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Hétfő 

Dán 3,1-7 Ki a te Istened? 
  

Az evangelizáció általában arról szól, hogy bemutatja, hogyan találkozott valaki Istennel és 

hogyan változott meg tőle az élete. Általában azokat célozzuk meg, akik még nem ismerik Jézust, 

mint Megváltót, és hívjuk őket a találkozásra. Nos, ezen a héten sem lesz másként. Csak ebben a 

történetben ott vannak már hívő, Istennel járó emberek is. Az ő életükről is sokat elmond a történet. 

Tehát, ha te már megtértél Jézushoz, ne dőlj hátra, hogy neked ez az ige nem szól, mert Isten neked 

is üzen és a hitedben erősíteni akar. 

Ma egy királyról és az ő „istenéről” szól az ige. Ez a kimondhatatlan nevű király a kor egyik 

legerősebb országát, Babilóniát vezeti. Óriási hadserege van, amivel leigázta az összes környékbeli 

népet. Gazdagsága határtalan. Még Isten népét, Izráelt is leigázta és elhurcolt az országukból embert, 

állatot, kincseket. Ez a király azt hiszi magáról, hogy megtehet bármit. Mindenkinek parancsolhat és 

nincs nagyobb nála. 

Még egy istenszobrot is csináltat, ezzel fejezi ki a saját hatalmát. Ez a szobor 25 méter magas és 

2,5 méter széles volt. Nem rossz, ugye?! Akkora, mint egy templomtorony, aranyból. Ez a király nem 

akárki! Tényleg bármit megtehet. Még Istent is kedve szerint faraghat magának! 

Nem gondoljátok, hogy ez a király nagyon hasonlít ránk, ma élő emberekre?! OK, mi nem 

csinálunk bálványszobrokat. A 20. század az ember nagy hódításainak a kora volt. A földrészeket már 

korábban felfedeztük. Most felfedeztük a világűrt. Kikutattuk az anyag titkát. Uraljuk a szelet, a 

napot, a tengert, az atomenergiát! Az ember nagy és erős! Megtehetünk bármit. Ipari forradalom! 

OK, te ebből nem sokat érzel még fiatalként. Te a virtuális világot hódítod meg. Építhetsz várost, 

hadsereget, tankot, leigázhatod a barátaidat. Vagy szövetségre kényszerítheted őket. Megtehetsz 

bármit. És ha tévednél, akkor van egy másik életed. Egyszerűen csak újra kezded az egészet és 

legközelebb tanulsz a hibádból. Vagy nem. 

Nabukadneccár király még Istenszobrot is készít magának. Na, ebben nem hasonlítunk rá! 

Tényleg nem? Nem úgy kezeljük-e Istent is, ahogy mi akarjuk?! Van, aki egyszerűen azt mondja, hogy 

nem hiszek benne, tehát nincs. Mások pedig azt mondják, nekem saját „istenem” van. Olyan, amilyen 

én akarok. Van pár kedvenc isten-kép, amit gyűjtöttem: 

Tűzoltó – maradjon távol az életemtől, de mikor nagy baj van, akkor egyetlen hívásra ugorjon és 

mentsen meg. Aztán újra elmehet. 

Kávéautomata – Ha bedobom a pénzt és megnyomom a gombot, akkor adja azt, amit kértem. 

Mikulás – Fehér szakállú öreg bácsi, aki évente egyszer ajándékot hoz a jóknak. 

Mérnök – OK, ő csinálta ezt az egész világot, de attól még nem kell, h közöm legyen hozzá. 

És még lehetne sorolni a képeket. Az igazság az, hogy minket nem az igaz Isten érdekel, hanem 

az, amit róla elképzelünk, amilyennek látni akarjuk. Azt hisszük, hogy Isten olyan, amilyennek mi 

képzeljük el. Szépen ír Juhász Gyula erről „Himnusz az emberhez” c versében: 

Tudjátok-e, hogy mi az ember? 

A por s a végtelen fia, 

Istent teremtő földi szellem, 

Kemény pöröly vasvégzet ellen, 

Ezer fönséges küzdelemben 

Viaskodó harmónia! 
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Egy ilyen magam- faragta Isten kényelmes. Pl. nem büntet meg, ha valami rosszat tettem. Nem 

ad kényelmetlen erkölcsi törvényeket. Sőt, ha azt akarom, hogy ne zavarjon, akkor szemérmesen 

elfordul. 

Aztán ott van még annyi minden, amit istenként imádnak az emberek. „Én a családomat 

imádom.” „a munkámat”. „A pénzt”. „Én magamat bálványozom”. Minden lehet bálvánnyá, ami az 

életedben a legelső helyre kerül, amitől segítséget, megmentést vársz. Szóval mi nem csinálunk 

magunknak isteneket? Kálvin János szerint: „Az ember szíve bálványgyár”. Bizony az. Isteneket 

készítünk magunknak, vagy választunk a már előre elkészítettekből. 

Az ilyen magam faragta Istent oda tehetem, ahová akarom. (3,1b „Fölállíttatta azt a Dúrá 

völgyben”). Ha akarom, ott hagyom a templomban jövő hétig. Vagy ott hagyom konfirmációm 

napján, hogy majd csak akkor lássam viszont, mikor házasodni megyek a templomba. Esetleg 

Karácsonykor. Igaz, egy ilyen általunk csinált Isten nem tud segíteni sem. Az emberek azért borulnak 

le előtte, mert megparancsolja a király. Félnek a királytól és a büntetéstől.  

Isten egyáltalán nem olyan, amilyennek Nabukadneccár elképzeli. És remélem, hogy nyitott vagy 

rá, hogy megismerd itt a héten, ha eddig még nem találkoztál vele! Isten nem akarja, hogy félelemből 

boruljon le előtte valaki is. Ő azt szeretné, hogyha szeretete miatt hajolnának meg előtte a térdek. 

Nem ijesztgetni akar. Elküldte az ő egyszülött fiát a világba. Ő mutatta be, milyen Isten valójában. 

Isten tiszta és szent. Utálja a bűnt. Meg kell, hogy büntesse azt. Ugyanakkor Isten szereti az embert, 

minket. Nem akar nekünk rosszat. Sőt, a javunkat akarja. Azt, hogy boldogok legyünk. Ezért a 

bűneinket Jézus Krisztus vállára tette. Ő halt meg helyettünk. Isten más: Szeret, de nem lehet vele 

játszani. Isten sokkal nagyobb, mint mi azt elképzelhetjük. A magad által készített Isteneke nem 

léteznek. Ha bajban vagy, nem segíthetnem. Ha örömöd van, nem hallják meg (lásd Illés a Karmel 

hegyen és a Baal papok). 

Hajlandó vagy a héten levetni az Istenről (és magadról!) alkotott elképzeléseidet, és engedni, 

hogy Isten bemutatkozzon neked Jézus Krisztusban? Vagy megmaradsz a kényelmes, de nem létező 

istenképed mellett? 

Adjon nekünk Isten nyitott szíveket, hogy megismerjük Őt igazán! 

Ámen 

  



7 
 

Kedd 

Dán 3,8-12 Merjek különbözni? 
  

Tegnap Nabukadneccár királyról és az ő elképzelt „istenéről” szólt az ige. Ma este a folytatásban 

itt van előttünk három ember, akik ismerik az igaz Istent. 

Sadrak, Mésak és Abédnegó – Izraelből való emberek. Még egészen fiatalok voltak, amikor 

Babilonba hurcolták őket hadifogolyként. Babilonban nevelkedtek fel barátjukkal Dániellel együtt. A 

király a saját ételével akarta őket etetni és a saját borával itatni. De Dániel és három barátja 

elhatározták, hogy ők nem eszik meg ezeket a tisztátalan ételeket. Rávették a felügyelőjüket, hogy 

hadd ehessenek zöldségféléket és igyanak rá vizet. Tehát szembe szegültek a király parancsával, és 

helyette a legnagyobb Király parancsát követték. És megáldotta őket Isten! Okosabbak, szebbek, 

műveltebbek voltak, mint kortársaik (Dániel 1). Tehát Sadrak, Mésak és Abédnegó már megpróbálták, 

hogy milyen kockázatokkal és milyen áldásokkal jár különbözni. 

Most – ott állnak ők hárman is a tömegben. És harsog a parancs: mindenkinek le kell borulni egy 

élettelen aranyszobor előtt, aki egy kitalált „istent” ábrázol. Mit tegyenek? Ha nem borulnak le a 

szobor előtt, akkor megbüntetik őket: tüzes kemencébe dobják. Ha leborulnak, akkor megmentik az 

életüket, de megtagadják Istent, aki eddig segítette őket. Most kinek engedelmeskednek: a királynak, 

vagy a Királyok Királyának? Nem olyan ismeretlen helyzet ez nektek sem. Talán senki nem kéri, hogy 

bálványok előtt borulj le, de a kérdés ott van: merjek-e különbözni a többiektől? 

Tizenéves korban mindennél többet jelent az elfogadás. A szüleitek véleménye már nem olyan 

fontos. „Ők nem értenek meg engem”. És minden vágyatok az, hogy a kortársaitok befogadjanak. A 

fiúk bandáznak. És aki kívül marad a bandán, az lúzer. A lányok kisebb csoportokban barátnősködnek, 

néha ketten, de általában hárman. Aki ebből kimarad, az lúzer. Azonban az elfogadásnak ára van. 

Ahhoz, hogy a bandába, a barátnői közösségbe befogadjanak, olyanná kell lenni, mint ők. Úgy kell 

beszélni, úgy kell viselkedni, úgy kell öltözni, mint a többiek. Legyél olyan, mint mi, akkor közénk 

tartozol! Ez az üzenetet, amit kimondva vagy kimondatlanul sugall a csoport. Ne merj különbözni! A 

mi csoportunkban divat cigarettázni. Ha még nem gyújtottál rá – lúzer vagy és nem közénk való! 

Közénk csak vagány csajok tartozhatnak – ha te szende vagy, lúzer vagy és nem közénk való. Ha még 

szűz vagy, nem tartozhatsz hozzánk. Beavatási szertartások. Ha ezt meg mered tenni, akkor fel vagy 

véve! 

A felnőttek világa sem sokkal másabb. Itt ez a szobor, aki nem borul le előtte, az életével játszik. 

Aki nem hajt térdet az arany előtt, az halott! Fuss a pénz, a megélhetés után. Hagyd ott a gyereked, a 

feleséged, menj el külföldre is, mert meg kell adni a családodnak mindent. Egy nagyhatalmú király 

kényszerít erre: a Sátán. Állj be a sorba! Ne légy más. Ne különbözz. Amit mindenki tesz, az a jó! A 

szabad szexualitás nem bűn. Mindenki ezt csinálja. Nehogy már pont te ne! Mindenki elveszi azt, ami 

a másé. Nehogy már pont te ne! Mindenki eljár bulizni. Le fogsz maradni. Mindenkinek van 

csodatelefonja, csak neked nem.  

És ha nem vagy olyan, mint a többiek, akkor kimaradsz. Sokan ezért nem szeretnétek Istenhez 

közeledni. Mert Ő azt kéri, hogy ne legyél olyan, mint a többiek. De nem túl nagy áldozat ez? 

Hívő fiatalok sem merik felvállalni azt, amiben hisznek, amit gondolnak, mert akkor ósdinak, 

maradinak tartják majd őket és nem lesznek menők. Szóval, merjek különbözni?! 

Először is: Isten nem kéri azt, hogy változz meg és légy olyan, amilyen nem szeretnél lenni, hogy ő 

elfogadjon! A „baráti társaságoknak” sokszor ez a feltétele. Isten egyszerűen szeret téged és elfogad. 

Nincs fenyegetés. Nem dob a tüzes kemencébe. Csak azt mondja, hogy szeretlek és értékes vagy 



8 
 

nekem. Így ahogy vagy. Én teremtettelek ilyenné. Egy szülő sem mondja a gyerekének, hogy ha 

megváltoznál, akkor szeretnélek. De a „szerelmek” és a „barátok” igen gyakran ezt hangsúlyozzák. 

Isten azt akarja, hogy gyere hozzá, úgy ahogy vagy. Ő elfogad téged. A társad lesz. És a vele való 

közös úton szépen lassan formálódsz. Változol. 

Kicsit olyan ez, mint mikor a rocker srác fala tele volt tapétázva metál zenekarok posztereivel. A 

szülei próbálták rávenni, hogy ezeket a tetovált szakállas arcokat szedje le, de hiába. Egy alkalommal 

a szülők leszedték és eltüzelték a posztereket. Egy hét múlva még sokkal durvább képekkel lett tele a 

szoba fala. De egyszer a fiú nagybátyja, aki híres festőművész volt, ajándékozott neki egy gyönyörű és 

értékes tájképet. Csak annyi volt a feltétel, hogy a képet ki kellett akasztania a szobája falára. De a 

tájkép nem illett a rocker poszterek közé. Így előbb a kép körül tűntek el a poszterek, majd arról az 

egész falról, ahol a kép lógott, végül az egész szobából. 

Másodszor: Isten nem azt akarja, hogy divatból légy ilyen, vagy olyan. A környezet elvárásai 

nagyon is gyorsan változnak. Mást vár el tőled a barátod,a  barátnőd, a szüleid, a tanáraid... Sőt, néha 

egy-egy ember elvárásai is naponta változnak. Ha ezeknek mind meg akarsz felelni, elveszíted magad. 

Isten elvárásai örök érvényűek. Nem változnak. Azt akarja, hogy szeresd Őt! Hogy mondd el neki, ha 

rosszat tettél és kérj bocsánatot! És azt szeretné, ha igazán boldog lenne az életed. 

Harmadszor: A különbözésnek megvan a jutalma. Sadrak, Mésak és Abédnegó felmerték vállalni 

Istenhez tartozásukat, és Isten is felvállalta őket! Megmentette őket ebből a szorult helyzetből is. 

Egyszer már megmutatta nekik, hogy érdemes vállalni az Isten szerint való életet. Megmutatja nekik 

megint! Jézus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek 

mennyei Atyám előtt...” 

Érdemes-e megváltoznod, hogy befogadjanak olyan emberek, akik igazából csak magukkal 

törődnek? Nem sokkal jobb-e, ha vállalod magad, olyannak, amilyen vagy, és engeded, hogy 

szeressen a Mindenható Isten? 

Ámen 
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Szerda 

Dán 3,13-18  Élet félelem nélkül! 

 
Sadrakot, Mésakot és Abédnegót bevádolták a királynál, hogy nem álltak be a sorba. Nem 

tisztelik a király által készített isten-szobrot és nem hajlandók leborulni előtte. Ez a három férfi 

felmerte vállalni a hitét nyilvánosan. Meg merték mutatni az embereknek, hogy ők mások. Más 

értékrend szerint élnek és más dolgok fontosak a számukra. Ezek az emberek nem imádják az arany 

szobrot és nem félnek a királytól. Hétfő este megvizsgáltuk Nabukadneccár királyt és az ő hitetlen 

gondolkodását, tegnap láttuk a három hívő fiatalembert, a mai igében ez a két világ összecsap 

egymással. 

Azzal kezdődik a szakasz, hogy Nabukadneccár haragra gerjed. Egy nagyhatalmú király, aki őrjöng. 

veszélyes lehet. Van, aki neki nem engedelmeskedik?! Ez már személyes sértés! Jön a fenyegetés; 

még egy utolsó esély; megpróbálja megtörni az ellenkezést; és mikor ez nem megy, akkor egyszerűen 

eltüntetni őket az élők sorából az ellenszegülőket, hogy ezzel is elrettentő példát mutasson. 

A három barát – ezzel szemben teljesen nyugodtnak tűnik. Nem hiszem, hogy egy ilyen tomboló 

zsarnok nem ijesztette meg őket. Talán remeg a térdük is. De a hangjuk nem remeg. Ők nem félnek. 

Értitek?! Nem félnek! Ez valami megdöbbentő. 

A világon mindenki fél valamitől. A sötéttől, a pókoktól, egerektől. Fél az ember a balesetektől, a 

magánytól, az öregségtől. Nagyon sok ember fél a haláltól, és attól, hogy mi lesz utána. Én fogadni 

mernék, hogy még Nabukadneccár maga is fél! Mi lesz, ha engedi, hogy ez a három ember csak úgy 

megtagadja a parancsot?! Mi lesz, hogyha elveszíti a tekintélyét az emberei előtt?! Ha nem mutat, 

végezteti ki őket, talán még lázadás is lehet belőle! 

De ez a három barát nem fél! Pedig látszólag meg lenne rá minden okuk. Épp most haragították 

magukra a királyt. A kínok kínját fogják kiállni: elevenen elégetik őket. És elveszítik az életüket is. De 

nyugodtak, mert ismerik Istent! Ismerik az Ő erejét! Ez a kulcs! Mitől féljünk, ha Isten velünk van?! 

„Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből” 17. 

vers. Ebben van a félelem nélküli élet titka. Csak az történhet velem, amit Isten akar. És amit Isten 

akar, az jó. A legjobb nekem! (Róma 8,28). „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”(Róma 8,31). Pál 

apostol hasonló helyzetben van a Filippi levél írásakor. Bíróság előtt áll, és talán az életét is el fogja 

veszíteni, de tudja, hogy bárhogy forduljon is a dolog, az lesz, amit Isten akar vele. És amit Isten 

szeretne, az jó. (Filippi 1,18-26). Vagy nézzük meg Krisztust a Gecsemáné kertben. A rá váró 

szenvedések megrémítették, de bízott az Atyában és azt kérte, az Ő akarata legyen meg! 

Élt egyszer egy gazdag király, aki egy vándor szerzetesnek akart egy kis pénzt juttatni. „A 

szerzetes azt üzente vissza: Nem fogadok el pénzt a szolgám szolgájától”. A király ezen nagyon 

meglepődött, elment a szerzeteshez és beszélt vele. A szerzetes ezt mondta a királynak: „Van egy 

rabszolgám, aki fölötted uralkodik, mégpedig a FÉLELEM”. 

Nabukadneccár király parancsol, isteneket gyárt, büntet, gyűlöl, de mégis fél. Fél, mert nem 

ismeri Istent. Ő maga mondja: „Van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket?” 

Neki csak egy jó drága pénzből készített szobra van, „aki” meg sem tud mozdulni, és nem tud segíteni 

azokak, akik leborulnak előtte. Hogyne félne hát Nabukadneccár? Ki segíthetne neki, ha bajba 

kerülne?! Senki! 

Sadrak, Mésak és Abédnegó viszont nem fél. Isten még ennél nagyobb ellenségeket is le tud 

győzni! A kereszten Jézus Krisztus legyőzte a bűnt. Kifizette a Sátánnak minden ember minden gonosz 

tettének az árát. Húsvét hajnalán Jézus legyőzte a halált is. A halál meghódolt Isten előtt, és 
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visszaadta Jézust az Életnek. Nekünk ilyen hatalmas és ilyen győztes Istenünk van. És bármennyire 

csillogjon is az arany szobor vagy bármilyen forró is legyen a kemence, nem hagyjuk el ezt az Istent! 

Mit tesz a király, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy várja? Dühös, tombol, büntet. Mit 

tesznek a barátok, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy elvárnák? Bíznak! 18. vers: „De ha nem 

tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük.” Nincs mihez kezdeni az ilyen 

emberrel! A fenyegetésre nem fél. Sőt, ha nem szabadítaná meg Isten, akkor is tudja, hogy az örök 

életbe megy! 

Kedves Fiatalok! Nem mese, amit elmondtam nektek, hanem a félelem nélküli élet tartalma. 

Szeretnél úgy élni, hogy soha ne kelljen többé félned? Ne kelljen aggódni, hogy megtalálod-e a 

párodat. Félni, hogy lesz-e munkád. Ne kelljen félni, hogy meg tudsz-e majd élni. Félni, hogy mi lesz 

veled a halál után. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezektől, és még sok más félelemtől megszabadítson. 

„A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” János 4,18.  

Ha a bűneidet leteszed Jézus keresztje alá, akkor Ő megbocsátja azokat. Nem kell félned az 

ítélettől! Isten nem haragszik rád! Jézus azért támadt fel a halálból, hogy a te életed se a sírban 

végződjön, hanem vele élhess örökké. Nem kell félned a haláltól. Ha az életedet odaviszed Ő elé, és 

engeded, hogy Ő irányítson téged, akkor gondodat viseli. Ad neked célt, ami felé mehetsz. 

Megmutatja a társadat. Vezet nehézségek között is. Ha elfáradsz a terheid alatt, Ő segít hordani. Sőt, 

ha nem úgy alakulnak a dolgaid, a hogy szeretnéd, akkor sem kell kétségbe esned. Mert Isten nem 

mindig azt adja, amit szeretnél, hanem azt, ami a legjobb neked. Aki ilyen bizalommal éli az életét, az 

legyőzhetetlen. A gazdagság csábítása előtt nem hajlik meg. A fenyegetésektől nem ijed meg. Tudja, 

hogy Isten győztes ereje áll mögötte és erre nyugodtan támaszkodhat! 

Szeretnél félelem nélkül, szabadon élni és győztes lenni?! Akkor gyere bátran Krisztushoz!  

Ámen 
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Csütörtök 

Dán 3,19-25  Hol van Isten? 

 
A történetben eddig megismertük Nabukadneccár királyt, aki Isten ismerete nélkül él, zsarnok, 

de félelem járja át. És láttuk a három barátot, Sadrakot, Mésakot és Abédnegót is, akik Isten követői, 

és ezt merik is vállalni, bármi legyen is az ára. Most kéne, hogy jöjjön a megoldás. Mégpedig az lenne 

a legjobb, ha ezt a három bátor férfit megmentené Isten, és a beígért tüzes kemencének még a 

közelébe sem jutnának. Legnagyobb meglepetésre azonban nem ez történik. Isten megengedi, hogy 

bedobják három követőjét a tűzbe. 

Itt valami nincs rendjén. Nem arról szólt a tegnapi prédikáció, hogy nem kell félni?! Hogy Isten 

a legjobbat akarja nekünk?! Nem ebben bíztak ezek a zsidó férfiak is?! Akkor hogy engedheti Isten, 

hogy az övéi szenvedjenek?! Ráadásul nem is követtek el semmi rosszat! Az ember felhördül, és azt 

mondja: hol van ilyenkor Isten? 

Álljunk csak meg egy pillanatra. Arról szólt az ige, hogy a hívő embernek nem kell félnie. De 

arról nem, hogy soha nem érnek nehézségek és az életed egy „rózsavölgyön át való andalgás” lesz. 

Ezt nem ígérte Isten. Viszont azt igen, hogy a nehézségekben, amik adódnak – ott lesz veled. És pont 

ez a lényeg. Isten ott van a tüzes kemencében is. Egy angyalát küldi, hogy vigyázzon az övéire, és nem 

lesz bajuk. Ahogy később olvassuk: „még a füst szaga sem járta át őket”. 

Nem akarlak félrevezetni titeket. Mondhatnám, hogy légy Krisztus követője, és az életedben 

minden szép lesz és soha semmi gondod nem lesz. Állandóan úszol majd a boldogságtól, sőt, még a 

Sátán is nyüszítve menekül, ha téged meglát. Mondhatnám, de hazudnék. A hívő élet útja nem 

könnyű. Harcolni kell a bűnnel és a kísértéssel naponta. Le kell győzni a saját vágyaidat is. És bizony 

szenvedés is vár rád. De ezek között ott van Isten, aki mindezt segít leküzdeni, és a végén győzelmet 

ad neked. 

Gondolj csak bele: Isten nélkül nincs az életedben harc, szenvedés és nehézség?! De igen! Csak 

nincs, akire támaszkodni tudnál. A bajban néha még a barátok is elpárolognak. (Lásd a tékozló fiú 

esetét). Viszont ha úgy döntesz, hiszel, akkor Isten a jelenlétét ígéri a nehéz helyzetekre is! 

Miért engedi Isten a szenvedést még a hívő ember életében is?! Ennek több oka lehet. Például, 

hogy el ne bizakodj (Lásd 2 Korinthus 12,7kk). Vagy azért, hogy tudd, szükséged van rá. Vagy, hogy 

annál nagyobb szabadulást hozzon, és te annál jobban dicsőíthesd (Vakon született János 9; Lázár 

feltámasztása János 11). 

Megtehetné Isten azt is, hogy Sadrak, Mésak és Abédnegó ne menjen a tüzes kemencébe. De 

nekik is, és Nabukadneccárnak is át kell élni a kemencéből való megszabadulás csodáját, hogy ezzel 

erősödjön (vagy Nabukadneccár esetében elkezdődjön) a hitük! Hinnéd, hogy ebben a helyzetben az 

égő tüzes kemence a legjobb?! Pedig az! 

Isten olyan, mint egy édesapa. A szülő sem mindig akkor teszi a legjobbat a csemetéjének, ha 

megóvja a fúvó széltől is. Néha engedni kell a szülőnek, hogy a gyereke kipróbálja a szárnyait, esetleg 

elessen, és ott lenni vele a bukásban (megint lásd a tékozló fiú példázatát). Egy ilyen tapasztalat 

többet ér, mint száz elméleti előadás a veszélyekről, és annak bizonygatása, hogy rám számíthatsz a 

bajban. Ha enged Isten bajba kerülni, és ott lesz veled a mélyben, akkor mindet szavak nélkül, a saját 

bőrödön tanulod meg – mégpedig egy életre. 

Miért engedi Isten, hogy nekem rossz legyen? Hol van ilyenkor? Hát, ott melletted. Azt az Istent 

kérdezed, aki érted keresztre ment! Vállalta érted és helyetted a legnehezebbet: a bűn súlyát és a 
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halál mélységét. És akkor te panaszkodsz, hogy Adidas helyett Nike-t kaptál? Hol van ilyenkor Isten? 

Ott a kereszten. Ott, ahol a te helyed lenne. 

Ezek a szenvedések igazából a mi hitünk erősítésékre valók. Így ír Pál a Róma 5,3kk-ben: „A 

megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a 

reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg”. 

Említsük meg még egyszer Nabukadneccár királyt. Már látta, hogy milyen nyugodtan és félelem 

nélkül viselkednek Isten hívő gyermekei a veszéllyel szemközt. De hogy szívében megszülessen a hit, 

látnia kell, mit tesz Isten az övéiért. Meg kell, azt tapasztalja, hogy létezik olyan Isten, aki a tüzes 

kemencéből is ki tud szabadítani és nem olyan tehetetlen, mint az őáltala öntetett bálvány! Ezért kell 

Sadraknak, Mésaknak és Abédnegónak a tüzes kemencébe mennie. Néha Istennek olyan terve van, 

ami felettünk áll. Nem értjük, nem is érthetjük, hogy mit miért és miért éppen úgy tesz Isten. A mi 

dolgunk nem is a megértés, hanem a bizalom. Rá kell hagyni magunkat Isten akaratára, és ő 

gondoskodik róla, hogy minden dolog a javunkat szolgálja. 

Ámen  
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Péntek 

Dán 3,26-33  Ha királyok találkoznak 

 
A történetünk utolsó darabja áll előttünk. Sadrakot, Mésakot és Abédnegót megmentette 

Isten. Ott volt velük a szenvedésben is. Most már Nabukadneccáron a sor, hogy levonja a 

következtetéseket a maga számára. Kihívja a három barátot a tüzes kemencéből, és elismeri, hogy az 

Ő Istenük az igazi Isten. Azt hiszem, talán nevezhetjük ezt megtérésnek. Belátta, hogy rossz úton járt 

eddig, és most megfordult. Hódol az Úr hatalma előtt. 

A héten sok mindent hallottatok az Úrról egész héten. Nemcsak evangelizáción. Az egésznek a 

szíve az volt, hogy Isten szeret titeket. Annyira szeret, hogy magára vállalta mindazt a rosszat, amit 

tettél, és annak a büntetését elviselte a kereszten. Nemcsak hogy veled megy a tüzes kemencébe, de 

a legnagyobb és legforróbb tüzet (a kárhozat) helyetted járta meg. Sokan beszéltek a héten arról, 

hogy az ő életükben hogyan mutatta meg magát Isten. Hogyan kezdtek el hinni Isten Fiában, mint 

megváltóban. Talán láttál te is embereket magad körül, akiknek a hit megváltoztatta az életét. Talán 

vannak olyanok a gyülekezetedben otthon, akik régebben ittak, de ma már nem, mert közben hitre 

jutottak. Talán ismersz olyan embert, aki régebben a falu rossza volt, de ma rendes, templomba járó 

ember, mert megtalálta Istent. Talán láttál itt a héten olyanokat, akik idejüket, erejüket áldozzák 

arra, hogy továbbadják a megváltás örömhírét, pedig lehet, h máshol is tölthetnék a nyarat. Miért 

teszik ezt?! Mert dolgozik bennük Isten. 

Egyszóval: te is láthattál embereket megszabadulni a „tüzes kemencéből”. Vagy hallottad a 

történetüket. A kérdés az, hogy erre hogy reagálsz. Hadd mondjam el megint: Nabukadneccár nem 

volt egy jó király. Egy kemény zsarnok volt, aki mindig elérte, amit akart. De mikor látja Isten erejét 

megmutatkozni, akkor Ő levonja tanúságot. Csak ez az Isten az egyetlen. Csak Őt érdemes követni, 

aki törődik az övéivel, aki velük (és helyettük!) szenved. És ez a kemény zsarnok – megtér. Azt akarja, 

hogy ez az Isten, aki mások életében hatalmasan cselekszik – az övé is legyen! 

És mi van veled? Te viszonylag jó kisfiú/kislány vagy. A zűrjeidet leszámítva. Eltekintve attól az 

egy-két ballépéstől, amiről nem sokan tudnak. Semmiképpen sem vagy olyan, mint Nabukadneccár. 

De vajon látva Isten erejét, te döntesz-e?! Kell-e neked a megváltás?! 

Hogyan is működik ez?! Mi is a megtérés?! A szíved fölötti uralmat átadod Istennek. Nem te 

leszel a főnök, hanem leszállsz a trónról, és engeded, hogy Isten irányítson ezután. A történetünkben 

két király találkozik. Nabukadneccár és Isten. Egyiknek meg kell hódolni. Nabukadneccár Isten szolgáit 

akarta térdre kényszeríteni, de aztán maga borult le. Ő az erősebb. Ő a király.  33. vers: Az Ő 

királysága örök királyság. Ismered azt, amikor a fiúk az erejüket mutogatják és verekednek vagy 

szkanderoznak, hogy megtudják, ki az erősebb? Azért fontos ez, hogy kialakuljon egyfajta sorrend. Ki 

a nagyobb?!  Nabukadneccár is birkózik Istennel. És Isten győz. Isten erősebb a királynál.  El kell 

ismerni: Ő az Úr. 

És hogyan győz Isten? Harccal? Fegyverrel? Ügyes taktikázással. Nem! Az Ő szeretetét mutatja 

meg. Ezt a három halálra ítéltet megmenti! Ott van velük. Megóvja az életüket! Ez az igazi erő! 

Kedves fiatalok! Az Isten az ő szeretetét irántatok akkor mutatta meg legjobban, amikor az 

egyetlen fiát engedte a keresztre menni a ti bűneitekért! Annyira szeretett titeket Isten, hogy saját 

maga fizette meg a rossz tetteid büntetését. És kibírta. Nem szállt le a keresztről, pedig megtehette 

volna. És nem a szegek tartották ott, hanem a szeretet ereje.  
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Ha látod ezt az erőt, két lehetőséged van. 1.) Vállat vonsz, és azt mondod, nem érdekel. Ki 

kérte Istent arra, hogy téged szeressen, hogy érted meghalljon. Az egész nem érdekel, és az életed 

trónján megmaradsz önmagad királyának. Vagy  

2.) Megkéred Jézust, hogy legyen Úr benned is! Félreteszed a büszkeségedet és elmondod Neki 

azt, amivel megbántottad Őt, és a melletted levő embereket.  

Más szavakkal: maradsz király továbbra is, vagy rendszerváltás lesz a szívedben, és Jézust 

koronázod királlyá. Akarsz boldog lenni? Szeretnél félelem nélkül élni? Szeretnéd, ha lenne, aki 

tanácsot adna az élet útvesztőiben? Akkor most van itt a lehetőség, hogy Jézust a szívedbe hívd! 

Ne késs tovább, ne várj tovább, ma kérd Atyád bocsánatát” 

Ámen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsó Géza
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Első parancsolat 

 
„Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne 

legyenek más isteneid rajtam kívül!” 

Nagyon egyszerűen fogalmazva, Isten azt mondja az első parancsolatban, hogyha nem 

akarom eljátszani az üdvösségemet, vagyis nem akarok a pokolba, az örök kárhozatba jutni, akkor 

kerüljem a babonákat, a varázslás bármilyen formáját, bármilyen teremtmény imádását, hozzá 

való imádkozást. Ezek helyett ismerjem meg minél jobban az Élő Istent. Őt tiszteljem és 

szeressem. 

Mi, emberek, általában nem szeretjük, ha parancsolnak nekünk. Ezért érzik sokan Isten 

törvényét, parancsolatait is tehernek. Tévesen gondolják úgy azok, akik csak távolabbról ismerik 

az Urat, hogy a parancsolatokkal Isten meg akar fosztani bennünket sok jótól, örömtől és 

élvezettől. Isten soha sem akart semmi jót elvenni tőlünk. Inkább adni akar az életünkbe örömteli 

perceket és órákat, boldogságot, és rengeteg ajándékot, amitől jól érezzük magunkat. Boldog 

fiatalkort, boldog életet. Szép és szerető feleséget. Megbízható és gondoskodó férjet. Adni akar 

mindent, amire szükségünk van: pénzt, ruhát, élelmet, okos-telefont, autót, stb. Viszont tudja, 

hogy ezek csak akkor okoznak örömet, ha időben adja, és nem idejekorán. Eleget ad, és nem túl 

sokat.  

Isten parancsolatait inkább Isten tanácsainak kellene mondanunk. Tanácsok, útmutatások, 

amik segítenek az életünk kiteljesedésében, igaz vágyaink beteljesedésében, boldogságunk 

elérésében. Nem azért mondja például Isten, hogy ne lopj, ne ölj, ne törj házasságot, ne kívánd a 

másét, hogy korlátokat állítson. Éppen védeni akar bennünket. Képzeljétek el, ha mindenki ölne, 

lopna, elvenné a másikét, ami megtetszik, lehetne egyáltalán boldogságról és nyugalomról 

beszélni? Isten törvénye inkább áldás, hasonló a levegőhöz, a fényhez, ami az élet alapvető 

szükséglete. Aki kevésbé veszi komolyan az Úr tanácsait, az jobban elszúrja az életét. Aki egyre 

jobban komolyan veszi, kiteljesedik az élete áldásokkal, örömökkel, boldogsággal.  

Az első tanácsa Istennek, hogy ne legyenek idegen isteneink. Aktuális ez még ma is, 2014-

ben? El sem tudjátok képzelni, hogy a régi a bálványok mennyire tovább élnek még napjainkban 

is. Csak megváltozott a nevük, hogy ne ismerjük fel őket. Ma nem úgy hívják, hogy Baál, Astarté 

meg Vénusz, hanem grivnya, forint, dollár, euró, szerelem, idő, autó, motor, netbook, tablet, 

közösségi oldal, stb. Ma ezeknek a rabságában találjuk magunkat, ha nem vesszük komolyan az 

Úr tanácsát: ne legyenek idegen isteneid. Ezek tudnak csak igazán uralkodni az emberen, teljes 

elégedetlenségbe és boldogtalanságba taszítva a teremtés koronáját.   

A Heidelbergi Káté, amikor ezzel a parancsolattal foglalkozik, megemlíti a varázslást és a 

babonaságot. Ma, a modern világban, modern formában ismét virágkorát éli mindkettő: amulett, 

talizmán viselete, jósnők, természetgyógyászok, horoszkóp, halottakról tudakozás, ezotéria, 

homeopátia (!). Ezek mind az idegen isteneket képviselik a mai világban. Egyre több ember kerül 

ezeknek a rabságába, hatása alá azok minden rossz következményével: halálfélelem, rettegés, 

álmatlanság, félelem a sötétben, kilátástalanság, megunt élet, örülni nem tudás még a jónak sem, 

és végül a KÁRHOZAT. 

Azt mondja ma az Úr: neked nincs szükséged ilyenekre! Nagy kiváltság, hogy Jézus által a 

Mindenhatóhoz tartozhatunk. Ámen. 

