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Kedves Olvasó! 

A következő történet segítségével szeretném bemutatni, milyen áldás a családban az apa, 
az ő szeretete és ereje: 

Egy szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt nála egy doboznyi autó-
ja és teherkocsija, a műanyagvedre és egy fényes, piros műanyag lapát. Ahogy utakat épített, 
és alagutakat ásott a puha homokban, talált egy nagy követ a homokozó közepén. A fiúcska 
körülásta a követ, és így sikerült kiszabadítania a homokból. Nem csekély vesződséggel 
nyomta, taszigálta a követ a lábával. (A fiúcska nagyon kicsi volt, a kő meg nagyon nagy.) 
Amikor a homokozóláda falához ért a kővel, azt látta, hogy nem tudja átgurítani rajta. A kis-
fiú csak tolta, nyomta, és a lapáttal feszítve emelte, de valahányszor azt gondolta, hogy előbb-
re jutott, a kő megbillent, és visszaesett a homokozóba. A kisfiú morgott, küszködött, taszítot-
ta, lökte - de csak annyit ért el, hogy a kő visszagurult, és meghorzsolta pufók ujjait. Végül 
csalódottságában sírva fakadt. 

Közben édesapja a nappali ablakából követte az események alakulását. Ahogy eleredtek a 
könnyek, egy óriási árnyék vetődött a homokozóban a sírdogáló kisfiúra. A fiúcska édesapja 
volt az. Szelíden, de határozottan kérdezte: 

– Fiam, miért nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt? 
A kisfiú megsemmisülten zokogta: 

– De hát azt csináltam, apa, hát azt csináltam! Minden erőmet beleadtam! 
– Nem, fiam - helyesbített az apa kedvesen. – Nem adtad bele minden erődet. Nem kértél 

meg engem. 
Azzal az édesapa lehajolt, megragadta a követ, és kirakta a homokozóból.  

Ez egy átlagos családban, ahol az apa végigköveti gyermeke já-
tékát, odaadóan figyel, hogy a kellő időben ott lehessen és segítsen, 
természetes. Istentől való a családjukat szerető édesapák gondosko-
dása. Tudom, hogy vannak apukák, akik nem élnek a családjukkal, 
nem látják a gyermekeik nehézségeit és ezért nem is tudnak segíteni. 
Azt is tudom, hogy ezek a gyermekek sincsenek segítség nélkül. Én 
is közéjük tartozom. Már több mint 15 éve nem fordulhatok édes-
apámhoz tanácsért. Viszont azóta megismertem az Úr Jézust, mint 
Megváltómat, aki által Isten az Atyámmá lett. Ő olyan apuka, aki 
minden édesapánál hatalmasabb, erősebb és soha nem hagy minket 
egyedül. Ő az a minden hatalommal, erővel és örökké tartó szeretettel körülvevő Gondoskodó 
Isten, akiben megbízhatsz, aki soha nem hagy el, és aki minden akadályt képes leküzdeni. 
Még azt az akadályt, hatalmas követ is, amelyet a legerősebb apa sem tud elmozdítani. Talán 
te is rájöttél már, hogy a legnagyobb kő az életedben a bűn. Megtapasztaltad már, hogy saját 
erődből nem vagy képes megszabadulni? Ne feledd, hogy Istenhez mindig odafordulhatsz! 
Isten képes volt húsvét reggelén az Úr Jézus sírja elől elmozdítani a követ, hogy láthatóvá 
váljék az Élet! És képes a te életedből is kiemelni a bűn elmozdíthatatlan kövét! 

Hogy mindezt én honnan tudom? A Bibliából, a Szentírásban Isten maga mondja el eze-
ket. Például a 46. Zsoltár 2. versében: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos 
segítség a nyomorúságban” vagy Máté 6,33: „Hanem keressétek először Istennek országát, és 
az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” 

Urbán Miklósné (Mesi néni) 
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Színezd ki! 

