
 

 

 
 

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

 

Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden igével, amely Isten szájából származik.” Mt 4,4 
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A történet egy családi házban játszódik, ahol a háziasszony kenyeret készül sütni kislányával, 
a 8 éves Dórival.  
– Kislányom, vedd fel a kötényed! – szól édesanya Dórának.  
– Máris anya, csak még eléneklem Öcsinek a kedvenc énekem – érkezik a felelet. – A part 
alatt, a part alatt, három varjú kaszál, három varjú kaszál – csendül fel Dóra ajkán a jól ismert 
dallam. 
Anya türelmesen hallgatja, míg lánya énekel az öccsének, sőt még az események 
elmutogatásába is bekapcsolódik.  
– No, akkor most vedd elő a dagasztó tálat, amíg én hozom a lisztet, különben nekünk nem 
lesz mit csipegetni, mint az énekben a tyúknak! – bíztatja anya a segédjét.  
– Anyuci, te láttál már igazi búzaszemet? – kérdezi a kislány, míg előveszi a tálat. – A tanító 
néni mutatott képeket róla és az ének videóján pedig azt is láttuk, hogyan jut el a malomba, 
ahol lisztet őrölnek belőle – meséli Dóri, és felköti a kötényét is.  
– Igen, már láttam – válaszol anya, és várja a következő kérdést.  
– Ugye régen még kézzel vetették el a magokat és kaszás emberek vágták le az érett gabonát? 
– Igen – mondta anya. – Dédnagyapám mesélte, hogy a vetés előtti este böjtölt. Másnap, 
amikor kiment a szántóföldre, imádkozott a föld szélén a bőséges termésért és csak azután 
szórta ki a magokat a vállára vetett lepedőből az előkészített talajba – a régi emlékről anyának 
eszébe jut a Biblia és leemeli a polcról. – Látom, hogy érdekel a búza útja. Ebben a könyvben 
olvashatsz a magokról, a magvetésről – és kinyitotta a Bibliát Máté evangéliumának 13. 
fejezéténél és rámutatott a 3. versre.  
Dóra hangosan olvasni kezd: – „Íme, kiment a magvető 
vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán 
jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre 
estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert 
nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, 
megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 
Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, 
megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést 
hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a 
harmadik harmincannyit.”  
– Szóval, ha jó termőtalajba kerül a búza, akkor a kalászában sok mag lesz? – kérdezi Dóri.  
– Valóban így van, de ezeket a szavakat Jézus példázatként mondta – feleli anya. – A 
Megváltó tudta, hogy nem minden ember alkalmas az ő tanításának a megértésére, ezért 
gyakran beszélt példázatokban. A tanítványainak el is mondja a példázat jelentését. Meg is 
van! A 23. versben ez van írva: „Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és 
terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.”. A nagyapám 
gyakran nevezte a búzát életnek. Biztosan azért, mert az emberek fő tápláléka a kenyér … 
– A búza pedig kenyérgabona – fejezi be anya mondatát Dóri.  
– A nagyapám azt is gyakran mondta, főleg a vasárnapi ebéd után, hogy „Nem csak kenyérrel 
él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Mt 4,4). Ez azt jelenti, 
hogy nem csak a testünknek van szüksége a kenyérre, hanem a lelkünknek is szüksége van 
táplálékra, ami az Isten igéje. Ezért olvassuk a Bibliát és járunk a templomba, hogy 
igehirdetést halljunk. Megkelt a kenyér, és úgy hallom, hogy az öcsid is felébredt. Hozd ki 
hozzánk a konyhába! – kéri meg anya Dórit. – Amíg sül a kenyér, addig olvasok majd 
Öcsinek az én Bibliámból! – indul lelkesen a gyerekszobába. 

Urbán Miklósné (Mesi néni) 
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Mi a különbség? 

A két kép majdnem tükörképe egymásnak. Ha figyelmesen megnézed, akkor 5 különbséget 
fogsz találni közöttük! 

