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Kedves Olvasó! 
A következő sorokban arról olvashatsz, hogy számomra mit jelent a gyülekezet.  
A legtöbb ember születésekor egy közösségbe, a családba érkezik, melynek tagjai a szülők, 

nagyszülők, testvérek, nagybácsik, nagynénik, unokatestvérek. Ez a közösség formálja, 
alakítja az ember életét. Ha valaki beteg a családban, akkor az a többi tagját is elszomorítja. 
Ha például esküvőre készül a család, akkor mindannyian együtt örülnek. Életünk folyamán 
több közösséget is megtapasztalunk a családon kívül: óvodában, iskolákban, munkahelyen.  

A hívő ember számára a családon vagy a kollégákon kívül létezik egy közösség, amelynek 
gyülekezet a neve. Ebbe a közösségbe olyan emberek tartoznak, akik nem annyira a saját 
indíttatásukból gyűlnek össze, őket Isten hívja magához. Számukra az a fontos, hogy olyan 
gondolatokat, véleményeket vitassanak meg, melyek középpontjában Isten áll. Közösen 
keresik, hogy mi az ő életükben Isten akarata, terve velük, hogy egységben szolgálják őt. A 
hívő ember életében ugyanis Isten áll az első helyen, mert elfogadta Jézus Krisztus megváltó 
kegyelmét. Én is hívő embernek vallom magam és a nagytemplomi gyülekezeten kívül egy 
kisebb gyülekezet, a gyermek bibliakör vezetői közé tartozom. Mi mindannyian azért a célért 
dolgozunk együtt, hogy a gyermekek számára érthető nyelven fogalmazzuk meg Isten 
üzenetét, irányt mutassunk a Biblia tanításának magyarázatával. Talán hallottad már, hogy 
egymást testvérnek szólítjuk. Hitünk szerint, akik Krisztusban újjászülettek, azok mind Isten 
gyermekei, tehát Krisztusban testvérek vagyunk. Találkozóink alkalmával meghallgatjuk 
egymás örömét vagy éppen nehézségeit, és imádságban hordozzuk egymást és mindazokat, 
akiket Isten ránk bízott. Pál apostol mondta a Korinthusiakhoz írt 1. levelében: „Ti pedig 
Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1 Kor 12,27) A kis gyülekezetünk élete 
ahhoz hasonlítható, mint egy test. Ha például megvágod az ujjad, akkor nem csak az ujjad 
van rosszul, hanem ez a 
sebesülés kihat az egész testedre. 
Gondolj arra, hogy akkor már 
nehéz a megszokott dolgaidat 
(írás, labdázás, biciklizés, 
mosakodás) ugyanúgy elvégezni, 
pedig csak az ujjad sérült. Így 
vagyunk mi egymás gondjaival. 
Például, ha egyikünk szomorú 
egy beteg hozzátartozója miatt, 
akkor mi is szomorúságot 
érzünk. Ez azért van, mert úgy, 
ahogy a testben a sejtek és 
szervek összekap-csolódnak, mi 
is kötődünk egymáshoz 
Krisztusban egy láthatatlan 
idegrendszerrel, vér-árammal 
összekapcsolva. Ahogy írja Pál 
apostol: „És így, ha szenved az 
egyik tag, vele együtt szenved 
valamennyi, ha dicsőségben 
részesül az egyik tag, vele együtt 
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örül valamennyi.” (1 Kor 12, 26.) Volt már velem úgy, hogy a testvéreim öröme felvidított, 
szorgalmuk láttán kedvet kaptam a nehéznek tűnő feladathoz. Ennek ellenkezőjét is 
megtapasztaltam, amikor én zártam ki saját magam a közösségből azzal, hogy hazasiettem és 
nem voltam velük imaközösségben. Kivontam magam a közös tevékenységből, tehát 
elvágtam magam Krisztustól. Másnap nagyon is éreztem a hatását. Az életünkön akkor van 
áldás, ha Istennel és a benne hívőkkel egységben élünk, tevékenykedünk. 