 

Az Atya tökéletes Ajándéka 
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Az Atya 

Minden ember szeretné vinni valamire 
ebben az életben, de olyan kevésnek sikerül, 
a legtöbb megmarad szürke, észrevétlen, egy-
szerű valakinek. Nos, ha valami igazán nagy-
szerű jelzőt, minősítő szót akarnék hozzáadni 
valakinek a nevéhez, nem azt mondanám, 
hogy nagy ember, – mert igazán nagy ember 
kevés van a világon; vagy elismert tudós – 
hiszen ez is ritka ki-
váltság; sem azt nem 
mondanám, hogy gaz-
dag, – ami olyan sok 
ember szeretne lenni, 
de olyan kevésnek 
sikerül; de még azt 
sem, hogy szép, – ami 
olyan sokaknak ideál-
ja; még csak nem is 
azt, hogy híres, – ami 
olyan érdekessé tesz 
valakit, hanem olyan 
jelzőt, olyan minősítőt 
tennék hozzá, amilyen 
te is lehetsz, fiatalon 
vagy öregen, gazda-
gon vagy szegényen, 
híresen vagy névtele-
nül: Isten gyermeke, 
Isten fia! Ez több, 
mint bármi más jelző, 
amit a történelem vagy 
az emberek hozzáfűzhetnek egy ember nevé-
hez! Isten gyermeke olyan, aki a legközvet-
lenebb rokoni kapcsolatban áll az élő, a 
hatalmas Istennel, beletartozik az Isten 
mennyei családjába! Ez nem azt jelenti, 
hogy nagyobb, hogy több, erősebb, tökélete-
sebb ember, mint a többi, hanem valahogy 
más, – minőségileg más, mint a többi ember. 
Nem azért, mert megváltozott az élete. A 
keresztyén élet nem megváltozott életet, ha-
nem kicserélt életet jelent. Az én helyébe 
Jézus lépett! „Krisztussal együtt keresztre 
vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, ha-

nem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, 
amelyet most testben élek, az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett engem, és ön-
magát adta értem.” (Gal 2,20) Sok hívő em-
ber ott téveszti el a dolgot, hogy a saját énjét 
akarja javítgatni, és ahol a saját erejét nem 
érzi elegendőnek, ott pótlásul Isten erejével 
akarja megtoldani. Ezt nem lehet! Ez mindig 

kudarchoz vezet. Ne megja-
vulni, megváltozni akarjunk, 
hanem a Krisztusban lenni, 
hogy az Ő Lelke bennünk 
lehessen! Ne arra kérjük 
Jézust, hogy pótolja ki az 
erőnket, hanem arra, hogy 
Ő szeressen a mi szívünk-
kel, Ő segítsen a mi ke-
zünkkel, Ő beszéljen a mi 
szánkkal, Ő vezéreljen az 
Ő Lelkével! Ez Isten gyer-
mekeinek a legnagyobb 
kiváltsága, és felelőssége! 

Sok ember gondolja, 
hogy mindenki Isten gyer-
meke, így ő maga is! Az 
emberek által leginkább is-
mert, és kedvelt imádságban 
is Atyának szólítjuk meg 
Istent. De vajon valóban 
mindenkinek Atyja az Isten? 
Nos, talán meglepő, sőt 

megdöbbentő lesz az igazság, de a Biblia 
sehol sem tanítja, hogy minden ember Is-
ten gyermeke lenne! Az Ószövetségből 
megtudhatjuk, hogy Isten csak a zsidó népnek 
az Atyja: „Izráel az én elsőszülött fiam.” (2 
Móz4,22) Bár az evangélium üzenete minden 
emberhez szól, az Újszövetség sem úgy mu-
tatja be Istent, mint minden ember Atyját. 
Isten csak azoknak az Atyja, akik saját 
magukat bűnösnek elismerve bizalmukat 
egyedül az Úr Jézus Krisztusba helyezik! 
Ők kerülnek Istennel olyan viszonyba, mint 
gyermek az apjával. „Mert mindnyájan Isten 
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fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 
által.” – írja Pál apostol a Galáciában élő 
hívőknek. Az istenfiúság tehát nem egy egye-
temes állapot, hanem egy természetfeletti 
ajándék, amelyet Jézus elfogadásával kaphat 
meg az ember. Jézus maga mondta: „Senki 
sem mehet az Atyához (vagyis Isten senkit 
sem fogad el fiának), csak is énáltalam.” (Jn 
14,6) Az istengyermekség ajándékát tehát 
nem a születés által, hanem az újonnan szüle-
tés által kaphatod meg. „Akik pedig befogad-
ták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik 
hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a 
test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől 
születtek.” (Jn 1,12-13) 

Isten arról is gondoskodott, hogy amikor 
az Ő tökéletes atyaságának mibenlétét akar-
juk megérteni, ne szoruljunk az emberi apa-
ságról vett minták segítségére. Isteni Atyánk 
a vele való kapcsolatot egyszer és minden-
korra, teljes mivoltában kijelentette a mi 
Urunk Jézus Krisztus, az Ő megtestesült Fia 
által. Isten ugyanis azt akarta, hogy a hívők 
életének példája és mintája Jézus és az 
Atya egymással való közössége legyen! De 
mit jelentett Jézus számára, hogy Istent Aty-
jának nevezte? 