 

Rejtőzködő ige 

Mit mondott az Úr Jézus magáról János evangéliumának 6. fejezetében? Írd a kép alá, majd 
olvasd össze a képek első betűjét! Vigyázz egy helyen hosszú kétjegyű mássalhangzó van, de 
nem a kiejtés szerint, hanem az írás szerint kódolva! 
 

 

 

 

Jézus az élet 
kenyere 
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Jézus az élet kenyere 

Az evés egy nagyon hétköznapi tevékenység. Mindenki eszik, ráadásul szükséges ennie! 
Minden nap eszünk, sőt naponta többször is. Mivel az evés ilyen profán (= hétköznapi) tevé-
kenység, ezért sokan úgy gondolják, hogy a Biblia és evés egymástól igen távolálló fogal-
mak. Pedig nem így van! Már a Szentírás elején azt olvassuk, hogy Isten egy kertet ültetett 
Édenben, és ott helyezte el az embert, akit formált. Az Úr a termőföldből mindenféle fát sar-
jasztott, melyek termését meg lehetett enni, ráadásul szemet gyönyörködtetőek voltak (= jól 
néztek ki). Isten tehát gondoskodott az ember táplálékáról. De ez nem minden! 

Bele gondoltál már abba, hogy kifinomult szervek egész csapata dolgozik együtt benned? 
Olyan tökéletesen és hatékonyan, hogy elképzelhetetlen az, hogy ez a véletlen műve! Isten 
szerető keze formálta a belső szerveinket és a bennük uralkodó rendet is. Amikor néha leülsz, 
és arra gondolsz: „Engem senki sem szeret!”, a szíved a sokezredik 24 órás szolgálatátában 
pumpálja a véred a testedben. A beleid pedig éppen lebontják az ételt, amit megettél… hússá, 
vérré, izommá, energiává alakítják át az általad elfogyasztott, testedtől teljesen idegen anya-
got. Ugye, milyen csodálatos, és vigasztaló?! 

Ha tovább olvasod a Bibliát, megdöbbenve láthatod, hogy Isten első szabálya is az étke-
zéshez kapcsolódik. Ezt parancsolta Isten az embernek: „a jó és a rossz tudásának fájáról 
nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.” (1 Móz 2,16-17) Így 
talán nem is meglepő, hogy az ember lázadása, engedetlensége is az étkezéshez kapcsolódik: 
„Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos 
is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének 
is, és ő is evett.” (1 Móz 3,6) Az ember engedetlenségének az lett a következménye, hogy 
megszakadt a bizalmi kapcsolata Istennel. Isten pedig azzal büntette meg Ádámot és Évát, 
hogy kizárta az Édenből, tehát többet nem 
ehettek az élet fájáról. Így az ő életük és 
minden ember élete egy idő után véget ér ezen 
a földön. Az emberiség világába belépett a 
halál. 

Ám Isten nem hagyta magára az embere-
ket! Sokszor és sokféleképpen gondoskodott 
övéiről. Például népét, Izráelt mannával táp-
lálta a pusztában, amikor kivezette őket Egyip-
tomból. De mi az a manna? Talán viccesnek 
találhatod, de a héber eredetű „manna” szó azt 
jelenti: „Mi ez?” Mert nem tudták ugyanis, 
hogy mi az. Mózes mondta meg nekik: „Ez az 
a kenyér, amelyet az ÚR adott nektek elede-
lül.” A mannáról sok mindent ír a Szentírás, 
például, hogy apró volt, mint a koriandermag, 
kicsit édeskés, és mindig hajnalban kellett 
összegyűjteni. A hatodik napon kétszer annyi 
mannát lehetett összegyűjteni, mint más napo-
kon, hogy a hetedik napon ne dolgozzanak. De 
ha más napokon gyűjtöttek belőle többet, az 
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megromlott. Azt is írja a Biblia, hogy csak addig volt manna, amíg szüksége volt rá Izráel 
népének. A manna Isten gondviselése volt, és azt üzente ezzel a zsidóknak, hogy ha Benne 
bíznak, nem fognak éhen halni. Bizony nekünk is üzen ezáltal, hogy miért elégedetlenke-
dünk, nyafogunk, hogy nincs ez vagy az, amikor teli van az asztalunk. Úgyhogy a manna 
minket is alázatra és hálára kell, hogy indítson, hiszen az Isten gondviselése mindig velünk 
van, akkor is, ha több jut az asztalra, és akkor is, ha kevesebb, de van mit ennünk! 

