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ELőSzÓ
az emberi élet tele van eseményekkel. Némelyikük jó és örömteli. mások inkább 
szomorúak. isten azonban mindegyiknél jelen van. sőt: nemcsak nézi, hanem 
mellettünk áll, együtt örül velünk – vagy éppen velünk szomorkodik. a Bibliában 
számtalan olyan történet van, amely élethelyzetekről szól. ezeket végignézve lát-
hatjuk, hogyan van jelen isten az események hátterében: mit tanácsol egy-egy 
élethelyzetben, vagy hogyan segíti az emberi élet folyamatát.

a héber „öt tekercs” olyan bibliai történeteket tartalmaz, melyek izrael egy-
egy nagy ünnepéhez kapcsolódtak. ezek a történetek azonban túlmutatnak az 
ünnepeken és a mindennapi életünkre szóló üzeneteket is tartalmaznak.

Instrukció a piktogramokhoz

olyan kérdéseket, témákat tartalmaz, melyek az óra bevezeté-
sét, a közös gondolkodást, témafelvetést segítik.

az adott lecke tényanyagát hozza röviden. ismereteket és hát-
térinformációkat.

olyan bibliai igéket tartalmaz, amelyek közös gondolkodásra al-
kalmasak a téma kapcsán. ezeket az igerészeket javasolt a Bibli-
ából közösen átolvasni és feldolgozni.

az adott témához tartozó, kiemelt fogalmak rövid magyarázata.

a közös gondolkodást, órai feldolgozást segítő feladatok, illetve 
a témához kapcsolódó projektek.
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I. Isten ünnePeLnI HÍV

Beszélgessetek az alábbi idézetről! 

Az ünnepekről
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. ölts fekete ruhát. Ke-
féld meg hajad vizes kefével. tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, 
ami a köznapok szertartása és feladata. az ünnepet nemcsak a naptárban írják 
piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen kö-
rülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! az ünnep a különbözés. az ün-
nep a mély és varázsos rendhagyás. az ünnep legyen ünnepies. legyen benne 
tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. 
s mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a 
megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. az 
ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.

s nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. az élet elhoz másféle, láthatat-
lan ünnepeket is. ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.” 

(márai sándor: Füveskönyv)

1. Ünnep: kapcsolj ki, hogy bekapcsolódhass! 
Ünnepek és hétköznapok
az emberi életnek van ritmusa. Napjaink többnyire hasonlóan telnek: felkelünk, 
táplálkozunk, tanulunk, elvégezzük feladatainkat, megéljük emberi kapcsolata-
inkat, szórakozunk, pihenünk, alszunk. az ember egy megszokott és jól bevált 
rendszerben éli hétköznapjait, azonban a testnek és a léleknek szüksége van arra, 
hogy legyenek másféle napok is. ilyenkor kilépünk a megszokott napi rutinból és 
máshogy töltjük az időt. előfordul, hogy egyszerűen csak pihenünk, de igényeljük 
az emelkedett pillanatokat is. vágyunk megállni, megpihenni.

a teremtés történetében olvassuk, hogy amikor isten világító testeket helye-
zett az égre, azért tette, hogy elválassza a nappalt az éjszakától, és „meghatározó 
jelei legyenek az ünnepeknek, napoknak és az esztendőknek” (1móz 1, 14).
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a negyedik parancsolat, amellett hogy a munkáról szól, felhívja a figyelmün-
ket a pihenés és az isten előtt való megállás fontosságára. isten ünnepelni hív: 
kilépni a munkából és megtapasztalni az élet más lehetőségeit. az ünnep kilátó-
torony: más nézőpontból lehet szemlélni az életet.

2. Ünnepeink 
az ünnepek kialakulása az emberek életének egy-egy jelentős eseményéhez (szü-
letés, esküvő), a régi kultúrákban a mezőgazdasági munkákhoz, vagy az év minő-
sített napjaihoz (napforduló), természeti jelenségekhez (telihold) kötődött. ezek 
aztán a történelem folyamán alakultak, változtak. voltak, amelyek feledésbe me-
rültek, de újak is születtek. 

ünnepeinket több csoportba sorolhatjuk: vannak családi ünnepek (pl. szü-
letésnap), nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.), egyházi 
ünnepek (karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd). a legtöbb alkalommal ezek 
össze is kapcsolódnak egymással, hiszen a keresztelő családi és gyülekezeti ese-
mény egyaránt. Nemzeti ünnepeinken gyakran van istentiszteletet, és a legna-
gyobb egyházi ünnepeinkhez (karácsony, húsvét) általában családi összejövetelek 
is kapcsolódnak.

egyházi ünnepeink mindig isten egy-egy jelentős üdvtörténeti tettéhez kö-
tődnek, amelyek arról szólnak, hogy ő gondviselőnk és megváltónk. az ünnep 
emlékezés, de egyben lehetőség is arra, hogy üzenete személyessé váljon, és igaz 
legyen a magunk életére is. az ünnep lényege, a megváltó Úrral való találkozás. 
isten nem változik: ami régen megtörtént, megtörténhet ma is. vajon észrevesz-
szük, vagy elszalasztjuk ezt a lehetőséget?

3. Hogyan ünnepelünk?
az ünnepek összekötnek:

• elődeinkkel, hiszen láncszemek vagyunk nemzedékek hosszú sorában. 
azokra emlékezünk, amire elődeink is emlékeztek, és ahogy ők megértet-
ték az ünnepek lényegét, úgy érthetjük meg mi is és adhatjuk tovább.

• a most élőkkel, mert az együttes ünneplés közösséget teremt. ugyanazt 
élhetjük át, amit a másik ember, mégis egészen egyedi módon. saját sze-
mszögünkből nézve az eseményeket.

• istennel, mert újra rácsodálkozhatunk megváltó munkájára. Ha már 
átéltük, megerősödhetünk benne. Ha még nem, akkor felfedezhetjük en-
nek a találkozásnak lehetőségét.
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számos ünnep köré különböző szokások épültek, amelyeknek egy része azonban 
elveszni látszik. gyakran tapasztaljuk az ünnepek kiüresedését, azt, hogy éppen a 
lényeg hiányzik. sokszor csak a külsőségek maradnak. éppen ezért fontos, hogy az 
ünnepek lényegét keressük meg a külsősségek helyett.

4. Izrael ünnepei

az „öt tekercs” könyvei (ruth, eszter, Prédikátor, énekek éneke, Jeremiás siralmai) 
izrael egy-egy ünnepéhez kapcsolódnak. ezeket meghatározott rend szerint olvas-
sák az adott ünnepen. ebben igazít el az alábbi táblázat:

Műfaj A zsidó ünnep neve Mire emlékeznek?

Ruth történeti Hetek ünnepe (aratási 
ünnep)

Hálaadás a sínai hegyen adott törvényekért 
(tízparancsolat).

eszter történeti Purim a Perzsa Birodalomban kísérletet tettek a 
zsidóság felszámolására. ezen az ünnepen a 
megmenekülésért adnak hálát.

Prédikátor tanítói lombsátrak ünnepe a 40 éves pusztai vándorlás során isten ve-
zette népét és gondot viselt róla.

Énekek éneke tanítói Páska isten szabadító tettére emlékeznek, amikor 
kivezette népét egyiptomból.

Jeremiás siralmai prófétai gyásznap Böjtöt és gyászt tartanak, emlékezve a jeru-
zsálemi templom lerombolására.

e könyvek tartalma, üzenetei túlmutatnak izrael keretein. olyan kérdésekkel, örö-
mökkel és nehézségekkel foglalkoznak, amelyekkel mindennapi életünk során 
mindannyian találkozunk.
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2 Mózes 12, 26-27 izrael számára a megmaradás kulcsa volt, hogy a nemzedé-
kek továbbadták egymásnak ünnepeiket. így minden generáció megismerhette 
istent, mint szabadító urat.

Ézsaiás 58, 6-14 az istennek tetsző ünneplés leírása.

Ámósz 5, 21-24 isten elmarasztalja népét, mert rosszul élnek az ünnep lehetősé-
gével. milyen az istennek tetsző ünneplés?
Máté 22, 1-14 a menyegző az eljövendő üdvösség kedvelt jelképe, egyszersmind 
maga is ünnepi alkalom. Keressetek összefüggéseket az ünnep és az üdvösség 
között!

1. csoportonként válasszatok ki egy-egy egyházi ünnepet és beszéljétek meg, 
milyen szokások kapcsolódnak hozzá!

2. Kis csoportokban tervezzetek meg és készítsetek elő egy családi, egyházi, 
vagy iskolai ünnepet!

3. Nézz utána, hogyan kapcsolódnak össze keresztyén ünnepeink pogány 
ünnepekkel!

4. milyen népszokások, énekek és étkezési szokások kapcsolódnak az egyes 
ünnepeinkhez? melyek azok a szokások, amiket megőrizhetünk, mert nin-
csenek ellentétben a szentírás üzenetével?

5. Készítsetek plakátot „miért jó ünnepelni?” címmel, vagy reklámozzatok 
egy adott ünnepet!

6. az egyházi ünnepeket általában a templomban ünnepeljük. Hogyan lehet-
ne a templomi alkalom mellett otthon, szűk családi körben is emlékezni? 
Készíts erre tervet!

7. az elmúlt években több új ünnep is megjelent hazánkban (valentin-nap, 
Halloween…) Járjatok utána ezek eredetének és tartalmának! vitassátok 
meg, szükség van-e ezekre, és hogyan egyeztethetők össze hitünkkel!
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II. AKI ISTEnT váLASzTjA: RuTH KönyvE

Beszélgessetek arról, hogy ki, mi alapján választ vallást!
• mennyire a saját döntésetek, hogy egyházhoz tartoztok?
• a ti döntésetek volt, hogy egyházi iskolában tanultok?
• szerintetek miért fordulhat elő, hogy van, aki másik felekezetet választ, 

mint amihez sokáig tartozott?

Idegenből családtag
ruth könyve rövid, novellaszerű írás a Bibliában. a bírák korának vége felé ját-
szódik. olyan történetet mond el, amely során bepillantást nyerünk egy család 
életébe és fennmaradásába. azt is megtudhatjuk, hogy később milyen szerepe 
lesz ennek a családnak az egész nép, izrael életére nézve. a történet meglepő volt 
abban a korban, hiszen nem volt jellemző, hogy egy nő önként, magától választja 
a zsidó vallást.

