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 „Mert más alapot senki sem 

vethet a meglevőn kívül, 

amely a Jézus Krisztus.”

1Korinthus 3,11
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Hogyan használd a könyvet?

Ez a tankönyv sok érdekességet tartalmaz. Minden leckéhez tartozik egy bevezető 
rész. Ez a bevezető mindig egy fontos információra mutat rá. Aztán olvashatjátok 
a bibliai történetet.

A dőlt betűvel, drapp háttéren kiemelt részek a Biblia eredeti szövegét 
hozzák. Akinek van otthon Bibliája, el is olvashatja az egész, hosszabb 
történetet otthon a Szentírásból is!

Néhány lecke címe mellett ez a szó található: olvasmány. Ezek a leckék segítenek 
megérteni egy-egy nehezebb témát. Ha nem is veszitek az olvasmányt az órán, 
otthon érdemes elolvasni! Gyertek, kövessük Isten útmutatását döntéseinkben!

Lila háttérre nyomva találjátok azokat a gondolatokat, amelyek röviden össze-
foglalják az adott témát. Ezeket mindenképpen jegyezzétek meg!

Kék színnel jelöltük a feladatokat és a kérdéseket. Ezek segítik az órai közös 
gondolkodásotokat. 

Világoszöld háttérre nyomtattuk a fogalmak rövid magyarázatát.

Sötétzöld háttérre pedig a Bibliai kvízt.

Az arany színnel nyomtatott szöveg mindig egy fontos bibliai Ige. Ezek az arany-
mondások, amelyeket jó, ha aranyként őrzünk a szívünkben.

A Biblia tele van érdekességekkel. Ma is létezik sok bibliai hely. Olvassátok el 
ezeket az izgalmas háttér-információkat a könyv leckéiből.

olvasmány
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Előszó 

Kedves Hetedikes Barátom!

Kapu, ajtó, bejárat.
Egyszerű szavak, de biztos magad előtt látod a számodra emlékezeteseket vagy 
mindennapiakat. Ma is kiléptél és beléptél jó néhányon, és nem is fi gyelted, hogy 
milyenek. Az iskola kapuján is beléptél, egy új tanévbe, lehet, hogy egy új osztályba. 
Az biztos, hogy számos új tantárgy világába léphetsz. Többek között a természettu-
dományok kapuja is kitárul előtted ebben a tanévben.

Vár, város, templom, kert, ház – kapu.
Biztonságot ad, határokat jelöl, védelmet nyújt. Ha kívül vagy, vágyakozol befelé, és 
reménykedsz, hogy valaki beenged. Ha bent vagy, biztonságban érezheted magad, 
tudod, hogy otthon lehetsz, és te is kinyithatod másoknak. Hetedik osztályosként, 
közösségek tagjaként átélhetsz hasonlót. Biztonságban lehetsz a családban, a gyü-
lekezetben, a barátaid között. De lehet, hogy éppen vágysz egy közösségbe, ahova 
befogadnak. Te is észrevehetsz másokat, akik veled szeretnének közösségben lenni. 

Nyitott, zárt, résnyire, kulcsra, tárva.
Mennyi minden, ami eszedbe juthat egy kapuról, egy ajtóról. Jelentése van, hogy 
kinek, minek nyílik meg, ki előtt, mi előtt marad zárva. Kit, mit nem engedsz be. 
Kire, mire kukkantasz ki, amikor résnyire nyitod. Kinek, minek tárod ki magad, hogy 
egészen beléphessen az életedbe.

Ez az utolsó a legnehezebb. Kinek, minek nyitod meg a szíved. Kizárhatsz dolgokat, 
embereket az életedből, másokat pedig a szívedbe zárhatsz. De hogyan tudod eldön-
teni, hogy mikor mit kell tenned? 

„Isten közelebb van hozzád, mint az ajtó” – tartja egy ír közmondás.
Ő már kinyitotta előtted országának az ajtaját, és vár, hogy belépj Hozzá. Ebben az 
évben ez a tárt kapu, ami téged vár, hogy otthon érezd magad Nála. Jöjj és lépj be!

A Szerző
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Láttál már székely kaput? Ha Erdélyben utazik valaki, és nem nézi térképen, 
hogy éppen merre jár, csak a tájat, a településeket figyeli, akkor a falvakban a 
kapuk alakjáról egyből felismeri, ha Székelyföldre ért. Az itteni kapuknak az alak-
ja, faragása, mintája, felirata jellemző arra a vidékre. A felirat sokszor elmondja, 
hogy kinek és mikor készült a kapu, vagy ki faragta, és sokszor hívogató, áldást 
kívánó a betérők számára. Másutt nem jellemző, hogy ilyen módon üzenne egy 
kapu. Mi leginkább a névtáblánkkal jelezzük, hogy ki lakik abban a házban. Ez 
lehet egy egyszerű névtábla az ajtó mellett, de lehet olyan is, ami üzenetet hor-
doz. Ilyenek a különböző foglalkozásokat megmutató névtáblák, például, hogy 
ott varrónő, fogorvos vagy ügyvéd található.

I. ISTEN HÍV1.

Székely kapu feliratai
„Áldás a bejövőnek, Béke a kimenőnek.”

„Fáradt vándor, térj pihenni, 
Istené a szállás, és amikor eltávozol, 
a gazdának ne kívánd a rosszát.”

„Térj be hozzám vándor, ha erre visz 
utad, Ha jó a szándékod, 
itt szeretet fogad.”

 » Miért fontos a kapu és a névtábla? Mennyire jellemző arra, aki ott lakik?
 » Te mit tennél a névtábládra, ha többet is el akarnál mondani magadról?
 » Ha készítenél egy feliratot az ajtód fölé, mi kerülne rá?

Ki vagyok én?
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Ki vagy te?

Amikor új osztályba kerül valaki, új helyre költözik, új tanár érkezik, sokszor 
van szükség névtáblára. Ha hivatalosan készül, akkor rajta van a vezeték- és a 
keresztnév is. Ha önmagunk készítjük, akkor talán az is rákerül, hogyan szeret-
nénk, ha szólítanának bennünket. Egyénivé is lehet tenni egy kis díszítéssel. Egy 
névtábla azonban csak a nevünket és néhány adatunkat tartalmazza. 
De kik is vagyunk valójában? Ki vagy te, aki most ezt a tankönyvet használod?

Kálvin János (1509–1564) genfi reformátor leghíresebb művét (Institutio) a 
következő mondattal kezdte: „Egész bölcsességünk… két részből áll: Isten és 
önmagunk ismeretéből.”  

Hogyan is tartozik ez a témához? Egy kicsit személyesebben beszéljünk erről!

Önmagad megismerése most különösen is nehéz, hiszen abban a korban vagy, 
amikor sok változáson mégy keresztül, és talán nem érted még ezeket, vagy 
némelyik megijeszt, egy másik viszont örömmel tölt el.

Sok időt töltesz a tükör előtt, hogy fi-
gyeld a tested változásait, és ezeket 
a legelőnyösebb módon mutasd meg 
másoknak, mert fontos, hogy mit gon-
dolnak rólad a többiek. 

De nemcsak a tested változik, hanem a gondolkodásod is. Nem véletlenül most 
kezdesz el több természettudományos tárgyat is tanulni, ezekkel többet foglal-
kozni. Most már képes vagy olyan dolgokat is megérteni, amiket korábban még 
nem. A tudásod gyarapodását tapasztalhatod, ahogy egyre jobban megismered 
a teremtett világ törvényszerűségeit a fizikán, kémián, biológián, földrajzon ke-
resztül. 

De ez még mindig nem egészen te vagy. Ha csak a tested változásait figyeled 
a tükörben, ha csak a tudásodat gyarapítod, akkor nem lesz teljes a képed ma-
gadról. A lelkedben is változnak a dolgok, ahogy kapcsolatba kerülsz Istennel és 
egyre jobban megismered Őt. Ehhez segítség a Szentírás.

Ennek a tanévnek az a célja, hogy vezessen ebben a változásban, ahogy meg-
nyílik előtted a Biblia, mint egy kapu, s hívogat, hogy áldást és békességet adjon 
neked.

A bibliai neveknek jelentésük van. 
A szülők valamit elmondtak azzal, 
hogy gyermeküknek azt a bizonyos 
nevet adták. Ez lehetetett külső tu-
lajdonságra utaló (Ézsau – vörös), 
vagy a születésének a körülmé-
nyeire utaló (Sámuel – Isten meg-
hallgatott). De volt olyan is, amikor 
Isten megváltoztatta valakinek a 
nevét, mert a megújult élethez új 
név kellett (Jákób – csaló helyett 
Izráel – Isten harcosa). A te neved 
mit jelent? Nézz utána!



A Biblia fontos kijelentéseket 
tartalmaz az ember életéről.

A Biblia segít a félelmek 
és az aggódás leküzdésében.

A Biblia egy jó kézikönyv 
a történelem után érdeklődőknek 
és a keresztrejtvény rajongóknak.

A BIBLIA 
ISTEN SZ AVA .

Keveset tudok ahhoz a Bibliáról, 
hogy saját véleményem legyen.

A Biblia jelentéktelen.

A Biblia tele van 
ellentmondásokkal, 

ezért nem szavahihető.

lecke
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Isten megszólítja az embert
Isten kezdettől fogva személyesen 
szólította meg az embert. Akihez Is-
ten szava eljutott, annak megváltozott 
az élete. Így történt ez Ábrahámmal is, 
majd az ő utódaival is.

Továbbadják
Amikor Izráel népe még nomádként 
vándorolt, meséltek a sátrakban és a tűz 
körül azokról a dolgokról, amiket atyáik-
kal tett az Úr. Így esett szó az egyiptomi 
szolgaságból való szabadításról is.

Leírják
Krisztus előtt 1000 táján elkezdték 
ezeket az elbeszéléseket leírni, és fel-
jegyezték népük, királyaik történeteit, 
a próféták szavait, a törvényeket, az 
imádságokat. Így keletkezett és bő-
vült újra és újra az Ószövetség.

Összegyűjtik
Krisztus után 50 és 150 között ke-
letkeztek az Újszövetség iratai. A 
legrégebbi iratok közé tartoznak Pál 
levelei. Az őskeresztyének az isten-
tiszteleteken újból és újból felolvas-
ták, lemásolták és továbbadták a 
többi gyülekezetnek. Így gyűjtötték 
össze mindazokat az iratokat, ame-
lyek Jézus életéről és hatásáról tu-
dósítanak.

Lemásolják
A középkorban szerzetesek dolgoztak 
fáradhatatlanul a Biblia másolásán. 
Gyakran díszítették művészien a be-
kezdések kezdőbetűit, ezeket nevez-
zük iniciálénak.

2. 

A Biblia útja az emberhez

 » Az alábbi vélemények a Bibliáról szólnak. 
 » Melyikkel értesz egyet, melyikkel nem? Miért?

Isten Igéje személyesen meg akar 
szólítani. Ehhez kell, hogy értsük azt. 
Megértése nem magunktól törté-
nik, hanem a Szentlélek által, Aki 
megmutatja nekünk annak értelmét. 
Fontos, hogy olvassuk, gondolkoz-
zunk róla, és imádkozzunk azért, 
hogy kapjunk belőle személyes 
üzenetet.

A Biblia üzenetét megérhetjük, és 
mi magunk is továbbadhatjuk. Ez is 
fontos része a Biblia útjának, ami 
Isten Igéjének az útja is.

Hogyan hív Isten a Szentírásban?2. 
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A Biblia a kezünkben ma
Ennek az útnak köszönhetően vehet-
jük kezünkbe ma is a Bibliát. Mint 
láthatod, ez nem olyan könyv, mint 
a többi. Isten szava ma is ugyanúgy 
eljut az emberekhez, ahogy ez régen 
történt, és ennek egyik eszköze a 
Szentírás.

Lefordítják és kinyomtatják
A könyvnyomtatás feltalálásával a 
Biblia széles körben elterjedt. Néhány 
évvel később, majd 1590-ben Károli 
Gáspár fordította magyar nyelvre a 
teljes Szentírást. Ezáltal olvasható 
és érthető lett a Biblia sok ember 
számára. A Biblia a legelterjedtebb 
könyv a világon, mára már több mint 
1800 nyelvre lefordították.

Isten megszólítja az embert

Lemásolják Lefordítják és kinyomtatják

Továbbadják Leírják és összegyűjtik

1. Gyűjts neveket, amelyeket a Bibliára szoktak használni!
2. Fogalmazd meg 2-3 mondatban, hogy mit jelent a „Istentől ihletett” kifejezés!
3. Mit jelent az inspiráció szó? Nézz utána!

„A teljes Írás Istentől ihletett, 

és hasznos a tanításra, 

a feddésre, a megjobbításra, 

az igazságban való nevelésre.”

2Timóteus 3,16

A Biblia a kezünkben ma
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Mit tudunk a hitről? 
A református egyház egyik hitvallása, a Heidelbergi Káté is megkérdezi: 

Mi az igaz hit?
Felelet:

„Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjé-
ben nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt 
bennem az evangélium által, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűn-
bocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül 
Krisztus érdeméért.” (21. kérdés-válasz)

1. A hit ismeret és bizalom
A Káté két dolgot mond a hitről. Egyrészt azt, hogy a hit ismeret. Ismernem kell, 
hogy Kiben, mit hiszek. Ezért tanuljuk a bibliai történteket, ezért ismerjük meg hitünk 
alapjait. 
Másrészt bizalom. Bíznom kell Istenben, hogy nemcsak egykor, a Biblia korában 
gondoskodott övéiről, hanem ma is, te is bízhatsz abban, hogy az életed az Ő kezé-
ben van.