Jézus leghatásosabb csodája is az étkezéshez kapcsolódik. Amikor több mint 5000 embert 
megvendégelt 5 kenyérből és 2 halból, akkor az emberek annyira belelkesültek, hogy királlyá 
akarták tenni Őt. Ám, ha Jézus hagyja, hogy a nép királlyá tegye, akkor neki a nép akarata 
szerint kellett volna uralkodnia. Ez azonban nem történhet meg! Mert, ha majd az Úr Jézus 
megjelenik a dicsőségében, akkor nem emberek fogják megkoronázni, hanem a menny-
ből jön, mint megkoronázott Úr és király. Mégpedig azért jön, hogy uralkodjon! Nem Jé-
zusnak kell alávetnie magát az ember akaratának, hanem az embernek kell alávetnie 
magát Krisztusnak! Ő az Úr öröktől fogva, és mi a szolgái, és ezt nem lehet megfordítani. 
Ezért Jézus visszavonult a hegyre egymagában, hogy mennyei Atyjával legyen. Mert Ő min-
dig a mennyei Atya akaratát kereste. 

De a galileaiak Jézust akarták királlyá tenni: 
a „kenyerek királyát”, a jó megélhetés lehető-
ségét látták benne. És az Úr látta a szívüket, 
látta az indítékaikat: „…nem azért kerestek 
engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert 
ettetek a kenyerekből és jóllaktatok.” (Jn 6,26) 
Az Úr Jézusnak helyre kell igazítani az embe-
reket. A földiről a mennyeire kellett irányítania 
a tekintetüket: „Ne veszendő eledelért fáradoz-
zatok, hanem az örök életre megmaradó elede-
lért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, 
mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten.” (Jn 
6,26) És úgy tűnik, hogy az emberek megértet-
ték Jézust, mert megkérdezték tőle, hogy mit 
tegyenek, hogy Istennek tetsző dolgokat csele-
kedhessenek? Jézus válaszol a kérdésükre: 
„…higgyetek abban, akit ő küldött.” (Jn 6,29) 
Ilyen egyszerű!  

Az emberek itt mégis egy érthetetlen dolgot 
tesznek: jelet követelnek Jézustól, arra hivat-
kozva, hogy őseik mannát ettek a pusztában. 
Tulajdonképpen azt akarják, hogy Jézus ismé-
telje meg ezt a csodát. De az Úr Jézus kitért ez elől, és így válaszolt: „…nem Mózes adta nek-
tek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret.” (Jn 6,32) 

A zsidók ősei valóban mannát ettek a pusztában, de a manna csak fizikai táplálék volt, ami 
a biológiai élethez volt szükséges. Ették a „mennyei kenyeret”, a mannát, mégis állandóan 
zúgolódtak és lázadásuk miatt meghaltak a pusztában. Milyen döbbenetes igazság rejlik emö-
gött: Az ember megromlott szívének a keménysége! Mert az a kenyér nem oldotta meg a 
bűn problémáját! Az Úr Jézus egy egészen más kenyeret kínál fel az embereknek: az igazi 
„élő kenyeret”, az „élet kenyerét”, amely a mennyből jött. Önmagát! 

Jézus meghalt miattad, éretted, helyetted a Golgotán, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen! Mert Jézus az élet kenyere, és ez a Kenyér belülről újít 
meg, és örök életet ad! 

