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TESZI VAGY NEM TESZI? 

 
Kedves Olvasó! 

Hosszasan töprengtem azon, hogyan is kezdjem a bevezető cikkem az öltözetről. Több 
ötlet is megfordult a fejemben. Az elmúlt napokban a pályaorientációs* nap keretében volt 
olyan iskolai feladat, hogy nevezzék meg a gyerekek, mi a foglalkozása a képen látható 
embereknek. Az elsős tanulók könnyedén felismerték a munkaruhájuk alapján az űrhajóst, a 
rendőrt, az orvost vagy a kéményseprőt. Az is felötlött bennem, hogy amikor a gyermekeim 
még óvodások voltak, mennyire nem szerettek öltözni, hiszen egy nap 7-8 alkalommal is át 
kellett öltözniük (utcai ruhából benti ruhába, majd udvari játszó ruhába, majd ismét a 
bentibe, alváshoz levenni, utána ismét felvenni, majd hazafelé újra az „elmenős” ruhába és 
otthon folytatódott, otthoni ruha, pizsama). 

Az öltözet szó jelentése bármilyen ruha, illetve ruházat, főleg amit egy különleges, vagy 
speciális alkalomra viselnek (pl.: hegymászáshoz ajánlott a sportöltözet); ruha, öltözék. 
(Lásd WikiSzótár.hu oldalon). Ezért az első ötletek között voltak a Mátyás királyról szóló 
történetek, vagy Hamupipőke meséje, illetve Andersen dán meseíró A császár új ruhája c. 
írása is, hiszen mindegyikben szerepe van a viseletnek, legyen az álruha, királyi ruha vagy 
báli öltözék. Az emberek hétköznapi öltözéke elárulja viselőjéről a stílusát, az igényét a 
küllemével kapcsolatban. Amikor meglátunk valakit, az öltözéke alapján az első pillanatban 
kialakul bennünk róla egy pozitív vagy negatív vélemény. Felmerül tehát a kérdés, hogy a 
ruha teszi az embert vagy nem a ruha teszi az embert? Vagyis az ember értékét az 
öltözéke alapján ítéljük-e meg.  

A császár új ruhája című mesében két csaló 
takácsmester (ruhaanyagot szövőszéken készítő) 
használja ki uralkodójuk ruhák iránti imádatát, 
hiszen a császár számára az államügyeknél 
sokkal fontosabb volt, hogy milyen öltözékben 
jelenik meg a nyilvánosság előtt. A „mesterek” 
megjátsszák, hogy serényen dolgoznak a 
legkiválóbb ruha megalkotásán azzal a 
hazugsággal, hogy csak az láthatja az általuk 
készített csodálatos kelmét (ruhaanyag), aki 
méltó a tisztségére vagy okos ember. A 
hiszékenységük áldozatául esett szereplők pedig 
a mese végén megszégyenülnek, amikor leleplezi a hazugságot egy őszinte gyermek, aki ki 
meri mondani, hogy a császár meztelen.  

Minden ember hisz valamiben vagy valakiben. Cseri Kálmán református lelkész a 
következőt mondja A kegyelem harmatja c. áhítatos könyvében: „Az ember eredendően 
vallásos, imádni akar valamit vagy valakit. Ha nem a valóban létező, élő Istent imádja, 
akkor készít magának isteneket. Ha nem imádja a Teremtőt, imádni fogja a teremtményeket 
(Róm 1)”. A császár a mesében a gyönyörű ruhákat imádta, bálványozta, és amiért a két 
csaló a legszebbet, legpompázatosabbat ígérte, ezért hitt nekik.  