Homoki Tibor 
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Második parancsolat 
 

Isten attól óv bennünket, hogy Őt vagy bármi mást kiábrázoljunk, és azt istenkét imádjuk. Miért óv 

bennünket attól, hogy Őt kiábrázoljuk? Azért mert Isten kiábrázolhatatlan, összehasonlíthatatlan. Isten és 

a bálvány között nagy különbség van. Isten teremtő, Ő teremtette a világot és benne minket. A bálvány 

pedig teremtmény, amit az ember teremt magának. Minden bálványimádás mögött az a pogány gondolat 

húzódik meg, hogy mi is kézbe vegyük, kézbe tartsuk az isteneinket. Szeretnénk Istent teremtménnyé 

lefokozni. A II. parancsolatban Isten arra int bennünket, hogy ne próbáljuk Őt a teremtmények közé 

besorolni. Ne akarjuk magunk alá gyűrni, hogy mi uralkodjunk rajta, parancsoljunk neki, használjuk Őt, 

amikor és amire akarjuk. Isten az embert megteremtve azt mondta, hogy az ember uralkodjék mindenen. 

Igen ám csak az ember uralkodni úgy tudna, ha engedné, hogy fölötte pedig Isten uralkodjon. 

A II. parancsolatot így is megfogalmazhatnánk: Mondj le arról, hogy Istent a hatalmadba akard 

keríteni, és hatalmadba akard tartani! Ne vigyük-hordjuk isteneinket, hanem engedjük, hogy Isten vigyen 

minket oda, ahova jónak látja. Ne mi formáljuk Őt, hanem engedjük, hogy Ő alakítson inkább minket 

olyanná, amilyennek látni akar bennünket! Ne mi akarjuk Őt birtokolni, hanem vegyük tudomásul nagy 

örömmel, hogy az övéi vagyunk, az Ő tulajdona és nála van a legjobb helyünk.  

Istent azért nem kell és nem szabad elképzelnünk, mert Igéjében és tetteiben kijelentette magát 

nekünk. Beszél hozzánk, és ebből megtudhatjuk kicsoda Ő. Mindent megtett értünk és ebből 

megtudhatjuk, mennyire szeret minket. Az Ige pedig egyszer testté lett. Látható, megfogható alakban is 

megjelent közöttünk Isten szeretete Jézus Krisztusban. Jézusban Isten arca mosolyog ránk. „Ha ismernétek 

engem, ismernétek az Atyát is.” (Jn 14, 7) Pál apostol azt mondja Jézusról: „Ő a láthatatlan Isten képe.” 

(Kol 1, 15) Nem kell képzelődni. Pontosan tudhatjuk ki a mi Istenünk. Aki Jézus Krisztust megismeri, Istent 

ismeri meg. 

Ki ismeri meg igazán Jézust? Az, akinek Ő mindent elmond magáról, akinek kijelenti magát. Kinek 

jelenti ki magát? „Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret 

engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magam.” (Jn 14, 21) 

Ennél hitelesebb forrása az istenismeretnek sehol nem létezik. Nem kell képzelődni. Ezzel csak 

tönkretesszük a saját hitünket és mások hitét is. 

Ha valaki vállalja ezt az utat, akkor csoda történik vele. Mégpedig az, hogy miközben egyre jobban 

megismeri az Igét, egyre inkább számon tartja Isten tetteit, egyre teljesebb ismeretre jut Jézus Krisztusban 

és egyre inkább engedelmeskedik Neki. Ez idő alatt maga is hasonlóbbá válik őhozzá és rajta keresztül 

ismerheti meg a világ, hogy kicsoda Isten. Az ilyen ember mutatóujjá válik, hogy megtudják, ki a mi 

Atyánk. Kiábrázolódik bennünk és rajtunk Krisztus. 

Aki faragott képet készít bármilyen formában is, az egy formát tölt meg emberi tartalommal. Aki 

viszont Isten akaratát cselekszi, az maga válik formává és megtelik isteni tartalommal. Aki Istent elképzeli 

és kiábrázolni próbálja magának, az Istent akarja önmagához hasonlóvá tenni. Aki viszont 

engedelmeskedik az Igének, amit megértett, Az Őhozzá válik hasonlóvá.  

„Ne csinálj magadnak faragott képet” – ez így hangzik: higgy az Úr Jézus Krisztusban, fogadd el azt 

az Istent, aki megszólít, és Őbenne közel jött. Aki engedte, hogy az Ő Fia meghaljon a kereszten azért, 

hogy neked életed legyen, bővölködj, és rajta kívül ne csinálj, és ne képzelj magadnak semmiféle más 

istent. Mert lehet, hogy nagyon hasonlít, de mégsem Ő az.  

Jézus ajkán a második parancsolat így hangzik: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki 

szolgálj!” (Mt 4, 10) 

Ki a te Istened? 

Kit Követsz? 

Kinek szolgálsz? 

Peleskei Béla 
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Harmadik parancsolat 

 
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába ne mondd ki , mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül. 

„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha 

valaki hiába mondja ki a nevét!” 

Az iskolában gyakran hallhattatok olyan szólásokat, amikor egyik diák a szünetben a másiknak az 

édesanyját gyalázza, vagy olyan szavakat is gyakran hallhattok, amikor Isten nevét mindenféle tisztelet és 

meggondolás nélkül használják. Talán nem is mindig káromkodnak az osztálytársaitok vagy ti magatok, 

csak úgy össze-vissza emlegetitek az Úr szent nevét. 

Pedig, ha belegondoltok, ha az Úr szent neve helyett valamelyik barátod csak úgy össze-vissza 

emlegetné édesanyád nevét; egy idő után ez kezdene egyre megalázóbb és sértő lenni. 

Vannak, akik úgy élnek vissza az Úr nevével, hogy az Ő szent nevét varázslásra használják. Egyrészt 

azért emlegetik jósló helyeken a Szentháromság Isten nevét, vagyis Atya, Fiú, Szentlélek nevét, mert azt 

akarják elhitetni az emberekkel, akik oda mennek közéjük, hogy egy nagyon erős erőforrás, mint az Isten, 

tud majd segíteni a bajukon varázsló, és a jósláshoz, a jövő megmondásához szükséges erőként használják 

ezt a nevet. 

Érdekes, hogy ezt a Bibliában az Úr soha nem kérte tőlünk. Keressetek csak olyan igéket, amelyben 

Isten talán olyat mondott volna, hogy az Ő nevének az emlegetésével lehetne varázsolni vagy jósolni. Ilyen 

sehol nincs a Bibliában. Azt viszont több helyen is mondja a Biblia, hogy „ne találtassék varázsló vagy igéző 

Izraelben” (5. Móz. 18.) 

Az Újszövetségben találhatunk példát arra, amikor visszaéltek a Szkéva fiai a Jézus nevének a 

használatával, és nem hogy csupán nem sikerült nekik az ördögűzés, hanem egyenesen rájuk támadtak 

azok, akikből az ördögi lelkeket ki akarták űzni. 

Meg kell hát tanulnotok, hogy Isten neve szent és becses, az Ő nevével soha ne élj vissza. Az Úr 

neve és hatalma valóban nagy, de nem hagyja, hogy az Ő nevét sokan lejárassák, és az ő szent nevével 

sokan visszaéljenek. 

Az Úr szent nevével visszaéltek a hamis próféták is. Isten nevét emlegetve szép jövőt és 

reményteljes, mindig sikeres életet jövendöltek az embereknek. Pedig Isten nem is küldte őket. Az egyik 

ilyen például akkor volt, amikor Észak-Izrael királya Jósáfáttal együtt harcolni akart Rámót-Gileád ellen és 

akkor minden próféta nekik jövendölte a győzelmet, és hogy a szavaikat megerősítsék, azt mondogatták: 

„azt mondja az Úr”, „így szól az Úr”. Ezért sokan hittek nekik. 

De Jósáfát király az Úr Szentlelke által megérezte, hogy ez nem helyes, itt valami hamis dolog 

történik, ezért szerette volna tudni, hogy van e még próféta Izraelben, és ekkor odahívták Mikejáhút, aki 

egészen másképpen prófétált. Ő az Úr nevében a háború elvesztését jövendölte meg. 

A két prófétai csoport közül a Szentírás tanúsága szerint az igaz próféta, aki: ha az Úr nevében szól, 

akkor az be is teljesedik, amit mond, de a hamis próféták szavai nem teljesednek be. 

Az Úr szent nevével akkor is visszaél valaki, ha éppen hallgat róla, amikor pedig szólnia kellene.  

Például ha valaki hall egy súlyos káromlást és azt elhallgatja vagy nem is inti azt az illetőt, aki káromlást 

szólt. 

Isten neve hatalmas, hiszen ezt az egész világot ő teremtette és keze által mai napig is fenntartja, 

Jézus Krisztus által megváltást adott ennek a bűnös emberi világnak, de sokan ezt a hatalmas nevet 

lebecsmérelik. Sokan úgy szólnak Istennel kapcsolatban, hogy átok és szitokszavakat kapcsolnak az Ő 

Szent nevéhez. Tulajdonképpen ezzel egyrészt azt fejezik ki, hogy teljesen hitetlenek, nem is ismerik Istent 



19 
 

és gyalázzák őt. Amikor Isten nevét átkozzák, akkor tulajdonképpen lejáratják, lekicsinyítik az Ő fenséges 

nevét, lealacsonyítják Őt. A 3Móz. 24 azt írja: „Aki az Úr nevét káromolja, az halállal lakoljon.” 

Isten nevét káromolta Asszíria királya is akkor, amikor arra biztatta az izraelieket, hogy ne bízzanak 

Ezékiás szavaiban és az Istenben, mert nem tud az izraeliek Istene segíteni, vagyis itt is káromlás történt, 

olyan módon, hogy Isten nevének nagyságát lealacsonyította az asszír király. 

Dávid és Góliát párharcában is azt lehet látni, hogy Góliát szidalmazta az Izraeliek Istenét mondva, 

hogy nem tud segíteni az Isten az Ő népén. Amikor azt írja a Biblia, hogy: „És szidni kezdte a filiszteus 

Dávidot Istenével együtt.” Akkor arra gondolt, hogy se Dávid, sem pedig az ő Istene nem ér semmit 

ebben a csatában. Dávid azonban felvállalta, és dicsőítette az Úr nevét, és azt mondta, hogy „Te karddal, 

lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében 

megyek ellened, akit te kicsúfoltál.” Ezzel Dávid dicsőséget adott Istennek és az Ő nevének a becsületét is 

kiharcolta Izrael és az ellenség előtt is. Bizony elég súlyos csorbát szenvedett volna az Úr neve, ha Izrael 

ebben a helyzetben továbbra is csak hallgatott volna. 

Ma sokan úgy emlegetik Istent, hogy egyáltalán gondolnának reá. Ilyet még a pogány népek sem 

szoktak tenni, mivel ők féltek attól, hogyha isteneik nevét hiába vennék fel, akkor az átok és szidalom 

visszafordulna a saját fejükre. 

A káromkodás nagyon sokszor egy mély fokú hitetlenséget mutat, még akkor is, ha sokan ezt 

tagadják, a valóság arról szól, hogy azért szidalmazzák Istent és az embereket, mivel nem bíznak az Úrban. 

Az Istennek hátat fordított ember kezdi mindig az Isten nevét szidni és gyalázni. A Jelenések könyvében is 

az istentelenek és a hitetlenek a bálványimádók közé vannak sorolva, azok is, akik istent káromolják, és 

nem vár rájuk más sors, mint az örök kárhozat… 

Ha valakitől káromlást hallasz, arra kell, hogy indítson, hogy neked pedig az Isten nevének a 

tiszteletéért ki kell állanod. Egy ilyen eset épp alkalmat nyithat arra, hogy bizonyságot tégy a te élő 

Istenedről. Ilyenkor azt kell tudnotok, hogy aki így tud káromkodni, annak a szíve eltávolodott Istentől, és 

itt van az ő bajának a gyökere. Éppen ezért, ha az Úrtól van elég bátorságod, ragadd meg a lehetőséget és 

tégy bizonyságot a te Istenedről, lehetőleg teljes lelki nyugalommal, higgadtan és bölcsen, és beszélj arról, 

hogy az Úr Jézus segítségével akár a káromlás vétkeiből is meg lehet szabadulni. 

Végül szeretnék az esküről néhány szót ejteni. Az eskü gyakran jelen volt a bibliai időkben is. Mi is 

valójában az eskü? Az eskü tulajdonképpen az Isten nevének, mint tanúnak a segítségül hívása annak 

érdekében, hogy az illető azt bizonyítja, hogy igazat mond, vagy felelősséget vállal valamilyen ügy iránt. A 

Heidelbergi Kátéban szó van arról, hogy az eskü valakinek az igazát és a szavahihetőségét erősíti meg. Az 

esküre is szükség lehet, ha valaki téged megvádol: például hűtlenséggel, és állandóan vádol és lejárat 

téged mások előtt, és a jó hírneved szégyen tárgyává válik, akkor szóvá teheted, hogy Isten tegyen ítéletet 

az ügyünkben. De az eskü nem lehet játékos vagy felelőtlen. Annak a személynek, aki állandóan 

esküdözik, végül senki sem fog hinni. Ezért minden esküt vegyetek nagyon komolyan. 

I S T E N tekintélyének a megsértése. Manapság sokan azzal sértik meg Istennek a nevét, hogy 

semmibe veszik. Halottnak tekintik, sokan úgy vélik, hogy nincs is Isten. A káromkodást igyekezzünk 

megtiltani, megakadályozni, és ha ilyen történik, azt tegyük a helyére, intsük, feddjük és fenyítsük azokat, 

akik az Úr szent nevét káromolják. Mi, mai emberek sajnos sokszor jobban félünk az emberek haragjától 

és attól, hogy mit fognak szólni, ha megszólítok egy káromkodót, mint Istentől. 

Ez az év az Isten dicsőségéről szól. Azt szoktuk mondani egyedül Istené a dicsőség, akkor adjunk is 

neki dicsőséget azzal, hogy őt tiszteljük a nevének a megbecsülésével. Dicsőítsétek tehát Istent a 

tetteitekkel és a szavaitokkal. Ámen. 

Lőrincz Attila 
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Negyedik parancsolat 

 
2Móz 20, 8-11 - Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át 

dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak 
nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se 
szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR 
az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért 
megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját. 

5Móz 5,12-15 - Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened, 
az ÚR, erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened, az ÚR, hogy tartsd meg a 
nyugalom napját. 

ApCsel 20, 7 – A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret… 
Kétszer, kétféle indoklással fordul elő a 4. parancsolat a Bibliában: 

- szenteld meg a nyugalom napját, és emlékezz, hogy Isten a 7. napon megpihent. 

- szolgák voltak, és Isten kiszabadította őket Egyiptomból. 
Ez a két legnagyobb tény Izráel számára: Isten hatalmas, teremtő Úr a világ felett; Isten a 

szabadító. Erre újra és újra emlékeztetni kell a népet. Van gazdájuk, nem csak magukra vannak 
utalva. Ez az ószövetségi szombat ünneplés eredeti tartalma. Sajnos később törvényeskedés lett 
belőle (pl. az is meg volt szabva, hány lépést tehettek szombaton).  

Aztán megint történt valami, amit Isten tett az ő népéért: Jézust, akit megöltek, kihozta a 
halálból. Ez is felülmúlt minden emberi elképzelést. Megígérte – megcselekedte – a prófécia 
beteljesült. Krisztus halálból feltámadása jóval felülmúlta az egyiptomi szabadulást. Az első 
keresztyének érezték, hogy ennek örülni kell. Meg is tették: ennek tiszteletére „a hét első napján” 
mindig emlékeztek Jézusra (úrvacsoráztak is), s emlékeztek Isten nagy tettére, a feltámasztásra.  

A pogány világban a hét első napja a Nap ünnepe (az angolban ma is ezt a jelentést hordozza 
(Sunday). Egy ideig a vasárnapot a szombat mellett ünnepelték a keresztyének, de bajos volt ezt 
egymás után, és később áttolódott a hangsúly a vasárnap megtartására – a feltámadás miatt (mert 
ezen a napon támadt fel Jézus!). Ezért hívták így: „az Úr napja”. 

Mi lett mára az Úr napjából? A magyar vasárnap elég szerencsétlen megfogalmazás. A vásárokat 
ezen a napon tartották, így elnevezték vásárnapnak. Így még rosszabb lett, mint a többi nap. Sok 
embernek ezen a napon fontosabb a saját maga tette, mint amit az Isten tett érte a feltámasztott 
Jézusban. Sokan azt hiszik, hogy attól lesznek boldogok, ha saját maguk irányítják életüket. De akkor 
miért nincs öröme, boldogsága, biztonságérzete annyi ilyen embernek? Állandó hajsza az életük, még 
vasárnap is mennek, dolgoznak. És mégsem boldogok. Lehet, hogy sikerül többet szerezni, de nem 
elégedettek. 

A nyugalom napját megtartani azt jelenti, hogy a magam keze munkájáról Isten hatalmas kezének 
a munkájára figyelek. Szükséges felegyenesedni a görnyedésből, a hétköznapi küszködésből. Ez arra is 
jó, hogy előre is nézzünk, sőt fel! „Az odafel valókkal törődjetek…” Ez a célja Istennek a nyugalom 
napjával! Azért adta, hogy érezzük: nem robotok vagyunk, hanem szabad, megszabadított emberek. 
Egy áldott alkalom ez a nap az elcsendesedésre, az Istennel való beszélgetésre, az egymással való 
találkozásra a gyülekezet közösségében. 

Milyen a vasárnapod? Hogyan telik el? Azért várod, hogy templomba mehess, vagy azért, mert 
este elmehetsz egy buliba? Beragyogja-e a feltámadás ténye, üzenete a vasárnapodat? 

Ha valaki azt szeretné, hogy élete jó irányba haladjon, tegye le MINDEN napját az Isten kezébe. 
Nem csak a vasárnapot kell neki adni. Már az is valami, de az mind kevés, hogy vasárnap elmegyünk 
templomba – ez nem üdvözít. Viszont fájjon, ha kihagyjuk az alkalmat, amikor Isten meg akar 
szólítani, helyes irányba akar terelni, s helyette az alvást, a lustálkodást választjuk. Megéri? 

Sipos József 
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Ötödik parancsolat 
 

 Egyszer egy kis faluban az történt, ahol egy gyermek alig várta, hogy az apja kezéből kivegye a 

kormánypálcát és maga irányítsa az életét, hogy egy nap megunva apjának uralkodását megfogta az 

öreget és hajánál fogva húzta a földön ki az istálló felé. Az istálló ajtaja előtt megszólalt az öreg nyöszörgős 

hangon: „Eressz el fiam, én is csak eddig húztam az apámat!”- Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú 

ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad tenéked (2Móz 20,12).  

 Ez az Ige a mózesi kőtábla második tábláján van. Az első négy parancsolat az Istennel való 

kapcsolatunkat rendezi, a többi hat pedig az emberi közösségek szabályait, amelynek első parancsa a 

szülők iránti tisztelet. De vajon parancs-e a parancs? Az eredeti héber szöveg alapján nem csupán 

felszólító módban lehet a szöveget lefordítani, ami parancsoló jelleget ad neki, hanem jövő időben is, ami 

Isten ígéreteiben erősít meg. A Tízparancsolat ezzel az Igével kezdődik: „Én az Úr vagyok a te Istened…” 

Tehát ha Isten az én gazdám, akkor minden körülmények között Ő irányít engem. Olyan ez, mint a 

bábszínházban a figurák, amiket a kézre húznak, vagy zsinóron irányítja azt valaki. Jézus azt mondja: két 

úrnak nem lehet szolgálni, tehát két gazdája nem lehet senkinek. Vagy az ördög irányítja az életemet, vagy 

pedig az Isten. Ha Isten az életem irányítója, akkor az V. parancsolat nem parancs, hanem ígéret a 

számomra. Akkor biztosra vehetem, hogy a fenti történetben egyetlen alakot sem én fogok eljátszani. 

 Figyelemre méltó, ahogy az V. parancsolat meg van fogalmazva. Nem azt mondja, hogy „szeresd” 

vagy „imádd”, mindezt Istenre vonatkoztatva olvassuk, hanem azt mondja: „tiszteld”. Úgy is lehetne 

fordítani: becsüld meg. Itt valami nagyon fontos és mély tanítása van a Bibliának! Nem csupán a testi és 

vérségi kapcsolat révén kell megbecsülnünk vagy tisztelnünk őket, mivel a szüleink gyermekei vagyunk, 

hanem azért is, mert az egész atyaság-anyaság fogalma kapcsolatban van Isten atyaságával. Mégpedig 

úgy, hogy Isten a maga atyai mivoltából ad valami részt azoknak az embereknek, akiktől testileg 

származunk, tehát a szüleinknek. Isten a maga atyai teremtő és gondviselő munkájának egy jó nagy 

részében elsőszámú munkatársaivá fogadta a földi édesapát és édesanyát. Ezt rajtuk keresztül gyakorolja. 

Az édesapának és édesanyának szülői minőségén átragyog valami a mennyei édesatya valóságából. Olyan 

közel állnak Istenhez az édesatyák és édesanyák a maguk szülői mivoltukban, hogy maga Isten követel 

tiszteletet a számukra, és maga Isten kölcsönöz visszatükröződő fényt nekik abból a fényből, amely 

egyébként kizárólag az Istené! Tehát aki megtagadja a tiszteletet atyjától és anyjától, az magától Istentől 

tagadja meg!  

 Ez mind szép és jó, de sokszor az élet mást produkál. Hálát adhatunk Istennek, ha olyan családban 

nőhetünk, ahol egyértelmű a szülő iránti szeretet és tisztelet, de nagyon sok szülő elveti gyermekét 

magától. Nagyon sok árvaházban élnek olyan „árvák”, akiknek élnek a szüleik és mégis kitaszítottakká 

lettek. Vagy olyan családok, ahol a gyermeket az utca neveli, mert a szülők valami oknál fogva nincsenek a 

helyükön. Ezek a „szülők” nem töltik be Istentől kapott rendeltetésüket, és ez által torzul a gyermekben az 

Isten-kép. Méltók-e az ilyen szülők a tiszteletre? Az ötödik parancsolat nem tesz különbséget jó és rossz 

szülő között, annak ellenére, hogy Isten minden szülőt számon fog kérni. A parancs tehát egyetemes, 

függetlenül attól kinek milyen szülei vannak. Istennek azonban minden törvényszegésre van megoldása. 

Az Ószövetség legutolsó drága ígérete szól Valakiről, Akinek többek között az lesz a feladata, hogy “az 

atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz”. (Mal.4,6) Ez a Valaki már eljött erre a világra 

az egyszülött Fiú alakjában! És nagy békéltető szolgálatát úgy végezte el, hogy az Atya nem kímélte, 

hanem odaadta kínos kereszthalálra. Így vette Isten magára az ötödik parancsolat nyomorúságait is, 

mindazt, amit az atyák vétkeztek a fiak ellen, és amit a fiak vétkeztek az atyák és anyák ellen! Így ad Isten 

az Ő golgotai sebének a fájdalmában gyógyulást minden családban! A Tiedben is!  

Hunyadi Attila 
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Hétfő délelőtt 

Senki sem kérdezte, akarok-e élni! 
 

A teremtett világ csodái 

 

A Biblia tanítása szerint az egész teremtett világ isteni eredetű, nem a véletlen műve, hanem 

egy precíz és pontos, hatalmas Alkotónak a remekműve. Az, amit mi szemünkkel, fülünkkel, 

elménkkel észlelünk a világmindenségből, valójában csak egy töredéke annak. Az ember képességei 

és ismerete parányiak ahhoz, hogy az egészet kikutassa és megismerje. A gondolkodó embert mégis 

mindig foglalkoztatta, hogy hogyan állt elő a világmindenség és hogyan áll fenn, hogyan működik. 

Ennek a keresésnek az eszköze a tudomány, amely konkrét tények, kutatások alapján tanulmányozza 

a világot. Az észérvekre támaszkodó emberhez mindig is közelebb áll a tudományos, bebizonyítható 

információ, mint az, amit szemmel nem láthat, csak a hitével fogadhat el.  

A felvilágosodás koráig mégis az emberiségnek, sőt a tudósoknak is legnagyobb része vallásos 

volt. A világ rendjéről úgy gondolkoztak, ahogyan ezt Galilei, a középkor nagy tudósa és csillagásza is 

megfogalmazta:  

„Rendet csak értelmes valaki csinálhat. Márpedig a világmindenségben végtelen értelmesség, 

rendezettség nyilvánul meg. Ebből következik, hogy mindezt csak egy végtelenül Bölcs Valaki 

hozhatta létre (G. Galilei: Párbeszéd a két világrendszerről - első nap).” 

Newton a modern természettudomány megalapozója fő művében így következtet:  

„A csillagvilág rendje, “a Napnak, a Holdnak, a bolygóknak, az üstökösöknek rendkívülien 

pontos szerkezete csak egy értelmes és hatalmas lény okossága és parancsa szerint keletkezhetett. 

Ebből következik, hogy Isten valóban élő, mindenható és mindent tudó Isten, végtelenül tökéletes 

lény.” (A természetfilozófia matematikai elvei). 

Az istenhívő világnézet és a tudósok jelentős része változatlanul úgy érvel, mint például A. 

Einstein századunk egyik legnagyobb fizikusa és gondolkodója:  

“Minden természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú vallási érzésnek. 

Mert nem képzelheti azt, hogy azokat a rendkívül finom összefüggéseket (törvényeket), amelyeket 

felfedez, elsőnek ő gondolta el. A felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan magasabb rendű 

értelem nyilatkoztatja ki magát (Barnett: Einstein und das Universum).” 

 

Néhány érdekes és elgondolkoztató adat a bolygónkról 

 

• Földünk 24 óra alatt körbefordul tengelye körül, miközben óránként 1700 kilométert 

megtéve kering pályáján a Nap körül.  

• Ránk ragyog a Nap, amely 150 millió km-re van tőlünk, és 70 ezer km-es óránkénti 

sebességgel száguld a Véga csillag felé. 

• A napba 1.300.000 Föld nagyságú gömb férne bele.  

• Ha a Föld kicsit közelebb volna a Naphoz, a felszíne több száz Celsius fok forró lenne, ha 

távolabb volna, hideg és fagyott lenne: az élet egyik esetben sem alakulhatott volna ki rajta.  

• Ha közelebb lennénk a Holdhoz, ennek hatására az apály és a dagály akkora lenne, hogy a víz 

naponta kétszer elárasztaná a földrészek nagy területét.  

• Fejünk fölött esténként 3-4 ezer csillagot veszünk észre, de ezek is szédületes sebességgel 

keringenek a világűr mérhetetlen tereiben.  
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• A mi naprendszerünk csak egy picinyke “alkatrész” a csillagok világában. A legközelebbi 

állócsillag 4 fényévre van hozzánk; a Sarkcsillag több mint 40 fényévre; a Tejút milliónyi 

csillaga 20 ezer fényévre.  

De hol van ettől a világmindenség végső pontja? És szinte hihetetlennek tűnik, hogy 

ugyanilyen csodálatos “rendszereket” találsz az atomoknak mikroszkóppal sem látható kicsiny 

világában. Az atommag körül - mint a Nap körül a bolygók - ott keringenek (vagy hullámzanak) az 

elektronok, noha egy atom átmérője csupán néhány tízmilliomod milliméter. Csodálatos az is, hogy e 

“kis csillagvilágban” óriási űr van, és szédítő erő feszül. Ha az atommag és a körülötte száguldó 

elektronok közti teret eltüntetnénk, Földünk olyan kicsi lenne, hogy az asztalra tehetnénk; az ember 

akkora lenne, mint a bacilus és az egész emberiség beleférne egy gyűszűbe. (Persze a súlya 

mindennek megmaradna.) 

A világ és a világon tapasztalható élet tehát egy tökéletes alkotás következménye. Nagyon is 

arról árulkodik, hogy nem egy véletlenszerű ősrobbanás, vagy bármi más folyamat következménye 

lenne. Valaki mögötte áll, aki eltervezte, szavával megteremtette és gondviselésével fenntartja és 

uralkodik fölötte. A kutatók többsége a történelem folyamán rájött erre, s minél nagyobb 

felfedezéseket találtak, minél pontosabb és precízebb eredmények születtek, annál inkább arra a 

következtetésre jutottak, kell lennie egy rendezőnek, és egy megalkotónak.  

 

Az ember, mint a teremtés koronája 

A teremtett világban mégis központi helyet foglal el az ember, akit az Isten azért teremtett, hogy a 

rábízott földnek gondviselője és őrzője legyen, valamint, hogy Urát szívből szeresse és vele örökké 

tartó boldogságban éljen, őt tisztelje és magasztalja. Az embernek tehát meghatározott helye van 

ebben a teremtett világban, mégpedig a dicséret és gondoskodás helye. Miért is teremtette Isten az 

embert? Erre a kérdésre röviden azt felelhetjük, hogy „a maga örömére”. A Jelenések 4:11-ben ez áll:  

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te 

teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett." A Kolossé 1:16 ugyancsak ezt 

hangsúlyozza: „Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön.” Az, hogy Isten a maga 

örömére teremtett bennünket, nem azt jelenti, hogy Isten szórakoztatása lenne a rendeltetésünk.  

Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett (1Mózes 1:27), s mint ilyen, képes arra, 

hogy megismerje, majd ezt követően szeresse, imádja és szolgálja Istent, valamint kapcsolatban 

legyen vele. Isten nem azért alkotta az embereket, mert szüksége lett volna rájuk. Isten Isten, így 

aztán nincs szüksége semmire. Az Örökkévaló a múltban sem volt magányos, tehát nem „barátot” 

alkotott magának. Isten akkor is ugyanaz az Isten lenne, ha nem teremti meg az embert, hiszen ő 

sosem változik (Malakiás 3:6). Isten szeretete mégis kiáradt és embert alkotott, akit szerethet és 

gondoskodhat róla. Az Ige így támasztja ezt alá: „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” 

(1Mózes 1:31) 

A Biblia azt mondja, hogy az életed fontos, mert Isten egyedileg tervezett téged. A Zsoltárok 139-

ben a Biblia azt mondja: "Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Alaktalan testemet már 

látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy 

sem volt meg belőlük." Zsoltárok 139:13,16. Isten egyedire teremtett, mert egyedi terve van az 

életeddel. Ő személyesen ellenőrizte formálódásodat, mert olyan dolgot tartogatott neked, amit csak 

te tudsz megtenni. A szüleid talán nem terveztek téged, de Isten igen. Isten speciális szolgálatra 

készített téged. Honnan tudjuk ezt? Isten a saját képére formált téged. Isten hasonlatosságára lettél 

megformálva, nem úgy, mint az összes állat a földön. Tehenek, kecskék, bárányok és kacsák nem 

lettek Isten képére formálva. Te igen. Választhatsz jó és rossz között. Van tudatod, az állatoknak 
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nincs. Beszélhetsz Istenhez. Imádkozhatsz hozzá. Az állatok nem tudják ezt megtenni. Sőt, a Biblia azt 

mondja a Zsoltárok 8:6-ban "Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal 

koronáztad meg." 

Isten eltervezte az életed, mielőtt megszülettél. Isten azt mondta Jeremiásnak: "Mielőtt 

megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek 

prófétájává tettelek." (Jeremiás 1:5). Istennek célja volt az életeddel, már az első lélegzetvételed 

előtt. Isten már az előtt gondolt rád, hogy megfogantál volna. Az Úr a saját örömére teremtett 

téged. A Jelenések 4:11 azt mondja "mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és 

teremtetett”. Nézz szét az univerzumban. Mindent, amit látsz, Isten a saját örömére teremtett. Most 

nézd meg magad a tükörben. Isten azért teremtett, hogy örömét lelje benned. Ezért vagy 

megalkotva. Nagyon sok ember alulértékeli magát. Nem érzik magukat jónak, mindig próbálnak 

jobbnak tűnni azokban a ruhákban, amiket hordanak; azzal a kocsival, amit vezetnek; és a dolgokkal, 

amiket mondanak. Azért próbálnak mindig jobbnak tűnni, hogy jobban érezzék magukat, mert nem 

tudják igazán elfogadni azt, hogy kik is ők - ami pedig lázadás Isten ellen. 

 

Mint Isten tulajdona értékes és egyedi vagy 

Isten azt mondja, nemcsak elfogadott, hanem értékes is vagy. „Áron vétettetek meg: ne legyetek 

emberek rabszolgái.” 1 Kor 7,23. Mit gondolsz, mennyit érsz? Nem a nettó értékeidre kell gondolnod, 

hanem a saját személyed értékére. Soha ne keverd össze értéktárgyaidat azzal az értékkel, amit te 

jelentesz, mint személy. Lehetsz gazdag vagy szegény, de ennek semmi köze a te emberi értékedhez. 

Mi határozza meg valaminek az értékét? Van két dolog, ami értékhatározó az életben: 

1. Mennyit hajlandó valaki fizetni érte? Mennyit ér a házad? Nem annyit ér, amennyit gondolsz, és 

valószínű annyit sem ér amennyit tavaly ért. A házad annyit ér amennyit valaki hajlandó fizetni érte. 

Nem többet. Mennyit ér egy műalkotás? Annyit, amennyit valaki hajlandó fizetni érte. 

2. Kinek a tulajdona volt régen? Néha valami értékesebb csupán attól, hogy kinek a tulajdonát 

képezte. Például, Elvis Presley autója értékesebb lenne bármelyikünk autójánál. Vagy egy gitár 

értékesebb attól, hogy a John Lennoné volt. Erre a két dologra alapozva mennyi a te értéked? 

Kérdezd meg magadtól, „Kinek a tulajdona vagyok?” „Mennyit fizettek értem?” A Biblia azt mondja: 

„Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái.” (1 Kor 7, 23). Krisztus megvásárolt téged és 

kifizette érted az árat. Te Jézushoz tartozol. Mennyire határozza ez meg az értékedet? Most kérdezd 

meg magadtól: "Kihez tartozom?" A Biblia azt mondja, Istenhez tartozol. Isten felcserélte a saját 

Fiát veled! A kereszt a te értékedet bizonyítja. Jézus nem szemétért halt meg. Hihetetlenül értékes 

vagy. Soha senki nem fizetett nagyobb árat, mint amit Isten fizetett érted. Elfogadott és értékes 

vagy! 

 

Menyhárt István 
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Hétfő délután 

Egyedül Isten-egyedüli Isten? 
 

Bevezetés: A kérdés: Has Isten velünk, ki van a többiekkel? Sok vallás van ezen a világon, nekik 

nem lehet igazuk? Nem vagyunk túl beképzeltek, ha csak a keresztyénséget tartjuk egyedül 

üdvözítőnek? Mitől lenne jobb a keresztyénség tanítása, mint a buddhizmusé?-lehet, hogy bennetek 

is felvetődtek már hasonló kérdések. Nos, valóban jó utánajárni ennek, úgyhogy vágjunk is bele! 

Onnan kell kiindulnunk, hogy ebben a korban és társadalomban, amiben most mi élünk, 

egyre népszerűbb az a gondolat, hogy egy Isten van, a lényeg ugyanaz! A lényeg pedig a szeretet, 

ezért békességre, toleranciára kell törekedni! A tolerancia egyébként is egy rendkívül divatos szó 

manapság. (Önmagában nem lenne vele baj, csak az értelmezése hoz elő sokszor furcsaságokat…) A 

vallások mind Istenről beszélnek, sok közös vonás van bennük, pl. hogy az ember igyekezzen jót 

tenni, mert Isten azt like-olja, vagy, hogy a gyilkosság bűnnek számít. Ezért a vallásoknak toleránsnak 

kell lenniük egymással szemben, azaz elfogadni egymást, és mindegy, hogy keresztyénként, vagy 

hinduként imádjuk az Istent, ugyanoda jutunk végül. Akik így gondolkodnak, azzal a képpel szokták 

ezt szemléltetni, hogy Isten egy hegycsúcsán van, de a hegy csúcsára több oldalról, többféle úton is 

fel lehet mászni, végül mindenki a hegycsúcsra ér.  

Ettől egy lépéssel továbbmegy a vallási szinkretizmusnak nevezett jelenség, ami arról szól, 

hogy nem csak „hagyjuk egymást békibe. Mert úgyis egy a lényeg”, hanem ha már mindegy, mit 

hiszünk, csak higgyünk, akkor nyugodtan hihetünk egyszerre Krisnában és Jézusban is, és élhetünk 

Buddha tanítása szerint, és tisztelhetjük ezzel együtt Allahot is, hiszen nem zárja ki egyik a másikat, és 

ha nekem mindegyikből tetszik valami, akkor mindegyikben hihetek. Ha láttátok a Pi élete című 

filmet, akkor biztosan emlékeztek arra, hogy a főszereplő Pi tökéletes képviselője volt a vallási 

szinkretizmusnak. (a megkeresztelkedős, vacsoraasztalos részletet levetíteni a filmből) 

1. De valóban ugyanarról beszélnek a vallások? Tényleg egy a lényegük? 

Ezt csak úgy tudhatjuk meg, ha megvizsgáljuk a tanításaikat, és a gyakorlatukat. Lássuk akkor nagyon 

röviden a világvallások Isten és ember-képét, és tanításait. 

