
 
 

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

Bizonyára ma már nem olyan meséket játszanak a tévében, aminek a történetét szeretném 
veled megosztani, de a gyerekek, az emberek ma is hasonló helyzeteket élnek meg. A történet 
szereplıi: Mazsola, egy kismalac, Fülöpke, egy nyuszi fiú és Manócska, a felnıtt. A mese 
írója Bálint Ágnes. 

Egy napon, Mazsola és Fülöpke együtt játszott. Mazsolának nem volt kedve hóvirágot 
szedni, Menyus a mackó gyerek pedig féltette a fociját, hogy sáros lesz, így otthagyta két 
társát. Mazsola és Fülöpke elıször boltosat játszott, majd miután megunták, színházasdi 
következett. Ezen hamarosan összekapott a két pajtás és Manócska elmondta nekik, hogy az 
okosabb enged. Hamarosan kibékültek és újabb játékba kezdtek. Ezúttal babszem katonáknak 
voltak felváltva a parancsnokai. Játék közben megtalálták Manócska egyik régi esernyıjét. 

– Most játsszuk azt, hogyan áznak a malacok az esıben! – indítványozta Mazsola. Körben 
jártak hát a szobában és mondogatták: 

– Hogyha én ezt tudtam volna, köpönyeget hoztam volna, ui, ui, ui, röf, röf, röf.  
Jaj, hanem az esernyıvel lelöktek az asztalról egy bögrét. Mikor darabokra törött, nagyon 

megijedtek…és miközben a nyomokat igyekeztek eltőntetni, egy dobozt vertek le. Most meg 
gomb, tő, cérna, olló gurult szanaszét. Ezeket felszedegetve Fülöpkének ragyogó ötlete 
támadt: - Mazsola! Játsszunk fodrászosdit! 

A történet folytatásában a 
csutkababa teljesen 
megkopaszodik, ami 
Mazsolát nagyon elkeseríti, 
és azt kívánja 
Manócskától, hogy verje 
meg Fülöpkét, amiért 
megkopaszította a babát. 
Persze hamarosan fény 
derül arra is, hogy a 
játékban mindketten 
nyírták a babát és 
elıkerülnek a törött bögre 
asztal alá rejtett cserepei is. 
Manócska gyanúja 
beigazolódik, mikor 
rákérdez, hogy a bögrét is 
Fülöpke törte el. Mazsola 

bőnbánóan beismeri, hogy azt IS közösen törték el.  
– Mennyivel szebben hangzik ez – mondta Manócska –, mint amikor azt kiabálod, hogy 

verjem meg Fülöpkét, olyasmiért, amiben te is hibás vagy! A csutkababa pedig új hajat kap 
Manócska segítségével. 

Mazsola belátja, hogy rosszat tett. Rosszul is érzi magát e miatt, ahogyan Fülöpke is, 
amikor gyorsan hazasietett, mielıtt kiderül a fodrászosdi eredménye és elıkerül a törött 
bögre. Mazsola lehorgasztott fejjel és lesütött szemmel várja mi lesz a büntetésük. Manócska 
látva ezt és az ıszinte bőnvallást, megbocsájt. Még a babát is újra széppé teszi. 
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Mindig nagy eredmény, ha valaki eljut oda, hogy nem mentegetızik, hanem nevén nevezi 
bőnét. A mesebeli szereplı Mazsola számára Manócska a példa, akire érdemes hallgatnia, 
akiben bízhat, és akitıl a bőne megbocsájtása megtörténik. 

A keresztény ember számára a követendı példa Jézus Krisztus. Aki nem engedelmeskedik 
Istennek, az İ tanításai ellen fordul, nem mond igazat, az bőnt követ el.  

 Isten jelenti ki rólunk a Bibliában: „mindenki vétkezett és híjával van az Isten 
dicsıségének.” (Róm 3,23). A bőnnel szemben tehetetlen az ember, ebbe születünk bele, 
örökölve Ádám és Éva engedetlenségét. A bőn következménye a halál, errıl is ír Pál apostol 
a Bibliában a Rómabeliekhez írt levelének 6. fejezetében a 23. versben: „a bőn zsoldja a 
halál”, aminek az a folytatása, hogy: „az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi 
Urunk Krisztus Jézusban.” 