A keresztyének közös hitvallása 
az Apostoli Hitvallás.

 » Nézd meg a képet! Mit gondolsz, mit ábrázol ez a kép?
 » Melyik jelképeket ismered fel róla? Hol találkoztál már velük?
 » Mit jelentenek a jelképek, és mit jelenthet ez a plakát a repülőtéren?

A hit válasz Isten hívására

A kép egy londoni repülőtéren 
(Gatwick) készült, ahol a világ min-
den tájáról megfordulnak utazók. 
Ez annak a kápolnának a bejárata 
mellett van, ahova bárki betérhet 
imádkozni.



„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyá-
ban, mennynek és földnek teremtőjében.

És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött 
Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték 
Szentlélektől, születék Szűz Máriá-
tól, szenvede Poncius Pilátus alatt, 

megfeszítteték, meghala és eltemetteték; 
szálla alá poklokra; harmadnapon halot-
taiból feltámada, felméne mennyekbe: 
ül a mindenható Atya Istennek jobbján; 
onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket 
és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek 
egy közönséges keresztyén anyaszent-
egyházat; hiszem a szentek egyességét, 

bűneinknek bocsánatát, testünknek 
feltámadását és az örök életet. 

Ámen.”
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„Ez valami olyasmi , hogy nem elég tudnom azt, van-
nak szüleim, van édesanyám, ha közben mindennap 
remegve gondolok arra: ad-e nekem ebédet? Ha igazán 
szeretem édesanyámat, és tudom, hogy szeret engem, 
akkor biztos vagyok abban , hogy fogok kapni ebédet. 
Éppen így vagyunk az Úr Istennel is. Bizonyosaknak 
kell lennünk abban , hogy szeret bennünket. Szereteté-
nek a jele, hogy elküldte értünk Jézus Krisztust.”

(Csiha Kálmán: Isten ösvényein)

A Bibliában a Lélek fegyverzetei 
között megtalálható a hit pajzsa. 
Ma már általában nem használunk 
pajzsot, de a kapu, a lakásunk ajtaja 
is ilyen védelmi eszköz. Sokszor 
biztonsági zárral felszerelt, több 
ponton záródó, hogy idegenek ne 
tudjanak behatolni. Mi döntjük el, 
hogy kit engedünk be, kinek nyitjuk 
ki az ajtót. Az Istenben való hit olyan, 
mintha egy biztonságos ajtó lenne a 
lakásunkon. Azért, mert segít abban, 
hogy mire érdemes odafigyelnünk.
Az első keresztyének az üldöztetés 
idején egy egyszerű jelképpel, a hallal 
fogalmazták meg hitvallásukat. 

2. A hit válasz
Ha Isten megszólít, akkor mindenkit személyesen szólít meg. Sőt, mindenki válaszol-
hat az Ő szavára. Azzal válaszolunk, ha megfogalmazzuk, hogy mit jelent számunkra 
Isten. Azt, hogy kicsoda számunkra Jézus.
A hitvallásaink is arról szólnak, kiben hiszünk, és mit hiszünk. Az első hitvallás Péter 
apostol szájából hangzott el. Amikor Jézus kérdésére, hogy Őt kinek mondják a 
tanítványai, ezt válaszolta:

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

Máté 16,16

Péter azonban nemcsak egyszerűen megfogalmazta azt, hogy kicsoda Jézus, ha-
nem meg is tudta élni ezt. Rábízta az életét Krisztusra és követte Őt.
 

1. Nézz utána, hogy kit nevez a Biblia a hit atyjának!
2. Milyen hitvallásokról hallottál már?

görögül halat jelent, de egy mozaik-
szó is, amit a Jézus Krisztus Isten Fia 
Megváltó kezdőbetűi adnak ki. 
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Kapcsolatban élünk

A család
Isten úgy alkotott meg, hogy ne egyedül éljük az életünket, hanem közösségekben. 
Isten a legfontosabb közösségnek a családot szánta, ahol szeretnek, elfogadnak, 
biztonságban érezhetjük magunkat. Még akkor is igaz ez, ha sokszor vitatkozunk 
velük. Vagy éppen úgy tűnik, hogy mostanában nem mindenben ért egyet a család. 
Vannak olyan családtagok, akikkel könnyebben szót tudunk érteni, másoktól néha 
eltávolodunk. A bibliai családok sem voltak tökéletesek. Gondolj csak az egyik fi ával 
kivételező Izsákra, vagy a dicsekvő Józsefre és az irigykedő testvéreire! Istennek 
mégis terve volt velük, megszólította őket, és rendezte a családi konfl iktusokat. Is-
tennek ma is terve van a családokkal, azokkal is, amelyek nem tökéletesek.

 » Melyik felirat tetszik a legjobban? Miért? 
 » Mit gondolsz, kinek szólnak a feliratok?
 » Melyiket nem tennéd ki soha a szobádra? Miért?
 » Te tettél már feliratot a szobád ajtajára? Ha igen, mi volt az?
 » Ha saját magadra írnál ki egy feliratot, mi lenne az?

Istennel a kapcsolatainkban 
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Barátok
Vannak barátaink is. Őket már mi választjuk. Velük könnyebben megértjük magun-
kat, szeretünk együtt lenni velük, beszélgetni, és közösen tenni sok mindent. Velük 
olyat is meg lehet beszélni, amit mással nem. A Biblia is beszél a barátokról. Dávid 
király még fi atal korában ismerkedett meg Jónátánnal. Nagyon közeli barátok lettek. 
Jónátán még a saját apjától is megvédte a barátját, segített neki menekülni. Kiállt a 
barátja mellett, és ezzel eszköz volt Isten kezében. Isten a barátainkat is használhatja, 
hogy segítse az életünket. Ahogyan bennünket is használhat a barátaink segítségére.

Iskola és osztály
Aki iskolába jár, ahogyan te magad is, annak van egy osztálya. Az osztálytársak 
közül van, akit már régóta ismerünk. Mások talán újak. Őket viszont nem választjuk, 
ahogyan a barátokat szoktuk. Nem mi döntünk arról, hogy kik legyenek az osztály-
társaink. 
A Bibliában osztályokról nem olvashatunk, de olyan közösségekről, ahol tanultak, 
igen. Például Jézus tanítványai is hasonlóan voltak együtt. Jézus választotta ki őket. 
Voltak ugyan testvérek köztük, mint Péter és András, vagy Jakab és János. De na-
gyon különbözők voltak. Voltak olyanok, akik versengtek az elismerésért. Nem mindig 
voltak „jó tanulók”, mert amikor nem volt jelen Jézus, néha mintha elfelejtették volna, 
amit Jézustól tanultak. De Jézus mégis rájuk bízta, hogy mondják el mindenkinek, 
amit láttak, hallottak, átéltek Vele. Ők ezt meg is tették. Jézus bennünket is hív, hogy 
Tőle tanuljunk. Ő nem akar osztályozni sem, csak arra kér, hogy amit Ő megtanított, 
azt adjuk tovább, és éljük meg a mindennapokban.

Gyülekezet
Mivel az apostolok továbbadták, amit Jézus rájuk bízott, nemcsak családunk, ba-
rátaink és osztályunk van, hanem egyházunk és gyülekezetünk is. A gyülekezet egy 
olyan közösség, amelyben testvéreket, barátokat találhatunk. Közösség, ahol Istenről 
hallunk és együtt vagyunk azokkal, akik ugyanúgy szeretik Istent, ahogyan mi is. 
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Aki Istent választja: Ruth története

Ne szalasszuk el 
a lehetőséget!

Barátságosabbak 
az emberek.

Ott nem lehet kapni 
Túró Rudit.

Legfeljebb 
visszajövünk.

Több pénzt lehet ke-
resni külföldön . 

Nem szeretnék 
elszakadni a barátaimtól .

Több pénzt lehet 
keresni külföldön . 

Otthon nem kapok 
munkát. 

Máshol az élet 
érdekesebb.

Ott sokkal jobb 
az éghajlat.

Egy másik országban 
könnyebb a megélhetés.

Máshol az élet 
nyugalmasabb.

Az  idegen nyelv
nehéz.

Nem vihetem 
magammal a kutyámat. Olyat tanulhatok, 

amit itthon nem. 

Itt van a családom.

Nem szeretik 
a bevándorlókat. 

Érvek és ellenérvek – döntéshelyzetben 
Ennek a történetnek a szereplői döntéshelyzetbe kerülnek. Elímelek elhagyja 
népét, idegen országba költözik. Orpá és Ruth megismeri a családot, mégis 
különbözőképpen döntenek. Orpá megmarad a saját népénél, saját istenénél. 
Ruth azonban egy nagyon fontos döntést hoz. Ő Isten népét választja, ő Istent 
választja. Nem csak az tartozhat Isten népéhez, aki beleszületett. Bárki részese 
lehet ennek. Isten tervében mindenkinek megvan a helye. Ezt mutatja az is, hogy 
Ruth Jézus egyik dédszülője lett.

„Mert ahová te mégy, 

oda megyek, ahol te 

megszállsz, ott szállok 

meg én is. Néped az én 

népem, és Istened 

az én Istenem.”

Ruth 1,16

 » Mikor hangozhatnak el ezek a mondatok? Gyűjts példákat!
 » Melyikkel értesz egyet, melyikkel nem? Miért?
 » Mit gondolsz, mikor van értelme külföldre menni?

(Ruth 1)
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Elímelek és felesége, Naomi két fiukkal 
Betlehemben éltek, ahol éhínség támadt. 
Nem volt mit enni, mindennapos gondok-
kal küzdöttek. Elímelek nem bízott abban, 
hogy Isten gondoskodik róla, hiába 
jelentette azt a neve: Isten a királyom. 
Családjával együtt arra az elhatározásra 
jutott, hogy idegen országba költöznek a 
megélhetésért.

Elímelek hamarosan meghalt az ide-
gen földön, Naomi fiaival ott maradt, 
akik móábi lányokat vettek feleségül, 
Orpát és Ruthot. 

Naomi úgy döntött, hogy visszamegy 
hazájába, mert meghallotta, hogy az 
Úr ismét adott kenyeret az Ő népének. 
El is indult, menyei is vele mentek. 
Naomi útközben rá akarta beszélni 
őket arra, hogy térjenek vissza a szülői 
házba, és menjenek ismét férjhez. 
Orpá szeretettel elbúcsúzott tőle, 
és haza is tért. 

De Ruth másként döntött, 
Naomival ment Júda földjére, 
Betlehembe.

Ketten együtt értek Betlehembe. A 
város lakói még emlékeztek Naomira 
és családjára, noha már tíz éve 
elhagyták otthonukat. Kérdezgették őt, 
hogy mi történt velük. Naomi elmond-
ta nekik a keserűségét, hogy hogyan 
veszítette el családját. De elmondta 
azt is, hogy a móábi menye, Ruth vele 
jött, mert így döntött mellette, az ő 
népe, az ő Istene mellett.

De egy idő múlva a fiúk is meghaltak. 

Ruth története nem ér itt véget. Ezzel 
a döntésével nemcsak egy könyvet 
kapott az Ószövetségben, hanem 
benne van az Újszövetségben is 
Jézus családfájában.

mezeje
Jelentése: jóllakott, kívánság

Jelentése: kenyér háza, 
mert általában bőségesen 

termő vidék volt MÓÁB

BETLEHEM
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A misszió szó jelentése: küldeni, 
küldetés. Ézsaiást Júda népéhez 
küldte Isten az Ő üzenetével. Jézus 
a tanítványait is elküldte az egész 
világra, hogy beszéljenek Róla, 
adják tovább, amit Tőle hallottak.

Ézsaiás próféta elhívása

Lehetetlen küldetés – Mission Impossible
Eredetileg egy akciófilm-sorozat címe volt, amely nagy népszerűségre tett szert. Ké-
sőbb négy mozifilm folytatta a sorozat által megkezdett kémügyeket. A történetek 
lényege, hogy különleges titkos ügynökök egy csoportja titkos akciókat hajt végre 
különböző, nagy formátumú, nemzetközi bűnözők ellen. 
A történetek elején a csoportvezető egy nyilvános helyen kap egy adathordozót. Ez-
után egymaga végighallgatja az információkat az aktuális feladatról. Az üzenetben 
mindig szerepel, hogy „Ha neked vagy társaidnak baja esik, a szervezet tagadni fogja, 
hogy bármit tudna az ügyről!”, valamint, hogy „az üzenet öt másodpercen belül meg-
semmisül”.  A vezető ezután vázolja a csoport tagjainak a megbízás körülményeit, és 
kidolgozzák, hogy kinek mi lesz a feladata. Ezután a csoport végrehajtja a küldetését.

3.

Egy önként vállalt küldetés (Ézs 6)
Fontos feladatot, küldetést mindig is kaptak emberek, akár uralkodótól, akár katona-
ként. A Szentírásban legtöbbször Isten bíz meg valakit ilyen küldetéssel, ahogy azt a 
következőben is olvashatjuk.

Jeruzsálem, Kr. előtt 700-as évek
A dávidi királyság ereje, Salamon gazdagsága már a múlté, de a világpolitikai helyzet 
miatt megint megerősödhetett ez a kis ország, Júda királysága, ahol a trónon mindig 
Dávid utódai uralkodnak, ahol a szomszéd országok sokféle istensége helyett még 
mindig vallják, hogy az Úr az Isten.