1. A történet
Naomi és férje elimelek, valamint két fiuk éhínség miatt Betlehemből móáb föld-
jére megy. itt elimelek hamarosan meghal. mindkét fiú móábi nőt vesz feleségül: 
orpát és ruthot, majd a két fiú is meghal.

az éhínség után Naomi visszatér hazájába, s bár mindkét menyét arra biztat-
ja, hogy maradjanak móáb földjén, ruth követi őt Betlehembe.

Férj nélkül mindkettejükre nehéz sors vár. a mózesi törvények kedvezménye-
ket adnak a szegényeknek. ruth ezzel a lehetőséggel él, mikor az aratást követően 
kalászt szedeget Boáz földjén. Boáz, aki Naomi néhai férjének, elimeleknek közeli 
a rokona, megkedvelte ruthot. Jóindulata jeleként segíti őt munkájában és gon-
doskodik róla. izraelben ekkor hatályban volt a sógorházasság (levirátus) törvé-
nye. ez azt jelenti, hogy ha egy férfi gyermek nélkül hal meg, özvegyét az elhunyt 
férj közeli rokona veszi feleségül, hogy utódja születhessen. elimelek legközelebbi 
rokona nem tudja teljesíteni ezt az előírást. a sorban ezután Boáz következik, aki 

HittanModulfuzet - Az ot tekercs üzenete_A_modul.indd   9 2014.07.03.   12:12:10



10    Ószövetségi BiBliaismeret – Kiegészítő modul

örömmel vállalja a kötelességet. Feleségül veszi ruthot, ezt követően gyermekük 
születik, aki az Óbéd nevet kapja. őt az akkori törvények szerint Naomi fiának te-
kintették. Óbédnek  majd dávid király lesz az unokája.

2. veszteségek és újrakezdés
vannak olyan helyzetek, amikor nehéz döntéseket kell meghoznunk. előfordul, 
hogy valami már nem olyan, mint régen volt és jó lenne újat kezdeni. ilyenkor 
kényelmetlenné válik a helyzetünk, s talán nem is mindig tudjuk megfogalmazni, 
hogy mi a probléma. aztán mikor látjuk a bajt, a rosszat, ki kell találnunk, hogy 
mit kezdünk vele. mit teszel, ha azt veszed észre, hogy zsákutcába jutottál és vala-
min változtatni kell? Be mered-e vallani, hogy tévedtél, rosszul döntöttél? mersz 
változtatni, vagy maradsz inkább a biztosnál, a már ismertnél? mennyire könnyen 
változtatsz, vagy kezdesz valami újba?

Próbák, nehézségek adódhatnak kényszerből. elimelek és Naomi az éhínség mi-
att más országban kezd új életet, mint ahogy ma is sokan azt gondolják, hogy 
máshol jobban boldogulnak majd. azonban hiába költöznek el, nehézségek ott is 
adódnak. ráadásul több haláleset is történik a családban, így Naomi és menyei 
átélik a gyászban a veszteséget és fájdalmat. innen kell elkezdeni újra felépíteni 
az életüket.

Próbák, nehézségek adódhatnak a saját döntéseink, választásaink nyomán is. 
ruth önként mond le otthonáról és követi Naomit egy idegen országba. ez nem 
jelenti azt, hogy könnyű útja lesz. el kell fogadtatnia magát az új környezetben, be 
kell illeszkednie. Hűsége és kitartása azonban áldások sorát nyitja meg számára.

3. Isten terve és megvalósulása
előfordul, hogy nem tudjuk, mi miért történik az életünkben, főleg akkor, ha rossz 
dolgok sora van mögöttünk. máskor vannak véletlennek tűnő fordulatok, esemé-
nyek, amelyekből a végén a vártnál jobban kerülünk ki. ruth történetében sok ne-
hézséggel kellett megküzdeni a szereplőknek. Néha nehéz döntéseket hoztak; látszó-
lag véletlen események is történtek, de a végeredmény minden várakozást felülmúlt.

sokszor csak utólag visszanézve látható, hogy a már megtörtént események-
nek volt értelme.

miközben Naomi, ruth és Boáz meghozták a maguk döntéseit, Isten a hát-
térben munkálkodott: ruth gyermekének unokája az a dávid király lett, akit ott 
találunk Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának nemzetségtáblázatában (máté 
1,5). Isten tervei nem csak a múltban ismerhetők fel, hanem a jövő szempont-
jából is fontosak.
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sógorházasság: Ha egy férj fiú utód nélkül halt meg, akkor a férj testvérének 
(vagyis az asszony sógorának) kötelessége volt az özvegyet feleségül venni. Ha így 
gyermek született, akkor az az elhunyt férfi nevét viselte.
szegények törvénye: izrael törvényei védték a rászorulókat. a gabonát nem volt 
szabad learatni a mező széléig és az elhullott szálakat sem szedhették össze, hogy 
a szegényeknek is jusson a termésből (3mózes 23, 22)
novella: irodalmi műfaj, egy szálon futó, rövidebb elbeszélés. csodás elemeket 
nem tartalmaz. múltban játszódó történetet mond el, aminek a jelenre vonatkozó 
üzente van.

Ruth 1, 16-17 ruth döntése mögött komoly elhatározás áll: vállalja a másik em-
bert, annak népét, családját és istenét is. ez utóbbi abban az időben különösen 
komoly döntés volt. mi miről mondanánk le, és mit vállalnánk istenért és a másik 
emberért?

1. Képzeljetek el és játszatok el egy olyan történet, amiben új rokonként ide-
gen néphez tartozó, (esetleg más bőrszínű) ember érkezik a családotokba!

2. Folytassatok vitát arról, hogy ott kell-e hagynia az embernek szülőföldjét 
és családját akkor, ha úgy gondolja, máshol jobban boldogulhat! milyen 
érveket és ellenérveket fogalmaznátok meg?

3. a művészetek, sport és tudomány területéről keressetek olyan személye-
ket, akik magyarországra települve, vagy innen eltávozva lettek híresek!

4. Képzeld el, hogy te vagy ruth, Boáz vagy Naomi! Készíts egy naplót (blo-
got) vagy csak egy rövid feljegyzést arról, hogyan élted meg a története-
ket! más szereplőt is választhatsz!

5. válasszatok ki ruth könyvéből egy érdekes jelenetet és keressetek többféle 
megoldást rá!
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6. Hogyan jelenik meg ez a téma az irodalomban? gyűjtsetek példákat! 
Beszélgessetek erről!

 „…Ha majd úgy látod, minden elveszett: 
inkább, semmint hordani itt a jármot, 
szórd a szelekbe minden régi álmod; 
ha úgy látod, hogy minden elveszett, 
menj őserdőkön, tengereken túlra 
ajánlani fel két munkás kezed.

 
menj hát, ha teheted.

 itthon maradok én! 
Károgva és sötéten, 
mint téli varjú száraz jegenyén. 
még nem tudom: 
jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
de itthon maradok…”

 (reményik sándor: eredj, ha tudsz)

7. melyek azok a döntések és történések ruth könyvében, amivel nem értesz 
egyet, és mi az, ami ma is működne?
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III. ITTHon-oTTHon: cSALád éS HűSég

1. miért élünk családban? előny-hátrány összegyűjtése. Honnan jöttél? mit 
örökölsz? Kire hasonlítasz? igaz-e a mondás: „vagyunk, amik voltunk, le-
szünk, amik vagyunk”? Beszélgessetek róla!

2. Fejezd be a megkezdett mondatokat!
• a családban az a jó, hogy …
• a családban az a nehéz, hogy …
• olyan családot szeretnék, ami …
• ezt teszem a családomért: …

Ahol adhatok és kaphatok – a család
a család az első közösség az életünkben. ide születünk, itt tapasztaljuk meg elő-
ször a szeretetet és elfogadást, itt tanuljuk meg az alapvető, mindennapi élethez 
szükséges dolgokat. a családi közösség határozza meg értékrendünket, erkölcsün-
ket és hitünk szempontjából is nagyon fontos, hogy mit hozunk otthonról. van 
lehetőségünk folytatni a hagyományokat, de változtathatunk is rajtuk.

a család lelki, gazdasági közösség, alapsejtje a társadalomnak és az egyház-
nak is. ideális esetben otthon, menedék, ami biztos hátteret, alapot jelent éle-
tünkben. 
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14    Ószövetségi BiBliaismeret – Kiegészítő modul

a családokkal, azok szerepével kapcsolatban is sok változás történt és történik. 
ezt rendszerezi az alábbi táblázat:

A család egykor A család ma

több nemzedék élt együtt. többségében kétgenerációs család (szülők és gyer-
mekek) él együtt.

a családok döntő része együtt maradt. sokan nőnek fel csonka családban (valamelyik szülő 
egyedül neveli a gyermeket).

Kevés volt a válás. egyre többször fordul elő, hogy egyedül maradt, de 
már gyermekes szülők találnak egymásra és egyesü-
lésükből új család születik.

a család tagjai sok időt töltöttek együtt. a szülők sok munkája miatt gyakran egyre kevesebb 
idő és figyelem jut egymásra.

a család szoros életközösségben élt. a tágabb család tagjai sokszor egyre nehezebben 
tudják tartani egymással a kapcsolatot.

isten az első emberpárnak az uralkodás és szaporodás parancsát adta. a gyermek, 
az utód isten ajándéka az ember számára. mégis tragikusan látjuk már Ádám és 
éva gyermekeinél a családon belül megnyilvánuló erőszakot, Jákób és ézsau ese-
tében az irigységet és csalást. mivel az ember és isten kapcsolata megrendült, 
ennek következménye kihat a családra, a családtagokkal való kapcsolatra is. csa-
ládunkat, amiben felnövünk, nem választjuk, hanem készen kapjuk, de ez életünk 
nagy lehetősége is egyben. Jövendőbeli családunkról, házastársunkról mi dön-
tünk, ez egy másik nagy lehetőség. mindkét családban (a mostaniban és a jöven-
dőbeliben is) lehetőségek és feladatok sokasága rejlik számunkra. tele vagyunk 
kihívással. mit tanulhatunk ruth könyvének üzenetéből?

Mintacsalád? – Ruth és Boáz példája
ruth történetében számos családi válsággal találkozunk (férj elvesztése, gyer-
mektelenség, beilleszkedés problémája), végül mégis jól alakul minden. ehhez 
azonban bátor döntésekre van szükség:

• Ruth úgy érezte, ki kell tartania anyósa mellett. Hűsége nemcsak sza-
vakban nyilvánult meg, hanem cselekedetekben is: gondoskodásban, 
támogatásban. Biztosan voltak az együtt töltött idő alatt nehéz pillanatok, 
de hűségét nem adta fel.