„Ezért fontos tudnunk, hogy Jézus Krisztus óta mégsem kell feltétlenül meghalnunk a 
bőneink miatt. Mert ı már meghalt helyettünk. Isten nem minket, hanem a bőneinket akarja a 
tenger mélyére dobni. Boldog ember az, aki nem valamilyen mentegetızésbe menekül a 
bőnével Isten elıl, hanem Istenhez menekül, neki vall, és hittel megragadja az ı kegyelmét. 
Ez a bőnkérdés egyetlen valódi megoldása.” /idézet Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai. 
A bőn megoldása c. írásából/ 

Urbán Miklósné (Mesi néni) 

Illeszkedő 

Illeszd össze a két részt és megtudod, hogy mit mond Isten rólunk Ézsaiás könyvének 64. 
fejezetben. De hányadik verset rejtettük el? 

 

Mi a különbség? 

A két kép majdnem tükörképe egymásnak. Ha figyelmesen megnézed, akkor 8 különbséget 
fogsz találni közöttük! 

 



 

 

4                             Aranyablak IX. évfolyam 1. szám / 2018. MÁJUS 

 

Isten haragvó 

Nos, ez egy igazán kényes téma, ebben a sok mindent megengedı, elnézı és elfogadó 
világban. Azt szívesen hallgatjuk, hogy Isten szeretet, Isten kegyelmes, jóságos, türelmes… 
De azt, hogy Isten, haragvó Isten, ezt néhányan nagyon nehezen, mások pedig egyáltalán 
nem tudják megemészteni. Annak ellenére, hogy sokan vélt vagy valós sérelmeik miatt, akár 
egy egész életre képesek haragudni valakire! Ám Istennek ez a tulajdonsága kilóg a róla 
alkotott képbıl, úgy érezzük, hogy a harag méltatlan Istenhez. Igazságérzetünket sokszor 
megmozgatja a harag… de mi a helyzet Istennel!? Miért nyeljük le olyan nehezen azt, hogy 
Istennek is van igazságérzete, és ki lehet vívni a haragját? Miért lázadunk az ellen, hogy Isten 
személyiségéhez hozzátartozik a harag, és az ítélet, amelyet mindig igazságosan hajt végre? 
Nézzünk hát farkasszemet ezzel a témával, és próbáljuk jobban megismerni Istent! Miért 
haragszik, és kire? 

Az értelmezı szótár meghatározása szerint a harag „sérelem, igazságtalanság vagy erıs 
nemtetszés keltette bosszús indulat, illetve indulatos lelkiállapot.” A Biblia szerint a harag 
Isten jellemének egyik megnyilvánulása. Jó tisztában lenni azzal, hogy Isten sohasem köt 
békét a bőnnel, hanem ellenáll annak, mégpedig kérlelhetetlen haragjának hatalmával! 
Az Ó-, és az Újszövetség is meghökkentı erıvel hirdeti Isten haragjának valóságos és 
rettenetes voltát! A Biblia nem hagy kétséget afelıl, hogy amilyen jó Isten a benne bízókhoz, 
olyan bosszúálló, azokhoz, akik nem bíznak benne. A Biblia nemcsak Isten jóságát, hanem 
szigorúságát is fennen hirdeti. Isten haragját illetıen a bibliai írók egy szikrányit sem 
köntörfalaznak: „Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó. Bosszút 
áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben. Türelmes az Úr, de nagy a 
hatalma; senkit sem hagy az Úr büntetés nélkül… Ha megharagszik, ki állhat meg elıtte, 
izzó haragjának ki állhat ellene? Lángoló haragja árad, mint a tőz, még a sziklák is 
szétporladnak tıle. Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá 

menekül. De elsöprı áradattal vet véget 
ellenfeleinek...” (Náh 1,2-3; 6-8) Ez nem korlátozódik 
az Ószövetségre, Pál apostol pironkodás nélkül 
kijelenti, mégpedig magáról az Úr Jézusról: 
„…amikor az Úr Jézus megjelenik a mennybıl 
hatalmának angyalaival, tőz lángjában, bosszút áll 
azokon, akik nem ismerik Istent, és nem 
engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus 
evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással 
bőnhıdnek az Úrtól és az ı dicsı hatalmától, amikor 
eljön azon a napon, hogy megdicsıüljön szentjei 
között, és csodálják mindazok, akik benne hittek…” 
(2 Thessz 1,7-10) 