Történetünk idején, Uzzijjá király utolsó évében, úgy látszik, hogy minden a legna-
gyobb rendben van. A király hosszú – 50 évnyi – uralkodása a jólét boldog korszaka 
volt. Legalábbis így tűnik Jeruzsálemben. Az emberek élik a hétköznapi életüket, 
végzik a munkájukat, együtt vannak a családjukkal. Az utca békés. Az előkelő em-
bereket tisztelettel köszöntik, a piacokon az árusok örömmel kínálják a portékáikat, 
a vevők meg jókedvűen alkudnak rá. Az asszonyok a legújabb divat szerint öltöznek, 
csillogó ékszereket hordanak. Megünneplik az ünnepeiket, bemutatják az áldozato-
kat. De ez csak a látszat. Mert az ítéleteik igazságtalanok, a bálványimádásban is 
részt vesznek, és nem Istent követik. Északról már érkezik a veszedelem, Asszíria, 
a feltörekvő birodalom készül bekebelezni az országot. A külső fenyegetés mellett 
talán a belső látszat-béke még fenyegetőbb. Mert kevesen vannak azok, akik iga-
zán jólétben élnek. Néhány gazdag bőségesen részesül a javakból, de egyre több 
a szegény, akiket kizsákmányolnak. Az igazságot adják-veszik. Akinek több pénze 
van, az nyer. A templomban zajlanak az istentiszteletek, bemutatják az áldozatokat, 
de mindez üressé válik. Ebben a feszült helyzetben egyre nehezebb a szerint a hit-
vallás szerint élni, hogy egyedül az Úr az Isten.

 » Olvasd el a szöveget, és nézd meg a képet! Mi a hasonlóság és a különbség  
 a kettő között?
 » Te milyen feltételekkel vennél részt egy küldetésben? 
 » Kitől fogadnál el megbízást valamilyen feladatra?

(Ézsaiás 6)
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1. Nézz utána, hogy mik a szeráfok!
2. Hasonlítsd össze a fi lmbeli üzenetet Isten Ézsaiásnak mondott szavával! 
 Mi a legfontosabb különbség?
3. Mit gondolsz, téged kihez küld Isten?
4. Miért nehéz egy ilyen küldetés teljesítése?

Bibliai kvíz 

Ki volt Ézsaiás?

Mit tudsz az elhívásáról?

Mi volt a Szentek Szentje? 

„Itt vagyok, engem küldj!”

Ézsaiás 6,8

A küldetés  
Isten azonban egy küldetéssel bíz meg egy embert. Ézsaiást, aki előkelő csa-
ládból származik és bejáratos a királyi udvarba. Pont alkalmas arra, hogy ott 
legyen, ahol a döntések születnek. Nem titkos, de emberileg ez egy lehetetlen 
küldetés. Csak hogy itt nem csak az emberi rész számít. Ézsaiás látja a jeruzsá-
lemi élet visszásságait, eljut hozzá is a közelgő ellenség híre. De Isten szeretné, 
ha nem csak ezt látná. Ezért, amikor megbízza a küldetéssel, akkor egy résnyi-
re kinyitja számára az Ő országának kapuját, és megengedi, hogy betekintsen 
oda. Ézsaiás így írta le ezt:

Uzzijjá király halála évében lát-
tam az Urat, amint egy trónon ült. 
Magasztos volt és felséges; palástja 
betöltötte a templomot. Szeráfok áll-
tak mellette, hat-hat szárnya volt 
mindegyiknek: kettővel az arcát ta-
karta el, kettővel a lábát takarta el, 
kettővel pedig repült. 

Ezt harsogták egymásnak felváltva: 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, 
dicsősége betölti az egész földet! 
A hangos kiáltástól megremegtek a 
küszöbök eresztékei, és a templom 
megtelt füsttel.

Ézsaiás 6,1—4

Ézsaiás megrémült attól, hogy látta Istent. Ez azonban nem tántorította el a kül-
detése teljesítésétől. Ráébresztette arra, hogy még nincsenek meg az eszközei, 
hogy teljesítse ezt a feladatot. Nem alkalmas arra, hogy Isten szavát továbbadja, 
mert ő is a látszatbéke országában él. A látszatjólét mindennapjait szokta meg, 
ezért szüksége van a megújulásra, a megtisztulásra. Isten angyala parázzsal 
tisztította meg Ézsaiás legfontosabb eszközét a küldetéshez, a száját. Ezzel az 
eszköze, a fegyvere a kezében, pontosabban a szájában van már. Isten azonban 
nem automatikusan küldi el őt ezek után sem, hanem megkérdezte tőle: 

– Kit küldjek el, ki lesz a követünk?
Ézsaiás ezután így válaszolt: 
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Jeremiás próféta elhívása 4.

Az ott egy hegy a folyón túl, 
állítólag érdemes felmenni.

Ráérek még 
elindulni.

Hű, ez nagyon 
magas. 

Annyi érdekes 
van itt is. 

Meglátjuk, 
hogy bírom.

Én itt is fel 
tudok menni! 

Feljebb menjek vagy 
visszaforduljak?Fogy az erőm… 

Már csak néhány 
méter… 

Sikerült!

Egy ifjú, aki tiltakozik a feladat ellen (Jeremiás 1)
Júdában Jósiás király uralkodik. Az ifjú király már annyit tett az országért, 
amennyit elődei közül kevesen. Nyolc évesen királlyá lenni nagy feladat egy 
gyermeknek, de senki nem kérdezte, hogy akarja-e ezt vállalni, hiszen apja 
összeesküvés áldozata lett, így ő örökölte a trónt. Húszéves korában, amikor 
előkerülnek a jeruzsálemi templom felújítása során a törvénytekercsek, bűnbá-
natot tart, és újat kezd az ország életében. 

Egy ifjú király, aki felnő a feladathoz. 
Már egy éve tart a megújulás az országban, amikor találkozunk egy másik ifjúval. 
Hasonló korú, mint Jósiás, de nem királyi családból származik. Jeremiás, mert így 
hívják ezt az ifjút, olyan családban nőtt fel, ahol természetes volt, hogy mindenki az 
Úrnak szolgált. Hilkijjá, az édesapja pap volt. Így Jeremiás gyermekkorától fogva tud-
ta, hogy milyen feladat vár rá. Szolgálat az Úr házában a megszabott rend szerint. A 
szentély őrzése, rendben tartása, a nép tanítása Isten törvényére, és a legfontosabb, 
az áldozat bemutatása. Jeremiás erre készül, ez a feladata, hogy beálljon abba a 
sorba, amit őseitől örökölt. Ekkor szólítja meg őt Isten. Jeremiás megijed a feladattól.

Olvasd csak el, hogyan hangzik 
ez a párbeszéd Isten és Jeremiás 
között!

 » Válasszatok a kép alapján egy mondatot a padtársaddal! Találjatok ki hozzá 
 jelenetet/helyzetet, amiben elhangozhat az a mondat!
 » Milyen összefüggést találsz a mondatok között?
 » Hogyan tudnál meggyőzni valakit, aki még lejjebb jár?
 » Neked mi segítene, hogy egy feladatban továbblendülj, és folytatni tudd azt?



Jeremiás nevének jelentése: 
az Úr felemel.
A prófétát Isten hívja el, Ő ad szá-
mára üzenetet, amit a nép felé kell 
közvetítenie.

1. Ki szokott feladatokat rád bízni? Mit?
2. Hogy reagálsz ezekre? Miért?
3. Fogalmazd meg Isten általad megértett üzenetét valaki számára a követk

zők közül:
– barátodnak, aki veled jár hittanra
– testvérednek
– osztálytársadnak, aki nem jár hittanra
– szüleidnek!

4. Nézd meg a következő oldalon Jeremiás életútját! Beszélgessetek arról, 
hogy mit jelentett számára Isten követése!
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Ó, Uram, Uram!
Hisz nem értek a beszédhez, 
mert fi atal vagyok!

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már 
ismertelek, és mielőtt világra jöttél, megszentel-
telek, népek prófétájává tettelek.

Jeremiást végül a vonakodása ellenére meggyőzte Isten. Megérintette a száját, és 
ezáltal megértette, hogy nem a saját erejéből kell teljesítenie a feladatot. Az egyik 
legnagyobb próféta lett, aki hűségesen hirdette Isten szavát akkor is, amikor az 
életét fenyegették.
Isten ismerte Jeremiást, ezért tudta, hogy mire választja ki. Mindannyiunkat ismer. 
Téged is, engem is, a melletted ülőt is, rátok bízza az Ő Igéjét. Sokszor nehéz ezt 
felvállalni, amikor talán sokan furcsán néznek, és nem értik, hogy miről beszéltek. 
Lehet, hogy te is fi atalnak érzed magad ahhoz, hogy beszélj Istenről. De Ő a te 
szádba is ad szavakat. Jézus a tanítványainak megígérte, hogy amikor szükségük 
lesz rá, akkor Szentlelke által fogják tudni, hogy mit kell mondani. Az ifjú Timóte-
usra is egy egész gyülekezet vezetése bízatott. Keresd te is azt a feladatot, amit 
Isten rád bíz, és meríts bátorságot a Jeremiásnak szóló biztatásokból.

Ne mondd, hogy fi atal vagy, hanem menj, ahova küld-
telek, és hirdesd, amit csak parancsolok!

Ne félj tőlük, mert én veled leszek, 
és megmentelek.

És most a szádba adom igéimet!



5. Nézd végig Jeremiás életútját! Válaszd ki azt a rajzot, ami legjobban fel-
keltette az érdeklődésedet. Olvasd el a hozzá kapcsolódó igeszakaszt, és 
mondd el társaidnak, hogy mi volt számodra belőle a legfontosabb!

6. Készítsetek csapatban fotósorozatot, mely Jeremiás életének eseményeit 
mutatja be! (Lehet jelképekkel vagy egy-egy mozzanatot magatok jelenít-
hetnétek meg.)

(Jer 1,4—16)

(Jer 1,4—16)

(Jer 27—28)

(Jer 36)

(Jer 19,1—13)
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A N Á T Ó T

Kr. e. 651 körül

(Jer 38,1—13)

E G Y I P T O M

(Jer 43)

Báruk
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Beszélgetés Jézussal: Nikodémus5.

Nikodémus Jézusnál 
(János 3,1—16)

Volt a farizeusok között egy Niko-
démus nevű ember, a zsidók egyik 
vezető embere. Ő egy éjjel elment Jé-
zushoz, és így szólt hozzá:

– Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél 
tanítóul, mert senki sem képes meg-
tenni azokat a jeleket, amelyeket te 
teszel, csak ha Isten van vele.
Jézus így válaszolt:

– Bizony, bizony, mondom neked: ha 
valaki nem születik újonnan, nem 
láthatja meg az Isten országát.
Nikodémus ezt kérdezte tőle:

– Hogyan születhetik az ember, ami-
kor vén? Bemehet anyja méhébe, és 
megszülethet ismét? 
Jézus így felelt:

– Bizony, bizony, mondom neked, ha 
valaki nem születik víztől és Lélek-
től, nem mehet be az Isten országá-
ba. Ami testtől született, test az, és 
ami Lélektől született, lélek az. Ne 
csodálkozz, hogy ezt mondtam ne-

ked: Újonnan kell születnetek. A szél 
fúj, amerre akar; hallod a zúgását, 
de nem tudod, honnan jön és hová 
megy: így van mindenki, aki a Lélek-
től született.
Nikodémus megkérdezte tőle:

– Hogyan történhet meg mindez?
Jézus így válaszolt:

– Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem 
tudod? Bizony, bizony, mondom ne-
ked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit 
láttunk, arról teszünk bizonyságot, 
de nem fogadjátok el a mi bizony-
ságtételünket. Ha a földi dolgokról 
szóltam nektek, és nem hisztek, ak-
kor hogyan fogtok hinni, ha majd a 
mennyeiekről szólok nektek? Nem 
ment fel a mennybe senki, csak az, 
aki a mennyből szállt le, az Emberfi a. 
És ahogyan Mózes felemelte a kígyót 
a pusztában, úgy kell az Emberfi ának 
is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak 
örök élete legyen őbenne.

Bibliai kvíz 

Miért éjszaka ment Nikodémus 
Jézushoz?

Melyik ószövetségi történetet 
idézi Jézus a beszélgetésben?

Hogyan lehetséges az újjászü-
letés Jézus szerint?

Melyik rész a legnehezebben 
érthető a bibliai történetben? 
Beszéljétek meg!

 » Van-e kakukktojás a képek között? Szerinted melyik?
 » A fentiek közül melyik módját használod leggyakrabban a kommunikációnak?
 » Kivel szoktál a legtöbbet beszélgetni? Miért? Milyen témákról?
 » Foglalkoztat-e olyan kérdés, amit nem tudsz megbeszélni senkivel? 

 Kihez fordulnál ezzel mégis?

Kedves Barátom!
Rég láttalak, ezért írok...



1. Játsszátok el Jézus és Nikodémus találkozását!
2. Kitől hallottál először a megtérésről? Mit értettél belőle?
3. Mit gondolsz, mi kell a megtéréshez?
4. Honnan lehet tudni, hogy valaki megtért?
5. Keress valakit, aki már megtért. Beszélgess vele, kérdezd meg, 
 hogy mi változott az életében?
6. Kérdezd meg lelkészedet, hitoktatódat, hogy ő hogyan tért meg!

A Jordán-folyóban úszó halak 
amikor a Holt-tengerhez közeled-
nek, akkor megérzik a víz növekvő 
sótartalmát, és visszafordulnak. 
Ezzel a képpel szokták szimbolizálni 
a megtérést is.

„Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János 3,16

Jézus sokat beszélgetett a körülötte lévő emberekkel. Legtöbbet a tanítványai-
val, de mások is szívesen hallgatták, sőt többen kérdéseikkel is Hozzá fordultak. 
Olyannal is, amire mástól nem kaptak választ. Ezek közül egy éjszakai beszélge-
tést is leír János evangéliuma. Nikodémus, a zsidók egyik vezető ember egy nehéz 
témáról kérdezte Jézust. Az újjászületésről. Jézus válaszában elmagyarázta, hogy 
az újjászületés csak Istentől jöhet. Isten maga adja a kegyelmét és a megváltozás 
lehetőségét az embernek. Majd az ember fölismerve ezt, elfogadja Istent és követ-
ni akarja az Ő akaratát. Isten maga segít az embernek ebben.

Újjászületés
Jézus által használt kifejezés jelentheti azt is, hogy újonnan születni, de azt is, 
hogy felülről születni, azaz Isten által új életet kezdeni.

Reinkarnáció 
Lélekvándorlás, bizonyos vallások szerint az ember lelke halála után bizonyos 
idő elteltével új emberi (vagy állati) testben ismételten megszületik. Egyes kele-
ti vallások szerint az újjászületések sorozata, amíg az egyre tökéletesebb életek 
során az egyén el nem éri a nirvána (a legfőbb béke) állapotát.

Megtérés
Az a hitbeli folyamat, amelynek során az ember magatartása is megváltozik, 
mivel Isten felé fordul, és igyekszik az Ő akaratának engedelmeskedni. A hang-
súly az Isten felé forduláson van.

Újjászületés Reinkarnáció 
Megtérés

25
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II. JÉZUS HÍV ÉS FORMÁL
Jézus önmagáról tanít

6.

 » Ugye, ismerősek a fenti jelek? Mit gondolsz, miért alakultak ki ezek?
 » Mit fejeznek ki? Te mikor használod őket?
 » Istennel kapcsolatban vannak-e olyan jelek, szimbólumok, amelyeket ismersz 

 és használsz? Sorold fel azokat!

Amikor Jézus a földön járt, tanítványai megismerhették mint embert. Vele élték 
a mindennapjaikat, Vele vándoroltak Galilea-szerte, Vele járták be Jeruzsálemet, 
részesei voltak a csodáinak, ámulattal hallgatták, amikor beszélt az emberekkel, 
vagy amikor tanította őket. 
Jézus tudta, hogy ezek olyan tapasztalatok, amelyekből a tanítványok sokat ta-
nulhatnak. Még akkor is, ha nem mindig értik, hogy miért is történik mindez. 
Éppen ezért beszélt saját magáról olyan képekben, amelyeket könnyen megért-
hetett mindenki. Szimbólumokat használt. Hétköznapi dolgok, hétköznapi ese-
ményekhez kapcsolva, mégis fontos üzenettel bírnak.
Jézusnak ezeket a mondatait „Én-mondások”-nak nevezzük. Ezekben Jézus 
bemutatkozik. Többről is beszél azonban. Ezek a mondások az Isten és ember 
kapcsolatáról szólnak. Minden egyes jelkép arra utal, hogy Jézusban van az em-
bernek egyetlen egy lehetősége arra, hogy az Istennel való viszonya a bűneset 
után rendeződjön, és ez pedig a Jézus Krisztusban való hit.

mosoly szomorúság,
esetleg együttérzés

felemás érzésekkel 
küszködő

semleges 
vagy bizonytalan

kacsintás

széles vigyor,
nevetés

kiöltött nyelv,
csipkelődés

csodálkozás, 
meglepetés

puszi

könnycsepp glória, angyali 
ártatlanság

álmosság bohóc 

„Én vagyok...”
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Mit mond Jézus önmagáról? 

Az 5000 ember megvendégelése után a sokaság szeretne olyan kenyeret kapni, 
mint Izráel népe a pusztai vándorlása során kapott, ahol Isten mindennapos 
gondoskodását élhették meg. Jézus szembeállítja a földi kenyeret és a meny-
nyei kenyeret, a múlandót és az örökkévalót. Jézus maga az örökkévaló, aki 
annyira az életünk része lehet, ahogy a mindennapi kenyerünk.

„Én vagyok 

a világ világossága.”

János 8,12

„Én vagyok az ajtó.”

János 10,9

„Én vagyok 

az élet kenyere.”

János 6,35

Jézus a lombsátrak ünnepén, a fáklyákkal kivilágított templomra tekintve a za-
rándokoknak mondja el ezt a mondatát. A világ sötétségben van, mert elszakadt 
Istentől, a világosság az Isten közelségének a jelképe. Isten a világosság Atyja, 
akitől minden jó származik. Jézus az, aki a sötétségbe világosságot hozott.

Jézus a vakon született meggyógyítása után használja az akol és az ajtó képét. 
Hiába közösítették ki a meggyógyult vakot a zsinagógából, hiába zárták ki a kö-
zösségből, Jézus egy új közösséget nyitott számára, mert Ő összeköt az Atyával, 
és rajta keresztül léphetünk be mi is ebbe a közösségbe: az Isten országába.
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„Én vagyok a jó pásztor.”

János 10,11

„Én vagyok 

a feltámadás és élet.”

János 11,25

„Én vagyok az út, 

az igazság és az élet.”

János 14,6

Izráel népe pásztornép volt. Az Ószövetségben sokszor szerepel Isten népe úgy, 
mint Isten nyája. Már Dávid is megírta a 23. zsoltárban, hogy „Az Úr az én 
pásztorom…” Azonban Jézus nem csak Izráelt tekinti nyájnak, hanem minden 
embert. Ő vezeti a hívőket, gondoskodik róluk. Ennek a biztonsága járhat át ben-
nünket, mert tudjuk, hogy nem hagyja el azokat, akik Benne hisznek.

Jézus Mártának mondja ezt a mondatot, amikor vigasztalja Lázár halála miatt. 
Márta hamarosan megtapasztalja, hogy Jézusnak hatalma van a halál felett, 
mert Ő az élet. Az örök élet. Jézus az,  Aki által mi is feltámadhatunk, és Aki 
által élhetünk. Nemcsak Mártának, neked is szól Jézus szava.

Jézus a tanítványoknak mondja el ezt a mondatot a búcsúbeszédeiben. Megmutatja 
ebben, hogy az Atyához csak Rajta keresztül mehetünk. Ő hozta el a világba ennek 
az igazságát, ezáltal megnyitva az életet mindenki számára, aki rálép erre az útra. 
Ha az úton vagy, mert megismerted Krisztusban Isten igazságát, akkor tiéd az élet.
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„Én vagyok a szőlőtő, 

ti a szőlővesszők: aki 

énbennem marad, és én 

őbenne, az terem sok 

gyümölcsöt...”

János 15,5

1. Számodra melyik „Én vagyok” mondás fejezi ki legjobban Jézust? Miért?
2. Tanuld meg azt, és még egyet ezek közül!
3. Tudjuk, hogy Jézus a hétköznapi élet képeivel beszélt magáról. Szerinted ma 

milyen hasonlatokkal mutatkozna be Jézus?

Bibliai kvíz 

Ki segített az öt kenyérrel és a két 
hallal az 5000 ember megvendége-
lésénél?

Milyen zarándokünnepeket 
ismersz? Sorold fel!

Milyen napon gyógyította meg 
Jézus a vakon születettet?

Sorolj fel bibliai pásztorokat!

Hány napig feküdt Lázár a sírban?

Ki tiltakozik a tanítványok közül a 
lábmosás ellen?

Milyen bibliai gyümölcsöket ismersz?

Jézus ezt a mondatot akkor mondja, miközben beszél a szenvedéséről, haláláról, 
a tanítványoknak pedig szeretne útmutatást adni, arra az időre, amikor már nem 
így lesz velük. A Vele való kapcsolathoz gyümölcsöző életet. A te életednek is ak-
kor lesznek igazi gyümölcsei („szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség önmegtartóztatás” – Gal 5,22), ha olyan szorosan 
kapcsolódsz Jézushoz, mint a szőlővessző a szőlőtőhöz.
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Függ a sikerektől?

A boldogság keresése

Sokan a pillanatnyi boldogságot vélik megtalálni különböző eszközök, szerek, 
cselekvések következtében. Ha ezek nélkül nem élheti meg valaki a boldogsá-
got, akkor azt jelenti, hogy a boldogsága függ ezektől. 
Jézus tudja, hogy Isten azért teremtette az embert, hogy boldog legyen, és azt 
is tudja, hogy a tanítványai elérhetik ezt a boldogságot, csak másképp, mint 
ahogy a világ adná, mert Ő az igazi, a teljes boldogságot kínálja. Ha végigolvas-
suk ezeket a mondatokat, akkor először az tűnik elénk, hogy mindegyik elején 
olyanokról állítja, hogy boldogok, akikre az ember nem mondaná. De Ő azt 
szeretné megmutatni, hogy a Vele közösségben lévő ember így lehet boldog. 

Függőség – a hétköznapi szóhasználatban ragaszkodást, szükségletet jelent, de 
legtöbbször egy agyi betegséget értünk alatta, amely olyan erős sóvárgással jár egy 
adott kémiai anyag vagy viselkedés iránt, hogy az illető nehezen képes leszokni az 
anyagról vagy leállni a káros szokásáról. Általában elvonási tünetekkel jár, ha nem 
tud hozzájutni az anyaghoz, vagy nem tudja a tevékenységet folytatni.

Függ a barátoktól?

Függ az egészségtől?
Függ a pénztől?

Függ a lakóhelytől?
Függ másoktól?

Függ a családtól?

Függ a divattól?

Függ a tárgyaktól?

Függ az eredményektől?
Függ a szabadságtól?

Függ a korlátoktól?
Függ a közösségtől?

Függ az országtól?

És ha mindezek rendben vannak, 
működnek? Akkor biztos, hogy 
boldog az ember?

Boldogság – függő
Mitől függ, hogy valaki boldog?

DROG

ALKOHOL

VÁSÁRLÁS

CSOKI TÁRS

MUNKA
EVÉS

EDZÉS

CUKOR

ÉTEL

OKOSTELEFON

FACEBOOK

JÁTÉK

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ

SZÁMÍTÓGÉP

INTERNET

GYÓGYSZER

ADRENALIN

NIKOTIN
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Az ember törekszik a boldogságra. Szeretünk örülni és boldognak lenni. 
A Biblia is beszél a boldogságról. Vannak az Ó- és Újszövetségben is ún. bol-
dogmondások. Ezek arról szólnak, hogy ki a boldog ember. A Biblia arról tanít, 
hogy boldog ember az, aki:

• Ismeri és szereti Istent.

• Aki bölcsen él. Ez azt jelenti, hogy Isten szavára hallgat, a jó cselekvésére törekszik.

• Aki a mindennapi életében, kapcsolataiban is Isten Igéje szerint viselkedik.

 » Mit gondolsz, melyik képet választaná a legtöbb ember a boldogság  
 kifejezésére?
 » Melyik kép fejezi ki számodra a boldogságot? Miért?
 » Mi hiányzik még a sorozatból? Mivel egészítenéd ki?
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7. Jézus a boldog életről tanít

A Biblia is foglalkozik a boldogság témájával. Az Ószövetségben több helyen 
is olvashatunk arról, hogy ki a boldog ember. A Zsoltárok és a Példabeszédek 
könyve tartalmaz ún. „boldogmondásokat”. 

Az Újszövetségben is olvashatunk a boldogságról. Jézus jól tudja, hogy az embe-
rek szeretnének  boldogok lenni. Ezért az örök kérdésre: „Ki lehet boldog?” vála-
szol. Tanítását a Hegyi Beszédben olvashatjuk, és a „Jézusi boldogmondásoknak” 
nevezzük. Ő nem egy pár pillanatig tartó örömről beszél, hanem a tartalmas, 
egész életre szóló boldogságról. Ez egy belső boldogság, ami nem pusztán attól 
függ, hogy milyenek a körülményeink. Ez a boldogság felülről: Istentől, és belül-
ről: az Istennel való jó kapcsolatból fakad.

Jézusi boldogmondások
Máté 5,3—11

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, 

mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fi ainak neveztetnek.

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és min-

denféle rosszat hazudnak rólatok.

Bibliai kvíz 

Kik voltak Jézus tanítványai, akik 
hallgatták a Hegyi Beszédet?

Mi volt Máté evangélista eredeti 
foglalkozása?

Melyik példázat szól az irgalmas-
ságról, amit az egyik boldogmon-
dás is említ?

Jézus, többek között, a Hegyi Be-
szédben mondja el a keresztyén 
életre vonatkozó erkölcsi tanítá-
sait is. Itt olyan kérdésekre is sor 
kerül, mint a törvény betartása, 
adakozás, imádság, előítéletek. 
Máté evangéliumában található ez 
a tanításgyűjtemény.

A Tábor hegye
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1. Mi ad hosszú távon örömöt neked? Keress a csoportban olyanokat, akiknek 
 hasonló jutott az eszébe!
2. Írj egy héten át feljegyzéseket arról, hogy mitől voltál boldog aznap! Lehet ez az  
 állapotod megosztásaként is az általad használt közösségi oldalakon.
3. Keress ószövetségi boldogmondásokat! Használhatod hozzá az internetet is.
4. Készíts Jézus boldogmondásairól plakátot!