• Boáz komolyan vette korának egyik számunkra meglehetősen furcsa 
törvényét, a sógorházasságot. megtörténhet, hogy olyan elvárásai vannak 
istennek felénk, amelyek nem tűnnek logikusnak, vagy éppen megszokot-
tnak. isten nagyobb összefüggésben látja az eseményeket, mint mi. az ő 
szavát követve ott is jókat készít, ahol mi előre nem látjuk. az is előfordul, 
hogy a családban várnak el tőlünk olyat, ami nehéznek és rossznak tűnik. 
isten még ezekben a helyzetekben is készíthet lehetőségeket, áldásokat.
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• Az 5. parancsolatban Isten a szülők iránti tiszteletet kéri. ez sokszor 
erőfeszítéssel jár. Könnyű észrevenni mások hibáit, főleg a családban. isten 
nem gondolja, hogy a családunkban hibátlan emberek vannak, sőt nagyon 
jól tudja, hogy ez nem így van. ennek ellenére azt kéri, hogy vegyük észre a 
másikban a jót, azt, amiért tisztelhetjük!

• ruthot befogadta egy új család és egy egész nép. otthont adtak neki, ahol 
mindenestül, a múltjával együtt elfogadták őt. Keresztyén emberekként 
minden kapcsoltunkban, különösen családunkban is gyakorolhatjuk ezt.

• Isten elfogadó és befogadó. az ő gyermekeiként családjának tagjai le-
hetünk. Hűsége soha nem múlik el. épp ezért egy új családot is jelenthet a 
gyülekezet, egy keresztyén közösség, a testi család mellett.

Efezus 6, 1-4 Pál apostol elvárásokat fogalmaz meg a gyermekekkel és szüleikkel 
szemben is. gondold végig, mit szeretnél kapni te a szüleidtől, és mit szeretnél 
majd megadni a gyermekeidnek!

Ruth 2-4 Boáz számos módon kimutatja hűségét és elfogadását. gyűjtsd össze 
ezeket!

1. Beszélgess szüleiddel, nagyszüleiddel! Készíts családfát legalább a dédszü-
leiddel bezárólag! milyen érdekességek vannak családod múltjában? min-
den családtag mellé írj egy-egy jellegzetes tulajdonságot, vagy jellemzőt!

2. csoportonként gyűjtsetek össze olyan szabályokat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy egy család jól tudjon működni! Beszéljétek meg közösen, 
milyen eredményre jutottatok! milyen szerepek vannak egy családban? 
gyűjtsétek össze a saját családi szabályaitokat, majd gondoljátok végig, mi 
az, ami jelenleg is működik, és mit szeretnétek másként!

3. gyűjtsetek történeteket a valós életből, irodalmi alkotásokból, vagy filmek-
ből, sorozatokból, amelyekben a hűség, mint érték jelenik meg!

4. Keresd meg ruth könyvében azokat az értékeket és döntéseket, amiket te 
is szeretnél követni!

5. Hasonlítsd össze a Pál apostolnál található házirendeket! (efezus 6, 1-4; 
Kolossé 3, 20-21)!
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Iv. „SzERETnI TEHozzád 
SzEgődTEM” – énEKEK énEKE

1. milyen jelképei vannak a szerelemnek? miért ezeket használjuk, melyik 
mit fejez ki? van-e igazi és örök szerelem?

2. Beszélgessetek a következő idézetről: „még nem szerettem, nem tudtam, 
hogy mit kell szeretni; és szerettem volna szeretni: a szerelmet szerettem: 
kerestem, mit szeressek...”(augustinus)

3. mit gondolsz a következő gondolatokról?

„a szerelem magánügy! Ne szóljanak bele! tudom, mire van szükségem!”
„a szerelem csupa csalódás!”
„mi tegyek, hogy szeressenek?”
„mit tegyek, hogy szerelmes legyek?”

Az énekek énekéről 
az énekek éneke különös könyve a szentírásnak, hiszen egy szerelmi történet 
elevenedik meg benne. valójában azt mondhatjuk, hogy ebben a szerelmi költe-
ményben egy férfi és egy nő, salamon és szulamit egymásra találásáról van szó.

a könyv címe hagyományosan énekek éneke. az eredeti héber cím így is fordít-
ható: a legszebb ének. a könyv felépítése az egymásra találás útját írja le: a sze-
relmesek vágyainak, érzéseinek bemutatását követően a két fél keresi egymást, 
majd találkoznak. Közben olvasható egy leírás a menyasszony szépségéről. a köl-
teményből azt is megtudhatjuk, hogy az egymás felé közeledve, a kapcsolatukban 
akadályokat kell leküzdeniük és nehézségekkel kell szembenézniük. ennek ellené-
re végül a szerelmespár egymásra talál, megpecsételik szerelmüket, házasságot 
kötnek.

salamon izrael bölcs királya volt, aki – a kor szokásainak megfelelően – gazdagsá-
gának hirdetésére háremet tartott fenn. 700 főrangú és 300 másodrangú felesége 

HittanModulfuzet - Az ot tekercs üzenete_A_modul.indd   16 2014.07.03.   12:12:10



az öt teKercs üzeNete     17

volt. az énekek énekében azonban egyetlen nő iránt érzett, semmihez nem ha-
sonlítható érzéseiről olvashatunk.

az ókori keleten a menyegzők köré komoly rítusok, szertartások épültek. Például a 
vőlegény és a menyasszony számára trónt állítottak fel. az esküvő idejére gyakor-
latilag (amely egy hétig is tarthatott) királyként és királynéként tekintettek rájuk. 
ez szokás még néhány helyen ma is fellelhető.

értelmezési lehetőségek

1. Allegorikus értelmezés
az allegória egy egész művön, vagy hosszabb műrészleten keresztül vezetett szó-
kép. alapja általában metafora, amelyben a fogalmi és a képi sík minden ponton 
megfeleltethető egymásnak. az énekek énekét sokáig kizárólag allegorikusan ér-
telmezték. a házasság a szentírásban számos alkalommal jelenik meg isten és 
izrael kapcsolatának kiábrázolásaként. az egyház ezért a könyv üzenetét úgy ér-
telmezte, hogy Krisztusnak az egyház iránti hűségét és mindent legyőző szerete-
tét tárja elénk. ezen értelmezés szerint a leírtak mögött nincs valós történet, a 
vőlegény isten, a menyasszony pedig az ő választott népe. ez az értelmezés nem 
teljes.

2. Szó szerinti értelmezés
az énekek éneke kizárólag a szerelemről szól, de azt isten ajándékaként mutatja 
be. salamon korában a többnejűség meglehetősen elterjedt volt, ezzel szemben 
a könyvben az igaz szerelem, mint érték jelenik meg. e felfogás szerint az énekek 
éneke pusztán egy, a Biblia keletkezésének korában, és a kor költői eszközeinek 
felhasználásával megírt szerelmi költemény.

3. Tipologikus értelmezés
a tipológia bibliai vonatkozásban azt jelenti, hogy ószövetségi képekben, esemé-
nyekben, személyekben valamilyen újszövetségi történés, személy előképe jele-
nik meg. ez az értelmezés abban különbözik az allegorikustól, hogy megtörtént 
eseménynek tekinti a leírtakat. salamon valósággal beleszeret az egyszerű, de 
szép és megragadó szulamitba,és megtapasztalja a monogám szerelem értékét. 
sokan nem fogadták el, hogy egy egyszerű szerelmi történet szerepel a szentírás 
lapjain, ezért keresték annak mélyebb értelmét. a könyv ezen értelmezés szerint 
egyszerre beszél az emberi szerelemről, valamint isten és ember kapcsolatáról.
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Énekek éneke 3, 4 „Máris megtaláltam, akit lelkemből szeretek”. Bátor kijelen-
tés és meggyőződés ez. Benne van a keresés izgalma, reménysége és talán néha 
reménytelensége is. mégis, eljuthat az ember oda, hogy kétség nélkül ki tudja 
mondani: megtaláltam, és szeretni tudom teljes szívemből a másikat.

Énekek éneke 3,5 „Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja!” 
a szerelemnek ideje van, amit gyakran siettetne az ember. szerinted mit jelent 
felkelteni a szerelmet? mikor van itt az ideje? mire kell vigyázni?

1. Keressetek híres költőktől származó szerelmes verseket! Jegyezzétek fel, 
hogy kinél találtok olyan gondolatokat, amelyek hasonlóak az énekek éne-
kében megfogalmazottakhoz!

2. együttesek, énekesek szívesen énekelnek a szerelemről. elemezzétek egy-
két zeneszám szövegét! milyen erkölcsi értékek jelennek meg ezekben a 
szövegekben? melyek azok a megnyilvánulások, amelyek nem állnak meg 
a szentírás mércéje szerint?

3. mi a véleményetek arról, hogy a Biblia ilyen nyíltan és személyesen beszél 
a szerelemről?

4. mit mond a Biblia, mikor lehet foglalkozni a szerelem témakörével? mitől 
óv?

5. Ha isten férfinak és nőnek teremtette az embert, akkor miért korlátozza 
ezt a kapcsolatot? mit jelent a paráznaság fogalma?
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v. KERESEM Az oLdALBoRdáM…

Beszélgessetek a következőkről:
• a szerelmesek barátok is?
• van-e barátság fiúk és lányok között?
• Hogyan fogalmaznátok meg, mi a szerelem?

van-e recept a szerelemre?
az énekek éneke példát ad számunkra az odaadó, lángoló szerelemre, amit min-
denki szeretne átélni. az, hogy a szentírás beszél a szerelemről, arra tanít, hogy 
ezt is lehet jól, istennek tetszően megélni. a szerelem isten szerint is az élet szer-
ves, fontos része.

amikor isten megteremtette az embert, közösségbe teremtette. az ember két leg-
fontosabb kapcsolata: az istennel és a másik emberrel való közössége. életünknek 
ez a két legnagyobb kérdése: ki az én istenem és ki az én társam?

az első emberpár történetében számos fontos üzenet áll előttünk a férfi és nő, fiú 
és lány kapcsolatára vonatkozóan (i. mózes 2).

• Isten mondja: „nem jó az embernek egyedül lenni”. urunk tudja, hogy 
társra van szükségünk, olyanra, akivel kiegészítjük egymást, aki a másik 
felünk.

• „Alkotok” – istennek van elképzelése nemcsak személyes jövendőnkről, 
hanem társunkról is. az alkotás, formálás, mindig időbe telik. isten minket 
is alkot, formál, hogy készen legyünk majd, és remélhetjük, hogy ugyanezt 
teszi társunkkal is: készíti, formálja számunkra.