- Öt világvallásról beszélhetünk általában, igaz, ezeknek is vannak még különféle irányzatai, illetve 

ezeken kívül is vannak egyre növekvő, népszerű régi és új vallások (mint pl. kínai univerzalizmus, a 

szikh vallás, a transzcendentális meditáció, a New Age, vagy a Szcientológia), de a követőik számának 

arányában az öt legnagyobb világvallás (nem nagyság szerinti sorrendben!) az: 

• iszlám 

• hinduizmus 

• buddhizmus 

• judaizmus (zsidó hit) 

• keresztyénség 

Az iszlám vallás követőit muzulmánoknak, moszlimoknak is szokták nevezni. A vallás alapítója 

Mohamed (i. sz. u:570-632), szent iratuk a Korán, amelyet hitük szerint Gábriel arkangyal diktált le 

Mohamednek. 

Számukra Isten:  

Egy isten van, Allah, aki mellé tilos bármiféle mást társítani. Tilos emberi tulajdonságokkal 

fölruházni, atyaként tekinteni rá istenkáromlás. (Az Isten és ember között nincs és nem is lehet közeli 

kapcsolat!)  Allah a teremtő, törvényadó, aki az emberek sorsát eleve meghatározza, vagy annak 

függvényében, hogy mennyire tartották be a törvényt, végül eldönti. 
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Az ember: 

Alapvetően jó, de esendő, ezért útmutatásra van szüksége. A nők alacsonyabb rendűek, 

mint a férfiak (gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal kevesebb joguk van, pl. a tanulásra, a munkára, a 

szavahihetőségüket megkérdőjelezik, ha egy férfival állnak szemben, bármi is az igazság, a nőknek 

nincs igazuk, stb.), a mennybe ők nem is kerülnek be. A többnejűség megengedett. 

Az üdvösség: 

Az ember örökkévaló sorsa vagy eleve el van döntve Allah által, vagy a Korán szerinti jó és rossz 

tettek arányától függ. (A törvényt betartani rendkívül fontos!!!) Az ítélet napjáig senki sem lehet 

biztos az üdvösségében. 

Egyéb:  

Öt pillére: Hitvallás - Allah az egyetlen és Mohamed az ő prófétája. Ima - napi ötször, 

meghatározott időpontban, Mekka felé fordulva. Adakozás. Böjt - ramadán hónapban, napkeltétől 

napnyugtáig. Zarándoklat – Mekkába. Dzsihád - szent háború, mely megvédi az iszlámot. A 

gyakorlatban ez sajnos sokszor nem védekező, hanem támadó háborút jelent mindazok ellen a 

dolgok és személyek ellen, amik az iszlámra nézve „fenyegetést” jelentenek. 

 

A hinduizmus Indiában, i. sz. e. 15. század táján kezdett kialakulni. Nagyon sok szent iratuk 

van, pl. a Védák, és az Upanisádok. Némelyik ezek közül a „szent” szanszkrit nyelven íródott. 

Számukra Isten: 

Több isten létezik, mint pl. Visnu, Síva, illetve a hinduizmusból kifejlődött Krisna-tudatú 

hívőknél Krisna. Ugyanakkor létezik számukra az abszolút egy istenség, a világszellem (Brahman), 

amelynek mindenki része, mint csepp a tengerben. Az istenség valamelyik formájának imádata 

szabadon választható. 

Az ember: „két lábon járó állat”, testies, alantas lény, míg meg nem világosodik. Az emberi 

élet itt a földön csak szenvedés. 

 

Az üdvösség:  

Az üdvösség az istenségben való feloldódást jelenti, amit csak sok élet alatt és sok 

meditációval lehet elérni. Szerintük a lélek reinkarnálódik a halál után (újraszületik másik testben, 

lehet ember is, állat is), méghozzá a „karma” törvénye alapján (=tettek szerinti érdem). Ha valaki jó 

volt, jobb élete lesz, ha valaki rossz, akkor rosszabb. (Innen származik a kasztrendszer is, ki mit 

érdemelt, olyan kasztba születik, ezért pl. nem segítik a szegényebb kasztokat, stb.) 

Egyéb:  

Isteneikről szép történeteik vannak, kinek melyik tetszik, azt imádja. Egyébként azért a tehén 

a szent állatuk, mert Krisna tehénpásztor volt. Jellemző még az erős szexuális töltet misztikus 

jelleggel (Káma szútra), templomi szobrok, (viszont pl. a Krisna-tudatú hívek csak gyereknemzés 

céljából szeretkeznek, havonta 1-szer) 

 

A buddhizmust Gautáma Sziddhárta Buddha alapította, i. sz. e. 500 körül a mai India és Nepál 

területén, a hinduizmus reformjaként indult. Tulajdonképpen nem vallás, hanem tan, egyfajta 

eszmerendszer. 

Számukra Isten: 

Voltaképpen nincsen. Buddha csak a hindu isteneket ismerte, őket a karmának alávetett, 

szabadulásra váró lényeknek tartotta. 

Az ember:  
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Szenvedő lény, akinek a szenvedése abból fakad, hogy van „én”- je, és vágyai. Ezektől kell 

megszabadulnia. 

Az üdvösség: a nirvána, azaz a teljes megsemmisülés, megszabadulás a szenvedéstől, a 

vágytól, a sorozatos újraszületéstől (reinkarnáció). 

Egyéb:  

Buddha szerzetesrendet alapított, mert a célt csak így tartotta elérhetőnek, a nyolcas 

ösvényen keresztül: helyes meggyőződés és elhatározás, beszéd, cselekvés és megélhetési mód, 

erőfeszítés, elmélyedés és meditáció. (Vannak női istenségeik, akiknek nincs jelentőségük, csak dísz 

tartozékai a buddhizmusnak.) 

 

A judaizmus tulajdonképpen a keresztyénség bölcsője, hiszen isten kiválasztott népének hite, 

ám mégis különbözik a keresztyénségtől. Szent iratuk az Ószövetség, azon belül is különösen a Tóra 

(Mózes 5 könyve). A Talmud az Ószöv. magyarázata. A bölcsek (rabbik) tanításai irányzatonként 

eltérőek. 

Számukra Isten: 

Egyetlen Isten van, aki szellemi lény, mindenható, örökkévaló és irgalmas, aki a zsidó népet 

választotta ki saját, szent népévé. (A Szentháromságtant, ahogy Jézus Isten Fia-voltát is, elvetik.) 

Az ember: 

Isten teremtménye, és ezért értékes, becsülendő, azonban alapvetően bűnös Isten előtt. 

Az üdvösség: az Istennek való engedelmességtől, a törvény betartásától függ. Az 

engedelmesek örökké élnek Istennel, az engedetlenek örökké szenvedni fognak. 

Egyéb:  

A nemzeti és vallási identitás szorosan összefonódik, noha nem minden zsidó gyakorolja a 

vallását, és hisz igazán, de a legtöbb vallását gyakorló judaista zsidó származású. (Vannak Messiás-

hívő (Jézust Megváltóként elfogadó) zsidók is, ők tulajdonképpen zsidó-keresztyének. ) 

 

A keresztyénség Jézus Krisztusról kapta a nevét, az Ő követőit nevezték először 

keresztyéneknek. Születésétől kezdve számítjuk az időt! Egyetlen szent iratuk van, a Biblia, amelyet 

Isten megbízható kijelentéseként tartanak számon. 

Számukra Isten: 

Egyetlen Isten, aki három személyben létezik: Atya, Fiú, Szentlélek. Szellemi lény (nincs 

fizikai teste), személy, és az emberhez személyesen viszonyul. A világot Ő teremtette a semmiből, 

örökkévaló, változhatatlan, szent, tökéletes, és szeretetteljes. 

Az ember:  

Isten teremtménye, aki a bűneset folytán elszakadt Istentől, ezért megromlott, alapvetően 

rossz, bűnös természettel születik, és vétkezik. Ezért méltó az örökkévaló ítéletre. 

Az üdvösség: 

Mivel Isten szerette (és szereti) az Ő teremtményeit, ezért elkészítette megmentésük útját, 

és Jézus Krisztusban testet öltött, magára vállalta az ember bűneiért a bűnhődést, és kereszthalált 

halt. Harmadnapon feltámadt, s ez bizonyítja, hogy az Atya elfogadta az Ő áldozatát. Ezért 

mindenkinek, aki hisz Benne, bűnbocsánatot és örök életet ígért. Az üdvösség nem csupán a 

mennyei örök életre vonatkozik (arra is, és elsősorban arra!!!), de már a földi életben is szabadulást 

jelent a bűn hatalmából, gyógyulást a lelki megsebzettségekből, Krisztussal való személyes, örömteli 

kapcsolatot. 

Egyéb:  
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A keresztyénség nem veti el a törvényt (10 parancsolat, stb.), hanem hirdeti, hogy azt 

egyedül Jézus Krisztus tudta betölteni. Az Ő halála és feltámadása nélkül az ember soha nem tudna 

megfelelni Isten törvényének. A keresztyének nem azért próbálják meg betartani Isten törvényét 

(engedelmeskedni Isten akaratának), hogy megfeleljenek Neki, és ezért üdvözüljenek, hanem hálából 

azért, mert Isten Krisztusért megbocsát nekik és elfogadja őket úgy is, hogy nem képesek betartani a 

törvényt. Az Isten kegyelméért való hála az életük mozgatórugója. 

 

2.Ha összehasonlítjuk a többi vallást a keresztyénséggel, a tanításaikat különösen Jézus 

személyével, akkor azt láthatjuk, hogy a keresztyénség az, amit senki emberfia ki nem talált volna! 

Ugyanis a többi vallásnál az ember próbálja elérni az Istent, vagy Istenné válni; megfelelni Neki a 

különböző törvények betartása, előírások, és erkölcsi vagy szellemi magasságok elérése által. A 

Biblia viszont azt tanítja, hogy Jézus Krisztusban Isten jelenti ki magát az embernek, nem az ember 

próbálja kitalálni, hogy Ő milyen, és mit akar, hanem Isten maga mutatkozik be, és jön el az 

emberhez. (Nem nekünk kell valahogy utat vágnunk, és felküszködnünk magunkat arra a bizonyos 

hegycsúcsra, hanem Isten készített utat, egyetlen egy utat, amelyen eljött hozzánk,s amelyen 

megismerhetjük Őt.) Átvállalja a bűnért járó jogos büntetést, mert egyrészt az ember soha nem lenne 

képes”elég jóvá” válni ahhoz, hogy Isten befogadja a mennybe, másrészt, mert ennyire szereti az 

embert! 

Láthatjuk hát, hogy épp a lényeget tekintve óriási különbség van a vallások között, s 

különösen a keresztyénség és az összes többi vallás között! 

Hogy Isten egyedüli, egyetlen Isten, az egészen biztos. Hogy az egyedüli, egyetlen Isten nem 

más, mint az, aki Jézus Krisztusban jelentette ki magát, és kegyelmet adott nekünk, vagy sem; azt 

mindenkinek magának kell felismernie, eldöntenie. (Bár a tényen: kicsoda az Isten, nem változtat 

az, hogy te hogyan döntesz…) 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Dancs Edina 
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Kedd délelőtt 

Ki törődik velem? 
 

Bevezetésképpen: - Hogy vagytok? (Figyelni és reagálni a válaszra! Nem kell belőlük kicsikarni az 5-

ször megismételt kérdéssel a kórusban hangzó: „jóóól!” választ!!! A cél az őszinte érdeklődés! A többi 

kérdésre is ez érvényes.) 

Mindenkinek ízlett a reggeli? 

Hanem is ízlett, azért mindenki jól lakott? 

Elég kényelmesek a székek, amiken most ültök? 

Tehetek értetetek valamit, ami abban segít nektek, hogy kényelmesen élvezhessétek ezt az 

előadást? (Azon kívül, hogy megpróbálok majd érdekes és rövid lenni?) 

Egy utolsó kérdés: van-e olyan köztetek, aki örül neki, ha az előadó törődik azzal, hogy a 

hallgatóság hogy van?  

1. Mivel emberek vagyunk, szükségünk van a törődésre. Bármilyen nagyok és erősek, 

tehetségesek, sikeresek leszünk életünk során, egész a sírig elkísér az, hogy kell nekünk (=szükséges), 

hogy úgy érezzük, fontosak vagyunk valakinek, szeretnek bennünket, érdeklődnek irántunk. Újszülött 

korunktól kezdve igényeljük (sőt, kisbabaként követeljük magunknak) a törődést, a gondoskodást 

(általában síró hangjelzéssel üzenjük, hogy: etess meg, fürdess meg, tegyél tisztába, játsszál velem, 

nyugtass meg, stb.), aztán ahogy növekszünk, sok mindenben megtanulunk magunkról is 

gondoskodni (mivel azok, akik gondoskodnak rólunk, megtanítanak!!! - ezt ne felejtsük el. Egy 

állatkölyök magától is meg tanul felállni és járni, ha etetik, egy ember soha nem tanul meg járni, ha 

nem tanítják!)  Szóval, egyre önállóbbak leszünk, de mindig lesznek olyan testi, és még inkább lelki 

szükségeink, amiket csak mások gondoskodása, törődése tud betölteni. Szeretjük, ha őszintén törődik 

valaki velünk.(Közben meg sokszor mindenki hagyjon békén… igaz? Hát érdekesek vagyunk/vagytok, 

na de ilyen ez a kamaszkor!) 

Szeretnénk, ha szeretnének, odafigyelnének ránk, vágyainkra, érzéseinkre, kéréseinkre..stb. 

De akkor miért érezzük azt, hogy nem kapjuk ezt meg? Sok fiatal érzi úgy a ti korotokban, hogy nem 

törődik vele senki. Hogy senki sem figyel rá igazán. Hogy senkit sem érdekel, mi van vele. Ennek néha 

hangot is adnak különböző formákban, pl. rengeteg embernél láttam már facebook üzenőfalon, hogy: 

„Ha eltűnnék, hiányoznék valakinek?” Vagy: „Like, ha utánam jönnél megkeresni!  Like, ha nem 

bántad meg, hogy megismertél, like, ha hiányoznék, ha meghalnék… stb.” Elég rossz érzés lehet az, 

ami rávesz valakit arra, hogy ilyesmit tegyen közzé, és aztán izgalommal várja a like-okat, meg a 

vigasztaló hozzászólásokat. (De elárulok nektek valamit, én is éreztem hasonlókat ennyi idősen, csak 

akkor még nem volt facebook, max. a naplóm lapjain keseregtem.) 

Az első jó hír ma, hogy a kamaszkor természetes érzése az, hogy nem érdeklek senkit, velem 

senki se törődik. Mert ilyenkor keressük önmagunkat, és ehhez a kereséshez hozzátartozik az is, hogy 

vajon mennyit érek, miért és kinek vagyok fontos, és ez sajnos sokaknál átcsap egy olyan érzésbe, 

hogy senkinek, mert nem is törődik velem senki. Természetes érzés, csak éppen nem igaz. Erre 

szeretnék rávilágítani ma, hogy ha így is érzitek néha (vagy akár gyakran): nem igaz!!! Az érzések és a 

valóság nem mindig fedik egymást! Sőt, van, hogy az érzések teljesen ellentétesek a tényekkel! 

2. Hiszen vegyük csak sorra a tényeket: a legtöbbeteknek vannak szülei, akik: egykor 

gondoskodtak arról, hogy legyen hol laknotok, van tető a fejetek felett; vettek nektek saját ágyat, 

amin alszotok, ruhákat, amibe öltözködtök, fizetik a fűtés-számlát télen, a villanyt télen-nyáron, 

sokaknak még az internetet is. Előteremtik a pénzt az ennivalóra, mi több, a legtöbbetek anyukája el 
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is készíti minden nap a reggelit, ebédet, vacsorát, hogy nektek ne kelljen ezzel foglalkozni, csak a 

tanulással, meg a pihenéssel, sőt, általában el is mosogat, hogy legközelebb is tiszta tányérból 

ehessetek. Azt hiszem, elég kevesen mossák és vasalják közületek saját maguk a ruháikat, és akkor 

még a különórákról, vagy a zeneiskolai tandíjról nem is beszéltünk. A legtöbbeteknek vannak 

nagyszülei, akik szívesen megsütik a kedvenc sütiteket, ha hozzájuk látogattok, és szívesen adnak 

dugi-zsebpénzt arra is, amire a szülők nem. Ezek alapján nem mondhatjátok, hogy nem törődnek 

veletek. 

Persze, a törődés, a gondoskodás nemcsak az anyagi jól-lét biztosításáról szól. A figyelem, a 

személyre szabott szeretet a legfontosabb, s az igazán lényeges a törődésben. De megtennék 

mindazt, amit felsoroltam, értetek, ha nem érdekelné őket valóban az, hogy mi van veletek? 

Fordítsuk a kérdéseket kicsit befelé is! 

a. Milyen fajta törődésre vágysz igazán? (Arra, hogy akik gondoskodnak rólad, vegyenek ezt-

azt, amazt számodra; amit csak megkívánsz, a legújabbat, a legjobbat, a legdrágábbat, azt, ami 

másnak is van, stb. stb. mert ez neked alanyi jogon jár? Mert megérdemled? Vagy egyszerűen csak 

úgy, mert te így akarod, és a törődés, a gondoskodás ezt jelenti számodra? Nagy kérdés, hogy szülői 

törődésre vágysz, vagy két feneketlen pénzes-zsákra? Értékeled-e azt, amit a szüleid neked adni 

tudnak, vagy leírod őket, hogy „milyen bénák”, mert nem veszik meg neked AZT a cipőt, AZT a 

telefont, vagy AZT az apacshelikoptert. Nos, lehet így is élni, csak akkor valld be magadnak, hogy azon 

túl, hogy fájdalmat okozol két embernek, aki szeret téged, és sok mindent megtesz érted, te nem 

törődésre vágysz, hanem a svájci bankok tartalmára. 

b. Hogyan közlöd az igényeidet, a törődés utáni vágyadat? Tudod-e egyáltalán közölni, ha 

figyelemre vágysz, vagy csak várod, hogy figyeljenek rád? Senki sem gondolatolvasó, hogy kitalálja, 

mit szeretnél. (Néma gyereknek ugyebár…) A szüleidnek, és a barátaidnak is lehetnek feladatai, 

problémái, amik lekötik a figyelmüket, de ez még nem azt jelenti, hogy nem figyelnének rád, vagy 

foglalkoznának veled szívesen, ha kérnéd. Lehet, hogy néha csak arra lenne szükség, hogy te menj 

oda hozzájuk, és mondd el, hogy „most úgy szeretnék valamit elmesélni, kérdezni, stb. Tudsz rám 

figyelni?” 

c. Észreveszed, értékeled-e a törődést? Szülőtől, baráttól, tanártól, lelkésztől, stb. hiszen 

nemcsak a szűk család, de a tágabb közösség is törődik, vagy jó esetben igyekszik törődni veled. 

Észreveszed-e? Ha megdicsérnek, biztatnak, ha megkérdezik, hogy vagy, és a választ is megvárják? Ha 

segítenek? Ha támogatnak abban, amiben tehetséges vagy? Értékeled-e azt a mindennapi törődést, 

amivel körülvesznek? Meg is köszönöd?  

3. Jó hír: Isten törődik veled, gondot visel rád! 

Ezt bizonyítja:- ha vannak gondoskodó szüleid, és ezért van mit enned, van, hol aludnod, van, 

mit felvenned; ha egészségesen születtél és most is egészséges vagy; ezt bizonyítja az is, hogy 

számtalan lehetőséged van (tanulásra, játékra, szórakozásra, utazásra, stb.) - nem természetes!!! 

Mindez Tőle jön! Ő adta az életet, Ő helyezte azt családba, Ő biztosítja a megélhetés körülményeit, 

minden szívdobbanásunk és minden lélegzetvételünk az Ő ajándéka!!! (Ha emlékeztek még a 

megtanult kátékérdések között van egy olyan, ami arról beszél, hogy semmi sem véletlen, hanem 

minden, ami csak ezen a világon történik, Isten kezéből és akaratából jön.) Lehet, hogy úgy gondolod, 

hogy ha Isten törődik veled, akkor helyezhetett volna egy jobb családba, vagy egy Ukrajnától 

biztonságosabb, szebb és gazdagabb országba, de hidd el, Neki oka volt rá, hogy ide helyezzen, és 

nagyon is jó helyzetben vagy: 

Szakítsd meg az előadás powerpointját, és indítsd el a másikat: Isten áldása 

4. Tehát, ha úgy érzed, senki se törődik veled, gondold át még egyszer! 
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Ha valóban nincs, aki igazán törődne, vagy van, amiben hiányt szenvedsz, testileg, vagy 

lelkileg (mert a szüleid nem tudják megadni, vagy nem figyelnek oda rád, nem jó a kapcsolat valami 

miatt, stb.), Isten akkor is törődik veled. Nem hagy magadra. Lát, ismer, és megért téged.  

• Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. IPét 5,7 

• Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is 

észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden 

utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Zsolt 139,1-4 

• Aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer Péld 24,12 b 

• Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül 

ügyem Isten elé. Ézs 40,27 

• De Sión ezt mondta: Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram! 

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások 

megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Ézs 49,14-15 

• De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert 

megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha 

folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget 

meg. Ézs 43,1-2 

Ezek az igék ránk is vonatkoznak, az ígéretek nekünk is szólnak! Ebben azért lehetünk 

biztosak, mert Jézus Krisztus által Atyánk lett az Isten, és mint Atya gondoskodik rólunk. 

Mivel Isten szeret, nem közömbös neki a sorsod. Hogy mennyire nem, azt pont Jézusban 

mutatta meg! Azért engedte Őt szenvedni és meghalni, hogy helyetted (és helyettem) elhordozza a 

bűn büntetését. Aki ennyire szeretett, és az életed legnagyobb gondját megoldotta (mert ha hiszed, 

ha nem, sose volt és nem is lesz nagyobb gondod annál, minthogy bűnben születtél és ezért 

halálraítélt vagy), hogyne lenne kész segíteni az összes többiben? Szeretne törődni veled, de ehhez az 

is kell, hogy te is hozzájárulj ehhez, és bízz benne. Hogy észrevedd mindazt, amit már adott, és tudd 

megköszönni Neki. Hogy elfogadd az Ő bocsánatát, és Rá merd bízni az életedet, és az Ő útmutatása 

szerint élni azt. 

 

5. Sőt! Isten gondviselésében nemcsak helyed, de feladatod is van! 

Történet a panaszkodó ifjúról: (Egyszeregy fiatal férfi nagyon el volt keseredve a világban 

történő igazságtalanságok és szenvedések miatt, és bement egy templomba. Ott kiöntötte a szívét 

Isten előtt, panaszkodott neki, sőt, egyre haragosabban kezdte Őt számon kérni. Miért van annyi 

szenvedés? Miért éheznek sokan? Miért van olyan sok bűnöző? Hát milyen világot alkottál te, 

Istenem?! Ettől még én is jobb világot tudnék létrehozni! - mondta. Erre megszólalt Isten: Pontosan 

ezt várom tőled!) Az ember bűne megrontotta a világot, de akinek helyreáll a kapcsolata Istennel, az 

maga is részt vehet a „helyreállításban”. (Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 

neveztetnek. Mt 5,9) 

Te is lehetsz az Ő gondviselésének eszköze mások életében, ha tudsz figyelmet, szeretetet, 

egy kis kedvességet, egy kis önzetlen segítséget adni másoknak. Mindazoknak, akiknek szüksége van 

rá. 

Hát lásd meg, hogy ki törődik veled, és ki az, akivel te is törődhetsz! 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Dancs Edina 



33 
 

Kedd délután 

Tiltott terület – okkultizmus 
 

Gal. 5,19-20: „A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: bálványimádás, varázslás,” 

5Móz. 18, 10-12 – „Ne legyen közötted… varázslást űző, jelmagyarázó” 

Látható és láthatatlan világot teremtett az Isten. Létezik a mi világunkon túl egy másik, 

melynek ajtaját az okkult emberek feszegetik, belépnek rajta, és utat nyitnak életükben olyan sötét 

erőknek, amelyektől nagyon nehéz utána megszabadulni.  

Az okkult szó azt jelenti – titkos, rejtett. Okkult minden olyan Isten által tiltott 

természetfeletti kapcsolat és jelenség, amelybe az ember azért keveredik bele, vagy melyet azért 

próbál ki, hogy a természetfeletti hatalom vagy erő birtokába jusson, s így változtasson helyzetén. 

Sajnos miután valaki bármilyen módon kapcsolatba lépett ezekkel a sötét erőkkel, a sátán egyfajta 

láthatatlan bilincset rak rá. Ennek valamikor látható és érzékelhető jelei vannak (a Bibliában ezt látjuk 

a gadarai megszállott esetében).  

Azért kell beszélni az okkultizmusról, hogy kihozzuk a fényre, s hátha van belőle kiút az 

életünkben, s nem félni kell tőle, hanem megtenni vele kapcsolatban, amit Isten mond. 

Mi a bálványimádás ma? 

Természetesen az, ha kiábrázolunk valamilyen istenséget, és ahhoz beszélünk, tőle segítséget 

várunk. 

DE: ha valami Isten elé kerül, és annak tulajdonítok erőt, hatalmat – pl. a babona és okkultizmus 

területe – az is bálványimádás. 

Veszélyes babonák, melyek hátterében a bálványimádás van: 

Jelek magyarázása: bizonyos dolgoknak szerencsét vagy szerencsétlenséget tulajdonítani. Kihatnak a 

mindennapi életre, meghatározzák a cselekvéseinket. 

1. szerencsejelek:  

• szerencsepénz, (Dagobert bácsi) 

• négylevelű lóhere,  

• szerencsepatkó (D.Sz. és anyja esete…) 

2 Szerencsétlenség jelek:  

• fekete macska (szegény cica ☺ - videó a netről),  

• keresztbemennek előttünk az úton,  

• levéllánc (már internetes is!) megszakítása – nem küldöd tovább, akkor meghalsz!,  

• jegygyűrű elhagyása, halottas menet nászmenettel találkozik,  

• keresztbe kezet fogni (vagy ajtón keresztül). 

A Biblia Mit Mond? - „Ne Adjatok Jelekre!” 

Számokra való figyelés: bizonyos számoknak szerencsét vagy szerencsétlenséget tulajdonítani:  

- tizenhármas szám (péntek), szerencseszám (3, 7, 12, stb)  

A lottó eredete: 17. sz. eleje: genovai nagytanácsba öt tanácstag helyére 90 emberből sorsoltak ki 5-

öt. Fogadásokat kötöttek, ki lesz az. 1620 – megcsinálják számokkal. 

Állatok hangjára és viselkedésére figyelés:  

• kuvik (halálmadár), kutya jellegzetes vonyítása, vagy lyukat kapar – valaki meghal.  

• Szarka csörgés, kakukk – számolják, meddig élnek még. 

 

Csillagokra figyelés:  
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• születési csillagászati naptár használata,  

• újhold felé pénzt mutatni („Apád-anyád idejöjjön!” – H. E.)  

Gal. 4,10: Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. 

Kol. 2,16: Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. 

Mi a varázslás ma? 

Ugyanaz, ami régen: természetfeletti erők bevonásával megváltoztatni a magam vagy a 

mások életét (sorsát). Okkult (rejtett, sötét), félelmetes erők ezek. 5 Móz. 18, 9-13: 

Varázsszavak és –cselekedetek által szerencsét hívni vagy szerencsétlenséget távol tartani: 

• halpikkely a pénztárcában 

• lekopogás: a fa szellemének segítségül hívása. Ősi kultúrákban mindennek szelleme van. 

Varázslás (aki nyíltan megvallja – az fekete mágiát űz; jámbor, tudományos köntös – fehér mágia) 

• homeopatikus mágia – a halott bevonásával – az átviteli elv alapján ártani lehet a halott 

csontjával, vagy ami megfertőződött a halott által – pl. a víz, amivel megmosták – halott vízzel 

kapcsolatos rontás. 

Varázsáldás: imádságos mondások összekapcsolva titokzatos cselekedetekkel: 

• éjfélkor, keresztútnál, temetőben Isten nevével való visszaéléssel 

Ráolvasás: betegségben embereknél és állatoknál: varázsigék. 

• varázscédula (vérrel írott) – érthetetlen szövegek olvasása 

• ruhadarab, stb. 

Jóslás – a biztos jövő tudata 

• Kártyavetés, Tenyérjóslás, Kávéalj, HOROSZKÓP, Álomfejtés (T Edit esete az álomfejtő könyvvel) 

Inga (ördögi inga)  

• betegség meghatározásához – test felett 

• tárgy felett: Él-e vagy halott? Hol van? (Putnoki halottidéző) 

• Hol legyen az ágy? Hol van csőrepedés? (Kurt Koch könyvéből) 

Ördögi Gyógymódok  

• telepátia, hipnózis, szuggesztió –  

• Tévéműsorok (Kaspirovszkij) régen és ma. 

Szenes víz, piros cérna 

• gyerek „megverődik”, akkor kell csinálni, DE – ima ez??? (salánki tájszólással így szól a gyerek 

fölött) 

„Ama fa kivirágozék, Anna asszony alatta ülék. Anna asszony szüle Máriját, Márija szüle a Jézust. 

Márija vevé a Jézust, vivé a paradicsomkertbe. Ott megtaláltak 3 zsidó férfijút és 3 zsidó lejányt. 

Az ártatlan Jézus azoktúl megveretteték. Márija azoknak összeszedé taknyát, nyálát, 

Piros márványkőre önté. Úgy ne ártson neked, … (név)… semmi, 

Mint az ártatlan kisded Jézusnak nem ártott semmi!” 

Szem látta, szív látta, Jézusom tisztítsd meg rulla! 

Aki nyomorúságával és terhével nem Istent keresi, hanem ezeket, az az Ördöggel lép 

kapcsolatba: amíg tudatlanul, addig „nem baj”. DE: ApCsel. 17,30: „A tudatlanság időszakait ugyan 

elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.” 

Hajt a „tenni akarás” (ha nem használ, nem is árt). DE ÁRT!!!! 

Súlyos következmények, kísérő jelenségek: 

• Nyugtalanság, félelem érzet („félelem lelke”) 

Gyakori következmény: 

depresszió, mediális 

képességek, 

kényszerképzetek 
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Legsúlyosabb következmény –  

Jel. 21,8: 

De a … az utálatosaknak, …, a varázslóknak 

és bálványimádóknak, … meglesz az 

osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: 

ez a második halál”. 

1Ján. 1, 7: „Jézusnak, az Ő Fiának vére 

megtisztít minket minden bűntől.” 

JÉZUS KRISZTUS  

NEVÉBEN ÉS VÉRÉBEN VAN SZABADULÁS! 

• Öngyilkosságra való hajlam vagy tett. 

• Természetellenes bujaság 

• Dühkitörés, gonosz tettek, hirtelen harag 

• Megmagyarázhatatlan eredetű görcs  

• (hasban – B. Erika Aklihegyen) 

• Szívszorongás (D. Szabina Tiszaújlakon) 

• Kényszerképzetek (csepei lányok egy 

konfihéten) 

• „Gondok” az igeolvasásnál, igehallgatásnál 

• Hangok hallása, rossz álmok (horror film miatt is!!!) 

Nem szabad úgy érteni, hogy ezeket csak az okkultizmus okozza. Természetesen orvosilag is 

meg lehet ezeket magyarázni, sőt kell is. De bizonyított tény, hogy különösen okkult emberek 

életében ezek előfordulnak. Ha orvosilag kimutatják, az nem ellenbizonyíték. 

Van szabadulás?! (3 ige) 

1Ján. 3, 8: Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. 

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 

Zsid. 2, 14-15: Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett 

ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és 

megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 

Kol. 2, 15: Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette 

őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. 

1. Önvizsgálat! 

(kérdezz utána, de ne mondj róla semmit – táborban 

haza akarták vinni a gyereket – „miket tanítanak ott?”),  

2. Bánd meg! Mondd el egy olyan 

embernek, akiről tudod, hogy komolyabban jártas a 

témában! 

(Mondd el, mit tettél/tettek veled) 

3. Tagadd meg!(égesd el, dobd ki – nem lesz könnyű!)  

Akár fizikailag is nehéz lesz „szakítani” 

Jel. 12,11: Legyőzték őt (a hatalmas sárkányt, az ősi kígyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak) a 

Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. 

Kívánom, hogy mindenki legyen szabad a Sátán rabláncától, amit az okkultizmussal csavar 

ránk! Ha valaki érzi, hogy rab, menjen Jézushoz! 

Jn. 8, 32: megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." 

Ézs. 8, 19-20: Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és 

jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a 

népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? 3Móz 20:275Móz 18:10-14Ézs 29:4 20A törvényre és 

intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője! 

 

Összegzés: Isten óva int mindenkit attól, hogy ezek közül bármit, vagy bármi mást, ami okkult 

(van sok modern is, ami itt fel van sorolva, sajnos csepp a tengerben) kipróbáljunk. Ami tilos, az mind 

életet ment. Ha ezt megértjük, akkor nem keveredünk bele semmilyen okkult dologba (még viccből 

se!!! – Sz. Gabi esete). Ami tilos, azt ne próbálgasd! 

Sipos József 



36 
 

Szerda délelőtt 

Már megint Jézus?! 
 

Az előadás célja: A megváltása fontosságának, szükségességének hangsúlyozása;elmondani: 

miért pont csak Jézus az egyetlen út? Rámutatni Isten szeretetére, a bűn következményére, és az 

abból való kiútra. 

 

 Kedves konfirmandus fiatal! Most arra kérlek, hogy képzeld el: holnap meg fogsz halni! 

Tudom, most ez nagyon abszurd gondolatnak tűnik, hiszen még fiatal vagy, előtted az élet. Még 

rengeteg dolgozatot kell megírnod; sokszor kell kitakarítanod a szobád vagy az egész lakást; még nem 

buliztál eleget; a szerelem még nem talált rád, vagy rád talált, és ezért keseregsz facebook-on… 

Szóval ez lehetetlen. Holnap nem halhatsz meg!!! Majd egyszer. Ha megöregedtél. A halál az 

öregkorhoz tartozik. Nos, ha így gondolkodsz, igazad van. Az emberi élet általában így néz ki: 

megfoganunk, megszületünk, csecsemők, kisgyermekek, gyermekek, kamaszok, fiatal felnőttek, majd 

felnőttek leszünk. Aztán elérjük a nyugdíjas kort, előbb megöregszünk, majd megvénülünk, és végül 

feldobjuk a talpunk, alulról szagoljuk az ibolyát, beadjuk a kulcsot, azaz meghalunk. Azonban a 

lényegen mindez nem változtat: lehet, hogy nem holnap (fontos, hogy lehet), hanem 10, 30, 50, sőt 

70 év múlva, de meghalunk. „Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak…”, írja a /Zsidók 

9, 27/. Innen nézve igazából két lehetőség marad: vagy belenyugszunk és igyekszünk minél többet 

kihozni ebből a néhány évtizedből úgy, ahogy a legjobbnak gondoljuk, érezzük. Aztán vagy sikerül, 

vagy nem. A másik lehetőség, hogy az élet nem lehet ennyi: egy elmúló állapot, egy véges út. 14-15 

éve megszülettem, 54-55 év múlva meghalok, és nem létezem többé. 

  

A keresztyénség az utóbbiról szól: az élet nem a halállal ér véget. Már az Ószövetségben így írja 

Dániel, egy nagyszerű fiatalember: „azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek 

majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.” /Dániel 12,2/ Ha keresztyén 

fiatal vagy, akkor tudd, hogy a keresztyén hitnek ez az egyik alappillére: bár mind meghalunk, a 

nagyszüleid, a szüleid, a legjobb barátod/barátnőd, az éppen aktuális szerelmed, de te magad is, 

azonban FELTÁMADUNK! Csiha Kálmán bácsi (nagyszerű és áldott püspök, lelkész, lelki ember) azt 

mondta egyszer: fel kell támadni mindenkinek, még a hitetlen embernek is. Ez olyan tényszerű 

dolog, mint hogy reggel a nap felkel keleten és lenyugszik nyugaton. De nem mindegy, hogy mire 

támad fel az ember, ahogy Dániel írja: örök életre vagy gyalázatra, és örök utálatra. Az Újszövetség 

így fogalmazza meg ez utóbbit: kárhozatra és pokolba. 