Te is tartozhatsz gyülekezethez, ha már Isten munkálkodik benned és szeretnél hozzá és a 
benne hívőkhöz tartozni. (pl.: gyerekóra, kisifi, ifi) 

Urbán Miklósné (Mesi néni) 

Megsérült szöveg 

Ez a tekercs az Efezusi levél egy részét tartalmazza, és megsérült. Próbáld meg kiegészíteni a 
szöveget! Segít, ha megkeresed az Újszövetségben. 

 
ÉRDEKESSÉG! A holt-tengeri tekercsek első darabjait 1947-ben egy beduin 
kecskepásztor találta meg a Kumráni-hegység egyik barlangjában. A legelső tekercsek az 1-
es barlangból kerültek elő. Legnagyobb jelentősége azonban a 4-es barlangban talált Ézsaiás 
tekercsnek van, amely 7,34 méter hosszú és egészen jó állapotban maradt ránk. A többi 
tekercs kevésbé jó állapotban került elő, jórészt széttöredezett pergamendarabok formájában. 
A tekercseket hosszúkás (60 cm magas) agyagkorsók őrizték, melyeket viasszal légmentesen 
lezártak, ez garantálta azt, hogy ilyen hosszú időn át fennmaradhattak. 

A tekercsek anyaga többségében pergamen illetve papirusz, ám az emberiség történelmében 
egyedülálló módon az egyik barlangban vörösréz tekercspárost is találtak. Az írások nyelve 
nagyrészt héber, de néhány görög, illetve arámi nyelvűt is találtak. Korban pedig a Kr. e. 2. 
század és a Kr.u. 1. század között készültek ezek az iratok. 

A tekercsek több témában íródtak, a lelet-anyag az Eszter könyve kivételével a teljes 
Ószövetséget tartalmazza héber nyelven. A felfedezés nagy fontosságú, és a Biblia 
hitelességét igazolja! 



 

 

4                             Aranyablak X. évfolyam 1. szám / 2019. NYÁR 

 

 

A láthatatlan Isten képe II. 

Jézus azt mondta, hogy aki látja Őt, az látja az Atyát. De Jézus ma nem látható. Hogyan 
teszi magát láthatóvá Isten mégis? Isten az Ő gyermekeiben, a szentek közösségében, a 
Gyülekezetben akar láthatóvá válni napjainkban. Azokban, akiket Isten jótetszése szerint 
kiválasztott Jézus Krisztusban magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és 
feddhetetlenek legyenek előtte szeretetben. A szentek az Újszövetségben a Krisztusban 
hívő emberek. Mivel személyiségükben a Szent munkálkodik a Szentlélek által. Szentek, 
mert Istennek kiválasztott edényei, ezért Isten őket elkülönítette a világtól Szent Fia vére 
által. Elpecsételte a maga számára őket az Úr Jézus vérével. A szentek képviselői, hordozói 
annak az isteni akaratnak, amely egészen más jellegű, mint e világ uralkodó akarata. A 
szentek kapcsolatban állnak a menny világával, mennyei polgárjoguk van. Kiváltságuk és 
felesősségük Isten szentségének hordozása és láthatóvá 
tétele ebben a világban! 

A Biblia szerinti Gyülekezet – amiről írni fogok – nem 
emberi alkotás, hanem az élő Istennek a munkája. Isten 
gyermekeinek a közössége. Azoknak az embereknek az 
összessége, akik kegyelemből, hit által személyes 
Megváltójukul fogadták el Jézus Krisztust.  

A Gyülekezet nem szorítható az idő korlátai közé, 
mert az első pünkösdtől fogva léte folyamatos a 
történelemben egészen az Úrhoz való elragadtatásig. Ezért a 
Gyülekezetnek vannak tagjai, akik már meghaltak az 
Úrban, és vannak, akik még most is élnek az Úrban, sőt 
vannak olyanok, akik még meg sem születtek. Mivel 
Istentől van, ezért a tér korlátai sem gátolják. Istennek 
minden nép között van gyermeke, mert nem korlátozza 
semmiféle fajhoz, vagy nemzethet tartozás. Ő Jézus 
Krisztusban egyesítette a Messiásban hívő zsidókat és 
pogányokat! Ez titok volt örök időktől fogva, de Isten 
Szentlelke által kijelentette ezt szent apostolainak, közöttük Pálnak is. 