• „Hozzáillő” – a társ nem lesz ugyanolyan, de teljesen más sem. a két fél 
passzol egymáshoz. ez nem jelenti azt, hogy minden rögtön, tökéletesen 
illik egymáshoz, mint egy puzzle. azt, hogy egymáshoz passzoljunk, tanul-
nunk is kell, sőt néha súrlódások szükségesek ahhoz, hogy az egymáshoz 
tartozás még teljesebb legyen.
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• Segítőtárs – egy jó kapcsolat mindkét fél számára inspiráló. olyan 
közösség, amiben együtt, egymást segítve jutunk előre. Nem jó az a kapc-
solat, ami hátráltat, és nem segít kibontakozni. egy működő kapcsolatban 
tudunk segítőtárssá lenni és segítséget elfogadni.

• oldalborda – férfi és nő egymás mellé rendelt társak. egyenrangúak és 
egyiknek sem szabad uralkodni a másikon. az egyenlőség azonban nem 
jelenti azt, hogy egy kapcsolatban, házasságban ugyanazokat a szerepeket 
kell betölteni, ugyanazokat a feladatokat kell végezni.

• Elhagyja apját és anyját – az embernek érettnek kell lenni a kapcsola-
tra. tartós, működő kapcsolat olyan felek között valósulhat meg, akik 
lelkileg, szellemileg érettek rá, a maguk lábára állnak, vagyis képesek 
lassan, fokozatosan leválni a szülőkről. természetesen ez nem a kapcso-
latok megszakadását, hanem átalakulását jelentheti. amikor kapcsolatba 
lépünk, mindig újat kezdünk, de ehhez szükséges helyére tenni, vagy 
lezárni a többi kapcsolatot.

• Ragaszkodik – a szerelem érzelem, olyan felfokozott lelkiállapot, ami hihe-
tetlen erőket szabadít fel az emberben. a lángolás azonban idővel kisebb 
lehet, és meg is szűnhet. örök szerelem nem létezik. de egész életen át 
tartó szeretet, amit senki más iránt nem érez és tanúsít az ember, igen. 
a ragaszkodásban benne van a döntés, akarat, a másikat mindig vállalni 
akaró elkötelezettség. a ragaszkodás tartósabb lehet, mint a lángoló sze-
relem.

az Újszövetség nyelve, a görög háromféle szót használ a szeretetre: erósz, fília, 
agapé. ezek között fokozatosság figyelhető meg.

Erósz: többnyire testi vonzalmat jelent, a másik kívánására épül. ez az Újszövet-
ségben nem fordul elő, ám a korabeli általános nyelvhasználatban nagyon elter-
jedt
Fília: testvéri, emberbaráti szeretet, amely a másikat értékei miatt becsüli
Agapé: a szeretet legmagasabb szintje, odaadó, a másikat maga elé helyező, ön-
zetlen szeretet, amely elfogadja a másikat, hogy az mássá lehessen
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1 Mózes 2 
Énekek éneke 8, 6-7 a szerelem elköteleződéshez vezethet. a jegyeseket, háza-
sokat összeköti egy mindenki számára látható jel, a jegygyűrű. ez azonban csak 
külső jele annak, amit az ember a szívében hordoz: fontos, hogy a belül dőljön 
el, pecsételődjön meg a kapcsolat. a szerelemben jelen van a szenvedély. mi-
lyen lehetőségeket és veszélyeket rejt magában a szenvedély? van-e különbség 
szerelem és szenvedély között? miért hasonlítható a szerelem ereje a halál ere-
jéhez?

I. Korinthus 13, 1-13 a szeretet himnusza az egyik legismertebb szakasza a szent-
írásnak. Pál apostol úgy vezeti be, hogy olvasói számára a legkiválóbb utat mu-
tatja meg. a szeretet, ami itt előttünk áll, példaértékű az ember számára. számos 
helyen emlékeztet urunk arra, hogy szeretnünk kell egymást, növekedni kell a 
szeretetben. a szerelem nem a tetőpont, viszont a szerelemből lehet érett, sem-
mi máshoz nem hasonlítható, odaadó szeretet, amiről ezen a helyen beszél Pál 
apostol. az odaadó szeretetre a legtökéletesebb példát Jézus Krisztus adta a szá-
munkra. a szeretet isten kegyelmi ajándéka, azaz akkor tudunk így szeretni, ha 
elfogadjuk az istentől jövő szeretetet és azt sugározzuk tovább.
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1. mi a különbség a szerelem és a szeretet között? Beszélgessetek róla!
2. létezik-e örök szerelem? Keressetek fel a családban, idősebbek között 

olyan párokat, akiknek közös élete példaértékű számotokra.! Készítsetek 
velük interjút, hogyan kezdődött kapcsolatuk, és hogyan tudtak kitartani az 
egymás iránti szeretetben!

3. gondoljátok végig csoportokban, majd beszéljétek meg közösen, hogy mi 
szükséges ahhoz, hogy valaki érett, tartós kapcsolatot tudjon létesíteni!

4. milyen szerelmeket, házasságokat ismertek a sztárok világából, vagy ro-
mantikus filmekből? miben hasonlítanak és miben térnek el ezek salamon 
és szulamit szerelmétől? mennyire fedik a filmek a valóságot?

5. milyen az ideális nő/férfi?
a) Fiúk és lányok külön csoportokban gyűjtsék össze, hogy milyen elvárá-

saik vannak a másik nemmel kapcsolatban! az elvárásokat rangsorolni 
is kell!

b) Fiúk és lányok külön csoportokban gyűjtsék össze és rangsorolják, hogy 
szerintük a másik nemhez tartozók mit várnak tőlük!

c) az a. és b. feladat eredményeit hasonlítsátok össze és próbáljatok egy-
séges következtetéseket levonni! Készítsetek erről plakátot!
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vI. KInéL vAn A BöLcSEK KövE? 
– A PRédIKáToR KönyvE

• Beszélgessetek arról, mi a különbség bölcsesség és okosság között!
• mi a véleményetek erről az idézetről: „a nem-tudás tudása a tudás kezdete” 

(szókratész)

élet: hiábavalóság, életcél, öröm?
minden ember életében újra és újra visszatér az a kérdés, hogy mi az élet értel-
me? miért vagyunk a földön? az első ilyen időszak, amikor választ keresünk erre, 
éppen a tizenéves kor, hiszen szeretnénk megtalálni, önmagunkat, helyünket, cé-
lunkat. ezt követően azonban egész életünkben, nagy sorsfordulóknál, újrakezdé-
seknél, vagy épp nehézségekben újra és újra választ keresünk arra, hogy mi az élet 
értelme, jó irányba haladnak-e a dolgaink.

1. Bölcsességirodalom
az ószövetségi bölcsességirodalom üzenete, hogy az élet célja isten felől érthető 
meg legteljesebben. az ember élete véges, isten pedig örökkévaló, mint ahogy 
rendelkezései is. ezért az ember istent és parancsolatait számításba véve találhat-
ja meg önmagát, a bölcsességet, és nyerheti meg jövőjét.

az Ószövetség öt tanítói könyve közül három alkotja a bölcsességirodalom 
csoportját: a Jób, a Példabeszédek és a Prédikátor könyve.

a Prédikátor könyvének szerzője „dávid fia, Jeruzsálem királya” (Préd 1,1), 
amiből salamonra, izrael bölcs királyára következtethetünk. a bölcsességiroda-
lom kedvelt műfaj volt az ókorban. a leghíresebb alkotások e téren is az ókori gö-
rögországban, egyiptomban születtek, de az izrael körüli országokban is írtak ilyen 
műveket. a bölcsességirodalom arra keres választ, hogyan kell az embernek élni, 
amit az emberi tapasztalatokra és a tudomány eredményeire építve próbál meg-
fogalmazni. a zsidó bölcsességirodalom, s benne a Prédikátor könyve, azonban 
egy ponton jelentősen eltér más korabeli alkotásoktól. a bölcsességet, az emberi 
élet értelmét nem önmagában, hanem mindig istennel vizsgálja.
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2. „Minden hiábavalóság?!”
a Prédikátor nem elméleteket készít, hanem igyekszik megvizsgálni mindazt, ami-
re az emberek általában fontosnak tartania, és amire felteszik az életüket. a kö-
vetkezőket veszi sorra:

öröm és élvezetek A felhalmozott gazdagság jó alap ahhoz, hogy az anyagi javak elérhetővé 
váljanak. azonban ezen túl mindig vannak új célok, megszerzendő javak. a 
munkával azonban sok fáradság és vesződés járt, míg végül kijelenti, hogy 
végső soron az egésznek semmi haszna nincs.

Bölcsesség A bölcsesség, tudás hasznosabb a tudatlanságnál, de a bölcs ember sorsa 
végső soron ugyanaz lesz, mint a tudatlané és nem fognak rá emlékezni. a fel-
halmozott tudást, vagy vagyont az ember olyanra hagyja, aki nem dolgozott 
érte és könnyen lehet, hogy eltékozolja.

Munka Szorgalmas és kitartó munkával lehet vagyont szerezni. azonban a munká-
val is, de a vagyonnal is sok aggodalmaskodás és vesződés jár együtt.

életöröm A gazdagság önmagában nem nagy érték a Prédikátor szerint, ezzel szembe-
megy az emberek általános felfogásával. emlékeztet arra, hogy a tekintély is 
és a gazdagság is elmúlik. a munkát önmagában magasabb értéknek tartja, 
mint a munka során megszerzett vagyont. Jézus Krisztus is utal arra, hogy 
nem földi, hanem mennyei kincseket kell gyűjtenünk.
Az ember által birtokolt javak Isten ajándékai. a Prédikátor szerint jó, ha az 
ember tud ezzel a felelősséggel élni, ez azonban nem zárja ki, hogy élvezze 
mindazt, amit megszerzett. az anyagiakkal lehet hálásan, örömmel élni! ez 
többet ér, mint a vagyon értelmetlen felhalmozása, de természetesen nem 
tékozló életre biztat. az arany középutat lehet megtalálni a felelős életvitel és 
józan életöröm mezsgyéjén.

a Prédikátor rendre azt a következtetést vonja le, hogy „minden hiábavalóság”. 
ezzel azonban nem az a célja, hogy az ember mindent csak kritizáljon és értékte-
lennek tekintsen. azt sem mondja, hogy minden ugyanolyan értékes. Figyelmün-
ket az istenfélő életre szeretné irányítani.

