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A gyerekek alig várták, hogy apa a nyári táborozáson felvett és előhívott fényképeket 

megmutassa. A képek azonban Eszternek csalódást okoztak. Olykor felsikított 

bosszúságában:  

– Ez nem lehet! Valóban ilyen pocsék külsőm lenne? 

Misi más nézeten volt.  

– Mit jajgatsz, Eszter? Nem vagy elég csinos? Szebbnek gondoltad magadat talán?  

– Igen! – kiáltott rá Eszter. – Olyannak, amilyen a tükörben szoktam lenni! De ezek, ezek 

a képek másmilyennek mutatnak! De te sem lehetsz túl elégedett, ide nézz! – És már 

nyújtotta is a felvételt Misinek, amelyen a fiú épp nyakig sárosan tápászkodik föl az 

ösvényről.  

Apa vele együtt nevetett: 

 – Akartam néhány őszinte felvételt – mondta –, nemcsak olyanokat, amelyeken kedvenc 

ruhátokban és pózba állva látjátok magatokat. Itt van például anya és Eszter az asztal 

tetején… Oda menekültek a „félelmetes” erdei sikló elől…  

Eszter tovább mérgelődött, hogy na, majd máskor jobban ügyel, hogy fényképezéskor 

milyen legyen a külseje, végül is a felvételek évek múlva is láthatóak lesznek, és akkor mit 

gondolnak róla?!  

– És akkor? – kérdezte apa mosolyogva. – Az mit változtat a dolgon? A fényképezőgép a 

valóságot rögzíti, nem a vágyakat. A fotók olyannak mutatnak bennünket, amilyenek 

vagyunk, nem olyannak, mint amilyennek lenni szeretnénk! 

– Ezt éppen úgy mondtad apu, ahogyan valaki mondta egy hete, emlékeztek? – jegyezte 

meg Misi. – Hogy egyszer majd előkerülnek rólunk a valódi képeink, nem amilyennek mi 

látjuk vagy mutatjuk magunkat, hanem amilyennek Isten lát bennünket! És azokon nem 

tudunk változtatni, sem eltüntetni a csúnyát, sem hozzátenni a szépet… Akkor minden 

napvilágra jön!  

Eszter elcsöndesedett, majd azt mondta:  

– Én is emlékszem erre, de akkor nem gondoltam, hogy ez a földi valóságban is így van…  

– Bizony, így, és talán nem is baj, ha néha ily módon szembesülünk önmagunkkal – 

mondta apa, amikor ő is végignézte a felvételeket –, Isten „fényképein” mi már nem 

rejthetünk el semmit, mert Ő mindent tud rólunk.  

– Igen, mert Isten nem a külsőnket fényképezi és tartja nyílván, hanem a bensőnket, a 

teljes énünket – mondta Eszter most már egészen csendesen, és arra gondolt, nem nagyon 

szeretné látni mostanában azokat az igazán őszinte felvételeket. Ha az ember valami rosszat 

tesz, amit később szégyell, azt talán emberek elől elrejtheti, el is felejtik egész hamar, de 

Isten előtt ez másképp van! „Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár 

rossz az” (Prédikátor könyve 12,14), de ha az Úr Jézus áll elénk, Isten Őrajta keresztül 

hibátlannak, szépnek lát bennünket! (Zárba illő kulcs 2, Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió 1998) 

 

Kedves Olvasó! 

Az emberekről készült fotók megmutatják a képen szereplő gondolatát, cselekedetét abban 

a pillanatban, amikor a kép készült. Ezért nem tetszettek Eszternek a nyaraláson készült, 

beállítás nélküli fotók, mert őszintén látszik rajtuk mindaz, amit másoknak nem szívesen 

mutatna meg. Ám gondoljunk bele abba, hogy mi magunk is sokszor szeretnénk másnak 

látszani, mint amilyenek igazán vagyunk. A modern technikai eszközökkel ezt ma már 

könnyen meg is valósítják fotoshop illetve egyéb digitális programok, eszközök segítségével 

