kezdıdik, bár a 
Nagytemplommal ellentétben Nyírtelken nincs nagy festett oltárkép. Az oltártérben inkább 
olyan van, mint egy asztal, ahonnan igét hirdet a pásztor. A templomban a lelkész a 
szószékrıl szokott beszélni a gyülekezetnek.  

Mesi néni: Miért jársz templomba? 
Marcsek Emma: Azért járok, hogy megismerjem a Bibliát, hallgassam Isten igéjét és 

találkozzak a barátaimmal a gyülekezetbıl. 
Mesi néni: Kivel mégy el és kikkel találkozol ott? 
Marcsek Emma: A szüleim és a nagyszüleim a nyírtelki gyülekezetbe járnak és van egy 

nagyon jó barátnım, akit Debórának hívnak. Vele nem csak a templomban szoktam 
találkozni, hanem pl. az ıszi szünetben együtt töltöttünk egy napot. 

Mesi néni: Jellemezd néhány szóval a lelki vezetıt, vezetıket és a gyülekezetet, ahová 
vasárnaponként jársz! 

Marcsek Emma: A gyülekezetünkben két lelkész van. Misi bácsi, Debóra nagypapája, aki 
nagyon kedves és a fiatalabb, Peti bácsi, Debóra apukája. İ hittanversenyre készített fel 
minket. A gyülekezetünkben sok embert ismerek, családias a hangulat, szeretünk együtt 
lenni. 

Urbán Miklósné (Mesi néni) 
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Mennyire ismered a Nyíregyházi Evangélikus 
Nagytemplomot? 

 

1. Mi jelképezi az Atyaistent az oltárépítményen? 

___________________________________________________________________  

2. Milyen tárgyak vannak az oltárképen? 

___________________________________________________________________  

3. Hány orgonasíp van látható helyen? 

___________________________________________________________________  

4. Hány kupola van összesen a templomtetı szerkezetében? 

___________________________________________________________________  

5. Milyen jelképek vannak a kupolákra festve? 

___________________________________________________________________  

6. Milyen motívumokat festettek a karzatok alá? 

___________________________________________________________________  

7. Hány lelkésze volt a gyülekezetnek 1900-tól? Számold meg a márványtáblán! 

___________________________________________________________________  

8. Hol található meg az evangélikusok köszönése a templomban? 

___________________________________________________________________  

9. Hány lépcsı vezet fel a szószékre? 

___________________________________________________________________  

10. Mi ábrázolja a Szentlelket a templomban? Hol található? 

___________________________________________________________________  

Illeszkedő 

Illeszd össze a két részt és megtudod, hogy mit csinált Jézus a jeruzsálemi templomban 
Lukács evangélista leírása szerint. A 20. fejezet hányadik versét rejtettük el? 
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A láthatatlan Isten képe 

Istennek van egy tulajdonsága, ami könnyen észrevehetı, megtapasztalható. Mégis, 
amikor megkérlek titeket, hogy mondjatok Istenre jellemzı tulajdonságokat, ez valahogy 
mégsem jut eszébe szinte senkinek. Ez a tulajdonsága, hogy İ láthatatlan. A Biblia azt 
mondja, hogy senki sem látta Istent. Mózes második könyvében Isten azt mondja magáról, 
hogy az arcát ember nem láthatja úgy, hogy életben maradjon. János evangéliumában azt 
olvassuk, hogy Istent soha senki sem látta. Ez tehát tény, amit mi magunk is 
megtapasztalhatunk. Talán furcsa azoknak, akik a „hiszem, ha látom” elv alapján közelítik 
meg Istent. És valóban vannak olyan vallások, ahol az istenségek láthatók, karjuk van (néha 
akár 6-8 is), testük, látható formájuk. A hívı keresztyének azonban bátran felvállalják, és 
hirdetik, hogy az egy, igaz Isten az emberi szemnek láthatatlan: „Az örökkévalóság 
királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsıség örökkön-
örökké” – írja levelében Pál apostol Timóteusnak. 