Egyszer egy nagypapa beszélgetett érettségire készülő unokájával: 

- Kis unokám! Mi lesz az érettségi után? 

- Nagypapa, szeretnék majd tovább tanulni egyetemen. 

- Ez nagyon szép gondolat! Aztán mi lesz, ha elvégzed az egyetemet? – kérdezte a nagypapa. 

- Hát utána majd keresek valami jó munkát, és dolgozni kezdek. 

- Ez nagyszerű! – mondta az öreg – és mi lesz utána? 

- Hát majd sok pénzt keresek, lesz egy szép házam, jó autóm. 

- Ez kiváló lenne. – válaszolt a nagypapa – na és utána mi lesz? 

- Jaj, nagypapa, hát gondolom, majd megnősülök, lesznek gyermekeim, és boldog családban 

élünk majd! 
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- Na, látod, ez a legszebb, amit eddig mondtál. És aztán mi lesz? – kíváncsiskodott tovább 

nagypapi. 

- Ó, nagyapa, olyanokat tudsz kérdezni! Hát majd a gyerekek felnőnek, mi megöregszünk, és 

szép nyugdíjas korunk lesz, mint neked. 

- Szép ez így, - mondta a nagyapa – de utána mi lesz? 

- Nagypapa, most már igazán idegesítőek a kérdéseid! Mi lenne? Hát utána meghalok, és 

eltemetnek! 

- No, látod, kis unokám, ez biztosan így történik majd. De utána mi lesz? 

 

De utána mi lesz? Látod, kedves fiatal testvérem, mindig ez a kérdés, hogy utána mi lesz? Mert 

mindenkinek fel kell támadnia, de nem mindegy, hogy mi lesz. Hogy mire támad fel. Ebben pedig 

nem más igazít el bennünket, mint Jézus Krisztus! Ő az egyetlen, aki a mennyből érkezett, hiszen 

karácsonykor Isten Fiaként a mennyből jőve született meg a földön. Emberi testet öltött. Ő az, aki 

Isten szava szerint tökéletes életet élt, soha bűnt el nem követett. Ő az, aki ártatlanul meghalt 

minden ember bűnéért bűnhődve, és Ő az, akit Isten maga támasztott fel a halálból. Ő tudja hát 

legjobban, mi az igazság, és hogyan lehet az örök életre feltámadni. 

 Most pedig jól figyelj, mert a világegyetem legnagyobb titkát tudhatod meg: hogyan lehet 

örök életet nyerni? Mert ne felejtsd el: te is meghalsz, és neked is fel kell támadnod! 

1. Az első, amit tudnod kell: senki nem örök életre születik. Már a fogantatáskor, amikor 

anyukád és apukád téged „összehozott”, egy bűnös életet hozott össze. Dávid király így ír 

erről: „Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.” /Zsoltárok 51, 7/ Ha 

megérted a konfirmandus kort, akkor elérted azt a kort, amikor már tudsz dönteni, és 

döntened kell, mi legyen az életeddel. Ha most itt ülve még nem döntöttél az Úr mellett, 

akkor tudd, hogy épp az örök életeddel játszol, és ha holnap mégis meghalsz döntés nélkül, 

akkor elvesztetted azt. 

2. A második, amit tudnod kell: önmagadtól semmit nem tehetsz az örök életért. Az 

Ószövetségben volt egy különleges, kiválasztott nép, amelyiknek az élete világosan 

megmutatta: az ember önmagában képtelen az Istenhez elérni, a mennybe jutni. Nincsenek 

jó pontok meg rossz pontok. Nem lehet a jó cselekedeteket arra használni, hogy Istent 

megvesztegessük. Ha öregkorodig hittanórára jársz, ha minden szabad perced a templomban 

töltöd, ha a Bibliát kívülről fújod, ha 1000 ember életét megmented, az sem elég arra, hogy 

örök életet nyerj. Egyszerűen azért, mert bűnösök vagyunk fogantatásunktól kezdve, és ezt 

nem ellensúlyozza semmi, amit mi tehetünk. 

3. A harmadik, amit tudnod kell: egyedül Isten képes ez ellen bármit is tenni. Az 

Ószövetségben – Jézus előtt – törvényekkel és áldozatokkal igyekezett a nép Istennek 

megfelelni. Ez nagyon nehéz volt, és Isten kegyelme mentett meg sokakat. De nagyon sokan 

elbuktak. Ők éppen azt példázzák nekünk, hogy magunkban kevesek vagyunk, mint 

mackósajtban a brummogás. De ugyanez a kegyelem mintegy 2000 éve úgy döntött: itt az 

ideje egy másik útnak! Így írja ezt Pál apostol: „Mert amikor még erőtlenek voltunk, a 

rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért.” /Róma 5, 6/És Isten érkezett 

Jézus Krisztusban, hogy egy új utat készítsen. 

 

Mi ez az új út? Ma már nem kell áldozatokat bemutatni. Képzeld csak el, ha vasárnap a lelkész 

fogná a bárányokat, amiket a családod odavitt a templomba, és az Úr asztalán torkon szúrná, 

kifolyatná a vérét, aztán szétdarabolná, és elégetné. Elég furcsán nézne ki, igaz? Elég borzalmas 



38 
 

lenne, ha ma ilyesmi törvény és áldozat kellene ahhoz, hogy bárkinek a bűne megbocsátasson és a 

mennybe mehessen. Ha az lenne, hogy érted egy galambot, egy kecskét, egy bárányt vagy – ha durva 

dolgot tettél – egy borjút kellene áldozni. És ezt mindig, minden héten, minden bűnödért. Előbb vagy 

utóbb elkezdenél hazudni a bűneidről, elkezdenéd eltitkolni a vétkeidet. Nem lenne annyi állat, 

amennyi őszintén elég lenne minden hazugságodra, becsapásodra, gonoszságodra. És akkor mit 

tennél? Isten csodálatos szeretete éppen itt lép be a képbe, amikor azt mondja: majd ÉN megoldom 

ezt! És ezért jön el ebbe a világba Jézus Krisztusban. Ezért hal meg a kereszten, mint tökéletes 

áldozat. Helyetted, miattad és érted. 

 

 De ezzel még nincs vége! Isten áldozata olyan, mint a Tchibo (régi kávé reklám): a legtöbb, 

mi adható. (https://www.youtube.com/watch?v=xM6jBotZ05k) ☺ Azonban, hogy a tied legyen, hogy 

az örök élet a tied legyen, kell az, hogy te magad dönts!Ma nagyon sokan nem döntenek, csak 

bizniszelnek az Istennel. Azt mondják: Isten, én járok templomba, akár néha imádkozok is. Majd ha 

nagy leszek, még adakozni is fogok. Ezért cserébe te adj gazdagságot, jó nőt/jó pasit, védj meg és 

segíts meg. Ez egy rettenetesen ördögi gondolat. Mert gondolj csak bele, ha mindent meg is kapsz, és 

azt hiszed, hogy megboltoltad az Istennel, az örök életet te ki nem fizetheted. Isten nem üzletel így! 

Egy lopást nem lehet kifizetni egy Miatyánkkal. Egy hazugságot nem lehet kifizetni egy adakozással. 

Egy titkos szeretkezést vagy diszkóban részegeskedést nem lehet kifizetni egy vasárnapi 

templomozással. Ez ilyen durva helyzet! 

 

Mások nem bizniszelnek, hanem vallásoskodnak, megszentülnek. Folyton vallásos dolgokat 

csinálnak, rengeteget ülnek a templomban, mindenkinél szentebbnek, jobbnak gondolják magukat, 

és mindenkit megítélnek, akik nem olyanok, mint ők. Ha idősebb leszel, és sok van a rovásodon, félő, 

hogy ilyen leszel. De az ilyen emberek is önmagukban látják a megoldást: ha én magamtól igyekszem, 

majd jutok valamire. De Istennek nem glóriás szentekre, hanem megtért bűnösökre van szüksége. És 

„nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt”. 

/Lukács 15, 7/ 

 

Mi hát a megoldás, hogy örök életed legyen? 

 

1. Az első: elhinni, hogy Jézus Krisztus minden bűnödért tökéletesen eleget tett. Valóban Ő a 

te életed Megváltója, Szabadítója. „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az 

embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” /Ap. Csel. 4, 12/ Ne hidd 

azt, hogy valahogy „megbótolhatod” az Istennel az örök életed. Ez nem maffiaállam, és nincs 

korrupció. Egyszerűen nincs olyan szint, amit ezen a téren elérhetsz (ez „level 1000”, és még 

feljebb). Csak Te – szól Pintér Béla egyik énekének címe, amely éppen erre akar rámutatni. 

(https://www.youtube.com/watch?v=DpsI7LoTIMs). És ez a „te” nem más, mint Jézus 

Krisztus. 

2. A második: hinni benne és követni Őt. Ez a kettő összekapcsolódik. Sokan szájjal hisznek, de 

életükkel pont az ellenkezőjét mutatják. A keresztyén szó azt jelenti: krisztusi, Krisztust 

követő. Egyszer valaki azt mondta: ha ma nem lettél jobb ember, mint tegnap voltál, 

bizonnyal valamivel rosszabb lettél. Én ezt úgy fordítanám magunkra most: ha ma nem lettél 

valamivel krisztusibb, mint tegnap voltál, bizonnyal valamivel ördögibb lettél. Hidd el, nem 

számít, ki vagy, honnan jöttél, kinek gondolod magad, te is ugyanúgy elmúlsz, bevégzed, 

meghalsz, mint mindenki más. És ma nincs más lehetőséged az örök életre feltámadni, mint 
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Jézus Krisztus. Ezen a konfirmandus héten máris elrendezheted életed legfontosabb 

kérdését, ami a halálon túl is elkísér. 

3. A harmadik: másoknak is meghirdetni ezt! Onnan lehet leginkább tudni, hogy valakinek már 

örök élete van, hogy másokat is igyekszik ebbe az irányba terelni, vezetni. Ha ismernéd egy 

súlyos, halálos betegség gyógymódját, de nem mondanád el egy betegnek, milyen embernek 

tartanád magadat? A bűnnél halálosabb betegség pedig nincs, mert nem csak a földi 

életből, de az örök életből is kiiktat. De ha te „meggyógyulsz”, onnantól alkalmassá válsz 

arra, hogy másokat is a gyógyulás útjára vezess. A szeretteidet, talán szüleidet, barátaidat, 

szerelmedet. A megtérés nem csak magad miatt fontos, hanem hogy te is „a világ 

világossága” legyél. /Máté 5,14/. 

 

Ezen a héten lehetőséged van életed legjobb döntését meghozni. Lehet, hogy úgy fogod érezni, 

hogy sok szórakozástól majd elesel, sok mindent meg kell majd tagadnod. De lásd meg, hogy néhány 

„bulisabb” dolog helyett Isten az örök életet kínálja neked Jézus Krisztusban. Egy-két estényi 

élvezet helyett az örök élet élvezetét. Ne hagyd hát, hogy akár istentelen ismerősök vagy a világ 

elvakítsanak. Az a bátor, aki tud ellent mondani a világnak és a Sátánnak! Az az erős, aki képes más 

irányba menni, mint sokan mások, mert csak a döglött hal úszik az árral! Ti azért vagytok 

konfirmandusok, hogy ma meghalljátok Isten hívását, és meglássátok: az örök élet készen van, Jézus 

Krisztus a kereszten elkészítette. Mi a válaszod? Élet vagy halál? Örök élet vagy örök halál? 

 

 

Kérdések a csoportbeszélgetéshez: (Ennél a beszélgetésnél az a cél, hogy felmérjük, 

mennyire tudják komolyan venni az élet múlandóságát és az örök élet fontosságát. Nem baj, ha 

durvábban vesszük elő a témát, korunk ugyanis igyekszik a halál tényét eltakarni, így a legtöbb ember 

felkészületlen, még a keresztyének is. Isten a halálra ad választ a megváltásban, és csattanós választ 

Jézus Krisztus feltámadásában.) 

• Hogy tetszett az előadás? 

• Volt-e olyan dolog, amivel nem egészen értettél egyet? 

• Volt-e olyan rész, ami zavaros volt? 

• Mit tennék, ha tényleg holnap meghalnék? 

• Mit csinálnék másképp, mint eddig; mint a szüleim; mint a barátaim? 

• Miért nehéz Jézus követése mellett dönteni? 

• Miért fontos Jézus követése mellett dönteni? 

• Miért nehéz Jézus követése mellett dönteni? 

• Mit kellene még Jézus tegyen, hogy őt kövessem? (ez csak akkor, ha a megváltás jelentősége 

nem lett elég hangsúlyos. Mit tehetne többet az Úr, mint hogy életét áldozza?) 

 

Maksai Attila 
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Szerda délután 

Sikamlós talaj 
Avagy a virtuális világ hátrányai 

Élet vagy valóság? 

Az interneten élt élet 

 

Technikai forradalom… (1. dia) 

• 30 évvel ezelőtt a számítógép a kiváltságosok munkaeszköze volt (óriási géptermekről 

beszélünk, szinte kizárólag számításokra használták a matematikusok, fizikusok, a hétköznapi 

ember számára misztikus homály borította ezeket a gépeket) 

• 20 évvel ezelőtt terjedni kezdett az ún. személyi számítógép (PC)  

• 10 évvel ezelőtt pedig meghatározó eszközzé vált a tanulásban, szórakoztatásban, majd később 

a napi kommunikációban, kapcsolattartásban 

• 5 évvel ezelőtt tömegesen terjedni kezdtek azok a mobil eszközök, amelyek fő feladatköre az 

internetes tartalomfogyasztás és a WEB 2.0 támogatása (tabletek, okostelefonok) 

• Ma már ott tartunk, hogy a fejlettebb országokban több elektronikus készülékkel is fel van 

vértezve egy átlagos fiatal (nem ritka, hogy egy háztartásban több asztali számítógép, laptop, 

tablet, okostelefon van), így szinte folyamatosan a Hálón vagyunk… 

 

…és a társadalmi következmények (2. dia) 

• Egyértelműen több időt töltünk különböző képernyőkre meredve, mint amennyit minőségi 

beszélgetésekkel, személyes találkozásokkal 

• Elképzelhetetlenné lett az információszerzés, kutatás, egy-egy dolgozat elkészítése Internetes 

források nélkül (háttérbe szorult ez által az idősebbektől való tanulás, illetve a könyvek 

olvasása is) 

• A szórakozás, szabadidős tevékenység elmozdult a kreatív időtöltés felől a készre gyártott 

anyagok felé (a fantáziánkat ritkán kell használnunk) 

• Az Internet világának sokrétűsége miatt egészen különböző, sokszor elvont dolgok mellett 

nevelkedünk, így sokszor nehéz közös beszédtémát találni, ráadásul zavarban is vagyunk, 

amikor élesben kell véleményt nyilvánítani, nincs idő megírni a kommentet, vagy csak egy 

szmájlit odabiggyeszteni 

• A klasszikus bizalmi kapcsolatok (szülő-gyermek, barátság, szerelem) felületesebbé válnak, 

mert olyan információáradatban élünk, hogy nem igazán marad hely a fejünkben azoknak az 

apróságoknak, hogy mikor van a másiknak szülinapja, mi a kedvenc virága, vagy, hogy miből fog 

vizsgázni holnapután ☺ 

 

Extrém kötődés a „kütyüinkhez” (3. dia) 

• 5 tinédzser közül 4 a telefonjával alszik el 

• A telefonok univerzalitása a személyes dolgaink kincstárává tette ezt a tenyérnyi készüléket 

(képzeljük csak el, hogy az SMS-ek, fényképek, videók valamelyik rosszakarónk kezébe 

jutnak) 
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• Az egyre szorosabb pszichikai kötődés egyre nagyobb kiszolgáltatottságot is jelent: 

nyíltan vagy burkoltan, de minden fontosabb információnkat – hívások, képek, böngészési 

adatok – rögzítik, és később felhasználhatják 

 

Miért válunk sebezhetővé a virtuális világban? (4. dia) 

• Kíváncsiság – sokszor nagyobb, mint felkészültségünk 

• Nincsenek konkrét korlátok a böngészésben – bárhová kattinthatok, és sokszor csak úgy 

„odakerülök” oldalakra 

• Az egészséges minták hiánya – a háttérbe szoruló valós emberi kapcsolatok miatt a 

konfliktuskezelést háborús játékokból, a szexualitást filmekből és netes forrásokból, a világról 

való ismereteinket leellenőrizhetetlen hírportálokon sajátítjuk el 

 

A virtuális élet „hozományai” (5. dia) 

• A családi élet háttérbe szorul 

• A barátainkkal alig törődünk 

• A konfliktuskezelésünk legyengül 

• A tanulmányi eredményeink zuhanni kezdenek 

• A hitéletünk sekélyes lesz 

 

Mit lehet tenni? 

 

Bibliai Irányelv (6. dia) 

„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a 

rabjává.” (1Kor 6,12) 

 

„…A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” (1Móz 4,7) 

 

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld 4,23) 

Biológiai felkészültség (7. dia) 

• Az emberi agy nagyjából 12 éves korunkra elnyeri végleges méreteit 

• Az idegpályáink fejlődése viszont a húszas éveink közepéig tart 

• Az utolsó terület, aminek ki kell fejlődnie prefrontális kéreg, amelyet a magasabb rendű 

funkciók, például a nyelv, az intelligencia és a tudat központjának tekintenek 

• A készre gyártott tartalom fogyasztása éppen az agyunk legfontosabb feladatköreitől foszt 

meg, így a későbbiekben pont az elvont gondolkodásra, hosszú távú tervezésre és intelligens 

döntéshozatalra leszünk képtelenek (valakinek ez nagyon jó, ám nekünk nem) 

 

Lelki felkészültség (8. dia) 

• Céltudatosan kell használnunk az Internetet – pontosan meghatározva önmagunk számára, 

hogy mennyi időt szánunk naponta a netezésre, hogy biztosan maradjon időnk és energiánk a 

személyes kapcsolatainkra, családunkra, barátainkra 

• Helyre kell tennünk a virtuális életünket is, tudatosítva magunkban, hogy nem helyettesítheti 

a valódi életünket. A hétköznapi kapcsolataink kiegészítéseként kell élnünk tehát azzal, nem 

pedig helyettesítve azokat 
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• Minden online tevékenységünknél számolni kell azzal is, hogy vajon épít vagy rombol, 

szolgálja-e Isten dicsőségét, vagy egészen más célokat szolgál? („Akár esztek tehát, akár 

isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” 1Kor 10,31) 

A folytatásban néhány példa a jobb megértéshez… 

 

Klasszikus csapda - Pornográfia a neten (9. dia) 

• Ma a fiatalok átlagosan 11 (!) évesen találkoznak a pornográfiával a Neten 

• A weboldalak mintegy 12% - a pornográf jellegű (!) 

• Az Internet-felhasználók 28.3% - a ebben a percben is pornót néz (!) 

• A társkeresésben óriási csalódásokat szül 

• Az állandó kapcsolatainkat megmérgezi 

 

Közösségi oldalak – dokumentált élet? (10. dia) 

 

• Ennél a résznél érdemes egy körkérdést intézni, hogy ki hová regisztrált már, milyen gyakran 

használják a közösségi oldalakat, milyen pozitív és negatív tapasztalatot szereztek eddig? 

 

A Tudatos felhasználás – áldás lehet! (11. dia) 

• Keresztyén értékeket éppúgy megtalálhatunk a neten, mint bármi mást – a döntés tehát a mi 

kezünkben van: mit olvasunk, lájkolunk, osztunk meg 

• Vannak keresztyén blogok, oldalak (ujragondolo.hu, kriszteso.com, tirekifi.hu), amelyekre 

érdemes figyelmet fordítanunk, mert építenek 

• A távolban élő barátainkkal kommunikálhatunk, így lehetőségünk van bátorítani, vigasztalni, 

lelki gondozni a másikat online is 

• Rendezvények, alkalmak megszervezésében hatalmas eszköz egy-egy közösségi portál: óriási 

tömegekhez juttatható el egy-egy hír, információ, evangéliumi üzenet, éppen ezért 

megkerülhetetlen útja a missziónak 

• Végül, de nem utolsósorban: a virtuális életünk éppúgy szolgálhatja Istent, 

mint a hétköznapi megnyilatkozásaink, a valós életben való döntéseink; ezért, mint minden 

más tevékenységünket, érdemes ezt is az imaéletünkhöz kapcsolni, és bölcsességet, 

tisztánlátást kérni az Úrtól az Internet világának helyes felhasználásához! 

 

Szimkovics Tibor: 
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Csütörtök délelőtt 

Barátok közt 
 

Sok évvel ezelőtt volt egy dal a barátságról. Ebből idézek néhány sort: „Mindig kell egy barát, 

mindig kell egy barát, aki bátorít, hogyha félsz. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, kinek 

mindent elmesélsz. Mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki a mélyből felrepít. Mindig kell egy 

barát, mindig kell egy barát, ki a bajban megsegít.” 

• De vajon van-e ilyen barátunk? 

• Neked van-e már, van-e még ilyen barátod?  

• Hadd kérdezzem meg, hogy kinek van barátja?  

Nyújtsa fel bátran a kezét, akinek van barátja. 

(Itt lehet beszélni a gyerekkori barátságainkról, kudarcainkról vagy pozitív élményeinkről, 

amelyek egy barátság során értek bennünket…) 

Nagyon igaza van a dalnak: „mindig kell egy barát". Igen, kedves fiatalok, kell mindenkinek 

egy barát, aki nem hagy magadra éppen akkor, amikor legnagyobb szükséged lenne rá. Mert sajnos 

sok esetben az úgynevezett barátok csak addig barátok, amíg pénze van az embernek. Ebbe a 

helyzetbe került a tékozló fiú is. Amíg pénze volt, addig mindenki kedvelte, utána pedig teljesen 

elfeledkeztek róla. Péld. 19,4 „A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik." 

Azt hiszem, senki sem akar olyanokat maga körül, akik a barátságot csak megjátsszák, közben 

pedig kihasználnak. 

 

Különböző barátságok 

 

Ha a barátságról beszélgetünk, kezdjük a definíció tisztázására irányuló kísérlettel. Sokan 

meglehetősen különböző dolgokat értünk alatta. Többfajta barátot különböztetünk meg, lássunk 

néhány típust:  

1. Vannak barátok, akik készséggel mellénk szegődnek, míg ragyog fölöttünk a nap, ám 

menten odébbállnak, ha viharfelhőket látnak gyülekezni. Az ilyen barátokkal nem sokra megyünk.  

2. Vannak túlzottan ragaszkodó és érzelmi támogatásra szoruló barátok, akik előtt ismeretlen 

a kölcsönösség fogalma. Az ilyenek folyton csak kapni akarnak tőlünk, mi pedig csak adunk és adunk.  

3. Ennek másik véglete a mindenható barát, aki szüntelenül atyáskodik/anyáskodik felettünk, 

kéretlenül is jó tanácsokkal halmoz el, ám neki soha nincs szüksége semmire.  

4. Van például munkakapcsolat. Ennek rendszerint azonnal vége van, ha az egyik fél elhagyja 

a munkahelyet. Értékes és hasznos kapcsolat, de nem az emberi érzelmekre épül.  

5. Vannak az érdekbarátok. 

6. Szintén általam beékelt alkategóriák, a teljesség igénye nélkül: haver, havernő, cimbora, 

szövetséges, zenész-kolléga, sorstárs, levelezőtárs, ismerős. Ezekre szükség van, de jobb, ha 

tudatosítjuk, hogy ezek nem barátságok. Ezek tipikusan múlandó körülményekre épülnek, és nem 

feltétlenül mélyek.  

7. Vannak a „jó” barátok, ahol a barátság alapja egymás jellemének megbecsülése, és nem 

múlandó körülményekre épül. Itt is tegyünk azonban különbséget „útitárs” és „lelki társ” között.  

a) Útitárs: a barátságok egy része eleve átmeneti időre szól. Vannak barátságok, amik idővel 

véget érnek, nem elégedetlenség vagy érdektelenség miatt, hanem azért, mert a közös út véget ért. 

Ezek nem kudarcba fulladt kapcsolatok. Az útitársak éppoly szükségesek, fontosak és értékesek, mint 
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a tartósabb barátságok, érdemes időt és energiát fektetni beléjük. Segítenek minket életünk egy 

bizonyos szakaszában, s ezért hálával tartozunk. Életünk nagy utazását a mellénk szegődő útitársak 

teszik élvezetesebbé.  

b) Lelki társ: az útitársakkal ellentétben ők akkor is mellettünk maradnak, ha egy útszakasz 

véget ér. Nincs az az idő, vagy távolság, ami elválaszthatna minket. Szavakkal ki sem fejezhető, 

micsoda megnyugvás, ha magunk mellett tudhatjuk őket. Az igazi lelki barátságok nem fakulnak meg, 

fényük nem alszik ki soha.  

 

Kik az igaz barátok? 

 

Az igaz barát röviden az, aki jobb emberré tesz bennünket. Ez a barát hűséges. Akire mindig 

számíthatsz! Lehet, hogy nem ér rá éppen abban a pillanatban, de biztos, hogy a bajban nagyon 

segítőkész.  

Fontos a közös érdeklődés is. Jól megértitek egymást, hasonló célok vagy szabadidős 

elfoglaltságok jutnak eszetekbe. A közös focizás vagy lányoknál a faluban való séta stb. Vagy éppen 

megvitatni a komoly dolgokat. És ha még imádkoztok is egymásért, az még jobb! Játszani, együtt 

nevetni. 

Ikrek azért nem vagytok! Meg kell tanulni azt is, hogy miben légy elfogadó. Az igaz barát nem 

akar uralkodni a másikon, vagy folyamatosan rátelepedni. Nem kell mindig mindent ugyanúgy 

csinálni! Ha a barátod valami mást kedvel, mint te, az egyáltalán nem baj. Így legalább mindig egy kis 

újdonsággal is szolgáltok egymásnak. 

Néha kell egy baráti váll, ha az ember ki akarja sírni a bánatát. Ugye, te meghallgatod a 

barátodat? És ne csak hallgasd őt, hanem mutasd is ki, hogy megérted őt! Érezz vele együtt, ha 

felvidítani vagy a gondját megoldani nem is tudod! 

Oszd meg vele te is őszintén, mit érzel, vagy mi a véleményed a dolgokról! Ha valóban mély 

és igaz a barátságotok, feltárulkozhatsz előtte akkor is, ha bujkál benned némi félelem, hogy nehéz 

témák is előkerülhetnek. A komoly beszélgetésekkel csak erősödik a barátságotok. 

Légy becsületes! A becsületen alapuló barátságban számíthatsz arra, hogy a másik is kiáll 

teérted a nehéz helyzetekben. Hogy a rosszban is segítitek egymást. Hogy nem fecsegitek ki egymás 

titkait. És ami a legfontosabb, hogy megbízhattok egymásban.  

Adj többet a barátodnak, mint amennyit te szeretnél tőle kapni: adni valóban jobb, mint 

kapni. Mindig találhatsz módot arra, hogy meglepd a társadat valamivel. (És ne várj viszonzást!) De 

nemcsak vásárolt ajándékkal tudsz kedveskedni neki. Például felajánlhatod a segítséged az otthon 

elvégzendő munkájához vagy a házihoz. Így még több időtök marad a közös játékra.  

 

Hogyan lelhetünk igaz barátokra?  

 

A barátság hosszú beszélgetés. Ha sikerül jól elbeszélgetnünk valakivel, biztató jelnek 

vehetjük arra nézve, hogy talán baráti kapcsolat van kialakulóban. El kell kerülnünk azonban a 

látszatbarátság alattomos csapdáját, amire két egyszerű módszer kínálkozik:  

1. Az egyik a halló fül. Egyesek pillanatok alatt bensőséges kapcsolatot tudnak teremteni, 

éspedig azért, mert jól tudnak hallgatni. A hallgatás mestereit az őszinteség, az elfogadás és a mások 

helyzetébe való beleélés készsége jellemzi.  

2. A baráti beszélgetés második eszköze az önfeltárás, megfelelő mértékkel adagolva.  
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Amikor elejtünk egy bizalmas információt magunkkal kapcsolatban, jó esélyünk van, hogy 

partnerünk is megmutat magából valamit. Ám ez kockázatos, számolni kell az esetleges elutasítással 

is. Nem biztos, hogy partnerünk megérti; lehet, hogy elengedi a füle mellett, esetleg bagatellizálja az 

önvallomást.  

A figyelmes hallgatás tehát nem minden: ahhoz is értenünk kell, mikor és hogyan beszéljünk 

magunkról. Fontos megnyílnunk mások előtt, de vigyázzunk a mértékkel. Még egy figyelmezetés: az 

önfeltárás még véletlenül sem azonos a pletykálkodással (másokról).  

 

Hogyan tarthatjuk meg az igaz barátokat?  

 

Egy dolog megkötni egy barátságot, és egy másik dolog fenntartani. A barátság olyan, mint a 

virág: bármilyen mélyen gyökeredzik, rendszeres öntözésre van szüksége, máskülönben kiszárad és 

elhervad. Könnyen természetesnek vesszük, hogy jó barátainkra mindig számíthatunk, és ez bizonyos 

értelemben így is van rendjén. A kapcsolatot azonban folyamatosan meg kell újítani. Ugyanakkor azt 

a látszatot sem szeretném kelteni, mintha bizonyos fogások segítségével könnyűszerrel 

karbantarthatnánk baráti kapcsolatainkat, hiszen azok sokkal többet megérdemelnek ennél.  

 Néhány alapvető emberi tulajdonságot azonban vegyünk számba:  

1. Hűség: ezt becsüljük legtöbbre barátainkban. A jó barátok megtartják ígéreteiket, nem adják ki 

titkainkat, és nehéz helyzetben sem hagynak magunkra. Ám sikereink közepette talán még nehezebb 

valódi barátra lelni, mint a nehézségek idején. Hűség a javából, ha az ember magasan szárnyaló 

barátja mellé szegődik, ahelyett, hogy lehúzná őt magához a földre. A hűséges barát együtt örül 

velünk győzelmeinkben, és irigység nélkül szurkol sikereinkért.  

2. Megbocsátás: nincs az a jó barát, aki soha nem okoz csalódást. Az apróbb vétségekről helyesebb 

tudomást sem venni. Számos jó kapcsolat szakad meg vélt vagy valós sérelmek miatt. Egyesek a 

legapróbb hibát is már árulásnak tekintik. Mi is okot adunk neheztelésre, és barátunk 

megbocsátásának köszönhető, hogy a kapcsolat túléli a válságot.  

3. Őszinteség: nem kíméletlen őszinteségre van szükség, hanem sokkal inkább az őszinteség 

tiszteletteljes formájára. Tisztelet hiányában ugyanis az őszinteség halálos fegyverként működik. 

„Barátod homlokáról ne baltával hessegesd el a legyet.” (kínai közmondás) Az őszinteség és a 

sértegetés nem ugyanaz.  

4. Elkötelezettség: Itt a „sosincs időm” dologról (is) szó van. Milyen barát az, aki soha nem ér rá? Az 

igaz barát szívesen áldoz az idejéből a másikra.  

 

Jézus Krisztus a leghűségesebb, legjobb barát. 

  

Aki boldog akar lenni e világon, annak szüksége van barátokra e világon. Aki pedig boldog 

akar lenni az elkövetkezendő világon, az mindenekelőtt barátra kell, hogy találjon abban, aki az 

eljövendő világ Ura: Jézus Krisztusban. Az ige szerint, van tehát barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél! 

Érvényes lehet ez emberre, de mindenekfölött, érvényes ez az ige Jézus Krisztusra, aki a legjobb 

barát, leghűségesebb barát még az olyan ember számára is, akinek soha nem volt barátja.  

Jézus Krisztus olyan barát, aki ragaszkodóbb, mint egy testvér. Ennek bizonyítására azokhoz 

kell fordulni, akik ezt megtapasztalták. Hiába is próbálnánk ezt tényekből bizonyítani egy hitetlennek, 

mert nem értheti meg. Ellenben az, akit Ő megváltott, tudja. Emlékezz csak és nézzük meg, nem igaz 

az, hogy az Úr Jézus ragaszkodóbb, mint egy testvér? Hányszor felbátorított, megvigasztalt, vezetett, 

soha cserben nem hagyott, mindig ott volt, amikor hívtuk. Soha nem mondott olyat, hogy most nem 
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érek rá. Leginkább akkor, mikor elveszett voltál. Bűneimben fetrengtem, mikor tetszett neki, hogy 

megálljon mellettem, és oda suttogja nekem: én téged szeretlek, megváltottalak, térj énhozzám, mert 

enyém vagy. Én téged barátomnak nevezlek ezután. Megmosott, megelevenített, életet adott. Ennél 

jobb barát nem volt, de nem is lesz! 

 

Miért ennyire hűséges Jézus Krisztus!  

a. Igaz barátság csak igaz emberek között jöhet létre. Az Ő jósága, szentsége, igazsága, garancia 

arra, hogy ő igaz barátságot köt. 

b. Hűség még akkor is, mikor hibázunk, biztos jele a ragaszkodásnak. Áldott ember az, akinek olyan 

barátai vannak, akik meg merik mondani hibáit, szeretettel, gyöngéden, egyenesen a másiknak. Nem 

mások előtt teregeti ki a barátja hibáit.  

c. Egy megvásárolt barát nem sokáig tart. Adj 19x egy embernek valamit, pénzt, ajándékot, de vond 

azt vissza a 20. alkalommal, utálni fog, mert az ajándékok és a pénz miatt volt barát. Krisztus 

szeretetét nem vásárolta meg senki, Ő azt ingyen adta és adja. Milyen jó, hogy az Ő szeretete nem 

ettől függ.  

d. Nem létezik egy olyan helyzet, állapot, ami miatt Krisztus kevésbé szeretne. 

 

Miért legyen Krisztus a barátod? 

 

Mert soha nem nevet ki. Soha nem gúnyol ki hibáidért. Soha nem akar kihasználni. Krisztus soha 

nem azt nézi, hogy milyen menő cuccaid vannak. Soha nem kérdezi tőled, hogy mennyi pénzed van, 

és meghívod-e egy üdítőre, vagy veszel-e neki valamit a zsebpénzedből. 

Sőt, Jézus mindig igyekezik segíteni. Segíthet a tanulásban. Segíthet akkor is, amikor szomorú 

vagy, vagy csak egyszerűen rossz passzban vagy valami miatt. Vele meg tudod mindig beszélni a 

dolgokat. Ő sosem hivatkozik arra, hogy nem ér rá, hogy sok a dolga, vagy nincs kedve hallgatni 

téged. 

De a legfontosabb ok, hogy Jézus a barátod kellene, hogy legyen az, hogy Ő az életét adta érted. 

Feláldozta érted önmagát. Lemondott arról, hogy királyként éljen, csupán azért, hogy neked életed 

lehessen a mennyben. 

Kedves fiatalok! Jézus Krisztus ma azt szeretné mondani nektek is, hogy szívesen lenne a 

barátotok. Szeretne a ti barátotok is lenni. És Krisztus titeket is annyira szeretett, hogy értetek is 

életét adta a kereszten. Csak fogadjátok ezt el. Fogadjátok el Krisztus barátságát, mert Ő 

megmutatta, hogy a legnagyobb szeretettel, az önfeláldozás szeretetével szeret titeket is. 

Talán azt gondolod, hogy túlságosan sokat hibáztál már az életben, és Isten szemében 

túlságosan fekete az életed, ezért Ő így biztosan nem fogad téged el. 

Szeretném ezért elmondani neked a jó hírt: Krisztus elfogad téged úgy, ahogy vagy. Ha ez 

nem lenne így, akkor vajon meghalt volna érted a Golgotán? Biztosan nem. De mivel szeretett téged 

már akkor, amikor te még nem is tudtál róla, és már akkor életét adta érted, amikor te még nem is 

hallottál róla, ez a bizonyíték arra, hogy Jézus a barátod, a te legjobb barátod.  

 

Barátod-e Jézus Krisztus? 

 

 Krisztus barátsága, szeretete nem üldözi el a szeretetet, ami bennünk van rokonaink, 

barátaink iránt, hanem megszenteli, megerősíti azt, hogy annál szilárdabbak, tartósabbak legyenek. 