Prédikátor 9, 7-10  isten akarata, hogy az ember élvezze az életet. Hálás lehet az, 
aki alapvető szükségeiben nem szenved hiányt, aki látja munkája gyümölcsét és 
társ van mellette. istent mint ajándékozót láthatjuk itt. Biztatást is kapunk, tegyük 
meg, amire lehetőségünk van, éljünk jól a kínálkozó alkalmakkal! ugyanakkor ol-
vasunk figyelmeztetést is, isten meg fogja ítélni tetteinket (Préd 11, 9). az em-
bernek tudnia kell, hogy a holtak hazájába fog érkezni. ez nem a pokol, hanem a 
halál állapota. az ide vezető út már az életben elkezdődik. a mai ember is élvezni 
szeretné az életet, gyakran ennek rendel alá mindent, nem gondol a jövőre. a Pré-
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dikátor üzenete nem ezt az életvitelt támogatja, hanem a felelős, jövőre gondoló 
életet, amiben szintén meg lehet találni az örömöket.

Prédikátor 10, 1-20 – összehasonlítást olvashatunk a bölcs és ostoba magatar-
tásról. a bölcs ember előrelátó, higgadt, megfontolt és tevékeny. az ilyen ember 
áldás a környezete számára. ugyanakkor az ostoba ember is ér el sikereket, juthat 
magas pozícióba és jelentős hatást gyakorolhat másokra. ez azonban nem teszi őt 
bölccsé, isten szemében ugyanúgy ostoba marad.

1. olvassátok el egy-egy csoportban a Prédikátor egy-egy fejezetét! Keres-
setek olyan közmondásokat, szólásokat, amelyek rokonságot mutatnak a 
Prédikátor üzeneteivel!

2. Folytassátok a Prédikátor gondolkozását! válasszatok ki olyan célokat, 
amelyek ma fontosak az embereknek! mutassátok be, melyik milyen 
előnnyel és hátránnyal jár! arányban van-e a befektetett idő és energia az 
elért célokkal?

3. tartsatok vitafórumot! alkossatok két csoportot: az egyik hangoztassa azt, 
hogy minden lehetőséget ki kell élvezni, a másik pedig a szigorú józansá-
got képviselje! Próbáljátok egymást meggyőzni, fogalmazzátok meg, mi az 
arany középút!

4. a Prédikátor józan életörömre biztat, azonban sok keresztyén azonban in-
kább örömtelennek tűnik. mit gondoltok, miért? számodra milyen keresz-
tyén lenne jó példa? egy keresztyénnek mindig örülnie kell?

5. Készítsetek és játszatok el egy-egy rövid jelenetet, amiben bemutatjátok 
a bölcs és az ostoba ember életét a Prédikátor könyve alapján! a jelenet 
lehetséges jelenetei:
a) az osztálykirándulás tervezése 
b) egy iskolai ünnepség megszervezése 
c) Pénzt találtok az öltözőben…

6. Járjatok utána annak, hogy különböző híres emberek hogyan, milyen 
értékek mentén építették fel az életüket! milyen, a Prédikátor könyvében 
előforduló értékek jelennek meg náluk? (pl. szkeptikusok, deisták) milyen 
különbségek és azonosságok vannak a Prédikátor könyvében olvasottakkal?
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vII. FIATALSág BoLondSág?

Hogyan élsz az időddel? Készíts napi, heti táblázatot, mivel mennyit foglalkozol, és 
mire nem jut időd, amire kellene!

Az idő szolgái és az idő ura

1. Az idő
az idő a Prédikátor könyvében önálló témaként jelenik meg. isten örökkévaló és 
változatlan, ellenben az ember múlandó, változó. mindennapi tapasztalatunk is 
az, hogy az idő nincs a kezünkben. a mai ember szinte állandóan időzavarban 
van. Nincs időnk egymásra, feladatainkra. ez sokszor rossz érzést kelt bennünk: 
türelmetlenek vagyunk másokkal és magunkkal szemben is.

A Prédikátor arra tanít, hogy mindennek rendelt ideje van. az időfolyam-
ban, amiben élünk nem minden pillanat alkalmas mindenre: Isten az idő ura, aki 
elkészíti az emberek számára az alkalmas időt. az ember beavatkozni nem tud, 
de megtanulhat ezzel helyesen élni. Bölcs az, aki felismeri, hogy mikor, mit kell 
cselekednie. 

az ember gondolkodik múltról és jövendőről, a múltat értékeli, a jövőt terve-
zi. Különösen nagy munka a jövő tervezése, hiszen a jelenből próbálunk következ-
tetéseket levonni, azonban nincs senki, aki tudna minden, a jövőben bekövetkező 
változást, ezért gyakran rossz döntéseket hozunk.
mit tanít az időről a Prédikátor könyve?

• isten az idő ura.
• a jó és rossz napokban is számos lehetőséget készített el isten az ember 

számára.
• istenben bízni azt jelenti, hogy semmiben nem vagyok egyedül.
• lehet élvezni a szép időket, amikkel isten ajándékozza meg az embert.
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2. Fiatalság és idős kor
amikor az ember fiatal, kevésbé foglalkoztatja az a kérdés, hogy egyszer majd 
kevesebbet fog bírni, eljár az idő felette és megöregszik. a legtöbb család ma már 
nem többgenerációs, nem él együtt több nemzedék, keveset találkoznak egymás-
sal. Nincs idő megérteni a másikat, emiatt gyakran nehéz elviselni a nemzedékek 
közötti különbségeket. ez, valamint egyre gyorsabban változó világunk is növeli a 
generációk közötti ellentéteket.

a Prédikátor arra emlékeztet, hogy a fiatal ember időssé válik majd egyszer. 
Nem mondja azt, hogy egyik, vagy másik korszakában élő ember értékesebb len-
ne, arról viszont szól, hogy az embernek a jelen mellett gondolnia kell a jövendő-
jére is. van, amit ma megtehetek, évek, évtizedek múlva azonban már nem. (Préd 
12)
mit tanít a Prédikátor fiatal korunkra vonatkozóan?

• törekedjünk a jókedvre, örömre. (Préd 11,9)
• vágyaink szükségesek a céljaink eléréséhez. de nem minden vágyat kell 

megvalósítanunk. szükséges istenre figyelnünk, hiszen ő ítél meg minket. 
(Préd 11, 9b)

• őrizzük meg szívünket a bosszúságtól és a rossztól! az életemért én 
magam vagyok a felelős, ezért döntenem kell, hogy mit engedek hatni a 
lelkemre.

• visszavonhatatlanul jönnek az életünkben nehezebb időszakok, akár 
körülményeink, akár korunk miatt, ezért jó, ha mindenkor, már fiatalon is 
gondolunk teremtőnkre. (Préd 12,1)

a mindent kipróbáló Prédikátor végső következtetése, hogy az istenfélelem és az 
Úrnak való engedelmesség a helyes, igaz élet titka.

Kronosz és khairosz: kétféle időfogalom a görög nyelvben. a kronosz az időfo-
lyamot jelenti, ami mérhető. a khairosz a minősített időt, amit isten készített el 
valamire az ember számára.
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Prédikátor 3 ellentétpárokon keresztül rajzolódik ki előttünk, hogy nem minden 
idő alkalmas mindenre, illetve minden idő alkalmas valamire. Nemcsak a jó dol-
goknak van ideje, hanem mindennek ideje van. az időfolyamban vannak alkalmas 
idők különböző dolgok megtételére. minden terv szerint, a maga idejében törté-
nik meg. ezeket emberi igyekezettel lehetetlen megváltoztatni, mindent azonnal 
akarunk. az ember azt teheti, hogy elfogadja azt, ami adatik és keresi az idő urát. 
megpróbálja megérteni, hogy minek, miért akkor van az ideje, amikor mert akkor 
nem vív meg értelmetlen harcokat.

Prédikátor 12 az ember élete megállíthatatlanul a halál felé tart, ezért szükséges 
már fiatal korban a teremtőre gondolni. az időskorban is fellelhetők a szépségek, 
az isten által elkészített ajándékok. azonban az öregkort meghatározza az, hogy 
hogyan élek fiatalként és majd felnőttként.

1. Készíts tablót az eddigi életedről, amin elsősorban ne időrendben szere-
peljenek az események, hanem egy-egy ábra, jelkép mérete mutassa azok 
jelentőségét számodra! mi az, ami nagy jelentőségű, mi az, ami kevésbé 
fontos eddigi életedben?

2. Beszélgess családod idősebb tagjaival! milyen nehézségekkel találkoztak, 
hogyan élték meg azokat? milyen döntéseket hoztak és mit csinálnának 
másként? milyen tanulságokat tudsz levonni ebből a saját életedre nézve?

3. Készítsetek kettéosztott naplót a füzetbe! gyűjtsétek össze a fiatalság és 
öregség előnyeit és hátrányait!

4. a Préd 12-ben az időskorról szól egy allegória. csoportban írjatok hasonlót 
a fiatalságra vonatkozóan!

5. tegyetek fel kérdéseket a Prédikátornak akár az időről, akár az időskorral 
kapcsolatban!
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vIII. SzABAd-E SíRnI, HA Fáj? 
– jEREMIáS SIRALMAI

Beszélgessetek a következőkről:
• a testi, vagy lelki szenvedés a nehezebb?
• a sírás: ciki vagy megkönnyebbülés?

Még Isten is elhagyott?

a szenvedés, veszteség mindig embert próbáló időszak. ilyenkor újra kell építeni 
az életünket. miért engedi isten, hogy fájdalmas dolgok történjenek? Jeremiás 
siralmai ilyen helyzetbe vezetnek bennünket.

1. A történelmi helyzet
Kr. e. 587-ben isten választott népének addigi legnagyobb tragédiája következett 
be. a babiloni seregek ostroma sikerrel járt, Jeruzsálemet elfoglalták, ezt köve-
tően pedig lerombolták a templomot. mivel a jeruzsálemi szentély a zsidóság 
egyetlen temploma, lerombolása után nincs hol bemutatni az áldozatot. Áldozat 
bemutatása nélkül pedig nincs bűnbocsánat, mert nem lehet isten kiengesztelni 
más úton. mivel sokan azt gondolták, hogy isten nem engedi meg a templom 
pusztulását, ezek után az emberek teljesen kétségbe estek: hol van a mi istenük? 
miért engedte meg a pusztulást? végleg elfordult tőlük? ez a helyzet ihlette a 
könyv szerzőjét műve megírására.