Habár Isten láthatatlan, nem személytelen energia vagy egy elvont elvrendszer. İ 
személyes Isten! Ami azt jelenti, hogy személyes tudata, ismerete, hatalma, akarata, sıt 
érzelmei vannak, mint neked és nekem. Igen, mi emberek is rendelkezünk ezekkel a 
tulajdonságokkal, mert Isten saját képmására teremtett minket. A különbség az, hogy 
bennünket megfertızött a bőn, ellenben Isten bőn nélkül való, tökéletes. 

Istent az ember önmagától semmiképpen sem ismerheti meg. Hogyan adhatna leírást 
valaki olyan személyrıl, aki nem rendelkezik általunk ismert fizikai formával? Isten az, aki 
nagy irgalommal mégis „megmutatja magát” különbözı módokon. Sok minden azonban 
még így is töredékes marad, mert az emberi értelem nem képes felfogni azt. Isten ezért meg 
sem próbálja, hogy teljes leírást adjon magáról! 

Az elsı módja Isten megismerésének a teremtett világ. A Rómaiakhoz írott levélben azt 
olvassuk: „Ami ugyanis nem látható belıle: az ı örök hatalma és istensége, az a világ 
teremtésétıl fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” Isten szólt: 
„Legyen…” és amit kimondott meglett! Teremtıi munkájában tehát megláthatjuk hatalmának 
megnyilvánulását, és mindenekfelett való voltának nagyságát. 

Egy másik módja, ahogyan megismertette magát 
Isten régen: sajátos kijelentései és megjelenései 
voltak, melyekrıl az Ószövetség számol be. 
Ábrahám angyalokat vendégelt meg, de a Bibliából 
kiderül, hogy a 3 vendég egyike maga Isten. 
„Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében” – 
olvashatjuk Mózes elsı könyvében. Hogyan, mi 
módon? Nem tudjuk. Isten megjelenési formája 
hasonló lehetett, mint az emberi test. Ugyanezt 
láthatjuk Jákóbnál, aki birkózott az Úr angyalával. 
Mózesnek égı csipkebokorban jelent meg, és 
jelentette ki a nevét: „Vagyok”. A próféták látomásokat és álmokat láttak. Ézsaiás és Ezékiel 
bepillantást nyerhetett a mennybe is! Vagy ott volt a szent sátor felett a dicsıség felhıje, 
Isten Shekinah-ja. A „Shekinah”, héber szó, amely a „lakozni” szótıbıl ered, és amelyet 
Isten „Jelenlétének” fordítanak. Isten Shekinah-ja Isten egyik címe és megjelölése az 
Ószövetség utáni írásokban, és fıleg az ı jelenlétére utal az emberi világban. Vezette 
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Izraelt pusztai vándorlása alatt, és a Szentek Szentjén nyugodott: nappal felhıként, éjjel pedig 
tőzoszlopként. Olyan monumentális látványt nyújtott, hogy a környezı népeket félelem fogta 
el! 

A legcsodálatosabb módja Isten önkijelentésének maga Jézus. Mégis Jézus Krisztusnak 
alázatos születése oly kevéssé emészthetı sok ember számára. Ünneplik a karácsonyi 
Csecsemıt, de nem fogadják el az Isten/embert. Örvendeznek a karácsonyi díszleteknek, mert 
a „betlehemezés” olyan ártatlan, kedves dolog, de elutasítják azt, hogy Jézus a testben 
megjelent Isten. Pedig Isten szentsége a földön egy személyben összpontosult: Jézus 
Krisztusban! Jézusban mutatta meg Isten, hogy milyen is İ. „Istent soha senki sem látta: 
az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki ıt.” – olvassuk János 
evangéliumában. Ha meg akarod ismerni Istent, akkor Jézust kell megismerned! Isten 
Jézusban lett láthatóvá. Benne ragyogott fel az emberek szeme láttára. Mert İ a láthatatlan 
Isten képe! İ Isten dicsıségének kisugárzása és lényének képmása, benne lakik az 
istenség egész teljessége testileg. Jézus azt mondta magáról, hogy aki İt látta, az látta az 
Atyát! Az egy fantasztikus dolog, amikor rájössz, hogy a Gyermek, aki Betlehemben 
beleszületett ebbe a világba, İ alkotta, és tartja fenn a világmindenséget hatalmas szavával! 
Miért született bele ebbe a világba? Mert nem volt más mód, hogy Isten békét kössön az 
emberrel. Egyedül Jézus Krisztus által tehette ezt meg. Mert İ engedelmeskedett az Atyának 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig, és kiontott vére által megváltást szerzett nekünk! 
Hihetetlen, hogy létezik a szeretetnek ilyen túláradó megnyilvánulása! 