Krisztus Gyülekezete nem egyetlen földi egyházhoz kötődik! Egyetlen egyház sem 
sajátíthatja ki magának a Gyülekezetet, mert arra csak Jézus Krisztusnak van joga! Mert Ő a 
benne hívők hitének, és közösségének az alapja. Pál írja az 1 Korinthusi levélben, hogy senki 
sem vethet más alapot a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. De Ő a sarokkő is, mert benne 
illeszkedik egybe, és növekszik szent templommá a Gyülekezet az Úrban! A Gyülekezetben 
lévő hívők, tehát egyek a hitben, az Isten imádatban és a szentségben, így válnak Isten 
látható templomává! A Gyülekezet tehát a „kihívottak”, üdvözülő serege, a maga egészében 
mindenhol, minden időben. 

Krisztus Gyülekezetének maga az Úr Jézus a feje, a vezetője. A Gyülekezet tagjainak, 
a hívőknek pedig az igazsághoz ragaszkodva növekedniük kell szeretetben mindenestől 
Jézus Krisztushoz! Hiszen Benne és általa illeszkednek egybe, mint egy test tagjai. Aki tehát 
valóban Urának fogadta el az Úr Jézust, abban az az indulat munkálkodik, ami az Úr 



 
 

Aranyablak X. évfolyam 1. szám / 2019.NYÁR                                  5 

Jézusban is volt: szereti a másik embert, megalázza magát, és engedelmeskedik Isten 
akaratának! Ha a hívők engedelmeskednek Istennek, akkor a „Krisztus-test”-ben 
megtalálják a helyüket, szolgálatuk területét. Szeretetben és egyetértésben tudnak 
munkálkodni Isten országán. Márpedig Isten rendezte el a tagokat a Testben, egyenként 
mindegyiket, ahogyan akarta. Azt mondja Pál apostol a Rómaiakhoz írott levélben: „Mert 
ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz, a feladata úgy sokan egy 
test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem 
szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is…” Így a Gyülekezetben nincs 
helye a versengésnek és a békétlenségnek! A Gyülekezetben lévő hívők, tehát egyek az 
egymás és mások iránti szeretet gyakorlásában, az Isten iránti engedelmességben és 
szolgálatban, így válnak Krisztus „látható” testévé! 

János evangéliumában a tanítványainak, de minden benne 
hívőnek is adott az Úr Jézus egy ígéretet: „Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám 
házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e 
nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd 
elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam 
mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” A 
Gyülekezet úgy várja az Úr Jézust, mint menyasszony a 
vőlegényét. Mert a hívők tudják, hogy Jézus eljegyezte őket 
pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségük zálogával, hogy 
megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Isten 
minden egyes gyermeke magán viseli Isten Pecsétjét, ami jelzi, 
hogy ő Isten elidegeníthetetlen tulajdona! János apostol így ír első 
levelében „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított 
irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is 
vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. 
Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt 
látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint 
ahogyan ő is tiszta.” A Gyülekezet tehát egy a Jézust visszaváró reménységben! 

 

Hajagos-Tóth Katalin 

Rejtőzködő ige 

Melyik igét rejtik a képek, a Jelenések könyvének 21. fejezetéből? Olvasd össze a képek első 
betűjét! 
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Érettem, miattam, helyettem 

Sokáig féltem bizonyságot tenni, féltem mit mondjak, hogy hogyan mondjam el mindazt, 
amit az Úr az életemben végzett, de Ő rámutatott, hogy nem embereknek kell megfelelnem, 
hanem egyedül Neki. A hit cselekedetek nélkül halott hit, és az életemből a legjobb dolgot 
mondom el, nem a saját akaratomat, hanem amit az Úr bízott rám. 