Én abban hiszek, hogy nekem is lesz egy különleges ruhám, ami mindennél fényesebb. 
Ezt a ruhát Jézus Krisztus ígérte nekem. Bízom az ígéretében, mert Ő Isten egyszülött fia, 
akit a Teremtő előre megígért, hogy elküldi a földre azért, hogy megszabadítsa a benne 
hívőket minden gonoszságuktól. „Ezt mondja az ÚRisten, aki az eget teremtette és 
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kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és 
lelket a rajta járóknak: Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, 
és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. 
Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket!” 
(Ézs 42,5-7) Isten ígérete pedig beteljesedett. Keresztelő János így szólt, amikor látta, hogy 
Jézus közeledik hozzá: „Íme, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét!” (Jn 1,29). Jézus 
úgy élt emberfiúként a földön, hogy közben mindvégig engedelmeskedett Atyjának, a 
Teremtő Istennek. Tanította az embereket Isten országáról és a hozzá fordulókat nem ítélte 
el vagy büntette meg, hanem meggyógyította, megszabadította azoktól a terhektől, amelyek 
elválasztották őket az egy igaz Istentől. Jézus ma is tanít, ha figyelni akarsz rá. Olvasd a 
Bibliát, hallgass igehirdetést, figyelj az áhítaton! A császár megszégyenült népe előtt a bűnei 
miatt, ami a ruhák imádata, a hiúsága és az emberekbe vetett hite volt. A hívő ember tudja, 
mert megtapasztalta, hogy Jézus Krisztusban mutatkozott meg Isten irántunk való szeretete. 
Jézus elvállalta kereszthalálával bűneink ítéletét. Hiszem, hogy értem és helyettem is 
meghalt, és feltámadott. Maga Isten mondja, hogy olyat tett értem és minden emberért, amit 
elfogadhatunk, mint ajándékot. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9). 
Ígérete szerint pedig, ahogy az ének szövege is mondja: „Fenn a mennyben az ÚR minden 
győztesnek ád, aki Jézussal járt, s benne hitt, Aranyból koronát, fehér égi ruhát…” Neked 
is lehet fehér égi ruhád, csak higgy az ÚR Jézus Krisztus megváltó művében! 
 
*pályaorientáció: a különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keresgélés, a különböző 
szakmák közötti eligazodás. 
 

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 dicsőséges 

„Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felsé-
ges; palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mind-
egyiknek: kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt 
harsogták egymásnak felváltva: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az 
egész földet!” Ézs 6,1-3 

Ézsaiás könyvének fenti részletéből megtudhatjuk, hogy Isten magasztos, felséges és 
szent. Ráadásul dicsősége betölti az egész földet! Tehát Isten dicsőséges is. Ezenkívül Isten 
dicsősége olyan valami, amely az embereket az Ő imádatára kell, hogy indítsa. 

Mit jelent az, hogy valaki dicsőséges? A dicsőséges személy először is rendkívüli tiszte-
letet érdemlő; nagy tettével, nemes vagy hősies magatartásával széleskörű megbecsülést, 
magasztalást, elismerést kivívó. Másodszor nagy hírű; olyan jó vagy kiváló, hogy magaszta-
lást és hosszan tartó hírnevet érdemel. Kiemelkedő erkölcsi értékeivel, tisztességével általá-
nos csodálatot keltő. Harmadszor szokatlanul nagyszerű; széleskörű elismerést okozó; cso-
dálatot vagy lelki örömöt kiváltó módon jelentős, szép, fenséges. 

A dicsőség olyan kisugárzás és hódolatra indító méltóság, mely valakiből, aki igen hatal-
mas, az őt szemlélőre kiárad és azt a csodálat vagy az imádat magatartására készteti. 

A dicsőség leginkább Istenre vonatkozik. 
Az Ő jelleme, személyének kisugárzó meg-
jelenése, csodálatra méltó önmaga megmu-
tatása. A dicsőség tehát látható!  

Az Ószövetségben Ézsaiás és Ezékiel bepil-
lantást nyerhetett a mennybe! Láthatták az ÚR 
dicsőségét. Vagy ott volt a szent sátor felett a 
dicsőség felhője, Isten Shekinah-ja. A 
„Shekinah” (ejtsd: sekíná), héber szó, amely a 
„lakozni” szótőből ered, és amelyet Isten „Je-
lenlétének” fordítanak. Isten Shekinah-ja Isten 
egyik címe és megjelölése az Ószövetség utá-
ni írásokban, és főleg az ő jelenlétére utal az 
emberi világban. Vezette Izraelt pusztai ván-
dorlása alatt, és a Szentek Szentjén nyugodott: 
nappal felhőként, éjjel pedig tűzoszlopként. 
Olyan monumentális látványt nyújtott, hogy a 
környező népeket félelem fogta el! 