Különben is, emberek szeretete, bármilyen közeli is, múlandó, egyszer vége szakad, mert az emberi 
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kapcsolatok is végesek. De Krisztus szeretetének nincsen vége, sem határa. Ez maradandó. Még a 

halál keserű, hideg folyóján keresztül is megmarad ez a szeretet. Egy hívő emberrel történt meg, hogy 

elfeledkezett legjobb barátairól. Halálos ágyán, öregen, fáradtan, az egyik hozzá hajolt és 

megkérdezte: ismersz engem? Ki vagy, kérdezte. Mikor megmondta a nevét, azt mondta, nem, nem 

ismerlek. De nem ismered saját feleségedet? Ki az, mi a neve? Én vagyok az melletted? Nem tudtam, 

hogy van feleségem, mondta, annyira elhagyta az elméje. Végül egy ember odahajolt hozzá és 

megkérdezte: ismered Jézus Krisztust? Igen, mondta határozottan. Őt ismerem már több mint 

negyven éve és sohasem fogom elfelejteni. Őt nem lehet elfelejteni.  

 A legnagyobb tisztelet, ami az embert érheti ezen a földön, hogy Krisztus az ő barátjának 

hívja. Voltak és vannak a világon példamutató, tartós, erős, hűséges barátságok ezen a földön 

emberek között, amiket meg is örökített a Biblia és még más szépirodalom is. Mire képes az ember, 

még a sírjára is képes volt az egyik kiírni, hogy itt nyugszik az Amerikai Egyesült Államok elnökének 

barátja, csak azért, mert igaz barátja volt. De, nagyobb dolog az, mikor életünk ajtajára az van kiírva, 

hogy itt él Jézus Krisztus barátja. És mi kell ehhez? Az, hogy engedelmes gyermekei legyünk! János 

15:14 „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.” Akik nem 

engedelmeskednek neki, azok nem a barátai! 

 

Baksa Zsolt 
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Csütörtök délután 

Csordaszellem vagy Nyájszellem 
 

1.dia - Cím 

2.dia 

A diát akkor vetítsd ki, vagy váltsd át a vetítőn, ha már hozzákészülődtetek a kísérlethez, az 

Asch teszthez. 

Előadásod előtt, a nap folyamán avass be 10-12 embert előadásod első részébe (vagy akár az 

az előadáson résztvevő teljes csoportot, még itt a bevezetőben, 3-4 ember kivételével) és magyarázd 

el nekik az Asch teszt lényegét. Ebben különböző vonalak hosszúságát kell megbecsülni. Egyik oldalon 

3 különböző a, b, és c vonal, a másik oldalon pedig egy célvonal, amelynek hosszúsága megegyezik a 

c vonallal. A teszt a következő: 3-4 önként jelentkezőt választasz (ők nincsenek beavatva), akiket 

egyesével hívsz be, de mielőtt őket kérdeznéd a vonalak hosszúságáról, a beavatottakhoz intézed a 

kérdésed, hogy a tömeg melyiket tartja a 3 vonal közül egyenlőnek a c vonallal. A beavatottaknak 

következetesen ki kell állniuk a hibás válasz mellett, vagy az a, vagy a b vonalat kell, hogy mondják 

válaszként (amelyben előzőleg megegyeztek). És az önként jelentkezőt csak azután kérdezed meg 

miután már 4 vagy 5 ember válaszolt a csapatból, s elmondta a (helytelen) válaszát, amelyhez 

szilárdan ragaszkodott. A teszt folyamán a 3-4 önként jelentkezőből biztos lesz 1 személy, aki 

meggyőzhető lesz a helytelen válaszról.  

Az önként jelentkezők közül volt(ak) olyan(ok), akit, vagy akiket sikerült meggyőzni. Őket meg 

lehet kérdezni, hogy miért válaszoltak hibásan, miközben tudták, hogy melyik a helyes válasz. Ezek 

után meg lehet mutatni videón is a kísérletet. 

https://www.youtube.com/watch?v=uuvGh_n3I_M 

 

Kedves Fiatalok! Ez a teszt nagyon jól szemlélteti a csoportnyomást. S bizonyítja azt, hogyha 

mindenki egyet állít, akkor egy személy nagyon könnyen befolyásolható lesz, és hibás döntést hozhat, 

annak ellenére, hogy tisztában van, annak helytelen voltáról. Ez csak egy egyszerű teszt volt, de az 

élet bármelyik területén bekövetkezhet ehhez hasonló tudatos tévedés. Hogy miért mondtatok 

rosszat?! Talán azért, mert féltetek attól, hogy kinéz maga közül a teljes csoport. Talán azért mert 

bizonytalanok voltatok, s nem bíztatok a saját véleményetekben, de végül hibás választ adtatok.  

A mostani előadás a csoportnyomásról, csordaszellemről fog szólni, s ezzel szemben 

szeretnék felmutatni számotokra egy másik alternatívát, Jézus nyáját, az ifit, a gyülekezetet, 

amelyben hozzád hasonló emberek vannak, ugyanolyan, esetleg a tiédtől súlyosabb problémákkal, 

kérdésekkel, mégis ezekben a közösségekben önmagad lehetsz, felvállalhatod a véleményed és a 

saját tulajdonságaiddal, akár humoroddal is gazdagabbá teheted őket. 

De előbb operáljunk kicsit a fogalmakkal! 

 

3. dia 

Wiki néni szerint a csoportnyomás - A tagok személyes észlelését és vélekedését az együttes 

csoport állásfoglalás révén befolyásolja, elnyomja vagy kibontakoztatja, esetleg eltorzítja. Az ilyen 

fokú alkalmazkodás a csoportszellem kialakítása jegyében történik, amelynek lényege a csoporttal 

való közösség átérzése és a csoport iránti hűség érzése, a csoport külvilággal keletkező konfliktusai 

során is. Ha ugyanis ez az alkalmazkodás elmarad, a tag csoporttagsága kerül veszélybe. 
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Ez történt a tesztben, s történik a való életben. Ha egy fiatal fiú vagy lány, közületek valaki 

tagja akar lenni egy csoportnak, akkor hasonlóan kell gondolkodnia, öltözködnie, viselkednie, 

különben repül a bandából. A street workoutosok közé csak úgy kerülhetsz be, ha kockás a hasad és 

fiúként nem lóg a melled. Az utcai táncosokhoz csak úgy kerülhetsz be, ha tudsz brékelni, vagy 

legalább olyan jól tecktonikolsz, mint ők. De akármilyen csoportról is legyen szó. Meg kell felelned az 

elvárásoknak. És az ember inkább alkalmazkodik, mintsem hogy kinézzék. Azért mert tartozni akar 

valahová. Ez a vágy pedig mindenkiben ott van. Barátokat keresünk, embereket, akik elfogadnak, 

csoportokat, közösségeket, ahol otthon érezhetjük magunkat. Igen ám, de sokszor a saját 

véleményünket és önmagunkat tagadjuk meg, talán még a normális viselkedést is elfelejtjük, csak 

azért, hogy barátaink legyenek.  

Mindazt, amit idáig elmondtam magában foglalja még egy fogalom: a konformitás. 

 

Konformitás - annak a mértéke, hogy a csoport tagjai mennyire hajlandóak megváltoztatni 

viselkedésüket, nézeteiket és attitűdjüket, hogy azok jobban illeszkedjenek a csoportéhoz. 

 

Mindenkinek egyformának kell lennie, senki sem lehet más, jobb, szebb, okosabb. Ha okos, 

akkor legyen hülye, ha szép csúfítsa el magát, különben mehet. Olyan ez, mint a jól ismert mondás: 

Mindannyian együnk tehénlepényt, 10 milliárd légy nem tévedhet. 

 

4.dia 

A klikkek és bandák összetétele általában a következő!  

A nagyvezír – Amit ő mond szent, ő a főnök, a szépfiú, a jó fej. Szava sokszor többet és a 

szülők szavánál. 

A csatlósai – a lihegő kiskutyák. Akik ugyanazt mondják. Ők a segédek, vagy a végrehajtók. Ha 

emlékeztek a Harry Potterben Malfoynak (Ejtsd: Melfoj) is voltak csatlósai, egy duci és egy magas 

srác. Az ilyen embereknek nincs saját véleményük, ugyanazt szajkózzák, amit a nagyvezír. 

A többiek – akik alkotják a követőket. S titkon feljebb és feljebb akarnak jutni a ranglétrán. 

 

5. dia 

Érdekesség! 

A nők csordaszellemben jobban buknak a nős pasikra. Végeztek ugyanis egy kísérletet, 

amelyben nőknek férfiak képeit kellett értékelni az alapján, hogy mennyire találják az illetőt 

vonzónak. A fotókon fel volt tüntetve az adott úr családi állapota is, de míg az egyik csoportnak a 

férfiak egy részét agglegényekként mutatták be, addig a többiek számára ugyanazokat a pasikat 

családapaként prezentálták. Az derült ki, hogy ugyanazt a férfit vonzóbbnak értékelik a nők, ha már 

házas, azonban rendre lepontozzák, ha azt gondolják róla, hogy agglegény. 

 

6.dia 

Mi befolyásolja a csoportnyomást? 

- Csoport nagysága – minél nagyobb a csoport, annál jobban hat az egyénre, akit befolyásolni 

akar. Lásd az elején elvégzett teszt. 

- Szakavatott emberek véleménye – szakavatott emberek felvállalják a véleményüket egy 

dologról, a laikus, egyszerű emberek pedig igazodnak ahhoz és elfogadják. 

- Érzelmi kötődés – ha szeretek valakit, akkor bármit megteszek érte. Ha a szerelmem azt 

mondja, hogy természetes az, hogy ő más fiúval vagy lánnyal van, akkor elhiszem neki, mert 
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Ő mondja. Bár közben én gyötrődök. Ha a szerelmem azt mondja, hogy a szexualitással 

tudom bizonyítani szeretetemet, akkor eleget teszek ezen kérésének. Ha a szerelemem azt 

mondja, hogy ugorjak kútba, akkor odaugrom, mert szeretem. Nem így kellene működnie, 

mégis így működik nagyon sokszor egy-egy kapcsolat.  

- Alacsony önértékelés – ha alulértékelem a képességeimet és butának, ügyetlennek tartom 

magam, akkor inkább azt teszem, és úgy viselkedek, ahogyan elvárják a többiek. Eközben 

talán sokkal többre vagyok képes még náluk is, csak ezt nem hiszem el önmagamról. 

 

Hogyan lehet ezt kivédeni? Egyáltalán tehetünk-e ez ellen valamit? A válaszom: igen! De előtte jó 

ha tisztázzuk, hogy valamilyen csoport, vagy személy így is úgy is hat rád. Ezzel tisztában kell lennünk. 

Okosokra az okosok hatnak, focisokra a focisok, keresztyénekre a keresztyének. De nem mindegy, 

hogy milyen csoport, nem mindegy, hogy kiknek engeded ezt meg. 

Sajnos sokszor a keresztyéneknél is megfigyelhető egyfajta negatív csoportnyomás. Vannak 

ugyanis a mindent értők és a kételkedők. A mindent értők általában vállszélességgel állnak ki egy 

véleményük mellet, meg vannak győződve arról, hogy az az igaz és nincs más igazság mellette. A 

kételkedőket pedig könnyen befolyásolják is igába hajtják. Nagy veszély, ha egy lelkész beleesik az 

egyik vagy másik kategóriába, mert vagy befolyásolja a híveket (és Isten Igéjét, annak teljes igazságát 

elfelejti), vagy őt befolyásolják a hívek. 

(Előadónak – Bővebben utána olvashatsz a következő helyen: http://www.ujragondolo.hu/a-

mindent-ertok-es-a-ketelkedok/) 

A nyájszellem felé vezető első lépés talán az lenne, ha felvállalnánk azt, hogy vannak olyan 

dolgok, amelyeket mi sem tudunk. Vannak a Bibliában olyan részei, amelyeket nem érthetek. S ha ezt 

felvállalom, akkor megtettem az első lépést afelé, hogy közösségben gondolkodjak. Ha ilyenkor 

segítséget és magyarázatot kérek, akkor a jó úton indultam el. 

 

Média hatása! 7.dia 

Úgy gondolom, hogy ezt szinte magyarázni sem kell, de azért egy kicsit beszéljünk róla. 

Gyermekkorban! Nekem is olyan kell, mint a szomszédnak, mert neki megvették azt, amit 

reklámoztak a TV-ben, akkor nekem is vegyék meg. Az én gyermekkoromban mindenki a Dragon Ball-

t nézte, később pedig a Pokémont. Én is néztem, pedig nem szerettem, de nem akartam lemaradni.  

Reklámok hatása! Azokat a dolgokat vesszük meg szívesebben, amit láttunk már 1-2 

reklámban, mert arról azt hisszük, hogy jó, pedig lehet, hogy nem. A reklámokban egy 

aranyérkenőcsöt is úgy mutatnak be, hogy az embernek kedve támad beteg lenni. 

Párválasztásban! „Ha nem vagy olyan, mint Jose Armando (ejtsd: hoszé), akkor nem kellesz.” 

Szexualitásban! Nem azt kapjuk majd, amit ott látunk. Annak ellenére nézzük, mert azt 

hisszük, majd a feleségünkkel is olyan lesz, mint amilyen a képernyőn szereplő nőnek és férfinak. 

Ebből nagyon sok válás van, a mai világban. Mert a férfi elképzelte, a felnőtt filmekben úgy látta, de 

messze nem az volt a feleségével az ágyban. 

Kedves Fiatalok! Nagyon sok mindent felsoroltam és több példát hoztam fel idáig a 

csoportnyomásról, klikkesedésről, s most a médiáról beszéltünk. Én hiszem, hogy mégis tudunk tenni 

az ilyen rossz folyamatok ellen. S tudunk változtatni az életünkön Isten segítségével és kegyelmével, 

másként nem! Ahogyan az előadásom elején mondtam, van egy másik alternatíva, lehetőség is. Isten 

nyájához tarozni. S ne gondoljátok, hogy ez egy amolyan szent fogalom, amelyet csak az idősebb 

emberek ismernek. Isten nyája, a gyülekezet, az ifi, a tiétek és olyan lesz, amilyenné ti teszitek, s 

olyanná válik, amilyen hatással ti vagytok rá.  
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8. dia 

Azt mondod, hogy jó neked ez az állapot? Hadd említsek néhány érvet, hogy miért ne akarj 

csupán egy elhanyagolható tag lenni a sok közül, aki beolvadhatsz egy tőled egyébként idegen 

csoportba! 

Istent neked is adott talentumokat, jó adottságokat. Lehet, hogy ezeket elnyomod 

önmagadban, mert nincs rá szüksége az embereknek, vagy a környezetednek. De Isten azt akarja, 

hogy ezeket kibontakoztasd! 

Neked is vannak jó gondolataid, lehetnek jó ötleteid, nem csak a barátnak, vagy a 

barátnőnek. 

Isten kegyelméből te is tudsz dönteni. Miért akarnád akkor, hogy mások döntsék el 

helyetted, hogy mit vegyél fel, vagy hogyan öltözködj. 

 

9. dia 

Igeszakasz felolvasása: János 10, 1-5. és 11-15. 

10. dia 

Miért jó a nyájhoz tartozni? Mit kaphatunk? Milyen előjogaink lehetnek? 

- Van Pásztorunk, akinek ismerjük a hangját! 

Nem vagyunk egyedül az élet legnehezebb időszakaiban sem. Nem vagyunk egyedül egy szakítás 

után, vagy egy fontos barát elvesztése után. Ha egy barátban csalódunk is, a Pásztorban biztos, hogy 

nem fogunk. Ismerhetjük a hangját, mert ez egy összetéveszthetetlen hang, amely mindig szól majd 

hozzánk. 

- A Pásztor ismer! 

Egyértelmű útmutatást kapunk Tőle, mert ismer bennünket. Nem csupán tanácsokat osztogat, 

hanem vezet. Valós problémákra valós választ ad. Ha a lelkipásztor olykor elbeszél is a fejünk fölött a 

szószéken, de Krisztus valós megoldást kínál. Higgyétek el, a lelkipásztorokat is használja, a sokszor 

unalmas prédikációk ellenére. És titeket is használni fog mások életében.  

- Együtt követjük Őt! 

Nem azért, mert nagy a csoportnyomás, nem azért mert mások mondják, hanem azért mert 

tapasztaljuk, hogy ez a hang és vezetés jó és kell nekünk.  

- Közösség! 

Egyáltalán nem egy tökéletes közösség, de egy olyan csoport, amelyben beismerhetjük a 

hibáinkat, a gyengeségünket. Nem kell mindig a szépet mutatni. Ha fájdalom van bennem, akkor arról 

beszélhetek, ha örülök, akkor azt oszthatom meg. De vannak mellettem testvérek, barátok, akik 

meghallgatnak. 

- Szabadságot kapunk! 

Szabadságot kapunk arra nézve, hogy nem muszáj mások hülyeségét követni. Szabad leszek arra 

nézve, hogy Isten Igéje formáljon. Szabad immár nemet mondani az alkalmi szexpartnerre, aki a 

kiégés mellett, egy nemi betegséggel is meglephet. Szabad nemet mondani a harmadik üveg sörre és 

a másnapi fejfájásra. Szabadságot kapok, amellyel élhetek. 

Döntsd el, hogy a csordát akarod növelni, egy akarsz lenni a tömegből, akit vagy számon tartanak 

vagy nem, vagy ezzel szemben Isten nyájának egy tagja akarsz lenni, aki mindezeket az előjogokat 

megkapja, és felélheti, aki fontos a Pásztornak, és akire figyelnek! 

 

Máté Richárd 
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Péntek délelőtt 

Hagyjál békén!!!  
 

Az előadás célja: Alkalmatlan vagyok Jézus követésére. Isten célja a formálásunkban, hogy követni 

tudjuk Őt. Rámutatni, hogy a formálódás az nem rossz ebben a korban, Isten azért formál, mert 

képessé akar tenni igazi értékekre (szeretet, jó kapcsolatok, boldogság,) azért formál, hogy hasznos 

legyél, boldogságra formál, képessé akar tenni, hogy boldog legyél, nem leszek tökéletes, de 

változom, állandó változást jelent, lesz bukás, lesz felállás is, és ezekben Isten formál.  

 

1. Rávezetés kérdésekkel: 

Emelje fel az a kezét, aki úgy érzi, élt már át sikereket az életében. Részletezzük néhány példával:  

- sikeres dolgozat? 

- sikeres úszni - tanulás? 

- sikeres főzés? 

- sikeres párkapcsolat? 

- sikeres baráti kapcsolatok? 

- sikeres (elismerést kiváltó) külső kinézet? 

- sikeres jövőkép? 

 

- Ki az, aki többnyire kudarcokat élt meg? (Sorolhatjuk a fentiek ellentétét, hozzátéve ötleteket) 

- Melyik élmény, érzés maradt meg benned leginkább? Miért? 

- Mit tanultál az átélt kudarcokból és sikerekből? Miért hasznos időnként elbukni? 

- Mit gondoltok, van-e értelme az olyan életnek, amely többnyire sikertelen (ezalatt azt értem, hogy 

nem kimagasló teljesítményű a sportban, a tanulásban, nem túl szép, nem túl csinos/izmos, félénk, 

visszahúzódó, stb.)? 

- Te kinek érzed magad: alapvetően sikeres vagy alapvetően sikertelen, kudarcokkal teljes embernek? 

- Mi alapján méred az értékességedet? 

 

2. Témakörbejárás 

Nem tudom, észrevetted-e már, hogy a legtöbb ember fordított pszichológiával működik. 

Vagyis: azt hisszük el, ami negatív, ahelyett, hogy a jó dolgokat hangsúlyoznánk magunkon, 

magunkban, a körülményeinkben, stb., és plusz másokról is gyorsabban el hisszük a rosszat, mint a 

jót (és hamarabb terjesztjük is). Ide tartozik a hamis énkép kialakulása olyan dolgok miatt, mint pl. 

valaki mondott egyszer egy megjegyzést rád (külsődről, belsődről, amit lehet, nem is gondolt 

komolyan), és te ezek után csak ennek az EGY embernek a szavai miatt kezdted utálni magad, és még 

azoknak sem hittél, akik szerettek és cáfolni igyekeztek a dolgot. Hamis kép magadról, elfordulás a 

környezetedtől, ISTENtől, és depresszió – ezek a következményei az ördögi gondolkodásmódnak.  

 

Hadd kérdezzem meg: hányszor láttad magad alkalmatlannak egy-egy feladat elvégzésére? 

Tudod, kétféle én-központúság létezik: az egyik az, amit szinte kivétel nélkül mindenki ismer, látott 

már – lehet, ő maga is ilyen:) – ez a magát túlzottan felmagasztaló, beképzelt ember típusa. Minden 

jó, amit ő csinál, amit ő gondol, ahogy ő kinéz, ő a téma mindenhol, ha pedig nem ő, akkor „kiakad”. 

A másik típust alapvetően nem nevezzük én-központúságnak, pedig az, egyértelműen. Bebizonyítom! 

Az olyan ember, aki állandóan azzal van elfoglalva, hogy ő mennyire csúnya, mennyire szerencsétlen, 
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rossz tanuló, alkalmatlan, szerinte őt nem szereti senki, mert nem is lehet őt szeretni, stb. UGYANAZT 

műveli, mint az előző, csak negatív irányban. És ráadásul MINDKÉT ember akadályoztatva van az 

ISTEN szolgálatában. Mi által? Önmaguk által. Az „én”- jük elállja az utat. 

ISTEN egészen mást készített az embernek. Nem nyálas beszéd akar ez lenni, hanem kipróbált 

mondatok, melyek mögött emberi életek vannak. ISTEN helyesen lát téged, jó „szemüveget” használ 

(a tiéd általában vagy túl rózsaszín, vagy fekete/szürke). Az Övé jó. Figyeld meg, miket mond rólad a 

Szentírásban a 139. zsoltár; Ézsaiás 44,21b; stb. 

 

2. Ahhoz, hogy megértsd, milyennek lát Isten, látnod kell, mik tett érted. Akit nem szeretünk, azért 

nem hozunk semmilyen áldozatot. Isten azonban hidat épített önmaga és az ember között, 

szeretetből. Az eszköz ehhez Krisztus volt, külső jelképe pedig a kereszt, amelynek függőleges szára 

összeköti az eget a földdel, a vízszintes embert emberrel. A Tízparancsolat is ilyesmit „dolgoz fel”: 1-

4. parancsolat ISTEN - ember viszonyáról, 5-10: ember-ember viszonyáról szól. Hídépítés minden, ami 

a Bibliában megíratott. Az ígéretek is, de a parancsolatok is. Mindezek tudatában belegondoltál már, 

mit jelent a kegyelem? Mit jelent az, amit Isten az emberré-létben megtett? Isteni létből emberi, azaz 

– talán így fogalmaznám meg - „véges”, „kötött” létbe jött le, csak azért, hogy megváltson bennünket 

a bűn átkától (vagyis, hogy a bűn megfoganva halált nemz). Figyelj:  

 

Videó: HÍD – az Atya szeretete:  

http://www.kegyelem.net/videok/inspiralo/hid-az-atya-szeretete-video_98f453eb2.html 

 

Ha belegondolunk, Isten milyen sokat adott értünk, és milyen sok dolgot ad az óta is, 

hányszor bocsát meg, hányszor segít, hányszor állít helyre, remélhetőleg elcsitulnak bennünk azok a 

gondolatok, amelyek Őt ítélő, kemény, szigorú bíróként emlegetik. Gondolj kicsit arra, hogy Isten, a 

Mindenható lenézett a földre, és látta, hogy az emberek, akiket mindennél jobban szeret, és akiket 

saját képére és hasonlatosságára teremtett, és a maga dicsőségével ajándékozott meg, vakon 

menetelnek a halál, a kárhozat felé. És még csak nem is tudnak róla – vagy nem akarnak róla tudni. 

Mert jobban érdekli őket a pénz, az érdek, a siker, a testi örömök megélése. Istennek annyira fáj a 

bűn, hogy Jézus Krisztusban lejött (értsd jól a hasonlatot: olyan, mintha te hangya-létbe születnél), 

hogy a világ összes bűnét magára vegye, elviselje helyettük (helyetted) a büntetést, csak azért, hogy 

te élhess.  

Nem lehet azonban ennél a pontnál befejezni. Ez többről és részletesebb munkáról szól. Az 

emberek ugyanis – mint ahogy olvashatod/hallhatod az evangéliumokból – Istennek ezt a csodálatos 

tettét semmibe vették, és egyszerűen nem érdekelte őket. Minden ember a bűn miatt immúnissá 

vált Isten kegyelmére. Isten a Szentlelke által elkezdi kimunkálni, hogy az embernek „eljusson” Isten 

ajándéka. A „vakságából” meggyógyítja. Ehhez pedig gyakran nehéz utakon keresztül vezeti el, 

szenvedéseken edzi, mert így lesz értékessé, igazivá a „mű”. 

 

Powerpointban: A teáscsésze (www.csendespercek.hu/pps/a_teascsesze.pps ) 

 

 Mit jelent ISTEN formáló ereje? Miért kell formálódnunk? (nem vagyunk jók úgy, ahogy 

vagyunk? :) Mi ISTEN célja? Ha azt mondja Isten, hogy szeret minket, miért kell akkor formálnia? 

Miért kell fájó pontokat érintenie? Nekünk kedves dolgokat elvennie? Miért mondja, hogy így 

vagyunk neki értékesek, ahogy vagyunk, és közben rengeteg parancsolattal tiltja a szabad életet? 

(„szabad” alatt a mai, ún. világias felfogást értem). Nagyon fontos tudnod, és akár minden reggel, 
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minden nap, minden nehézség közepette hangsúlyoznod, hogy Isten nem téged nem szeret, hanem a 

bűnt. Isten gyűlöli a bűnt és szereti a bűnöst. Az Ő szentsége nem tűi meg a szennyet, a mocskot, a 

bűnös titkokat, kívánságokat. Ahhoz, hogy az az ember légy, akinek Ő eltervezett, és aki valójában te 

is szeretnél lenni, a rád rakódott bűnöket, ezt a „szennyet” el kell távolítania. Ez fájdalommal jár, 

mert sokszor nem érted, és sokszor ragaszkodsz hozzájuk. A szentséged azonban azon áll vagy bukik, 

hogy az Isten kérésére elengedsz-e dolgokat – akár embereket is –, amelyek akadályoznak téged 

abban, hogy igazán, testestől-lelkestől az Úr tulajdona légy (vagyis az általad alkotott „bálványok” 

helyett az élő Istent kezded el imádni szóban, gondolatban, tettekben). 

Van ennek egy másik formája is, amikor Isten tényleg nem azért próbál valakit, nem azért 

tesz be a „kohóba” (mint a powerpoinban is láttátok), mert az a személy bűnös, és így kell 

„megtisztítania”.  

Jób története nem egy szokványos életút. Gyenge idegzetűeknek nem ajánlott:) Róla 

érdemes annyit megjegyezni, hogy mindenét elvesztette, és megtagadhatta volna ISTENt, de nem 

tette meg. A szörnyű csapások előtt is istenfélő, feddhetetlen ember volt, de utána egy olyan 

személyes kapcsolat alakult ki közötte és ISTEN között, mint soha azelőtt (plusz: minden elveszített 

értékét visszakapta később). Miértjei voltak, fel is tette őket szabadon ISTEN előtt, és megkapta rá a 

válaszokat. Elhallgatott akkor, amikor megszólalt az ISTEN, és elmondta, ki Ő. A 73. Zsoltár is ilyen 

„lenyugtató” tud lenni, amikor úgy olvassuk, hogy átéljük a szavait.  

 

Miért formál az ISTEN?  

Miért pont engem akar használni?  

Miért épp nekem kell csinálnom? 

 - nem baj, ha felteszed ezeket a kérdéseket, csak az a fontos, hogy ISTENnek tedd fel. Ő, így 

vagy úgy, válaszol rájuk. Ne adj javaslatokat, hogy ha már formál, akkor azt a te ötleteid alapján 

tegye, hanem hagyd, hogy úgy alakítson, ahogyan akar. Ő jobban szeret téged, és jobban is ismer, 

mint te magadat. És velünk ellentétben Ő látja, miből mi fog kisülni, míg mi nem látunk tovább az 

orrunknál sem.  

Isten azért formál, mert képessé akar tenni igazi értékekre (szeretet, jó kapcsolatok, 

boldogság,) azért formál, hogy hasznos legyél. De nem ebben a gonosz „világi” értelemben (tudod, a 

világ szerint az éljen, aki hasznos, hasznot hoz. Ezért akár kimondják, akár nem, a világ szerint 

gondolkodók szemében a munkára, „hasznosságra” úgymond képtelen emberek (idősek, betegek, 

fogyatékos emberek, stb.) jobb lenne, ha már meghalnának, mert így csak „terhet” jelentenek a 

társadalom életében)... ISTEN hasznosság-látása más. Ő épít, és a legjobb, hogy nem az erőnk, meg 

képességeink szerint (bár azok is az Ő eszközei), hanem gyengeségünk, úgymond erőtlenségünk által. 

Ő boldogságra formál, képessé akar tenni, hogy boldog legyél, de nem múló, „happy end”- es, nyálas 

boldogsággal, hanem azzal az igazi, tényleg el-nem-múló, isteni boldogsággal. Ami akkor is látszik, 

amikor könnyes a szemed, és fáj valahol, mert ez a boldogság belülről fakad (Pál apostol így írja: 

„Mindenkor örüljetek!” - ezt Gyökössy Endre bácsi úgy fogalmazta át: „mégis-öröm”), és forrása 

felülről jön:) 

Minden arcra-esés megtanít, hol voltam figyelmetlen. Persze, van, amit nem lehet kivédeni, 

ami jön, mástól, de ugyanúgy tanít, jobbít, mélyít. Csak nem mindegy, mit. Ismerek olyan embert, aki 

egyes szenvedések miatt lett majdhogynem istentagadóan keserűvé. Beleragadt a „miért?”- ek 

mocsarába, és nem képes kimászni belőlük. Néha úgy tesz, mint aki nem is akar kimászni már. 

Kényelmes hagyni az ó-ember tombolását. Csak az a baj, hogy ez a kárhozat útja. A régi, bűnös 



55 
 

természetet újra és újra meg kell tagadni. FŐLEG a szenvedések, próbák idején, mert ilyenkor a sátán 

külön feljogosítva érzi magát arra, hogy eltérítsen Krisztustól.  

Minden bukás magában hordozza a felállás lehetőségét. Mert nincs olyan mély gödör, amiből 

Isten ne tudna kihozni: „Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a 

kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni.” (I. Kor. 10,13) 

Nagyon sokan küzdenek azzal, hogy nem érzik magukat „elég”- nek. Ezt közvetítik felénk otthon, a 

szülők, a tanárok, a világ. De ez nem azért van, mert tényleg ez a helyzet. A szüleink és tanáraink 

valójában pozitív javulásunk érdekében igyekeznek rábírni minket valamire (takarítás, jobb jegyek, 

szorgalom, stb.), a világ azonban legtöbbször sátáni gondolatok alapján működik, és ezt is 

hangsúlyozza. Ha valamiért nem vagy elég, az az, hogy elhiszed ezeket a hazugságokat. És a 

legnagyobb baj, hogy Istenről is azt hiszed, hogy ki akar veled szúrni.  

Előfordult már, hogy magadban – de lehet, hangosan is – kimondtad Istennek, hogy Hagyj 

már békén?!  Mint a durcás gyerek a képen. Érezted már, hogy ha szeretne, nem kellene 

szenvedésekkel próbálnia? Nem kellene állandóan neked cipelned mindent? Nos, az igazság az, hogy 

nem kell tényleg mindent cipelned, ami épp a hátadon van (vagy a könyöködön jön ki), mert sok 

dolgot közülük te magad pakoltál magadra. A másik dolog pedig az, hogy Isten nem szereti, ha az övéi 

szenvednek. És korántsem az a célja, hogy kikészítsen, hanem inkább, hogy felkészítsen valamire. 

Formál, alakít, csiszol, hogy egyre „istenképűbb” légy. Rajtad keresztül tud munkálkodni, de ahhoz, 

hogy amit Ő tervezett, végbe menjen, sokszor rajtad kell alakítania. Egyetlen gyümölcsfa sem fog 

szép gyümölcsöket teremni, ha nem metszik meg, ha nem gondozzák. A gyémánt sem egyéb első 

ránézésre, mint egy kő, itt-ott kicsillanó részekkel. Rengeteg munka van vele addig, amíg az lesz 

belőle, ami.   

Amíg az „éned”, a vágyaid, a saját akaratod, a bálványaid állnak életed középpontjában, addig 

nem vagy használható. Addig csak élsz, de valójában céltalanul, haszontalanul. ISTEN formálásában 

ne a fájdalomra, hanem a jövőben tapasztalható (és sokszor közben is látható) csodákra nézz. Arra, 

hogy mennyire tuti, hogy a hatalmas világteremtő ISTEN keze formál téged, aki bár sokak szerint csak 

számadat, és valójában Istenhez képest csak egy porszem vagy, de mégis annyira felmagasztalt, hogy 

az Isten lakozást vesz benne(d), és téged ajándékoz meg az örök élettel. Hát mi ez, ha nem csoda? Mi 

ez, ha nem szeretet? Azt hiszem, ezek után nem érdemes, és szégyen azt mondani Istennek, hogy 

hagyjon békén!  

Minden egyes sikeres formálás ISTEN dicsőségét mutatja. Minden egyes formálás olyan, mint 

egy esély megadása a nem „tökéleteseknek” (azaz nekünk). Természetes, hogy ha a gyengeségeidre, 

meg a nehézségekre nézel, elbuksz, viszont, ha ISTENre, akkor győztes leszel.  

Előtted a választás, itt és most: hogyan mész tovább? ISTEN különleges dolgokat „tett félre” 

neked, ugye átveszed? :) 

 

Magyar Katalin 
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Péntek délután 

Csók és könny 
 

1. dia 

Az előadás célja: természetes dolog az, hogy a fiatalokat ebben a korban egyre jobban érdekli a 

szerelem, a szexualitás, a saját testük. Fizikai és szellemi változásokon mennek keresztül, dolgoznak a 

nemi hormonok, ami jócskán össze is zavarja őket. A médiából töménytelen információt vesznek fel a 

szerelemmel, a nemiséggel kapcsolatban, amik sajnos elenyésző mértékben hiteles és egészséges 

információkból állnak. Fontos az, hogy kapjanak tőlünk egy hiteles, egészséges képet a szexualitásról. 

Őszinteséget várnak tőlünk. Nem szabad hát prűdnek lennünk, és nem beszélni nekik őszintén erről a 

fontos kérdésről, ami nagyon sikamlóssá és bajok forrásává is válhat az életükben, ha nem tudják, 

hova tegyék, hogyan éljenek vele. 

Bevezető:  

Két virág beszélget: 

Első: Te olyan szép vagy! 

Második: Te is jól nézel ki! 

Első: Te, nekem annyira tetszel! 

Második: Én is szívesen megismerkednék veled. 

Első: szeretnéd, hogy szóljak a méhecskének? 

Emelje fel a kezét az, aki volt már szerelmes közületek? 

Emelje fel az, aki úgy gondolja, hogy lesz szerelmes? 

Most az, aki tudja is, mi a szerelem? 

 Nyilvánvaló, hogy foglalkoztat titeket a szerelem, és minden, ami hozzátartozik, mert ebben a 

korban, amiben most vagytok fontos kérdés számotokra. Ilyenkor kezdtek szerelmesek lenni. Ilyenkor 

kezdtek a másik nem iránt intenzíven érdeklődni. Ekkor kezdenek bennetek felgerjedni a testi és a 

lelki vágyak a másik nem iránt. 

De biztos tisztában vagytok arról, hogy miről is van szó? 

Tisztában vagytok azzal, hogy mi játszódik le bennetek? 

2. dia 

Meg tudjátok mondani, honnan kapják a mai fiatalok a legtöbb információt a szerelemről és a 

szexualitásról? 

A médiából: 

Csakhogy van egy pár baj ezzel a forrással: 

• Legtöbbször nem igazán hiteles (nem azt adja, ami a valóság) 

• Egyoldalú információt közöl (pl. a szabados szexet, mint a világ legtermészetesebb dolgát 

tárja elénk, nem beszélve a veszélyekről) 

És a fiatalok legtöbbje ebből tanulja meg, mi a szerelem, mi a szex, és ez alapján rendezi be az 

élete ezen területeit, amiből később sok baj származhat: válás, nem kívánt terhesség, tönkrement 

családok, lelki sérülések, nemi betegségek stb. Aztán felteszik maguknak a kérdést, nem is ezt 

akartuk, hogy történhetett ez? Ott volt a baj, hogy hamis értékek alapján bántak vele. 

3.dia 

Ezért szeretnék most nektek arról beszélni, mit gondol Isten? 

Miért pont Isten? Mert az életet Ő adta, és Ő tudja is, hogyan kell használni. Ha hiteles forrást 

keresel, akkor keresd az Istent, mert Ő beszél erről, és Ő nem csap be, a javunkat akarja. 
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4. dia 

Mi a szerelem? (Tegyük fel a kérdést nekik, és hagyjunk 2-3 percet, hogy válaszolhassanak rá.) 