Az ÚR lassan formált, és tisztított meg bűneimtől, évek alatt végezte el bennem a 
változást. Már egészen kiskoromtól eljártam istentiszteletekre. Először nagymamámmal a 
nyaralások során, majd Bálintbokorba is, ahol háznál voltak az alkalmak minden hónap 
második vasárnapján édesapám nagynénjével és a nővéremmel. Néhány év múlva, a szüleim 
is jártak gyülekezetbe, így nem volt kérdés számukra, hogy ha iskolába kezdek majd járni, 
hittant is fogok tanulni. Ez így is lett. Negyedik osztály után bekerültem Nyíregyházára, az 
Evangélikus Általános Iskolába, ahol minden hétfőn reggeli áhítattal kezdtük a hetet, és heti 
kétszer volt hittanóránk. Nagyon szerettem a hittanórákat, többször mentünk országos 
hittanversenyre, azt hittem jó helyen vagyok. Úgy éreztem én jó úton haladok, mert jó kislány 
vagyok, szót fogadok a tanáraimnak, nem lopok, sohasem öltem még embert, nem raboltam 
ki senkit, és a hazugságaimat is csak füllentésnek nevezném, hiszen ezek csak apró dolgok, és 
az osztálytársaim sokkal rosszabb dolgokat csinálnak. Az istentiszteletek mellett elkezdtem 
bibliaórákra és konfirmációs órára is járni, ahol Isten több igén keresztül is megszólított, de 
valahogy sohasem ért el a szívemig, és mindig egy idő után elfelejtettem.  

Konfirmációm előtt elmentünk Konfirmációs táborba Tivadarra. A tábor pont a húsvét 
előtti időszakra esett. Egyik este megnéztük a Passió című filmet, ami nagyon megérintett. 
Tudtam a húsvéti történetet, hiszen megtanultam az iskolában, tudtam, hogy Jézus meghalt a 
kereszten, harmadnap feltámadt, és felment a mennybe. Ismertem a János 3,16-ot, el tudtam 
fejből is mondani, de nem gondoltam bele, hogy miről is szól igazán. Ekkor gondolkoztam el 
igazán komolyan arról, hogy nem egyszerűen egy húsvéti történetről szól ez a film, hanem 
arról, hogy személy szerint értem is meghalt Jézus. Miattam és helyettem szenvedett a 
kereszten. Egyszeriben megváltozott a magamról alkotott igen pozitív véleményem, és 
megláttam bűneimet. Felismertem azt, hogy Jézus értem, miattam és helyettem szenvedett a 
kereszten, hogy minden egyes korbácsütés, és minden egyes szeg az én bűnöm miatt van, 
hogy én verettem bele a szegeket, hogy Isten tényleg annyira szeret engem, hogy a 
legdrágábbat áldozta fel, csak azért, hogy én, Dankó Barbara el ne vesszek, hanem örök 
életem legyen. A film után beszélgettünk az egyik vezetőnkkel. Sírtam, mert fájtak a bűneim. 
Fájt, hogy én, aki jó embernek gondolom magam, megöltem Isten Fiát, hogy mennyi 
fájdalmat okozok neki, pedig ő mindennél jobban szeret engem.  

Ekkor lett valóban fontossá az életemben, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 
3,16) Ekkor döntöttem úgy, hogy én vele akarok élni. Azt akarom, hogy Ő vezessen engem. 
Teljesen oda akarom magam szánni neki, és vele akarok élni örökké. Hitre jutásom után 
sokkal boldogabb lettem. Követtem el nagy hibákat, de hálás vagyok az Úrnak, hogy tanított, 
és tanít ma is. 