Látható-e napjainkban Isten dicsősége? 
Igen! Igaz, nem olyan formában, ahogyan 

Ézsaiás látta, de Isten dicsőségét az általa teremtett világban, a természetben csodálhatjuk. 
Ami megismerhető, ami látható Istenből, azt Ő nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan 
valóját, azaz örök hatalmát és istenségét megláthatjuk alkotásainak értelmes vizsgálata 
révén, a világ teremtésétől fogva. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról 
beszél a menny. A Szentírás felszólít minket, hogy dicsérjük az ÚR nevét! Mert csak az Ő 
neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Tehát megilleti Őt az imádat!  
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A teremtett világ lenyűgöző, de a legcsodálatosabb módja Isten dicsőséges 
megjelenésének maga Jézus. Ámde Jézus Krisztusnak egyáltalán nem dicsőséges, sőt 
alázatos születése oly kevéssé emészthető sok ember számára. Ünneplik a karácsonyi 
Csecsemőt, de nem fogadják el az Isten-embert. Örvendeznek a karácsonyi díszleteknek, 
mert a „betlehemezés” olyan ártatlan, kedves dolog, de elutasítják azt, hogy Jézus a testben 
megjelent dicsőséges Isten. Pedig Isten szentsége és dicsősége a földön egy személyben 
összpontosult: Jézus Krisztusban! Jézusban mutatta meg Isten, hogy milyen is Ő. „Istent 
soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” – 
olvassuk János evangéliumában. Ha meg akarod ismerni Istent, akkor Jézust kell 
megismerned! Isten Jézusban lett láthatóvá. Benne ragyogott fel az emberek szeme láttára. 
Mert Ő a láthatatlan Isten képe! Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének 
képmása, benne lakik az istenség egész teljessége testileg. Jézus azt mondta magáról, 
hogy aki Őt látta, az látta az Atyát! Az egy fantasztikus dolog, amikor rájössz, hogy a 
Gyermek, aki Betlehemben beleszületett ebbe a világba, Ő alkotta, és tartja fenn a 
világmindenséget hatalmas szavával! Miért született bele ebbe a világba? Mert nem volt 
más mód, hogy Isten békét kössön az emberrel. És nem volt más lehetőség, hogy bevonja az 
embert az Ő dicsőségébe. Egyedül Jézus Krisztus által tehette ezt meg. Mert Jézus sohasem 
kereste a maga dicsőségét, hanem engedelmeskedett az Atyának mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig, és kiontott vére által megváltást szerzett nekünk! Hihetetlen, hogy létezik a 
szeretetnek ilyen túláradó megnyilvánulása! 

„Ki az a dicső király? A Seregek URa, ő a dicső király!” Zsolt 24,10 

Jézus Krisztus személye kiemelkedő és páratlan! Nincs hozzáfogható személyiség a világ 
történelemében. Egyetlen vallási vezető sem, senki sem sorolható az Ő kategóriájába. Jézus 
Krisztus az egytelen út az Atyához, és az a személy, akinek a nevére minden térd meg 
fog hajolni a mennyben, a földön és a föld alatt! Igen! Azt írja a Biblia, hogy meg fog 
jelenni az ÚR dicsősége, és minden ember egyformán látni fogja. Mindenki egyaránt látni 
fogja, de csak azok, akik az övéi, azok vonulnak be az ÚR dicsőségébe Jézus Krisztus 
vezetésével, a csodálatos Úr Jézus dicsőségére! 
„Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és 
dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, 
hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti… 
Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!” Jel 19,6-9 

 

Hajagos-Tóth Katalin 

 

Sudoku 
Minden sorban, minden oszlopban az összes 

jelnek szerepelnie kell, de ezeken belül minden jel 
csak egyszer fordulhat elő. 

saru, pajzs, kard, sisak 
Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott leveléből 
megtudhatjuk, hogy Isten az övéinek védelmi 
fegyvereket adott a Gonosz elleni 
hadakozáshoz. 
„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az 
ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten 

fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög 
mesterkedéseivel szemben.” (Ef 6,10-11) 
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A mazsolás kalács illata bejárta az egész házat. Zsuzsi becsukta a szemét, és mélyet szippan-

tott az édes levegőből. Mióta kipattant a szeme reggel, azóta a tévét nézi és arra vár, hogy a po-
hár hideg tej mellé elkészüljön a világ legfinomabb kalácsa. Amit természetesen csak a nagyi 
tud, hogyan kell elkészíteni. 