A LELKI SZEGÉNYEK

AZ IRGALMASOK A TISZTA SZÍVŰEK

AKIK BÉKÉT TEREMTENEK AKIKET AZ IGAZSÁGÉRT ÜLDÖZNEK

AKIK SÍRNAK

A SZELÍDEK 

AKIK ÉHEZNEK ÉS SZOMJAZNAK AZ IGAZSÁGRA 

Azok, akik számára elsősorban nem az 
anyagiak jelentik a gazdagságot, ha-
nem tudják, hogy Isten gazdagít meg 
igazán lelkiekben, és ezáltal egy olyan 
kincset örökölhetnek, mint a mennyek 
országa, amit a moly és a rozsda nem 
emészt meg, a tolvajok nem lopják el. 
Ez az első lépés a boldogság elérésére, 
hogy felismerjük, hogy csak Isten tud 
meggazdagítani minket.

Akik tudják, hogy a bűneik miatt nem tehetnek mást, csak bűnbánattal, könnyek 
között leborulnak Isten előtt, azok Krisztus bűnbocsátó kegyelméért megkapják 
a feloldozás vigasztalását.

A krisztusi út különbözik a világitól. A szelídség az az önismeret, amely másokra 
is tekintettel van, együttérzéssel, türelmesen fordul feléjük. Miközben úgy tűnik, 
hogy az erőszakosak és kemények uralják a földet, a keresztyén tudja, hogy 
mindenek Ura Krisztus, és Általa övé lesz minden.

Az éhség és a szomjúság hétköznapi élmény, amit újból és újból átélünk. A keresz-
tyén folyamatosan éhezik és szomjazik Isten Igéjére, ezért a mindennapi csendes-
ségben, Vele közösségben megkapja a lelki kenyeret és az élő vizet.

Ha valaki végigjárja az Isten-kapcsolatában a fenti négy lépcsőt, akkor az emberi kapcsolatai is változnak. 
Ezt mutatja meg a következő négy boldogmondás.

Dávid írja az 51. zsoltárban: „Tiszta szívet teremts bennem…”. Az Isten által 
megtisztított, becsületes, nyílt, mások előtt őszinte, kétszínűségtől mentes ember 
tudja Istent képviselni a felebarátai felé, és csak ez a tisztaság engedi számára, 
hogy Isten jelenlétét meglássa az életében. 

Krisztus békességet szerzett számunk-
ra a keresztfán, ezáltal megbékéltetve 
Istennel. Ezt a békességet áraszthatja 
a keresztyén is maga körül Isten gyer-
mekeként, és segíthet, hogy mások is 
megbékéljenek Istennel és egymással.

A tanítványok azon az úton járnak, mint a Mester. Jézus nem áltatja a tanítványo-
kat. A béketeremtés ellenállásba fog ütközni időről időre, és a mennyek országáért 
még az üldöztetést is el kell szenvedni, ahogy ezt a próféták, apostolok tették.

A bűn következményeként jelen van 
a fájdalom a világban. Aki átélte Isten 
irgalmas szeretetét, az tud odafordulni 
a másik felé is irgalommal, hogy eny-
hítse a fájdalmát, bekötözze a sebeit, 
gyógyítson, segítsen neki.
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8.

 » Beszélgessetek arról, hogy te hogyan készülsz egy vendégségre!
 » Mit gondolsz, kik lehettek a vendégek, és mi történhetett a két beszélgetés között?
 » Játsszátok el a jeleneteket!
 » Te melyik testvérhez hasonlítasz?

Vendégségre várva
—Mária! Mária! Hol vagy? Gyere gyorsan! Mindjárt itt vannak.
—Itt vannak? Hozzánk jönnek? De jó!
—Most jött a hír, hogy beértek a városba. Gyere, elő kell készítenünk mindent! Ennyi 

férfinak enni kell. Nem lehet, hogy étlen, szomjan maradjanak. Gyorsan gyúrd a 
kenyeret, én készítem a húst.

—Megyek már. De mikor érnek ide? Úgy várom őket!
—Ne csak a kaput lesd, hanem a kezed is járjon! Nem tudok mindent egyedül meg-

csinálni.
—Lehet, hogy nem is éhesek, minek annyit kapkodni, ha hozzánk jönnek, nem ro-

hannak sehova.
—Mi az, hogy nem is éhesek? Csak nem képzeled, hogy a mi házunkban nem kap-

nak bőségesen enni? Mit szólnának, ha nem fogadnánk szeretettel a vendégeinket!
—Szeretettel igen, de még milyen nagy szeretettel! Csak kapkodással nem.
—De ha nem sietünk, nem lesz időben kész az étel. Milyen vendéglátók len-

nénk akkor?
—Én már azt várom, hogy hallgathassam, ahogy beszél.
—Még hogy hallgatni! Egy asszonynak semmi keresnivalója a férfiak között. A te 

dolgod, hogy segíts nekem az ételek elkészítésében és felszolgálásában.
—Jó, jó, de azért én jobban szeretném hallgatni Őt.

Miután elmentek a vendégek
—Úgy szégyellem magam. Ne haragudj, Mária. Nem kellett volna Őt kérnem, hogy 

szóljon rád. De azt hittem, hogy látja, mennyit fáradozom értük. Hogy egyedül va-
gyok, mert te csak Őt hallgatod.

—Nem kell szégyellned magad, Márta. Te igyekeztél mindent megtenni. Csak a lé-
nyegről feledkeztél meg.

—Igen, már tudom, hogy nem az a baj, hogy fontosak a dolgaim, hanem az, hogy 
nem tartottam be a helyes sorrendet. Fontosabb volt nekem, hogy minden rendben 
legyen a vendégek körül, aggódtam, hogy mit szólnak, ha nem lesz minden tökéle-
tes, közben meg elfelejtkeztem a legfontosabbról, hogy Őt hallgassam.

—Szerintem most már meghallottad te is Őt.

Olvasd el a Bibliában a két testvér történetét!

(Lukács 10,38–42)

Jézus a helyes sorrendről tanít
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Mária és Márta története
(Lukács 10,38—42)

Amikor továbbhaladtak, betért egy 
faluba, ahol egy Márta nevű asz-
szony a házába fogadta. Volt en-
nek egy Mária nevű testvére, aki 
leült az Úr lábához, és hallgatta 
beszédét. Mártát pedig teljesen le-
foglalta a sok munka. Ezért odajött 
és így szólt: Uram, nem törődsz 
azzal, hogy a testvérem magamra 

hagyott a munkában? Mondd hát 
neki, hogy segítsen! 
Az Úr azonban így felelt neki: Már-
ta, Márta, sok mindenért aggódsz 
és nyugtalankodsz, pedig kevésre 
van szükség, valójában csak egyre. 
Mária a jó részt választotta, ame-
lyet nem vehetnek el tőle.

A Biblia korában a vendégszeretet kötelesség volt, mivel az utazó élelmet és főként 
vizet nem tudott eleget magával vinni. A betérő vendégnek először vizet adtak lábai 
megmosására, vagy megmosták a lábát. Ezután a szokásosnál gazdagabb étkezés 
következett a vendéglátó módja szerint. Ellátták a vendég kíséretét is.
Jézusnak nem volt állandó szállása, útjain a vendégszeretetre volt utalva, ugyanígy 
az apostolok is.

Ez a történet azonban nemcsak a vendégszeretetről szól. Annál sokkal többről. Mária 
és Márta döntéshelyzetben van. Jézus meglátogatta őket, és hallgathatnának Rá, 
tanulhatnának Tőle. Márta ugyanúgy szerette Jézust, mint Mária, de ebben a helyzet-
ben előrébb helyezte a feladatait Isten Igéjénél. Jézus megfeddése ezért szeretettel 
van tele, és nem bántani akarja Máriát. A fi gyelmét hívja fel arra, hogy legyen az 
életében fontossági sorrend. Ez a fi gyelmeztetés nekünk is szól. A Biblia tanácsa, 
hogy legyen az életünkben az első Isten és az Ő Igéje. Minden pedig ezután jöjjön, 
mert akkor mindent Isten Igéjén keresztül fogunk nézni.

1. Jellemezd Máriát és Mártát!
2. Kinek a természete áll hozzád közelebb?
3. Melyik nehezebb számodra: csendben meghallgatni valakit, vagy odaadóan,  
 lelkesen munkálkodni valamiért? Miért?

„Keressétek először Isten országát 

és az ő igazságát, és mindezek ráadás-

ként megadatnak majd nektek.” 

Máté 6,33

Bibliai kvíz 

Melyik városhoz fekszik közel 
Betánia?

Hogy hívták Mária és Márta testvé-
rét, akit Jézus feltámasztott?

Gyűjtsetek olyan bibliai története-
ket, amelyekben a vendégszeretet 
jelenik meg!
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A parúzia (görög eredetű szó) 
eljövetelt jelent. Jézus második 
eljövetelére utal, amit megígért a 
tanítványainak, és azóta is várjuk, 
hogy visszajöjjön. Az őskeresztyének 
körében némelyek feladták a mun-
kájukat, nem törődtek semmivel, 
mert azt gondolták, minek, ha Jézus 
úgyis hamarosan visszajön.

Jézus a készenlétről tanít

 » Olvasd el a szöveget! Mit gondolsz, milyen írásból származhat?
 » Próbáld meg „lefordítani” a saját szavaiddal!
 » Kiket érinthet ez a rendelkezés? Milyen foglalkozásokban fontos 

 a készenlét? Miért?
 » Mi történik, ha valaki nem veszi komolyan ezt a készenlétet?

(Máté 25,1–13)

Készenlét:
„A közalkalmazott rendkívüli munkaidőben a feladatok folyamatos ellátása 
érdekében, a munkavégzésre készen áll, és értesítés esetén a munkavég-
zés helyén megjelenik. A készenlét időtartama alatt a készenlétre beosztott 
köteles gondoskodni a munkára képes állapotának megőrzéséről, és arról, 
hogy 40 perc alatt a munkavégzés helyére érjen.”

A Magyar Református Szeretetszolgálat, a Tiszántúli Református Egyházkerü-
let, valamint a Debreceni Református Egyházmegye az elmúlt évek természeti 
katasztrófái hatására egy kiképzett, gyors reagálású tiszántúli készenléti cso-
portot hoz létre, amely kész és képes a térségben adódó természeti csapások 
után segítséget nyújtani.

„Ezért legyetek ti is készen, mert 

abban az órában jön el az Emberfi a, 

amelyikben nem is gondoljátok!”

Máté 24,44

9.
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Bibliai kvíz 

Milyen bibliai menyegzőkre 
emlékszel? Gyűjtsd össze!

Milyen példázatokat ismersz, 
amelyek a mennyek országáról 
szólnak?

1. Mit gondolsz, minek a jelképe az olaj?
2. Mit jelent a hitben kitartónak lenni? Te hogyan éled ezt meg?
3. Írj egy rövid gondolatsort Teli lámpás – nyitott ajtó címmel! 
 Oszd meg a többiekkel!

Jézus is beszél a készenlétről. Aki az Ő tanítványa, az ilyen készenlétben várja az Ő 
eljövetelét. Minden keresztyén várja Jézus visszajövetelét, de nem mindegy, hogy 
hogyan. A hitben sokszor nehéz kitartónak lenni. Fellángol, majd csak pislákol, vagy 
éppen nem is ég. Erről szól Jézus példázata, amelyet a kor esküvői szokásaiból 
merített. A menyasszony a szülői háznál várta a vőlegényt. A nyoszolyólányok is vele 
voltak, de amikor hír jött a vőlegény érkezéséről, akkor elé mentek mirtuszágakkal, 
és az este miatt mécsesekkel, így kísérték a lakodalmas házhoz. Jézus okosnak 
nevezi az előrelátó lányokat, akik kitartottak, és felkészülten várták a vőlegényt. 
Balgának azokat, akik ráérősen várakoztak. 
A példázat arra tanít bennünket, hogy Jézus olyan, mint a vőlegény, aki majd vala-
mikor megérkezik. (Visszajön az utolsó ítéletkor.) Kétféleképpen várhatjuk Őt: 
• előrelátóan, kitartóan és folyamatosan rágondolva, készülve az érkezésére;
• vagy a mának élve, és semmivel nem törődve.
Jézus arra bátorít, hogy legyünk kitartóak és felkészülten várjuk az Ő visszajövetelét!

Jézus a kitartásról tanít
(Máté 25,1—3)

Akkor hasonló lesz a mennyek or-
szága ahhoz a tíz szűzhöz, akik 
vették a lámpásukat, és kimentek 
a vőlegény fogadására. Öt közülük 
balga volt, öt pedig okos. A balgák 
ugyanis, amikor magukhoz vették 
lámpásukat, nem vittek magukkal 
olajat, az okosak viszont lámpásuk-
kal együtt olajat is vittek korsókban.
Mivel pedig a vőlegény késett, 
mindnyájan elálmosodtak, és el-
aludtak. Éjfélkor azután kiáltás 
hangzott:

– Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadá-
sára!
Ekkor ezek a szüzek mind felébred-
tek, és rendbe hozták lámpásukat. 
A balgák így szóltak az okosakhoz:
– Adjatok nekünk az olajotokból, 
mert lámpásunk kialszik.

Az okosak így válaszoltak:
– Hátha nem lesz elég nekünk is 
meg nektek is: menjetek inkább a 
kereskedőkhöz, és vegyetek maga-
toknak!
Amíg azok vásárolni voltak, meg-
jött a vőlegény, és akik készen vol-
tak, bementek vele a menyegzőre. 
Azután bezárták az ajtót.
Később megérkezett a többi szűz is, 
és így szóltak:

– Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!
Ő azonban így válaszolt:
– Bizony, mondom nektek, nem is-
merlek titeket.
Vigyázzatok tehát, mert sem a na-
pot, sem az órát nem tudjátok!
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Mi tesz elégedetté?

