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

Pista ígérete
Végre eljött a szombat reggel, és elindultak a nagyihoz. A nagyinál frissen sült kalács fogadta ıket, finom kakaó gızölgött
mellette az asztalon. Pista köszöntésképpen megpuszilta nagymamáját és nem törıdve a finom tízóraival már szaladt ki a
hátsó udvarba, mert onnan vezetett fel a létra a padlásra….

2. o.

Örök Ámen
Isten önmagát úgy írja le a Bibliában, hogy megbízható, szavahihetı:
„Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit
nem teljesít?” (4 Mózes 23,19) Isten tehát, amit mond, azt meg is
teszi. Ez az İ esetében nemcsak azt jelenti, hogy akarata szerint cselekszik, hanem hatalmában is áll megtenni bármit, amit mond. Isten
szavának igazsága mögött, tehát Isten szuverén hatalma a garancia!
„…amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.” (Róma 4,21)

4. o.

ÁBRAHÁM – Isten barátja
Isten új otthont és gyermek ígért Ábrahámnak. S bár sokat
kellett várnia, végül Isten beteljesítette ígéreteit, amit Ábrahámnak tett!

6. o.

Máté – a beteljesedett próféciák evangélistája
Máté evangéliuma nagyon sok ószövetségi próféciát tartalmaz,
amelyek az Úr Jézus elsı eljövetelekor beteljesedtek. Tudod-e ki
volt Máté?

8. o.

10. o.

English page – Advent crossword
OVI-SAROK – Színezı
ÁLLANDÓ PROGRAMOK (MEGFEJTÉSEK)
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11. o.
12. o.

