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ÉLET-JEL
EVANGÉLIKUS KONFJRMANDUSOK

KÖNYVE

ÍRTÁK

DR.

FOLTIN

BRUNÓ

ÉS

GÁNCS

PÉTER

LELKÉSZEK

KIADJA
A MAGYARORSZÁGI

EVANGÉLIKUS

EGYHÁZ SAJTÓOSZTÁLYA

BUDAPEST,1985

Kedves

1

Hányan vannak, akik nagyon fontosak Neked? Gondolj szűleidre, barátaidra, akikkel mindent meg lehet beszélni, akik soha nem hagynak
cserben. Te is ugyanígy fontos vagy nekik, mert gondolnak, figyelnek,
számítanak Rád. Hányan vannak ilyenek az életedben? Összeszámoltad
már?
Szeretnénk, ha tudnád: eggyel többen tartanak fontosnak Téged, mint
ahány ismerőst össze tudsz számolni! Van Valaki, aki 12-13 évvel
ezelőtt, mielőtt még bármit is tudtál volna róla, már nagyon-nagyon
fontosnak tartott. Kézbevette életedet, szeretettel formálta, hogy olyan
légy, amilyennek a tükörben látod magad, s legyen esélyed olyanná lenni,
amilyenné szeretnél. Ez a Valaki Isten, 'az élő Isten.
E különös clmű könyvvel - "ÉLET-JEL" - a konfirmációra készü/ésben akarunk segíteni Neked. Ahogy a biológiai életnek, úgy a keresztyén életnek is vannak jelei. Az első ilyen életjelet még pici, csecsemő
korodban kaptad keresztségedben. Akkor még nem tudtál magad válaszolni
lsten közeledésére, életjelére.
Most Isten újra közeledik Hozzád. Életjeleket ad magáról, hogy tudatosan is fe/foghasd azokat, és szabadon döntve indulhass e jelek nyomán.
Milyen jelek ezek? Egy tartalmas, boldog élet jeleit akarjuk megmutatni
Neked lsten igéjében, a teremtett világban, lsten népének a múltjában
és jelenében. f gy rátalálhatsz a kiteljesedd és soha be nem feje~ődő élet
forrására. E forrás egy ma is élő személy: Jézus Krisztus. Ő keres Téged
és akar Veled találkozni most is. Miért? Ő így válaszol: "Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bővölködjenek". (Jn 10,10)
E találkozásban konfirmáljon, erősítsen meg Téged az Élet Istene, akinek - ne feledd - nagyon fontos vagy!
Fo l t i n Brunó

Gáncs

Péter

5

IMÁDKOZZUNK!
KONFIRMÁCIÓI ÓRA ELŐTT
Urunk! Kérünk, ne hagyj magunkra munkánkban! Ajándékozz
meg komolysággal, szorgalommal és
jókedvvel tanulásunk közben. Ne engedd, hogy bármi is elterelje figyelmünket .életjeleidrő. Adj világosságot, hogyajeleidet
felfogjuk. .Segíts, hogy ezekre válaszolva ma is
közelebb kerüljünk Hozzád.
Ámen

KONFIRMÁCIÓI ÓRA UTÁN
Édesatyánk! - Hálát adunk Neked, hogy van időd ránk, és nem fáradsz el velünk vesződn], Kérünk
bocsásd meg figyelmetlenségünket,
mulasztásainkat. Nevelj hitre és szeretetre minket. Vezess jeleiddel, hogy
mindig hú .gyermekeid legyünk és
maradjunk" életünk minden útján.
.
Á~en

i1"I

Aján/ott imádságok még: Evangélikus Énekeskönyv 738. oldalán.
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ISTEN HOZOTT!

Ha nem volnának szüleid, családod, meg se születhettél volna, nem is
élhetnél. Ha nem volnának barátaid, megölne az unalom, a magányosság. Az ember puszta életéhez szüksége van társakra, emberekre. Valahová, valakikhez tartozni kell!
Nemcsak szüleidhez, barátaidhoz, lakóhelyedhez, drága magyar hazánkhoz tartozol, hanem egy gyülekezethez is, és velük együtt Istenhez.

at Isten szeretetét eJfogad6, 6t szereti emberek

Ebbe a közösségbe maga az élő lsten hívei embereket. Idetartozásod
jele, hogy meg vagy keresztelve, "igazolványa" keresztelési emléklapod.
Az is az élő Isten munkája, hogy most a konfirrnandusok közt vagy.

Mivel ide tartozol, amit itt látsz, érted is van, a tiéd is. Nézz jól körül!
Ismerd meg! Isten hozott! - Itthon vagy!

10

Jegyezd

meg!

ÉLŐ ISTEN - Istenről legalább háromféleképpen kell beszélnünk.
Atya, Fiú, Szentlélek, három személy egy egységben, akit Szentháromság Istennek szólítunk. Egyenlőszárú háromszögként szokták ábrázolni,
ahol a szem az élet, a figyelem jelképe.

,Ilya

Fiu

SzentLélek

Erről a mindenütt jelenlévő Úrról így vall a zsoltáríró:
"Uram, te megvizsgálsz; és ismersz engem.
Tudod, ha leülök vagy ha fe/állok,
messzirdl is észreveszed szándékomat.
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet,
gondod van minden utamra.
Még nyelvemen sincs a szó,
te már pontosan tudod, Uram.
Minden oldalról körülfogtál,
kezedet rajtam tartod.
Csodálatos nekem ez a tudás,
igen magas, nem tudom felfogni."
(Zsolt 139,1-6)
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tnekeljünk!
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk - 254. ének
Téged kér szívünk - 575. ének
Gondolkodjunk!
1. Töltsd ki az alábbi űrlapot!
Nevem:
Lakom:
Születtem:

.

Megkereszteltek:
Keresztszűleim

:

Vallásom:

.

.

Gyűlekezetem neve:

Lelkészem neve:

12

.

2. Fejtsd meg az alábbi betűrejtvényt, magánhangzókat helyettesítve
be a pontok helyére!
M. g

v.gy.k

k.r.szt.lv.

Luther Márton e mondatot mondogatta kísértései közben, s volt úgy.
hogy krétával asztalára írta. Ezzel azt akarta tudatosítani: Én a keresztség által Istené vagyok, s ezért Tőle semmi el nem szakíthat.
3. Rendezd be a templomot. Írd be a megfelelő helyre a berendezési
tárgyak számát!
apsús

yt1,g!l

szente/y

@atár

® Szószé/l.
templom
-,

® J/eresztelóAút

Mjd
I

rI

I

I

I

I
I

I

®Orgona

L __...JI
I

karLatO

®Harongol<
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3,

4. Fejtsd meg az alábbi betűrejtvényt!

Epüff:

,

.

Éplfije:

Harangok számo. kora:

.
.

7óronJlmofltlssóg:

.

Oltórkép téliltiio, olxottjja:

.

, 'J."
í'L usa:
EplLesl
s.l

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tiiróhefyek száma:

o •••••••••••••••••••••••••

,

•••••••••••••••••••••••••••••••••

5. Gyűjts élményeket templomotokkal kapcsolatban családotok köréből, és írd le azokat!
Jegyzetek, feladatok
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2.

AZ ÉLŐ ISTEN MŰHELYE AZ EGYHÁZ

Nend
a lelHe
mi"clenneH !

A rend .és az élet összetartozik. Akkor vagyunk egészségesek, ha
rend van a szervezetünkben. Csak rend alapján képzelhető el az élet a
családban, iskolában, munkahelyen, az országban. Így van ez minden
gyülekezetben, és a gyülekezetek közösségében, az egyházban is.
A gyülekezet életének és rendjének összetartozásáról így ír Pál apostol a Kolosséban élő gyülekezetnek:
Örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet
és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát,

(Kol
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2,5)

Gyülekezeted belső felépítése a következő:
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meg!

LELKÉSZ -

Istennek az egyház által felhatalmazott,

főhivatású

~~.

FELÜGYELŐ - A gyülekezet választott vezetője a lelkész mellett.
GONDNOK, PÉNZTÁROS - A gyülekezet tárgyi tulajdonaiért és
pénzéért felelős munkatársak.
KÁNTOR, KARVEZETŐ - A gyülekezet egyházzenei életét irányító rnunkatárs.
EGYHÁZFI - A gyülekezet helyiségeinek tisztaságáért és rendjéért
felelős munkatárs.
PRESBITÉRIUM - A gyülekezet választott vezető testülete, a gyülekezet ügyeiben dönt.
FELNŐrr GYÜLEKEZETI TAG .: lsten igéjét rendszeresen hallgató, minden igyekezetével azt követő, úrvacsorával élő és a gyülekezet
fenntartásában felelősen részt vevő megkeresztelt és megkonfirrnált
férfi vagy nő.
2

/7

~)

V

Énekeljünk!
Jövel, Szentlélek Úristen - 229. ének
Kelj fel, kelj fel, fényes nap - 265. ének
Gondolkodjunk!
1. írd be gyülekezeted, egyházmegyéd és egyházkerületed tisztségvíselőinek nevét!
Gyűlekezetem
lelkésze
felügyelője
gondnoka
kántora
pénztárosa,

.

egyházfia
Egyhúzmegyém
esperese

.

egyházmegyeifelügyelője
Egyházkeriiletem
püspöke
"1
'fil"
egy há
az k erűteti
e ugye 1"'
0Je
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2. Rajzold e térképre és színezd be a te egyházmegyéd területét!
Jelöld be a gyülekezeted helyét!

3. Egyházunk szolgálati rendjének "köreiben" helyezd el a tisztségviselőket a megfelelő szintre írva be a számukat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Püspökök
Egyházmegyei felügyelők
Egyházkerületi felügyelők
Gyülekezeti presbitériumok
Esperesek
Lelkészek
Gyülekezeti felügyelők
Egyházkerületi presbitériumok
Egyházmegyei presbitériumok

2. Rajzold e térképre és színezd be a te egyházmegyéd területét!
Jelöld be a gyülekezeted helyét!

3. Egyházunk szolgálati rendjének "köreiben" helyezd el a tisztségviselőket a megfelelő szintre írva be a számukat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
:?*

Püspökök
Egyházmegyei felügyelők
Egyházkerületi felügyelők
Gyülekezeti presbitériumok
Esperesek
Lelkészek
Gyülekezeti felügyelők
Egyházkerületi presbitériumok
Egyházmegyei presbitériumok

o

4. Milyen intézményei vannak egyházunknak? Jelöld meg!
Általános iskola

O

Középiskola

O

Felsőfokú iskola

O

Könyvtár

0

Múzeum

d

Szeretetotthon

O

Üdülő

LJ

Sportegyesület

O

Levéltár

O

Jegyzetek, feladatok
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3.

AZ ÉLŐ ISTEN MUNKATERE
AZ EGÉSZ VILÁG

A Föld kontinensekre és országokra oszlik. Ezeket határok választják
el egymástól. Isten azonban felette áll a határoknak, és az emberekre
tekint. '
P

'.'

cc''

;7"W

,:,..,
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<'~,~-~"'tr, ",,~",; ,~.,->--,; ,~~~',_

)2":_-e,~~.;--:,.,-....:~:~__

Nem vagyunk egyformák. Ha ugyanazt mondjuk is, lehet, hogy másként értjük. Isten szavát is sokféleképpen lehet érteni és magyarázni.
Ezért alakultak ki a különböző felekezetek, melyek egyházi rendje és
tanítása egyes pontokon eltérő.
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A legtöbb felekezetnek van nemzetközi szervezete egymás jobb megismerésére és segítésére.
Jegyezd

meg!

KERESZTYÉN - A görög "chrisztiánosz" szóból eredő kifejezés.
Jelentése: Krisztust követő. Kisázsiában nevezték először így Jézus kővetőit.
EGYHÁZ - Keresztyének szervezett közössége. A kifejezés a magyar nyelvben "egy-szent-ház" (=templom) szóösszetételből ered a
"szent" szó elmaradásával.
SZEKTA, SZEKTÁK - Olyan, rendszerint kis létszámú vallási kőzösségek, melyek magukat tartják az egyetlen valódi keresztyén egyháznak és így nem vállalják az összetartozást más felekezetekkel.
EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA - A protestáns és ortodox egyházak világszervezete. Megalakult 1948-ban. Székhelye Genf.
LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG - Evangélikus egyházak
világszervezete. Megalakult I947-ben. Székhelye Genf. Az evangélikusság
száma 68,9 millió (1983-as adat). Legnagyobb evangélikus egyházak:
Némel Szövetségi Köztársaság
USA

Svédország

22

20,7 millió fő
8,5 millió fő
7,9 millió fő

Német Demokratikus
Dánia
Finnország
Norvégia
Indonézia
India
Brazília
Tanzánia

Köztársaság

6,3 millió fő
4,7 millió fő
4,6 millió fő
3,8 millió fő
2,2 millió fő
1,0 millió fő
1,0 millió fő
1,0 millió fő

Énekeljünk!
lsten szívén megpihenve - 266. ének
Kerek világ - 566. ének
Gondolkodjunk!
1. Írd rá a világtérképre a legnagyobb evangélikus egyházak lélekszámát!
2. Hány tagja van a rnagyarorszagr
Jelöld meg a szerinted helyes választ!
Római katolikus

-

Református

Evangélikus
-

-

2 millió
6,5 millió
4,5 millió
500 ezer
5 milliá
2,5 milliá
430 ezer
300 ezer
1 millió

legnagyobb

felekezeteknek?