 

Hajagos-Tóth Katalin 
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Sötétségből világosságra 
Fosztó Tímea vagyok (sokaknak Timi néni ����), evangélikus hittantanárként dolgozom a 

Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ban. Többen kérdeztétek már, hogy miért lettem hittantanár, és bizonyára sokan azt gondoljá-
tok, hogy a szüleim erre tanítottak és így neveltek, de sajnos, ez nem így volt. Igaz, anyukám 
egyszer beszélt nekem a Megváltóról, de többnyire csak akkor hallottam Isten nevét, amikor 
káromolták Őt. Mi nem jártunk templomba, még a nagyobb ünnepeken sem mentünk el az 
istentiszteletekre. Gyerekkoromban nem kereszteltek meg, csak 13 éves koromban, de azt is 
csak amiatt, mert szükség volt a keresztlevélre egy felvételihez. Az én gyermekkorom nagyon 
sok félelemmel telt, de Isten felhasználta a félelmeimet arra, hogy megtanítson imádkozni. 
Bár nem tanították nekem, hogyan kell imádkozni, de én magamtól sokszor megszólítottam 
Istent. Emlékszem, hogy minden este előbb elmondtam az „Én Istenem, jó Istenem” imádsá-
got majd a saját szavaimmal beszéltem Istenhez, végül pedig elmondtam a Miatyánkot. Azt 
hiszem, Isten már akkor is hittantanárnak készített, pedig én még erről semmit sem tudtam.  

Amikor én gyermek voltam, a mi iskolánkban nem volt hittanóra, pedig én annyira, de 
annyira vágytam rá. Emlékszem, hogy az általános iskolából egyedül én jártam hetente egy-
szer a lelkész bácsihoz hittanórára. Később az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban 
már sokat hallhattam Istenről és az Ő Fiáról, Jézus Krisztusról. Tinédzserként sokat gondol-
kodtam azon, hogy miért élek itt a földön és mi értelme az életemnek. Egy alkalommal na-
gyon megérintett az, hogy Jézus Krisztus azért jött a földre és azért vállalta a szenvedést, 
hogy engem is örök élettel ajándékozzon meg; de ekkor még nem adtam át neki igazán az 
életem irányítását. A fiatal éveim azzal teltek, hogy menekültem otthonról, mert már annyira 
elviselhetetlen volt a családi légkör. Tinédzser lányként én azt hittem, hogy majd egy fiú ki-
ment engem ebből a szörnyű állapotból és így belemenekültem egy szerelembe. Sajnos, ez 
még nehezebbé tette az életemet és rá kellett ébrednem, hogy a szomorúságomból, félelme-
imből és a magányomból nem tud kimenteni egy ember sem. Ekkoriban történt, hogy édes-
anyám meghalt, ami nagyon nagy fájdalmat jelentett a számomra. Isten sok nehézséget meg-

engedett az életemben, de azt hiszem azért, hogy még 
inkább megtapasztaljam az Ő erejét és hatalmát.  

Aztán az életem egy pontján az Úr választás elé állí-
tott. Döntenem kellett, hogy teljesen bízom Benne és 
megvallom a bűneimet vagy tovább élem az Isten nélkü-
li sötét életemet tele félelemmel és szégyennel. Ekkor 
szólított meg Isten egy bibliai versen keresztül: „Lásd, 
én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosz-
szat is… Válaszd hát az életet!” (5Mózes 30,15.19). 
Döntöttem, az életet választottam, Jézust választottam! 

Nagyon hálás vagyok Jézus Krisztusnak, hogy meg-
szólított engem, és azóta is személyesen beszél velem 
mindennap a Biblián keresztül. Nagyon szeretem Jézust, 

mert Ő sosem hagyott el engem, még akkor sem, amikor annyira nagyon féltem. Ő volt, aki 
éjjelente őrizte az álmomat, Ő volt, aki annyiszor megvigasztalt, Ő volt, aki átsegített minden 
nehézségen és valóban igaz, hogy „jóságod és szereteted kísér életem minden napján” (Zsol-
tárok 23,6). Legyen áldott örökké az Ő neve! Ámen. 