Hatalmas csörömpölés hallatszott a konyhából. Zsuzsi ijedten szaladt ki, hogy megnézze mi 
történt. Még az éhsége is elszállt attól, amit a konyhában látott: a tepsi és benne a széttört, illato-
zó kalács a földön... 
- De hol a nagyi? – csúszott ki a száján önkéntelenül, miközben lehajolt, hogy felvegye a földön 
heverő kötényt és felsőruhákat! Még be sem fejezte a mondatot, hatalmas csörömpölés hallat-
szott az utcáról. Elengedte a kötőt, és az ablakhoz rohant, de amit kint látott, az még a konyhai 
tragédiánál is nagyobbra kerekítette a szemét: András bácsi, a postás autója ütközött a fának. A 
kocsi ajtaja kicsavarodva lógott a jármű oldalán, mint egy kificamodott kar, de a kocsiban nem 
ült senki, csak Bandi bácsi ruhái voltak az ülésen némileg összekuszálódva az ütközéstől… 
- Mi ez az egész? Hova tűnt a nagyi, a postás bácsi? – suttogta Zsuzsi. Mintha a szívét egy jeges 
kéz markolta volna meg. 
- Ők nincsenek, de a ruháik itt vannak… – ebben a pillanatban Zsuzsi agyán átvillant nagyma-
mája egy mondata, amit tavaly nyáron mondott neki, amikor megkritizálta kopott otthonkáját: 
„Zsuzsikám, nekem van ruhám, fehér, amit az Úr Jézustól kaptam. Nekem már csak arra lesz 
szükségem, amikor visszajön értem Urunk, hogy magával vigyen! Neked van már fehér ruhád 
Jézustól? ...” 
- Neeeem! – szakadt ki a kislány torkán! Hangos zokogásban tört ki, megragadta nagyanyja ko-
pott ruháját és beletemette az arcát. Miközben filmként peregtek fejében az elmúlt év eseményei, 
a vasárnapi iskolában hallottak, a nagyival folytatott beszélgetések… Megértette, hogy Jézus 
tökéletes Isten, mégis egykor emberként jött erre a földre, mégpedig azzal a céllal, hogy 
megmentse a bűnös embereket, köztük őt magát is. Jézus bűntelenként és szentként élt 
ezen a földön. Igen, felfogta az esze, mindent tudott: az Úr halálát, csodálatos feltámadását. 
Tudta, hogy szüksége van Jézusra! Tudta, hogy rossz természetével, bűneivel nem léphet a 
szent Isten elé! Érezte a sürgetést, hogy döntenie kell! Nem tette, mert félt, hogy túl nagy az 
ár: Isten teljes, odaszánt életet kért tőle. Ő ezt nem akarta. Élni akart, csak úgy magának… 
Gondolataiból mobiltelefonjának zenéje billentette ki. 
- Ó, Zsuzsikám, megvagy! Úgy aggódtam! Minden rendben? – hallatszott a megkönnyebbülés 
édesanyja hangján. 
- Nem, nincs... a nagyi! – szipogta. 
- Mi történt? Mi van a nagyival? 
Csend telepedett közéjük, dermesztő, hideg csend… az Isten némaságának csendje! 
- Elment… a mennybe Jézussal… és mi… mi itt maradtunk… 

 Rajz: Hódi Márton 
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Kedves Barátom! 
A történet ugyan kitalált, hiszen senki sem tud-

ja az elragadtatás pontos forgatókönyvét. Ugyan-
akkor maga az elragadtatás nem kitalált dolog, 
Jézus maga jelentette ezt ki a tanítványainak (A 
„Rejtőzködő ige” megfejtésében láthatod az igei 
hátteret!).  

De kell-e ezzel a kérdéssel foglalkoznunk? Kit 
érdekel ez manapság? Egyáltalában, nem veszé-
lyes témát feszegetünk-e, ha erről kezdünk be-
szélni? Úgy gondolom, hogy kell erről beszél-
nünk, mert nincs a Bibliában ennél nagyobb 
dolog, amely a jövőre nézve úgy vigasztalná az 
Úr Jézusban hívőket, mint az a reménység, 
amelyet Pál apostol így fogalmaz: 

„Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy 
mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljövetelé-
ig nem fogjuk megelőzni az elhunytakat… maga 
az Úr fog alászállni a mennyből, és először fel-
támadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, 
akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elra-
gadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegő-
be, és így mindenkor az Úrral leszünk. VI-
GASZTALJÁTOK tehát egymást ezekkel az 
igékkel.” (1 Thessz 4,15;16b-18) 

Az „elragadtatás” szó így, mint főnév nem ta-
lálható meg a Szentírásban, de mint a fenti bibli-
ai idézet is mutatja, mint ige: „elragadtatunk” 
formában megtalálható. Sőt maga az esemény 
legbővebb leírása is ugyanitt olvasható. 