olyan emberek, akik szégyellik mások előtt valamilyen tulajdonságukat. Viszont ne feledjük, 
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hogy az már nem a valóságot mutatja. Eszter a fotók láttán olyan tulajdonságait látta meg, 

amikről szeretné, ha nem lennének. Miért is jó tisztában lennünk azzal, hogy valójában 

milyenek vagyunk? Miért is jó tudni az igazat önmagunkról? Hogy ne csapjuk be magunkat, 

sem másokat. Ha ismerjük, tudjuk a hibáinkat, akkor tudunk változtatni a kevésbé jó, esetleg 

rossz tulajdonságainkon. A Teremtő Atya, akitől az életed kaptad Te is és minden ember, 

látja, tudja azt is, hogy milyen vagy akkor, amikor örülsz, amikor dühös vagy, és akkor is, 

amikor félsz. Nos, Ő nem csak a külsőnket látja, hanem a szívünk gondolatait is ismeri. 

Milyen a mi Teremtő Istenünk? Erre az Ő saját szavaival íródott könyvek gyűjteménye, a 

Biblia adja meg számodra a választ. Ez az egyetlen olyan dokumentum számunkra, amin 

keresztül megismerhetjük Őt. Ebben a könyvben, amit Szentírásnak is nevezünk, mondja a 

következőket magáról: „Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz 

az” (Prédikátor könyve 12,14). Megítél: azt jelenti, hogy értékelő véleményt alakít ki rólunk, 

emberekről, akik az Ő teremtményei vagyunk. Neki, mint Teremtőnek joga van ehhez, és 

mivel fontosak vagyunk a számára, ezért figyelemmel kíséri életünket és folyamatosan 

értékeli a tetteinket, gondolatainkat. Tudja, ismeri minden lépésünket. Nagyon szeretne 

velünk közösségben lenni, ezért is tette lehetővé, hogy megismerjük Őt. A Biblián keresztül 

elmondja neked a teremtő Atya, hogy neked is készíti a helyet a Mennyek országában, ahova 

vár Téged is. Ha közösséget vállalsz vele, akkor azt is megtudod Róla, hogy csak az igaz 

ember léphet be az Ő országába. Ne félj megismerni magad! Légy őszinte magadhoz és 

beszélgess Istennel imádságban! Az Ő Szent Lelke segítségére van mindazoknak, akik 

formálni kívánják az életüket. Ne késlekedj, olvasd a Bibliát naponta, hogy megismerd 

Istenedet, alkotódat, aki a Mennyek országában örök boldogságot, örök életet kínál számodra 

is! 
Urbán Miklósné (Mesi néni) 

 

Mi a különbség? 

A két kép majdnem tükörképe egymásnak. Ha figyelmesen megnézed, akkor 5 különbséget 

fogsz találni közöttük! 
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Isten igazságos 

Az Online értelmező szótár szerint az a személy igazságos, aki mindig az igazságot köve-

ti, és ennek alapján cselekszik, beszél, ítél; vagyis nem részrehajló. 

Isten tökéletesen igazságos -> ismeri a valóságot anélkül, hogy meg kellene kérdeznie 

bárkit is arról, mert Ő mindent tud. Ráadásul mindig ragaszkodik is hozzá, sohasem részre-

hajló. Hiszen Ő alkotta a „jogszabályokat” is, amelyeket a Biblia törvénynek nevez. Isten 

tehát nemcsak Teremtője, de Bírája (=bíró) is minden embernek. Ha bíróként gondolunk Is-

tenre, akkor jogos a félelmünk. Minden vita, verekedés, hiszti, feleselés, csalás egyre távo-

labb sodornak Istentől, és ráadásul szeretünk is rosszalkodni. A Biblia azt mondja, hogy az 

embernek még a gondolatai is gonoszak, senki sincs a földön, aki jót akarna, vagy tenne. Is-

ten azonban gyűlöli a bűnt, és meg is bünteti. Nem teheti, hogy ne büntesse meg, mert akkor 

nem lenne tökéletesen igazságos. A bűn büntetése pedig halál.  