2. A könyv jellemzői
Jeremiás siralmai egy siratóének, amit a Jeruzsálem eleste miatt érzett gyász és 
fájdalom ihletett. verselése csaknem egyedülálló. az 1-4.fejezet akrosztikonban 
íródott, azaz a héber ábécé 22 betűjével kezdődnek az egyes versek. az 1. 2. és 
4. fejezet 22, a 3. 66 verset tartalmaz, itt háromversenként figyelhető meg az ak-
rosztikon.
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a gyászos énekben elsiratott „halott” maga Jeruzsálem városa, ugyanakkor a 
panasz hangján maga a „halott”, Jeruzsálem és Júda népe is megszólal. érdekes 
kettősség ez, ami emlékeztet arra az érzésre, amit időnként mindenki átél: bár 
élek, a lelkem mégis nehéz fájdalmakat hordoz. 

3. A panaszénekek
a Bibliában többnyire a zsoltárok könyvében találkozunk panaszénekekkel. Közös 
ezekben, hogy az ember nem fojtja magába az  érzéseket, hanem kibeszéli ma-
gából. mégis több ez puszta kibeszélésnél. a panaszénekek sajátossága ugyanis 
éppen az, hogy a bajban az emberi segítség mellett, isten vigasztalásával is szá-
mol, aki vele együtt hordozza terheit. a panaszénekek között egyéni és kollektív 
énekeket is találunk attól függően, hogy az aktuális  nehézség egy személyt, vagy 
egy teljes közösséget sújt. elgondolkodtató, hogy a bibliai panaszénekek írói is 
hasonló problémákkal harcolnak, mint mi. rajtunk múlik, hogy a terheink felis-
merését követően ki merjük-e próbálni a bibliai javaslatot, és kérünk-e segítséget 
istentől a harcainkban?

4. jeruzsálem romlása
isten Jeruzsálemet választotta ki, hogy ott legyen a lakhelye. Hegyen épült, erős, 
jól védhető, sokak által bevehetetlennek tartott város. szépségéről számos köl-
teményt olvashatunk. a templom azt üzeni, hogy isten a népével lakik, és mégis 
elfoglalják a várost.

a város bukása történelmi okokkal is magyarázható. Bár pusztulása mindenkit 
szomorúsággal tölt el, nem érhette váratlanul az embereket.

a választott nép nem vette komolyan isten rendelkezéseit, nem gondolt a jö-
vőre, csak a pillanatnak élt. Hiába működött a kultusz, azt tisztátalanná, istennek 
nem tetszővé tették. isten figyelmeztető üzenetét tolmácsolták a próféták, most 
azonban ők sem kapnak kijelentést, nincs üzenet istentől, ugyanis a vallási veze-
tők, a papok és a próféták is vétkeztek. összefoglalva elmondható tehát, hogy a 
pusztulás okai elsősorban lelki-vallási eredetűek. a nagy nehézségeknek, buká-
soknak és terheknek lehet az az oka, hogy eltérünk isten útmutatásától.

siratóének: ószövetségi műfaj. eredetileg egy elhunyt hozzátartozói adták elő, 
később ezeket leírták és siratóasszonyok énekelték. a próféták siratóénekei ro-
konságot mutatnak ezzel. a különbség az, hogy az utóbbinál isten szólítja fel a 
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prófétát a nép elsiratására, illetve célja nem a megnyugtatás, hanem a bűnbánat-
ra való indítás.

panaszének: ószövetségi irodalmi műfaj, amelyben az egyén, vagy közösség is-
tentől kéri a bajok, nyomorúságok elhárítását. a panaszénekeket istentiszteleten 
adták elő.

JSir 1, 18-22 a teljes kétségbeesés ihleti ezeket a sorokat. az elhagyatottság ér-
zése azért is meghatározó, mert nemcsak a baj nagy, hanem nincs ember, aki se-
gítséget tudna nyújtani. egyetlen lehetősége van az embernek: az hogy istenhez 
forduljon. ahhoz, aki igazságos, aki elhozta a bajt az országra, de aki egyedüliként 
tud könyörülni.

1. végezzetek kutatómunkát! Keressetek olyan kultúrákat, államokat az  
emberiség történetében, amelyek hosszabb-rövidebb tündöklés után  
elbuktak! mi vezetett a bukásukhoz? Hogyan lehetett volna elkerülni? 
miért éledhetett újra izrael?

2. ti vagytok Jeruzsálem ostromának krónikásai. a város bevételét követően 
az utcákat járjátok. milyen kép fogad? Készítsetek interjúkat az emberek-
kel!

3. a reformáció korában jelentek meg a magyar költészetben a jeremiádok. 
ezek a panaszos hangvételű költemények az ország sorsán keseregtek. Ke-
ressetek ilyen költeményeket és hasonlítsátok össze Jeremiás siralmaival! 
milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel?

4. a magyar történelem is bővelkedik nagy összeomlásokban. milyen okok 
vezettek ezekhez? Hogyan sikerült talpra állni? milyen ünnepek kapcsolód-
nak a szomorúság és veszteség érzéséhez?

5. ma hogyan nézne ki egy panaszének? Ki és miért írhatna ilyet? Keress ilyen 
dalokat, verseket, vagy írj te is egyet!
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IX. cSAK vonSzoLoM A LELKEM…

a körülöttünk élő emberek számtalan problémával találkoznak, amit el kell hor-
dozni. ezek egy része komolyan próbára teszi az embert. mit gondoltok, melyek 
a legnagyobb nehézségek, amikkel egy ember találkozik? Hogyan változtatja meg 
egy probléma a mindennapokat? Beszélgessetek róla!

Az Úr érkezése...

1. „Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem…”
a. „Helyzetelemzés”
életünk során számos nehéz helyzetet kell átélnünk, például akkor, amikor elve-
szítünk valakit, vagy valamit, ami, vagy aki számunkra fontos. Hálásak lehetünk 
azért, mert nem élünk háborús időket, elkerülnek az éhínségek, vagy a nagy ter-
mészeti csapások, ugyanakkor érhetnek minket csalódások, betegségek, de vál-
hatunk valaminek vagy valakinek az áldozatává is. minden veszteség válság, olyan 
új helyzet, amiben meg kell találnunk önmagunkat, aztán pedig újra felépíteni az 
életünket. ez néha hosszú időbe telik.

a siralmak könyvében Jeremiás nem szépíti a helyzetet, amiben ő és a népe 
van. Nem leplezi a bajt, nem kisebbíti annak jelentőségét. elmondja, amit lát, 
tapasztal. sokan azt gondolják, mindig erősnek kell mutatkozni. van, aki úgy gon-
dolkodik, hogy egy hívő embernek sohasem szabad kétségbe esnie. ezzel szem-
ben a gyógyuláshoz, felépüléshez vezető út első lépése, hogy az ember őszintén 
végiggondolja a helyzetet, amibe került. Honnan indultam, és hol tartok most?

b. A helyzet keltette érzések
elgondolkodtál-e már azon, hogy van, aki nagy nehézségek között is tud örülni, 
más pedig a legkisebb baj láttán is kétségbe esik? miért van ez? Nemcsak a hely-
zetek különböznek, amikbe belekerülünk, hanem az is eltérő, ahogyan megéljük 
azt. mindannyiunkkal előfordul, hogy nagy terheket is elhordozunk. máskor ma-
gunk is meglepődve látjuk, milyen kis dolgok is ki tudnak mozdítani a lelki nyu-
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galmunkból. a siralmak szerzője is gyakran vall ellentétes érzelmekről, miközben 
a helyzete alapvetően nem változik. akármit érez is, isten elé viszi imádságában. 
az érzéseinket nem mindig könnyű megfogalmazni, ráadásul az is előfordul, hogy 
nem szívesen beszélünk róluk, vagy egyszerűen úgy gondoljuk, hogy senki nem 
ért meg minket. urunk ismeri szívünket, gondolatainkat. a bennünk megszülető 
érzéseket bátran rábízhatjuk imádságainkban.

2. „…átölelt az Isten…”
milyen isten? talán sokszor feltettük már magunknak ezt a kérdést. többnyire 
akkor, amikor valami nem úgy működött, ahogyan szerettük volna. a nehéz hely-
zetben hogyan látja istent Jeremiás?

• isten ítél. Haragja jogos, és ítéletének eszközei más népek (Jsir 1,10; 1,17).
• isten nem mindig válaszol. egy komoly, őszinte hitű ember számára is 

nehéz tapasztalat, ha az imádság hatására sem válik könnyebbé helyzete. 
mégis mindez nem akadály, hogy Jeremiás ne öntse újra imádságba kéré-
seit. 

• isten döntései megvalósulnak. ami választott népével történt, arról tudott 
az Úr, ez volt az ő konkrét akarata. döntése mégsem önkényes, hiszen az 
ember figyelmét előre felhívta tettei következményeire. döntései igazságo-
sak (Jsir 2,17).

• isten szabadító. Haragja nem tart örökké. az ellenséggel szemben a sze-
nvedőknek igazságot szolgáltat, ez pedig a szabadulásban valósul meg, 
amikor jóra fordítja övéi sorsát (Jsir 3, 31-33).

• az Úr uralkodik. Kezében van minden hatalom, ezért lehet hozzá fohász-
kodni, hogy meg tudjunk térni és oda tudjunk fordulni hozzá. meghallgatja 
a benne hívők kéréseit (Jsir 5, 19-22).

a siralmak könyvében látjuk, hogy isten haragszik az ember vétkei miatt, ugyan-
akkor szabadító istenként is bemutatkozik. az ember átélheti haragjának súlyát, 
ítéletének határozottságát, engedetlenségének következményét, de megláthatja 
szabadítását, megváltó akaratát és uralkodását is.

3. Találkozás: a megismert Isten válasza az én helyzetemre
lehet, hogy úgy tűnik, jelenlegi nehéz helyzetünk nagyon távol van attól, amit 
istenről tudunk. mégis megtanulhatjuk Jeremiástól, hogy a bánatban, alaposan 
végiggondolva helyzetünket, hogyan találhatunk mégis megoldást. isten ugyan-
is meg akar szabadítani. oda kell „kötnünk” magunkat ahhoz, amit önmagáról 
mond. régen a hajósok nagy viharban odakötötték magukat a hajó biztos pontjai-
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hoz, hogy esélyül legyen a túlélésre. Bánatainkban lehetőségünk van így odakötni 
magunkat urunkhoz és a hozzá való kötödésben születnek meg a megoldások. 
isten tehát arra biztat, ismerjük meg őt, Krisztusban értünk hozott vállalásait, és a 
vele való kapcsolatot megélve kiutat találhatunk.