 » Olvasd el a fenti közmondásokat, és magyarázd is meg, hogy melyik mit jelent!
 » Mi a véleményed róluk? Melyik üzenete szólít meg téged?
 » Mit gondolsz, melyek bibliai eredetűek közülük? beszéljétek meg, hogy miért 

gondoljátok ezt!

Mennyi, és mire elég?
az évszázados közmondások az évezredes bibliai mondatok a kevésről, hiányról, és 
egyben a sokról, a bőségről beszélnek. ha körülnézünk a világban, a hétköznapok-
ban, akkor határozottan azt mondjuk, hogy ezek már nem érvényesek. félredobhat-
juk mindazt, ami száz éve még igaz volt, hogy elég, ha van egy ruha hétköznapra, 
egy ünneplő, egy téli, egy nyári. Egy pár csizma. amikor a 20. század elején sokan 
kivándoroltak amerikába, csak egy ládában vitték magukkal a holmijukat. Ma több 
teherautó is kell egy-egy költözéshez. Olyan korban élünk, ahol minden arra buzdít 
minket, hogy minél többet vásároljunk a dolgokból.

Elégedettnek lenni
Úgynevezett fogyasztói társadalomban élünk. talán hallottad már ezt a kifejezést. Ez 
alatt legtöbbször azt értjük, hogy a legtöbb embert csak az érdekli, hogy vásároljon. 
azt, amit aztán elfogyaszt, amit aztán a magáénak mondhat. de nem csak annyit 
vásárolunk, amennyire valójában szükségünk van, hanem sokszor többet. Ennek 
azonban sok hátránya is van. sokszor nem elég az, amink van, hanem még többet 
akarunk. a biblia nem azt tanítja, hogy semmink ne legyen, és ne vágyakozzunk 
semmire. attól akar óvni, hogy fölöslegesen gyűjtögessünk olyasmit, ami igazán 
nem értékes. Jézus sokszor tanított a helyes sorrendről, és arról, hogy legyen egy 
egészséges értékrendünk. az egészséges értékrend azt jelenti, hogy tudunk elége-
dettek lenni, és örülni annak, ami a miénk. aki elégedetlen, az mindig csak többet 
akar, és nem boldog. isten pedig azt szeretné, ha boldogok lennénk.

a fogyasztás kielégítése miatt 
a gyártás, csomagolás, szállítás 
környezetkárosító hatása hatalmas 
mértékű légszennyezést, hulladék-
termelést jelent.

10.

Jobb a kevés az Úr félelmével, 
mint a sok kincs, 

ha nyugtalanság jár vele. 

SOK



39

 » Olvasd el a fenti gondolatsorokat! Mi a véleményed ezekről?
 » Mindig párhuzamba állítható a kettő?
 » Melyiket tudnád folytatni, kiegészíteni? Miért?

NEM ELÉG

nem elég a KÖNYVEM
nem elég a féNYKépEM

nem elég az EbédEM
nem elég a péNzEM

nem elég a MObilOM
nem elég a KapcsOlatOM

nem elég a KabátOM
nem elég a barátOM
nem elég a tudásOM
nem elég a laKásOM

nem elég az OtthONOM
nem elég a hazáM

nem elég a VilágOM
nem elég a családOM
nem vagy elég NEKEM

nem vagyok elég NEKEd
nem elég a hitEM

Elég

elég a hitEM
elég a KÖNYVEM
elég a féNYKépEM
elég az EbédEM
elég a péNzEM
elég a MObilOM
elég a KapcsOlatOM
elég a KabátOM
elég a barátOM
elég a tudásOM
elég a laKásOM
elég az OtthONOM
elég a hazáM
elég a VilágOM
elég a családOM
elég vagy NEKEM
elég vagyok NEKEd

1. Készíts leltárt, hogy hány cipőd, hány pólód, hány könyved van!
2. Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet, hogy nekik mennyi volt.  
 beszélgessetek erről otthon!
3. Nézd meg a következő honlapon a tudatos vásárlók 12 pontját!  
 http://tudatosvasarlo.hu/12pont
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Jézus tanít: a bolond gazdag példázata
 (lukács 12,13–21)

11.

 » Nézzétek meg a térképet és értelmezzétek!
 » Mit gondoltok, ha az egész világot nézzük, akkor hol élnek a leggazdagabbak és 

 a legszegényebbek?
 » hogyan segíthetnének a gazdagabb vidékeken élők a szegényebbeknek?
 » Jókai Mór két regényének is furcsa címet adott: „szegény gazdagok”, „gazdag 

 szegények”. szerinted milyen emberekről szólhat a cím alapján ez a két könyv?
 » Mit gondolsz, lehet-e gazdag az, akinek kevés pénze van?

a világostól a sötétebb színek felé ha-
ladva növekszik a lakosság vásárlóereje.
Minél lilább, annál több millió euró, minél 
sárgább, annál kevesebb.

2010-es adatok alapján Európa 42 országában élő 670 millió ember összesen 
8,6 ezermilliárd euró fölött rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egy európai lakos egy 
évben átlagosan 12 890 euró elméletileg elkölthető jövedelemből él. a fenti térké-
pen látszik, hogy az országokon belül hatalmasak a különbségek. természetesen 
számít a népsűrűség is az adott területen (lásd skandináv országok).
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Jézus az igazi gazdagságról tanít
(Lukács 12,13—21)

A sokaságból így szólt hozzá valaki:
– Mester, mondd meg a testvéremnek, 
hogy ossza meg velem az örökséget!
De ő így válaszolt:

– Ember, ki tett engem bíróvá vagy osz-
tóvá fölöttetek, hogy megosszam az 
örökséget?
Azután ezt mondta nekik:
– Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden 
kapzsiságtól, mert ha bőségben él is va-
laki, életét akkor sem a vagyona tartja 
meg.
Aztán példázatot mondott nekik:
Egy gazdag embernek bő termést hozott 
a földje. Így gondolkozott magában:

– Mit tegyek? Nincs hova betakaríta-
nom a termésemet.
Majd így szólt:

– Ezt teszem: lebontom a csűreimet, 
nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be 
minden gabonámat és javamat, és ezt 
mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok 
javad van sok évre félretéve, pihenj, 
egyél, igyál, vigadozzál!
Isten azonban azt mondta neki:

– Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a 
lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit 
felhalmoztál?
Így jár az, aki magának gyűjt, és nem 
Isten szerint gazdag. a gazdagság nemcsak pénzben 

mérhető. az országokat rangsorolják 
az alapján is, hogy mennyi az egy 
főre jutó jövedelem. a leggazdagab-
baknál kb. 450-szerese ez legszegé-
nyebbekének. Magyarország az első 
harmadában van ennek a listának.

a nyári olimpiákon szerzett több 
mint 480 éremmel Magyarország 
a legeredményesebb olyan nemzet, 
amely még nem rendezett olimpiát.

bibliai kvíz 

Kinek mondta el Jézus a bolond 
gazdag példázatát?

Milyen példázatok jutnak még 
eszedbe?

Gyűjtsetek olyan bibliai szereplőket, 
akiknek az életében fontos szere-
pet játszottak az anyagi javak!

1. Mennyire fontosak neked az anyagi dolgok? beszélgessetek róla!
2. Milyen javaid lehetnek még az anyagiakon kívül?
3. Mit gondolsz, miért fontos, hogy a magyarok ne csak azt lássák, 
 hogy gazdaságilag hol állnak az országok között?

Jézus korában galileában a társadalom három részre tagolódott.
a legfelsőbb réteget a nagybirtokosok, nagykereskedők és a vámosok alkották.
a középréteghez a kiskereskedők tartoztak, kistermelők, halászok. rossz időjárási 
viszonyok, háborúk következtében könnyen lecsúszhattak az alsó réteghez.
az alsó réteghez tartoztak többek között a napszámosok, akiknek napi bére egy 
napi megélhetéshez volt elegendő. Mindenféle szakmában vállaltak munkát: me-
zőgazdaság, kézműipar, kereskedelem. az időjárás és a munkaerőigény szeszélyé-
nek kitéve bizonytalan volt a napi megélhetésük.

a Kr. e. 1. században galilea bő termésű vidéke néhány vagyonos ember kezében 
összpontosult. galileában a legfőbb megélhetési forrás a mezőgazdaság volt. leg-
többen búzát termeltek, nemcsak saját felhasználásra, hanem el is adták. Mivel 
a termés mennyisége és minősége sok feltételtől függött, leginkább az időjárási 
viszontagságoktól, ezért a bő termés különösen is isten áldásának számított.
Jézus azonban arról tanított, hogy nem csak a pénz számít. a bolond gazdagról 
szóló példázatban azt mondta el, hogy a vagyon mulandó. a gazdag ember saját 
dicsőségének, tehetségének a gyümölcsét látta gazdagságában, és úgy gondolta, 
ez biztosítja a jövőjét. Jézus ebben a példázatban arról is tanít, hogy a gazdagság 
lehet több is, mint az anyagiak. a gazdagság pedig, akár tehetség, akár vagyon, 
isten ajándéka, és ezért neki tartozunk hálával.

„A bölcseknek koronája 

a gazdagság…”

Példabeszédek 14,24



nyomdabetű

nyomdagép
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hogyan bánjunk a javainkkal?12.

Huszár Gál, a nyomdász
bár menekült volt, de nem szegény emberként érkezett a városba, hanem megpa-
kolt szekérrel. tudós volt, irodalmár és református lelkipásztor. iskolát is alapított.  
saját nyomdája volt. debrecen első (és akkor egyetlen) nyomdáját ő indította be.
a reformáció korában, üldözött lelkipásztorként is az istennek való szolgálatot te-
kintette elsődlegesnek.  isten ügyében használta a „gazdagságát”. Magyar nyelvű 
bibliát, református énekeskönyvet nyomtatott akkor, amikor még alig volt magyar 
nyelven könyv.

Albert Schweitzer, híres orvos és orgonaművész
tudós, lelkipásztor, és sikeres, elismert orgonaművész volt, majd orvosi tanulmá-
nyokat folytatott. 38 évesen, sikeres emberként, 3 diplomával a kezében afrikába 
ment, hogy betegeket gyógyítson. 
létrehozott egy őserdei kórházat, melyet az első világháborúban leromboltak. af-
rikába való visszatérése után orgonahangversenyeket adott, és azok bevételéből 
újjáépítette a kórházat. Orvosi munkáját úgy élte meg, mint Jézus hívására adott 
válaszát.

 » Mi a közös a két életútban?
 » Milyen javai voltak huszár gálnak és albert schweitzernek?
 » hogyan használták ezeket isten dicsőségére?
 » Mit gondolsz, neked milyen javaid vannak? 
 » te hogyan tudnál ezekkel másokon segíteni?

huszár gál 
nyomdászjelvénye iniciálé
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albert schweitzer és huszár gál felismerték azokat a kincseiket, amelyeket is-
tentől kaptak. használták ezeket. Nem maguknak akarták megtartani, hanem a 
tehetségüket, adottságukat használták arra, hogy másokat gazdagítsanak. azokat, 
akik szegényebbek voltak, nem csak anyagilag, hanem lelkileg is. Komolyan vették 
Jézus tanítását. 
isten mindenkinek ad ajándékokat. lehet, hogy nincs nagy bankszámlánk, vagy sok 
szekrényünk tele márkás ruhával. talán drága autónk sincs, vagy sok házunk – de 
abban biztosak lehetünk, hogy van valamink, amivel tudunk másokon segíteni. Ke-
ressük a saját éltünkben azokat a javakat, amiket isten nekünk adott! Keressük an-
nak a lehetőségét is, hogyan használhatjuk jól azokat!

Huszár Gál (1512?–1575)
a XVi. század magyar művelődéstörténetének egyik legérdekesebb alakja, jelen-
tős nyomdász, reformátor. tudós ember, iskolaalapító, irodalmár, lelkipásztor egy 
személyben.
élete első negyven évéről nem sokat tudunk. 1553-ban jelenik meg Magyaróvá-
ron mint lelkipásztor. lelkésznevelő iskolát tart fenn, közben sok hívet szerez az 
istennek. itt beindul az óvári nyomda, ahol megjelenteti az első magyar nyelven 
nyomtatott prédikációs könyvecskét. a reformáció tanait hívő és hirdető huszár 
gál ténykedése szemet szúr a katolikus egyház képviselőinek. Menekülnie kell, ha 
nem akar hite miatt börtönbe jutni.
Kassán a megüresedett lelkészi állást kínálják fel huszár gálnak, aki ebben az idő-
ben már kiváló szónok, irodalmár hírében áll. Óvári kiadványai azt bizonyítják, hogy 
a nyomdászmesterséget is kiválóan elsajátította. hite és nyomdája miatt azonban 
Kassán sincs nyugalma.
amikor csellel el akarják vitetni huszár gált az egri tárgyalásra, a hívek a kato-
naság és bornemisza péter segítségével megszöktetik a nyomdász prédikátort 
Kassáról. debrecen, a magyar reformáció fellegvára lesz az új lakhelye.
a Kassáról elmenekített betűkészletével beindítja debrecen első nyomdáját. Nagy 
szükség volt már a könyvnyomtatásra, hiszen ebben az időben szervezte a refor-
mált egyházat a városban Méliusz Juhász péter, a nagy tehetségű prédikátor.
huszár gál 1562-ben, másfél év után elhagyta a várost, ahol nem végzett lelki-
pásztori szolgálatot, visszatért dunántúlra, pápára és ismét lelkész lett. felszerelé-
sének egy része viszont dberecenben maradt, és  így ott tovább élt a nyomdászat, 
s él már több mint négyszázötven éve, ma alföldi Nyomda néven.

a huszár gál által 1560-ban nyom-
tatott énekeskönyvből származó 
énekeket tartalmazza: ilyen a 151. 
és a 372. számú.

huszár gál mellszobra a debreceni, ma 
is működő alföldi Nyomda udvarán

Mosonmagyaróvár

Kassa

Debrecen

Pápa

református énekeskönyv, 151. dicséret
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Albert Schweitzer (1875–1965) 
strassbourgi lelkipásztor, teológus, híres orgonaművész, aki fiatalon arra az el-
határozásra jutott, hogy legfeljebb harmincéves koráig él a tudományoknak és a 
művészeteknek. Ezután olyan hivatásnak szenteli magát, amivel közvetlenebbül 
szolgálhatja az emberiséget. Majd tíz évvel később akadt kezébe a párizsi Evangé-
likus Missziós társaság egyik füzete. segítőket kerestek a missziós munkához: „az 
egyháznak olyan emberekre van szüksége, akik a Mester hívására egyszerűen így 
válaszolnak: Ímhol vagyok, uram!” Ezt olvasva schweitzer ezt vetette papírra: „Ke-
resgélésem végéhez értem.” 