Jézus Krisztus személye kiemelkedı és páratlan! Nincs hozzáfogható személyiség a világ 
történelemében. Sem Buddha, sem Mohamed, sem Konfuciusz, egyetlen vallási vezetı sem, 
senki sem sorolható az İ kategóriájába. Jézus Krisztus az egytelen út az Atyához, és az a 
személy, akinek a nevére minden térd meg fog hajolni a mennyben, a földön és a föld 
alatt! 

Mi hát a karácsony jelentısége? Az, hogy egy Gyermek született nekünk, Fiú adatott 
nekünk, akit hívnak Immánuelnek, ami azt jelenti: „velünk az Isten”! Jézus Krisztus volt 
Isten valódi Shekinah-ja. És Jézus Krisztus volt a felhı, aki Izraelt vezette… 

 

Hajagos-Tóth Katalin 

Rejtőzködő ige 

Melyik igét rejtik a képek, a Jelenések könyvének 21. fejezetébıl? Olvasd össze a képek elsı 
betőjét! 
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Jézushoz fordulni 

Mikor megkérnek arra, hogy tegyek bizonyságot hitemrıl, Isten szeretetérıl, a bennem 
történı változásokról, a gondolatok fellegében mindig arról beszélek, hogy milyen voltam és 
milyen lettem. Egy ismerısömnek meséltem megtérésemrıl, s mikor meghallotta ezt a 
fogalmat, a reakcióján elkezdtem gondolkodni: „De hát te olyan szent ember vagy, hát hova 
kell már neked megtérned?!” Mélyen elgondolkodtatott ez a megnyilvánulása. Miért? Talán a 
válasz ott keresendı, hogy könnyen abba a hibába esek, hogy saját magamat szentelem meg 
azzal, hogy én már egy tökéletes keresztyén lettem. „Míg mások az élvezetek hajhászásától 
»lihegve« élik életüket, én már más ember lettem én kiemelkedem közülük”, és sokszor 
amikor arról van szó, hogy meg kell határoznom azt, hogy mitıl vagyok keresztyén vagy az 
én világszemléletem miért olyan amilyen, arra gondolok, hogy: „Milyen nem vagyok?” 
Tapasztalatom az, hogy azt hiszik emberek, hogy miután valaki megtér, és átadja életét 
Jézusnak, utána egy szabályrendszerben KELL  élnie életét. „Most, hogy hitre jutottál, már 
nem jöhetsz el velünk berúgni?” – kérdezni egy barátom, mire a válasz: „DE! De elmehetek, 
élhetem ugyanazt az életet, amit egykor! Élhetek ismét kicsapongó, világias módon. Vagy ha 
megkomolyodok, késıbb élhetek nyugodt, barátságos szeretı emberként Isten nélkül, 
becsapva magam azzal, hogy nekem nincsenek bőneim, miközben a gondolataimat nem 
merném TV képernyıre kivetíteni. Kérdésedre a válasz: NEM AKAROK!”  Nem akarok, mert 
szeretem Istent. Nem azért, hogy üdvösségem legyen, hanem pont azért, mert megtérésemkor 
elnyertem az örök életet, és ez a Krisztus iránti hála munkálkodik bennem. Akár hányszor 
vétkezem, követek el tudatos bőnöket, az Isten szeretete, kegyelme iránti hála az, ami 
bőnbánatra ösztönöz. Hogy más ember lettem-e? Igen, és nem. Ugyanaz az ember vagyok, 
aki voltam, csak volt egy fordulat életemben, a hitre jutásom, ami által TUDATOSAN  
lettem Krisztus követıje, de a személyiségem megmaradt. Az ÚR Jézus követıi nem 
futószalagon gyártott termékek, hanem mindenki egy 
egyéniség. Minden keresztyén az marad aki, egy egyéniség, 
csak van egy fordulat, mely során Isten belépett az életébe. 
Ugyanaz az ember vagyok, aki nagyon szereti a filmeket, 
aki szabadidejében több órát tölt zenehallgatással, 
kosárlabdázással, vagy a közösségben a barátaival stb., csak 
az egész életemet, cselekedeteimet, gondolkodásomat - de 
fogalmazhatnék úgy, hogy önmagamat - törekszem Isten 
igéjéhez, a Szentíráshoz igazítani, mert üdvösségem van 
Jézus Krisztusért.  