JSir 3, 22-27 Ha ezt a szakaszt a szövegkörnyezetből kiragadva olvassuk, azt gon-
dolhatnánk, hogy egy hálaadó zsoltár szólal meg. az Úr a szabadító, szereti az 
embert, hűsége naponként megújul. az ember feladata, hogy várja csendben az 
Úr szabadítását. lehet, hogy ez nem könnyű, de bizonyosan bekövetkezik, hiszen 
isten jóságos.

JSir 5, 19-22 isten uralkodik. meglepő fordulattal zárul a könyv, hiszen a szerző 
az előző versekben éppen azt sorolja fel, hogyan bánt el az ellenség Jeruzsálem 
népével. mégis, minden tragédia ellenére nem azt mondja, hogy isten nincs, vagy 
távol van az embertől. isten tulajdonságairól nem lehet következtetni a körülöt-
tünk lévő dolgok alapján. az Úr akkor is uralkodik, ha éppen nem látszik az esemé-
nyeken. isten nem önkényes, örök uralma az ember menedéke minden baj között. 
a dolgok akkor vesznek jó fordulatot, ha az ember megtér hozzá.

1. gyűjtsétek össze, hogy mit gondoltok istenről: kicsoda ő! melyek a legfon-
tosabb tulajdonságai?

2. Hogyan viselkedik egy szomorú, nehéz helyzetben lévő ember a környeze-
tével? Hogyan lehet neki segíteni? 

3. mutassatok be kiselőadásban nehéz élethelyzeteket! (szegénység, haj-
léktalanság, árvaság…) mit élhet át az adott helyzetben élő ember? miért 
nehéz talpra állni? milyen kitörési lehetőségek adódnak? mit tehetünk 
azokkal, akik ilyen helyzetbe kerülnek?

4. egyházunk szerteágazó szeretetszolgálati tevékenységet végez. Nézzetek 
utána, milyen szolgálataink vannak! melyik áll hozzátok legközelebb és 
miért?
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5. Keressetek olyan embereket, akik nagy mélységből jöttek ki! akik elestek, 
de sikerült talpra állniuk. lehet közöttük történelmi személy, ma élő, híres 
ember, vagy ismerős, családtag.

6. az evangéliumok történeteit olvasva vegyétek sorra, milyen mélységeket 
élt át Jézus! mi jelenthetett neki testi, lelki gyötrelmet? milyen képet ad 
ezek által istenről?

7. Folytassatok vitát! Képzeljetek el egy-egy szomorú, nehéz élethelyzetet 
(betegség, haláleset, munkahely elvesztése…), amikor valakiben megren-
dül még az istenbe vetett hit is. Próbáljátok meggyőzni egymást a felől, 
hogy isten jelen van, vagy nincs jelen az adott emberi élethelyzetben, 
küzdelemben!
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X. KIRáLyné Egy IdEgEn 
oRSzágBAn – ESzTER KönyvE

Beszélgessetek az alábbi kérdésekről!
• több országban élnek magyarok kisebbségben. milyen nehézségekkel kell 

szembesülniük?
• a magyarországra áttelepült határon túli magyarok, vagy más néphez tar-

tozók számára mi jelenthet problémát a beilleszkedéssel kapcsolatban?

1. A babiloni fogság
a próféták évtizedeken keresztül figyelmeztették Júda vezetőit, s magát a népet, 
hogy amennyiben nem térnek meg, isten büntetéseként fogságba viszik a népet. 
a fogságba hurcolás két lépésben zajlott: az első zsidókat, köztük a vezető réteg 
jelentős részét, Kr. e. 597-ben telepítették ki. a második, immár nagyobb kite-
lepítés tíz évvel később, Kr.e. 587-ben, Jeruzsálem elfoglalását követően volt. a 
szülőföldjükről elszakított zsidókat a Babiloni Birodalom különböző területeire te-
lepítették át. a zsidó nép – bízva a próféták ígéretében – várta az újjáéledés és 
hazatérés idejét. Közben őrizték hitüket és hagyományaikat.

2. Hazatérés és maradás
az Újbabiloni Birodalom bukását követően, Kr. e. 538-ban a perzsa uralkodó enge-
délyt adott a hazatérésre. az izraelbe visszatérők számos nehézséggel találkoztak, 
de végül újjáépítették a templomot és Jeruzsálem várfalát (erről szól ezsdrás és 
Nehémiás könyve).

azonban közel sem tért haza mindenki. sokan voltak, akik berendezkedtek 
új lakóhelyükön, és bár őrizték örökségüket, nem akartak már visszatérni. ezzel 
elkezdődött a zsidó diaszpóra kialakulása. a diaszpóra az izraelen kívül, a sokfelé 
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minden részére szétszóródott zsidóságot jelenti. egy ilyen kisebbségben élő a kö-
zösségnek volt tagja eszter és nagybátyja mordokaj a Perzsa Birodalomban.

3. A történet
eszter könyve a Perzsa Birodalom uralkodójának udvarában játszódik. olyan dön-
tések születnek itt, amelyek befolyásolják a birodalom minden lakójának életét. a 
regényszerű történetbe bepillantást nyerünk, hiszen olvashatunk ezeknek a dön-
téseknek a születéséről. Bár a könyvben nem találkozunk isten nevével, világos, 
hogy az ő gondoskodó jelenlétét mutatja be ez az elbeszélés.

a történet kulcsszereplője eszter, még akkor is ha, nem őt látjuk a legtevéke-
nyebbnek: jókor van jó helyen és megfelelő pozícióban. szerepe jelentős, hiszen 
felismeri, hogy az ő helyzetében hogyan lehet mások segítségére, és népe javára.

a perzsa uralkodó, ahasvérós engedetlenség miatt megfosztja vasti királynét 
méltóságától, így új királynéra van szüksége. a tisztség elnyerése előtt másfél évig 
készítik fel a lehetséges jelölteket, köztük a zsidó származású esztert is, akinek 
nagybátyja (egyben gyámja), mordokaj, ahasvérós udvarában tölt be fontos pozí-
ciót. végül az uralkodó döntése szerint eszter lesz az új királyné.

mordokaj tudomást szerez egy, az uralkodó ellen készülő merényletről, amit 
eszter segítségével tudat ahasvéróssal, így az összeesküvés elbukik.

Hiába a jól végzett munka, az embernek akadnak ellenségei. így történik, hogy 
mordokajjal szemben egyre nagyobb gyűlöletet táplál Hámán, az uralkodó egyik 
kegyeltje, befolyásos vezető embere. ez csak fokozódik akkor, amikor mordokaj 
jutalmat kap a leleplezett összeesküvés miatt. Hámán tervbe veszi a zsidók kiirtá-
sát és vagyonuk elkobzását, és az erről szóló határozatot az uralkodó ki is hirdeti.

a zsidók nem politikai akcióba, szervezkedésbe kezdenek ebben a nehéz hely-
zetben, hanem gyászolnak és böjtölnek, majd mordokaj eszter közbenjárást kéri. 
Közben Hámán elhatározza mordokaj megölését.

eszter lakomát rendez, majd bevádolja ahasvérós előtt Hámánt, akit az ural-
kodó kivégeztet, majd visszavonja a zsidók elleni rendeletét. a zsidók ezt követő-
en elégtételt vehetnek, és elpusztíthatják ellenségeiket egy arra rendelt napon. 
szerte a birodalomban 75.000 ellenségüket ölik meg.

4. A púrim ünnep
az ünnep neve a púr (sors) szóból származik, amely megtartását mordokaj rendeli 
el. a zsidók legvidámabb ünnepüknek tartják, hiszen megmenekülésükre emlé-
keznek. az ünneplés részeként ajándékokat küldenek egymásnak, valamint rászo-
rulóknak segítenek. zsidó farsangnak is nevezik, mert a gyerekek beöltöznek, és 
aznap hangoskodhatnak a zsinagógában.
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diaszpóra (szórvány): az izrael földjén kívül élő zsidóságot jelöli. a szétszóródás 
több hullámban következett be isten büntetéseként, népe engedetlensége miatt.

Eszter 3, 1-11  Hámán felfogása egyáltalán nem egyedi. ebben a szakaszban egyér-
telműen lelepleződik, hogy mivé teheti a hatalom az embert: magát mások fölé 
emeli. Joggal várja el a megbecsülés gesztusát, de nem tartja tiszteletben a másik 
ember felfogását. a következő lépésben már általánosít: egy egész közösségen 
akarja megtorolni az őt ért sérelmet. az ember a hatalom birtokában torzul, míg 
isten, akié minden hatalom, szelíd, megváltó szeretettel közelít hozzá.

Eszter 4, 1-17  Hogyan lehet reagálni a rossz hírre? a megoldás nem a kétség-
beesés, vagy az, hogy tudomást sem vesznek róla. minden érintett böjtöt tart, 
vagyis isten elé állnak panaszukkal. a második lépés az emberi utak keresése. 
eszter – mordokaj szerint – nem véletlen kerül pozícióba, isten tervében ott van 
feladatuk. az ember felelőssége kettős: szólni annak, aki tehet valamit és nem 
elhallgatni a bajt. megoldás csak így lesz. az ember része még így sem teljes. 
eszter szándéka jó, de hogy valóban sikerüljön, szükséges újra istenhez fordulnia, 
ezért böjtölnek. a böjt a felkészülés időszaka is. eszter rögtön tudja, mi a helyes, 
mégsem könnyű rögtön megtenni a szükséges lépéseket. végül isten lehetőséget 
készít a probléma megoldására.
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1. végezzetek kutatómunkát, készítsetek tablót és mutassátok be a zsidó 
diaszpóra kialakulását!

2. a XX. században jelentős magyar diaszpóra jött létre több kivándorlási hul-
lám eredményeként. csoportonként válasszatok egy-egy jelentős magyar 
diaszpórát, mutassátok be annak életét! milyen feladatokat vállal egyhá-
zunk a diaszpóra körében?

3. református egyházunk múltjában számos olyan személlyel találkozunk, 
akik egy ügy, vagy közösség életében sokat fáradoztak. Keress ilyen sze-
mélyt és mutasd be szolgálatát!

4. Beszélgessetek arról, hogy milyen kisebbségek vannak hazánkban (vallási, 
etnikai…)! az együttélésben milyen szerepe van a többségnek, milyen a 
kisebbségnek? milyen megoldatlan problémák vannak, és mit tehetünk 
ezekért egyenként?