Több oldalról is megközelíthetjük a választ: 

4.dia/1 
1Filozofikus hozzáállás: Álmodozz, és gondolj szépeket (Platón). A szerelem, az valami lelki, 

romantikus dolog, szépeket gondolunk, és érzünk, álmodozunk arról, akit szeretünk. Innen ered a 

Plátói szerelem eszméje is. „Szeretlek a lelkemmel.” Platón szerint a valóság az ideák világa. Amit mi 

érzékelünk, az csak árnykép. 

De plátói szerelemről nincs szó a Bibliában! 

4.dia/2 

Romantikus, avagy fatalista hozzáállás: A szerelem, egy rajtunk kívül álló hatalom, amely akaratunk 

ellenére magával ragad.   

„Nem tehetek arról, hogy beleszerettem" - mentegetőzik a fatalista. 

A sorsszerűség gondolata igazolhatja a bűnt is. „Ki tehet arról, hogy Ámor kibe lövi a nyilat?" 

A jelszó: „Ki vagy szolgáltatva, nem tehetsz semmit." Természetesen a romantikus szerelem sem 

bibliai 

5. dia/1 

Fizikai/kémiai: A szerelem nem más, mint az agyunkban lejátszódó kémiai reakció terméke - C6H5-

CH(NH2)-CH3 (phenilaetilamin).  Amikor valaki szerelmes, ennek az anyagnak a koncentrációja 

megnő a vérében. 

5.dia/2  

Freudista hozzáállás: A szerelem = egy állati ösztön szublimációja (szellemivé átalakított formája). 

Darwin azt állította: az ember lényegében állat. 

Freud: az embert éppúgy az ösztönei vezetik, mint az állatot. A cél: kielégülés egy ösztön-

tárgyon. Tehát a szerelem nem más, mint nemi vágyaink beteljesítése. 

„Olyan vagy nekem, mint egy ízletes sonkás zsömle. Arra kellesz, hogy kielégüljek veled." „Ha 

megunom a sonkás zsömlét, jöhet a sajtos omlett." A hűségnek ebben a szemléletben nincs semmi 

értelme. 

Jelszó: „Éld ki, elégítsd ki!" Ha ez igaz, mi következik ebből? Gondold végig: akibe most te 

szerelmes vagy, az a te számodra ösztön tárgy. De te is ösztön tárgy vagy annak, aki téged szeret. 

Ezzel a szerelem - bármilyen furcsa - személytelenné válik. 

Magától értetődő, hogy a szerelem ilyen szemlélete is távol áll a bibliai gondolkodástól. 

6.dia 

És mit tanít a Biblia? 

A szerelem a szeretetnek az a formája, amit csak egyvalaki iránt táplálhatsz, (nem 

szeretheted olyan módon szomszédot, vagy anyukádat, mint a szerelmedet) azért, mert a szeretet-e 

formájának egyedi elemei vannak, konkrétan a testi szerelem. 

A Biblia a szerelmet a halálhoz és a sírhoz (a kemény, sziklába vájt sírhoz) hasonlítja (Énekek 

8,6). Isten irántunk való szeretete (szerelme) is a halálban és a sírban lett nyilvánvalóvá számunkra 

(Róm 5,8). 

7. dia 

Miből áll a szerelem? 

                                                           
1
 Dr. Pálhegyi Ferenc – Keresztyén házasság, Kálvin kiadó, Budapest 2002 
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Hát nem abból a bizonyos rózsaszín ködből, amitől megszűnik körülöttem a világ, csak őt 

látom. Úgy viselkedem, mint béka a kígyó előtt.  

Vagy olyannak látom a másikat, amilyennek látni szeretném. Belevetítem az álmaimat, 

vágyaimat, rávetítem a bennem élő, tökéletes lány (vagy fiú) képét. 

Mindkét jelenség valóságtorzítás. Úgy nevezik őket, hogy csőlátás, és projekció (kivetítés). 

8.dia 

Az igazi szerelemnek három fontos alkotóeleme van: 

Feltétel nélküli szeretet (agapé) – Az ember Isten képére teremtetett (1 Móz 1,27). Ezért 

szerelemben és házasságban Isten lényét kell tükröznünk. Hogy ezt tehessük, szakítanunk kell az 

önzéssel, mert Isten lényege a szeretet (1Jn 4,8). Az isteni szeretet (agapé) = - feltétlen elfogadás  

(akkor is, ha öreg és beteg lesz); 

- feltétlen odaadás (életét adja) 

- független a hangulattól és az érzelmektől - TETT 

- független a másik viselkedésétől és viszont szeretetétől is 

- nem „én", hanem „te"- központú, és ezért személyes 

A baráti érzés (filia) – a szerelmed fontos, hogy a barátod is legyen, akiben megbízol, és, aki 

megbízik benned, akivel jól érzed magad, akivel sokat beszélgetsz és vannak közös dolgaid. 

Testi szerelem (erosz): Biblia nem plátói, hanem testi szerelemről beszél. 

„Domború csípőid ékszerekhez hasonlók... Tested búzahalom... Két melled, mint két őzike... Nyakad 

elefántcsonttorony... Szemeid hesbóni tavak... Orrod, mint a Libánon tornya... 

(Énekek éneke 7,1 -10) 

Az igazi szerelemhez hozzátartozik a nemiség is. Teljességre akkor jut a szerelem, ha abban 

benne van a testi szerelem is, de mondhatnám úgy is, hogy az igazi szerelem a házasságban teljesedik 

be (hisz normál esetben itt lép be a kapcsolatba az erosz, a testi szerelem). Hozzá kell tegyem, ha a 

szerelem következménye nem házasság, akkor az hiábavaló szerelem. 

Ha e három közül valamelyik hiányzik, azt nem nevezhetjük igazi szerelemnek. 

Ha hiányzik az agapé, az nem más, mint egy átlagos testi kapcsolat 

Ha hiányzik a filia, akkor egy tartalom nélküli kapcsolat 

Ha hiányzik az erosz, hát akkor az nem is szerelem, hanem barátság. 

De vigyázat! 

Nagyon fontos ebben a sorrend. 

Mert, hogy szerelmes akarsz lenni az, tény, viszont az igazi szerelem kialakulásához idő kell, 

és elengedhetetlen a sorrend. 

Mi a helyes sorrend? 

Szemléletesen fejezi ki ezt Getz ábrája: 

A mi szerelmünk egymás iránt akkor tükrözi Isten képét, ha a testi vonzalmat és a baráti 

érzést az isteni szeretet védőburka veszi körül. 

Az a helyzet, hogy ha párkapcsolatba kerülsz valakivel, előbb utóbb (a tapasztalat az, hogy 

előbb) belép a kapcsolatba az Erosz, a testi szerelem, ami önmagában nem rossz dolog, de ha rossz 

helyen van, az sok problémát okoz. 

Mondok nektek egy példát, ami talán egy kicsit vulgáris, mégis nagyon jól szemlélteti, miről is 

beszélek: Képzeld el, hogy hasmenésed van, és széntabletta helyett hashajtót veszel be. Nem túl 

kellemes meglepetésben lesz részed. Rossz dolog rossz helyen.  

9. dia 

Akkor beszéljünk most arról, hogy mi is a helyzet a szexualitással: 
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Egy néhány dolgot tisztázzunk le! 

A szex önmagában nem bűn! 

Isten ajándéka. Azért adta, hogy éljünk vele. 

De, és itt van az a de, amit nem szeretünk hallani, de attól még igaz. 

Nem csak úgy adta, hanem adott hozzá ideális körülményeket. A házasságot. 10.dia 

• Nem mindegy, hogy hol csinálod: A hitvesi ágyban, vagy egy diszkó vécéjében. 

• Nem mindegy, hogy mikor csinálod: Házasság előtt, vagy házasság után. 

• Nem mindegy, hogy kivel csinálod: a feleségeddel, vagy egy alkalmi valakivel. 

• Nem mindegy, hogy miért csinálod: szerelemből, vagy, hogy a vágyaidat kielégítsd. 

11. dia 

Mondhatnátok: Na, már megint ezzel jönnek! 

1. Miért baj az, ha házasságon kívül szexelünk? 

2. Most vágyok a szexre, mi a baj ezzel? 

3. Miért ne lehetne kipróbálni, mi baj származhat belőle? 

4. Miért tiltja mégis az Isten a szexet, ha az olyan jó dolog, ha ajándék? 

5. Olvastam a Bibliát, és nincs benne, hogy házasság előtt nem lehet szexelni. (Itt meg kell 

jegyeznem, hogy szó szerint tényleg nincs leírva, viszont ha a paráznaság fogalmát 

nézzük, ami a házasságtörést jelenti, akkor ez nem lehet kiskapu. Ádámnál és Évánál azt 

mondja az ige, hogy lesznek ketten egy testté, és ott az ószövetségben nem a 

közjegyzőnél, meg a templomban kezdődött a házasság, hanem ott, hogy összebújtak, 

lettek ketten egy testté, és itt az Ószövetségben adja Isten a „ne paráználkodj” parancsot. 

Tehát, ha ketten egy testé leszek valakivel, aztán másvalakivel, paráználkodtam. Ha a 

feleségem előtt lefeküdtem valakivel, házasságot törtem.) 

6. Olyan szerelmesek vagyunk. Úgyis összeházasodunk előbb-útóbb, miért ne csináljuk 

12. dia 

Tudjátok, Isten nem szívatni akar minket, hanem megvédeni. 

10 okot is mondok, miért lehet veszélyes a házasságon kívüli szex: 13. dia 

1. Megőrizd magad a csalódástól 

2. Megőrizd magad annak, aki majd igazán szeret. A szüzesség nagy ajándék és csak egyszer 

adhatod oda. Szerintem nem mindegy, kinek adod. 

3. Tiszta legyen a lelkiismereted 

4. Megőrizd magad a lelki sebektől 

5. Ha valakivel lefekszel, az egész történetéve fekszel le  

14. dia 

6. Ha valakivel lefekszel, az egész kórtörténetéve fekszel le 

7. Megőrizd magad a nem kívánt terhességtől 

8. Megőrizd magad a rossz döntésektől (Házasság rossz emberrel, abortusz) 

9. Megmaradjon a jó híred 

10. Egészséges maradjon az énképed és az önbecsülésed. 

15. dia 

Tudjátok, azok a bizonyos források, amikből mi az információinkat szerezzük a szexről, csak 

egy oldalt mutatnak be. Túlidealizálják a szexualitást, és úgy írják le, mint: 

• a boldogsághoz nélkülözhetetlen dolgot;  

• mint egy olyan hétköznapi dolgot, ami nélkül nem lehet élni;  

• a szüzességet, mint egy kellemetlen valamit, amitől minél hamarabb meg kell szabadulni; 
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• a sok szexpartnert, mint dicsőség és elismerés forrását. 

• mint egy átlagos párkapcsolat fő elemét. 

• mint a szeretet bizonyítékát. 

De nem beszélnek arról, mit okoz: Isten nem véletlenül helyezte a házasságba a szexet. 

Ha nem helyén lép be a szex a szerelembe, akkor megfojtja a kommunikációt, ami elengedhetetlen az 

igai barátság kialakulásához, ami pedig a szerelem egyik fő alkotóeleme. Az igazi barátság pedig kell 

ahhoz, hogy a másik félt feltétel nélkül szeretni tudd. 

Ezek nélkül nem marad más, csak önzés, féltékenység, bizalmatlanság-amiből gyötrelem lesz, 

ami pedig megmérgezi a kapcsolatot. 

Tudtátok, hogy manapság a házasságok fele válással végződik, és azok közül, akik együtt 

maradnak csak egy kicsi részük boldog és elégedett a párjával. 

Biztos vagyok benne, hogy mindez azért van, mert házasság előtt szexeltek, ez volt a 

középpontban, a testi szerelem, ami nem engedte kialakulni az igazi szerelmet, és így nem is tanulták 

meg értékelni, ismerni, elfogadni és kibírni egymást. 

16. dia 

Mit lehet akkor levonni következtetésként? 

Véleményem szerint régebben nem volt ennyi gond a szerelemmel, később kezdtek el 

szerelmesek, lenni az emberek, olyan korukban, amikor már aktuális volt, a családalapítás előtt. 

Ma meg túl korán akarunk szerelmesnek lenni. 

Szerepe van ebben a már annyit emlegetett médiának, mert hát mindenhonnan ez dől: a 

filmekből, a zenéből, a műsorokból. Már az óvodában azzal tukmálják a gyerekeket, hogy „ki a 

szerelmed?” Mesterségesen felkorbácsolják benned az igényt a szerelemre és a vágyat a szexre. 

Aztán ott van a kortárs csoport, akiknek a véleményére jobban adtok, mint a szüleitekére. Ha 

még nem voltál, vagy nem vagy szerelmes a kortársaid mércéje szerint, akkor lúzer vagy. Ha 14-

évesen még nem csókolóztál, lúzer vagy, ha még szűz vagy lúzer vagy. És hát ki akar lúzer lenni? 

Senki! 

De tudod, nem csak azzal kellene foglalkoznod, hogy lúzernek tartanak-e, hanem azzal is, 

hogy egészséges felnőtt akarsz-e lenni. Igazi kapcsolatot akarsz, vagy olyat, ami a pillanatnyi 

vágyaidat kielégíti. 

Isten ajándéka a szerelem. És lehet szerelmesnek lenni, nem bűn! Viszont érdemes azon 

elgondolkodnod, hogy nem korai-e a szerelem a te korodban. Jó ezt könnyű mondani, tudom, de 

mégis azt mondom, hogy nem érdemes siettetni a szerelmet. 

Miért?  

Mert ha túl korán kezdet, lehetetlen elkerülni azokat a veszélyeket, amikről szó volt. 

Előbb-utóbb nem lesz elég, ha megfogod a kedvesed kezét, a csók sem lesz elég, a tipi-tapi sem lesz 

elég, és mindennek a végén meg bámulsz majd, mint Ádám anyák napján. 

Persze attól még, hogy tisztában vagytok most már mindezekkel, attól még kíváncsiak lesztek, 

ki akarjátok próbálni, vágytok a nemi kapcsolatra, vagy engedtek az unszolásnak. de számoltok-e a 

veszélyekkel, mert, hogy azok vannak? Megéri kockáztatni, sok mindent elrontani? 

Maradj meg gyereknek és tinédzsernek, foglalkozz azzal, ami elsődleges a te szempontodból, 

a tanulással, a jellemed kialakulásával, és ne siettesd a szerelmet, úgyis eljön a maga idejében. 

És, ha eljön ez az idő, ne feledd, miből áll az igazi szerelem, és tartsd be az isteni sorrendet, 

hogy legyen egy minden szempontból egészséges párkapcsolatod. 

Adja meg az Isten neked, hogy így legyen! 

Kiss Bertalan 
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Csoportfoglalkozások 

 
Mielőtt bármelyik témába belekezdenének, állítsátok fel a rövid csoportszabályaitokat. Ezt 

közösen beszéljétek meg, de javasolt, hogy mindenképp legyen olyan szabály, hogy ami itt elhangzik, 

az nem megy ki a teremből (területről). Fontos, hogy legyen egy alapfokú bizalmuk egymás irányába, 

még akkor is, ha csak rövid ideig egy csapat, és nem ismerik egymást. Lehet beszélni a késésekről is, 

vagy arról, hogy kötelező-e minden játékba bevonódni (lehet, hogy valamelyik játék sért valakit, rossz 

emlékeket idéz, legyen meg a passzolás lehetősége). Miután megvannak az alapvető megegyezések, 

kezdődhet az ismerkedés. 

 

Hétfő: 

Délelőtt - Senki sem kérdezte, akarok-e élni! 

A foglalkozás célja: Megértetni a fiatalokkal, hogy az embereket nem mérhetjük kilóra, vagy 

sikereik, vagy egyéb emberek által kreált tulajdonságok alapján, hanem mindannyian értékes, Isten 

által szeretett emberek vagyunk. 

1. Ismerkedés: Sorba menjenek az emberek, és mindenki mondjon magáról egy olyan 

tulajdonságot, amit biztosan senki sem gondolt volna róla. A bemutatkozás tehát így néz ki: Pl. „Én 

Orsi vagyok, és engem arról jegyezzetek meg, hogy soha nem sírtam még filmen”. Ezután megyünk 

egy gyors kört a nevekkel, és kezdődhet a játék. 

2. Bemelegítő: szükség van egy pakli kártyára. Számoljuk meg, hogy hányan vannak, és 

válogassunk ki annyi királyt, dámát, jumbót és tizest, hogy mindegyikből legyenek legalább ketten. És 

legyen egy darab 2-es vagy 3-as lap. Ezt olyan csapattagnak adjuk, aki kicsit vagányabb, keményebb 

közöttük. Mindenkinek osszunk ki egy-egy kártyalapot, amit nem nézhetnek meg. A játék kezdetekor 

tegyék fel a kártyalapot a homlokukra és kezdjenek járkálni. Mindenkit a rangjának megfelelően kell 

üdvözölniük, de szavak nélkül. Ha valaki királyt lát, hajtson fejet, ha alacsonyabb rendű lapot, fordítsa 

el a fejét. A cél, hogy mindenki kitalálja, hogy neki milyen lapja van, és megtalálja a vele azonosakat a 

kapott köszönések, reakciók alapján. Hagyjuk még egy kicsit, hogy járkáljanak, és kiderül, hogy 

hogyan fognak viselkedni. A végén maradni fog egy alacsony lap, aki senkihez sem tartozik. Ekkor 

ültessük le őket, és röviden beszéljük át, hogy milyen érzés volt nagyon magas ranggal lenézni 

mindenkit, vagy legalacsonyabbként kitaszítottként mozogni a körben. Kérdezzük a véleményüket az 

ilyen megbélyegzésekről, embermérésekről. 

Tanács: hasznos, ha kitalálunk valamilyen keretmesét a játékhoz, mert hamarabb ráhangolódnak a 

feladatra. Pl. „Jótékonysági bálra hívlak meg titeket, ahová mindenki rangjának megfelelően, ezt 

erősen kimutatva, és érzékeltetve érkezik. Az emberek rögtön látják rajtatok, hogy mennyivel 

támogattátok a jeles rendezvényt, és ez alapján bánnak veletek. Igyekezzetek ti is eszerint mozogni 

közöttük, és ne engedjétek, hogy keveredjenek a rangok”+ ehhez megfelelő aláfestő zene. 

3. Mindenki válasszon magának egy embert, akit a legértékesebbnek tart a világon (lehet film, 

vagy mesehős is, nem muszáj valósnak lennie). Ezt mutassa meg röviden a csoport előtt, és indokolja 

meg, hogy mit tisztel úgy benne, miért tartja olyan sokra. 

Keretmese: A bál utáni konferencián vagytok, a meghívott, jeles vendégek, és ki kell 

választanotok, hogy ki képviselje az elkövetkező évben a szervezetet. Ki legyen a reklámarc. Ehhez az 

imént bemutatott emberek, és tulajdonságok alapján kell létrehoznotok a saját, ideális képviselő 

személyeteket. Erről készüljön valamilyen produktum: kisebb poszter, leírás, stb. (A csoportvezető 

háttérben van, figyeli a vitát, ki hogyan nyilvánul meg.) Fontos, hogy mindenki rakjon bele valamilyen 
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tulajdonságot. Majd a végén, ha kész vannak, vagy erős vita alakult ki, mozdítsuk ki őket a szituációból 

(kicsit váltsunk területet, ismételtessük el velük a bemutatkozó mondatokat (ha szükséges, a 

feszültség csökkentése érdekében), majd tegyük fel a feldolgozást segítő kérdéseket. Hogy érezted 

magad a játék közben? (dühített, untatott, lelkesített), miért volt nehéz közös megegyezésre jutni? Mi 

alapján döntöttétek el, hogy melyik tulajdonság értékesebb a másiknál? Mi alapján mondjátok azt, 

hogy ez egy ideális ember lett? Mi alapján mérjük az embereket? Miért érzünk kényszert arra, hogy 

mérjük az embereket? stb. 

 

Délután - Egyedül Isten, egyedüli Isten 

A foglalkozás célja: beszélni arról, hogy életük során valószínűleg nagyon sok vallással és vallású 

emberrel fognak találkozni, és ezt meg kell tanulniuk helyesen, keresztyén módon kezelni. Beszélni 

arról, hogy hogyan lehet megtalálni a középutat a nyitottság a tolerancia és a saját hitünk 

megtagadása között.  

1. Bemelegítő játék: aláfestő zenét kapcsolunk (valami kellemes pörgős zenét), és kiosztjuk a 

„köszönős kártyákat” (az alábbiakban csatolom a különböző országok és kultúrák köszönési szokásait 

leíró mondatokat). A feladatuk az, hogy járkáljanak a területen, és mindenki üdvözölje a kártyáján 

leírt módon a vele szembejövőket. Minél többel találkozzanak, igyekezzenek mindenkit üdvözölni. 

Amikor ketten üdvözlik egymást, kártyát cserélnek, és úgy mennek tovább. Ezzel ráhangolódnak a 

sokféleségre, kicsit kinyílik a szemük azzal kapcsolatban, hogy az emberek mennyire másak tudnak 

lenni. 

Külön fájlban csatolom a köszönéseket, csak nyomtatni kell. (cd-n megtalálható) 

2. Keretmese: „ti az óceánon lévő három különböző sziget lakói vagytok. Az utóbbi időben 

azonban kiderült, hogy a szigetek süllyedni kezdtek, és mivel néhány hónap múlva mindegyiket 

elnyeli az óceán, az összes népet egy negyedik szigetre kell költöztetni, hogy biztonságban élhessetek 

tovább. Az ENSZ mindent elintéz, amire szükségetek van, nektek csupán annyi a dolgotok, hogy 

megbeszéljétek egymással az együttlakás feltételeit, hogy hogyan tudtok majd békében egymás 

mellett élni. Ehhez egy-egy küldött jön mindegyik néptől, akik egy közös gyűlésen megvitatják a 

továbbiakat.” 

A következőkben háromfelé osztjuk a csoportot, és mindenki megkapja a saját törzsének a 

leírását, ami alapján majd magukat képviselniük kell. A csapatok előre megbeszélik, hogy miben 

engednek, mihez ragaszkodnak, hogyan akarnak viselkedni. Erre kapnak 5-6 percet, majd a küldöttek 

(csapatonként egy-egy ember) összeülnek a gyűlésre. Kb. 10 perc után újra visszatérhetnek a 

népükhöz konzultálni, majd még 10 percig vitáznak, beszélnek, és valamilyen közös kompromisszumra 

kell jutniuk, amit végül bemutatnak az ENSZ-nek. 

Ezt követően újra ki kell őket mozdítani, mindenki visszaül a körbe, valahová máshová, mint ahol 

eddig ült, és következik a feldolgozás. Hogyan érezték magukat, egyetértenek-e a 

kompromisszummal, mennyire volt nehéz engedni a saját álláspontjukból, mennyire voltak nyitottak, 

és lassan átvezetni a vallások felé. Mennyire vagyunk nyitottak a többi vallással szemben, valóban 

meghallgatjuk-e, ha valaki egy másik szokásról beszél nekünk, képesek vagyunk-e szeretetben 

elviselni őket stb. 

1. Népcsoport: Soha nem beszéltek úgy az emberekkel, hogy másfél méternél közelebb 

mennétek hozzájuk, mert az nálatok tiszteletlenség. Az érintést nem tűritek. Beszélgetés közben nem 

tartjátok a szemkontaktust, mert az szintén tiszteletlen magatartásforma. Csak halat vagytok 

hajlandóak megenni, mert az a vízben él, és tiszta állat. Nem ismertek el isteneket, mert alantas és 

buta dolognak tartjátok, ha valaki olyasvalamiben hisz, amit még nem is látott. Csak törzsön belül 
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vagytok hajlandóak házasodni, semmilyen formában nem keverednétek más népekkel. Nők és férfiak 

egyenrangúak, de a szerepkörök különbözhetnek. 

2. Népcsoport: Amikor üdvözöltök valakit, kedvesen megérintitek, és megölelitek. Beszéd 

közben azzal fejezitek ki tiszteleteteket, hogy közben végig a másik szemébe néztek. Ha valamilyen 

mondandójával egyetértetek, akkor minden alkalommal megérintitek őt a karján vagy az arcán. Nem 

esztek állati eredetű dolgokat, csak növényeket. Jobbára nőkből áll a törzs, a nőket szinte 

istenségként tisztelitek, testük az élet bölcsője, előjogaik vannak. Ez tulajdonképp a vallásotok is, 

gyakran tartotok nőket éltető ünnepeket, tőlük várjátok a jó szerencsét, imádkoztok az ősi női 

szellemekhez. Bár férfijaitok csak törzsön belül házasodhatnak (mert tiszteletlenség lenne 

máshonnan nőt választani), nőitek előszeretettel válogatnak férfiakat más népek közül, szeretik 

megismerni a többi kultúrát. Nem ismertek el többnejűséget.  

3. Népcsoport: Csak férfiak üdvözölhetik egymást, a nőknek nem szabad szemkontaktust 

tartani, és nőkkel beszélni is alantas dolog. Ha egy nő egy férfi szemébe néz, az tiszteletlenség. Csak 

húst fogyasztotok, de állataitokat hallal etetitek. Egy istenetek van, egy ősi férfi szellem, akit nagyon 

komolyan tiszteltek. Havonta ünnepeitek vannak, amikor az egész szigetnek kötelező böjtölni és 

teljes csendben élni egy napon át. A nők csak saját népeteken belül házasodhatnak, de a férfiak 

keveredhetnek más kultúrával is, és gyakran hoznak más feleségeket a sajátjaik mellé. A többnejűség 

elfogadott dolog. Nem toleráljátok, ha valaki elzárkózik az ünnepeitek elől, meglátásotok szerint, az 

nem élhet veletek egy helyen. 

Ezt nyomtatni kell, és kiosztani a csapatok között. 

 

Kedd: 

Délelőtt - Ki törődik velem? 

A foglalkozás célja: - elgondolkodtatni a fiatalokat arról, hogy nincsenek egyedül a világban, 

és azon kívül, hogy Isten mindig velük van, olyan embereket is helyezett melléjük, akik szeretik őket, 

és törődnek velük. Ráébreszteni őket arra, hogy ebben ugyanúgy felelősségük van nekik is, és szintén 

meg kell tanulniuk a gondoskodást és odafigyelést. 

1. Ráhangoló játék: a csoport egésze üljön körbe, vagy állhatnak is, attól függ, mennyire 

álmosak vagy fáradtak (ha nagyon, akkor inkább álljanak). A variáció: körben számolunk, mindenki a 

soron következő számot mondja, és így megy a kör, de minden héttel osztható számra (14, 21…), 

illetve azokra, amelyikben szerepel a hetes (17, 27…) azt kell mondani, hogy: Bumm. Ahányszor 

elrontják, a számolás elölről kezdődik, mindig máshonnan indítva a kört. B variáció: el kell számolni 

20-ig úgy, hogy egy számot egyszerre csak egy ember mondhat, de nem mehet sorba a kör, és nem 

beszélhetik meg, hogy ki kicsoda után jön (jelzést sem adhatnak). Ahányszor egy számot ketten vagy 

többen egyszerre mondanak, a számolás újraindul. Az utóbbi egy kicsit idegesítő játék, elég, ha 10-ig 

elszámolnak. C variáció: körben állnak, a játékvezető mond egy számot, és egyszerre annyi lábnak kell 

a levegőbe emelkednie, amennyit mondott. Nem beszélhetik meg, csak figyelniük kell. Mindhárom 

játékkal az egymásra figyelést gyakorolják. 

2. A csoport tagjait párokra osztjuk (lehet véletlenszerű párképzés összenézős játékkal: körben 

állnak, lehajtott fejjel összecserélődnek a körben, majd egy vezényszóra felemelik a fejüket és 

ránéznek valakire. Akik összenéztek, azok egymás párjai lettek. De lehet választható, vagy osztott 

páros is). A párok első feladata: teszteljék egymás intim szféráját. Álljanak fel két sorban, a párok 

álljanak egymással szemben. Egy vezényszóra, az egyik fél lassan elindul a másik felé, és addig megy, 

amíg a fogadó fél meg nem állítja. Majd cserélnek. Ezzel kicsit egymásra hangolódnak, közelebb 

kerülnek egymáshoz. Következő feladatuk: üljenek egymással szemben, és nézzenek egymás 
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szemébe. Közben egyikük kezdjen el a karjaival és a kézfejével mozogni, a másik fél feladata, hogy ezt 

úgy lekövesse, hogy közben folyamatosan tartják a szemkontaktust, és nem nézhetnek félre. 1-1 perc 

elég mindkét félre. Harmadik feladat: szükséges eszközök: fejenként egy papírlap, és ceruza, vagy toll. 

A pároknak ugyancsak szemben ülve folyamatos szemkontaktus mellett le kell rajzolniuk egymást. 

Közben nem nézhetnek a papírjukra, csupán egymás szemébe, a végén pedig egy aláírással és egy 

rövid üzenettel ellátva adják át egymásnak a papírt. Utolsó feladatként a csoportvezetőnek előre meg 

kell határozni egy célt valahol a tábor területén. Erre a célra el kell helyezni minden pár számára egy-

egy kisebb tárgyat (fejenként egy csoki, vagy páronként egy igekártya…) Lehetőleg ez ne legyen túl 

közeli cél, és jó, ha közben van lépcső, vagy valamilyen akadályok. A pároknak ki kell választaniuk, 

hogy ki legyen a vezetett, és ki a vezető. A csoportvezető ekkor kioszt minden párnak egy kendőt, 

amivel be kell kötniük az egyik fél szemét. Feladatuk, hogy eljussanak a kijelölt célhoz, és onnan el 

kell hozniuk a nekik szánt tárgyat. Hangsúlyozzuk, hogy ebben nincs verseny, és nem is megy időre. A 

lényeg, hogy igyekezzenek minél jobban egymásra figyelve megtenni az utat.  

3. Amikor mindenki visszaérkezett a csoporthoz, szükséges feldolgozni a feladatban átélt 

élményeket. Tegyünk fel olyan kérdéseket, hogy hogyan érezték magukat a játék során. Érezték-e a 

másik fél támogatását. A vezető mit tett annak érdekében, hogy a bekötött szemű társa biztonságban 

érezze magát. A vezetett fel mennyire bízott meg a párjában, és ezt hogyan érzékeltette vele. Ekkor 

irányítsuk át a beszélgetést arra, hogy milyen érzés, amikor figyelnek ránk, és nekünk mi itt a 

szerepünk, és milyen érzés figyelni a másikra, és ott mi a szerepünk. 

 

Délután - Tiltott terület- okkultizmus 

A foglalkozás célja: rávilágítani arra, hogy ez egy valóban egy veszélyes terep, és azzal, hogy 

egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, és alábecsüljük az okkult dolgokat, még nem távolítjuk el 

teljesen magunktól. Egészséges képet kialakítani arról, hogy ilyen jellegű transzcendentális létezik, és 

helyes képet kell kialakítani róla. 

1. Bemelegítő játék: kezdjünk el különböző babonákat, okkult hiedelmeket sorolni, de 

mindegyiket csak félig. Az ő feladatuk az, hogy befejezzék a mondatokat. Valószínűleg mindegyiket 

ismerik majd, és könnyedén be is fejezik, nem is kell sokat összeválogatni, csupán az a cél, hogy 

rádöbbenjenek, mennyire hozzánk tartoznak ezek a babonák. 

2. A következőkben egy történet alapján kell megbeszélniük, hogy hogyan keveredhet valaki 

bele, hogyan hat életére, mi lehet a kiút. A csoportvezetőnek itt az a feladata, hogy felolvassa a 

történetet, majd háttérben maradva irányítsa a beszélgetést (kérdésekkel, megszólításokkal, stb), de 

semmiképp ne nyilvánítson véleményt az elején, mert akkor befullad. A fő feladat tulajdonképp a 

hangulatkeltés. komoly, fontos témáról van szó, nem jó elviccelni. 

Másik módszer (ezt abban az esetben alkalmazzuk, ha úgy érezzük, hogy a csoport elég érett 

hozzá, mert könnyű elviccelni): mindenki kezébe adunk egy selyemkendőt vagy nagyobb sálat. 

Körbeülnek, egy embert középre ültetünk (olyan ember legyen ez, aki nem túl érzékeny, terhelhető). 

A vezető elkezdi olvasni a történetet, amikor az első nehézséghez ér, a középen ülő emberre terít egy 

kendőt (a fejére). Tovább olvas, és a következő nehézségnél már csak vár, hogy valaki más terítsen. 

Amikor mindenki rakott, és a középen ülő ember be van terítve, akkor a történet fordulatot vesz, 

elkezd a helyzet rosszra fordulni. Ekkor elkezdik levenni a kendőket, a végén teljesen megszabadítják. 

Ez hatásos játék, könnyű elkezdeni a beszélgetést arról, hogy milyen a kendők alatt ülni, milyen 

tovább rakni a bélyegeket, és milyen érzés segíteni valakinek, felszabadítani. 

A történetet külön fájlban csatolom, de sajátot is lehet alkalmazni. cd-n megtalálható) 
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3. Feldolgozás: hogy ne maradjanak nagyon a témában, és főként kimozduljanak a komoly 

hangulatból, a foglakozás végén ismételtessük el velük az első napon elmondott bemutatkozó 

mondatokat. Ezután köszönjük meg az együttműködésüket ☺ 

 

Szerda: 

Délelőtt - Már megint Jézus? 

A foglalkozás célja: - elgondolkodtatni a fiatalokat arról, hogy tényleg csak Jézuson keresztül 

vezet út, Ő a válasz a kérdésekre, Ő a kulcs, Ő a megoldás. Elgondolkodtatni őket saját jövőjükről. 

1. Bemelegítő játék: Körben állnak, mindenki ráteszi a két kezét a két szomszédja térdeire (jobb 

kéz a jobb szomszéd bal térdére, bal kéz a bal szomszéd jobb térdére), majd elindítunk egy kört. 

Elkezdik sorban egymás után csapkodni a térdeket, úgy, ahogy a kezek egymást követik. Figyelni kell 

a sorrendre, aki elrontja (rosszkor csap, rossz kézzel, megbontja a sorrendet) annak az a keze, amelyik 

rontott, kiesik. Játsszunk egy próbakört, és csak azután kezdjük élesben. Ez csupán arra kell, hogy az 

előadás utáni punnyadtságból kimozdítsa őket, hogy ne üljenek egyfolytában 2 órát. 

2. Tervezz újra! –szükséges eszközök: mindenkinek íróeszköz, és lapok, fejenként egy boríték, 

egy kisebb tűzálló tálka, gyufa, vagy öngyújtó. Első körben kérd meg a fiatalokat, hogy írják fel egy 

lapra az 5 legnagyobb előnyüket az életben (pl.: támogató szülők, szoros baráti kötelékek, jó iskola 

stb.), vagy 5 legnagyobb erősségüket (tulajdonságok, képességek), amiket ők maguk a legpozitívabb 

erényeiknek tartanak. Ha ez kész, kérd meg őket, hogy tegyék félre a lapot, és vegyenek egy másikat. 

Erre írják fel, hogy hogyan képzelik el az életüket 15-20 év múlva. Ne azt, amit a legvalószínűbbnek 

tartanak, hanem amire a leginkább vágynak. Írhatják pontokba szedve (pl. 5 fő állomásban az 

odavezető utat), de ahogy nekik kényelmesebb, folyószövegben, vagy akár rajzként is. Ha ez kész, 

kérd meg őket, hogy tegyék félre, és vegyenek új lapot. Erre írják fel azokat a legnagyobb 

akadályokat, amik gátat vetnek az előbb felvázolt terv megvalósulásának. Írjanak nagyjából 5 ilyen 

problémát, vagy amennyit szeretnének. Ha ez kész, tegyék félre, és vegyék az utolsó lapot. Erre írják 

fel azt az 5 legnagyobb bűnüket, vagy rossz tulajdonságukat, ami a leginkább zavarja őket 

önmagukban, és leginkább gátat vet a terveik megvalósításának. Ha mindennel kész vannak, tegyék 

maguk elé a lapokat összehajtva. Gyújts tüzet a kis tálkában valahol középen (ha van asztal, akkor a 

közepén), és rakd bele a saját legnagyobb bűneidet, rossz tulajdonságaidat. Kezdd el olvasni a 139-es 

Zsoltárt a 18. versig, és kérd őket, hogy amikor úgy érzik, dobják bele a bűnökkel, rossz 

tulajdonságokkal tele lapjaikat. Ez után beszélj arról röviden, hogy Isten szeretete, és Jézus áldozata 

miatt miért lehet ilyen könnyű a megbocsátás. Hogyan lehet ilyen maradéktalanul eltörölni olyan 

szörnyű dolgokat, amik gátat vetnek az életünknek. Beszéljetek a kegyelemről. Majd kérd meg őket, 

hogy az akadályokkal teleírt lapra írják rá hatalmas betűkkel azt, hogy „JÉZUS”. Majd fogják a 

borítékukat, és tegyék bele a pozitívumokat, a terveket, és álmokat, és tegyék bele az akadályokat, 

amin már csak Jézus nevét látják. Így induljanak neki mindig mindennek. Mert ez az egyetlen út. 