1

Pista, akirıl ez a történet szól, már 9 éves. Van egy fél éves kis öccse, akit nagyon szeret.
Sokat játszik vele, és a kedvence, amikor tologathatja a babakocsiban a kis csöppséget. Az
igazi mulatság azonban mindig az, amikor havonta egyszer szüleivel és kisöccsével ellátogatnak a nagymamához vidékre. A nagymama, Teri néni özvegy és egyedül gondozza a
kertjét, az állatokat a ház körül.
Pista nagyon szeret a nagyinál lenni, nemcsak azért, mert gyönyörő a kertje, hanem mert
olyan csendes és békés a vidéki élet a nagyváros zajos hétköznapjaihoz képest. No és leginkább azért, mert olyan jó a nagyi meleg ölelésében elbújni, megpihenni. Sajnálja is, hogy
nagyi nem tud hozzájuk elmenni látogatóba, mert nincs kire bíznia a gazdaságot.
Egy vasárnap délután a nagyi így szólt Pistához:
Olyan sok érdekes dolog van a padláson, ami sok helyet foglal, és kell a hely a betakarított terményeknek. Ha legközelebb jöttök, akkor segíthetnél rendet tenni, ami pedig
megtetszik neked, azt el is viheted.
Pista megígérte, hogy segít a nagyinak, és már nagyon várta azt a hétvégét, amikor ismét
meglátogatják ıt. Nagy izgalommal mesélte a barátainak, milyen felfedezések várják ıt a
nagyi padlásán. Korábban is izgatta, mi minden lehet egy padláson, hogyan néz ki, de nem
mert felmászni a létrán. Tavaly már majdnem felment, de akkor meg apa szólt rá, hogy erre
már nincs idı, indulniuk kell haza, mert anya rosszul érzi magát. Most már nagyfiú, testnevelés órán a kötélen is fel tud
mászni, ötöst kapott belıle, akkor
a padlásfeljáró létrája sem
jelenthet gondot.
Végre eljött a szombat reggel,
és elindultak a nagyihoz. A
nagyinál frissen sült kalács fogadta
ıket, finom kakaó gızölgött
mellette
az asztalon.
Pista
köszöntésképpen
megpuszilta
nagymamáját, és nem törıdve a
finom tízóraival már szaladt ki a
hátsó udvarba, mert onnan vezetett
fel a létra a padlásra. Édesanyja
miután letette kisöccsét a járókába,
utána ment és ezt mondta:
Kisfiam, hova ez a nagy
sietség? Egyél egy pár falatot és
öltözz át. Így mégsem mehetsz a
poros dolgok közé pakolászni!
Pista belátta, hogy anyának
igaza van, és szófogadóan
átöltözött, majd nekilátott a tízórainak. Még javában majszolta a
finom kalácsot, amikor meghallotta, hogy valaki kintrıl beköszön. A nagyi bekísérte a váratlan vendéget, és ıt is az asztalhoz ültette. A szomszéd néni unokája volt az, Robi. Pistától
egy évvel idısebb. A fiúk tavaly nyáron ismerkedtek meg, Robi is éppen akkor nyaralt a
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mamájánál, mikor Pista is itt volt. Tízóraizás közben felelevenítették a közös nyári emlékeket, és már meg is volt a tervük, mit csinálnak evés után:
Elıször kimegyünk a tóhoz, találtam jó lapos köveket és kacsázunk, utána felmászunk a cseresznyefára, meglessük, hogy van-e valami a fészekben, aztán…- halkult el a
beszédük kifelé menet.
Ebédre várlak titeket! – kiáltott utánuk Teri néni.
Aki örült, hogy ismét itt van Robi, olyan jól összebarátkozott a két fiú a múlt nyáron.
Sajnos idén nyáron Robi nem nyaralt itt, mert táborban volt. Viszont édesapjának most a
közelben van üzleti dolga, és egy hetet töltenek a szomszéd néninél.
Már elmúlt az ebédidı, még az uzsonnaidı is, és ısz lévén kezdett szürkülni, mire Pista
elıkerült. Még kezet sem mosott, leült az asztalhoz, és neki látott az élménybeszámolójához.
Mindenki csodálkozva figyelte, mennyire megváltoztatta a Robival töltött napja. Miután a
mondandója végére ért, édesanyja megkérdezte:
Nem felejtettél el valamit?
Ja, nem mostam kezet, és úgy ültem asztalhoz – és már szaladt is Pista megmosni a
kezét.
Még van valami – mondta anya csendesen a nagyi felé fordítva tekintetét.
Pistába ekkor nyilallt bele, hogy miért is vágyott annyira
eljönni.
A padlás…- hajtotta le szomorúan a fejét. – Bocsánat,
nagymama, tudom, megígértem, sajnálom – suttogta alig
érthetıen.
Semmi baj, apád segített helyetted is – válaszolta
nagymamája.
Pistának már nem is volt olyan örömteli a Robival eltöltött
napja, hiszen csalódást okozott nagymamájának, mivel nem
teljesítette ígéretét. És rájött arra, hogy a régi emlékek
felelevenítése miatt új élményektıl esett el.
A hőség, a kitartás, ragaszkodás ahhoz, amit megígértünk, fontos jellemvonás. „Az ígéret
szép szó, ha megtartják, úgy jó!” – állítja egy magyar közmondás. De a Bibliában is találunk
utalást arra, hogy könnyelmően ne ígérgessünk: „Csapdába esik, aki valamit meggondolatlanul odaszentel, mert a fogadalomtétel után hiába bánkódik.” (Példabeszédek 20,25)
Urbán Miklósné (Mesi néni)

SUDOKU
Rajzold meg a hiányzó képeket! Minden
sorban, minden oszlopban az összes
képnek szerepelnie kell, de ezeken belül
mindegyik csak egyszer fordulhat elı.
Régen tekercsekre írtak, és olajmécses
mellett kellett papírra vetni Isten igéjét.
De Isten Szentlelke vezette a prófétákat,
és a Biblia minden szava az elsıtıl az
utolsóig Jézus Krisztusról szól. İ az
alfa és az ómega, a kezdet és a vég!
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ISMERD MEG ISTENT – Isten szavahihetı