'o

•••

O
O
O
O

O
O
O

,
........................•.
....................•.....

0
,

O

3. Kutasd fel, hányféle feÍekezet és: szekta él a lakóhelyeden!

23

4; Kérdezd meg és írd le: családod tagjai melyik felekezethez tartoznak?
Édesapám

.

Édesanyám

.

Testvéreim

.

Nagyszűleim

~

Unokatestvéreim

.

Barátom

.

5. Mi köze van hazánknak és egyházunknak az alábbi emblémához?

24
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4.

AZ ÉLŐ ISTEN MUNKAIDEJE
AZ EGÉSZ TÖRTÉNELEM

•tn vagyo/-<
az első

és

az

utolsó,

,

es az

tLI~f
jJei 1/l /

A történelemben és a világban kezdetektől napjainkig nemcsak Isten,
hanem Isten-ellenes erők is működnek és rombolják az életet. Ezeket az
erőket összefoglalóan bűnnek nevezzük.
Az egyházat kívülről és belülről mindig támadta a bűn, hogy Isten
küldetésének útjárólletérítse. Az első három században sokszor üldözték, kínhalálra adták a keresztyéneket a pogányok. Sokszor az egyházon
belül volt széthúzás, ellenségeskedés Isten szavának különböző értelmezése miatt. Ez egyházszakadáshoz is vezetett. A 4. században Nagy
Konstantinusz császár megszüntette a keresztyének üldözését, majd
államvallássá lett a keresztyénség. Ekkor a hatalomvágy lett az egyház
fő kísértése. Az egyház vezetői mindenkin uralkodni akartak, főként
Róma püspökei, a későbbi pápák.

26

Legismertebb tanúi többek közt: Augusztinusz, Assziszi Szent Ferenc,
Szent Bernát, Vald Péter, Wiclyf János, Husz János. A középkor végén
többekkel együtt Luther Márton szolgálata által mutatott az élő Isten
az egyházat fertöző bűnökre. Luther az addig csak latinul olvasható
Bibliát lefordította anyanyelvére, s az így a könyvnyomtatás
segítségével
sokak számára elérhető lett. Isten szava ettől kezdve már közvetlenül
juthatott el az emberekhez, hogy rajtuk keresztül munkálkodjon egészen
napjainkig.

40.
Az alábbi ábrán a felekezetéicidhlakulásának

vázlatát láthatjuk:
XVl.szJzad
,

Római kaiofikus

YtII2

Aposfol.i. epJlház

Jegyezd

meg!

POGÁNY - Olyan ember, aki nem az élő Istenben hisz, nem keresztyén. A pogány nem egyenlő az istentagadóval. Nem hitetlen, hanem máshitű.
ÁLLAMVALLÁS
- Olyan vallás, rnely az álJam hivatalos elvi alapja (ideológiája) is.
EGYHÁZSZAKADÁS
- A Római Birodalom keleti és nyugati területén élt gyülekezetek
és püspökök elsőbbségi vitája miatt először
! 1054-ben szakadt ketté a keresztyénség. A keleti tömb az Ortodox
Egyház, a nyugati tömb a Római Katolikus Egyház. Az egyházszakadás második nagy hulláma a reformációval esik egybe. A 16. században
a római katolikus egyházból szakadt ki a protestantizmus:
az evangélikus, a református, az anglikán egyház, és más, kisebb felekezetek.
PROTESTANTIZMUS
- A reformáció egyházainak gyűjtőneve. Ide
tartozik az evangélikus egyház is.
EVANGÉLIKUS
- Az evangéliurn=eörörnhir
görög szóból száro

q

mazó neve egyházunknak.
A legfontosabb hitvalJásunk
Hitvallású Evangélikus Egyháznak is neveznek minket.

alapján

Ágostai

Énekeljünk!
./

Tarts meg, Urunk, szent igédben - 255. ének
Jer, örvendjünk, keresztyének - 318. ének

Gondolkodjunk!
1. Gyűjtsd össze a történelemkönyvedből
azokat a bűnöket, melyek
az egyházat megfertőzték az idők folyamán!
2. Mit tudsz Luther életéről? Nézz utána hittankönyvekben,
kérdezd
meg szüleidet! hd le rövid életrajzát!
3. Gyűjtsd össze az énekeskönyvből
Luther énekeit! Milyen utalásokat találsz az életére vonatkozóan a 318. énekben?
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4. Legfontosabb evangélikus hitvallásaink:
Ágostai Hitvallás
Kiskáté
Nagykáté
Schmalkaldeni cikkek
Melyeket írta ezek közül Luther Márton ?
5. Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!
Vízszintes: 1. Megfejtés: a reformáció felismert bibliai igazsága
8. Les, figyel - 9. ENSZ élelmezési szervezete - 10. Dúsgazdag babiloni
király - 13. Mária becézve - 15. Jelmez - 17. Felesége sóbálvánnyá
vált - 18. Kain testvére - 20. János apostol testvére - 22. Dávid fia
("a bölcs") - 25. U. T. 6. - 26. Bő - 27. A fej kiemelkedő része 29. Tollforgató - 31. Ital fordítva - 32. Zörög a vonat - 33. "Idegen
Isten" bibliai kifejezéssel
Függőleges: 1. Péter apostol testvére - 2. Zümmögés betűje - 3. A "kiválasztott" nép - 4. A kék szín árnyalata (az égre mondják ) - 5. Mássalhangzó kimondva - 6. Az egyik szőlő - 7. Bubót avatja doktorrá
(kígyó) - ll. Szag szebben - 12. A nád így beszél- 14. R. O. A. T. 16. Haj mássalhangzói - 19. Az egyik oldalra - 21. Rövid - 23. Merít,
tunkol - 24. A "bárkás" ember - 28. Fogoly -- 29. Lekvár - 30. Indok

{)sszefoglal6 kérdések
1. Hogyan,

és miért hívott el Isten gyülekezetébe?

Felelet:

2. Hogyan ábrázoljuk
ez?

Isten személyének titkát, és mit jelent

Felelet:

3. Melyek a templom legfontosabb
templomodr61?

részei, és mit tudsz saját

Felelet:

4. Kik gyülekezeted

tisztségviselői,

és mi a szolgálatuk?

Felelet:

5. Mi a felépítése a Magyarországi

Evangélikus Egyháznak?

Felelet:

6. Hogyan jött létre és mi a világkeresztyénség

?

Felelet:
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7. Mi a jelentése, és honnan ered a keresztyén elnevezés?
Fe/e/et:

8. Mit tudsz az egyházi világszervezetekről?
Felelet:

9. Miért, mikor és hogyan szakadt felekezetekre a keresztyénség?
Felelet:

10. Mi a reformáció, és mit helyezett újra az egyház életének
középpontjába?
Felelet:

11. Melyek Luther Márton életének legfontosabb állomásai?
Felelet:

12. Honnan ered egyházunk elnevezése?
Felelet:
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5.

AZ ÉLŐ ISTEN MUNKÁJA
NÉPüNK TÖRTÉNELMÉBEN

,;Ne feledkezzetek meg vezetőitekről,
akik az Isten igéjét hirdették nektek.
Figyeljetek életük végére,
és kövessétek hitüket.
Jézus Krisztus tegnap, ma
és mindörökké ugyanaz."
(Zsid 13,7-8)

A magyarok
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A keresztyénné válás nem volt egyszerű, mert sokan a régi hitükhöz
ragaszkodtak,
s lázadtak az új hit ellen, Hosszú időbe került, míg a
keresztyén hit igazán átjárta népünk életét.
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A magyar keresztyénséget
ugyanolyan bűnök fertőzték a középkorban, mint egész Európát. Luther egyháztisztításának
híre hamar elterjedt hazánkban,
mert magyar diákok is tanultak
nála Wittenbergben.

Többen már 1520-tól hirdették Isten tiszta igéjét hazánkban.
1590ben jelent meg először magyar nyelven a teljes Biblia Károly Gáspár
fordításában.
Isten tiszta igéje óriási hatással volt szegény, elnyomott
népünkre. Isten igéjéhez hű őseink életében egybefonódott
a hitükért
és a haza szabadságáért
vívott harc. Így élen jártak Bocskai, Bethlen;
Thököly, Rákóczi szabadságharcaiban.
Vezetői lettek az 1848-as szabadságharcnak,
mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Görgey Artúr és
sokan mások. Hűséges elődeink tanúságtétele ma is arra kötelez, hogy
a Biblia drága kincsével együtt becsüljük meg ezt az örökségünket.

Jegyezd

meg!

A MAGYARORSZÁGI
EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ TÖRTÉNETE
. - jelentősebb eseményeit az alábbi ábrán, az idővonal fölötti részben
láthatod. Az idővonal alatt a főbb történelmi események találhatók .
. '3* ,
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6.

AZ ÉLET KÖNYVE

Vedd kezedbe a Bibliát, ismerkedj meg vele! - Elején, gerineén ott
a neve, címe: Biblia. Első lapján a fordítót, a kiadót, a kiadás évét
. olvashatod. Pontosan olyan, mint minden más könyv.
Belelapozva már kicsit furcsa. A lapok felső szélén könyvcímek vannak. Mennyi könyv! Innen a neve is.

Egész kis könyvtár.

Történeti[
könyvek

Költői.
[
te.nit6i
könyvek

Prófétai
könyvek

[

. ..,

Tekintsük át könyveit:

"

E könyv emberekről, családokról, népekről ad hírt, közel háromezer esztendőt ölelve áto Teljesen emberi műnek tűnik, mégis ezért a
könyvért sokan életüket adták. Volt mikor áldották, máskor megégették.
Ma a legnagyobb példányszámban kiadott könyv. Mi hát a titka?

A Biblia két nagy része, az Ótestámentum és az Újtestámentum Isten
régi és új "végrendeletét", végső akaratát közli. Ennek tartalma Isten
szeretetszövetsége népével. Ezért szoktuk Ószövetségnek és Újszövetségnek is nevezni.

Jegyezd

meg!

BIBLIA KIALAKULÁSA - A Biblia legkorábbi részei először
szájhagyomány útján terjedtek, majd az írás kialakulásakor leírták. Később a próféták és apostolok igehirdetése it vagy maguk, vag-y mások
foglalták írásba. Az Ószövetség könyveit Krisztus születése előtt 300 körül gyűjtötték és állították össze héber nyelven. Az Újszövetség könyveit Krisztus születése után görög nyelven csatolták hozzá. Így jött létre
a teljes Szentírás, amely ma több mint ezerötszáz nyelven olvasható.
TÖRTÉNETI, TANÍTÓI, PRÓFÉTAI KÖNYVEK -- A történeti
könyvek többnyire. történelmi eseményeket, a tanítói könyvek az emberi
életre vonatkozó útmutatásokat,
a prófétai könyvek Isten ígéreteit és
jövendöléseket tartalmaznak.
PRÓFÉTA - Görög szó, jelentése: előadó. Isten kiválasztott embere,
aki akaratát, ígéretét hirdeti. Beszédeit, mondásait próféciáknak nevezzük.
'
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EVANGÉLJSTA - Máté, Márk, Lukács, János, akik Jézus beszédeit és cselekedeteit leírták. Könyveiket evangéliumoknak nevezzük.
APOSTOL - Görög eredetű szó, jelentése: küldött. Jézus tanítványait nevezzük apostoloknak.
Énekeljünk!
Jézus, a te beszéded - 283. ének 3. verse
Van örök kincsünk, becsesebb - 286. ének
Gondolkodjunk!
1. Írd be a Biblia egy lapján mi, mit jelent?
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2. Olvasd el az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 8. fejezetéből
a 26. verstől a 39. versig terjedő részt az új fordítás szerint! A történet
három mondata az alábbi betűrejtvény megfejtése. Írd be a megfelelő
magánhangzókat a pontok helyére!
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3. Keresd ki az Újszövetségből Mt 3,13-17;
és Jn 1,32-34 igeszakaszokat, s olvasd el!

Mk 1,9-11; Lk 3,21-22

Milyen igeszakaszok ezek?

.

Mi a különbség a négy szöveg között?

.