Engedelmességet: az Atya parancsol és 
rendelkezik, a Fiú pedig engedelmeskedik. 
Jézus maga mondta: „mert nem azért szálltam 
le a mennyből, hogy a magam akaratát te-
gyem, hanem hogy annak az akaratát, aki 
elküldött engem.” (Jn 6,38) Jézus mégsem lett 

ettől kisebb, vagy kevesebb, mint az Atya… 
Ő is teljességgel és örökké Isten, és emellett 
engedelmeskedik. Ezt a fajta istenképet nehe-
zen tudjuk megemészteni, amikor az a rango-
sabb, az az „istenibb”, ha valaki parancsol. 
Ám, éppen az Atya és az Úr Jézus kapcsola-
tából láthatjuk, hogy ugyanolyan isteni dolog 
engedelmeskedni is! 

Szeretet: az Atya 
szereti a Fiút (Jn 
5,20), és a Fiú is sze-
reti az Atyát azzal, 
hogy megtartja a pa-
rancsolatait. 

Közösség: Jézus 
maga mondja, hogy az Atya mindig vele van, 
sőt Jézus és az Atya egyek! 

Dicsőség: az Atya dicsőséget akar szerez-
ni a Fiúnak. Még az ítéletet is teljesen a Fiúra 
bízza, azért, hogy a Fiút is ugyanúgy tisztel-
jék, mint az Atyát! 

Mindezek Isten fogadott gyermekeire is 
kiterjednek Urunkban, Jézus Krisztusban! 
Mert a megigazultakat Isten az Ő egyszü-
lött Fiában, Jézus Krisztusban és Őérette 
kegyesen gyermekeivé fogadja, Isten nevét 
viselik a homlokukon, és Istent úgy neve-
zik: „Atyám”. Engedelmeskednek neki, mint 
az Úr Jézus! Isten pedig Atyjukként óvja 
őket, gondozza és fenyíti, de el sohasem veti, 
hanem elpecsételi őket a megváltás napjára, 
hogy ők is ott legyenek, ahol a Fiú. Lássák és 
részesüljenek az Úr Jézus dicsőségében örök-
kön örökké! 

 

Hajagos-Tóth Katalin 

Rejtőzködő ige 

Mit mondott az Úr Jézus magdalai Máriának a János evangéliumának 20. fejezetében? 
Olvasd össze a képek első betűjét! 
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Langyosból tűzforró 

Én egy vallásos családba születtem bele, ami azt jelentette, hogy a nagyobb ünnepek al-
kalmával elmentünk templomba. Istenről volt egy magam által gondolt képem, de úgy szoro-
sabb kapcsolat nem fűzött hozzá. Konfirmáltam és elkezdtem vasárnapi gyermekórákra járni. 
Aztán jöttek a gimnáziumi évek, ahol nagy lendülettel belevetettem magam a bulizás világá-
ba, az életemben megfért, hogy péntek délután ifjúsági órára menjek utána pedig a haverok-
kal irány a diszkó. 

Isten megengedte, hogy egy súlyos betegségbe kerüljek, ami miatt egy hónapig kórházba 
kerültem és élet halál között voltam. De lelkemben igazi változás nem történt, miután meg-
operáltak majd kikerültem a kórházból rá két hónapra ugyanúgy folytattam ezt a kettős élet-
módot. 