Fosztó Tímea (Timi néni) 
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A búzaszem tanítása 

2011-ben Szegeden nyaraltunk édesanyámmal, és a szállásunk 
közelében lévő kápolna háta mögött találtunk egy szobrot, amely 
egy hatalmas búzaszemet formált. Ez volt a talapzatára írva: 
„Népünk hite szerint minden egyes búzaszem magán viseli Jézus 
Krisztus képét” 

„Ez így van?” – kérdeztem édesanyámat. 
„Persze! Minden búzaszemen rajta van Jézus arca” – válaszolta 

ő, azzal a természetességgel, mintha a Napot vontam volna 
kétségbe, amely ránk sütött. 

„Ez fantasztikus, anya! Akkor minden búzaszem fizikálisan is 
magában rejti az evangéliumot! Érted ezt?” – mondtam és a 
szívemet valami különös öröm járta át. A Teremtő még erről is 
gondoskodott volna?! Elképesztő!  

Azért néhány lépés után a kétkedés vett rajtam erőt. 
„Anya! Tudnál nekem hozni otthonról majd egy szem búzát, 

hogy megnézzem, valóban az Úr Jézus arca látható rajta?” – 
kértem anyukámat.  

De ő most is teljes nyugalommal annyit mondott: „Hozok. 
Meglátod, ott van rajta Jézus arca.” 

Egy hónap múlva, amikor ismét találkoztunk, a táskájában ott 
lapult egy maréknyi búzaszem egy zacskóban. Alig vártam, hogy 
megnézhessem! De… én nem láttam… Elkértem a szemüvegét is, 
és mint egy nagyító alatt úgy vizsgáltam tovább, de akkor sem 
láttam. Aztán pár nap múlva ismét szemügyre vettem a kicsiny 
magokat: „Lehet, hogy mégis látható!” – dobbant nagyot a szívem, 
ahogy felfedezni véltem a drága Arcot az egyik szemet vizsgálva. 

Nos, ha tüzetesen megnézel egy búzaszemet ott, ahol kapcsolódik a kalászhoz, talán 
felfedezed benne az Úr Jézus arcát. De ha mégsem, akkor se legyél szomorú. Mert két dolgot 
egészen biztosan leszögezhetünk a búzaszemmel kapcsolatban: Az első: a búzaszemet Isten 
teremtette. Abban az apró magban már ott van a majdani növény minden információja 
eltárolva. A búzaszemből csak és kizárólag búzanövény fog nőni, és sohasem lesz belőle 
pl. bogáncs. A második: ahhoz, hogy ez a búzanövény láthatóvá váljék, ennek a magnak a 
földbe kell kerülnie, és ott el kell pusztulnia. Ahhoz, hogy te Isten gyermeke lehess, Isten 
Fiának kellett lejönnie a mennyből, és meghalnia érted. Az Úr Jézus mondja: „Bizony, 
bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga 
marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) Jézus vállalta ezt! Azért halt meg, hogy 
elvegye rólad Isten jogos ítéletét. Halálával és feltámadásával szerezte meg neked azt a 
jogot, hogy beléphess a mennybe, és örökre vele lehess. Ha hiszed ezt, akkor Isten 
gyermekévé fogad téged Jézusért. „Akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekei legyenek…” (Jn 1,12) Jézus a „mennyei búzaszem”, akik pedig hisznek benne, ők 
alkotják a „mennyei búzakalászt”. 

Isten minden gyermeke magán viseli Jézus Krisztus „képét”! Mert ahogyan Pál apostol 
írja: „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét 
mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2 
Kor 3,18) A kérdés már nem az, hogy a búzaszemen látható-e Krisztus arca, hanem az, 
hogy rajtad látható-e? 

Hajagos-Tóth Katalin 
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Ízetlen só? 