5. Készítsétek el eszter, vásti, Hámán és mordokaj életútját a Biblia alapján! 
Hol jelenik meg először isten a történetben? Hogyan változna meg az út-
juk, ha engedelmeskednének, vagy éppen ellenszegülnének istennek?

6. eszter egy szépségverseny győztese. Beszélgessetek arról, hogy mit jelent 
a külső, belső szépség! mutassátok be, hogyan változott a szépségideál az 
idők folyamán! Készítsetek tablót!
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XI. KI vAgyoK én, Hogy 
gondod vAn RáM?

• Kis csoportokban beszélgessetek arról, hogyan gondoskodnátok a követke-
zőkről: csecsemő, kisiskolás gyerek, idős (magatehetetlen) ember, kedvenc 
háziállat! gondoljatok minél több, akár rendkívüli eseményre is!

• a gondoskodás, gondviselés rendkívül szerteágazó tevékenység. Hogyan 
gondoskodik isten az emberről?

gondoskodás vagy teher?

1. Ki a gondviselő?
mindennapi életünk során sok problémával, megoldandó kérdéssel találkozunk. 
van, amivel könnyebb és van, amivel nehezebb megbirkóznunk. szép kifejezés a 
gondviselés, hiszen azt sugallja, van rajtunk kívül más is, aki segít a nehéz helyze-
tekben. magára veszi, viseli a bajunkat, mint egy ruhát. elsődleges gondviselőink 
a szüleink. de állhat ilyen szerepben egy barát, osztálytárs, tanár, bárki. a hívő 
ember istent tekintheti legfőbb gondviselőnek.

2. A gondviselő Isten
talán ismerősek a következő gondolatok: ha isten gondviselő, akkor miért történ-
nek meg bizonyos dolgok. Hol van isten, amikor annyi rossz vesz körül minket? 
személyes tragédiák, betegségek, éhínség, háborúk és minden, ami rosszul érint 
bennünket.

vannak, akik azt gondolják, hogy isten csak megteremtette a világot, és mint 
egy gépet, bekapcsolta, aztán magára hagyta („Be van fejezve a nagy mű, igen./ a 
gép forog, az alkotó pihen.” – madách imre). ezek az emberek minden bizonnyal 
a tapasztalataikból akarják megismerni istent. azt gondolják, ők döntenek a világ 
dolgairól és isten ebbe nem avatkozik bele. ő azonban a szentíráson keresztül 
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mutatkozik be nekünk, mint gondviselőnk. gondviselése nem azt jelenti, hogy 
elkerülnek a nehézségek, hanem azt, hogy ő mellettünk áll, hordozza terheinket.

isten hihetetlenül kreatív abban, ahogy gondoskodik övéiről. ő az, aki az üldözé-
sekben menedék, a mélységekben támasz, a nyomorúságban segítség. Nemcsak 
akkor van mellettünk, amikor rendkívüli dolgok történnek. a mindennapi szüksé-
geink betöltése is tőle jön. Jézus erre emlékeztet a Hegyi beszédben, amikor az 
aggodalmaskodás kapcsán beszél arról, hogy mennyei atyánk hogyan gondosko-
dik ételről, italról, ruhánkról. ugyancsak a Hegyi beszédben, az Úri imádságban 
arra tanít, hogy a mindennapi szükségeinket bátran bízzuk urunkra.

eszter történetében egy konkrét eseten keresztül látjuk az isteni gondvise-
lést. mit tanulhatunk meg ebből?

• isten gondoskodik, de ez nem jelent gondtalan életet.
• isten a legtöbbször nem közvetlenül avatkozik be az eseményekbe. esz-

közöket használ, elsősorban embereket.
• a helyünk, helyzetünk, amiben élünk, nem a véletlen műve. Felelősséggel 

ruházott fel minket isten, és egy adott helyen az ő eszközei lehetünk.
• a tisztséggel, hatalommal vissza is lehet élni. így tett Hámán is. 

történetének tanulsága, hogy gonosz indulattal nem lehet végtelenségig 
pozícióban maradni.

• a gondviselésben bízni azt jelenti, hogy mindent imádsággal rábízok isten-
re és megteszem a tőlem telhetőt.

• a megtapasztalt gondoskodás után, helye van a hálaadásnak, ünneplés-
nek.

3. van-e dolgom?
isten mindenkit szeretne használni gondviselő munkájában. Nem erőnket meg-
haladó feladatok elvégzését várja tőlünk. azt sem akarja, hogy olyan dologba fog-
junk, amihez nem értünk. azt kéri, hogy a magunk adottságaival segítsünk mások-
nak. miben vagy jó? mihez értesz? isten azt kéri, hogy ezzel szolgálj!

vannak olyan dolgok, amik meghaladják egy-egy ember erejét. Néhány em-
ber, egy közösség is vállalhat gondoskodó, segítő feladatot. sok gyülekezet gon-
doskodik rászorulókról. egyházunk szeretetszolgálatát, amelyben másokról gon-
doskodik, diakóniának nevezzük. a diakóniának különböző formái vannak: szemé-
lyes, gyülekezeti és intézményi. a mi helyünk a személyes szolgálatvállalásban és 
az alkalmi gyülekezeti feladatok ellátásában lehet.
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deizmus: az a felfogás, mely szerint létezik ugyan isten, aki megteremtette a vilá-
got, de azt magára hagyta és csak a természeti törvények irányítják.

fatalizmus: az a nézet, miszerint a minden megtörténő esemény előre el van ren-
delve, és az emberi döntésektől, tettektől függetlenül bekövetkezik.

Máté 6, 25-34 Jézus Krisztus tudja, hogy mire van szüksége az embernek a min-
dennapi élethez. az életünk azonban több a mindennapi szükség betöltésénél. 
isten gondoskodása látható a természet szépségében és működő rendszerében. 
az ember a mennyei atya legértékesebb teremtménye, ezért nem az aggódás a 
megoldás, hanem a gondviselésre történő ráhagyatkozás. Jézus azt is hangsúlyoz-
za, hogy a mindennapi gondviselés ráadás. az első, hogy keressük és megtaláljuk 
az isten országát-

5 Mózes 15, 11 a szegények mindig közöttünk lesznek. van, akinek több és van, 
akinek kevesebb lehetőség áll a rendelkezésére. Feladatunk, hogy észrevegyük 
azt, aki segítségre szorul. Nem tudunk mindenkinek segítségére lenni, de szolgál-
hatunk javainkkal, tehetségünkkel a másik ember felé. 
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1. Próbálj utánajárni, milyen élethelyzet van a következő zsoltárok hátteré-
ben: zsoltárok 3; zsoltárok 18, 1-20; zsoltárok 34; zsoltárok 59! mit él át a 
zsoltár írója, és milyennek ismeri meg istent? mi segít kijönni a nehézség-
ből?

2. Keressetek a környezetetekben olyan szervezetet, vagy rendezvényt, amely 
rászorulókat támogat! Hogyan tudnátok segíteni? Próbáljatok bekapcso-
lódni ebbe a munkába!

3. egyházunk szerteágazó diakóniai szolgálatot végez. milyen segítő, támoga-
tó szervezetek és rendezvények vannak egyházunkban? Készítsetek ter-
vet, hogy egyenként, vagy osztályként, iskolai közösségként hogyan lehet 
bekapcsolódni ebbe a szolgálatba!

4. Beszélgess lelkipásztoroddal vagy a gyülekezetedben szolgáló diakónussal! 
milyen gondoskodó szolgálatok vannak a gyülekezetedben? lehetséges-e 
és miként bekapcsolódni ebbe? mi az, ami nincs, de szerinted szükség 
lenne rá?

5. Készíts egy ábrát! a közepébe helyezd el magad! a középpontból távolodva 
újabb és újabb körök vannak. Helyezd el a körülötted élő embereket asze-
rint, hogy mennyire számíthatsz rájuk! vajon te az ő ábrájukon hol szere-
pelsz?

6. egy héten keresztül vezess naplót, amiben feljegyzed, hogy mit tettél má-
sokért! mennyi időt fordítottál erre? mennyi időt a saját kedvteléseidre?
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összeFOGLALÁs
ebben a témakörben hosszú utat tettünk meg. az „öt tekercs” könyvei egy-egy 
ünnephez kapcsolódtak, eközben olyan mindennapi témákat érintettünk, mint a 
család, szerelem, szenvedés, életcél és a gondviselés. a Biblia azért az élet könyve, 
mert életünk hétköznapjaiban, mindennapos, vagy éppen rendkívüli eseményei-
ben közvetíti számunkra isten üzenetét.

összefoglaló, ismétlő feladatok
1. az osztály tanulóiból formáljatok öt csoportot! minden csoport húz két  

címet a témakör 1-11 leckéinek címei közül. 
• csoportonként beszéljétek meg, melyek az adott témák számotokra 

legfontosabb üzenetei! Készítsetek ebből rövid vázlatot, összefoglalót! 
gyűjtsétek össze a fogalmakat, szereplőket, eseményeket!

• Hozzatok létre olyan új csoportokat, ahol minden korábbi csoport-
ból van egy-egy személy! az így létrejövő csapatok tagjai osszák meg 
egymással, mit tanultak az egyes témákból!

2. mit gondoltok, hogyan látnák egymást az egyes történetek szereplői? el is 
játszhattok néhány párbeszédet a különböző történetek szereplők között.

3. alkossatok az osztályon belül csoportokat! Kártyákra írjátok fel a következő 
leckék címeit: család, szerelem, gondviselés, bánat, bölcsesség! az egyes 
csoportok húzzanak két kártyát, majd adjanak elő egy jelenetet, amiből a 
többiek kitalálják, melyik témákat húzták! a jelenethez kapcsolódó feladatok:
• Beszéljétek meg, hogyan éreztétek magatokat a szerepben!
• az adott téma kapcsán milyen bibliai üzenetek jutnak eszetekbe? 

szükség esetén használjátok a tankönyv kapcsolódó fejezeteit!

4. csoportonként tervezzetek képes, figyelemfelhívó szórólapot, amiben 
bemutatjátok a tárgyalt témákat:
• idegenből családtag (ruth könyve és a család)
• Hol van az oldalbordám? (énekek éneke és a szerelem)
• Fiatalság, bölcsesség! (Prédikátor és az élet nagy kérdései)
• csak vonszolom a lelkem… (Jeremiás siralmai és a bánat)
• Feladatod van, de mi is? (eszter és a gondviselés)
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a kiadó elismeri a fejlesztés első fázisából adódó tévedések lehetőségét.
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