Az egyik gyermekórás tanítót az Úr arra indította, hogy beszéljen nekem az Úr Jézusról és 
az ő megváltó munkájáról. Vele hetente összeültünk egy-egy órára, hogy elmagyarázza ne-
kem az evangéliumot, ekkor értettem meg, hogy bizony nekem döntenem kell, vagy leteszem 
Isten elé az engedetlen szennyes életemet, ahogy van, vagy ragaszkodom a bűneimhez és 
elkárhozok. Isten egyre égetőbbé tette ezt a kényszert a szívemben. Egy partys éjszaka után 
másnap reggel, egy keresztény filmet megnéztem, ami által az Úr úgy rám terhelte bűneimet, 
hogy én összetörtem és imában letettem elé az én életemet és mellette döntöttem. Elfogadtam 
Uramnak, Megváltómnak Jézust. Az az igazság, hogy itt még nem indult el növekedni az én 
hívő életem. Először a gonosz elbuktatott egyszer majd még egyszer és mire észbe kaptam ott 
voltam ugyanabban az engedetlen életvitelben, ahonnan az Úr engem kihozott, de a lelkem-
ben rettentő mély seb tátongott. Aztán 2014 nyarán eljuthattam a mandabokori ifjúság által 
szervezett bicikli túrára, ahol letehettem Isten elé az én kétségeimet, elbukásaimat és elindul-
hattam a hívő élet nemes harcában. Ezt követően igyekeztem minél többet olvasni a Bibliát, 
hogy egyre jobban meg-
ismerhessem az Úr Jézust 
és az Ő ígéreteit és olyan 
fantasztikus volt átélni 
azt, hogy Isten felépítette 
bennem az üdvbizonyos-
ságot, hogy valóban Ő 
nem mondott le rólam. 
Azóta megannyi próbán 
és nehéz feladaton, cso-
dán keresztül átvezetett 
az Úr, ami mind azért 
volt, hogy eddze a hite-
met. Olyan hála van a 
szívemben, hogy az Úr 
Jézus gondot visel rólam 
a tanulásban, munkában, szolgálatban, párválasztásban. Záró igeként hadd hozzam János 
evangéliumából a 14. fejezet 6. versét: Ezt mondja Jézus: „Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Ámen. 

Jámbor Zoltán (orvostanhallgató) 
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Nyári emlék – 2019. június 

 

Gyülekezetünk gyerekórás 
napközis táborát június 24. és 
28. között 11 gyermek rész-
vételével a Luther Márton 
Kollégiumban rendeztük 
meg, a gyülekezeti házban 
folyó építési munkálatok 
miatt. 

A témánk a Vasárnapi Is-
kolai Szövetség által készített 
„A teljes kép” volt. A tábori 
anyag a teremtés és bűneset 
történetével kezdődően adott 
teljes képet a Teremtő azon 
tervéről, hogyan készítette el 
az emberiség számára a 
Megváltó eljövetelével a 
bűnök rendezésének és az 
üdvösségnek a lehetőségét. 

Délutáni programként vol-
tunk a Zsinagógában, a Tűz-
oltóságon, a Megyei Kórház 
helikopter leszállópályáján, 
valamint templomunk tor-
nyába látogattunk el a gyere-
kekkel. 

Hódi Eszter 

Sudoku 

 

Minden sorban, minden oszlopban az összes 
jelnek szerepelnie kell, de ezeken belül 
minden jel csak egyszer fordulhat elő. 
 kör ⇒ Isten végtelenségét fejezi ki.  
 kéz ⇒ az Atya értünk adta az Ő 

egyszülött Fiát, hogy megszabadítson 
minket a bűn átkától. 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(Jn 3,16) 

 kereszt ⇒ az Úr Jézus önmagát adta a mi 
bűneinkért. 

 galamb és láng ⇒ a Szentlélek jelképei 
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Az ősatyák 

Soha ne mondd, hogy késő…! 

Gyermekórán gyakran beszélünk arról, hogy Istennél 
nem számít hány évesek vagyunk. Ő bármely korban 
megszólíthat bennünket, és véghez viheti életünkben 
az Ő tervét. Sámuel és Jeremiás ifjú volt, amikor Isten 
megszólította. Ezzel szemben Abrám a 75. életévét 
taposta, amikor kijött Háránból Isten parancsára, és 
letelepedett Kánaánban. Az Úr megjelent neki, és 
megígérte, hogy azt a földet neki és az utódainak adja. 
Döbbenetes volt Isten ígérete, mert Abrámnak és 
feleségének, Szárajnak nem volt gyermekük. Évekkel 
később Isten szövetségkötéssel is megerősítette, hogy 
annyi utóda lesz, mint égen a csillag. 86 éves korában 
született első gyermeke Izmael Hágártól, Száraj 
szolgálójától. De nem Izmael volt az ígéret gyermeke! 
99 évesen kapott Istentől új nevet: Ábrahám, a 
felesége neve pedig Sára lett. Isten nyomatékosan 
megígérte, hogy nagyon-nagyon sok utóda lesz. De 
csak 100 éves korában teljesedett be Isten ígérete az 
utódjára vonatkozóan: a 90 éves Sárától megszületett 
Izsák. Ábrahám 25 évet várt Izsák születésére és 85 
évet az unokáira! Sára 127 évig élt, Ábrahám pedig 
175 évig. Izsák 40 éves volt, amikor feleségül vette Rebekát. Ám nekik is 20 évet kellett 
várniuk a gyermekáldásra. 60 éves volt Izsák (Ábrahám pedig 160), amikor megszületett Ézsau 
és Jákób. Izsák is igen magas kort élt meg: 180 éves korában halt meg, öregen, betelve az 
élettel. Jákób 147 évig élt, és azt mondta: „Életem rövid volt, tele rossz napokkal. Nem értem 
el atyáim vándorlása éveinek a számát.” Ne feledd, Isten kezében vannak életünk évei! 
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Mit rejtenek a nevek? 