Tulajdonképpen Isten haragja nem más, mint az 
İ igazságszolgáltatása azokkal szemben, akik nem 
engedelmeskednek neki. Isten haragja jogos és 
szükséges válasz a bőnre. Az Úr szembeszáll a 
gonosszal, és sohasem haragszik indokolatlanul. 

Mindezekbıl látszik, hogy Isten haragja ítéletes 
harag, mégpedig az igazságos Bíró haragja! Bár a szigorúan igazságos büntetés fölött senki 
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sem fog szenvedni, szörnyő kínok között gyötrıdnek azok, akiket Isten haragja sújt, ez 
minden esetben azon az alapon történik, hogy ki-ki pontosan azt kapja, amit megérdemel. 

A Bibliából azt is megtudjuk, hogy Isten haragját az ember mindig maga választja 
magának: „…aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának 
nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban 
szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.” (Jn 3,18-19) A 
kárhozottak alapjában véve saját maguk ítélik el önmagukat, amikor elutasítják a Jézus 
Krisztusban, és Jézus Krisztus által nekik nyújtott világosságot. A hitetlen ember önmagára 
hagyatkozik, és ebbe beletartozik az is, amikor az ember önmagától akar jó lenni és 
megfelelni Istennek, önelégült módon. Isten, mint igazságos Bíró csak megmutatja neki 
választásának egész tartalmát a maga valójában. Pál apostol a Rómaikhoz írott levélben 
feltárja az ember tragikus állapotát: mind bőnben vagyunk; nincs igaz ember egy sem; az 
egész világ Isten ítélete alá esik; a törvény nem megment, hanem elítél; a vallás is képtelen 
megszabadítani.  

Felmerül a kérdés: Létezik-e szabadulás az eljövendı haragtól? Ki állíthatná meg Isten 
feltartózhatatlan haragját? Ki olyan erıs, mint İ? Végre elérkeztünk a kedvenc részemhez, az 
egész téma fénypontjához! A legmegrázóbb, és legámulatbaejtıbb válasz: maga Isten! Ezért 
döbbenet Jézus Krisztus keresztje! Mert amikor a keresztre nézel, láthatod Isten bőn felett 
kimondott iszonyatos ítéletét és haragját, láthatod azt a drága árat, amit kifizetett helyetted, és 
csodálkozhatsz Isten szeretetén! Igen! A magasságos Isten emberré lett Fia, Jézus Krisztus 
vére által van a megváltásunk, és bőneink bocsánata is, szabadulás az eljövendı 
haragtól! Az Úr Jézust rendelte Isten engesztelı áldozatul, az ı vére által azoknak, akik 
hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. Mert ı igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban 
hisz, és egyedül az İ vérének váltságában bízik! 
 

 

Hajagos-Tóth Katalin 

Rejtőzködő ige 

Melyik igét rejtik a képek, Példabeszédek 11. fejezetébıl? Olvasd össze a képek elsı betőjét! 
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Pál apostol és Luther Márton 

A törvény átka alatt 

 „Luther Márton megértette, mekkora 
problémát jelent a bőnös ember számára egy 
szent és igaz Isten jelenlétében élni. Ahogyan 
ı a szerzetesek szerzetese volt, úgy Pál a 
farizeusok farizeusa. Mindketten magasan 
képzett, ragyogó elmék. Pált megtérése idején 
a korabeli Palesztina legtanultabb férfiaként 
tartották számon. Huszonegy éves korára már 
két PhD fokozatnak megfelelı minısítéssel 
rendelkezett. İ is sokat bíbelıdött jogi 
kérdésekkel, és neki is nagy fejtörést okozott 
Isten igazságossága. A szerzetes Luthert és a 
farizeus Pált is a szent igazságosság 
problematikája foglalkoztatták, mielıtt az 
evangélium szószólóivá lettek volna. 