Jézus ezt mondta az Őt követőknek: „Ti vagytok a föld sója. 
Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Sem-
mire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az 
emberek.” (Mt 5,13) Ízetlen só? Az meg, hogy lehet? – vetődhet 
fel benned a kérdés. Jézus hallgatói nagyon jól megértették ezt a 
példázatot, jobban, mint mi, akik tisztított sót használunk.  

A só jól oldódik a vízben. Sőt, ha jól belegondolsz a tengerek 
és óceánok vize is sós. A Föld legsósabb beltengere éppen a 
Szentföldön található, a Jordán völgyében. A Bibliában Arábá-
tenger vagy Sós-tenger néven találod meg. Napjainkban pedig 
Holt-tengernek nevezik, mert sóssága miatt semmiféle élőlény nem él meg benne. 

A só nélkülözhetetlen a mindennapi életben, a legfontosabb ételízesítő anyag. Az Úr Jézus 
idejében az étel ízesítésére használt sót elsősorban a Holt-tengerből nyerték. A tóparton a 
tömény sóoldatból a kövekre kiváló sókristályokat gyűjtötték. Az ételbe pedig úgy adagolhat-
ták, hogy kis textilzsákocskákba téve a sókéreggel bevont köveket bemártották az ételbe, míg 
az elnyerte a megfelelő ízt. Úgy is használhatták, hogy készítettek egy erősen sós vizet, és azt 
adagolták az ételhez. Ha a kövekről a használat során már leoldódott a só, értéktelenné váltak, 
és kidobták. Erre utalt Jézus, amikor a megízetlenült (= ízetlenné vált) sóról beszélt. 

A só jelentőségét mutatja, hogy Jézus a világossággal állítja párhuzamba. (Mt 5,14) Az Úr 
Jézus itt arra utal, hogy a tanítványoknak, és Isten minden gyermekének az a feladata Isten 
országában, hogy ízesítsünk, világítsunk. Vagyis mutassuk fel Isten dicsőségét a minden-
napokban, az Istennek való engedelmességünkben. Ha nem töltjük be ezt a szerepet, akkor 
olyan hasznavehetetlenekké válunk, mint a leáztatott holt-tengeri kavics. 

Bármennyire is fontos a só az ételek ízesítésében, sokkal nagyobb a jelentősége az élelmi-
szerek tartósításában. Az Úr Jézus idejében még nem léteztek a ma ismert tartósító eljárások, 
ezért a sónak pótolhatatlan szerepe volt a húsok, halak konzerválásában. Mert Isten hűséges, 
ezért a szövetség, amelyet Ő köt népével, az tartós, sőt állandó. Talán pont ezért szimboli-
zálja a só az Isten és népe között kötött szövetséget (ez a szövetség sója). „sónak szövetsége 
ez, örökkévaló az Úr előtt” (Károli-fordítás 4Móz 18,19) Valószínűleg ez állhat annak a hát-
terében is, hogy lényegében minden étel-áldozatot meg kellett sózni. 

Sudoku 

 

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

 
Ezt mondta Mózes Izráelnek: „Tartsd meg tehát Istenednek, az 

ÚRnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féld! Mert jó földre 
visz be most téged Istened, az ÚR: folyóvizek és mélyből fakadó 
források földjére, amelyek hegyen-völgyön a felszínre törnek; 
búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, 
olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell 
szűkösen enned a kenyeret, és nem szenvedsz hiányt semmiben” 
(5Móz8,6-9) 
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Lakoma a mennyben? 

„Boldog az, aki Isten országának vendége.” – mondta egyszer valaki Jézusnak. Az Úr Jé-
zus pedig a következőképpen válaszolt: „Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget 
hívott meg.” 

Azt tudnod kell, hogy a lakoma mindig különleges esemény volt a keleti ember életében, 
és rendkívül költséges is egyben. Ha valakit meghívtak rá, akkor az nagy megtiszteltetésnek 
számított. 

A vacsora órájában ez az ember elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: 
„Jöjjetek, mert már minden készen van!” 