De kik ragadtatnak el? Ez egy nagyon ko-
moly és fontos, sőt kihívó kérdés – mint maga a 
téma! Az 1 Thessz 4,13-18 verseire támaszkodva 
mondhatjuk, hogy két csoportról van szó. Az 
első csoport a Krisztusban meghalt hívők, a 
másik csoport pedig a Krisztusban élő hívők. 

Beteljesedik, amit Jézus mondott a János evangé-
liumában: „Én vagyok a FELTÁMADÁS és az 
ÉLET, aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki 
él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 
11,25-26a) Jézus további kérdése Neked is szól: 
„Hiszed-e ezt?” (Jn 11,26b) Ha hiszed, akkor 
reménységgel tekinthetsz a jövőre, akkor a fenti 
ige valóban vigasztalásodra lehet, minden nehéz-
séged közepette! 

Úgy tűnik, hogy lesznek olyanok, akiket nem 
ragad magával Jézus. Bizony, azokat, akik nem 
hisznek benne! Ők itt maradnak a földön. Amit 
ők fognak tapasztalni az elragadtatáskor, a leg-
megrázóbb esemény lesz: emberek tűnnek el 
(köztük szeretteik, közeli hozzátartozóik) a sze-
mük láttára minden bejelentés, sőt köszönés nél-
kül. 

De mikor lesz ez a nagy esemény? Az idő-
pontokat illetően sem bocsátkozom emberi okos-
kodásba! Mindig legyen lámpásunk Isten igéje, 
és fontoljuk meg Jézus szavát: „Azt a napot vi-
szont, vagy azt az órát senki sem tudja… csak az 
Atya egyedül.” (Mt 24,36) Nagyon fontos, ha 
nem vagy az Úr Jézusé, akkor minél hamarabb 
rendezd a kapcsolatod vele! „Ha megvalljuk 
bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, 
és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1 Jn 
1,9) Borulj le bűnbánattal Isten előtt és kérd az Ő 
bocsánatát Jézusért! Hittel fogadd el, hogy Isten 
Jézus halála és feltámadása által már mindent 
elvégzett érted! Jézus mondja: „…aki hallja az 
én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, 
annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, ha-
nem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) Így, 
Te is reménykedve várhatod az Úr Jézussal való 
találkozást! Hidd el, megéri várni rá! 

Hajagos-Tóth Katalin 
 

REJTŐZKÖDŐ IGE 
Jézus kijelentése az elragadtatásról a képek mögé rejtőzött. Minden kép első betűjét ösz-
szeolvasva előcsalogathatod Isten igéjét! (Máté evangéliumának 24. fejezete) 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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A szakadt ruha nem probléma? 

Manapság, ha szakadt ruhával érsz haza, biztos lehetsz benne, hogy nem kapsz dicséretet! 
Tudod-e, hogy a Bibliában többször is találkozhatsz azzal, hogy valaki szándékosan meg-
szaggatja a ruháját? Ezt napjainkban már furcsának találjuk. (Bár vannak fiatalok, akik 
buta divatból szakadt nadrágban járnak…) Ráadásul úgy gondolj erre, hogy régen az embe-
rek nagyrészének nem volt több váltás ruhája! De a zsidó emberek erőteljes érzéseiket így 
fejezték ki, például bánatot, gyászt, kétségbeesést, felháborodást vagy megaláztatást.  