Hiába próbálnánk megfelelni Istennek, nem sikerülne. Képtelenek vagyunk tökéletesek 

lenni önmagunk erejéből. Illetve a törvényt sem azért adta Isten az embereknek, hogy a cse-

lekedeteinktől váljunk igazakká előtte, hanem azért, hogy felismerjük a bennünk lévő bűnt, és 

ezáltal az elveszettségünket. Eszedbe jutott-e már, hogy elveszett vagy? Átélted-e már, hogy 

Isten ítélete vár? És ha most arra gondolsz, hogy ez egy nagyon rossz hír, akkor igazad van!  

De van egy fan-

tasztikusan jó hí-

rem is számodra: 

Isten szeretet. 

Hogyan lehetséges 

az, hogy Isten 

igazságos is és 

szeretet is egyszer-

re? Meg kell bün-

tetnie minket, de 

meg is akar men-

teni? Ezt mi embe-

ri ésszel felfogni 

nem tudjuk! Ez 

számunkra egy 

megoldhatatlan 

állapot lenne, de 

Istennek semmi 

sem lehetetlen. 

Isten óriási döntést 

hozott: Úgy határozott, hogy ingyen igazítja meg kegyelemből mindazokat, akik hisznek 

Jézus Krisztusban. Mert ahogyan Isten igaz, igazzá teszi azokat is, aki Jézusban hisznek.  

Mihez is hasonlíthatnám tehát Isten igazságosságát, szeretetét és kegyelmének gazdagsá-

gát? Van egy történetem, ez talán közelebb hozza ennek megértését. 

Élt egy király, akit egész népe tisztelt és szeretett, mert igazságos volt. Amikor látta, hogy 

országában sokan hódolnak a szerencsejáték bűnös szenvedélyének, szigorú rendeletet ho-

zott: „Akit rajta kapnak, hogy szerencsejátékot űz, azt nyilvánosan korbácsolják meg!”  
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Történt azonban, egy nap, hogy a király szeretett édesanyját csípték el éppen a tiltott játék 

közben. „Vajon a fiú kiszolgáltatja egyetlen, féltve szeretett édesanyját a nyilvános korbácso-

lásnak, amibe akár még bele is halhat? Lehetetlen!” – gondolták sokan. De a király a törvényt 

személyre való tekintet nélkül hozta, így a törvény mindenkire egyformán vonatkozott. Egész 

népe feszülten figyelte a királyt! És a király három napra bezárkózott a szobájába. Nem evett, 

nem ivott és nem aludt. Nyugodtan el akart gondolkodni azon, hogy édesanyja fiaként, ho-

gyan maradhat igazságos királya szeretett népének. 

Amikor letelt a három nap, a király kihirdette az ítéletet: „Akit rajta kapnak, hogy szeren-

csejátékot űz, azt nyilvánosan korbácsolják meg!” A király katonái megfogták az édesanyját 

és egy oszlophoz kötözték. De még mielőtt egyetlen korbácsütést mérhettek volna rá… vala-

mi különös dolog történt: A király letette fényes koronáját, ledobta válláról díszes palástját… 

végül ingét is levette és mezítelen felső testével édesanyja hátához simulva, saját hátát tartotta 

a katonáknak. A katonák rémülten álltak, senki sem mert a királyra kezet emelni. De a király 

intett! És a katonák a király hátára mérték a korbácsütéseket! Így vette magára a király édes-

anyja büntetését, és tett eleget a törvénynek úgy, hogy szeretett édesanyja sértetlen maradt! 

Ez a történet bibliai módon teszi számunkra nyilvánvalóvá az isteni igazságosságot és a 

kegyelmet. Mert az Isten Jézus Krisztust rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő 

vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. A kereszt tehát nem véletlenül jutott az Úr 

Jézusnak. Ő ezért jött erre a világra! A szent és igaz Isten testté lételének egyetlen értelme és 

célja a kereszt, amelyen miattad, helyetted és éretted elszenvedte a jogos büntetést. Az Úr 

Jézus Krisztus ezért lett emberré, hogy magára vegye a bűnt, a te bűnödet és az én bűnömet! 