Most biztos arra gondolsz, hogy mindenki izgatottan keresgélt a ruhái között, hogy mit 
vegyen fel erre a nagy eseményre. De bármilyen hihetetlen, nem ez történt! Hanem egytől 
egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: „Földet vettem, kénytelen vagyok ki-
menni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!” A másik azt mondta: „Öt pár ökröt vet-
tem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem!” Megint egy másik azt mond-
ta: Most nősültem, azért nem mehetek. 

Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, és 
ezt mondta szolgájának: „Menj ki gyorsan a város tereire és utcáira, és hozd be ide a szegé-
nyeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat!” 

A szolga megtette, amit ura parancsolt, aztán jelentette: „Uram, megtörtént, amit paran-
csoltál.” A ház megtelt az utcáról meghívottakkal. 

Nos, biztos felfedezted, hogy ez a példázat arról beszél, hogy az emberek hogyan vála-
szolnak Isten hívására. Hogyan viszonyulnak Isten igéjéhez. Két csoportja van az emberek-
nek: az egyik csoport, akik visszautasítják; a másik csoport, akik elfogadják a meghívást. 

Az első csoportba tartozóknak volt valamije, földje, szántani való dolga, házastársa. Úgyis 
mondhatnám, hogy vagyon, karrier, szerelem. Az első csoport minden tagjának volt valamije, 
amiben bízott, amit jobban szeretett… annyira, hogy megvetéssel visszautasította a meghí-
vást. Ám, óvatosnak kell lenni, mert Isten nem vár örökké, mint ahogyan a történetből is ki-
derül! 

A másik csoportba tartozóknak nem volt semmijük: szegények, nyomorékok, sánták és 
vakok voltak. Ezek azok, akik felismerték, hogy Isten előtt semmit sem tudnak felmutatni. 
Nincs semmijük, csak a bűnnel szennyezett szívük, életük. És rácsodálkoztak Isten nagylelkű 
meghívására. Miért? Mert bűnös ember Isten előtt nem jelenhet meg! De, hogy ez mégis 
megtörténhet, az egy csoda! Isten kegyelmének a csodája. 

Neked és nekem semmibe sem kerül… mert 
Isten már mindent elkészített. Neki viszont na-
gyon sokba került, egyszülött Fiának életébe. 
Mert az Isten Jézus Krisztust rendelte engeszte-
lő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisz-
nek. Az Úr Jézus Krisztus ezért lett emberré, 
hogy magára vegye a bűnt, a te bűnödet és az 
én bűnömet! Azért, hogy Istennel lehess örök-
ké, aminek a Bibliában állandó kifejezése az 
ünnepi lakoma, Jézus fizette meg a költségeit. 
Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon 
váltattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.  

Jöjjetek hát, mert már minden készen van! Hiszen boldog az, aki Isten országának ven-
dége.              Hajagos-Tóth Katalin



 

 

 

12                             Aranyablak XI. évfolyam 2. szám / 2021. TÉL 

 

 

Gyümölcsöskert 

A Bibliában több olyan gyümölcsről is olvashatunk, amelyeket hazánkban nem 
vagy csak ritkán termesztenek. Ismerjünk meg ezekből néhányat és színezd ki a 
hozzájuk tartozó képeket: 
 

Olajbogyó 
 
Az olajfa egy örökzöld, alacsony, 

göcsörtös ágú fa. Termése a cseresznyéhez 
hasonló bogyó, ami kezdetben zöld, majd 
lilásbarna színű. De vigyázz, mert kemény 
magot rejt. A Bibliában Noé történetében a 
másodjára kiengedett galamb olajfaággal a 
csőrében tért vissza hozzá a bárkába. A 
királyokat és papokat a bogyóból kipréselt 
olajjal választották ki, kenték fel. Az 
Olajfák hegye fontos helyszín Jézus 
életében. Itt található a Gecsemáné-kert is, 
ahol Jézus gyötrődött és kimondta: Atyám, 
...legyen meg a Te akaratod; és itt fogták 
el Őt a katonák. Mennybemenetele szintén 
az Olajfák hegyén történt.  