Rúben megszaggatta ruháját, amikor látta, hogy nem tudja kiszabadítani a testvérét, Józse-
fet, mert már eladták rabszolgának. Édesapja, Jákob megszaggatta a felsőruháját, mert azt 
hitte, hogy Józsefet felfalta egy vadállat (1Móz 37,18–35). Jób azért szaggatta meg a köntö-
sét, mert azt a hírt kapta, hogy az összes gyermeke meghalt (Jób 1,18–20). Amikor Jósiásnak 
felolvasták a törvénykönyv igéit, felismerte, hogy ő is és népe is vétkezett az ÚR ellen, és 
megszaggatta a ruháit (2Kir 22,8–13). Jézus tárgyalásán, amikor az Úr Jézus Isten Fiának 
vallotta magát, Kajafás főpap megszaggatta ruháját, mert szerinte az, amit Jézus mondott, 
istenkáromlás volt (Mt 26,59–66). 

Isten előtt azonban csak akkor volt értelme annak, hogy valaki megszaggassa a ruháját, ha 
ez őszinte érzésekből fakadt. „Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek 
meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete 
nagy” (Jóel 2,13). 

 

Le a cipővel! 

Azaz inkább a saruval! Tudod-e, hogy a Biblia korában nem cipőt, hanem szandálszerű 
lábbelit viseltek (akik megtehették), amelyet sarunak neveznek? Talpa bőrből vagy fából 
készült, és bőrszíjakkal kötözték a lábra.  

Ha vendég érkezett a házhoz, akkor valamelyik szolga feladata volt, hogy lábmosás előtt a 
vendég sarujának szíját megoldja. Erre utalt Keresztelő János, amikor azt mondta Jézusról: 
„Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja 
szíját megoldjam.” (Márk 1,7). 

Tudod-e, hogy sokszor szerepel, mint jelképes cselekedet 
része? Ha valaki rátette saruját valamire, az ezáltal a birto-
kába került: „Móáb pedig a mosdómedencém, Edómra te-
szem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom” – mondja az 
ÚR. (Zsolt 60,10) Vagy amikor a felek megállapodtak vala-
miben, akkor az egyik fél levette saruját és odaadta a má-
sik félnek. Gondolj csak a Ruth könyvére! (Ruth 4,7) Aki 
viszont megtagadta a sógorházasságot, annak le kellett ven-
nie a saruját, az arcába köptek és „mezítlábasnak” kellett 
nevezni innentől kezdve, mivel nem teljesítette a mózesi 
törvényt. (5Móz 25,9-10) 

A saru levétele az alázat és tisztelet jele volt. Ez volt az oka, hogy a papok a szentélyben 
nem viseltek sarut. Mózes, és Józsué amikor találkoztak Istennel, felszólítást kaptak, hogy 
vegyék le saruikat. (2Móz 3,5 és Józs 5,15) „Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a 
hely, ahol állsz!” 
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Ki ad nekem tiszta ruhát? 

Tudod-e, hogy az Ószövetségeben, Zakariás könyvében van egy meghökkentő történet 
(Zak 3)? Zakariás próféta látomásban látja, hogy Jósua főpapnak piszkos volt a ruhája. Pedig 
nem földműves volt vagy kéményseprő, hanem Izrael első számú vallási vezetője; főpap volt. 
Az volt a feladata, hogy Isten előtt képviselje a népet, közbenjárjon értük. Izrael számára pe-
dig be kellett mutatnia Istent, közvetítenie kellett az Úr üzenetét, képviselni az Ő akaratát. 
Teendői között szerepelt még a nép bűneinek rendezésében való közreműködés, áldozati álla-
tok bemutatása és az ehhez kapcsolódó összes ceremónia végzése. A főpap tehát Isten első 
embere volt. 

Ez az ige felfedi a szennyes ruha titkát. Az angyal szerint ez nem más, mint Jósua bűne. 
A főpap is lehet bűnös? Hát nem ő a mérce egész Izraelben? Nem ő a követendő példa? Ho-
gyan lehet főpap, hogyha bűnös? Hogyan működhet közre mások bűneinek rendezésében? 
Hogyan mutathat be állatáldozatot? Hogyan járulhat Isten színe elé, amikor ő is bűnös? 