Megtegye azt, amit sem te, sem én nem tudtunk volna megtenni – eleget tenni Isten igazságá-

nak. A kereszt tehát Isten keresztje, mert Isten nem mondhat le igazságosságáról. De 

megváltásunk középpontja is, ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget. Neked ingyen 

van, mert AZ IGAZ ÉS SZENTSÉGES ISTENNEK NAGYON SOKBA KERÜLT: egy-

szülött Fiának életébe! Isten igazsága lecsapott a keresztre – mint a katonák ostora a királyra 

–, de ez a csapás Isten szentséges szívét érte. Isten önmaga tett eleget igazságának, hogy ne-

ked felkínálhassa kegyelmét, szeretetét, a vele való bizalmas, gyermeki kapcsolatot! 

 
 

Hajagos-Tóth Katalin 

Rejtőzködő ige 

Mit mond Pál apostol az Úr Jézusról? Olvasd össze a képek első betűjét! 
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Egy igaz barát 

Adámi Johanna vagyok, evangélikus lelkészcsaládban nőttem fel, 6 testvéremmel együtt. 

Mivel keresztyén családban éltem, már kiskoromban tudtam, hogy meg kell térnem ahhoz, 

hogy Isten gyermeke lehessek. Apukám mindig mondogatta: „Istennek nincsenek unokái, 

csak gyermekei!” Kb. 5 éves voltam, amikor kimondtam egy imádságban: „Úr Jézus, jöjj be 

a szívembe!” De ennek akkor semmi következménye nem lett az életemben. Egy gyermeki 

felindulás volt. 

Hatodik osztályos voltam, amikor nap mint nap sírva mentem haza az iskolából. Nem 

azért, mert rossz jegyet kaptam, ellenkezőleg – az osztály legjobb tanulója voltam. A szüleim 

nem tudtak segíteni, hiába beszéltek a tanáraimmal. A baj az osztálytársaimmal volt: 

kiközösítettek. Utáltak. Cikiztek. Gúnyoltak. Nem akartak velem szóba állni. A gyerekek 

olykor nagyon gonoszak tudnak lenni egymással. Miért tették mindezt? Hiszen nem tettem 

semmi rosszat, csendes, jó kislány voltam, soha nem bántottam senkit. Ezen őrlődtem, és 

nagyon szomorú voltam, hogy nem találok rá választ, sem megoldást. Végül iskolát 

váltottam.  

A kapott sebek mélyen belém ivódtak, így az új iskolában igyekeztem mindenkinek a 

kedvében járni, megfelelni, nehogy még egyszer át kelljen élnem a bántásokat. Ekkoriban 

történt, hogy egy amerikai lelkész tartott egy hétig esténként bibliamagyarázatot. Egyik este 

arról a jézusi mondatról beszélt, hogy: „Senki nem szolgálhat két úrnak, Istennek és a 

mammonnak.” (Mt 6,24) A világnak való megfelelés, a mások véleménye és elfogadása lett 

az úr az életemben, Isten helyett. Sokkal fontosabb volt számomra, hogy az emberek, 

osztálytársak szeressenek, mint Isten 

szeretete. Őket szolgáltam Jézus helyett. 

Ezt felismerve, meglátva tévútra 

kerülésemet, másnap reggel édesapámmal 

megosztottam gondolataimat, és együtt 

imádkoztunk. Ez a pillanat volt számomra, 

ami azóta is meghatározza életemet, hiszen 

teljesen átadtam magam bűneimmel együtt 

az Úr Jézusnak, és azóta őt szolgálom. Ez 

az esemény 1997. november 29-én történt, 

Nyáregyházán.  

Ma már 6 gyermek anyukája vagyok, 

nagyon sok dolog történt velem az eltelt 

idő alatt, és visszatekintve látom, hogy 

megéri ezt a keskeny utat járni, olyan sok 

ajándékot kaptam Istentől.  