• • • • • • • • J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Melyik szó közös mind a négy igében? Ahány pont, annyi
betű.

Minek a jelképe ez, és honnan ered?

4. Keress különböző bibliafordításokat!
és mi a közös bennük?

Miben térnek el egymástól
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7.

AZ ÉLET ALKOTÓJA

"Hiszek
egy Istenben,
mindenható
Atyában,
mennynek
és földnek
TEREMTÖJÉBEN"

"Ha látom az eget,
kezed alkotását,
a holdat és csillagokat,
amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó - mondom - hogy töroosz vele,
és az emberfia, hogy gondod van rá?"
(Zsolt 8,4-5)

Ha ,egy csavar egy gép belsejében gondolkodni kezdene, milyen is az
egész gép, mi az ő feladata, biztos ésszerű elképzelései lennének. De a
valóságot csak az tudja elmondani, aki tervezte az egészet. .
Az ember, a világmindenség egy kis csavarja, mindig gondolkodott
önmagáról, az őt körülvevő világ keletkezéséről, céljáról. Elképzeléseit
világnézetekben, filozófiákban foglalta össze.
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A Biblia első lapjain ősi hitvallók szavaival az élő Isten arról üzen,
hogy Ő a' tervezője és megvalósítója mindennek. Nem véletlenül van a
világmindenség, és benne a mi Földünk, hanem az Ő ötlete volt mindez,
s Őteremtette: szólt és meglett. - Mi Neki hiszünk!

lTeremtésünket és küldetésünket a Biblia szavai így foglalják össze:
"Megteremtette Isten
az embert a maga képmására,
Isten képmására teremtette,
férfivá és nővé teremtette őket.
lsten megáldotta őket,
és ezt mondotta nekik lsten:'
Szaporodjatok, sokasodjatok,
töltsétek be is hódítsátok meg a földet.
Uralkodjatok a tenger halain,
az ég madarain
és a földön mozgó
minden élőlényen!"
(lMóz 1,27-28)
Jegyez.d

meg!

JSTEN.KÉPMÁSA - Jelentése: Isten vele való közösségre teremtett
minket.
EMBERPÁR - Isten nem egy embert, hanem férfit és nőt, családot
teremtett. Ezért az ember közösségi lény, hogy egymásnak és egymásért
éljünk.
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VILÁGNÉZET, FILOZÓFIA - Gondolatrendszer a világ' és az élet
nagy kérdéseiről.
TUDOMÁNY - HIT - Helytelenül ellentétbe szokták állítani a
kettőt. Nem zárják ki egymást. Mindkettőre egyformán szükségünk
van. A hit a Teremtővel köt össze, a tudománya teremtett világot kutatja, s azzal ismertet meg. Isten hangsúlyos akarata, hogy műveljük a tudományokat.

zt.

Énekeljünk!

Föld és nagy ég - 68. ének
Átölel minket jóságod, teremtőnk - 556. ének
Gondolkodjunk!

1. Olvasd el a teremtéstörténetet, 1Móz 1. 2. fejezetét.
Milyen műfajba tartozik ez az igerész?
Mese

..•...................

0

Helyszíni tudásitás

O

Hitvallás

O

2. Gyűjtsd ki ez igéből az ókori ember világnézetét tükröző részleteket!
Az alábbi rajzok között melyik az ókori, a középkori és a mai világkép
modellje?
.

,.

3. A te életedben hogyan kell a hitnek és a tudásnak kapcsolódni
Írj erre példákat!

1

4. Miért' teremtette Isten az embereket, a férfit és a nőt egymás számára? Az alábbi vonalakkal elválasztott szótagok helyes sorrendbe állításával kapod meg a választ.
egy / sze / mást / res / és / sék / be / meg / jék / csül
Jegyzetek, feladatok
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8.

AZ ÉLET FENNTARTÓJA

"Minden gondotokat
hagyjátok örá,
mert neki
gondja van rátok."

(1Pt 5,7)

Az autóba benzin kell és karban kell tartani, hogy közlekedhessünk
vele. A világmindenség, s benne az élet sem magától, automatikusan
működik évmilliók óta.
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De nemcsak földi életünkre van gondja.
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Ezért mintegy háromezer éve kiválasztott egy embert, Ábrahámot.
Ábrahám hitt Isten szavának, és ezért lsten utódait, Izraelt választott
népévé fogadta, hogy tervét megvalósítsa.

Isten népének útja a történelemben az alábbi ábrán kísérhető nyomon
Ábrahámtól Jézusig:
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Jegyezd

meg!

. t.

ÁBRAHÁM - Isten első olyan kiválasztott embere, akinek életútját
időben és térben, térképen is végig tudjuk kísérni. Róla Mózes első
könyve 12-25. fejezeteiben olvashatsz.
IZRAEL - Ábrahám unokájának, Jákóbnak, Isten által adott későbbi
neve. Jákób név csalót, Izrael név Isten harcosát jelenti. A későbbiekben Jákób 12 fiának családjaiból formálódott népet nevezi így a Biblia.
Ma is ezt a nevet viseli államuk. Jákóbról Mózes első könyve 27-32.
fejezeteiben olvashatsz.
MÓZES - Izraeli származású férfi, az egyiptomi fáraó leányának
fogadott fia. Isten arra választotta ki, hogy kivezesse népét az egyiptomi
rabszolgaságból az ígéret földjéig, Kánaánig. Életéről Mózes második
könyve 2-18. fejezetekben olvashatsz.
DÁVID - Izrael népének legjelentősebb királya. Jézus szülei is az
ő családjából származtak. Ezért nevezi a Biblia Jézust "Dávid Fiának".
Dávid életéről Sámuel könyve Iő-tól a Királyok első könyvének második
fejezetéig olvashatsz.

Énekeljünk!
Ki dolgát mind az Úrra hagyja - 331. ének
Mennynek, földnek teremtője - 96. ének

Gondolkodjunk!
1. Töltsd ki az alábbi "vaktérkepet" a legfontosabb földrajzi adatokkal! Rajzold be Ábrahám vándorlásának, és Mózes és népe útját a
térképre!

50

2. Az alábbi mondatban el van rejtve egy másik. Isten kapcsolatát
fejezi ki népével. Fejtsd meg!
AZ IS TE NEVEDEN SZÁRAD: MEGGYULLADT
S EG ELOLTHATATLANUL.
,

"">,

A SZÖVET,

3. Keress példákat Isten gondviselő szeretetére a mai világban:
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4. Fejtsd meg az alábbi keresztrejtvényt!
Vízszintes: 1. 1. J. S. - ~ A mélybe - 6. Az ő könyveivel kezdődik
az Ószövetség - 7. Izom - 8. Áram teszi - 9. Azonos betűk ID. A megfejtés első része - 12. A morze rövid és hosszú jele - 15. Nemzetközi
Olimpiai Bizottság - 16. HÉNÓK - a vége nélkül - 17. Elcsen 18. Befejézés -- 20. Az Úr neve (mint apa)
Függőleges: 1. Férfi név - 2. Rendben van - 3. A megfejtés folytatása
- 4. Fát mozgat, leszed (pl. gyümölcsöt) - 5. Permetez -- 9. Sötét napszak - 11. Bibliai alak (szőlőjét elvették) -13. Tengeri hal - 14.Ébred (vagy káposztafajta)
- 16. Kér11 J .
dőszó (helyre vonatkozik) - 19.
Kettős betű
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Összefoglaló kérdések
•••1':'" Mikor, és hogyan terjedt el hazánkban a keresztyénség ?
Felelet:

tIV •.

\fo

Kiknek a szolgálatán keresztül és hogyan indult el a magyarországi reformáció?
Felelet:

Mi magyar evangélikusságunk két I~gdrágább öröksége?
Felelet:

fl (4.

Mely könyvekből áll a Biblia?
Felelet:

Miért nevezzük a Bibllát az élet könyvének?
Felelet:

Hogyan alakult ki a Biblia '!
Felelet:
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7. Miért valljuk Istent a világmindenség és az élet teremtőjének?
Fe/elet:

8. Mi az ember küldetése a világban?
Fele/et:

9. Mi a tudomány és a hit sajátos feladata és kapcsolata?
Felelet:

10. Miért nevezzük Istent az élet fenntartójának ?
Felelet:

ll. Mi Isten népének küldetése a világban?
Felelet:

12. Kiket ismersz Isten népe történetéből?
Fele/ej:
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9.

VESZÉLYBEN AZ ÉLET!
A Biblia első lapjain
ezt olvassuk:

Az újságok címoldalán gyakran találkozunk ilyen hírekkel:

"És látta Isten,
hogy minden,
amit alkotott,
igen jó ... "

(lMóz 1,32)

A kortárs költő, Váci Mihály, így látja világunkat:
"Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel
- az életedből hiányzik valami.
Hiába vágysz az emberi teljességre,
- mert az emberből hiányzik valami.
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben,
- mert az egészből hiányzik valami"
Valami hiányzik, valami közbejött, ami megrontotta az eredetileg
valóban jó világot és embert.
Mi történt?! Valami tervezési vagy műszaki hiba folytán bekövetkezett baleset? A Biblia nem balesetről, hanem bűnesetről ír Mózes első
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könyvének harmadik fejezetében. Innen tudhat juk meg a legfontosabbakat az életünket veszélyeztető bűnről.

Jegyezd

meg!

KÍSÉRTŐ - az Ószövetség a "sátán" szóval jelöli, a héber szó jelentése: vádol, ellentmond. Az Újszövetség görög kifejezést használ (diabolosz), melynek jelentése: aki rnindent összezavar, összedobál.
BŰNESET - a Biblia első hitvallása az Isten ellen lázadó és lázító
személyes Gonosz munkájáról és annak következményeiről.
(lMóz 3)

Énekeljünk!
Mélységes mélyből kiáltunk - 402. ének
A mélyből hozzád száll szavam - 554. ének

Gondolkodjunk!
1. Nyomozzuk ki, milyennek mutatja be a Biblia a Sátánt!
Milyen a kapcsolata Istennel? Olvasd el: Jób 1,6-12
Mi a terve az emberrel? Olvasd el: Jn 8,44 IPt 5,8
2. Olvasd el Kain és Ábel történetét:
IMóz 4
Pál apostol szerint "A bűn zsoldja a halál" (Rm 6,23).
Hogyan kapcsolódik az apostol szava a testvérgyilkosság
hez?

történeté-
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,.,

3. A bűn nem mindig jelent rossz cselekedetet, néha "csak" mulasztás. Olvasd el: Jak 4,17
Hogyan jelentkezik ez az irgalmas samaritánus történetében?
Olvasd el: Lk 10,25- 37
4. Írd össze az elmúlt napokban elkövetett mulasztásaidat, bűneidet!
Milyen mulasztásokról, bűnökről tudósított az újság, a rádió és a TV
az utóbbi napokban?
Jegyzetek, fe/adatok
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10.

ISTEN ÉLETMENTŐ TERVE

Az Úr szava a Kísértőhöz :
"Ellenségeskedést támasztok
közted és az asszony közt,
a te utódod és az ö utódja közt:
ö a fejedet tapossa,
te meg a sarkát mardosod."
(lMóz 3,15)

Ki az,
akirő/ már a bűneset
után sejteti az
hogy a gonosz Kísértő, a "kígyó" fejére tapos? !

ú-.

Ézsaiás próféta így jövendöl:
"Gyermek születik nékünk,
fiú adatik nékünk.
Az uralom az ö vállán lesz,
és igy fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos,
Erős Isten,
Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme!"
(Ézs 9,5)

Kire illik,
hogy
Csodálatos,
Erős,
(Jrökkévaló,
Békesség
Fejede/me? !

Malakiás próféta reménysége:
"Az atyák szívét
a gyermekekhez téríti,
a gyermekek szívét
az atyákhoz .••"
(Mal 3,24)
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Ki térítheti
egymáshoz
az elfordult
szíveket? !

Mindezek az ígéretek, reménységek egy Valakiben valósultak meg, Akit
így ismer a világ:

•

Jrzus
Isten embert és életet mentő terve, az "üdvterv", Jézus Krisztusban
érte el célját. Pál apostol szavaival: "Valahány ígérete van Istennek,
azokra Jézus Krisztusban van az igen ... " (2Kor 1,20)

Jegyezd

meg!