Isten igaz. Ez egyfelıl azt jelenti, hogy igazságosan ítél, másfelıl azt, hogy minden, amit
mond, igaz, vagyis megtartja a szavát (szavahihetı). Ez a két dolog szorosan összefügg, de
most csak az utóbbiról szeretnék elmondani néhány gondolatot. Isten önmagát úgy írja le a
Bibliában, hogy megbízható, szavahihetı: „Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem
teljesít?” (4 Mózes 23,19) Isten tehát, amit mond, azt meg is teszi. Ez az İ esetében nemcsak
azt jelenti, hogy akarata szerint cselekszik, hanem hatalmában is áll megtenni bármit, amit
mond. Isten szavának igazsága mögött, tehát Isten szuverén hatalma a garancia!
„…amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.” (Róma 4,21)
Istennek saját ígéreteivel kapcsolatban van egy egészen sajátos kijelentése, amelyet a 2.
Korintusi levél 1. fejezetének 20. versében olvashatsz: „Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ıbenne (Jézus Krisztusban) van az igen, és ezért általa van az ámen is...” Biztos lehetsz abban – ez az igehely erre utal -, hogy a hallatlanul nagy számú isteni ígéret csak
az Úr Jézusban, mint Messiásban nyeri el a beteljesedését! Isten legcsodálatosabb ígéretét a
mi üdvösségünkre vonatkozóan tette. Talán arra gondolsz, hogy Isten az ısatyáknak, – Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak – is tett ígéreteket. Valóban így van, de ezek lényegük szerint
valójában a Messiással kapcsolatos üdvígéretek voltak. Az Úr Jézus, a Messiás – úgy is
mondhatnám – Isten utolsó szava, végleges Igenje, és İ a Kulcs, amely az Isten ígéreteinek
tartalmát megnyitja, és valósággá teszi. A Jelenések könyvében (3,14) így olvassuk „Ezt
mondja az Ámen...” Itt az Úr Jézus beszél. Így az Úr Jézusnak, mint beszélınek, ez a bemutatkozása egy címben összefoglalja számunkra mindazt, ami eddig meg lett prófétálva felıle.
Szigorúan véve ennek a címnek ez az egyetlen alkalmazása a Bibliában, amely közvetlenül az
Úr Jézusra vonatkozik. İ az „Ámen”.
Az „ámen”-t többnyire csak az imádkozásból ismerjük. Amikor „ámen”-t mondasz az ima
végén, akkor azt fejezed ki vele, egyetértesz az imádkozóval: „Azt szeretném, hogy így legyen, így történjen!”. De mit jelent ez a héber szó, amely átkerült elıször a görög, latin, majd
a modern európai nyelvekbe? Ámen = „úgy legyen”, „valóban”, „ez bizonyára igaz”. Mint
kifejezést használja a Biblia „biztos/bizony”, „szilárd”, „megbízható” értelemben is. A Biblia
ismeri az „ámen” megkettızését is, amikor valamit hangsúlyozni akar. Az Úr Jézus, amikor
hangsúlyozni szeretett volna valami általa kinyilatkoztatott igazságot, akkor azt mondta: „Bizony, bizony…”, amely a görög szövegben úgy hangzik: „Ámen, ámen…”. A János evangéliumában 25 ilyen igehelyet találtam, ahol ezt olvashatod! Érdekes, hogy legtöbbjük üdvösségünkre vonatkozó kijelentést tartalmaz, mint például: „ha valaki nem születik újonnan, nem
láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3) vagy „ha valaki nem születik víztıl és Lélektıl, nem
mehet be az Isten országába.” (Jn 3,5) továbbá „aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki
elküldött engem, annak örök élete van; sıt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az
életbe.” (Jn 5,24). Önmagáról pedig határozottan állítja az Úr Jézus: „mielıtt Ábrahám lett
volna: én vagyok.” (Jn 8,58) Jézus az „Örök Ámen”, Isten kijelentett szava. İ az, akinek
nemcsak minden szava igaz, amit mondott, hanem övé lesz az utolsó szó is! İ lesz az, aki
nemcsak véghezviszi Isten minden ígéretét, amit az övéinek tett, hanem végrehajtja Isten
ítéletét is mindazokon, akik nem hallgattak rá! Az, hogy Jézus az „Örök Ámen” hangsúlyozza Isten abszolút szuverenitását, aki az „Igaz”. Igazat szól, és igazságosan ítél!
Hajagos-Tóth Katalin
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HOGYAN KÖVETHETEM JÉZUST MINT A KIRÁLYOMAT?
1. Nem kételkedsz szavában, a Bibliában. Szereted
İt, és elhiszed, hogy
meghalt érted a Golgotán.
Bőneiddel tehát az Úr
Jézushoz kell menned, és
bocsánatát kérned!
2. Fogadd el Isten felkínált kegyelmét, és bocsánatát. Mert azt ígéri,
hogyha megvallod bőneidet, hő és igaz İ, megbocsátja minden bőnödet.
Isten látja szívedet, tudja,
hogy ıszinte voltál-e hozzá.
3. Csak az hisz Jézusban
igazán, aki engedelmeskedik szavának. Ha Te
Isten gyermeke vagy,
akkor minden dolgodban
Isten vezetésére hagyatkozol, és nem a saját fejed
után mész.
4. Az evangélium örömhír. Ha szereted az Úr
Jézust, akkor tovább adod
a jó hírt másoknak is.