Kedves Olvasó! Nem az a kérdés, hogyan akarsz úgy 
élni, hogy ezáltal üdvösséged legyen, azaz hogyan legyél jó 
keresztyén. A kérdés az, hogy ha a bőneidet Istennek 
megbánva átadod Jézusnak az életed és ezáltal örök életet 
nyertél, hogyan éled meg az üdvösségedet ezen a földön? 
Ne törekedj arra, hogy más ember légy, hanem ismerd 
meg Jézus szeretetét, bízd rá magad, legyen İ életed alapja, és legyél önmagad, mint 
Jézus Krisztus tanítványa.  

Veczán Zoltán (teológiai hallgató) 
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Sudoku 

 

Minden sorban, minden oszlopban az 
összes jelnek szerepelnie kell, de ezeken 
belül minden jel csak egyszer fordulhat 
elı. 

 
Az szent sátor belsı berendezései vol-

tak: 

• szent kenyerek asztala                

• arany gyertyatartó                   

• arany illatáldozati oltár               

• frigyláda (Szentek Szentjében)  
 

Betűfonal 

Mire kérte Isten Mózest? (2 Móz 25. fejezet) Megtalálod a megfejtést, csak kövesd végig a 
betőket és olvasd össze azokat. Nem nehéz, csak azt kell megtalálni, hogy honnan indul.  
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Mi micsoda a szent sátorban? 

Tudod-e: „Hol lakik a háromszor szent Isten?” A Biblia azt mondja, hogy Isten 
magasságban és szentségben lakik, de a megtörttel és alázatos lelkővel is. Isten szentségben 
lakozik, de vágyik az emberrel való közösség után is, ezért teremtette a saját képmására. 

A szent sátor volt az egyik ilyen mód, amikor Isten az emberek, a népe között lakozott. 
„Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam!” – mondta Isten Mózesnek. A szent 
sátor alapgondolata, tehát Istené volt, és nem is akárhogyan készült. Isten bepillantást adott 
Mózesnek a mennybe, és mindent pontosan úgy kellett elkészítenie, ahogyan látta! 

A szent hajlékot egy udvar vette körül, amelyet ragyogó fehér kárpitból álló kerítés 
szegélyezett, tekintélyes (2,5 m) magassággal, mely érctalpakon álló ezüstrudakhoz volt 
erısítve. A ragyogó fehér kárpit Isten szentségérıl és tisztaságáról tanúskodott. 

A pitvarba egyetlen ajtó vezetett, és ennek a ténynek önmagában is nagyon fontos 
jelentısége van. Minden vallási rendszer azt állítja magáról, hogy ı a mennybe vezetı egyik 
ajtó. Nyilvánvaló, hogy mindegyik – akár tudva, akár tudatlanul – megcsalja a lelkeket. A 
Biblia csak egy mennybe vezetı ajtót ismer: Jézus Krisztust! Csak egy nevet ismer, 
amely üdvözít: Jézusét! Csak az Úr Jézus vérérıl mondja, hogy engesztelést szerez! 
Csak egy közbenjárót ismer Jézus Krisztust! És İ határozottan állította önmagáról: „Én 
vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik…” (Jn 10,9) 

A pitvarba érve elıször a rézzel borított oltárt találjuk. Ez volt a legnagyobb, és 
legjelentısebb tárgya az udvarnak. A bőnösnek Istennel való kegyelmi találkozási pontját 
ábrázolta, rámutatott az Istenhez vezetı útra, az üdvösség útjára, és egyben elıképe is volt 
annak. Az oltár elıtti megjelenés mindenki számára azt jelentette, hogy találkozik a 
háromszor szent Istennel, aki kiszabja rá a büntetését, de az ítélet az Isten elıírása szerint 
bemutatott áldozati állatot sújtotta. Tudod-e, hogy ezért az oltárral a legszorosabb 
összefüggésben a vér áll, amely a bőnök engeszteléséért folyt?  