 
 

Gránátalma 
 
Palesztina egyik legszebb növénye. 

Gyümölcse sötétpiros, almaszerű, 
tetején bőrszerű csészével. A 
gyümölcs külső héja fás, belül 
rekeszekre oszlik. A rekeszekben sok 
mag van, ezek ehetőek. Gyümölcséből 
frissítő italt készítenek. A jeruzsálemi 
templom és a főpapi öltözet díszítései 
között szerepel a gránátalma 
motívum. Helységnevekben is 
szerepel (Rimmón). 

 
Rajzold meg a gránátalma másik 

felét és színezd ki a képet! 
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Datolya 
 

Egy pálmafajta gyümölcse. Ez egy szilva nagyságú, világos- vagy sötétbarna 
színű, édes gyümölcs, mely fürtökben terem a datolyapálmán. Jerikót a pálmák 
városának is nevezik. Debóra is pálmája alatt bíráskodott. 
 
Kösd össze a számokhoz tartozó pontokat! 

 
 

Füge 
Palesztinában vadon, 

kertekben és szőlőskertekben is 
megtalálható a fügefa. Nagy 
lombkoronája mögött Zákeus 
könnyedén elbújhatott. 
Gyümölcse lédús, édes. Kisebb 
körte alakú, zöld, majd lilás színű. 
Ádám és Éva fügefalevelekkel 
takargatta magát miután ettek a 
tiltott gyümölcsből. Ezt 
könnyedén megtehették, mert 
letörve ragadós nedvet ereszt, 
amivel a leveleket jól össze lehet 
ragasztani. Azt jelzi a gyümölcse, 
hogy közel van a nyár. 
 

Hódi Eszter 
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Foods of the Bible 

Find the words in the puzzle. They are hidden  and . 

 
https://thewordsearch.com/puzzle/3111407/foods-of-the-bible/ 

Prayers around the table 

 
BEFORE 
EATING 

 
 

Come, Lord Jesus, 
be our Guest, and let 
these gifts to us be 

blessed. Amen. 

 

 
AFTER 

EATING 
 
 
O give thanks unto the 
Lord, for He is good; 
for His mercy endures 

forever. Amen 
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Unleavened bread 

Unleavened bread is 
bread that is made 
without leaven/yeast. 
Yeast makes bread rise, 
so when bread is un-
leavened, it remains flat 
and dense.  
The Israelites had to 
leave Egypt in such a 
haste that they didn’t 
have time to let their 
bread rise, so they were 
told to make unleav-
ened bread.  God in-
structed them to com-
memorate this event by 
eating unleavened 
bread every year during 
Passover celebration. 

 

The recipe 

The recipe for unleavened bread is very simple. Be brave and make it!  
 
INGREDIENTS 

 2 cups Whole Wheat Flour hard white or spelt 
 ¾ cup Cold Water 
 2 tablespoons Organic Olive Oil 
 1 teaspoon Salt 

 
INSTRUCTIONS 
1. Preheat oven to 260°C. 

 

3. Knead for 5 
minutes. 

 5. Flatten each into a thin 
round and prick with a fork. 

2. Combine all  
ingredients with the 

water to form 
dough. 

 

4. Divide into 8 
balls. 

 

5. Bake on a greased cookie sheet for 10 minutes in oven. 
Kóder Anita és Hajagos-Tóth Katalin 
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 Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére): minden vasárnap 1000 órától  
FIGYELEM! A TÉLI szünetben (2021.12.20 – 2019.12.31 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 2. és 4. vasárnap 900 órától 
 

 

 

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. 

 

MI A KÜLÖNBSÉG (3. oldal) 

 

SUDOKU (11. oldal) 

 

FOODS (14. oldal) 

 

REJTŐZKÖDŐ IGE (3. o.): „Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le.” Jn 6,41 

ÉLET KENYERE (3. o.):  
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