Nyolcadik osztály után bekerültem egy gimnáziumba, ahol már nem voltak hittanórák. 
Havonta háromszor jártam istentiszteletre, de ezt olyan kevésnek éreztem. Nem sokkal ezután 
tudhattam meg, hogy a gyülekezetünkben elindult az ifjúsági óra, amit azóta is, minden 
pénteken megtartunk.  
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Olyan jó, hogy van egy közösség, ahova járhatok, és ahol Jézus Krisztus jelen van, és 
formál minket egyenként. Ahol Jézus az alap, és a biztos középpont. Sokszor elesem, de ezek 
a bűnök, már csak balesetszerűen vannak jelen az életemben. Vannak helyzetek, amikor 
elcsüggedek, egyedül érzem magam, vagy éppen úgy érzem, hogy nem szeret senki. Ilyenkor 
különösen érzem Isten közelségét, tudom, hogy Ő mindig mellettem van, és segít felállnom. 
Bármilyen kilátástalannak tűnő helyzet van az életemben, mindig szól hozzám Igéjén 
keresztül, ha kell, akkor megfedd, bátorít, vagy megerősít és hálás vagyok, hogy tudhatom, Ő 
mindig velem van.  

A gimnáziumi évek után következett a pályaválasztás, ami nagyon nehéz időszak volt az 
életemben. Komoly kérdés volt számomra, hogy az Úr hol szeretne engem látni, hol lehetek 
igazán alkalmas eszköz a kezében. Istentől kapott ajándék számomra, hogy a gyermekekkel 
valahogy mindig tudtam bánni már egészen fiatal koromtól, és a gyülekezeti napközis 
táborunkban is rendszeresen szolgálhatok. Mindez abban erősített meg, hogy olyan pályát 
kell választanom, ahol gyermekek között szolgálhatom az Úr Jézust. 

2018-ban diplomát szereztem a Nyíregyházi Egyetem csecsemő- és kisgyermeknevelő 
szakán, és még abban az évben munkába állhattam a Református Bölcsődében. 

Isten gondviselő szeretetét tapasztalhatom meg napról napra életem minden területén, 
ahogy a pályaválasztás, úgy a párválasztás kérdésében is, hiszen egy csodálatos hívő fiúval 
ajándékozott meg, akinek immáron a menyasszonya lehetek, de ugyanígy az Úr 
gondoskodását érzem a mindennapi örömök és nehézségek közepette is és a zsoltárossal 
együtt zenghetem: „Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.” 
(Zsoltárok 68,20) 

Dankó Barbara, 22 éves 

Sudoku 

 

Minden sorban, minden oszlopban 
az összes jelnek szerepelnie kell, de 
ezeken belül minden jel csak egyszer 
fordulhat elő. 
 lángnyelv ⇒ A Gyülekezet 

születése pünkösd ünnepéhez 
köthető, amikor Jézus elküldte a 
Szentlelket.  

 menyasszony ⇒ A Gyülekezet az 
Úr menyasszonya. Jézus Krisztus 
pedig a vőlegény, aki visszajön az 
Ő Menyasszonyáért, a 
Gyülekezetért. 

 templom ⇒ a Gyülekezet a 
temploma, pontosabban szentélye 
Istennek, ahol „lakozik”, és 
megmutatja dicsőségét. 

 test ⇒ a Gyülekezet „test”, 
melynek „Feje” az Úr Jézus 
Krisztus. A hívők Neki 
engedelmeskednek, és az Ő 
akarata szerint töltik be, az Isten 
által nekik szánt helyet. 
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Jézus és az Ő Gyülekezete 

A Bibliában leírt Gyülekezet gondolata nem egy embernek a fejében született meg, hanem 
Isten akaratában és tervében volt már a világ teremtése előtt. Tudod-e, hogy az Ószövetség 
idején a Gyülekezet titok volt? Pál apostol Krisztus titkának nevezi, amely más 
nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek előtt, úgy, ahogyan az Pál apostol életében 
megtörtént: az üdvösség a zsidók közül támadt (mert az Úr Jézus a megígért Messiás, aki a 
zsidó nép körébe született), de az üdvösség nemcsak a zsidóké, hanem a pogányoké (= 
minden más nép a zsidókon kívül) is. A Krisztusban hívő nem zsidók örököstársai a 
Krisztusban hívő zsidónak, velük egy „test” Jézus Krisztusban, és velük együtt részesei az 
ígéretnek is Krisztus Jézusért az evangélium által, írja Pál apostol az Efezusiakhoz írott 
levelében. 