EGYHÁZI ESZTENDŐ - ünnepei segítségéve! újra meg újra végigjárhatjuk Jézus életének legfontosabb állomásait, átélhetjük az üdvtörténetet.
ÁDVENT - latin szó, jelentése: eljövetel. Jézus első és második
eljövetelére egyaránt utal. A karácsonyelőtti négyhetes előkészületi idő
neve.
PÜNKÖSD - görög szó, jelentése: ötvenedik. Húsvét után az 50.
nap, a Szentlélek eljövetelének, az egyház "megszületésének" ünnepe.
(ApCsel 2)
LlTURGJKUS SZÍNEK - az egyházi esztendő jelzi ünnepeit az
oltár- és szószék terítő színeiben is. Az egyes színeknek jelképes értelme,
üzenete is van.
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lila - a bűnbánat színe: ádvent, bőjt
fehér - Isten tisztaságának,
szentségének
színe: karácsony,
újév,
vízkereszt, nagycsütörtök,
húsvét, húsvét ünnepe utáni vasárnapok,
mennybemenetel
ünnepe, Szentháromság
ünnepe
zöld -- a reménység, a növekedés színe: vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok, hetvened, hatvanad, ötvened vasárnapja, Szentháromság
ünnepe
utáni vasárnapok, aratási hálaadó ünnep
fekete - a gyász, a halál színe: nagypéntek, nagyszombat
piros - a Szentlélek, a "tűz" színe: pünkösd, reformáció ünnepe,
templomszentelési
ünnep

Advent
Karócsony

%~~ ~

---"-

Y/zkereszt

fC -~O-Si:>
Bajt
Jlil'Ó.trtlllÍrnttp

NogyaJi/örfök
N()~

Énekeljünk!
Jöjj, népek Megváltója - 131. ének
Harsány szó kiált az éjbe - 493. ének
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Gondolkodjunk!
1. Az ádventi időszak egyik kulcsalakja Keresztelő János. Hogyan
kell felkészülni az érkező Úr fogadására szerinte? Olvasd el: Lk 3,1-14
2. Luther Mártontói egyszer megkérdezték, rnit tenne, ha megtudná,
hogy másnap visszajön Jézus?
"Még ma ültetnék egy almafát." - hangzott a meglepő válasz.
Mire akart figyelmeztetni, tanítani minket a reformátor?
3. Színezd ki az egyházi esztendő rajzát a megfelelő liturgikus sZÍnekkel!
4. Készíts ádventi koszorút vagy legalább egy fenyőágat négy gyertyával! Mit jelképez a koszorú és a gyertyák?

Jegyzetek, fe/adatok
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11.

ISTEN A FÖLDRE LÉP!
1968. július 20-án
az ember leszállt a Holdra.
Ember a Holdon !a 20. század egyik
legnagyobb szenzációja.

Csaknem 2000 éve, Bethlehemben földre érkezett maga az Isten.
Isten a Földön!!! a világtörténelem
legnagyobb szenzáciojal

Hogyan történt mindez?
A betlehemi mezőn tanyázó pásztorokat így köszöntötte a karácsonyi
evangéliumot hirdető angyal:

Nézzük a "hivatalos" adatokat, Jézus "születési anyakönyvét" !
Neve: Jézus (a név jelentése.' Szabadító!)
Anyja neve: Mária
Születési helye: Betlehem
Születési éve: időszámításunk

előtt 5-7

körül

Állandó lakhelye: Názáret
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#ennJlIii }Mik nwst hOTzátok, 1ó flirt mondok jer halljOtoh
~rf nag!!örórnöfhirdetek. Hé/tán lfiiorN·mo szi~ek.
A I'Mgtartó mo sriiJetert, ig. föld örül ma VflRteJ<.
~J!I artotlan his cstCS!!mó.Egésr

Jegyezd
~f

V('

'"

világ üdve Lesz ö.

meg!

KARÁCSONY - a legyőzhetetlen Nap ünnepe volt a rómaiaknál.
Ettől a naptól kezdve rövidülnek az éjszakák, nő a világosság.
A keresztyénség a IV. századtól kezdve ekkor ünnepli, a "mi Napunk",
az új Világosság, Jézus Krisztus születését,
Énekeljünk!
Mennyből jövök most hozzátok - 150. ének
Krisztus Urunknak áldott születésén -- 158. ének
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Gondolkodjunk!
1. Olvasd el Máté és Lukács evangéliumának 2. fejezetéből a karácsonyi történetet!
Kik számodra a legvonzóbbak a történetben és miért?
2. Készíts karácsonyi képeslapot, igéslapot vagy olyan ajándékot,
amely tartalmazza az ünnep igazi üzenetét!
3. Olvasd el Bódás János "Nem akadt hely" című versének néhány
sorát!
"Nép a nép hátán nyüzsgött Betlehemben,
s hogy jött, akit évezredek óta vártak,
- milyen szégyen ez! - a vaksággal vert ember
nem adott helyet az Isten Fiának!

Nem volt hely! S ma sincs, szivűnk telve van,
száz indulat zsibongó népe lakja,
a Krisztus bolyong, az Isten hontalan ... "
Miért nem fogadták be akkor Jézust?
Mi a mai karácsonyi ünneplés veszélye?
Erre figyelmeztet az alábbi plakát is!

•

4. Fejtsd meg az alábbi kép üzenetét!

5, Az alábbi" vaktérképen" Jelöld
be azokat a helyeket, melyek fontos'
szerepet játszottak Jézus életében!
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Összefoglaló kérdések

ts'I,.

Mi'a bűneset?
Fe/elet:

Mi a bűn lényege, forrása és következménye?
Felelet:

Hogyan mutatja be a Biblia a Kísértőt?
Fe/e/et:

Mit tesz Isten a bűnbe esett ember megmentéséért?
Fe/elet:

~. Miben segít az egyházi esztendő, és melyek az ünnepei?
Fele/et:
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5. Melyek az egyes ünnepek szimbólumai és liturgikus színei ?
Felelet:

Mit jelent az ádvent, hogyan várjuk Jézust?
Felelet:

3~.Melyek Jézus születésének

legfontosabb adatai?

Felelet:

9. Hogyan foglalja össze Luther Jézus születésének titkát?
Felelet:

II
W. Milyen ünnep volt eredetileg a karácsony?

Felelet:
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IZZAD
•

JAA

L.E:TED
~ISZTU~~A
Az 19 . év igéje:

12.

AZ ÉLET.ALAPTÖRVÉNYE

Az új esztendő első napjaiban tele vagyunk tervek kel, elhatározásokkal. De mihez igazítsuk életünket? Vajon vannak-e az emberi életnek
mindenütt és mindenkor érvényes örök törvényei? Sokan állitják, hogy
ma minden változik, s így az élet szabályai, normái is változnak, '1korszerűsödnek". Valóban forrongó, változó világban élünk, ahol évszázados szokások, értékek tűnnek el, és újak születnek.
Mi, Isten igéjének alapján, mégis valljuk:

Ba Isten törvényét semmibe vesszük, magunkat tesszük tönkre, és
környezetünket, embertársainkat mérgezzük meg.
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A Tízparancsolatot tartalmilag két részre osztjuk:

Jézus így foglalja össze mindezt kettős nagy parancsolatában:

Milyen alapon ad Isten parancsokat, "használati utasítást" az élethez? A választ a Tízparancsolat bevezető, alapozó mondatában kapjuk
meg:

Jegyezd

meg!

ISTEN TÖRVÉNYE. - nemcsak a Tízparancsolat, hanem Istennek
minden olyan szava, igéje, mely megmutatja ~karatát, és leleplezi engedetlenségünket és tehetetlenségünket, hogy mennyire nem tudjuk követni
akaratát.
FELEBARÁT -c- régi magyar szó, mai jelentése: embertárs.
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LI 5" •

ÚJÉV - karácsony nyolcada, Jézus névadásának ünnepe (Lk 2,21).
V1ZKERESZT - összetett ünnep január 6-án. Görög neve, epifánia:
megjelenés. Jézus nyilvános megjelenésének és megkeresztelkedésének
ünnepe. Ezen a napon emlékezünk meg a három napkeleti bölcsről
("Háromkirályok" ünnepe), akik az örömhír terjedésének és terjesztésének, a missziónak is jelképei.

Énekeljünk!
Szép, fényes Hajnalcsillagom - 361. ének
Rád bízom, rád bízom - 573. ének

Gondolkodjunk!
1. Hogyan függ össze az Isten és az embertárs iránti szeretet? Olvasd
el: Un 4,19-20
2. írjál képzelt riportot egy nagyvárosról, ahol egyik napról a másikra eltűnnek a KRESZ-táblák. Mi történne?
3. Milyen szerepe van a névnek a Biblia világában?
Keresd meg az összetartozó párokat!
Jákób

Simon
Lévi
Saul

Máté
Pál
Izráel
Péter

Mit jelentett a névváltozás a fenti emberek életében?
4. Nézz utána, hogy mi a jelentése a keresztnevednek ?
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13.

"ELSŐBBSÉGADÁS

KÖTELEZŐ!"

A közlekedésben ismerünk olyan megkülönböztetett járműveket,
melyek életet menthetnek. Ezért minden körülmények között elsőbbséget
kell biztosítanunk számukra a KRESZ szerint.
Az élő Isten is az életet védi, menti. Ezért a "bibliai KRESZ", a Tízparancsolat első három parancsolata Isten személyének, nevének és
igéjének biztosít feltétlen elsőbbséget életünkben.

Az első parancsolat a legfontosabb.
Luther "főparancsolatnak" nevezte,
és a Kiskátéban így magyarázza:
"Mindennél jobban kell Istent félnünk,
szeretnünk és benne bíznunk."

A második parancsolat figyelmeztet,
hogy Isten nevét ne mondjuk ki
könnyelműen, felelőtlenül.
Isten nevét ajándékba kaptuk, hogy
megszólíthassuk Öt, és tanúskodjunk Róla!

A harmadik parancsolat felszólít,
hogy rendszeresen
legyen időnk Istenre.
Becsüljük meg,
hogy Isten szól hozzánk!

Jegyezd

meg!

Isten VAGY isten - .nemcsak helyesírási kérdés, hanem hitvallás!
ISTEN NEVE - Izráel népe ki sem merte ejteni Isten, héberül:
Jahve nevét, helyette az Úr kifejezést használták.
ÜNNEPNAP - a zsidó vallás az ószövetségi törvény szerint a szombatot szenteli meg, mint a teremtés utáni nyugalom napját. (1Móz 2,2-3)
Mi, keresztyének a vasárnapot ünnepeljük Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, mely Isten újjáteremtő munkájának nyitánya.

Énekeljünk!
Áldjad, én lelkem a dicsőség - 57. ének
Ez a szent tízparancsolat -- 433. ének

Gondolkodjunk!
1. Olvasd el a gazdag ifjú történetét Mk 10,17-27 szerint!
Melyik parancsolat ellen vétett alapvetően az ifjú?
2. Mivel vétünk a hétköznapok során a második parancsolat ellen?
Gondolj a mulasztási bűnök kísértésére is!
3. Isten a teremtésben megadta a hétköznapok és ünnepnapok egészséges ritmusát. Milyen következményekkel jár, ha az ember felborítja
ezt a rendet?
4. Hogyan lehet megszentelni az ünnepnapot Jézus szerint?
Olvasd el: Mk 2,23-3,5
5. Fejezd ki plakát formájában az első három parancsolat üzenetét!
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14.

ÉLETVÉDŐ JELZÉSEK
A negyedik parancsolattal kezdődően emberi kapcsolatainkat, az
egész emberi közösséget védő és építő jelzéseket kapunk Isten törvényében. Ezek a parancsolatok az alapjai minden egészséges emberi közösségnek.

Isten a negyedik parancsolattal
a különböző nemzedékek
békés együttélését védi.
Szüleink által kaptuk a földi életet.
Tisztelettel és szeretettel
tartozunk nekik!

Luther a Kiskátéban figyelmeztet, hogya negyedik parancsolat elöljáróinkra, a világi felsőbbségre is vonatkozik:
"lsten csak a szülőket

és elöljárókat

hogy irántuk nemcsak szeretetet,

különbözteti

meg azzal,

hanem tiszteletet

is parancsol,

mert ők lsten helyettesei:
lsten rajtuk keresztül

kormányoz

Isten az ötödik parancsolattal
védi.

és gondoz minket"

legnagyszerűbb ajándékát, az életet

Az élet ellen vétkezni, ölni sokféleképpen lehet.
6
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5.
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Isten a hatodik parancsolattal
mások és saját
boldogságunkat védi.
A szerelem, a házasság, a család
Isten ajándéka.
Készüljünk rá tisztán,
éljünk vele felelösen!

Erről az ajándékról

a Biblia első lapjain így szól a Teremtő:

"A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek
egy testté." (lMóz 2,24)
Pál apostol

mindehhez

hozzáteszi:

a

"Nagy titok ez ... mindenki úgy szeresse feleségét, mint önmagát,
az asszony pedig tartsa tiszteletben a férjét." (Ef 5,32-- 33)
Isten nem áll közénk "felesleges harmadikként",
hanem
éppen Ő köti össze igazán a
szerető szíveket. Erre utal a
házasság egyik keresztyén
szimbóluma is.
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Jegyezd

meg!