Aki olvassa az Ószövetséget, akarva-
akaratlanul szembe találja magát Isten 
kegyetlennek tőnı ítéleteivel, éppen ezért itt 
sokan be is csukják a Bibliát. Megütköznek a 
kemény szavakon és az erıszakon. Némelyek 
számára ez épp elég ahhoz, hogy a 
keresztyénségre is nemet mondjanak. Úgy 
vélik, a látszólag brutalitásról tanúskodó ítéletek alapján minden okuk megvan rá, hogy 
megvessék az Ószövetség Istenét. Mások finomítani próbálnak az olvasottakon, azt állítva, 
hogy az Ószövetség vallásos példázat csupán, vagy a „kivágás-beillesztés” módszert 
alkalmazva a primitív mítoszok közé emelik át a brutálisabb részeket. Némelyek egészen 
addig elmennek, hogy azt mondják: az Ószövetség Istene különbözik az Újszövetség 
Istenétıl: sötét, rosszkedvő, egyfajta démonikus istenség, akinek forrongó haragja nem méltó 
az Újszövetség szeretetteljes Istenéhez. 

A kegyelem alatt 

„Ha valaki ellentmondást feltételez az Ószövetség és az Újszövetség között, arra 
mindenekelıtt az isteni igazságszolgáltatás legbrutálisabb esete szolgáltathat alapot, ám ez 
errıl szóló beszámolót nem az Ószövetségben, hanem az Újszövetségben találjuk. Isten 
haragja és igazságossága ugyanis a kereszten jutott a legerıszakosabb módon kifejezésre. Ha 
valakinek, hát Jézusnak bizonyosan meglett volna rá az oka, hogy panaszkodjon az ıt ért 
igazságtalanság miatt. İ volt az egyetlen ember, akit valaha is ártatlanul büntetett meg Isten. 
Ha megrökönyödünk Isten haragján, akkor a keresztnél tegyük. Ide összpontosuljon a 
döbbenetünk. Ha van okunk az erkölcsi felháborodásra, akkor az a Golgotára irányuljon. 

A kereszt egyszerre a legborzalmasabb és a legcsodálatosabb példa Isten haragjára. Ez 
volt a világtörténelem legigazságosabb és egyben a legigazságtalanabb cselekedete. ha Jézus 
nem vállalta volna magára önként a világ bőneit, mérhetetlen igazságtalanság, sıt ördögi 
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gonoszság lett volna Isten részérıl, hogy megbüntette. Amikor azonban Krisztus maga 
jelentkezett, hogy Isten Báránya legyen, és elhordozza a bőneinket, azzal a világ 
leggroteszkebb és leghitványabb alakjává vált. A bőnök koncentrált terhe alatt mindenkinél 
visszataszítóbbá lett az Atya szemében, ezért Isten kitöltötte haragját erre a megvetett lényre, 
átkozottá tette Krisztust a rá nehezedı bőnök miatt. Isten a keresztnél teljes mértékben 
gyakorolta és megmutatta szent igazságosságát, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy 
mindez miattunk történt. Krisztus azt a büntetést hordozta el, amellyel bennünket sújtott 
volna az isteni igazságszolgáltatás. A kereszt „miattunk” való volta mutatja, hogy milyen 
csodálatos is az onnan származó kegyelem. Egyszerre igazság és irgalom, harag és 
könyörület. Túl döbbenetes ahhoz, hogy felfogjuk.” 

Isten figyelmeztetése 

„Általában nem szoktuk meglepınek találni, hogy Isten megmentett bennünket. Valahol 
mélyen, a szívünk titkos kamrájában az a gondolat bujkál, hogy Isten tartozik nekünk a 
kegyelemmel. A mennyország nélkülünk nem volna az igazi. Tudjuk, hogy bőnösök 
vagyunk, de kétségkívül lehetnénk rosszabbak is. Az igazságosság az, amin elképedünk, nem 
pedig a kegyelem.” 