Az első dolog, amit életedben igazán sajátodnak mond-
hatsz, ami megkülönböztet másoktól, a neved. A zsidó ha-
gyomány nagy jelentőséget tulajdonít a névnek, mert az 
nemcsak azonosításra szolgál, hanem szimbólum is. Nevet 
azonban csak annak adhatsz, aki / ami a tulajdonodban van, 
ezért van nagy jelentősége annak, amikor Isten nevez el 
embereket. Abrám  Ábrahám (= sokaság atyja); Száraj 
 Sára (hercegnő); Izsák (= nevetés; Isten kijelentette, 
hogy így kell neveznie Ábrahámnak a születendő gyerme-
két), Jákób (= sarkot fog: megcsal, becsap; a héber sarok 
főnévből képezett ige)  Izrael (= Istennel küzd). Mindig 
a nagyobb ad nevet a kisebbnek, és ezzel a tulajdonjogát is 
kifejezi a másik iránt. Emlékezz, Dániel és társai is más-
más nevet kaptak Babilónia királyától, amikor odavitték 
őket rabszolgaként. A király ezzel is jelezni kívánta, hogy 
mostantól az ő tulajdonát képezik (nem szabad emberek 
többé!) ezek a fiatalok. 

Szép nők a Bibliában 

Sára időskora elle-
nére is olyan szépsé-
ges volt, hogy Ábra-
hám kétszer is – 
Egyiptomban a fára-
ónak és Gerár föld-
jén Abímelek király-

nak – azt hazudta: „testvérem ő”. 
Ami igaz is volt, mert Sára féltest-
vére volt Ábrahámnak (az apukájuk 
közös volt, de más volt az édesany-
juk). Mégis hazugság volt, hiszen 
már házasok voltak hosszú ideje. 
Ábrahám attól félt, hogy őt meg-
ölik, Sárát pedig elviszik a fáraó, 
ill. a király háremébe. Izsák felesé-
ge Rebeka is nagyon szép asszony 
volt. Így az történt, hogy Izsák is 
azt hazudta Gerár királyának – 
ugyanabból az okból, mint Ábra-
hám –, hogy Rebeka a húga. Mind-
három alkalommal Istennek kellett 
közbelépni és 
helyre tenni a 
dolgokat. Híre-
sen szép nő volt 
még Ráhel Já-
kób egyik hitve-
se vagy Eszter 
Ahasvérós király zsidó felesége. 

 

Írd a függőleges oszlopba a betűket! Annak a nevét kapod, 
aki sok nép atyja lett Isten ígérete szerint. 

Csaló vagy becsapott? 

Jákób és ikertestvére sorsát Isten előre jelezte anyjuknak (1Mózes 25,23). Rebeka még csak vá-
randós volt az ikreivel, amikor fiai tusakodtak (verekedtek, küzdöttek egymással) a méhében. 
Amikor eljött a szülés ideje: világra jött az első, aki vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a da-
róc. Ezért Ézsaunak nevezték el. De azután megszületett a testvére, kezével Ézsau sarkába ka-
paszkodva. Ezért őt Jákóbnak nevezték el. Jákób továbbra is annyira vágyott az elsőszülöttségre, 
hogy először Ézsautól kicsalta azt, majd becsapva vak édesapját Izsákot, az áldást is ellopta test-
vérétől. Jákóbnak a vágya, hogy ő örökölhesse Isten áldását őszinte volt, de az út, amit választott, 
az nem. És, hogy megtanulja a leckét nagybátyja Lábán csalással hozzáadta az idősebb lányát 
Leát, pedig Jákób a fiatalabbat, Ráhelt szerette. Így végül 2 felesége, és 2 mellék felesége lett. 
Jákóbot hibái ellenére is szerette Isten, és a rossz döntéseit is beépítette az ő tökéletes tervébe! 
Jákóbnak 4 asszonytól 12 fia született! Izráel (a nép) 12 törzsének ősatyja Jákób 12 fia lett. 