SZÜLŐK KÖTELESSÉGE - a Biblia a szülőket is figyelmezteti Isten
előtti felelősségükre: "Ti pedig atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket,
hanem neveljétek az Ú r tanítása szerint fegyelemmel és intéssel." (Ef 6,4)
BÉKE - az élet alapfeltétele a béke megteremtése és megőrzése. Ez
minden keresztyén ember küldetése és kötelessége: "Boldogok, akik
békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek .'
tanít Jézus a
Hegyi Beszédben. (Mt 5,9)
Az egyik legjelentősebb keresztyénbékevilágszervezet a Keresztyén Békekonferencia,
A KBK székhelye Prága, emblémája itt látható:
PARÁZNASÁG - magam, illetve mások házasságának szétrombolása, házasságtörés. Ezt ószövetségi törvények szerint halállal is büntethették. (Jn 8,1-10)
Énekeljünk!
Adj békét a mi időnkben - 291. ének
Ifjúságom Teremtője - 484. ének
Gondolkodjunk!
1. Mi a különbség a tisztelet és a szeretet között? Miért tartozunk
mindkettővel szüleinknek ?
2. Van-e határa a felsőbbség iránti engedelmességnek?
Lehet-e mindig azzal mentegetőzni, hogy "parancsra tettem"?
3. Milyen módon védhetjük az életet környezetünkben és önmagunkban?
4. Milyennek képzeled el jövendő házastársadat, és hogyan készülsz a
párválasztásra?
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5. Olvasd el az evangélikus esküvői eskü szövegét!
"Én ... esküszöm az élő Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek Szentháromság egy igaz lsten,
hogy ... -t igazán szeretem,
hűséges házastársa leszek lsten rendje és igéje szerint,
holtomig, holtáig el nem hagyom
sem egészségében, sem betegségében,
sem örömében, sem bánatában.
Isten engem úgy segéljen. Ámen."
Mit tartasz a legfontosabbnak ebben az esküben ?
Jegyzetek, feladatok
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lS.

A KÖZÖSSÉG ÉLETÉÉRTI
A lopást gyakran leszűkítjük a betörés, rablás, tolvajlás bűntettére.
Pedig lopás a munka nélkül, "ügyeskedéssel"
szerzett jövedelem éppúgy, mint a köztulajdon bármilyen megkárosítása, megrongálása is.

A lopás világméretekben,
földrészek, országok között is szomorú
valóság a gyarmatosítás,
kizsákmányolás,
igazságtalan gazdasági rendszerek formájában.
A hetedik parancsolat
felszólít az igazságosabb
társadalmi rendért, egy igazságosabb. gazdasági világrendért.
a javak
igazságos elosztásáért
folytatott küzdelernre
is.
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Isten páratlan ajándéka a beszéd.
Ez köthet össze embertársaimmal,
ha Luther tanácsa szerint élek vele:
"felebarátunkat mentsük,
jót mondjunk róla,
mindent a javára magyarázzunk!"

A nyelvben hatalmas erő rejlik: lehet gyógyító eszköz, bizalomépítö,
hídverő szerszárn, de lehet gyilkos fegyver, becsületet, bizalmat, közösséget romboló rnéreg.

Jézus a gonosz beszéd forrásáról:

Jakab apostol

"Ami azonban a szájból jön ki,
az a szívből származik,
és az teszi tisztátalanná
az embert,"
(Mt 15,18)

A nyelv bűnei ellen folytatott

figyelmeztet:

"Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes,
de nem fékezi meg a nyelvét,
hanem még önmagát is csalja,
annak a kegyessége hiábavaló."
(Jak 1,26)

harcunkban

segít az imádság:

"Zabolázd meg nyelvünket Uram,
hogy ne mondjunk olyan szát, ami nem igaz,
hogy ne mondjunk olyan szát,
ami félig igaz,
hogy ne mondjunk olyan szát,
ami igaz ugyan, de kegyetlen Jézus szavát add a szánkba ... "
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Isten az utolsó két parancsolattal
az irigységtől, kapzsiságtói véd.
Legyünk elégedettek javainkkal !
Legyünk hálásak Isten ajándékaiért !

Az emberi haladás, fejlődés egyik mozgatórugója, hogy az ember
rnindig többet szeretne elérni. Ez az egészséges igény azonban könnyen
torzul el keserű irigységgé, kegyetlen kapzsisággá.
Jézus így figyelmeztet:
"Bolond, az éjjel elkérik
tőled a lelkedet,
kié lesz akkor mindaz;
amit felhalmoztál?"

Pál apostol a boldog élet titkáról :
" Valóban nagy nyereség
a megelégedéssel járó kegyesség,
mert semmit sem hoztunk a világba,
nem is vihetünk ki semmit be/őle ... "

(Lk 12,20)

(lTim 6,6-7)

Az irigység, kapzsiság ellenszere, orvossága a hála:
"Köszönöm Teremtőm, hogy embernek
születhettem erre a világra,
amely telve van csodával ...
Itt állok, kezeim telve vannak
ajándékaiddal ,
segíts nekem, hadd osszam meg
önmagamat másokkal."
(B. G. Hal/quist svéd költőnő hálaimájából)
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Jegyezd

meg!

MUNKA - a Biblia szerint a munka nem büntetés, hanem Isten
akarata: "És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében,
hogy azt művelje és őrizze." (lMóz 2,15)
A munka az élet egyik alapfeltétele: "Ha valaki nem akar dolgozni.
ne is egyék!" (2Thesz 3,10)
BESZÉD - a nyolcadik parancsolat teljes szövege így hangzik:
"Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!" Jézus így tanít az
egyértelmű tanúságtételre: "A ti beszédetekben az igen legyen igen,
a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van." (Mt 5,37)
KÍV ÁNSÁG - az utolsó két parancsolat teljes szövege így hangzik:
"Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját,
szolgálóleányát, barmát vagy bármiféle tulajdonát!" Jézus a bűnös cselekedetek forrásaként a bűnös kívánságot jelölte meg. (Mt 5,21-30)
Énekeljünk!
Amim csak van, mindenem - 445. ének
Úgy fogadd be a testvért - 474. ének
Gondolkodjunk!
1. Ki és hogyan vétett Jézus tanítványai közül a hetedik és nyolcadik
parancsolat ellen?
2. Nyomozd ki két gyilkosság mozgatórugóját !
Miért kellett meghalnia Uriásnak? Olvasd el: 2Sám 11-12,24
Miért kellett meghalnia Nábótnak? Olvasd el: l Kir 21,1-20
Mely parancsolatok megtartásával lehetett volna megelőzni a gyilkosságokat?
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3. Mire figyelmeztet Szerb György költő "Jézus a legifjabb tanítványhoz" című versében?
"Bizony, egyszer majd jölserdülsz fiam,
és állkapcsodon jelpattan a zár,
és beszélned kell. De az emberi szó
nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd,
hanem, mint érc, a térben megmarad,
nem keveredik el és nem vegyúl,
s ha létrehoztad, súlyát hordozod,
mert tett a szó, melyért jeleini kel! ... "
4. Olvasd el Jakab apostol levelének harmadik fejezetét!
Rajzold le, milyen képekben beszél az apostol a nyelv szerepéről!
/

Jegyzetek, jeladatok
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()sszefoglaló

kérdések

1. Miért adta Isten a Tízparancsolatot

és hogyan osztjuk fel?

Fele/et:

Hogyan magyarázza

Luther a főparancsolatot?

Felelet:

3. Mire kaptuk Isten nevét?

Felelet:

4. Miért adta Isten az ÜDnepnapot?

Felelet:

5. Mivel tartozunk

szüleínknek

és elöljáróinknak

?

Felelet:

Hol és hogyan kell védenünk az életet?

Felelet:
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16.

ISTENKÖZELBEN
Jézus így biztat az imádságra:

Weöres Sándor költő imája:

"Kérjetek és adatik nektek,
keressetek és találtok,
zörgessetek és megnyittatik
nektek." (Mt 7,7)

"Légy közelebb hozzám,
ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké:
imádságom ez l"

Az eddigiek során főleg arról tanultunk, lsten milyen életjeleket ad,
hogyan keres minket igéjével, vezet törvényével.

Luther a keresztyén ember "lélegzetvételének" nevezte az imát.
Hogyan imádkozzunk?
Minden fontosat ezen a világon tanulnunk kell: járás, beszéd, írás,
olvasás stb. Igy nem szégyen, ha imádkozni sem tudunk magunktól.
Az első tanítványokhoz hasonlóan, mi is a Mesterhez fordulunk kérésünkkel: "Uram, taníts minket imádkozni ... " (Lk 11,1)
Jézus válasza, a ,.Miatyánk"
lás számunkra is.
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minden szavában drága tanítás, hitval-

A "Miatyánk"

az imádkozó

élet ABC-je, így minden szava fontos.

MI
Jézus

az imádság

figyelmeztet

első szavával

az irnádkozó

élet alapszabályára

rninket:

I

7
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ATYÁ

NK

Ez a megszólítás Jézus egyik legnagyszerűbb "meglepetése", evangéliuma. Kizárólag az Őszava jogosíthat föl erre a megszólításra.

KI

VAGY

A MENNYEKBEN

Figyelmeztet, hogya bizalom soha nem torzulhat bizalmaskodássá.
Istent ugyan "Atyaként" szólíthatjuk, de Ő egészen más, mint mi,

If

f,
Jegyezd

meg!

MENNY - nem földrajzi vagy csiUagászati helymegjelölés, hanem
Isten láthatatlan világa. Ezt a világot öt érzékszervünkkel nem tudjuk
észlelni, de hitünk kel felfoghatjuk jelzéseit. Jézussal ez a világ "betört"
földi világunkba, ahogy Ő maga hirdette első felhívásában : "Térjetek
meg, mert egészen kozel van már a mennyek országa!" (Mt 4,17)
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IMAÉLET tanak:

az alábbi kéz ujjai a teljes, egészséges imaéletre taní-

IHÁDsAGoD LEGYEN:

BJnvaLló.s

Énekeljünk!
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben - 72. ének
Mint a szép hűvös patakra - 76. ének
Gondolkodjunk!
1. Milyen édesapának ismered meg Istent "A tékozló fiú" példázatában? Olvasd el: Lk 15,11-32
2. Keress a Bibliában olyanokat, akik tudtak másokért is imádkozni!
3. Melyik bibliai könyvet nevezhetjük a Biblia imádságos könyvének? Keress belőle példát a hálaadó, a bűnvalló és a könyörgő imádságra!
7·
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4. Mít jelenthetett Luther számára az imádság, ha így nyilatkozott
róla: "Ma sok dolgom van, tehát sokat kell imádkoznom !"
5. Milyen külső jelei. for mái vannak az imádkozásnak?
Mi ezeknek az értelme?
Jegyzetek, fe/adatok
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17.

"TE, NEM ÉN!"
"Szenteltessék meg a Te neved
Jöjjön el a Te országod
Legyen meg a Te akaratod

-

ne az enyém!
ne az enyém!
ne az enyém!"

A fenti idézet az egykori ENSZ-főtitkár,
a svéd Dag Harnmarksjöld
imádságából való, aki evangélikus volt. Ebben tömören összefoglalja a
Miatyánk első három kérésének lényegér,
Életünk alapvető kérdése, hogy kinek a nevét, kinek a hatalmát, kinek
az akaratát képviseljük.
hordozzuk a világban. Ezen a területen alapvető
változásra
van szükség életünkben,
ezért könyörgünk
az első három kérésben.

L
Ezt a fordulatot

szernlélteti az alábbi ábra:

Jegyezd

meg!

MEGSZENTELÉS - nem csupán Isten nevének tiszteletben tartása,
hanem egy egész életforma, melyet Jézus így határoz meg:
"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, ésdicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
(Mt 5,16)
ISTEN ~~~A
- nem földrajzi terület. Az eredeti görög kifejezés je entése: királyság, uralom. Ezért mondhatta Jézus:
.Jsten országa már közöttetek van!" -- más fordítás szerint:
"lsten országa már bennetek van!" (Lk 17,21)
ISTEN AKARATA
- ......•

-

Pál apostol így foglalja össze:

"lsten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére." (lTim 2,4)

Énekeljünk!

Mit Isten tesz, mind jó nekem Jézus, te égi szép - 389. ének

348. ének

Gondolkodjunk!

1. Hogyan szentelhetjük

meg Isten nevét a hétköznapokban?

2. Jézus példázatok sorozatával is tanított Isten országának titkáról.
Olvasd el: Mt 13,1--50
Melyik három példázatra utal az alábbi három kép?
Milyen vonásait ismered meg lsten országának ezekből a példázatokból?
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3. Keress olyan bibliai személyeket, akik engedelmesen teljesitették
Isten akaratát akkor is, amikor az értelmetlennek tűnt!
Hogyan igazolta Isten engedelmességüket?
4. Isten akarata, hogy .uuinden ember üdvözüljön, és eljusson az
igazság megismerésére".
Mit tehetsz Te ezért a magad helyén?
Mit tesz egyházunk ezért a célért?
Jegyzetek, feladatok
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18.