Köszönd meg az együttműködést, és köszönj el ☺ 

 

Délután - Internet-sikamlós talaj 

A foglalkozás célja: feldolgozni az előadáson hallott információkat, tudatosítani 

mindenkiben, hogy az internet amúgy nagyon jó dolog, és a fejlődés eszköze, csupán tudni kell 

használni. Cél, elindítani mindenkit a megfelelő használat útján.  

1. Bemelegítő játék: Viszünk a foglakozásra egy egyszerű eszközt, pl. colostokot. Körbe állítjuk 

őket, majd a kör közepére állva, hajtogatunk valamit belőle (most kihatjuk az egészet és lefelé 

íveljük), és azt mondjuk, „hogy ez egy horgászbot”. Mire valakinek be kell lépnie a körbe, elvenni és 
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azt mondani, hogy „nem, ez nem egy horgászbot, hanem (összehajtja, a szeméhez emeli) egy távcső”. 

A következő ember ismét elveszi, valami mást csinál és így tovább, míg ki nem fogynak az ötletek. 

Utána röviden beszélni arról, hogy nem lehet a dolgokat ilyennek-olyannak, rossznak vagy jónak 

titulálni, minden attól függ, hogy mit kezdünk vele. Ahogy ebből a colostokból százezer dolgot 

tudnánk hajtogatni, és a játék alatt egyszer sem volt colostok, úgy az internet is lehet egy remek 

eszköz, ha tudunk megfelelően bánni vele. 

2. A csoportot két részre osztjuk. Két A0-ás, vagy A1-es méretű lapra, színes ceruzákra és 

különböző magazinokra, ollókra és ragasztóra van szükség.  

Keretmese: Egy elmaradott, kis vidéki településen, Humbákfalván élünk, és én vagyok a helyi 

iskola igazgatója. Véleményem szerint az internetben benne lakik az ördög, és diákjainkat óva kell 

intenünk attól, hogy a közelébe kerüljenek. Ezt hangoztatom a tantestületben is, így sajnos az 

iskolánk borzasztóan le van maradva a körzetben, és rontja az országos átlagot. Ezért ti, a fejlődő, 

innovatív városból érkező szakértő, IKT (Információs Kommunikációs Technológiák) aktivisták, akiket 

aggaszt az országos átlag rohamos zuhanása, eljöttetek hozzánk, hogy bemutassátok az internet 

pozitív és hasznos oldalát, és rábírjatok engem, hogy engedjem be az internetet a suliba, és 

meggyőzzetek arról, hogy milyen jó dolog. Két különböző oktatási minőségfejlesztéssel foglalkozó 

cégtől jöttetek, és két különböző posztert mutattok be arról, hogy miért és hogyan jó az internet. A 

poszternek össze kell foglalni 12 pontban a legfontosabb érveiteket, esztétikusnak kell lennie, mert 

végül bemutatjátok nekem egy hivatalos találkozó során. 

Külön megmagyarázni, hogy miről szóljon a poszter, miért és HOGYAN? használjanak internetet a 

tanulók, és mindegyik állításhoz, ponthoz, indoklás is tartozzon. Díszíthetik, strukturálhatják. 

Időbeosztás: kiválasztani a felelősöket a csapatban (esztétikáért felelős, időfelelős, oktatási 

szakértő, szónok, struktúráért felelős, stb.) – kb. 5 perc. 

Idő a tervezésre: - kb. 10 perc, ilyenkor még ne csináljanak semmit, csak beszéljék meg. 

Megvalósítás: - kb. 15 perc, ekkor megkapják az eszközöket és dolgoznak. 

Bemutatás: - kb. 5-5 perc, meg kell győzni az igazgatót. 

Végén az igazgató elmondja, hogy mire jutott, és közösen megegyeznek a továbbiakban. 

3. Lezárásként mindenki reflektálhat röviden, majd készítsetek csapatfotót a poszterekkel. 

 

Csütörtök: 

Délelőtt - Barátok közt 

A foglalkozás célja: nem elsősorban az, hogy megértsék az előadást, hanem, hogy az előadásra 

reflektálva beszéljenek, és főképp gondolkodjanak a barátságról. Mivel életüknek ebben a 

szakaszában különösen fontosak ezek az emberi kapcsolatok, fontos, hogy megértsék, hogy milyen 

jelentőséggel bír, hogy jó barátokkal vegyék körbe magukat, és meg tanuljanak ők is barátként 

viselkedni. Valamint, hogy átgondolják, hogy egyáltalán mit is jelent a kapcsolatoknak ez a formája.  

1. Indítás. Egy tálka jégkockával menj be az előadásra. Valószínűleg nagyon meleg lesz, és 

nagyon fogják kívánni a jeget. Kicsit keltsd fel az érdeklődésüket, és beszéljetek róla. A foglalkozás 

végére el fog olvadni. Ekkor kérdezd meg újra, hogy ebben az egész más állapotában is kérnének-e 

még belőle. A hűségről kell itt beszélni. A kamaszkorban rengeteget változnak a fiatalok, és sok baráti 

kapcsolat azért megy gallyra, mert nem tudják kezelni a változásokat. Attól még, hogy kicsit másabb 

lett a személyisége, vagy, mert elkezdett felnőni, és megkomolyodni, még ugyanaz az ember, akit 

szerettél. Meg kell tanulnod helyén kitartóan szeretni valakit, és ragaszkodni hozzá akkor is, ha egyes 

dolgok mások lettek, mint korábban. Ez készít fel a későbbi kapcsolataid kezelésére is. 
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2. Ehhez szükség van egy előre megrajzolt datrs-táblára és nyilakra (fejenként kettő). De e 

helyett megteszi egy nagyobb körökre (koncentrikus körben) osztott A1-es lap is kis figurákkal (amit 

ők is hozhatnak), vagy tetszőlegesen variálható. 

A játék lényege, hogy mindenkinek a legjobb barátjára kell gondolnia. Hagyj kis időt, hogy 

válasszanak, aztán döntsék el, hogy melyik nyíl vagy figura fogja jelképezni őt. A másik nyíl vagy figura 

ő maga lesz. Aztán állításokat olvasol fel a barátságról, amik mentén el kell helyezniük mindkét 

figurájukat a darts-táblán (vagy a körökben), attól függően, hogy milyen mértékben igaz rá, és a 

barátjára az állítás. (Pl.: Állítás: „Tudom, hogy bármennyire kínos dologról legyen is szó, mindig őszinte 

velem, leültet, és elmondja, amit hallanom kell.” – itt előbb arra gondol, hogy mennyire igaz ez a 

barátjára vele szemben, és ha teljes mértékben, akkor elhelyezi a nyilat/figurát a darts-tábla/kör 

legbelsejébe, ha abszolút nem, akkor a legkülső részére. Majd ugyanezt az állítás magára nézve is 

átgondolja, és ugyanezt teszi a kis nyilával/figurájával). Fontos, hogy az egyes állítások után hagyjunk 

egy kis időt, amíg mindenki vizualizálja az elhelyezkedését a körben, és kicsit elraktározza azt, mert a 

játék végén mindenki elmondhatja, hogy a rövid szembesítés után hogy érzi magát, és milyen 

változásokat lát most maga előtt.  

Javasolt állítások: 

„A másik érdeke a saját érdek előtt van.” 

„Sosem él vissza a bizalmammal.” 

„Ha egy társaságban furcsán viselkedik, azt bátran megmondhatom neki, belátja, ha igazam van.” 

„Egy vitában ésszerűen kiáll mellettem, és tényleg érzem a támogatását.” 

„Ha flörtöl valakivel, de észreveszi, hogy én egyedül vagyok, akkor rögtön odajön hozzám.” 

„Nem csak felületes dolgokról tudunk beszélni, akár családi gondokat is megoszthatok vele, mert 

sosem kerül ki kettőnk közül, és támogat.” 

„Ha egy hosszú távollét után újra találkozunk, újra ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk.” 

„Sosem kezdeni ki olyasvalakivel, aki tudja, hogy nekem tetszik. És az ő közeledését sem fogadná 

el, amíg velem nem beszélt róla.” 

„Már nem tudok megsértődni a szívatásain, mert tudom, hogy túlságosan szeret ahhoz, hogy 

rosszindulat vezérelje.” 

„Ha a hátam mögött kérdezik rólam, csak jót mond, és ha pletykát hall, azt rögtön megállítja.” 

stb…. 

3. Bizalomjáték: rövid felvezetésben beszélj arról, hogy az emberek mennyire befelé fordulnak, 

és milyen nehezen bíznak meg bárki másban, legyen szó akár a szülőkről, akár a barátainkról. Kicsit 

kérdezgesd őket arról, hogy ők milyen mélységben engednek közel valakit magukhoz, aztán 

alakítsanak párokat, és beszéljék meg, hogy milyen rossz tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban 

(visszaéltek a bizalmukkal, esetleg ők vágtak át másokat, és ezt hogyan élték meg). Csak a párjuknak 

kell elmondani, nevek nélkül, és senki más nem tudja meg. Aztán kérd meg a párokat, hogy most 

ezeket a tapasztalatokat elengedve kicsit próbáljanak megbízni a párjukban. Az egyik fél dőljön 

hátrafelé egyenes háttal, a másik pedig kapja el (ha valaki nem bírná el a másikat, lehet segítséget 

kérni. Akár az egész csoport is odaállhat tartani, ha valakinek erre van szüksége). Ezt lehet fokozni 

azzal, hogy a dőlő fél egy kisebb székre áll, vagy becsukja a szemét. Ez teljesen tőlük függ, de 

mindenképp nagyon kell figyelni a biztonságra. 

4. Csillagalakzat: miután a bizalomjátékkal megalapoztuk a csapat dinamikáját, a 

következőkben kérjük őket, hogy álljanak körbe és fogják meg egymás kezét (párosan kell lenniük, 

ettől függ, hogy a csoportvezető beáll-e a játékba). Aztán az instrukció, hogy minden második ember 

kifelé dől, minden második befelé. Tehát tulajdonképp egymást tartják, egy csillagalakzat fog kijönni, 
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és az alakzat biztonsága egymás biztos tartásán, és a teljes dőlésen múlik. Kicsit lehet veszélyes is a 

játék, a csapat teljes csöndje és komolysága kell hozzá. Ha ez nincs meg, és valaki elneveti magát, az 

egész csapat berezeg és összedőlnek. Ha így van, inkább hagyd ki a játékot.  

5. A foglalkozás végén kérd meg őket, hogy adjanak egy rövid visszajelzést az elmúlt 1 óráról. 

Egy általad kiadott jelzésre (taps, kiáltás, számolás) mutassanak a karjukkal akkora magasságot a 

padlótól, amennyire tetszett nekik a foglalkozás, vagy hasznosnak tartották, vagy csak jól érezték 

magukat. Majd köszönd meg az együttműködést ☺ 

 

Délután - Csordaszellem, vagy nyájszellem 

A foglalkozás célja: valószínűleg ez egyébként is az egyik kedvenc témájuk, mert nagyon aktuális. 

Így cél az, hogy egy rövid játék után mélyebben belemenjünk olyan témákba, hogy hol az egyén a 

közösségben, ki vezet kit, mekkora hatása van a tömegnyomásnak, meddig lehet elmenni, miért pont 

a kamaszkorban a legerősebb, ha a legerősebb. 

1. Bemelegítő játék:  

a. Ha egyikük késik, akkor lehet alkalmazni ezt a játékot. Egy A4-es lapra rajzoljunk három 

vízszintes, különböző hosszúságú vonalat. Az első legyen a leghosszabb, a második közepesen hosszú, 

a harmadik a legrövidebb. Számozzuk meg a vonalakat. Beszéljük meg a csoporttal, hogy amikor a 

csoportvezető felteszi azt a kérdést, hogy melyik a leghosszabb, mindenki a kettest mondja 

(egyértelműen látsszon a lapon a különbség). A késő ezt nem fogja tudni, csak a kérdést hallja majd. 

Ő maradjon legvégül a sorban. Valószínűleg gondolkodás nélkül rávágja, hogy a kettes, bár látja, hogy 

nem az a leghosszabb. Ezt kutatások is igazolják, de két éve egy konfirmandus csoportnál csináltam, 

és bejött. Persze rizikós, és van, aki a szemének hisz inkább. Ha viszont sikerül, nagyon jól elindítja a 

beszélgetést. 

b. Kérjünk egy önként jelentkezőt. Az ő feladata, hogy egyenes testtartással, maga mellé 

szorított karokkal lefekszik a földre, vagy egy asztalra. A többiek feladata, hogy úgy emeljék fel, hogy 

mindenki csak 2 ujjal érhet hozzá. A feladat nehéznek tűnik, de teljesíthető. Figyeljünk viszont a 

biztonságra, kicsit veszélyes is. 

2. Eszközök: egy nagyobb ponyva, vagy pléd. Egy bójának használható fadarab, vagy bármi más.  

Keretmese: (először megkérjük őket, hogy mindenki álljon rá a ponyvára) Egy hajón vagytok. Körben 

rajtatok cápák ezrei cikáznak, és mind arra vár, hogy leessetek, vagy legalább egy végtagotok lelógjon 

a hajóról, mert azt megehetik. A nemes Erzsébet nevű hajótok viszont süllyedni kezdett, és nektek 

valahogyan el kell juttatnotok a partig (bójáig) úgy, hogy senki sem léphet le, vagy szállhat ki.  

A feladat nem időre megy, nem is feltétlenül kell szőrszál hasogatóan figyelni a 

szabálytalanságokat. A lényeg, hogy csapatban mozogjanak együtt. Így később fel lehet tenni olyan 

kérdéseket, hogy hogyan érezték magukat a tömegnyomorban, a hátsók mennyire tudták, hogy mi 

történik valójában, és mennyire követték birkaként az utasításokat. Ki szokott egyébként 

vezéregyéniség lenni, és hogyan viselkedett most. Hogyan mutatja ez a játék azt, ahogyan a 

társaságok egyébként működni szoktak.  

3. A feldolgozás végén kérjünk meg mindenkit, hogy írjanak egy-egy kisebb visszajelzést a 

csapattársaiknak az alapján, hogy ki hogyan mozgott a játékban.  

 

Péntek: 

Délelőtt - Hagyjál békén 

A foglalkozás célja: Az előadás mentén mindenki kicsit elgondolkodott önmagán, azon, hogy 

mennyire kevés, alkalmatlan, így cél az önkép átgondolása, egységes kép önmagukról, amit mellesleg 
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el is vihetnek magukkal tovább dolgozni vele. Cél továbbá, hogy megértsék, hogy nem is kell 

tökéletesnek lenniük, Isten kiegészíti a hiányosságaikat, csupán Hozzá kell fordulni segítségért. 

1. Személyiségfa: ehhez a játékhoz szükséges mindenkinek egy-egy A4es rajzlap és toll, vagy 

ceruza (jó, ha színes). A feladat, hogy mindenki rajzolja meg a saját személyiségfáját. Itt lehet 

kreatívkodni, de tökéletesen megfelel egy egyszerű törzs+lomb+fa is. Erre első körben mindenki ráírja 

a szerinte őt leginkább jellemző tulajdonságokat, vagy állításokat (pl. hirtelen harag, közvetlen, 

beszédes stb.). Majd amikor úgy gondolja, hogy ez már jellemzi őt, ráírja a nevét, és eggyel jobbra 

adja. A következő ember, amennyire már ismeri a személyt, akinek a személyiségfáját a kezében 

tartja, ír még rá tulajdonságokat, vagy „+/” jelet rak azok mellé az állítások mellé, amiket már ott 

olvas, és nagyon egyetért, vagy nagyon nem ért egyet velük. Miután a kör végigment, és mindenki írt 

mindenki fájára, a csapattagok újra átnézik a sajátjukat, majd megy még egy kört. Ekkor megfordítják, 

és mindenki ír mindenkiére egy mondatot (ez lehet benyomás a személyiségfáról, Pl.: „Egy kreatív, 

különleges embert látok ebben…”, vagy akár egy üzenet is, pl.: „külön öröm volt megismerni téged”, 

vagy tanács, pl. „foglalkozz többet a jó tulajdonságaiddal, Isten téged nagyon jónak teremtett). 

Tanács: 1. mivel az általános tapasztalat az, hogy a kamaszok nem ismernek kapásból 15-nél több 

tulajdonságot, ajánlatos előre készülni. Ha leszedsz a netről tulajdonságokat, és cetlire írod őket (ne 

túl bonyolultakat), akkor ők is könnyebben elkezdik írni, mert lesz előttük válogatni való példa. 2. Ha 

van nálad valamilyen laptop, vagy telefon, kapcsolj zenét a rajzolási és körbeadogatási idő alatt. Nem 

lesz feszült a csönd, és egy jó zene irányítja a hangulatot és a kreativitást is. Ajánlott: kicsit 

hatásvadász zenék  

Amelie: https://www.youtube.com/watch?v=H2-1u8xvk54,  

Chopin: https://www.youtube.com/watch?v=ZtIW2r1EalM, 

Ludovico Einaudi: https://www.youtube.com/watch?v=EoaPhxNubL0), bulisabb, hangulatkeltő  

Parov Stelar: https://www.youtube.com/watch?v=twqM56f_cVo&list=RDtwqM56f_cVo#t=53), vagy 

tetszés szerint. De a zene jó. 

A feladatot mindenképp kövesse egy rövid beszélgetős feldolgozás. Egy mondatban legalább 

reflektáljanak a készített/kapott fájukra. 

2. A második feladat célja, hogy ráébredjenek, hogy a hiányosságok milyen könnyen pótolhatók 

Isten segítségével. Közös feladatot kapnak, amit először biztos kudarc követ, aztán újratervezéssel 

biztos siker.  

A feladat:  

Bevezető szöveg: Nagyon egyszerű feladatot kaptok, rajzolnotok kell egy képet. Ehhez kaptok egy 

rövid szöveges instrukciót és eszközöket. De kérlek, nagyon figyeljetek most a szavaimra, mert a játék 

közben nem áll módomban kérdésekre válaszolni! Tehát, rajzoljatok egy A4-es méretű tájképet, amin 

szerepel egy 17 cm hosszú lila fa, és a közepében van egy 8 cm átmérőjű pontos lyuk. Használjátok a 

kreativitásotokat.  

A játék lényege, hogy első körben sem lila ceruzát, sem vonalzót nem kapnak, így hacsak nem 

kérnek a csoportvezetőtől, nem tudják időre teljesíteni a feladatot. Általában ez így is van, mivel 

azzal, hogy azt mondod, hogy nem válaszolsz a kérdéseikre, feltételezik, hogy nem is segítesz, pedig 

te ilyet nem mondtál.  

Játék további folytatása A. verzió: elkérik tőled az elrejtett eszközöket, sikeresen teljesítik a 

feladatot, ezért nagyon megdicséred őket, és közösen átbeszélitek, hogy mi volt a játék lényege, 

milyen egyszerű az Úrhoz fordulni segítségért. 
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Játék további folytatása B. verzió: a feladat kudarccal végződik. Újra leülteted őket, megbeszélitek, 

hogy mi volt a hiba, mit csinálnának másképp, utalsz arra, hogy kérhetnek tőled segítséget. Ekkor újra 

megpróbálják, siker a vége, és jöhet a feldolgozás. 

3. A foglalkozás végén mindenki mond egy mondatot, hogy mit vonna le tanulságul az elmúlt 1 

órából. Megköszönöd az együttműködést és elköszönsz ☺ 

 

Délután - Csók és könny 

A foglalkozás célja:- egyszerűen beszélni, vagyis inkább beszéltetni őket a szexről. Valahogyan 

elérni, hogy kimondják a gondolataikat, vagy legalábbis elhangozzanak az érvek mindkét oldalról. 

Végül összegezni a hallottakat, és együtt, közösen megfogalmazni a következtetéseket. 

1. Bemelegítő játék:- a csoport minden tagja kap egy kártyát, amin egy megkezdett állítás áll. A 

feladat, hogy egy jól átgondolt érvvel ki kell egészíteniük a félig kész állítást. Az állítások pl.: 

a. Azért érdemes épp velem moziba menni, mert… 

b. Azért érdemes épp velem elutazni egy idegen országba, mert… 

c. Azért érdemes velem közösen főzni, mert… 

d. Azért érdemes velem bulizni, mert… 

e. Azért érdemes engem választani közös vásárláshoz, mert… 

f. Azért érdemes tőlem kérni filmnézési tanácsot, mert… 

g. Azért érdemes tőlem kérni divattanácsot, mert… 

h. Azért érdemes engem választani egy hosszú beszélgetéshez, mert… 

i. stb. 

Hangsúlyozzuk, hogy a feladat lényege nem az, hogy a saját véleményüket mondják el, hanem 

hogy minél átgondoltabb, logikusabb és meggyőzőbb érveket gyűjtsenek az állításokhoz. Cél, hogy 

ezzel is gyakorolják az érvelést, és az önkifejezést. 

2. A következőkben kétféle vitajáték közül lehet választani tetszés szerint: 

a. variáció: Páros vitajáték. A csoportos két részre osztjuk, a csoport egyik fele fog beszélni, a 

másik fele irányítani. A beszélő felek egy szűk körben foglalnak helyet. A többiek kiválasztanak 

maguknak valakit a belső körből (ez lesz a párjuk) és mögé állnak. Itt a csoportvezető elmondja a 

játék menetét: elhangzik egy tételmondat. Ehhez kapcsolódóan a belső kör tagjai elkezdenek 

beszélgetni a témáról, mondanak érveket az állítás mellett és ellen is. A külső kör tagjainak az a 

feladata, hogy figyeljék a beszélgetést, és ahányszor olyan állítás hangzik el a belső körben, amivel 

egyetértenek (bárki mondja azt), érintsék meg a párjuk vállát röviden, az egyik kezükkel. A belső 

beszélő ember feladata az, hogy figyelje ezeket a jelzéseket, és próbálja meg megérteni a párja 

álláspontját a témáról. Ezután már csak olyan érveket mondhat, amivel a párja egyetért. A játék 

akkor ér véget, ha a külső kör tagjainak mindkét keze a párjuk vállán pihen, mert ez azt jelenti, hogy a 

beszélők átvették a párjuk álláspontját, és jól képviselték azt.  

Tanácsok: a játék közben lehet szünetet tartani, amikor a külső emberek is megszólalhatnak. 

Annyiszor magyarázzuk a játékot, amennyiszer szükséges, mert első hallásra bonyolult. Csak abban az 

esetben avatkozzunk bele a játékba, ha a vita befulladt, vagy veszekedés alakult ki. Előre 

figyelmeztessük őket egy jó vita szabályaira (nem személyeskedünk, csak érvelünk; nem vágunk 

egymás szavába; nem emeljük fel a hangunkat; nem beszélünk nagyon sokáig, teret adunk 

mindenkinek; figyelünk a másikra, és átgondoljuk az érveit).  

A játék lényege, hogy kénytelenek mindent kimondani, így nem azt mondják, amit szerintük 

hallani akarunk, hanem egyszerűen, amit tudnak, amit gondolnak, amit hallanak a világban, így 
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minden előkerül tabuk nélkül. Nem szabad a foglalkozás végéig húzni a vitát, mert kb. a fele idő 

szükséges ahhoz, hogy feldolgozzuk. 

Feldolgozás: mozdítsuk ki őket a körből. Üljenek le mind egy nagy körben. Tegyünk fel kérdéseket 

arról, hogyan érezték magukat, mennyire voltak dühösek közben, stb. Ezt csupán egy hangjelzéssel, 

vagy kézjellel mutassák. Következő körben kérdezzük meg a külső embereket, hogy mi volt az 

álláspontjuk, és mennyire tudta ezt a párjuk képviselni. Aztán a belső körben ülőket, hogy mennyire 

tért el az általuk képviselt álláspont a sajátjuktól, milyen érzés volt valaki más helyett beszélni. 

Beszéljenek most már az elhangzott érvekről, és próbáljuk rávezetni őket, hogy megfogalmazzanak 

maguknak egy közös következtetést a témáról. 

Ajánlott tételmondat: A 21. század férfije és nője számára túl irreális azt gondolni, hogy a 

házasság előtt nincs szex. Mivel az emberek már tovább vannak házasság nélküli kapcsolatban ez 

többet ront a kapcsolaton, mint javít. 

b. variáció: vitaszínház- előre adott két-három rövid jelenet. Attól függ, hogy hányan vannak. Ez 

valahogyan kötődik a szerelem és a szex témájához. A foglakozás elején kiosztjuk a jeleneteket a 

csoport tagjainak, ezt elő kell adniuk. Kapnak 10 perc felkészülési időt, majd bemutatják a csoport 

előtt. A csoport többi tagját két részre osztjuk (a bemutató után az előadók is helyet foglalnak 

valahol). A feladat, hogy a látott jelenet mentén kezdjenek vitatkozni két csapatban. Előre elmondjuk, 

hogy melyik csapatnak kell a téma ellen és mellette érvelni. Ezt időhöz kell kötni, az első kör lezárása 

után jöhet a második forduló.  

Első jelenet: fiatal lány elmondja a szüleinek, hogy teherbe esett. A szülők nem értenek egyet a 

továbbiakban. Anyuka azt szeretné, ha a lány megtartaná a babát, és együtt otthon felnevelnék, 

apuka szerint a lány így elrontja az életét, ezért inkább vetessék el, míg senki sem tud róla. (egyik 

csapat anyuka mellett áll, másik csapat apuka mellet. Későbbi feldolgozás során a jelenet egészére ki 

kell térni, arra is, hogy a lány hogy jutott ide, hol az apuka ilyenkor, stb.) 

Második jelenet: fiatal pár beszélget a srác szobájában, senki más nincs otthon. A srác arról kezd 

beszélni, hogy már két éve együtt vannak, lassan betöltik a 18-at, és ideje lenne elmélyíteni a 

kapcsolatukat, mert szavakkal egyre nehezebb kifejezni a szerelmét. A lány érti, hogy mire gondol, de 

még nem tudja, hogy lefeküdjön-e vele, vagy sem. Tudja, hogy ha nem teszi meg, az véget vethet a 

kapcsolatuknak, de ha megteszi, azzal talán hatalmas hibát követ el. (egyik csapat a srácot támogatja, 

másik csapat a lányt) 

Harmadik jelenet: Fiatal lány és fiú beszélget. A lányért jön néhány barátja, és csábítják, hogy 

menjen velük bulizni, nagyon nagy estének ígérkezik. Csak a lány tudna menni, mivel a srácnak akkor 

este dolga van, így vita alakul ki közöttük, hogy elmehet-e a barátja nélkül. A fiú azt gondolja, hogy 

veszélyes az ilyesmi, és nem megengedhető a szerelemben, mert egy-két feles, és már múlik a hűség, 

a lány szerint viszont a kapcsolat és a szerelem sem ezen múlik, és tudniuk kell bízni egymásban. 

(egyik csapat a lány mellett áll, másik a fiú mellett) 

Tanács: Csak két fordulóra van idő, válasszunk kedvünk szerint. Itt ugyancsak mondjuk el a vita 

alapvető szabályait, és közben ne szóljunk bele az eseményekbe. A végén viszont mindenképp 

tartsunk közös feldolgozást, ahol beszélhetnek a jelenetek egészéről, hátteréről, és mindenki 

elmondhatja saját véleményét. 

3. Feldolgozásként mozdítsuk ki őket a vita helyszínéről, és kérjünk egyszerű visszajelzést. 

 

Sárközi Andrea 
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Délutáni csoportjátékok 
 

Hétfő - alkotás 

Kezdőjáték: Csoportátlag 

A csoport tagjait 2-3 fős csapatokra bontjuk, amelyek kapnak egy-egy szempontot. A feladatuk 

az, hogy kiszámítsák az egész csoportra jellemző 

átlagot. 

Lehetséges szempontok: átlagos cipőméret, 

átlagmagasság, átlagéletkor hónapban (az 

életkor annyiszor 12, ahány évesek+ ahány 

hónap eltelt a születésnapjuk óta ☺!!!), átlagos 

testvérszám, átlagos tanulmányi eredmény, 

átlagos testsúly grammban, a lakhelyük átlagos távolsága a tábortól, átlagos kisujjméret… 

 

Főjáték: Tépelődés  

3-8 fős csapatok kapnak színes papírt, amit darabokra kell tépniük (anélkül, hogy 

megmondanánk, miért), majd egy kupacba tenni. Ezt 

követően kapnak egy nagy lapot és ragasztót. 

A csapatoknak egy képet kell alkotniuk az előttük lévő 

darabokból anélkül, hogy bármelyiket is tovább tépnék. 

Minden képnek valami valósat kell ábrázolnia, nem lehet 

nonfiguratív. Adjanak minden képnek nevet, és mutassák 

meg a többieknek. 

Megbeszélés:  

- másképp tépted volna-e a papírt, ha tudod, hogy képet 

kell belőle készítenetek? 

- mi tette a képet különlegessé? 

- hogyan járultak hozzá a csapattagok a feladathoz? 

 

Záró játék: Alakítsatok magatokból 

A feladat az, hogy a játékvezető által meghatározott 

alakzatokat formálja meg a csoport önmagából (kört, trapézt, 

gömböt, számokat, betűket, tárgyakat stb.) 
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Kedd - irányítás-engedelmesség 

Kezdőjáték: Csoportmemória 

2-3 csapatra bontjuk a csoportot. Lerakunk egy pakli kártyát (UNO, 

memória, egyforma hátú képeslapok párban stb.), és elhelyezzük a 

csapatokat egy kezdővonal mögé. Amikor az idő elindul, a csapat 

egyik tagja odamegy a kártyákhoz, felfordít kettőt, ő nem nézheti 

meg, viszont megmutathatja a többieknek. Ha egyforma képet 

húzott, akkor elhozza, ha nem, visszateszi a helyére. Addig 

maradhat bent, amíg talál párokat. Ezután egy másik csapat játékosa folytatja a játékot. 

Második körben a játékosok beszéljenek meg egy jobb stratégiát, és tippeljék meg, mennyivel 

lesz jobb az időeredményük. 

 

Főjáték: Nem hall, nem lát, nem beszél 

2-3 hatfős csoport van. A csoport a következő tagokból áll: 

 
A keresőnek meg kell találnia a tárgyat, amit a játékvezető elhelyezett. Minden csapatnak saját 

tárgya van, azt kell begyűjtenie. Az irányítók egy sorban ülnek, a vezető velük szemben, a háta 

mögött áll a kereső. A vezető ad utasításokat a keresőnek. Az irányítók mindent látnak, de csak 

mutogathatnak. Cél: minél hamarabb begyűjteni az adott tárgyat. 

Megbeszélés: 

• Hogyan érezték magukat a gyakorlat közben? Mit éltek át? Milyen érzés volt vezetni, irányítani, 

keresni?  

• Akadt-e probléma? Hogyan oldották meg? Mi nehezítette a feladatmegoldást? Mi segítette?  

• Hogyan tudtak együttműködni a kommunikációs korlátok ellenére? 

• Mi jellemző a mi kommunikációnkra? Meg tudjuk-e érteni a másikat, illetve magunkat meg 

tudjuk-e értetni másokkal? Hogyan kezeljük a korlátainkat? 

 

Záró játék: Közlekedési dugó 

4+4 fő áll a játéktéren, a többiek ötletelnek. 

A földre egy sorba lehelyezünk 9 foltot (újságpapír, szőnyegdarab, textil stb.). Négyen a sor egyik 

végén, négyen a másik végén állnak rá egy-egy foltra, így a középső üresen marad. Mindenki a 

középső, üres folt felé fordul. A szemben álló csapatoknak helyet kell egymással cserélniük a 

következő szabályok betartása mellett: 

- egyszerre csak egy ember mozoghat 

- csak előrefelé lehet haladni, vissza nem 

- csak üres foltra lehet lépni 

- a másik fél játékosát át lehet ugrani, saját csapattársat nem 

- minden kommunikáció megengedett 

A játéknak akkor van vége, ha a két csapat egészében helyet cserélt. 

 

 

- Kereső – be van kötve a szeme. Neki kell megtalálnia a tárgyat. 
 

- Vezető – beszélhet, de háttal van a keresőnek, nem látja. 
 

- Irányítók – nem beszélhetnek, ők látják a tárgyat (lehet 1-2 fő is). 
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Szerda - élj 

Kezdőjáték: Szelektív labdagyűjtés 

Elhelyezünk két dobozt a terem két részén. Alakítsunk 

két csapatot, akik kiválasztanak 2-3 gyűjtögetőt, a 

többiek az irányítók lesznek, ők csak egy megadott 

helyen tartózkodhatnak, a pályán kívül.  

A bekötött szemű gyűjtögetők feladata, hogy minél 

rövidebb idő alatt összegyűjtse a játékvezető által 

meghatározott színű labdákat. Az irányítók segíthetnek 

nekik, de csak szavakkal, a labdákhoz nem érhetnek. 

(ha nincs annyi labda, színes kupakokkal, különböző 

tárgyakkal is le lehet játszani) 

 

 

 

Főjáték: Dobozos játék  

Eszköz: doboz tárgyakkal 

A társaság kis csoportokra oszlik. Mindegyik kap egy dobozt 

vagy egy zacskót tele kisebb tárgyakkal, játékosokként legalább 

eggyel. Ezután a csoportok visszavonulnak, és egy rövid 

jelenetet kell legfeljebb 10 perc alatt összedobniuk, amelyben 

minden tárgynak szerepelnie kell - mindegy, hogy hogyan! 

Változat: Minden csoport keres 3-5 “megfelelő” tárgyat a többi 

csoport számára. 

 

 

Záró játék: 21 

3-9 fős csapatokat alakítunk, kijelölünk minden csapatban egy 

számolót. A játék során a játékosok nem beszélgethetnek. Minden 

csoport körbe állt, egymás felé fordulva, kezük a hátuk mögött. A 

játékvezető háromig számol, majd háromra mindenki mutat egy 

számot az ujjain 0-10 között. Ha a csapat tagjai összesen 21-et 

mutatnak, akkor a csapat nyert egy pontot. 

 

 



 

Csütörtök - egymásra hatás 

Kezdőjáték: Csoportrajz 

Adjunk mindenkinek egy színes ceruzát és egy A4

rajzol valamit a lapjára, aztán továbbadja a társának, aki szintén rajzol 

rá valamit (folytatva a rajzot), majd továbbadja. A vonalak nem 

metszhetik egymást. 

Ha a csoport úgy érzi, készen van, adjon címet az alkotásoknak

B. verzió: egy nagy lapon dolgozik mindenki egyszerre, de csak a saját 

ceruzáját használhatja. A végén 

 

Főjáték: Feldarabolt négyzet

Előkészítés: színes lapokból készült négyzeteket szétvágunk 5

darabokat borítékokba rakjuk. 

A résztvevők négy-ötfős csopor

Minden játékos berakhatja középre azt a papírdarabot, amire nincs szüksége, illetve elveheti 

középről azt, amire szüksége van. Láthatják egymás négyzetdarabjait, de egymással nem 

beszélhetnek, nem mutogathatnak, nem kérhetik el a másiktól semmilyen formában. A feladat az, 

hogy mindenki előtt legyen egy összerakott négyzet, azonos nagyságú a többiekével.

(kisebbeknek lehet 4 darabra vágni a négyzeteket, nagyobbaknak több darabra, vagy legyenek 

egyforma színűek a négyzetek, hogy a színek különbözősége ne segítsen.)

 

 

 
Megbeszélés: 

• Ki hogyan érezte magát a játék közben?

• Mennyire voltak feszültek, idegesek?

• Hogyan viselték, hogy nem kommunikálhatnak egymással?

• Volt-e olyan pont, amikor a csapat mégis elkezdett együtt munkálkodni? Hogyan?

• Volt-e olyan, aki megszegte a szabályokat?

• Kit zavart, hogy a másik esetleg sikeresebb, mint ő? 

Záró játék: Gondoltam egy szóra (3 csoport)

A csoportot 3-4 csapatra bontjuk. Tollat, papírt használhatnak. 