„Mivel hajlamosak vagyunk magától értetıdınek tekinteni a kegyelmet, úgy gondolom, 
Isten szükségesnek látta idırıl-idıre emlékeztetni Izráelt arra, hogy soha ne vegyék 
természetesnek a kegyelmet. Ritka, ám annál drámaibb alkalmakkor megmutatta 
igazságszolgáltatásának rettentı erejét. Megölte Nádábot és Abíhút. Megölte Uzzát. 
Elrendelte a kánaániak kiirtását, és mindezzel mintha csak ezt mondta volna: „Vigyázzatok! 
Miközben a kegyelem áldásait élvezitek, az igazságszolgáltatásról se feledkezzetek el! Ne 
feledjétek el a bőn súlyosságát! Emlékezzetek mindenkor, hogy szent vagyok!” 

 
Részletek R.C. Sproul: Isten szentsége c. könyvébıl. Megjelent a Presbiteriánus kiadó gondozásában 

Sudoku 

 

 
 
Minden sorban, minden osz-

lopban az összes jelnek szere-
pelnie kell, de ezeken belül 
minden jel csak egyszer for-
dulhat elı. 
 
 
    A jelképek közül a trón és a 
korona az Úr Jézus bírói, ill. 
királyi méltóságára utalnak. A 
kereszt és a jászolban fekvı 
kis gyermek pedig emlékeztet 
minket arra, hogy miért is lett 
emberré az Úr Jézus: érettünk, 
hogy magára vegye a bőn bün-
tetését. 
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Szabadulás a bűn rabságából 

Tudod-e, mi a bőn? A görög „hamartia” szó, amelyet 
magyarra bőnnek fordítanak, tulajdonképpen eltévelyedést, 
céltévesztést, a helyes útról való letérést jelent. A héberben 
több kifejezést is találunk a bőnre, most csak kettıt említenék, 
az egyik jelentése: elhibázás, egy másiké pedig: lázadás. 

Tudod-e, hogy a Bibliában egyes- és többes számban is 
megtalálod a szót? Jó, ha tudod, ez nemcsak nyelvtani 
küldönbséget jelent! Bőn: az ember Istentıl távol lévı 
állapota; az isteni mérce szerinti jó cselekvésre képtelen 
helyzete. A bőn nem olyan, mint egy betegség, mely sok 
embert megtámad és mások mentesek maradnak, hanem az 
emberiség (vagyis minden ember) egyetemes problémája. A 
bőn egy olyan hatalom, amely minden embert uralma alatt tart. A bőn hatalma az emberen 
oly nagy, hogy az nem csak egyszerően kívülrıl hat rá, hanem a legbelsı lényében van és 
teljesen hatalmában tarja, mint ahogy az ellenség egy országot elfoglal. Az eredmény az, 
hogy mi „a bőn rabszolgái vagyunk”. 

Bőnök: az istenellenes cselekedetek, gondolatok, beszédek és mulasztások. Amikor az 
ember olyat tesz, gondol vagy mond, ami Istennek nem tetszik. A valóságban nem lehet éles 
határt húzni a bőn és a bőnök között, hiszen függnek egymástól. Az Istentıl elszakadt 
állapotból származnak a mulasztások, gonosz gondolatok, hazugságok, győlölködı beszédek, 
tiszteletlen viselkedés, harag, lopás… tehát a bőnök. Ezek pedig még jobban eltávolítják az 
embert Istentıl! 