MINDENNAPI KENYÉR ÉS BŰNBOCSÁNAT
A Miatyánk negyedik és ötödik kérésében emberi életünk két alapvető létszükségletéért könyörgünk:
a mindennapi kenyérért és a mindennapi bűnbocsánatért.

•
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma

A kenyér kifejezés ~agápa sűríti mindazt, ami testünk, életünk fenn- .
tartásához szükséges. Luther szerint ebbe tartoznak Isten legkülönbözőbb ajándékai:

If

Étet,

itllL

I

;uházllf

I

IIrljo/tjllllOl< ,

aIYrfK ltrfz(/ftJrr eis

i f",,,,dl'j'ztJ1; ji ,(:Iq/óras,
jó /JqrJtol .. '
fL. Htf,/on)

9!f!ff!i~ rlel'éi és hÚftfJer jt:IJ'óMr,y,

iJéKl', egészség, K';:rren~ kau/et

I

Istentől naponta kell kérnünk mindazt, ami életünk fenntartásához
szükséges, Jézus arra is figyelmeztet, hogy csak a mindennapi kenyeret
kérjük valódi szükségleteink szerint.
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Az anyagi javak igazságtalan felhalmozasát
az alábbi karikatúra.

és elosztását szemlélteti

Igazán csak akkor tudunk testvérekként együtt élni, ha könyörgünk
a mindennapi bűnbocsánat ajándékáért is:
Bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezöknek

Bűnbocsánatot csak az nyerhet, aki tisztában van bűnei súlyával, és
bűnbánattal megvallja azokat.

107

A gyülekezeti gyónásban öt kérdésre kell választ adnunk:
Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltának ?
Bánod-e igazán bűneidet?
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Igyekeze/-e ezután Isten akarata szerint élni?
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?

Jézus felhatalmazta
tanítványait a bűnök
megbocsátására, illetve
megtartására. Erre a
megbízatásra, a "kulcsok hatalmára" utal ez
a keresztyén szimbólum.

Ennek alapján hangzik föl a bűnbocsánatot
laszként őszinte bűnvallásunkra ;

hirdető feloldozás, vá-

Jézus Krisztus mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak,' "Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is'
úgy küldelek titeket: Akiknek bűneit megbocsátjátok,
megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok.
megtartatnak,"
Ezért mindazoknak,
akik bánják bűneiket,
és bíznak Jézus
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Krisztus kegyelmében, az Ő rendelése szerint hirdetem bűneik
bocsánatát az Atya, Fiú, Szemlélek nevében, hogy oldozva legyenek a jöldön és a mennyben.
Bízzatok, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek: Isten az
Úr Jézus Krisztus véréért megbocsátotta minden bűnötöket.
Az ő kegyelme maradjon veletek, hogy teremjétek a megtérés
gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Jegyezd

meg!

GYÓNÁS - evangélikus egyházunkban
a gyónásnak kétféle formája van: a lelkész vagy bármely keresztyén testvér előtti magángyónás,
illetve a gyülekezeti keretben történő közös gyónás. Ez utóbbi többnyire
az úrvacsorai szertartást előzi meg.
KÁRHOZAT
- az Isten szeretetét, bűnbocsátó
kegyelmét visszautasítók örök büntetése. Lényege, hogya
kárhozatra ítéltek örökre el
vannak zárva Istentől, az örök élettől.
MEGTÉRÉS
- a bűneit felismerő és Isten bűnbocsátó
szeretetét
elfogadó ember életének irányváltása.
Nem csupán egyszeri esemény
életünkben, hanem ahogy Luther vallotta t naponként meg kell térnünk
Istenhez!
KENYÉRKÉRDÉS
- az éhező milliók szenvedésének enyhítésére
a keresztyén egyházak és világszervezetek,
más segélyszervezetekkel
együttműködve,
jelentős segélyprogramokat
hajtanak végre. De ezt a
világméretű gondot, az emberiség nagy szégyenét, nem lehet megszüntetni adományokkal.
A megoldást csak egy igazságosabb gazdasági világrend hozhatja meg.
Éne.keljünk!
Urunk, hála, hogy te táplálsz - 71. ének
Én Istenem, én bűnös ember - 423. ének
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Gondolkodjunk

1. Olvasd el a "kenyércsoda" történetét: Jn 6
Miért tesz csodát Jézus?
Miért zárkózik el a további csodák elől?
2. Mit tanít Jézus a bűnbocsánatról ?
Olvasd el: Mt 18,21--35
Mi köze a példázatnak a Miatyánk most tárgyalt kéréséhez?
Mit akart Jézus érzékeltet ni az adósságok összegével és arányával?
3. Olvasd el Illyés Gyula "Szörnyű fegyver" című versét a bűnbocsánat erejéről!
"Ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok."
Hogyan lehet "fegyver" az életünkben a bűnbocsánat?
4. Keresd ki az énekeskönyvből a gyónásra felkészítő szakaszt I
Mi alapján készült?
Jegyzetek, feladatok

110

19.

VESZÉLYHELYZETBEN
Jézus figyelmeztet:
"Legyetek éberek, és imádkozzatok,
hogy kísértésbe ne essetek:
a lélek ugyan kész,
de a test erőtelen." (Mt 26.41)

A Miatyánk végén két kérésben is azért könyörgünk mennyei Atyánkhoz, hogy életünk nehéz napjaiban is mutassa meg szabadító hatalmát.
Az Ő erejével győztesen kerülhetünk ki a kísértések próbáiból.
Ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól

ll2

Nemcsak Isten ereje működik
a világban, hanem a Kísértő is.
Nem Isten visz minket kísértés be. Ő csak megengedi, hogya kísértések
próbái között hitünk megedződjék.

Pál apostol arról vall, hogy kísértések
lehet:

között is életünk lsten kezében

"Aki tehát azt

gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
A kisértések; amelyek eddig értek benneteket,
nem haladták meg az emberi erőt,
az lsten pedig hűséges,
és nem hagy titeket erőtökön felül klsérteni;
sőt a klsértéssel együtt
el fogja készí/eni a szabCululás útját is,
hogy el bírjátok azt viselni." (lKor 10,12-13)

A Miatyánk

befejezése is fontos

üzenet számunkra:

Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.
Figyeljünk

ismét Luther magyarázatára:

8
j

113

Jegyezd

meg!

ÁMEN - héber szó, jelentése: igaz, úgy van, úgy legyen!
IMÁDKOZÁS
- három tanács, mely segítheti imádkozó
életünket:
Imádkozz rendszeresen ,--:
-Imádkozz
Imádkozz

saját szavaiddal, de használd mások imáit is'
igeolvasás előtt és után, így jöhet létre a párbeszéd !

IMAMEGHALLGATÁS
- gyakori kísértésünk,
hogy úgy véljük, Isten nem törődik velünk,
nem figyel imádságunkra,
talán "alszik" ...
Ebben a kísértésben sok erőt adhat az alábbi két ige: '-------~
"Tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szúkségetek .. .' (Mt 6,8)
"Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál ... " (Rm 8,28)
IMAHÉT - minden esztendőben, január harmadik hetében
keresztyénség egyetemes (görög szóval: ökumenikuse-világot
imahetet tart a keresztyén egységért.

a világátfogó)

Énekeljünk!
Lelkem, vigyázz, készülj fel - 441. ének
Ha reánk tör a homály - 559. ének
Gondolkodjunk!
1. Milyen kísértéseket kellett legyőznie Jézusnak?
Olvasd el: Mt 4,1-11
Milyen formában jelentkezhetnek
ezek a kísértések a mi életünkben?
2. Keresd meg az énekeskönyv 715. oldalán Luther Márton vallomását a Miatyánkról!
Mit jelentett számára az Úrtól tanult imádság?
Ha tovább lapozol, kiderül, hogy mire lehet még felhasználni ezt az
imádságot ...
3. Tudakozd
meg, hogy gyülekezeted ben milyen formában van az
egyetemes imahét, és mi volt a legutóbbi imahét főtémája!
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4. Az imádság soha nem jelent tétlenséget. Erre utal egy régi keresztyén jelmondat, melyet az alábbi keresztrejtvény ben találhatsz.
Vízszintes : 1. Ibolya eleje - 3. Monte Christo börtöne -- 5. Szamóca 7. Dagály - 10. Davis Kupa - II. Bárány becéz ve és fordítva - 13. Izgalmas, cselekményes
- 17. Lorenz betűi keverve - 20. Reteszel - 22.
Oroszlán verembe dobták - 23. Ék, ciráda.forditva
- 25. Azonos betűk 27. Sára férje - 33. Ír, vés
Függőleges: 1. Megfejtés - 2. A vízözön hajója - 3. Ázsiai ország 4. Növény - 6. Szolmizációs hang - 8. A tetejére, fordítva - 9. Kézrátétel. szentelés, fordítva - 12. Az NSZK fővárosa -14 .... -fári - 15.
"Csendes ... ", orosz folyó, fordítva - 16. Alma fajta, fordítva - 18.
"Pizsamás ló" - 21. Földet forgat - 24. Ének - 26. -ből párja 28. Darab rövidítve és fordítva - 29. ugyanaz mint vizszintes 33 - 30.
Hágó egyneműi - 31. Hágó egyneműi, a másik keltő - 32. Motorkerékpár márka

S·
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()sszefoglaió kérdések
1. Mit jelent

2Z

imádság a keresztyén ember életében?

Felelet:

2. Míre tanít a Miatyánk bevezetése?
Felelet:

3. Mit kérünk az első három kérésben?
,'It

..

\

Felelet:

Hol van Iste" országa?

Felelet:

Hogyan foglalja össze Isten akaratát Pál apostol?
Felelet:

Mit értünk m~••dennapi kenyéren?

Felelet:
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7. Míkor vagyunk igazán lsten gyermekei?
Felelet:

8. Mí a gyónás, és hogyan hangzanak a gyónási kérdések?
Felelet:

9. Miért enged Isten kísértésekbe minket?
Felelet:

10. Mi az üzenete a Míatyánk

befejezésének?

Felelet:

ll. Milyen tanácsokra kell figyelnünk imádkozá

életünkben?

Felelet:

12. Miért nem teljesíti Isten minden imádságunkat?
Felelet:
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Ime az lsten· ooran<)o,

aki hordo22a a uiLóg bOOét'
(3D.

"',29 )

20.

ÚRÉS SZOLGA
Ézsaiás próféta ilyennek várta az Ú r Szolgáját>
"Megvetett volt, és emberektől elhagyatott,
fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle,
megvetett volt, nem törődtünk vele •••
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,
bűneink miatt törték össze.
Ö bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen.
az ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézs 53,3. 5.)

Jézus küldetéséről ezt olvassuk: "Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus
mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnaponfel kell támadnia."
(Mt-16,21)
Jézus személyének titkáról, kettősségéről már születésével kapcsolatban tanultunk:
"Jézus Krisztus valóságos Isten és
valóságos ember ... "
Ezt nem lehet szétválasztani, rangsorolni.
Összetartozik, mint a kereszt két
szára, mely földi életének, küldetésének lényegére utal:
Küriosz, azaz Úr,
és ugyana:kkor Diakonosz,
azaz Szolga!
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Bőjt idején különösen is figyelnünk kell Jézus keresztútjára, a szolgálat útjára, melyről Ő maga így vall:

Jézus követése, a tanítványi élet ma is azt jelenti, hogy követjük
Mesterünket a szolgálat útján. Erre Ő maga szólítja föl tanítványait,
miután megmosta lábukat: "Példát adtam nektek, hogy amint én tettem
veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony mondom néktek: a szolga
nem nagyobb uránál, sem a küldőti nem nagyobb annál, aki elküldte.
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek." (Jn 13,15-17)

Pál apostol így vall a szolgáló élet titkáról
nuszában:
"Azt törekedjetek

megvalositani

gyönyörű Krisztus-him-

magatokban,

ami Krisztus Jézusban is megvolt :
mert ő Isten formájában
nem tekintette

lévén

zsákmánynak,

hogy egyenlő Istennel,

hanem dicsőségéről lemondott,
szolgai formát
emberekhez

vett fel,

lett hasonlóvá,

és magatartásában
megalázta

is embernek

bizonyult,

magát, és engedelmessé

mégpedig a kereszthalálig

... "

lett mindhalálig,

(Fil 2,5-8)
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Jegyezd

meg!