30 éves korában, teológiai tanárként, elismert orgonaművészként iratkozik be az 
orvosi egyetemre. 1911 decemberében tette le utolsó vizsgáját, majd a trópusi 
betegségek gyógymódjait tanulmányozta, s időközben házasságot kötött helene 
bresslauval, aki a kedvéért ápolónői képesítést szerez.

1913 és 1917 közé esett schweitzer első tartózkodása afrikában, a gaboni 
lambarénében. Ennek a négy évnek a tapasztalatait foglalta össze „az őserdő pere-
mén” című művében. a gyógyítást egy tyúkólból átalakított rendelőben kezdte meg. 
Ez a „kórház” a következő hónapokban egy hullámlemez barakkal és néhány fűkuny-
hóval bővült. Ígéretével ellentétben – a helybeliek kérésére – prédikációkat is tartott. 
a betegek élelmezését a környékbeliek szegényes adományaiból oldotta meg.
a világháborúk viszontagságai sem tántorították el attól, hogy az őserdő mélyén 
folytassa hivatását. rendszeresen visszatért Európába, később amerikába is elláto-
gatott, ahol előadásokat, orgonahangversenyeket tartott, hogy ezzel is támogatást 
szerezzen a kórházának.
Munkája elismeréseként 1953-ban neki ítélték a Nobel-békedíjat.

A kórházfalu – Lambaréné, Gabon
„1959-ben már 52 épületből állt a kórház, ahol több mint 500 beteget ápolnak. 
Ezzel egyidőben felépült a 250 leprást gondozó telep is. Valóságos kórházfalu ez. 
Ne gondoljátok azonban, hogy ez a kórház olyan, mint amilyet itthon láttok. Ezek 
fából ácsolt épületek, pálmalevéllel födve. de milyen praktikusak, mert a 45 fokos 
hőségben is hűvösen tartják a kórtermeket.
Mégis, minden egyszerűsége mellett is, van benne valami különleges, valami 
nagyszerű. itt mindenki mindenkivel törődik, segít rajta, vigasztalja, imádkozik 
vele vagy érte. Van a kórházfalunak kis temploma is, ahol minden este istentisz-
teletet tartanak. legtöbbször schweitzer prédikál. Orgonává átalakított harmóni-
umán bach-muzsikát játszik, majd bibliát olvas és imádkozik. az igéhez rendsze-
rint rövid magyarázatot is fűz, olyan egyszerűt, hogy a gyermek is megérthesse. 
Ezek az egyszerű emberek pedig szívükbe zárják minden szavát, mert érzik, hogy 
nagyon szereti őket.”

györgy antal: a hit példaképei (részlet)

albert schweitzer orgonál
© archives centrales schweitzer gunsbach
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„Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, 

szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, 

el nem fogyó kincset a mennyben…”

Lukács 12,33

Kórházfalu, lambaréné, gabon
© archives centrales schweitzer gunsbach
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Kiben bízol?13.

 » Milyen érzés lehet egy szál kötélen függeni? Próbáltad már? Meséld el!
 » Olvasd el a lecke címét! Mit gondolsz, hogyan kapcsolódik a kép hozzá?
 » Milyen helyzetekben érezted magad reménytelennek?

A sziklamászó monológja 
Itt lógok a kötélen. Alattam a mélység, fölöttem még magasan a cél. Szeretnék fel-
jebb jutni. Hova lépjek? Meddig tart az erőm? Mászom fölfelé, de kicsi vagyok. Nem 
érem még át azt a távot, amit a nagyobbak. Mibe kapaszkodjam? Hogyan tovább?
Egy kéz nyúlik felém. Megkapaszkodom. Tovább vezet. Így már elérem a célom.

Ki az melletted, akiben igazán meg tudsz bízni?

Mit érzel lehetetlennek? Mi az, ami teljesíthetetlen számodra? 

Mit teszel ilyenkor? Megfogalmazod ezeket? Vagy lesöpröd, hogy majd úgyis 
elmúlik? Magadba roskadsz? Feladod? Szomorúság jár át? Elkeseredsz? Meg-
osztod másokkal? Segítséget kérsz? Kihez fordulsz ilyenkor?
Mit érzel? Kishitűséggel tölt el? Elcsüggedsz? Hol keresed a kapaszkodót?

Miben bízol ilyenkor? Kiben bízol ilyenkor? A kapcsolataidban? A családodban? 
A barátaidban? Az anyagi javaidban? Saját magadban?

A tanulás?

A jövő?

Az elvárások?

A divat követése?

Kitartani a piszkálódások 
közepette?

Számtalan kérdés, amire nehéz válaszolni. Sokszor a tehetetlenség kérdések 
örvényeként húz a mélybe. Úgy érezhetjük, hogy egyre több megválaszolat-
lan kérdés van bennünk, amelyek mint hullámok összecsapnak a fejünk felett. 
Ilyenkor egy dolog segít: nem a kérdés, hanem a kiáltás. Ahogy ezt Péter is 
tette a következő történetben.



Bibliai kvíz 

Mi volt a foglalkozása a tanítvá-
nyok közül többeknek?

Melyik tóról lehet szó 
a történetben?

Mely szavak fejezik ki a bibliai 
történetben azt a helyzetet, 
amiben a tanítványok vannak?
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 » Milyen érzés lehet egy szál kötélen függeni? Próbáltad már? Meséld el!
 » Olvasd el a lecke címét! Mit gondolsz, hogyan kapcsolódik a kép hozzá?
 » Milyen helyzetekben érezted magad reménytelennek?

Jézus a tengeren jár
(Máté 14,22—33)

Ezután nyomban sürgetni kezdte 
tanítványait, hogy szálljanak ha-
jóba, és menjenek át előtte a túlsó 
partra, amíg ő elbocsátja a sokasá-
got. Miután elbocsátotta a sokasá-
got, egyedül felment a hegyre imád-
kozni. Amikor beesteledett, egyedül 
volt ott.
 A hajó pedig már messze eltávolo-
dott a parttól, és a hullámok között 
hányódott, mert ellenszél volt. Már 
hajnalodott, amikor Jézus odament 
hozzájuk a tengeren járva.
Mikor pedig a tanítványok meg-
látták, hogy a tengeren jár, meg-
rémültek, és ezt mondták: Kísértet 
ez! És ijedtükben felkiáltottak. De 
Jézus azonnal megszólította őket, 
és ezt mondta:

– Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!

Péter ekkor így szólt hozzá:
– Uram, ha te vagy, parancsold meg, 
hogy menjek oda hozzád a vízen!
Ő pedig így szólt:

– Jöjj!
És Péter, kiszállva a hajóból, járni 
kezdett a vízen, és elindult Jézus 
felé. Amikor azonban az erős szélre 
fi gyelt, megijedt, és amint süllyed-
ni kezdett, felkiáltott:

– Uram, ments meg!
Jézus pedig azonnal kinyújtotta a 
kezét, megragadta őt, és ezt mond-
ta neki:

– Kicsinyhitű, miért kételkedtél?
És amint beszálltak a hajóba, elült 
a szél.
A hajóban levők pedig leborultak 
előtte, és ezt mondták:

– Valóban Isten Fia vagy!

1. Miért érzi Péter, hogy nehéz a helyzete?
2. Milyen szavakkal válaszol Jézus a tanítványok félelmeire?
3. Mit érzel mostanában teljesíthetetlennek? Mondd el, írd le valakinek!
4. Mit jelent számodra Jézus biztatása? Hogyan tudod Neki elmondani 
 a nehéz, lehetetlennek tűnő helyzeteidet? Írj imádságot!

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

Máté 14,27

Egy reménytelennek tűnő 
helyzetet olvashatunk az alábbi 
történetben. Jézus mégis megol-
dást tudott adni rá.

Jézus korában az éjszakát este 6 
órától reggel 6-ig négy, egyenként 
három órás „őrváltás”-ra osztották. 
A történetben leírtak tehát hajnali 
három körül mehettek végbe.

Péter kiáltott, amikor süllyedni kezdett. Amíg Jézusra nézett, benne bízott, addig 
lehetségesnek tűnt a lehetetlen is, de amint a viharra, a körülményekre tekintett, bi-
zalmatlansága kerekedett felül. Jézusban bízhatunk akkor is, ha lehetetlennek tűnik 
egy helyzet, Ő mindig segít. Talán nem éppen úgy, ahogyan várnánk, de megoldást 
ad mindig. Ő meg tud tartani és segítséget tud adni. Csak kiáltani kell bizalommal, 
ahogy Péter is tette: „Uram, ments meg!”, és elfogadni a felénk nyújtott kezét.



Bibliai kvíz 

Kik támogatták a százados 
kérését azzal, hogy méltónak 
nevezték?

Milyen hatalom alá voltak vetve 
abban a korban az emberek?

Miben jelent meg a százados 
hite?

Melyik evangéliumi történetben 
szerepel még római százados? 
(Mt 27,54)

Milyen hatalom alá voltak vetve 

szerepel még római százados? 

olvasmány
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 » Mit jelent számodra az istentisztelet szó? Hogyan magyaráznád meg egy olyan
 embernek, aki még sose hallott róla?
 » Melyik a kedvenc részed az istentiszteleten? Miért?
 » Mit gondolsz, mi indítja az embereket, hogy tettekben is megmutassák hitüket?
 » Mit mutat az egy ember hitéről, ha a saját pénzéből ad azért, 

 hogy egy templomot építsenek vagy rendbe hozzanak?

(Lukács 7,1—10)

Miután befejezte minden beszédét, 
amelyet a nép füle hallatára mon-
dott, bement Kapernaumba. Egy 
századosnak volt egy szolgája, akit 
nagyon kedvelt, s aki most beteg 
volt, és haldoklott. Amint hallott 
Jézusról, elküldte hozzá a zsidók 
véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és 
mentse meg a szolgáját. 
Amikor odaértek Jézushoz, sürget-
ve kérték: 

– Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, 
mert szereti népünket, ő építtette a 
zsinagógát is nekünk. Jézus pedig 
elindult velük. 
Amikor már közel járt a házhoz, a 
százados eléje küldte barátait, és 
ezt üzente neki: 

– Uram, ne fáradj, mert nem vagyok 

méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. 
Ezért magamat sem tartottam mél-
tónak arra, hogy elmenjek hozzád, 
hanem csak szólj, és meggyógyul 
a szolgám. Mert én is hatalom alá 
rendelt ember vagyok, és nekem is 
vannak alárendelt katonáim. Ha 
szólok az egyiknek: Menj el – akkor 
az elmegy; és a másiknak: Jöjj ide – 
akkor az idejön; és ha azt mondom 
a szolgámnak: Tedd meg ezt – ak-
kor az megteszi.
Amikor Jézus ezt meghallotta, el-
csodálkozott rajta, és hátrafordulva 
így szólt az őt követő sokasághoz: 

– Mondom nektek, Izráelben sem 
találtam ekkora hitet. Amikor a 
küldöttek visszatértek a házba, a 
szolgát egészségesen találták.

Jézus meggyógyítja a kapernaumi 
százados szolgáját

A kapernaumi százados bizalma
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Zsinagóga: a görög eredetű szó jelentése: az összejövetel helye. Így nevezték azokat 
az épületeket, amelyeket a zsidók istentiszteleti helyként használtak. Az építmények 
hossztengelyét Jeruzsálem irányába tájolták. A nép állt, a véneknek volt csak ülő-
helyük, az asszonyok számára külön helyet tartottak fenn. A zsinagógai istentisztelet 
kötött részeihez imádságok, hitvallás, az Ároni áldás tartozott, míg a változó részben 
mindig felolvastak az Írásból, és az ahhoz fűzött magyarázatból.

A kapernaumi százados római katona létére építtetett zsinagógát, hogy istentiszteleti 
helyük legyen a város lakóinak. Hitét az egész város elismerte, hiszen egyáltalán 
nem volt jellemző, hogy a zsidók vénei kiálljanak egy római katona mellett, és azt 
mondják, hogy méltó arra, hogy egy rabbi, azaz Jézus elmenjen hozzá. Üzenete azt 
jelentette Jézusnak, hogy a katona hisz az Ő hatalmában. Elismerte a százados, hogy 
Jézus ereje mindenre elég. Ezzel a Krisztusban való bizalmát ismerte el.
A kapernaumi százados zsinagógát épített. Így hétről hétre összegyűlhettek az em-
berek, hogy tiszteljék Istent. Istent tisztelni sokféleképpen lehet. Az vesz részt igazán 
Isten tiszteletében, aki nem csak jelen van egy istentiszteleten, hanem hitével, imád-
ságával és tetteivel válaszol mindarra, amit ott hall. Ez a százados megélte ezt azáltal, 
hogy nem csak szavakkal fejezte ki, hanem cselekedett. 