Nagyon fontos, hogy amíg gyermekek 

vagytok, adjátok oda a szíveteket a 

Megváltónak, mert Ő tud nektek igazán 

boldog és örök életet adni.  

Biztosan sok vágyatok, álmotok van, 

amit szeretnétek elérni, és nektek is fontos, 

hogy legyenek barátaitok, szeressenek és 
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értékeljenek titeket. Számomra a legjobb barát Jézus, és Ő az, aki minden nap megadja 

azokat a dolgokat, amire szükségem van. Benne sohasem csalódtam. Úgy szeret, hogy képes 

volt meghalni értem. Annyira értékes vagyok neki, hogy nem hagyott magamra a nehéz 

helyzetekben sem.  

Egy kedves gyerekének soraival zárom: 

„Jézus nagyon szeret,  

a barátod lehet,  

rá mindig számíthatsz, 

tőle tanácsot kapsz, 

bármikor meghallgat, 

veled marad! 

 

Ha bánod bűneid, 

megvallod neki mind, 

Ő megbocsát neked, 

ad tiszta új szívet. 

Ő meghalt helyetted, 

add neki életed, 

vele boldog lehetsz, 

s majd a mennybe mehetsz!”  
 

Adámi Johanna 

Jézus nagyon szeret 

 
Szöveg és dallam: Ficsorné Kapus Mónika
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Mi az igazság? 

Az igazságnak 2 fő vonulata van a Bibliában, melyek elég szorosan össze is tartoznak. 

Az egyik értelme: igazság, mint a helyesen felismert valóság. Az igazság tehát az, ami 

megfelel a tényeknek. A valóság/igazság ellentéte a hazugság, a látszat.  

Amikor azt mondjuk, hogy Isten szava igazság, akkor az azt jelenti elsősorban, hogy Isten 

szava a valóságot adja vissza. Beszél nekünk arról, hogy ez a világ nem önmagától keletke-

zett, hanem Isten alkotta. Ezenkívül a valóságnak van egy olyan tartománya, amelyet nem 

látunk, mégis létezik. Gondolj csak az angyali lényekre, vagy magára Istenre! Továbbá a Bib-

lia tájékoztat minket a bűn tényéről, és annak következményéről is. Így saját helyzetünk való-

sága is elénk tárul a Biblia olvasása közben: bűneink miatt elszakadtunk Istentől, és ezért 

Isten ítélete alatt vagyunk.  

A másik értelme: igazság, mint a fennálló törvényeknek, jogszabályoknak, erkölcsi 

rendnek való megfelelés. Isten teremtette az embert, és Ő adta a szabályokat is, amely által 

élnünk kell. Tehát egyedül Ő az, akinek jogában áll kimondani valakire, hogy igaz-e vagy 

sem. Nem a másokhoz mért eredmény, vagy a saját véleményem (igazságom) számít, hanem 

egyedül Isten ítélete. A mi igazságunk (igaz voltunk) olyan Isten előtt, mint a szennyes ruha, 

azaz képtelenek vagyunk megfelelni a nekünk adott szabályoknak. 

Ám az is az igazsághoz tartozik, hogy a bibliai igazság nem pusztán egy jogi formula, vagy 

a valóság feltárása, hanem egy személy: Jézus Krisztus! Mert Isten kegyelme állt az Ő jogos 

ítélete és közénk, és önmagából állította elő az ember igazságát. Mert a törvény cselekedetei-

ből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem Isten előtt. Hiszen a törvényből csak a bűn 

felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Isten pedig ezt az 

igazságát tette nyilvánvalóvá a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert mindenki 

vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyel-

méből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő 

áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az 

előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazsá-

gát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. (Róm 3,20-26) 

Így az üdvözítő hit tartalma nem szabályok sokasága, melyet be kell tartani, hanem ugyan-

azon személy, aki maga az Igazság: JÉZUS KRISZTUS!  

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis 

énáltalam.” (Jn 14,6) 

 

KVÍZ - Ki mondta kinek? 