Tudod-e, hogy mi ennek az alapja? Nem más, mint 
Jézus Krisztus váltság-műve! Az Úr Jézust az Atya 
bűnné tette a Golgotán, hogy te meg én Isten igazsága 
lehessünk Őbenne. Azt írja a Biblia, hogy az Úr Jézust 
elítélték azért, amit sosem követett el, megkorbácsolták, 
leköpték és végül szégyenletes módon keresztfára 
szögezték, és meghalt. Miután meghalt eltemették Őt egy 
sírba, de harmadnapon feltámadt! 40 napig megjelent az 
Őt szeretőknek, majd visszament Atyjához a mennybe. 
Halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök 
életet szerzett mindazoknak, akik hisznek benne. 
Zsidók és nem zsidók számára egyaránt! A hívő 
ember, és végsősoron a Gyülekezet békessége Istennel, 
nem a törvény vagy a „jó cselekedetek” eredménye, 
hanem egyedül a Jézus Krisztus által véghez vitt helyettes 
áldozaté. Az Úr Jézus lebontotta a falat a Krisztusban 
hívő zsidók és a nem zsidók között. Így Jézus Krisztus váltság-műve és maga az Úr Jézus 
hitünk és a Gyülekezet alapja. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki 
Jézus Krisztus! A háznak is azért készítenek alapot, hogy szilárdan álljon. Az Isten által 
vetett alap pedig a legszilárdabb, minden időt kiáll, és minden időben megáll, amelyre ez van 
pecsételve: „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!” 
(2 Tim 2,19) Istennek tehát az volt a terve örökidőktől fogva, hogy aki hisz a Fiúban – akár 
zsidó, akár nem zsidó az illető – örök élete legyen őbenne! Jézus Krisztus és az Ő váltság-
műve az ALAP, amelyre a Gyülekezet épül, a Krisztusban hívők pedig az élő kövek. A 
Gyülekezet feladata, hogy lelki házzá, szent templommá (pontosabban a szentéllyé, amely a 
jeruzsálemi templom belsejében volt, ahol Isten „lakott”) épüljön az Isten által vetett alapon. 
Napjainkban Isten a Gyülekezetben „lakik”, és megmutatja rajta dicsőségét! Mivel Isten 
szent, ezért a Gyülekezetnek is szentnek kell lennie, el kell különülnie a világtól. Mert arra 
rendeltetett, hogy imádat és dicsőítés szálljon fel belőle Isten elé örökkön örökké. Vagyis a 
Krisztusban hívőnek növekednie kell az istenismeretben, a hitben, az Isten imádatában és a 
mások iránti szeretetben, mert „ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, 
szénát vagy szalmát, az a nap (amikor majd Jézusnak számot adunk az életünkről) fogja 
világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá 
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lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, 
amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt 
vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti 
Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” (1 Kor 3,13-16) 

Tudod-e, hogy Jézus Krisztus nemcsak alapja a Gyülekezetnek, hanem Ő a 
SZEGLETKŐ is, melynek 3 féle jelentéséből most csak egyet emelnék ki: A szegletkőnek 
fordított szó egy boltív zárókövére is vonatkozhat. Ez a kő foglalja el a legmagasabb helyet a 
boltívben, és biztosítja a többi kő megtámasztását. Nélkülözhetetlen: ha eltávolítják, akkor az 
építmény összeomlik. Ugyanígy Jézus Krisztus is kiemelkedő helyet foglal el a 
Gyülekezetben, és nélküle elképzelhetetlen a Gyülekezet. Ő biztosítja az egységet, amely sok 
tagból áll ugyan, de mindegyiknek megvan a maga helye, és pontosan odaillik! A „köveket” 
pedig a „halál völgyéből” bányászta ki Isten kegyelme, és tökéletesen összeillesztette! 