Kálvin János jelmondata: „Szívemet 
égő áldozatul az Úrnak szentelem.” 
Ezáltal fejezte ki, hogy egész élete 
istentisztelet, ami nem csak hitében, 
hanem cselekedeteiben, munkáiban is 
megnyilvánult.

1. Nézz utána, hogy ki és mikor építtette a ti templomotokat!
2. Miből látszik valakin, hogy hitben jár?
3. Milyen tettekkel tudnád megmutatni a hitedet?
4. Melyiket a legkönnyebb megtenni ezek közül? Tedd meg ezen a héten!

„Én is meg fogom neked mutatni 

cselekedeteim alapján a hitemet.”

Jakab 2,18

A kapernaumi zsinagóga romjai

ISTENTISZTELET = HIT + TETTEK

KERESZTYÉN ÉLET
ISTEN TISZTELETE
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Előítéletek és krisztusi elfogadás: 
Kornéliusz és Péter

14.

 » Mi a hasonlóság és a különbség a fenti képeken a szemüvegek között?
 » Sokan különbséget tesznek az emberek között bőrszínük, származásuk, 

 öltözködésük alapján. Gyűjts érveket amellett, hogy miért nem szabad 
 különbséget tenni az emberek között!

Már a Biblia korában is kérdés volt az,hogy ki honnan származik és melyik néphez 
tartozik. Jézus korában a néphez tartozás, a nép által imádott istenhez való tartozást 
is jelentette. A Római Birodalom területén élő népcsoportoknak megengedték, hogy 
a saját isteneiket tiszteljék. De római helyőrségek, katonák az egész birodalom te-
rületén voltak, így Galileában vagy Júdeában is. A katonákat a zsidók pogányoknak 
tartották, és zsidó ember nem tette be a lábát pogány házába. Kornéliusz és Péter 
története azonban azt mutatja, hogy Isten nem tesz az emberek között különbséget 
a származásuk alapján. Ő bárkit meg tud szólítani, és mindenféle származású, bőr-
színű ember kedves a Számára.

Magyarország történelme során 
mindig is különböző nemzetisé-
gek otthona volt. A különböző 
nemzetiségek az ország más-más 
területein éltek kisebb-nagyobb 
közösségekben. Az egymás mel-
lett élés nem volt mindig egyszerű, 
de évszázadok alatt megtanulták 
egymás értékeit elfogadni, kölcsö-
nösen egymást segíteni. 

TÉGED HOGYAN LÁTNAK? 



Bibliai kvíz 

Miért nem akart enni Péter a 
lepedőben lévő állatokból?

Mely állatok számítottak 
tisztátalannak? (3Móz 11-ben  
utánaolvashatsz.)

Kinek a szavára ment Péter 
Cézáreába?

Melyik történetben találkoztál 
hívő római katonával?
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Kornéliusz és Péter
(Apostolok cselekedetei 10,1—35)

Élt Cézáreában egy Kornéliusz 
nevű férfi , az úgynevezett itáliai 
csapat századosa. Egész háza népé-
vel együtt kegyes és istenfélő ember 
volt, aki sok alamizsnát osztogatott 
a népnek, és szüntelenül könyör-
gött Istenhez. Ő az egyik délután 
három óra tájban látomásban tisz-
tán látta, hogy az Isten angyala be-
megy hozzá, és megszólítja: 

– Kornéliusz! – Ő pedig rátekintett, 
és megrémülve kérdezte: 

– Mi az, Uram? – Erre az angyal 
ezt mondta neki: 
Imádságaid és alamizsnáid felju-
tottak az Isten elé, és ő emlékezik 
azokra. Most azért küldj embereket 
Joppéba, és hívasd magadhoz azt 
a Simont, akit Péternek is hívnak. 
Ő egy Simon nevű tímár vendége, 
akinek a háza a tengerparton van.   
Miután eltűnt az angyal, aki vele 
beszélt, előhívta két szolgáját és egy 
istenfélő katonát azok közül, akik 
állandóan mellette voltak. Ezeknek 
mindent elmondott, majd elküldte 
őket Joppéba. 
Másnap, amíg ők úton voltak, és a 
városhoz közeledtek, Péter déltáj-
ban felment a ház tetejére imádkoz-
ni. 
Közben azonban megéhezett, és 
enni kívánt. Amíg az ételt készítet-
ték, révületbe esett, és látta, hogy 
az ég megnyílik, és leszáll valami 
nagy lepedőhöz hasonló, amely 
négy sarkánál fogva ereszkedett le a 
földre. Benne volt a föld mindenféle 
négylábú és csúszómászó állata, és 
az ég mindenféle madara. 
Ekkor hang hallatszott: 

– Kelj fel, Péter, öld és egyél! 

Péter azonban így szólt: 
– Semmiképpen sem, Uram, mert 
soha nem ettem semmi szentségte-
lent vagy tisztátalant.
De másodszor is szólt hozzá a hang: 

– Amit Isten megtisztított, azt te 
ne mondd tisztátalannak! Ez pedig 
három ízben is így történt, és az-
után az egész azonnal felemelkedett 
az égbe.

Péter nem igazán értette, hogy mit jelent 
a látomása. Miközben ezen töprengett, 
megérkeztek Kornéliusz követei, és így 
szóltak hozzá:

– Kornéliusz százados, ez az igaz 
és istenfélő ember, aki mellett bi-
zonyságot tesz az egész zsidó nép, 
egy szent angyaltól azt a kijelen-
tést kapta, hogy hívasson téged a 
házába, és hallgassa meg, amit te 
mondasz. 
Ekkor Péter behívta és vendégül 
látta őket. Másnap aztán velük 
együtt útra kelt, és a joppéi test-
vérek közül is vele tartottak néhá-
nyan. A következő napon megér-
keztek Cézáreába, Kornéliusz pedig 
összegyűjtötte rokonait és legjobb 
barátait, és úgy várta őket. Amint 
Péter be akart lépni, Kornéliusz elé-
je ment, és a lábához borulva hódolt 
előtte. Péter azonban felemelte, és 
így szólt hozzá: 

– Állj fel, én magam is csak ember 
vagyok!—Amikor beszélgetve be-
ment vele, sok embert talált ott ösz-
szegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: 

– Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó 
embernek idegennel kapcsolatba ke-
rülni vagy hozzá bemenni. 

Magyarországon ma a következő 
nemzetiségek a hivatalosan 
elismertek: 

bolgárok 

cigányok

görögök

horvátok

lengyelek
németek

örmények 

románok 

ruszinok 

szerbek 

szlovákok 

szlovének 

ukránok
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Nekem azonban Isten megmutatta, 
hogy egyetlen embert se mondjak 
szentségtelennek vagy tisztátalan-
nak. Ezért is jöttem vonakodás nél-
kül, amikor értem küldtetek. Most 
pedig hadd kérdezzem meg: miért 
küldtetek értem? 
Kornéliusz így felelt: 
– Három nappal ezelőtt körülbelül 
ebben az időben, délután három 
órakor imádkoztam a házamban, és 
íme, egy férfi  állt meg előttem fény-
lő ruhában, és azt mondta: 

– Kornéliusz, Isten meghallgatta 
imádságod, és megemlékezett ala-
mizsnáidról. Küldj el tehát Joppéba, 
és hívasd át Simont, akit Péternek 
is neveznek. Ő Simon tímár há-
zában szállt meg a tengerparton. 
Ezért nyomban elküldtem hozzád, 
és te jól tetted, hogy eljöttél. Most 
tehát mind itt vagyunk Isten színe 
előtt, hogy meghallgassuk mindazt, 
amit rád bízott az Úr. 
Erre Péter beszélni kezdett, és ezt 
mondta: 

„ Most értem meg igazán, hogy Isten nem 

személyválogató, hanem minden nép között 

kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik."

Apostolok cselekedetei 10,34–35

1. Alkossatok állóképeket a történethez! Készítsetek belőle sorozatot, 
 mint egy képregényt!
2. Válassz magadnak valakit a csoportból, akivel nem nagyon szoktál beszélgetni, 
 és meséljetek egymásnak magatokról 2 percig! Utána oszd meg a csoporttal is, 
 hogy mit tudtál meg a társadról!
3. Milyen szervezetek foglalkoznak a kisebbségek, nemzetiségek ügyével? Nézz utána!
4. Mivel foglalkozik az ombudsman? Nézz utána!

A római katonáknak mint a bi-
rodalom képviselőinek különle-
ges jogaik voltak: például bárkit 
kényszeríthettek arra, hogy a 
felszerelésüket egy mérfölden 
keresztül cipelje. 



Bibliai kvíz 

Milyen esemény kötődik még az 
Olajfák hegyéhez?

Melyik parancsolat megszegésével 
vádolják az asszonyt?

Kiknek mond hasonlót Jézus: 
„többé ne vétkezz”? 
Idézd fel azokat a történeteket!

Bibliai kvíz 

Milyen esemény kötődik még az 
Olajfák hegyéhez?

Melyik parancsolat megszegésével 
vádolják az asszonyt?

Kiknek mond hasonlót Jézus: 
„többé ne vétkezz”? 
Idézd fel azokat a történeteket!
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Ítélkezés és krisztusi elfogadás: 
a házasságtörő nő

 » Olvasd el a rajzon lévő fi atalok gondolatait! Mit gondolsz róluk?
 » Kiről mondják vagy gondolják ezeket?
 » Te hogyan reagálnál ezekre a jelzőkre?  
 » Éltél már át hasonló helyzetet, mint ami a rajzon van? Meséld el!
 » Vajon mi kerülhet a kérdőjel helyére?

Nagyképű!

Szőke!

Gebe!

Stréber!

?

Hazudós! Rendetlen!

Pletykás!

Bunkó!

Lúzer!
Irigy!

Önző!

Törpe!

Gyáva!

Nyalizós! 

Árulkodó!

Erőszakos!

Ész
re 

sem
 ve

sze
m. 

Nem nézek rá
. Végigmérem.

Felháborít!

Idegesít.

Elítélem.
Lenézem

. M
eg

sz
ólo

m
.

Kibe
szé

lem
. 

Helytelenítem!

Elszomorít.

Megbotránkoztat.
Elmegyek mellette. 
MEGBOCSÁTOK. 

Kikerülöm.

Jézus és a házasságtörő asszony
(János 8,1—11) 

Jézus pedig kiment az Olajfák hegyé-
re. De korán reggel ismét megjelent 
a templomban, és az egész nép hoz-
zásereglett; ő pedig leült, és tanította 
őket.
Ekkor odavezettek az írástudók és a 
farizeusok egy asszonyt, akit házas-
ságtörésen értek, középre állították, 
és így szóltak Jézushoz:

– Mester, ezt az asszonyt házasság-
törés közben tetten érték. Mózes azt 
parancsolta nekünk a törvényben, 
hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát 
te mit mondasz?
Ezt azért mondták, hogy próbára te-
gyék, és legyen mivel vádolniuk őt. 
Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a 

földre. Amikor továbbra is faggatták, 
felegyenesedett, és ezt mondta nekik:

– Aki bűntelen közületek, az vessen rá 
először követ.
És lehajolva tovább írt a földre. Azok 
pedig ezt hallva, egymás után kimen-
tek, kezdve a véneken.  Egyedül ő 
meg az asszony maradt ott a középen. 
Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és 
senkit sem látott az asszonyon kívül, 
így szólt hozzá:

– Asszony, hol vannak a vádlóid? Sen-
ki sem ítélt el téged?—Ő így felelt:

– Senki, Uram—Jézus pedig ezt 
mond-ta neki:

– Én sem ítéllek el téged, menj el, és 
mostantól fogva többé ne vétkezz!

15.
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„Én sem ítéllek el téged, menj el, 

és mostantól fogva többé ne vétkezz!”

János 8,11

A megkövezés ősi ítélet-végrehajtás, 
amivel nem csak büntetni akartak, 
hanem elrettenteni is. 
A megkövezés gyakran nem szabá-
lyosan történt, hanem ártatlanokat 
is sújtott, mert az indulatok vezérel-
ték a kövezőket.

1. Mit mesélhettek a történet szereplői, mikor hazamentek? Játsszátok el!
2. Járjatok körbe a csoportban, és mindenkinek mondjatok egy dicséretet!
3. Gondold végig, kit ítéltél el magadban legutóbb! Írj róla 5 jó dolgot!

Az ítélkezés a Biblia korában meghatározott törvények szerint történt. Jézus 
többször találkozott azzal, hogy a farizeusok, akik számára különösen is fonto-
sak voltak a törvények, elítéltek másokat. Tették ezt szavaikkal, magatartásuk-
kal, mindig a törvényre hivatkozva. Jézus a házasságtörő nő történetében ettől 
eltérő magatartást mutatott. Ő nem ítélkezett. Ez nem jelenti azt, hogy egyetér-
tett a bűnnel. A nő valóban bűnös volt, de Jézus még neki is új esélyt adott, és 
lehetőséget a megváltozásra. Ezzel példát mutatott a farizeusoknak is. Jézus 
képmutató ítélkezés helyett ma is arra tanít, hogy a bűnnel ne azonosuljunk, de 
bocsássunk meg és adjunk új lehetőséget.
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