Isten népe nem bűntelen, sohasem volt az, még a vallási vezetők sem. A Biblia azt mond-
ja, hogy minden ember vétkezett, a főpap is, én is, és te is! Ugyanakkor reménységet is éb-
reszt bennünk, mert bemutatja, hogyan bocsát meg az ÚR! Az angyal ugyanis elvette Jósua 
piszkos ruháját. Még ez sem volt elég, mert 
helyébe díszes ruhába öltöztette. Tudod-e, 
hogy mit jelent mindez? A szennyes ruha a bűnt, 
a díszes ruha Isten igazságát jelképezi. Az Úr 
nemcsak elveszi a bűneinket, hanem az Ő 
igazságával is megajándékoz minket. Mi már 
tudjuk, hogy Jézus Krisztus a mi igazságunk! 
Mer azt, aki nem ismert bűnt (az Úr Jézus Krisz-
tust), Isten bűnné tette értünk, hogy mi az Ő 
igazsága legyünk őbenne. (2 Kor 5,21) 

Az ige a süveget, amelyet a fejre tesznek, kü-
lön kiemeli. Ez azért van, mert a megtérés, 
amely az ember szívében megy végbe a gondol-
kodásnak, a szándéknak, a tetteknek a megvál-
tozását is jelenti. 

Tudod-e, hogy rajtad milyen ruha van? A 
bűneid szennyes ruhája, vagy az Isten által ké-
szített díszes ruha? Ha még mindig a bűneidben 
vagy, ne keseredj el! Menj az Úr Jézushoz, valld 
meg bűneidet, fogadd el az Ő kegyelmét, és tedd 
Őt az életed Urává! 

               Színezd ki, és vágd ki a piszkos ruhás Jósuát  
ill. a tiszta ruháját ábrázoló képet. Tedd a tiszta 
ruhát Jósuára, és hajtsd a füleket hátra. 

Kutass utána! 

Az Újszövetségben is van egy történet, ahol valakinek megbocsát egy nagyon közeli hoz-
zátartozója, és a piszkos ruha helyett a legdrágább ruhát, sarut és gyűrűt kapja. Ki volt ő és ki 
bocsátott meg neki ilyen túláradóan? A választ megtalálod Lukács evangéliumának 15. feje-
zetében.  

Hajagos-Tóth Katalin
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Főpapi öltözet 

Reggelente nem kell gondolkodnod azon, vajon mit is vegyél fel. Valószínűleg 
édesanyád segít neked abban, hogy felöltözz. Vagy ha már nagyobb vagy, megy az 
magától is az anyukád által kikészített ruhákba. Már megtanultad, minek hol a helye 
és a zoknid nem a kezedre próbálod felhúzni. Ha olyan ruhadarabbal találkozol, 
amivel korábban még nem találkoztál, akkor gondban vagy, mit is kezdj vele, hova 
kerüljön. Most ilyen, számunkra ismeretlen ruhákkal fogunk megismerkedni. 

Ahogy reggel anyukád dönti el, mit vegyél fel aznapra, a papokét Isten döntötte el 
sok-sok évvel ezelőtt. Mi is eltérően öltözködünk attól függően, mire készülünk: 
játékhoz koszolható ruhát veszel fel, éjszaka pizsamában bújsz be az ágyadba, 
ünnepekre pedig felveszel valami különlegeset, szép ruhát, vasalt inget, nyakkendőt, 
lakkos cipőt. 

A főpap ruházata is egy különleges alkalomhoz kapcsolódott, ami az ő munkája 
volt. A templomban viselte, ami számára ünnepi alkalom is volt egyben.  Ezt az 
öltözetet csak férfiak hordták, akik papként dolgoztak. A ruha célja az volt, hogy az 
emberek szent emberként tekintsenek rájuk, akik elkötelezetten, hűségesen szolgálják 
az Urat. Ezt a ruhát tisztán kellett felvenniük, benne megfelelően kellett viselkedniük. 
A ruha alján lévő csengettyűk miatt mindenki hallotta, merre járnak. Csak megadott 
sorrendben vehették fel a ruhadarabokat. 

 
Lássuk melyek voltak ezek! Felülről lefelé fogunk haladni. 

1. A főpap a fején úgynevezett turbánt visel, más néven süveget. Ez egy nagyon 
hosszú anyagból készült, amit kereken tekertek körbe a főpap fej körül.  Ugyanis a 
zsidó férfiak nem mentek soha templomba úgy, hogy valamit ne viseltek volna a 
fejükön. Nincs vele semmi dolgod, mert ez fehér színű volt. 

2. Ez alatt egy korona szerű fejpántot látsz. Erre az volt felírva: „Szent az 
Örökkévaló”, azaz szent az Isten. Ezt színezd aranyra! 