1. „Mi az igazság?” (Jn 18,38) 

2. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énálta-

lam.” (Jn 14,6) 

3. „Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te le-

hess igaz?” (Jób 40,8) 

4. „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24) 

5. „…bizonyítsd rá a bűnösre bűnösségét, és olvasd fejére a tettét; az igaznak pedig bi-

zonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint!” (1 Kir 8,32) 



 

 
 

Aranyablak XI. évfolyam 1. szám / 2021. NYÁR                                  11 

Hogyan olvasd a Bibliát 

Az igazság megismeréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy rendszeresen olvasd (sőt, ta-

nulmányozd!) a Bibliát.  

De hogyan? Ebben lesz segítségedre ez a kis táblázat. 

 

 

Imádkozz: Kérd Istent, hogy engedje megérteni a bibliai részt, és annak üze-

netét. 

Ugyanis szükséged van a Szentlélek segítségére ahhoz, hogy megértsd Isten 

üzenetét! 

 

Olvasd el a szakaszt, akár többször is. 

 

Keresd a választ a következő kérdésekre:  

1. Miről szól ez a rész? 

2. Mit tudtál meg Istenről / Jézusról? 

3. Mit tanít az emberről? -> Van-e valami, amiben magadra ismertél? 

4. Találtál-e az adott szakaszban: bíztatást, ígéretet vagy parancsot? 

 

Írd le egy füzetbe, amit fontosnak tartasz. 

 

Válassz magadnak egy mondatot vagy egy rövid részt, amelyet meg is tanulsz 

kívülről. 

 

Imádkozz:  

1. Dicsőítsd Istent, azért a tulajdonságáért, amelyet most ismertél meg az 

olvasott részből.  

2. Ha magadra ismertél a történetben, akkor kérd Isten bocsánatát Jézusért. 

Konkrétan valld meg a bűnt Istennek és ne általánosságokban beszélj! 

3. Köszönd meg Istennek mindazt, amit megértettél. Adj hálát mindenért, 

ami csak eszedbe jut. Itt is töreked arra, hogy konkrét dolgokat mondj, és 

ne általánosságban beszélj. 

4. Kérd Istent, hogy segítsen a megértett dolgokat a hétköznapi életedben is 

megélni. 

Sudoku 

 

Minden sorban, minden oszlopban az összes jelnek 

szerepelnie kell, de ezeken belül minden jel csak 

egyszer fordulhat elő. 

Józsefet sok igazságtalanság érte az életében. Ám azt 

megtanulhatjuk tőle, hogy mindig Istenben bízott, 

akármilyen rosszul mentek is a dolgok. És Isten 

Józseffel volt, és megáldotta őt. 

• tarka kabát ⇒ Jákób minden fiánál jobban szerette 

Józsefet 

• erszény ⇒ Józsefet eladták rabszolgának 

• börtön ablak ⇒ József hamis vádakkal börtönbe 

kerül 

• egyiptomi fejdísz ⇒ József Egyiptom második 

embere lesz. 
 

Hajagos-Tóth Katalin
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Tomi és Petra az óvodában egy csoportba jártak. És jó barátok lettek. Egymás párjai voltak 

a sorban állásnál és óvoda után együtt játszottak a közeli játszótéren, amíg anyukáik egy 

közeli padon ülve beszélgettek. Az egyik nap azonban történt valami. Tomi kedvenc játékát 

magával hozta az oviba. Nagyon vigyázott rá, ahogy anyukája kérte tőle. Ezért nem akarta 

senkinek sem odaadni, nehogy valami baja legyen. Még Petrának sem, aki nagyon szerette 

volna kipróbálni. Erre Petra dühös lett. Szó nélkül kiragadta Tomi kezéből a játékot és 

elfutott vele. Tomi mérgesen kiabálva futott utána: 

„Add vissza, Petra a játékomat! Az az enyém!” 

 Végül az óvó néninek kellett rendet tennie köztük. Te mit tennél Tomi helyében? 

Megbocsátanál Petrának, ha megbánta, amit tett? Vagy keresnél egy másik barátot Petra 

helyett? 