A vér, mint vörös fonal úgy vonul végig az egész Biblián. Az Ószövetségi elıképek tele 
vannak az engesztelés vérével, ez bizonyítja annak fontosságát Isten elıtt: „vér kiontása 
nélkül nincs bőnbocsánat” (Zsid 9,22) Bakok és bikák vére azonban nem menthet meg 
minket Isten elközelgı haragja elıl, csak Krisztus drága, szeplıtlen vére! Ezért a rézoltár 
Krisztus keresztjére utal. Aki hittel megragadja Krisztus engesztelı vérét, amely helyette 
ömlött a Golgotán, az megmenekül! 
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Az udvar második eszköze réz mosdómedence volt. Ide már csak a papok mehettek! Ez 
volt a hely, ahol megmosakodtak. A medence vízzel volt tele, ez pedig Isten igéjének a képe. 
Míg a rézzel bevont oltár Krisztus keresztjére emlékeztet minket, a rézmedence a 
Szentléleknek a hívıben végzett megtisztító munkájára, melyet Isten igéje által visz végbe. 

Tudod-e, hogy a sátorba belépve csupa ragyogás, és csodálatos illat vette körül az oda 
belépı papot? Mert a szent sátor fala színarannyal bevont akácfa lécekbıl állt. A deszkák 
fája Krisztus valódi ember voltát ábrázolja ki, az arany pedig az İ isteni dicsıségét. 
Négy tárgy volt a szent sátoron belül, de egyet, a frigyládát egy függöny takarta el. Ez a 
függönnyel elzárt rész volt a Szentek Szentje! 

A helyiségnek nem volt ablaka, a fényt, amitıl minden csillogott a terem bal oldalán álló 
gyönyörő, hétágú színarany gyertyatartó adta. A gyertyatartón a 7 lámpás szünet nélkül égett, 
és errıl a papok gondoskodtak. Tudod-e, hogy a színaranyból készült gyertyatartó is Urunk 
Jézus Krisztust jelképezi? Mert Jézus az igazi világosság, aki megvilágosít minden embert.  

A gyertyatartóval szemben, a helyiség jobb oldalán volt egy akácfából készült, de 
színarannyal bevont asztal, amelyen a szent kenyereket tartották. Ezek a kenyerek kovász 
nélkül készültek, elıre mutatva az Úr Jézus tisztaságára. A szent kenyerekre tömjént 
hintettek, ez pedig Krisztus érdemeinek elıképe. Isten nem tekint semmire oly nagy 
megelégedéssel, mint Fiának áldozatára! És Jézus határozottan kijelentette magáról, hogy 
İ a mennybıl alászállott élı kenyér! Jó, ha tudod, hogy csak a papok fogyaszthatták el 
ezeket, vagyis egy nagyon szők kör: azok, akik Istennek voltak szentelve! 

A kellemes illat, amely betöltötte a helyiséget a középen álló illatáldozati oltárról szállt fel 
Isten színe elé. Minden reggel és este, amikor a bárányt feláldozták a pitvarban álló nagy 
oltáron, különleges dolog történt a szent sátorban, a füstölıoltárnál. Mialatt odakint a nép 
imádkozott és megvallotta a bőneit Istennek, bent egy pap jó illatú füstölıket égetett az arany 
füstölıoltáron. Az illatáldozati oltár, amely akácfából és aranyból készült, Krisztust, mint 
szószólót ábrázolja odafenn az Atya elıtt, aki szüntelenül 
könyörög az övéiért! 

Az illatáldozati oltár mögött volt egy függöny, amely válaszfalat 
képezett a szentély és a Szentek Szentje között. A Szentek 
Szentjében egyetlen tárgy volt csupán, a frigyláda (= szövetség 
ládája). A láda akácfából készült, és kívül-belül egyaránt tiszta 
arannyal volt bevonva, a láda fedelét pedig színaranyból készítették 
és 2 egymás felé forduló kerub díszítette! A szövetség ládája nem 
volt más, mint Isten királyi széke. Ez volt az a hely, ahol Isten 
„lakott”. Itt jelent meg felhıben Isten és uralkodott a népén. Isten 
ezen megjelenését Isten Shekinah-jának nevezzük. 