3. Ezt követte a főpap vállán látható két kő, aminek a nevei: az emlékezés kövei. 
Ezek ónix drágakövek, melyekre népük 6-6 törzsének neveit írták. A főpap tehát a 
vállán hordja az egész népet, ahogy a jó pásztor is vállán viszi haza az elveszett 
bárányt. 

4. A mellvért, azaz a hósen, a főpap mellkasán lévő négyszögletes pajzs, rajta 
aranyba foglalva 12 különböző drágakővel. Mindegyik kőbe Izrael egy-egy törzsének 
neve volt belevésve. Azt fejezi ki, hogy Isten az övéit név szerint ismeri, így téged is. 
Isten úgy vigyáz rád, mint értékes drágakövére. Legyen tehát mind a 12 kő más-
más színű! 

5. Egy hosszú öv következik ezután, mely színes viselet. 
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6. Az éfód a főpap felsőruhája, melyet aranyszálak is díszítenek. Az arany tehát a 
mennyei dicsőségről beszél a ruhán. Ez egy színes kötény: piros, kék, karmazsin, 
fehér és arany színű. 

7. A palást hosszú, kék színű, alján arany csengettyűkkel és 3 színű (kék, piros, 
karmazsin) gránátalmákkal. 

8. A legalsó öltözet pedig a leghosszabb alsóruházat, a köntös, mely fehér színű. A 
tisztaságot és a szentséget jelöli. 

 
A Biblia Jézust mondja a legfőbb Főpapnak. Feltámadott a halálból, felment a 

mennybe és most Isten jobbján ül. Mint irgalmas és együtt érző főpap él és szüntelen 
könyörög az övéiért, hogy átsegítse őket a nehézségeken. Megváltottai nevét ismeri. 
Te vajon közéjük tartozol már? Remélem, igen. Beszélgess erről szüleiddel! 
 

Hódi Eszter 
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From filthy to clean 

 

 
 
The Prodigal son in the gospel of 
Luke was a very miserable man 
because of the bad decisions he 
had made. He left his home and in 
the end, he was hired to work 
amongst pigs. When, after 
regretting his bad decisions, he 
went back to his father, his clothes 
were dirty and torn apart… 
 
 
His father was merciful and kind to 
his son, because he loved him very 
much. After his son had 
apologized, he clothed him with an 
expensive robe, a pair of sandals, 
and put a ring on his finger. 
 
 
The full story can be found in the 
Gospel of Luke, chapter 15. 

Crossword Puzzle 

Write the following words 
into the crosswords in 
english! 

 

 
Vertical 
1. kopott 
3. saru 
4. régi 
7. szakadt 
9. új 

 
Horizontal 
2. drága ruha 
5. tiszta 
6. piszkos 
8. gyűrű 

Created using the Crossword 
Maker on 
TheTeachersCorner.net 
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Colourful robe, bloody robe 

In the book of Genesis, you can read about the story of Joseph. Joseph’s father was Jacob, 
who made a robe for his son because he loved him very much. But the brothers of Joseph 
hated him because they saw that their father loved him more than any of them. One day, 
when he followed his brothers into the field, they ripped off his robe, and threw him into a 
dried up pit and sold him to the Ishmaelite traders, who then took him to Egypt. 

The brothers went out into the field, found a wild goat, killed it, and dipped Joseph’s robe in 
the goat’s blood, and said this to their father: „Our brother has been killed by a wild beast.” 

Joseph became a slave in Egypt, but not forever. After interpreting the Pharaoh’s dreams, he 
became the second highest man in Egypt. Later he reconciled with his brothers also. 

This story can be found in Genesis, chapters 37-50. 

Find the hidden objects! 

 

 
Kóder Anita és Hajagos-Tóth Katalin 
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 Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére): minden vasárnap 1000 órától  

FIGYELEM! A TÉLI szünetben (2022.12.25 – 2023.01.08 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? 

 

SUDOKU (11. oldal) 

 

HIDDEN OBJECTS (15.o) 

 
REJTŐZKÖDŐ IGE (7. o.): „Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik 
otthagyatik…” Máté 24,40 

CROSSWORD PUZZLE (14. o.): 

Vertical: 1. worn, 3. sandals, 4. old, 7. torn, 9. new 

Horizontal: 2. expensive clothing, 5. clean, 6. dirty, 8. ring 
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