Tomi megértette, Petrának is mennyire tetszett a játéka és szeretett volna vele játszani. Petra 

megbánta, hogy olyan durva volt Tomival: 

„Sajnálom, Tomi. Kérlek, bocsáss meg nekem” – mondta. A barátok így kibékültek. 

 

Tudod, van egy barátunk, akivel nekünk is ki kellene békülnünk. Ő Isten, aki azért küldte 

Jézust a földre, hogy itt éljen és meghaljon a kereszten. Miért? Hogy bűneidet 

megbocsáthassa, és így Istennel lehess. Ezt hívják kegyelemnek. És nem számít mit tettél, 

mindegy, milyen hibát követtél el, mit rontottál el, mennyire bántottad meg a másikat. Isten 

kész megbocsátani. Csak kérned kell imádságban. Mert Isten kegyelme nagy és hatalmas. 

 

Helyes vagy helytelen? 

Játsszunk! Nézd meg a képeket és gondolkodj el, melyik helyes és melyik nem! Majd 

színezd ki, amelyik helyes! 
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Hódi Eszter 
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True or False? 

Decide if the statements are true or false. 

 

 

 

The Story of DANIEL 

(Daniel Chapter 3) 

 

TRUE? FALSE? 

Daniel, Shadrach, 

Meshach and Abed-nego 

were thrown into the 

blazing furnace.  

 

TRUE? FALSE? 

The fire had no power to 

harm the bodies of these 

Jewish men.  

 

TRUE? FALSE? 

The king finally forgave 

them. 

 

 

The Story of ESTHER 

 (Esther Chapters 2, 5 and 7) 

 

 

TRUE? FALSE? 

Esther was a beautiful 

Jewish woman, who lived in 

Persia. 

 

 

TRUE? FALSE? 

Esther invited the King and 

Haman to two banquets. 

 

 

 

TRUE? FALSE? 

Esther went before the King 

so that she could buy nice 

clothes. 
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The Story of NEHEMIAH 

(Nehemiah Chapters 1, 2) 

 

 

TRUE? FALSE? 

Nehemiah was very angry 

when he heard that the wall of 

Jerusalem was broken down. 

 

 

TRUE? FALSE? 

Nehemiah went to Jerusalem 

without permission from the 

King.  

 

TRUE? FALSE? 

Nehemiah viewed the walls of 

Jerusalem by night.  

 

 

 

The Story of RUTH 

(Ruth Chapters 1-4) 

 

 

TRUE? FALSE? 

Ruth was a Jewish orphan. 

 

 

TRUE? FALSE? 

She loved and clung to her 

mother-in-law. 

 

 

TRUE? FALSE? 

Boaz married Ruth. 

 

 

TRUE? FALSE? 

Ruth was the great 

grandmother of King David, 

and Boaz was his great 

grandfather.  

 

 
 

 

Kóder Anita és Hajagos-Tóth Katalin 
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https://www.csodaklikk.com/ 

A Csodaklikken bibliai kalandokat, videókat nézhetsz és izgalmas játékokat játszhatsz! Virtuálisan 

találkozhatsz a Tanácsadókkal, akik képzett, ellenőrzött felnőttek. Ők szívesen válaszolnak a 

kérdéseidre és imádkoznak érted. 

 

Gyermektanításokat megnézheted a Nagytemplom Nyíregyháza YouTube csatornáján:  

https://www.youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w 
 

 

 
MI A KÜLÖNBSÉG (3. oldal) 

 

SUDOKU (11. oldal) 

 

REJTŐZKÖDŐ IGE (5. o.): „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten 

igazsága legyünk őbenne. (2 Kor 5,21) 

TRUE? / FALSE? (14. o.): DANIEL: false, true, true. ESTER: true, true, false. 

NEHEMIAH: false, false, true. RUTH: false, true, true, true. 

KVÍZ – Ki mondta kinek? Ha megkeresed az igehelyeket, a Bibliában megtalálod a választ! 
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