Tudod-e, miért egyetemes (vagyis minden emberre kiterjedı) probléma a bőn? Isten 
mindent jónak teremtett, az embert is. Isten a teremtett világ gondozását Ádámra és Évára 
bízta, csak egy dolgot nem tehettek: nem ehettek a jó és rossz tudásának a fájáról. Azt mondta 
Isten Ádámnak, ha eszel errıl a fáról, akkor meg kell halnod. Az elsı emberpár nem 
hallgatott Istenre, hanem a sátán szavát követte, mert függetleníteni akarta magát Istentıl. Az 
ember nem gonosz akart lenni, sıt, ellenkezıleg olyan akart lenni, mint Isten. Komolyan 
különbséget akart tenni a jó és a rossz között, de ezt önmaga akarta megítélni. Vágyott jó 
lenni, de Isten nélkül! Az ember evett a jó és rossz tudásának a fájáról, így függetlenítette, 
azaz elszakította magát Istentıl. Nem haltak meg azonnal, de Isten kiőzte ıket az Édenbıl. 
Így minden ember az Édenen, az Istennel való bizalmas kapcsolaton kívül születik. Ez az 
emberiség tragédiája: szabad akart lenni Istentıl, hogy önmaga lehessen, de Isten nélkül 
nem tudja a jót tenni; a gonoszt, amit meg nem akart, azt pedig nem tudja nem 
megtenni. „…nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: 
a rosszat.” (Róm 7,19) A halál nem az élet része, hanem a bőn büntetése: „a bőn zsoldja a 
halál” (Róm 6,23) …vagy úgyis mondhatnám az Élet hiánya! 

Tudod-e, miért volt szükség a törvényre? A törvényt azért adta Isten, hogy nevelınk 
legyen. A törvényt nem azért kaptuk, hogy annak megcselekvése által igazzá váljon az ember 
Isten elıtt, hanem azért, hogy felismerjük a bőnt! Hogy megértsük Istentıl elszakadt 
állapotunkban elveszettek, tehetetlenek vagyunk, és képtelenek arra, hogy önerıbıl kitörjünk 
annak szorításából! A bőn rabságából nincs menekvés addig, amíg egy nálunk erısebb Valaki 
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meg nem töri rajtunk hatalmát. Egyedül Istennek van hatalma erre! Jézus Krisztusban 
emberré lett, hogy mint ember magára vegye a bőn büntetését. Az Úr Jézus helyetted, 
miattad, éretted halt meg a kereszten! Azt olvassuk a Bibliában, hogy aki bőnt nem 
ismert – azaz Jézus Krisztust – Isten bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága 
lehessünk İbenne! (vö: 2 Kor 5,21) Isten kegyelmi ajándéka az örök élet! 

Tudod-e, hogyan lehet tied ez a csodálatos ajándék? Hit által! Aki hisz a Fiúban – Jézus 
Krisztusban –, annak örök élete van.  

Tudod-e, mit jelent hinni? Hinni azt jelenti, hogy ragaszkodni Istenhez, és a vele való 
kapcsolathoz! Egy bensıséges, mély bizalom, amely elsısorban abban nyilvánul meg, hogy 
az ember nem akarja magát önhatalmúan megjavítani, megmenteni, Isten elıtt fényezni, 
hanem az egész bőnös életét Krisztus keresztjéhez viszi, és örökre Jézusra bízza: „Uram, 
Jézus Te a bőnömmé lettél a Golgotán, hogy én ezért, és csak is ezért Isten igazsága lehessek 
Tebenned! Nem tudok Neked mást adni, mint a bőnös életemet. Fogadd el, kérlek, és 
ajándékozz meg Önmagaddal! Mostantól Te legyél az én igazságom Isten elıtt, és utam a 
mennybe! Vedd kezedbe az életem, és bánj vele jótetszésed szerint! Hallgatni fogok rád, és 
követlek bárhova vezetsz! Úr Jézus, köszönöm! Ámen.” Isten látja a szívedet, és az ıszintén 
elmondott imádságot meghallgatja! 

Isten a benne bízókat eljegyzi magának pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. A 
Szentlélek üdvösségünk záloga, hogy a bőntıl megszabadított, újonnan született emberek 
Isten dicsıséges magasztalására legyenek. És így a Szentlélekkel együtt mondhatják 
Istennek: „Abbá, Atyám!” 