BÖJT - az egyházi esztendő hat hetes időszaka, utolsó hetét nagy~étnek nevezzük. A böjtnek lehetnek külső jelei is: tartózkodás bizonyos
testi élvezetektől, ételektől (hús stb.). Innen származik a böjt végét jelző
húsvét elnevezés is. Protestáns tanítás szerint a böjt lényege a belső,
lelki összpontosítás Jézus keresztútjára és ai ebből fakadó bűnbánat.
Több időt kell szakítanunk igeolvasásra, imádkozásra, elmélyülésre, önvizsgálatra!
SZOLGÁLÓ EGYHÁZ - Jézus tanítványainak és később egyházáni'k is egyik leggyakönbb kísértése, hogya szolgálat útja helyett az
uralkodást akarja választani. Már Jézusnak határozottan kellett figyelmeztetnie hatalomra törő tanítványait:
"Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közötletek első akar lenni, az legyen rabszolgátok."
(Mt 20,,26-27)
SZERETETSZOLGÁLAT - az egyház szeretetszolgálatát görög szó,va diakóniának nevezzük. Ez a szolgálat három szinten történhet.
Gyülekezeti diakónia: gondoskodás a gyülekezet idős, beteg, magányos, segítségre szoruló tagjairól
Intézményes diakónia: a fenti szolgálatnak intézményekbe, szeretetott onokba szervezett formája
Társadalmi diakónia: az egyháznak az egész társadalomért végzett
szeles-körű szolgálata-

Énekeljünk!

Testvéreim javáért - 455. ének
Jézus Krisztus, Mesterünk - 398. ének
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Gondolkodjunk!
1. Miért nevezi Jézus Pétert "Sátánnak"?
Olvasd el: Mt 16,22-23

2. Olvasd el a nagyhét

nyitányáról,
Jézus virágvasárnapi
bevonulásáról szóló evangéliumi tudósítást: Mt 21,1-10 •
Miben figyelhető meg ebben a történetben is, hogy Jézus egyszerre
Úr és Szolga?
3. Keress példákat az egyháztörténelemből
szolgálat helyett uralkodni akart!
4. Keressétek meg, hogy kiken és hogyan
. kezeti diakónia keretében!

arra,
tudnátok

hogy

az egyház

segíteni a gyüle-

5. Jelöljétek be az alábbi térképen, hol vannak egyházunknak szeretetintézményei !
Ha lehetséges, szervezzetek látogatást a legközelebbi ilyen otthonba!
Készítsetek' ajándékot az ottlakóknak,
és írjátok le élményeiteket !

123

21.

AZ ÉLET KENYERE ÉS 1 ALA
Hallható, olvasható szava, igéje mellett Jézus látható jelét is adja szeretetének.

Nagycsütörtök éjszakáján, az utolsó vacsora keretében rendelte el
Urunk az úrvacsora szentségét:
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Luther így foglalja össze az úrvacsora lényegét:

~

..

Jézus hatalmas ígéretet fűz ajándéka elfogadásához:

Az úrvacsorában titokzatos módon átélhetjük a közösséget az élő
Jézus Krisztussal és egymással. Erről vallanak az alábbi ősegyházi
imádság részletei:
"Jézus Krisztus Urunk segíts,
hogy befogadhassa/ak Téged!
Jézus Krisztus, Te itt vagy;
én ugyan ezt nem értem,
Te mégis itt vagy ... "

Jegyezd

"Urunk,
gyűjtsd össze híveidet
és tedd eggyé őket,
amint a gabonamagokat is
összegyűjtötted a kenyérben
és eggyé /ettek."

meg!

SZENTSÉGEK - a katolikus és ortodox egyházban több egyházi
cselekményt is szentségnek neveznek: gyónás, házasságkötés stb. így ők
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hét szentségről tanítanak.
Mi, protestánsok
csak az úrvacsorát
és a
keresztséget tekintjük szentségnek, mivel ezt a kettőt Krisztus rendelte
el, szavát látható jel kíséri, és kapcsolódik hozzá az örök élet ígérete.
ÚRVACSORATANOK
- lsten népének az úrvacsorában
kellene
eggyé válnia. Ördögi módon éppen ebben a kérdésben nincsen egység
a különböző felekezetek között.
A katolikus egyház tanítása szerint a kenyér és a bor a papi áldás
következtében változik Jézus testévé és vérévé, s ez a misében feláldozható az élők és holtak javára.
A református tanítás az úrvacsorában
a Krisztus halálára való ernlékezés~e teszi a hangsúlyt.
Mi, evangélikusok,
a Szentírás alapján, úgy tanítjuk, hogy az úrvacsora olyan ajándék, titok, melyet nem kell és nem is lehet megérteni,
megmagyarázni.
Hivő és örvendező szívvel kell elfogadnunk ragaszkodva Jézus Krisztus szavához: "Ez az én testem, ez az én vérem."
EUCHARISZTIA
- az úrvacsora görög neve, jelentése: hálaadás.
Ez arra utal, hogy az úrvacsora a bűnbocsánat ajándékát elfogadó ember
hálaünnepe,
örömünnepe.
Az igehirdetéshez
hasonlóan minden istentisztelethez hozzátartozhat
az úrvacsoravétellehetősége
is.
Én eke

lj ü n }{ !

ll. számú úrvacsorai

rend

Gondolkodjunk!
1. Mit jelentett az első keresztyén gyülekezet életében a "kenyér
megtörése" ?
Olvasd el: ApCsel 2,42-47
2. Olvasd el az énekeskönyvből ll., 12., 13. számú úrvacsorai énekrendet!
Milyen vonásait emelik ki az úrvacsorának
az egyes énekversek ?
3. Végy részt megfigyelőként egy úrvacsorai istentiszteleten!
Írd le tapasztalataidat,
kérdéseidet!
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I"t

1

I

4. Mi az alábbi kép üzenete az úrvacsoráról?
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22.

"AZ ÉLET FÁJA"

A kereszt többnyire a halált juttatja eszünkbe. Egy-egy név mellett
jelzi, hogy az illető már nem él: "néhai". A legsűrűbben temetőkben
találkozunk a kereszt jelével. Elsősorban Jézus halálára kell, hogy emlékeztessen minket. De az Ő keresztje nemcsak a halál jele, hanem sokkal
több annál! Egy ősi keresztyén himnusz így tesz bizonyságot a keresztről:
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Miért kellett Jézusnak meghalnia?
Többféle válasz lehetséges:
Az ellene szóló vallási vádat

. Az ellene szóló politikai vádat

Kajafás, a zsidók főpapja,

Pilátus, római helytartó elé

így fogalmazta meg:

terjesztették :

"Istent káromolta ...
Méltó a halálra!"
(Mt 25,65-66)

"Aki királlyá teszi magát, az ellene
szegül a császárnak."
(Jn 19,12)

Az igazi okot Ézsaiás próféta írta le:

Jézus miattunk, helyettünk és értünk halt meg a kereszten! Pál apostol ~
ennek -övetkez-ínenyeirőngy ír: .Krisziusért kérünk, béküljetek meg
az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy
mi Isten igazsága legyünk őbenne." (2Kor 5,20-21)
A kereszt nemcsak a halál jele, hanem az "élet fája" is! Függőleges
szára jelzi, hogy újra van "híd, kapocs" az ég és a [('ld, Isten és ember
között. Vízszintes szára egymással kapcsol össze minket.

9*
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Jegyezd

meg!

MEGV ÁLT ÁS..., - pénzzel vagy más áldozattal kiszabadítani, kiváltani valakit rabságából. Jézus megváltói munkájáról Luther így vall:
" ... az én Uram, engem, elveszett és megítélt embert megváltott,
vagyis minden biintől és haláltól és az ördög hatalmából megszabadított
és magáévátett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével,
ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az Övé legyek ... "
KERESZT - az egyik legkegyetlenebb kivégző eszköz a Római
Birodalomban. A gyalázat fája, Pál apostol mégis ezt írja:
"Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés,
a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten hatalma és az Isten bölcsessége."
(LKor 1,23-24)
ÍNRI - Jézus keresztjén olvasható latin felirat rövidítése. A Pilátus
által feliratott szöveg magyarul így hangzik:
"Názáreti Jézus, a zsidók királya" (Jn 19,19-22)

•
Énekeljünk!
Ó, drága Jézus -

Ott voltál -

198. ének
570. ének

Gondolkodjunk!

1. Mi a hasonlóság és mi a különbség Péter és Júdás között a szenvedéstörténetben?
Nézz utána az evangéliumokban!
2. Mennyiben felelős szerinted Pilátus Jézus haláláért?
3. Ki az egyetlen, aki a kereszt tövében bizonyságottesz Jézus istenfiúságáról?
Mennyiben lehet Isten ítéletének tekinteni, hogy éppen ő a bizonyságtevő?
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4. Gyűjtsd össze az evangéliumokból Jézusnak a kereszten mondott
utolsó szavait!
Rakd ezeket időrendi sorba!
Melyik jelenti a legtöbbet számodra?
5. Ma is gyakran félreértjük a kereszt lényegét. Ilyen félreértéseket
lepleznek le az alábbi karikatúrák.
Írd alájuk, hogy szerinted, milyen félreértésekre, visszaélésekre utaInak!
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23.

AZ ÉLET GYŐZELME
"Mit keresitek
a holtak között az élőt?
Nincs itt,
hanem feltámadt!"

(Lk 24,5-6l

Jézus Krisztus feltámadása keresztyén hitünk és életünk alapja!
Pál apostol figyelmeztet, hogy enélkül egész hitünk összeomlik:

~.
I

Jézus feltámadása nem öncélú csoda, hanem a világtörténelern
és az
üdvtörténet legnagyobb eseménye. Új távlatokat kínál minden ember
számára.
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Jézus még negyven napig maradt ebben a látható világban feltámadása
után. Mennybernenetele előtt, utolsó mondatai ban tanítványaira bízta
a róla szóló örömhír, az evangélium terjesztését, Ezt a megbízatásunkat
missziói parancsnak nevezzük. Ezzel együtt rendelte el Jézus a keresztség
szentségét, és állandó jelenlétét ígérte tanítványainak:

Jézus ígérete a Szentlélek munkájában
így erősíti tanítványait:

valósul meg. Búcsúbeszédében

"Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok ...
A Pártfogó pedig a Szentlélek,
akit az én nevemben küld az Atya,
megtanít majd titeket mindenre,
és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam nektek."
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(Jn 14,18-26)

Jézus mennybemenetele után tíz nappal, pünkösdkor, az ígért Pártfogó, a Szentlélek megérkezett. Jeruzsálemben megszületett az első gyülekezet. Az egyháztörténelemben és az egyes keresztyén emberek életében
azóta is munkálkodik a Szentlélek.
Luther Márton így vall a Szentlélek ma is megtapasztalható
járól:

rnunká-

"Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék
Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Öhozzá eljutni,

70.

hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélíum által,
Ö világosított meg ajándékaival,
Ö szentelt meg és tartott meg az igaz hitben;

ahogyan a fóldön élő egész anyaszentegyházat is eJmvja
gyűjti, megvilágosítja, megszenteli
és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben.
Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek
naponként minden bűnt bőséggel megbocsát,
az ítélet napján engem és mlnden holtat feltámaszt
és Rekem minden Krisztusban hívővel együtt
örök életet ád.
Ez így igaz!"
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Jegyezd

meg!

JÉZUS JELENLÉTE - Jézus a Szentlélek munkájában van velünk.
Megtapasztalhatjuk Ot az ige, a szentségek, a keresztyén közösségek
r erejében. Ő maga ígérte tanítványainak: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)

/'
~

ÍTÉLET -

Jézus nyomán Pál apostol így tanít a feltámadásunkat

követő ítéletről: "Mindnyájunknak
leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé,' hogy mindenki megkapja, amit megérdemelt, aszerint
amit e testben cselekedell : akárjót, akár gonoszat." (2Kor 5;10)

(;~
~.:

GYERMEKKERESZTSÉG
- lsten feltétel nélküli, megelőző szeretetét fogadjuk el benne. János apostol így vall Isten szeretetéről:
"Ő előbb szeretett minket:" (Un 4,19) Ezért a legtöbb keresztyén egyház
gyakorlatában már a gyermekeket megkeresztelik. Ha ez valamely oknál
fogva elmarad, lehetőség van a feJnőttkeresztségre is. Vannak olyan
felekezetek, például a baptisták, akik csak a felnőtt keresztséget gyakorolják alámerítéssel.
Énekeljünk!

Dicsőség néked, Istenünk! - 216. ének
Győzelmet vettél - 388. ének
Gondolkodjunk!