 

Hajagos-Tóth Katalin
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A nevekről még egy kicsit… 

Biztos gondolkodtál már azon, vajon miért pont azt a nevet kaptad, amit 
a szüleid választottak neked? Vannak olyan családok, ahol szép története 
van a kisbaba névadásának. Kérdezd meg szüleidet, neked is van-e ilye-
ned?  

A bibliai szereplők közül többeknek is olyan a nevük, hogy sok mindent 
elárul a viselőjük életéről, tulajdonságairól. Nézzük meg, kik ők! A Bib-
liából megismerheted történetüket és így az is kiderül, miért pont az lett a 
nevük. Ha érdekel, szüleiddel együtt ti is megnézhetitek a te neved jelen-
tését! 

Ábrahám  sok nép atyja, nagy ős 
Sára   hercegnő, úrnő 
Izsák  nevetés 
Rebeka  lebilincselő, megkötöző 
Ézsau  szőrös, bozontos, nyers, durva 
Jákób  csaló, fondorlatos, sarokba  

kapaszkodó 
Lea   vadtehén, antilop 
Ráhel  bárány, anyajuh 
Izrael  Isten harcosa, Isten harcol 
Ábrahám nevében benne van az az ígéret, amit Isten mondott számára: 

sok nép származik majd tőle. A túloldali képen láthatod, mi mindent ígért 
Isten: utódai annyian lesznek, mint az égen a csillagok, Kánaán földjén 
laknak majd és áldást kapnak. Ebben az áldásban nekünk is részünk van, 
mert az Úr Jézus is Ábrahám utódjaként született meg. A legnagyobb do-
log, amit értünk tett, hogy emberré lett és életét adta miértünk. Így lett Ő 
minden ember számára ajándék Istentől. Ennyire szeret téged is. 

Ábrahám tudta, hogy Istenre rábízhatja az életét, nem fog benne csalód-
ni. Ha a felnőttek el is felejtkeznek az ígéreteikről, Isten mindig emléke-
zik. Ábrahám életében is hosszú évek teltek el, amikor feleségével, Sárá-
val azt gondolták, Isten nem ad már nekik gyermeket. De a hosszú vára-
kozás örömmel végződött, amikor végre megszületett kisfiuk: Izsák. Ne 
feledd: Isten hűséges barát, aki mindenre emlékszik és minden szavát 
megtartja. 
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Hódi Eszter 
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Abraham’s faith 

 
 

Cross out the letters that appear four 
times to reveal the message found in 

Romans 4, 3. 
 

For what does the Scripture say? 
“…………………………………….., 

and it was accounted to him for 
righteousness.” (see Genesis 15, 6) 

 
 

  

A wife for Isaac 

Spot 8 differences between the two pictures. 
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Jacob’s dream 

 
Kóder Anita és Hajagos-Tóth Katalin 
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 Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére): minden vasárnap 1000 órától  
FIGYELEM! A TÉLI szünetben (2019.12.21 – 2019.12.29 között) a vasárnapokon és 

karácsonykor gyermekóra NEM LESZ! 
 Mandabokor gyerekóra (3-14 évesek részére): minden vasárnap 1000 órától 
 Borbánya családi istentisztelet: minden hónap 4. vasárnapján 930 órától 
 Rozsrét (3-14 évesek részére): minden vasárnap 900 órától 

 

LABIRINTUS (2.oldal) - B 

 

SUDOKU (7. oldal) 

 

The Church (14.p) 

 
MEGSÉRÜLT TEKERCS (3. oldal): „Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő 
pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és 
akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.” (Efezusi levél 2,20-22) 

REJTŐZKÖDŐ IGE (5. o.): „megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.” (Jelenések 21,9) 

PENTECOST (15.p): LANGUAGES, SPIRIT, FIRE, HEAVEN, HOLY, SOUND, WIND, 
SPEAK, FILL, PETER, DISCIPLES -> They were all filled with Holy Spirit. 

 

ÁBRAHÁM ÚTJA (10.oldal) 

 

KÖVESD A VONALAT (11.o): Ábrahám 

SUDOKU  
(7. oldal) 

 

A wife for Isaac (14.p) 
 

 

REJTŐZKÖDŐ IGE (5. o.): „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz...” (János 20,17) 

ABRAHAM’S FAITH (14.p): Abraham believed God… 

Az Aranyablak legközelebbi számának tervezett megjelenése: 2020. nyár 
Várható témánk: Mi az igazság? 
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