A Szentek Szentjébe az év egyetlen napján (az engesztelés 
napján), egyetlen ember (a fıpap) léphetett be, és csak úgy, hogy vitte magával az 
engesztelés vérét, amelyet a frigyládára kellett hintenie a népe és saját bőnéért. 

Tudod-e, hogy mit rejtett a szövetség ládája? A szövetség ládája 3 dolgot tartalmazott: a 
törvénytáblákat; egy aranykorsót, tele mannával; és Áron zöldellı mandulavesszıjét. Jézus 
volt egyedül, aki szívében úgy hordozta a törvényt, mint a frigyláda. İ az Atya akaratának 
teljesítését eledelének tekintette, és İ volt az, aki betöltötte a törvényt! 

Isten Fia volt az igazi frigyláda, aki áldozatával örökre engesztelést szerzett a benne 
hívık számára Isten elıtt.  Áldozata által megigazította, megszentelte és Isten elıtt kedvessé 
tette ıket. Így szabad utat készített számukra Istenhez. És ez csak úgy volt lehetséges, hogy 
az Úr Jézus az İ istenségét félretette és emberré lett, hogy önmagát áldozatul adja az ıt 
szeretıkért!  

G. R Brinke könyve alapján összeállította Hajagos-Tóth Katalin 
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Isten vezet és vigyáz ránk 

Amikor Isten népe elhagyta Egyiptomot, egy pusztán át vezetett az útja. Ezért sátrakban 
laktak. Isten szerette a népét, ezért mindvégig velük volt. 
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Arra kérte az embereket, hogy készítsenek számára is egy sátrat: ez a szent sátor. Isten 
sátrát a tábor közepén helyezték el, de a törzsek táborán kívül. A nép körülötte telepedett le, 
de távolabb tıle. Isten elfoglalta a neki készített sátrat és népével tartott a pusztai 
vándorlásban, majd azután is, hogy megvédje és vezesse az embereket. 

 
Isten minket is úgy szeret, mint választott népét. Azt szeretné, hogy hagyjuk, hogy 

kormányozzon, megırizzen bennünket is. Szeretne egész életünkben velünk tartani. 
Szeretetét abban mutatta meg, hogy elkészítette minden ember számára a legszebb karácsonyi 
ajándékot: elküldte egyetlen Fiát, az Úr Jézust, hogy az embereknek szabadulást hozzon 
romlott életükbıl.  

Ezért szeretné Jézus, hogy életünkben helyet készítsünk számára, hogy ott lakhasson. 
Szeretne egész életünkben velünk tartani azért, hogy megáldjon és jó utakra vezessen, mint a 
legjobb barátunk. Erre neked kell İt megkérned imádságban. Ne késlekedj sokáig! Az Úr 
közel! 

Hódi Eszter 
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The new covenant 

Use the Alphabet code to decode the Bible verses. 
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Maze 

Help the High Priest find the Tabernacle! 

 
 

The Ark of the Covenant 

Find the hidden words! 

 
Hajagos-Tóth Katalin és Kóder Anita 
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• Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére):  
FIGYELEM! 2018.12.17-tıl a Lelkészi Hivatal az Eötvös u. 2. sz. alatti épületben 
fog mőködni, a gyermekórák helye még nem tisztázott! Figyeld a hirdetéseket a 
templomban és az evangélikus általános iskolában! 
• Mandabokor gyerekóra (3-14 évesek részére): minden hónap 1. és 3. vasárnap 1000 

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

 

ILLESZKED İ: Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk 
olyan, mint a szennyes ruha. (Ézsaiás 64,5) 
BETŐFONAL: ami nem hitbıl származik, az bőn (Rómaiak 14,23) 

REJTİZKÖDİ IGE: Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment 
a haláltól. (Példabeszédek 11,4) 

The FALL: 
 

 

SUDOKU:  

 
KERESD MEG A 8 KÜLÖNBSÉGET: 
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