1. Miért keresi föl húsvét után Jézus két tanítványát, Tamást és
Pétert külön is?
Olvasd el: Jn 20-21. fejezetét!
2. Olvasd el az emmausi tanítványok történetét: Lk 24,13-35
Milyen összefüggésbe állítja Jézus saját halálát és feltámadását?
Miért nem ismerik fel először a tanítványok?
Mi nyitja meg végül a szem üket?
_
.
Milyen következrnényei vannak felismerésüknek?
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3. Minden keresztelés bevezetésében elhangzik a "gyermekek evangéliuma". Olvasd el: Mk 10.13-16
Mennyiben igazolja ez a történet a gyermekkeresztség gyakorlatát az
egyházban?
4. Olvasd el a keresztelési áldást. mely feletted is így hangzott el:

keresztne ved
"Megkeresztellek

téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében:

A mindenható lsten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel
és Szentlélekkel újonnan szült, és minden bűnödet megbocsátotta,
erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen."
Húzd alá, mit tett veled J sten a keresztségben?
Mi a víz szimbolikus jelentése a keresztségben a fenti kép szerint?
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5. Figyelj meg gyülekezetedben egy keresztelési szertartást!
Mit csinál a lelkész, a szülők, a keresztszülők és a gyülekezet?
6. Minden konfirmált gyülekezeti tag vállalhat keresztszülői szolgálatot. Mi a keresztszülő feladata, felelőssége?
7. A keresztségben új kapcsolatba kerültél a Teremtővel, Jézussal
és gyülekezeteddel. Erre utal az alábbi keresztrejtvény három megfejtése. (Vízszintes : 1., 38. Függőleges: 8.)
Vízszintes: 1. Ez lett lsten számodra is a keresztségben - 5. Kopogtat - 9.Bábel másik neve - ll. A. T. E. - 12.Á. M.L. -1~. Az áruló 16. A tetejére - 17. Az egyik szülő - 19. Nem engedélyez - 20. Főltárás - 22. Szeletelő. metsző, fordítva - 24. Háborúban meghalt 25. Hosszú ülőalkalmatosság - 27. Gitárhúr - 28. Vigyázó -29. András
apostol testvére - 32'. Én. . .•• ő - 34. 5 - 36. A házasság "halála" 38. A keresztséggel ez lett számodra is a gyülekezet
Függőleges: 1. Krisztus állatképe - 2. A "hitetlen" - 3.... Miklás,
híres építész - 4. Zafir egynemű betűi - 5. Mesealak, fordítva - 6.
Jőn betűi keverve - 7. E. T. - 8. Ez lett Jézus számodra is a keresztségben - 10. Eltulajdonítás - ll. Kis bárány, fordítva - 14. Leszármazott - 15. Talmi - 17. Nép névelővel - 18. A. S. P. - 21. Sóhaj 23. Á. D. E. - 26. Katolikus egyházi előljáró - 30. Létezett - 31.
T. Á. H. - 32. Ugyanaz mint vlzszintes 32. - 33. A távolba - 35. Mi,
••• , ők - 36. Véd, fordítva - 37. Ételizesitő
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Összefoglaló kérdések
Jézus hogyan foglalja össze küldetésének lényegét?
Felelet:

Mi az egyház küldetésének lényege, és milyen formákban
valósul ez meg?
Felelet:

3. Mit nevezünk szentségnek, és hány szentségünk van?
Felelet:

4. Hogyan rendelte el Jézus az úrvacsora szentségét, és mit
kapunk benne?
, Felelet:

5. Hogyan fogadjuk az úrvacsora ajándékát evangélikus tanítás szerint?
Felelet:

6. Miért kellett Jézusnak meghalnia?
Felelet:
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7. Miből váltott meg minket Jézus Krisztus?
Felelet:

8. Mi keresztyén hitünk alapja, és milyen távlatokat nyit meg
előttünk?
Felelet:

9. Hogyan rendelte el Jézus a keresztség szentségét, és mi
történt velünk keresztségünkben ?

r-.

Felelet:

10. Mi fog történni feltámadásunk után?
Felelet:

11. Mit ígért Jézus tanítványainak, és hogyan valósul meg
ígérete?
Felelet:

12. Hogyan vall Luther a ma is munkálkodó Szentlélekről?
Felelet:
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"Tiszta szivet

teremts

bennem,
Jstenem,

es az
I

24.

ISTEN HOZOTT
Ezzel a szép, mély tartalmú köszöntéssel kezdtük el néhány hónappal ezelőtt készülésünket
a konfirmációra.
Reméljük, hogy megtapasztaltad:
Isten hozott és vezetett élet jeleivel
a konfirmáció küszöbéig!
A konfirmációi
vizsgán számot adhatsz majd arról, hogy valóban
megismerted és felfogtad lsten élet jeleit.
A konfirmációi istentiszteleten
pedig Te magad adhatsz életjelt személyes hitedről a konfirmációi vallástételben.
Ebben együtt szólal meg
a hálaadás, a hitvallás és a könyörgés, hogy maga a Szentlélek erősítsen,
konfirmáljon meg Téged is.

"Én
.
Hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek,
hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm,
aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a keres~!$!:.L
Vallom az evangélikus~gyház
Jfr;: ~""(í""'"
tiszta és igaz tanítását,
és hozzá hűséggel ragaszkodom.
Kérem a Szentlélek világosságát és erejét,
hogy a bűn ellen harcoljak,
a szeretetben növekedjek,
és a hitben megálljak
mindhalálig. Ámen."
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Vallástételetek után az egész gyülekezet énekbenés imádságban kéri
majd számotokra a Szentlélek ajándékát: "Jövel, Szentlélek Úristen;
Töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal. .. "
Ezek után odatérdelhettek az Úr oltárához, ahol lelkészetek név szerint szólít, kézrátétellel és lsten igéjével megáld Titeket az alábbi konfirrnációi áldással:
"Az Atya, Fiú, Szentlélek áldjon
és erősítsen meg titeket,
hogy megálljatok a hitben
mindvégig. Ámen."
Ezt követően úrvacsorához bocsát Titeket:
.Konfirmált Testvéreim! Egyházunk rendje szerint ezek után
ti is részesülhettek az Úr szent vacsorájában.
Intelek is titeket, hogy az Úr szent asztalához
örömmel járuljatok,
Isten igéjét buzgón hallgassátok, és tanuljátok,
a gyülekezet életében testvéri szeretettel vegyetek részt,
és meg ne feledkezzetek
az Úr szaváról:
Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját! Ámen."

10·
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Összefoglalás

Tekintsük át még egyszer Isten legalapvetőbb életjeleit!

A törvény összefoglalása

Jézus nagy parancsolatai

A Tízparancsolat
l. Ne legyen más Istened!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ne vedd hiába Istened nevét!
Szenteld meg az ünnepnapot !
Tiszteld atyádat és anyádat!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis
tanúbizonyságot!
9. Ne kivándfelebarátod
házát!
10. Ne kívánd felebarátod hitvestársát vagy bármiféle tulajdonát

Szeresd az Urat,
a te Istenedet
teljes szívedből,
teljes lelkedből,
teljes erődből
és teljes elmédből

Szeresd
felebarátodat,
mint
magadat!

Az evangélium összefoglalása
Úgy szerette Isten a vi/ágot, hogy az Ő egyszülött
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
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Fiát adta,

Az Úrtól tanult imádság

Mi Aty6nIc. ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is,
a mi mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kisértésbe,

de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert Tied
az ország és a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.
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Keresztyén hitünk összefoglalása

Az Apostoli Hitvallás
Hiszek egy Istenben,
mindenhatá Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
Hiszek a Jézus Krisztusban,
lsten egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszíttetett,
meghalt és eltemettetett,
alászállt a poklokra,
harmadnapra feltámadott halottaiból,
felment a mennyekbe,
ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján,
ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben,
egy keresztyén anyaszentegyházat.
szenteknek közösségét,
bűnöknek bocsánatát,
testnek feltámadását
és az örök életet.
Ámen.
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Az istentisztelet
Az istentisztelet ajándékai (ige, szentségek, ének, imádság,
a keresztyén közösség ereje) újra meg újra felfrissítik hitünket, és megerősítenek a szolgáló életben.
Az alábbi képsor segítségével áttekinthetjük
az istentisztelet keresztmetszetét.

Isten azt akarja, hogy egész életünk istentiszteletté
váljék: "Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket,
testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda
testeteket élő és szent áldozatul,
amely tetszik az Istennek." (Róm 12,1)

Ebben az odaszánt, Istennek tetsző életben, az "okos istentiszteletben" erősítsen, konfirmáljon Téged mindvégig a mi
Urunk!
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Konfirmációi igém

Konfirmandus csoportunk fényképe

Helyem és szolgálatom a gyülekezetben
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A következő

A következő

alkaimakra,

közösségekbe járok:

szalgálatot végzem vagy szeretném végezni:
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Néhány fontos szempont és tanács
a konfirmációi oktatást végző szolgatársaknak

1. Könyvünk, amint ezt címe is mutatja, csak jelzéseket, "életjeleket"
kíván adni. Feltételezzük, hogy az oktatást végzők, a helyi adottságoknak megfelelően, egyes témakörökben

tovább mélyítik a tananyag ot.

Számítunk a konfirmandus gyermekek aktív közreműködésére is, akik
a jelek nyomán maguk is tovább haladhatnak.
2. Könyvünk ötvözi a hittankönyv, a hagyományos értelemben vett
káté és a korszerű munkafüzet

elemeit. Minden témaegység három

részre tagolódik: rövid témabevezető, majd alapvető információk közlése ("Jegyezd meg!"), s végül az eddigiek elmélyítésére, tovább gondolására hivatott feladatgyűjtemény következik ("Gondolkodjunk !"). Ez
utóbbi lehet részben házi feladat is, de az órai közös feldolgozásra is
módot ad. Igen fontos, hogya három réteg egyformán hangsúlyt kapjon az oktatásban!
3. Könyvünk szerkezete kapcsolódik a gyülekezet életéhez, az egyházi
esztendő menetéhez. Alapvető célunk a gyermekek bekapcsolása a gyülekezet életébe! Ezért tanácsos a mellékelt tanmenetet követni, mert ily
módon az oktatás menete összhangban lehet a gyülekezeti élet ritmusá val.
4. Az egyes témák feldolgozásánál erősen támaszkodtunk

a bibliai

idézetekre. Ezeket memoriterként is ajánljuk. A 6. témaegységtől kezdődően feltételezzük a Biblia használatát is. A tanmenet szerint a Szentírást így éppen reformáció ünnepének tájékán adhatnánk a gyermekek
kezébe.
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5. Könyvünk az első órától kezdve feltételezi az Evangélikus Énekeskönyv használatár,

ezért külön énekszövegeket nem közlünk.

6. A hetven összefoglaló kérdés a vizsgához szükséges minimális
meretanyagra irányul. A helyi adottságok

is-

szerint lehetséges ennek to-

vább bövítése elsősorban a vastag betűkkel nyomtatott és színes mezőkben kiemelt tananyag megkövetelésével.
Isten áldása kisérje a könyv tanítását és tanulását!
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Javasolt tanmenet

Idő
Október
1. hete
2. hete

Cím

Téma

Isten hozott!
Az élő Isten műhelye,
az egyház
Az élő Isten munkatere,
az egész világ
Az élő Isten munkaideje,
az egész történelem

helyi gyülekezet, templom
a gyülekezet és egyházunk
szervezeti felépítése
világkeresztyénség

Az élő Isten munkája
népünk történelmében
Az "Élet könyve"
Az élet alkotója
Az élet fenntartója

magyar egyháztörténeti
keresztmetszet
a Biblia
teremtés
gondviselés; üdvtörténeti
keresztmetszet (6T)

1. hete
2. hete

Veszélyben az élet!
Isten életmentő terve

3. hete

Isten a Földre lép!

bűn
üdvtörténeti keresztmetszet
(ÚT)
az egyházi esztendő
karácsony

Január
1. hete
2. hete
3. hete
4. hete

Az élet alaptörvénye
Elsőbbségadás kötelező!
Életvédő jelzések
A közösség életéért

Tízparancsolat bevezetése
1- 3 parancsolat
4 - 6 parancsolat
7 -}O parancsolat

Istenközelben

Miatyánk bevezetése

3. hete
4. hete

egyháztörténeti keresztmetszet
a reformáciáig

-November
1. hete
2. hete
3. hete
4. hete
December

Február
1. hete
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Idő

2. hete
3. hete

4. hete

Cím
Te, nem én!
Mindennapi kenyér
és bűnbocsánat
Veszélyhelyzetben

Téma
1-3
4-5

kérés
kérés

6-7

kérés

Március
1. hete
2. hete

4. hete

Úr és Szolga
Az élet kenyere
és itala
Az "élet fája"
Az élet győzelme

Húsvét hete

Isten hozott!

3. hete

Jézus személye, kűldetése
úrvacsora

szentségek

kereszthalál, meg váltás
feltámadás, keresztség,
a Szentlélek munkája
konfirmáciá,

osszefoglalás
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