Ha te már Isten gyermeke vagy, tudod-e, hogyan növekedhetsz, és dicsőítheted Istent az 
életeddel? Ha engedelmes vagy, és hagyod, hogy az Úr Jézus vezessen téged a legapróbb 
dologban is. A Biblia azt is mondja Krisztusról, hogy ő a „FEJe” a Gyülekezetnek. Ami azt 
jelenti, hogy a Gyülekezet és annak minden tagja az Úr Jézus vezetése, uralma alatt áll. 
A hívő nem önmagáé tehát, hanem azé, aki elkülönítette magának, vagyis Istené. A 
megváltás és a megszentelődés elválaszthatatlanok egymástól, mert egyszerűen 
összetartoznak. Ezért a normális keresztyén élet jellemzője a szentség és a növekedés az 
Úr Jézus Krisztusban! Ahhoz, hogy Isten dicsősége láthatóvá váljék a Gyülekezeten, ahhoz 
elengedhetetlen, hogy a Gyülekezet tagjai engedelmeskedjenek Jézusnak. Az engedetlenség 
eltávolít Jézustól, és felborítja az isteni rendet a Gyülekezetben! Ezért az igazsághoz 
ragaszkodva fel kell növekedni szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből 
az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy 
minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön 
szeretetben. – írja Pál apostol az Efezusiakhoz írott 
levélben. 

Tudod-e, hogy a legbizalmasabb megszólítása 
Jézusnak: VŐLEGÉNY. A zsidó menyegzői 
szokásokban az első lépés a megállapodás volt. Ennek 
során a vőlegény apja megállapodást kötött a 
menyasszony apjával, és kifizette a menyasszony 
apjának a menyasszonypénzt. Ha ezt Jézusra és a 
Gyülekezetre vonatkoztatjuk, akkor az apa az Atya, 
aki megállapodott, és megfizette a menyasszonypénzt. 
A menyasszonypénz pedig a Fiának a vére volt. 
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő 
egyszülött Fiát adta.” (Jn 3,16) A vőlegény pedig a 
Fiú, az Úr Jézus, aki odaadásával és vérének 
kiontásával fizette ki a menyasszonypénzt, így a 
megállapodás vérrel lett megpecsételve! „Miképpen 
a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta 
azért.” (Ef 5,25) A Vőlegény jegyese pedig a Gyülekezet. Hiszen nem veszendő dolgokon, 
ezüstön vagy aranyon váltatott meg a hiábavaló életből, hanem drága áron, a hibátlan és 
szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Jézus pecsétje, mint az eljegyzési gyűrűje, a 
megígért Szentlélek, a hívők üdvösségének záloga. Ezért a Gyülekezetnek és benne minden 
tagjának meg kell őriznie magát tisztán és szentül. Mert az Úr Jézus megígérte, hogy 
visszajön az Ő Menyasszonyáért, és elviszi magával, hogy örökre vele legyen!  

Hajagos-Tóth Katalin 
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Az első gyülekezet 

Azok az emberek, akik hallották Péter pünkösdkor elhangzott beszédét és megértették, hogy 
Jézus szeretetből, értük halt meg, azok hittel fordultak Isten felé. Megkeresztelkedtek és 
onnantól kezdve megváltozott az életük. Kis közösségeket alapítottak. Egy-egy családnál, 
házanként gyűltek össze, mivel nem volt külön templomuk. És hogy mit csináltak? 
Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket mi a templomban és a gyülekezeteinkben együtt 
végzünk. Ezek a képek segítenek neked, hogy megtudd, mivel töltötték az idejüket a 
gyülekezetbe járó emberek régen és most is. Ha szeretnéd, színezd ki a képeket és tanuld meg 
az imádságokat! 

 
 

Reggeli imádság 
 

Jó Istenem, felébredtem, 
te őrködtél énfelettem. 

Köszönöm, hogy megtartottál, 
hogy felettem virrasztottál. 

Óvj meg ma is szent kezeddel, 
tekints reám szeretettel, 

Vezesd minden lépésemet, 
ó, hallgasd meg kérésemet! Ámen 

Esti imádság 
 

Én Istenem, jó Istenem,  
becsukódik már a szemem. 

De a tied nyitva, Atyám,  
amíg alszom, vigyázz reám! 
Vigyázz kedves szüleimre,  
meg az én testvére(i)mre. 
Mikor a nap újra felkel,  

köszönthessük egymást reggel! Ámen 
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2. Jézus értem szenvedett, 

Megnyitotta az eget, 
Bűnömtől megtisztított, 
Gyermekévé fogadott. 