REJTİZKÖDİ IGE
Melyik igét rejtik a képek, Péter 2. levelének 1. fejezetébıl? Olvasd össze a képek elsı betőjét!
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TUDOD-E?

Ti kértétek, és mi írunk nektek: „Máté evangéliuma – a beteljesült próféciák tárháza”
Tudod-e, hogy mit jelent a prófécia szó? A
szó görög eredető, jelentése az isteni üzenet
hirdetése. (forrás: internet) A próféta pedig az
a személy, aki az isteni üzenetet közvetíti más
emberek felé. (forrás: Magyar értelmezı kéziszótár)

Isten üzenete (próféciája) nem elsısorban a
jövendıre vonatkozó kinyilatkozásokat tartalmazza, hanem inkább azt, hogyan találhatunk hozzá! Ezért a próféták elsısorban kortársaik szívét akarták megnyerni Istennek.
Ugyanakkor mégis azt kell, mondanunk, hogy
a próféciákban a jelen és a jövı csodálatos
összhangban és egyensúlyban jelenik meg.
Nagyon sokszor a próféta kortárasainak kijelentett büntetése, ígérete, egy távolabbi jövıbe mutató büntetést vagy ígéretet is tartalmaz.
A beteljesült próféciák tényét egyedül a Bibliában találhatod meg azért, mert a Bibliát
Isten ihlette (ihlet: alkotásra serkent, létrehozásban segít – forrás: Magyar értelmezı kéziszótár).
Hiszen csak egy mindenható és mindentudó
Isten jelenthet ki teljes bizonyossággal olyan
dolgokat, eseményeket, melyek csak a jövıben fognak megtörténni. Sok bibliai prófécia
olyan pontosan beteljesült, hogy a kritikusok
azt állítják, beteljesülésük után írták le azokat.
De az ilyen állítások valótlanok. Isten mindenható és nem kötik az idıbeli korlátok.
Isten az, aki rendelkezik a jövendölés képességével (Ézsaiás 41,21-26; 42,8, 9; 46,8-10). A
bibliai próféciák, amelyek igaznak bizonyultak, nem utólagos szerzıségre utalnak, hanem
az isteni ihletés bizonyítékai!
Máté evangéliuma nagyon sok ószövetségi
próféciát tartalmaz, amelyek az Úr Jézus elsı
eljövetelekor beteljesedtek. Tudod-e ki volt
Máté? Életérıl nem sokat lehet tudni, de az
biztos, hogy Jézus 12 tanítványának egyike
volt. Saját evangéliumában Máténak nevezi
magát, míg Márk és Lukács Lévi névvel emlí-
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ti. Egy bizonyos Alfeusnak volt a fia, de valószínőleg nem testvére Jakabnak, az Alfeus
fiának, mert ezt a tényt nem említi a Biblia.
Foglalkozását tekintve vámszedıként élt
Kapernaumban, amely Heródes Antipás
uralma alá tartozott. Mint vámszedı a római
adókat hajtotta be saját népétıl, ezért megvetették ıt. Munkája közben szólította meg ıt az
Úr Jézus, és Máté azonnal engedelmeskedett
a hívásnak. A Biblián kívüli források szerint
15 éven át prédikált Palesztinában, majd pogány népek közé ment hirdetni az evangéliumot. Halálával kapcsolatban több feltevés is
létezik. Az egyik szerint egy hóhér szúrta le
hátulról, miközben kitárt karokkal imádkozott. Egy másik hagyomány szerint Máté
máglyán halt meg. Ismét más hagyomány úgy
tudja, hogy a máglya az apostol imádságára
kialudt, és késıbb Núbiában halt meg békességben.

Tudtad-e, hogy Máté evangéliumát a keresztyén ókor bizonysága szerint arám nyelven
írta (Jézus korában zsidó nép által beszélt nyelven), és ebbıl arra lehet következtetni, hogy a
zsidó honfitársai számára készült. Meg akarta
értetni velük, hogy Jézus a zsidóknak megígért Messiás. Jellemzı rá a „hogy beteljesedjék” szólásmód, és sok ószövetségi idézettel alá is támasztja állításait. Mivel Máté Jézust mint megígért Messiást, a zsidók királyát
mutatja be, ezért evangéliumát gyakran egy
oroszlánnal jelképezik.
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Csak ízelítıül néhány prófécia (valóban töredék!), amelyekre Máté hivatkozik az evangéliumában, és az Úr Jézus betöltötte:
Máté
igehely