Hajagos-Tóth Katalin 
 

Betűfonal 

A Pál apostol a bőn és a hit viszonyáról nagyon világosan fogalmaz a Rómaiakhoz írott levél 
14. fejezetében. 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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Bárka és kereszt 

Biztosan hallottál már a bibliai Noéról? Nagyon elszomorító volt a helyzete. A 
körülötte élı emberek nem szerették Istent, nem érdekelte ıket, mit tervez az 
életükkel. Sıt, valószínőleg Noét és családját ki is gúnyolhatták amiatt, mert Noé 
személyesen ismerte és beszélgetett teremtı Istenével. Talán téged is csúfoltak már? 
Noét bánthatta a dolog, azonban tudta, nem az számít, amit az emberek mondanak 
vagy gondolnak róla. Tisztában volt vele, hogy annál sokkal fontosabb az, milyennek 
látja ıt Isten. 

Mégsem volt könnyő a helyzete. Hiába próbálta figyelmeztetni a körülötte lévı 
embereket, nem hallgatták meg Noé szavait. Pedig a veszélyrıl tudtak. Az a sok 
rossz, amit egymással tettek, látszódott, hogy egyáltalán nem szerették egymást. A 
gonoszságnak mindig van következménye. A nép azonban nem törıdött vele, csak 
azzal, hogy jól érezzék magukat. Noé sem volt hibátlan, de ı már bocsánatot kapott a 
bőneire, mert felismerte, megbánta és elmondta azokat Istennek. Az Úr szomorúan 
nézte végig, mi lett az ı tökéletes teremtményébıl, az emberbıl a bőn miatt. Isten 
elhatározta, hogy véget vet a gonoszságnak a földön. De nem csak a vég lett eldöntve, 
hanem a menekülés útja is. Az Úr 
megbízta Noét és családját, hogy készítsék 
el a megtartatásuk egyetlen útját jelentı 

t. Ez mentette meg aztán az özönvíz 

idején a ban lévık életét.  
Azt gondolod, milyen szomorú, hogy 

sok ember nem fogadta el a felkínált 
menekülés útját? Ma is olyan világban 
élünk, ahol az emberek ugyanúgy nem 
figyelnek Isten szavára. Vagy te már 
meghallottad a Biblián keresztül és 
elfogadtad a hívását? Ha még nem, tudd, 
ma is készen van a szabadítás számodra. 

Ez nem nagy  formájában vár ma 

rád. Hanem Jézus, Isten fiának jében. 
Ha valaki elhiszi, hogy Jézus érte halt meg 

a en és kéri ıt, segítsen küzdeni a 
rossz ellen, az megmenekül és Isten gyermekévé válik. Ne halogasd a döntést! Isten 
szeret és ma is vár rád. 
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Párosíts! 

Párosítsd az állatokat egymással! Segíts a bárkában lévı állatoknak megtalálni a bár-
kán kívül maradt párjukat! Kösd össze és színezd ki a párokat! 
 

 
Hódi Eszter 
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The FALL 

 
 

And the LORD God commanded the man, saying, "You may surely eat of every tree of the 
garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day 
that you eat of it you shall surely die." (Gen 2,16-17) 
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Can you find all the words related to The Fall? (Genesis 3, 1-24) 
 

 

 
 
ADAM 
COMMAND 
CURSED 
DECEIVE 
DIE 
EAT 
EVE 
EVIL 
FRUIT 
GARDEN 
GOD 
GOOD 
HIDE 
NAKED 
SERPENT 
SIN 
TREE 

 

 
Created by Puzzlemaker at DiscoveryEducation.com 

 
Kóder Anita 
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• Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére): minden vasárnap 1000 órától a Lelkészi 
Hivatalban (Nyíregyháza, Luther tér 14.) 

• 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: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad 
értelmet. (Példabeszédek 9,10) 
BETŐFONAL: Neked adom az élet koronáját. (Jelenések 2,10) 

REJTİZKÖDİ IGE: Minden féltve ırzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul 
ki az élet! (Példabeszédek 4,23) 

THE SHEPHERDS AND THE 
ANGELS: 

 

SUDOKU:  

 
KERESD MEG A 8 KÜLÖNBSÉGET: 
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