Refr: 

3. Jézus szeret, velem van, 
Őriz minden utamban, 

Mennybe viszi gyermekét, 
Ott dicsérem szent Nevét. 

Refr. 
 

 

 
 
 
 
Isten népe szeretetben élt úgy, hogy egymással 
mindenüket megosztották. Együtt énekeltek Isten 
dicsőségére, imádságban beszélgettek vele, valamint 
Jézus tanítása szerint vették a kenyeret és bort. 
Segítették és vigasztalták egymást. Ez másoknak is 
tetszett, ezért egyre többen csatlakoztak hozzájuk. 
Életükben megélték azt, amit Jézus így tanított nekik: 
 

"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük..." 

Máté 7,12a 
 
 

Hódi Eszter 
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The Church 

Can you find all the English translations of the Hungarian words related to the church? 
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Pentecost 

Unscramble each of the clue words related to Pentecost (Acts 2). Copy the letters in the num-
bered cells with the same number.  

LNUAGAEGS          

                                   9 

SIRPIT       

                                                                                                            1 

FERI     

                                                                             3 

EVAHEN       

                               2 

LOHY     

                                                                             4 

SODUN      

                                             11                                           10 

DIWN     

                              5  
SPEKA      

                                                                             6 

ILLF     

                              7 

REEPT      

                             13                                                           14 

EDICISPLS          

                                             8                                                                                                12 
 

    
    1          2        3         4            

    
   5        3      14       3         

   
   6         9         9 

       
    7       8        9        9       3        10  

    
    5        8      1         2 

   
  1        2         3 

    
    2      11       9       4 

      
   12     13       8       14       8        1 

 

 

 
 
 

Jesus had promised his 
followers a special helper 

– the Holy Spirit!  
 

The Holy Spirit 
came at Pentecost.  

 
Acts 2,1-4 

 
 

Kóder Anita 
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 Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére): FIGYELEM! A NYÁRI szünetben 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): FIGYELEM! A NYÁRI szünetben gyermekóra NEM LESZ! 

 

MENNYIRE ISMERED? 
1. Az oltárépítményen lévő szem, amely egy 
háromszögben van - Isten mindent látó és ismerő, 
Szentháromság egy igaz Isten 
2. Kidőlt római oszlop és koponya két csonttal. 
3. 66 
4. 19 
5. vár, kereszt, kőtáblák, mécses, töviskoszorú, 
Biblia, kehely, kenyér, búzakalász 

6. pálmaág, liliom, búzakéve sarlóval, szőlőtő 
7. 27 
8. Az orgonakarzat mellvédjén, a zászlón, és a 
lelkészek márványtábláján 
9. 11 
10. Egy galamb a szószék kupoláján 

ILLESZKEDŐ: „…a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot…” (Lukács 
evangéliuma 20,1) 

BETŰFONAL: „Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam!” (2 Mózes 25,8) 

REJTŐZKÖDŐ IGE: „Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a 
Bárány annak a temploma.” (Jelenések könyve 21,22) 

THE NEW COVENANT: Christ entered the most holy place only one time-enough for all time. 
He entered the most holy place by blood of goats or young bulls. He entered there and made us free 
from sin forever.  

MAZE: 

 

SUDOKU:  

 

 

Az Aranyablak legközelebbi számának tervezett megjelenése: 2019. tél 
Várható témánk: Ősatyák 

Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu, ahol az Aranyablak is olvasható. 
Szerkesztette: Hitoktatói, Gyermek- és Ifjúsági Munkacsoport; Lektorálta: Adámi László – evangélikus lelkész 
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Elérhetőségünk: Email: arany.ablak@freemail.hu  

Megjelenik: évente két alkalommal, 1 250 példányban  
Készült: Grafit Nyomda R Kft, Nyíregyháza 

2019-ben 10. éves az Aranyablak újság! 
HÁLA AZ ÚRNAK! 