Máté szöveg

Ószövetségi prófécia szövege

Prófécia
igehely

1,23

"Íme, a szőz fogan méhében, fiút szül, akit
Immánuélnek neveznek" - ami azt jelenti:
Velünk az Isten.
Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda
fejedelmi városai között, mert fejedelem
származik belıled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék
az, amit az Úr mondott a próféta által:
"Egyiptomból hívtam el fiamat."
Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és
mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és
láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak,
halottak támadnak fel, és szegényeknek
hirdettetik az evangélium, és boldog, aki
nem botránkozik meg énbennem."
hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a
próféta által: "Példázatokra nyitom meg
számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki."
Azután leköpték, elvették tıle a nádszálat, és
a fejéhez verték.

Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni:
Íme, egy fiatal nı teherben van, és fiút
fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.
Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belıled származik az, aki uralkodni fog
Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.
Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat.

Ézsaiás
7,14

2,6

2,15

11,4-6

13,35

27,30

27,35

Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin;

Mikeás
5,1

Hóseás
11,1

Akkor kinyílnak a vakok szemei, és
megnyílnak a süketek fülei. Szökellni
fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a
néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában.

Ézsaiás
35,6

Mert példázatra nyitom számat, ısrégi
titkokat akarok hirdetni.

Zsoltárok
78,2

Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam
el a gyalázkodás és köpködés elıl.
Megosztoznak ruháimon, köntösömre
sorsot vetnek.

Ézsaiás
50,7
Zsoltárok
22,19

MI A KÜLÖNBSÉG?
Nem tükörképei egymásnak, mert 7 különbség van közöttük. Keresd meg ezeket!

„Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nı teherben van, és fiút fog szülni, és
Immánuélnak nevezik el.” (Ézsaiás 7, 14) Immánuél jelentése „Velünk az Isten”
Hajagos-Tóth Katalin
Aranyablak VI. évfolyam 2. szám / 2015. DECEMBER
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Words:
•
•
•
•
•

wise [waɪz] = bölcs
major [meɪɪər] = nagyobb, fontosabb
lit [lɪt] = meggyújtott
wreath [riɪθ] = koszorú
during [djɪərɪŋ] = közben

•
•
•
•

guide [gaɪd] = vezetı
gospel [gɪspl] = evangélium
eagerly [iɪgəliɪ] = buzgón, nagyon
remind [rɪmaɪnd] = emlékeztet

Made by Audrey Mehl
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OVI - SAROK
SZÍNEZD KI a képet a számok alapján:

Hódi Eszter és Hódi Márton
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MIÉRT NINCS NAPTÁR?
Naptár – a rajzaitokkal – technikai okok miatt most nem készült az újsághoz. Szíves elnézéseteket
kérjük!

MIRİL OLVASNÁL?
Írd meg nekünk, hogy milyen témáról olvasnál szívesen a 2016. decemberben megjelenı
számunkban! Ötleteidet vasárnaponként a gyerekóra idején bedobhatod az „ötletládába”, amelyet
erre a célra elhelyezünk a gyülekezeti terem sarokszobájában.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
•

Gyermek bibliakör (3-14 évesek részére): minden vasárnap 1000 órától a Lelkészi Hivatalban (Nyíregyháza, Luther tér 14.)
Mandabokor gyerekóra (3-14 évesek részére): minden hónap 3. vasárnapján 830 órától
Rozsrét (3-14 évesek részére): minden hónap 3. vasárnapján 1500 órától

•
•

MEGFEJTÉSEK (2015.május):
MI A KÜLÖNBSÉG?

A számokkal rajzolt kép:

REJTİZKÖDİ IGE

„… láttam új eget és új földet, mert az elsı ég és az elsı föld elmúlt” Jel 21,1
KERESD MEG!
behemót, leviatán

SUDOKU

Az Aranyablak legközelebbi számának tervezett megjelenése: 2016. május
Várható témánk: A szabadság (benne ti kértétek: Mózes)
Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu, ahol az Aranyablak is olvasható.
Szerkesztette: Hitoktatói, Gyermek- és Ifjúsági Munkacsoport; Lektorálta: Adámi László – evangélikus lelkész
Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belsı használatra, ingyenes terjesztésben
Elérhetıségünk: Email: arany.ablak@freemail.hu
Megjelenik: évente két alkalommal, 1100 példányban
Készült: Grafit Nyomda R Kft, Nyíregyháza
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