A csoportvezető kitalál egy négybetűs szót. A csapatok feladata, hogy minél 

hamarabb kitalálják ezt a szót. Ennek érdekében egyenként négybetűs 

szavakat mondanak. A csoportvezető megmondja, m

a csapat szavában, illetve hány betű van a helyén. Aztán a következő csapat 

jön. Addig érdemes újrakezdeni a játékot, amíg van kedvük játszani.
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Adjunk mindenkinek egy színes ceruzát és egy A4-es lapot. Mindenki 

rajzol valamit a lapjára, aztán továbbadja a társának, aki szintén rajzol 

á valamit (folytatva a rajzot), majd továbbadja. A vonalak nem 

Ha a csoport úgy érzi, készen van, adjon címet az alkotásoknak 

B. verzió: egy nagy lapon dolgozik mindenki egyszerre, de csak a saját 

ceruzáját használhatja. A végén kiállítást lehet készíteni a csoportok által elkészített munkákból.

: Feldarabolt négyzet 

Előkészítés: színes lapokból készült négyzeteket szétvágunk 5-6 darabra, majd összekeverjük, és a 

 

ötfős csoportokban ülnek. Mindenki kap egy borítékot a négyzetdarabokkal. 

Minden játékos berakhatja középre azt a papírdarabot, amire nincs szüksége, illetve elveheti 

középről azt, amire szüksége van. Láthatják egymás négyzetdarabjait, de egymással nem 

em mutogathatnak, nem kérhetik el a másiktól semmilyen formában. A feladat az, 

hogy mindenki előtt legyen egy összerakott négyzet, azonos nagyságú a többiekével.

(kisebbeknek lehet 4 darabra vágni a négyzeteket, nagyobbaknak több darabra, vagy legyenek 

forma színűek a négyzetek, hogy a színek különbözősége ne segítsen.) 

   

   

Ki hogyan érezte magát a játék közben? 

Mennyire voltak feszültek, idegesek? 

Hogyan viselték, hogy nem kommunikálhatnak egymással? 

csapat mégis elkezdett együtt munkálkodni? Hogyan?

e olyan, aki megszegte a szabályokat? 

Kit zavart, hogy a másik esetleg sikeresebb, mint ő?  

: Gondoltam egy szóra (3 csoport) 

4 csapatra bontjuk. Tollat, papírt használhatnak.  

A csoportvezető kitalál egy négybetűs szót. A csapatok feladata, hogy minél 

hamarabb kitalálják ezt a szót. Ennek érdekében egyenként négybetűs 

szavakat mondanak. A csoportvezető megmondja, mennyi betű egyezik az ő és 

a csapat szavában, illetve hány betű van a helyén. Aztán a következő csapat 

jön. Addig érdemes újrakezdeni a játékot, amíg van kedvük játszani. 

kiállítást lehet készíteni a csoportok által elkészített munkákból. 

6 darabra, majd összekeverjük, és a 

tokban ülnek. Mindenki kap egy borítékot a négyzetdarabokkal. 

Minden játékos berakhatja középre azt a papírdarabot, amire nincs szüksége, illetve elveheti 

középről azt, amire szüksége van. Láthatják egymás négyzetdarabjait, de egymással nem 

em mutogathatnak, nem kérhetik el a másiktól semmilyen formában. A feladat az, 

hogy mindenki előtt legyen egy összerakott négyzet, azonos nagyságú a többiekével. 

(kisebbeknek lehet 4 darabra vágni a négyzeteket, nagyobbaknak több darabra, vagy legyenek 

csapat mégis elkezdett együtt munkálkodni? Hogyan? 
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Péntek - együttműködés 

Kezdőjáték: Madzagcsavarás 

Előkészítés: Összefonunk fele annyi darab, 1,5 méter hosszú madzagot, mint 

ahányan a csoportban vannak.  

A csoport tagjai megfognak egy-egy madzagvéget. A feladatuk az lesz, hogy 

kibogozzák a madzagot anélkül, hogy elengednék azt. Egymás alatt-fölött 

bujkálva lesznek képesek a feladatot megoldani. Ha jó a feladatmegoldásuk, 

mindenkinek lesz egy párja. 

Ha páratlanul van a csoport, akkor a csoportvezető is szálljon bele a játékba. 

 

Főjáték: Emberi fényképezőgép 

Az előző játék során kialakult párosok egyik tagja lesz a fényképész, a másik a fényképezőgép. 

A „gép” lehajtja a fejét, becsukja a szemét. A fényképész elindul „témát” keresni: egy helyszínt, 

egy kompozíciót, egy tárgyat, amit szívesen 

megmutatna a világnak. Ha nem talál megfelelőt, 

akár létre is hozhat egyet. Miután megvan a téma, 

visszamegy a társához (aki továbbra sem nyitja ki a 

szemét), felállítja, és vigyázva odavezeti a témához, 

beállítja a fejét, majd meghúzza a fülét. Erre a 

kamera optikája (szeme) kinyílik, elszámolnak 

háromig, majd újra becsukódik. A fényképész 

visszavezeti a társát a székéhez, leülnek háttal a 

kompozíciónak, és „előhívják a képet”, vagyis a 

kamera elmondja, mit fényképezett. Aztán a fotós 

mondja el, mit szeretett volna megláttatni. Miután ezt megbeszélték, szerepet cserélnek. 20-

30 perc alatt több végrehajtásra is lehetőség nyílik. 

Egész csoportos megbeszélés: 

- hogyan érezték magukat a fotózás alatt? 

- sikerült-e meglátni azt, amit a fotós kitalált? 

- sikerült-e megláttatni a másikkal a témát? 

- mi segített, mi akadályozott? 

- a többszöri próbálkozás segített-e ráérezni, mit akar a másik? hogyan? miért? 

- mit mond ez az emberi kapcsolatokról? 

 

Záró játék: Pólóátvétel  

A párok egyik tagja magára vesz egy nagyméretű pólót, 

majd megfogják egymás kezét. Feladatuk az, hogy a póló 

átkerüljön a másik tagra anélkül, hogy elengednék 

egymás kezét. Második körben nehezítés lehet, hogy a 

póló úgy kerüljön át, ahogyan viselni kell: színére 

fordítva, az eleje elöl. 

 

 

 

Olasz Tímea 
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Szabadidős programok 
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Hétfő 

Ismerkedős játékok 
Egész táborral játszható játékok 

 

KERESSÉK MEG EGYMÁST AZOK, AKIK… 

Először elhangzik a kategória, majd miután megtalálták egymást a csoportok, gyorsan ellenőrizzük, hogy 

mindenki a helyén van-e, nem maradtak-e leszakadva emberek. Aztán hangzik el a feladat. Az 

időkorlátokat igyekezzünk szigorúan betartatni. 

Szükséges eszközök: A4-es lapok, cellux, ceruzák, képes újságok, stb.) 

 

☺ ugyanazon a településen élnek! 

Feladat: mutassátok be élő szoborcsoportokkal a településetek jellegzetességeit: helyeit, ahová egy 

idegennek mindenképpen érdemes elmennie, azt, amit érdemes tudni róla (pl. seprűkötésből élnek, 

kupagyőztes a focicsapatuk, jellegzetes épületeik, híres embereik…). A bemutatásban mindenkinek részt 

kell vennie! 

Tervezés: 10 perc, bemutatás: 2 perc/csoport 

 
 

☺ keresztneve ugyanazzal a betűvel kezdődik! (akinek több keresztneve van, az válassza ki azt, 

amelyiket a legjobban szereti) 

Feladat: szedjetek össze minél többféle (!) olyan tárgyat, amelynek a neve ugyanazzal a betűvel kezdődik, 

mint a keresztnevetek! 10 perc múlva minden csoport legyen a helyén, készen! A tárgyakat nem csak 

megnevezni kell, hanem be is mutatni. És nem a darabszám számít (pl. 100 darab lyuk egy lapon), hanem 

hogy hány féle tárgyat sikerült összeszedni. 

 
 

☺ … ugyanabban a hónapban születtek! 

Feladat: szedjétek össze a jellegzetességeket a hónapotokkal kapcsolatban (ünnepek, tevékenységek stb), 

és mutassátok be egy plakáton (a plakát A4-es papírokból lesz összerakva celluxszal, lehet rajta rajz, 

versrészlet, kép stb.). Az elkészítésre adott idő: 30 perc, bemutatás: 1 perc/csoport 

A plakát címe: Az év legszebb hónapja (a hónapjuk neve), mert: 
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CSOPORTBONTÁS  

 

(ne mondjuk el, mi lesz a vége a feladatnak! Illetve előzőleg beszéljük meg azokkal, akik csoportot 

vállalnak, hogy melyik korosztállyal foglalkoznának szívesebben, a fiatalabbakkal vagy az idősebbekkel)  

Csináljunk egy hosszú sort kor szerint. A sor elején álljon az, aki a legidősebb, a sor végén az, aki a 

legfiatalabb a táborban, és mindenki találja meg a helyét közöttük. 

 
A csoportvezetőknek kijelölt embereket kihívjuk a sorból, álljanak úgy egymás mellé, ahogy a 

korcsoportokat vállalták. A legidősebbeket vállaló munkatárs elvisz magával annyi embert, ahányan 

lesznek egy csoportban. Így a kb. azonos korúak kerülnek a csoportjába. Aztán a következő, a következő… 

Miután kialakultak a csoportok, keressenek egy helyet maguknak (csoporthely), találjanak ki maguknak 

egy csoportnevet, készítsenek el újságpapírból egy csoportszimbólumot, és készüljenek fel egy 

csoportképre (találják ki, hogyan fog kinézni a csoportkép: állva, ülve, egymás nyakában, grimaszolva, 

kiöltözve...). A tábor „fényképésze” 30 perc múlva majd körbejár, elkészíti a képeket a szimbólummal és a 

csoporttal. Ezeket a képeket majd be lehet mutatni a táborzárón. 

Szükséges eszközök: újságpapírok, celluxok, fényképezőgép 

Amíg a csoport várja a fényképészt, játszhat ismerkedési játékokat, utána is folytathatják, ha van idő: 

 

Csoporton belül játszható játékok 

 

SZILVIA VAGYOK 

A játékosok körbe ülnek és mindenki bemutatkozik sorba, mégpedig úgy, hogy elmondja a keresztnevét 

(Szilvia), honnan jött (Színek országából) és mi a foglalkozása (szivárványfestő). 

Tehát a keresztnév kezdőbetűjével kell, hogy kezdődjön az ország vagy város neve és a foglalkozásának 

neve is. A foglalkozásokat meg kell jegyezniük a többieknek, tehát fel kell hívni a figyelmet erre. 

Lehetséges továbbfejlesztések, variációk: Azért, hogy jobban megismerjük egymást, mindenki 

gondolkozzék el, majd mondja el, mi az a három dolog, amit magáról a leginkább fontosnak tart 

elmondani, mi az a három dolog, amit leginkább jellemzőnek vél. A "fontos dolgok" közlése előtt mindenki 

újra mondja el a nevét. "Szilvia vagyok, a híres könyvmoly, szeretem a viccet és a játékot" Tehát külső és 

belső jellemzők is lehetnek, jelen- és múltbeli tulajdonságok is. 

 

BUMM 

A játék kezdetén kört alakítunk a gyerekek segítségével. A játékvezető a kör közepén áll. Előveszi a 

„pisztolyát” (ujjak pisztoly alakban) és tetszőlegesen ráfogja valakire, majd „lő” (Bumm! – ot kiált). A 

játékos, akit a fegyver eltalált, leguggol és így is marad! Ekkor, mint egy kaput kinyitva két szomszédja 

között, a két szomszéd egymásra lő a már jól ismert módszerrel, egy apró változtatással kiegészítve. 

Mégpedig nem „Bumm” - ot kiált, hanem a célba vett személy nevét! Aki először teszi ezt, az a győztes, az 

áldozat pedig a körben maradva leguggol és ezzel kiesett a játékból. Aki „kinyitotta a kaput”, feláll és 

folytatódhat a játék. Így egy játékosunk esett ki, ami jól látszik, viszont nem küldjük ki a játék területéről, 

ezzel elkerüljük, hogy esetleg leül, elsétál, stb. (Ahogy a játékosok esnek ki, úgy változnak a szomszédok, 

akikkel párbajozni kell, erre fel kell hívni a figyelmet.) 
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A játékvezető most új áldozatot választ magának, őt is leguggoltatja, a két szomszédja pedig, párbajozik. A 

győztes állva marad, a vesztes leguggol, a kapunyitogató feláll. Előfordulhat, hogy a vezető által kiszemelt 

áldozat nem figyel és nem hajlandó megtartani halandó életét, ilyenkor jól bevált módszer lehet, hogy ő 

marad leguggolva és ezzel kiesik a játékból. A két szomszéd, nem számolva a már kiesett (guggoló) 

játékosokat, ebben az esetben megúszta a párbajozást. 

Előbb-utóbb 2 játékos marad a harctéren. Ekkor következik csak az igazi párbaj. Egymásnak hátat fordítva, 

kiélesített „fegyverrel” 3 lépést lépnek előre. Közösen megállapodunk egy jelszóban. Pl. ALMA. A 

játékvezető egy rögtönzött mesét kezd el mesélni, amiben egyszer csak váratlanul elhangzik az ALMA szó. 

A jelszó hallatán a játékosok egymásra lőnek a célzott nevének kiáltásával! A győztes természetesen az, 

aki először tette ezt meg! 

 

MUTASD BE A TÁRSAD 

Mindenki társat választ magának, 2,5 perce lesz megismerni a társát és 2,5 perce lesz bemutatkozni. Az a 

feladat, hogy az idő letelte után mindenki „bemutatkozzon”, vagyis a társa helyett beszéljen. 

 

FEJRECSAPÓS 

Egy játékos (lehet a játékvezető is), a kör közepére áll, kezében az összetekert újságpapírral vagy 

szivacsrúddal. Kiválaszt valakit a körből, aki gyorsan mond egy nevet a játékosok közül. A kör közepén 

állónak az a feladata, hogy villámgyorsan rácsapjon egyet a kimondott név tulajdonosának a fejére. 

Megteheti ezt mindaddig, míg az áldozat nem mond egy másik nevet. Ekkor már annak a fejére kell 

csapnia, akit az előző játékos mondott. Amennyiben a már megtanulták egymás nevét, gyorsan fog 

pörögni a játék, ügyesnek kell lennie a csapkodónak! Ha sikerült valakinek a fejét eltalálnia, mielőtt még 

az másik nevet mondott volna, akkor szerepet cserélnek. Aki a kör közepén volt, átadja „fegyverét” és 

elfoglalva helyét a körben, mond egy nevet, akinek a fejét már az új csapkodónak kell célba vennie. 

Esetleges módosításként, továbbfejlesztésként bevezethetjük a következő szabályt: csere esetén, tehát 

amikor a kör közepén álló játékosnak sikerül elkapni az elhangzott név tulajdonosát, a körben helyet 

foglaló játékosnak még az előtt mondania kell egy nevet, mielőtt elfoglalná helyét a körben. Ellenkező 

esetben, ha elfelejti, visszamegy a kör közepére. Ez talán könnyűnek tűnik, de hihetetlenül sokszor 

tévednek a játékososok. 

 

KAPD EL A SEPRŰT! 

A játékosok körbe állnak. A játékvezető, vagy egy önként jelentkező játékos, a kör közepére áll és 

függőlegesen tartja a földön álló söprűt. A feladata az, hogy kiszabaduljon a kör közepéről. Ezt úgy tudja 

elérni, hogy hangosan és érthetően kimondja egy, a körben helyet foglaló társa nevét és ezzel egy időben 

elengedi a söprűt (bármilyen irányba ellökni tilos). Aki hallja a saját nevét, gyorsan megpróbálja elkapni az 

eldőlő söprűt, mielőtt az földet érne. Ha ez sikerül neki, a középen lévő játékos marad a helyén, és új 

nevet kell mondania. Ha viszont a söprű földet ér, a név tulajdonosa nem tudta elkapni, helyet cserél a két 

játékos. Az új söprűtartónak is ugyanaz a feladata, mint elődjének. 

Különböző variációi vannak a játéknak. Íme, néhány példa: 

- Játszhatunk úgy is, hogy a körben álló játékosok nem állnak, hanem elindulnak egy irányba és körbe-

körbe sétálnak. 

- Megpróbálkozhatunk 2 söprűvel is játszani. Ekkor a kör közepén lévő játékos 2 nevet mond egymás után. 

Ennél a variációnál nagyon ügyeljük, nehogy fejjel összekoccanjanak a gyerekek. 

- Amennyiben a játékosok jól ismerik egymást, nevek helyett játszhatunk, pl. állatnevekkel, városok 

neveivel, színekkel stb. 
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Kedd 

Sorjátékok 

 
Bokafogással futni 

Eszköz: jelző tárgyak 

Egy tárgyat kell megkerülni, de csak úgy lehet futni, ha a két kezével a két bokáját fogja a versenyző. 

Ha egyik beért, indulhat a következő. 

Idő: kb. 10 perc 

 

Dióváltó 

A játékhoz szükséges eszközök: Csapatonként egy dió (ha nincs, lehet más hasonló alakú tárggyal, 

terménnyel is játszani), és minimálisan két darab evőkanál. Ezen kívül az akadálypálya kiépítéséhez 

szükséges elemek, pl. üres műanyag flakon akadálynak és kréta a rajt/célvonal jelöléséhez. 

A csapatok első tagjai szájukba veszik az evőkanál nyelét, amelybe a játékvezetők egy-egy diót 

helyeznek. A cél, hogy minél rövidebb idő alatt, az akadályokat kikerülve úgy érjen vissza a versenyző, 

hogy eközben a dió nem eshet le a földre. Amennyiben a dió mégis leesik, vagy valamelyik 

akadályelem ledől, a játékosnak újra kell indulnia a startvonalról. Fontos szerepe van a játékosok 

közötti váltásnak: ilyenkor kéz használata nélkül lehet, kanálról-kanálra csak áthelyezni a diót. 

Értelemszerűen az a csapat nyer, ahol leghamarabb ér vissza a célba az ötödik játékos. 

 

KÍNAI HORDÁR  

Eszköz: dió, hurkapálcika 

Alap- és célvonalat húzunk egymástól 10 méterre. A csapatoknak két hurkapálca közé fogva kell a 

diót átvinni a célba. Aki leejti, vagy kézzel hozzáér, elölről kezdheti a cipekedést. A csapattagok 

egyszerre és váltóban is versenyezhetnek. 

 

Spárgára felfűzés 

Eszköz: spárga (fakanál) 

A csapatok feladata, hogy egy előzetesen kimért spárgadarabra megadott idő alatt minél több 

embert felfűzzenek. A felfűzés menete: felül be, alul a nadrágon vagy szoknyán ki vezetjük a spárgát. 

A győztes az a csapat, aki több embert fűzött fel. Irányadókánt a spárgák elejére egy-egy fakanalat is 

köthetünk. 

 

Vízhordás tenyérben  

Eszköz: vödrök, üvegek, víz 

A csapatok kapnak egy-egy vödör vizet, illetve a pálya végén egy üres dunsztos üveget. A feladat, 

hogy csak a kezükben vihetik a vödörből az üvegbe a vizet. Ha egy ember elindult, a következő csak 

akkor mehet, ha az előző visszaért. 

 

Vödör brigád 

Mindegyik csoport egysoros vonalba helyezkedik el úgy, hogy az egyik végén egy vízzel telt vödör van, 

a másikon pedig egy üres flakon. Minden csapattagnak van egy műanyagpohara. A játék tárgya, hogy 

a vizet a vödörből a flakonba kell eljuttatni úgy, hogy az egyik pohárból a másikba öntik a vizet a 

csapat tagjai. Az a csapat a nyer, amelyik 10 perc alatt több vizet juttat át a flakonba. 
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Futóverseny 

Eszköz: megfelelő pálya, madzag, tárgyak 

Létszám: csapatonként 1 vagy 2 fő, de váltóverseny is lehet 

A klasszikus olimpiai sportág szabályainak megfelelően, a cél egy adott távot minél rövidebb idő alatt 

megtenni. Persze a dolog úgy izgalmas igazán, ha kicsit megnehezítjük a játékosok dolgát. Íme, 

néhány ötlet: 

• leguggol, és átfogja mindkét térdét; 

• zsákot húzunk a lábára (zsákban futás); 

• a versenyző fején egy csésze vizet vagy valami mást visz; 

• szájába egy kanalat helyezünk, amiben nyers tojást szállít; 

• minden játékos három cserepet vagy konzervdobozt visz magával; kettőre rááll, egyet 

előbbre tesz, majd átlép arra és így halad előre; 

• hasonlóan az előzőhöz, csak két szék segítségével teszi meg a távot;  

• két játékos lábait páronként összekötjük, és így kell végighaladniuk; (összeköthetjük az 

azonos oldali lábakat is, de nehezebb a feladat, ha a játékosok jobb lábát kötjük a másik 

baljához) 

• szintén párok versenyeznek: egymásnak háttal állva, oldalazva szökdelnek végig úgy, hogy 

hátuk mögé helyezett kezeiket kötjük össze egymással 

• két játékos egymás mellé áll, egymás vállát kölcsönösen átfogják, belső lábukat pedig a 

lábikra felett egymáshoz kötik (futás három lábon) 

 

Feladatok fordulási pontokra: 

• szögeld - szöget kell beverni a fába, minden játékos csak egyet üthet rá. győz, aki 

leghamarabb elkészül vele 

• célba dobás babzsákkal, amíg nem talál bele 

• alvajáró - ruhával töltött sporttáskával elfutni a székig, felvenni minden ruhadarabot, 

háromszor körbefutni a széket, levetkőzni, vissza a táskába, vissza a csapathoz.  

• széköltöztető - bekötött szemmel eljutni a székig, ráhúzni a zoknit, cipőt, inget begombolva, 

pulóvert. a csapattársak irányítják. majd levetkőztetni, vissza 

• gyertyázás - meggyújtani egy gyertyát, majd szívószállal eloltani 

• gúlaépítés - minden játékos egy konzervdobozt visz, abból kell gúlát építeni 

• dugóforgatás - tíz parafa dugót megfordítani egy mutatóujjal 

• pukkanós - papírzacskót felfújni és kipukkasztani 

 

Óriáskígyó 

Létszám: 5-10 fő kígyónként 

Megjegyzés: Ügyeljünk a terep megválasztásakor! 

A csapatok tagjai hasra fekszenek úgy, hogy mindenki az előtte lévő lábát fogja, s a keze csak a 

legelsőnek marad szabadon. A feladat: így kell megtenniük egy 5-10 méteres távot minél gyorsabban. 

 

Százlábú 

Eszköz: sok különböző színű lufi 

Létszám: minimum 10 fő csapatonként, de minél többen vannak, annál jobb 
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A csapatok tagjai egymás mögött felsorakoznak. A sort alkotó játékosok csak egy-egy (csapatonként 

különböző színű) lufival érintkeznek egymással. A lufit mellkasukkal az előttük álló hátához szorítják. 

Miután kialakultak ily módon a folyamatos sorok, a csapatoknak egy meghatározott, akadályokkal 

(szlalom, stb.) nehezített pályát kell teljesíteniük, ügyelve arra, hogy ne szakadjon szét az alakzat. 

Kézzel sem a lufihoz, sem a társakhoz nem érhetnek hozzá a játékosok. Az a csapat nyer, aki több lufit 

juttat el a célba. A gyorsaságot is jutalmazzuk! 

 

Ki ne csússzon! 

Eszközigény: csapatonként egy mosószappan (nagyobb méreténél fogva alkalmasabb, mint a kisebb 

szappanok), és egy vízzel félig megtöltött vödör 

A játék menete 

a. Jelöld ki a rajtvonalat és a célvonalat!  

b. Adj minden csapatnak egy szappant és egy vizesvödröt (félig vízzel)! 

c. A csapatok felsorakoznak a rajtvonalnál. 

d. Ki kell választani a kezdőjátékost. Megvizezi a kezét és a szappant, majd olyan magasra hajítja 

a célvonal irányába, amilyen magasra csak tudja (vízszintes irányban dobni nem lehet!).  

e. Egy másik játékosnak el kell kapnia, mielőtt leesik a földre. Ha leesik, akkor az első játékosnak 

újra kell próbálnia.  

f. Ha egy csapattárs elkapja, ott kell megállnia, ahol van, meg kell szappanoznia a kezét, és meg 

kell ismételnie, amit az előző játékos tett. A többieknek azon kell lenniük, hogy elkapják.  

g. A pálya legyen elég hosszú ahhoz, hogy minden csapatjátékosra sor kerüljön.  

h. Az a győztes csapat, akiknek először sikerül átlépniük a célvonalon.  

 

Vond el a figyelmét! 

Eszközigény: Csapatonként egy könyv vagy egy evőkanál teniszlabdával vagy egy teáskanál 

pingponglabdával.  

A játék menete 

a. A gyerekek sorversenyben futnak el a terem túlsó végéig az evőkanálban levő teniszlabdával, 

vagy egy könyvvel egyensúlyozva a fejükön vagy a fogukkal tartott teáskanálon lévő pingpong 

labdával. 

b. A verseny közben két játékosnak a másik csapat soron következő játékosa mellett kell 

futniuk, és grimaszolva, vicceket mesélve, stb. el kell vonniuk a figyelmét, hogy hibázzon. 

Fontos, hogy a versenyzőt nem érinthetik meg! 

c. Ha a játékos hibázik, vissza kell mennie a rajtvonalra, és újra kell kezdenie. 

d. Az a győztes csapat, akik először teljesítik a sorversenyt. 
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Szerda 

Teljesítményjátékok 
 

Több helyszínen egy-egy munkatárs vezeti a játékot és jegyzi az eredményeket. A versenybe bárki 

beszállhat, akár többször is beállhat a sorba, a legjobb eredményét számítják be. 

Minden versenyszámban győztest hirdetünk, akit az esti program során meg lehet jutalmazni (csoki, 

érem a nyakába vagy, csomag keksz, vagy az adott „sportágra” utaló tárgy, pl. egy játékcsizma stb.) 

 

Íme, néhány feladat, amiben versenyt hirdethetünk (zárójelben a mértékegység): 

 

Egyéni feladatok: 

 

 
 

gólyalábon haladás (idő) 

 

 

 
célbadobás ágból tekert karikával (pont) 

 

 
 

célbadobás 

újsággalacsinnal (pont) 

 

 

 
 

petrencetartás (idő) 
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egyensúlyozás (idő) 

 

 
célbadobás (pont) 

 

 

társcipelés  

bizonyos 

távolságra kell 

elfutni egyik 

társával az 

ölében - a 

versenyző hozza magával azt a társát, akit vinni szeretne (idő) 

 

 

csizmahajítás 

(távolság) 

 

kalapreptetés (távolság) 

 

műanyagtányér 

pörgetés (idő) 

 

 

 
célbadobás botokkal (pont) 

 

 

 

 
vaskarika gurítás (távolság) 

 

Páros feladatok 
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foci három lábbal 

(két-két játékos lába össze van kötve, úgy 

futnak a labda után 

(gól) 

 

 

 
 

bubuc 

(egy botra felkötött szalmazsákkal igyekeznek 

kibillenteni a másikat az egyensúlyi állapotából) 

 

Csapatfeladatok (4 fős csapatok) 

 

 
 

patkódobálás 

(minden játékos kap 3-5 db patkót, úgy kell 

dobniuk, hogy minél több maradjon a boton  

(pont) 

 

 

 

átjutás az 

akadálypályán 

(egy területen 

elhelyezünk 

különböző 

akadályokat, 

amin át kell 

jutnia a 

csapatnak 

(felfüggesztett 

hullahopp 

karikákon 

keresztül, 

kihúzott kötél fölött, dobozokból kirakott alagúton 

keresztül, gerendán végigegyensúlyozva, 

összevissza kikötött kötelek között bujkálva stb.) 

(idő) 

 

  



 

 

százlábú síelés 

(idő) 

 

Csapatversenyek (két csapat) 

 

 

kötélhúzás 
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Helyből távolugrás (távolság) 

 

Minden csapattag ugorhat, onnan indul, ahol az 

előző leért. 

 

 

 

óriásmalom 

 

 

Minden csapattag ugorhat, onnan indul, ahol az 

 



89 
 

Csütörtök 

Állomásos csapatjátékok 

 
Csapatbontás: Összeírjuk a csoportok névsorát, az első helyen szereplőkből lesz az első csoport, a 

másodikon a kettes, és így tovább. 

Minden csoporttal fog menni egy munkatárs, nála van a névsor. Az első feladat, hogy mindenki 

keresse meg a maga csoportját. 

A csoportok forgószínpadszerűen váltják egymást a helyszíneken, 10 percenként jelez a 

játékvezető, amikor a jelzést hallják, azonnal tovább kell menniük a következő állomásra. A 

csoportvezető nem vesz részt a játékban, csak ő jegyzi a játék közben megszerzett pontokat.  

 

Rajz-állomás 

A csapatok kapnak több tárgyat (ceruza, kupak, szög, kulcs..), 

annyi lapot és ceruzát, ahány tárgy van. A feladatuk az, hogy 

körberajzolják, és továbbgondolják a képet. 

Ahány rajz elkészül, annyi pontot kapnak  

pl: 

  

 

Toronyépítő- állomás 

50-60 darab építőelemre van szükség (ez lehet kockacukor, építőkocka, 

gyufásdoboz, könyv, nagyobb kavics stb.). 

Feladat: A csapat készítsen egy minél magasabb tornyot. 4-5 építőmester van: 

ők látnak, de nyúlhatnak semmihez, a többiek az építészek, ők nem látnak (be 

van kötve a szemük). Minden épületbe kerülő építőelem fél pontot ér. 

 

 

Pókháló-állomás 

Előkészítés: Ruhaszárító kötelekből kialakítunk egy pókhálót, kötünk 

rá pár csengőt. 

Feladat: A csapat minden tagjának át kell jutnia a pókhálón anélkül, 

hogy hozzáérne. Ha megszólal a csengő, egy embernek vissza kell 

mennie. Ha van rá idő, visszafelé is jöhetnek. 

Figyelem: balesetveszélyes lehet a játék, a játékvezető figyeljen oda 

az emberek biztonságára. 

Pontszám: az átjutott emberek száma szerint. 

 

Tabu-állomás 

Kis kartonlapokon különböző egymáshoz kapcsolódó kifejezések 

szerepelnek. Aki felhúzza a kártyát, az megpróbálja körülírni a legfelső szót úgy, hogy az alatta levő 

kifejezéseket nem használhatja, semmilyen módon, részeiben sem, ragozva sem, és akkor sem, ha a 

csoport már kimondta őket. A többiek találgathatnak. Ha kitalálták a szót, egy másik játékos 

következik a körülírással. Ha kimondja valamelyik tiltott szót, azt a pontot elveszítik, és egy másik 

játékos következik. 
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Ahány szót kitalálnak, annyi pont az övék azon az állomáson. 

A szavak lehetnek a megszokott tabu feladványok, vagy a héthez kapcsolódó fogalmak (teremtés, 

gondviselés, megváltás, barátság, formálódás… pl.: TEREMTÉS – Isten, világ, alkot, állat, nő 

GALAMB 

Béke 

Madár 

Fehér 

Dúc 

Velence 

ÁDÁM 

Éva 

Paradicsom 

Alma 

Ember 

Biblia 

MAJOM 

Dzsungel 

Tarzan 

Bolygó 

Gorilla 

Banán 

CSIKK 

Cigaretta 

Elszív 

Eldob 

Maradék 

Büdös 

BALLAGÁS 

Iskola 

Gaudeamus 

Érettségi 

Vége 

Tabló 

STRAND 

Tenger 

Part 

Víz 

Fürdik 

Balaton 

NOÉ 

Bárka 

Biblia 

Eső 

Állat 

Kettő 

ZSEBLÁMPA 

Égő 

Elem 

Sötét 

Világít 

Keres 

ŰRHAJÓ 

Föld 

Körül 

Pálya 

Súlytalanság 

Kabin 

HARANG 

Dél 

Zúgás 

Torony 

Templom 

Réz 

ANGYAL 

Menny 

Ördög 

Glória 

Szárny 

Jóság 

BOHÓC 

Cirkusz 

Porond 

Orr 

Cipő 

Vicc 

EGÉRFOGÓ 

Megöl 

Rágcsáló 

Patkány 

Sajt 

Macska 

HÓVIHAR 

Tél 

Hideg 

Szél 

Fehér 

Hull 

ÁRNYÉK 

Sötét 

Lámpa 

Napszemüveg 

Hűvös 

alak 

NAPERNYŐ 

Árnyék 

Kánikula 

Véd 

Strand 

Kinyit 

MENTŐÖV 

Tenger 

Hajó 

Úszás 

Parafa 

Csónak 

MAZSOLA 

Szőlő 

Szárít 

Édes 

Csokoládé 

Aszott 

RENDSZÁM 

Autó 

Hátul 

Betű 

Tábla 

Engedély 

PINGVIN 

Madár 

Úszik 

Repül 

Állat 

Déli sark 

PLETYKA 

Fül 

Súg 

Hír 

Hazug 

Nők 

ERDŐ 

Fák 

Tűz 

Dzsungel 

Nem lát 

Növényzet 

GYERTYA 

Tartó 

Fény 

Ég 

Kanóc 

Viasz 

SZENDVICS 

Lord 

Kenyér 

Felvágott 

Kártya 

Uzsonna 

TAPÉTA 

Ragasztó 

Fal 

Papír 

Szoba 

Burkol 

POSTALÁDA 

Piros 

Levél 

Bélyeg 

Elvész 

Fém 

SOROMPÓ 

Lezár 

Út 

Közlekedés 

Rúd 

Határ 

KÉRDŐJEL 

Mondat 

Felelet 

Vége 

Írás 

Nyelvtan 



 

Szókirakó-állomás 

Római betűjáték folyami kavicsokból

Hozzávalók: 106 db lapos kavics, fehér lakkfilc, színtelen akrillakk, zsák

Elkészítés: A kavicsokra lakkfilccel írd fel a betűket. A

kell: A-6, Á-4, B-3, D-3, E-6, É-3, F

4, S-7, T-6, U-2, Ú-1, Ü-2, Ű-1, V-2, Z

Az elkészült betűkavicsokat kezeld le akril lakk

A játék lényege, hogy a kavicsbetűkből értelmes szavakat kell kirakni, úgy, hogy azok érintkezzenek, 

mint egy kereszt-rejtvényben. Minden felhasznált betű 1

szerepel, akkor dupla pontot ér) 

 

 

Célbadobó-állomás 

Egy régi lepedőre különböző nagyságú lyukakat vágunk. A különböző lyukak más

érnek. A játékosok egyesével próbálnak egy

összesen, annyival mehetnek tovább.

 

Kocka-póker-állomás 

A játékosok egymás után dobnak öt dobókockával egyszerre. Az első játékos dob egyszer, a csapat a 

kidobott kockák alapján eldönti, hogy milyen kombinációra akar törekedni. Az ennek megfelelő 

kockákat a dobó az asztalon hagyja, a többivel hasonló szabályok szerint még kétszer dobhat. Ha már 

az első dobásnál olyan kombináció jön ki, amit fel akar használni, nem kell még kétszer dobnia. Az 

eredményt be kell írni valamelyik kombinációhoz. Ha több lehetőség is van, a csapatna

és a pontszámokat mérlegelve kell döntenie, hová írja az adott eredményt.

Az első játékos után a többiek is dobnak, amíg mindenki sorra nem kerül, majd az első játékos új kört 

kezd. 

Ahogy egyre több kombináció mellé kerül konkrét eredmény, é

valószínűsége, hogy valaki olyan számokat dob, amit egy üres helyre sem tud beírni. Mivel minden 

kombinációt csak egyszer lehet felhasználni, ilyenkor az egyik (még üres) sorba 0

A játék végén összeszámolják, összesen hány pontot sikerült dobnia a csapatnak.
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Római betűjáték folyami kavicsokból 

Hozzávalók: 106 db lapos kavics, fehér lakkfilc, színtelen akrillakk, zsák

Elkészítés: A kavicsokra lakkfilccel írd fel a betűket. A számok segítenek, hogy egy betűből hány darab 

3, F-2, G-4, H-2, I-3, Í-1, J-2, K-6, L-5, M-3, N-5, O-3, Ó

2, Z-5, Y-5. 

Az elkészült betűkavicsokat kezeld le akril lakkal, így tartósabb és fényesebb lesz a játék!

A játék lényege, hogy a kavicsbetűkből értelmes szavakat kell kirakni, úgy, hogy azok érintkezzenek, 

rejtvényben. Minden felhasznált betű 1-1 pontot ér (ha ugyanaz a betű két szóban is 

 

 

Egy régi lepedőre különböző nagyságú lyukakat vágunk. A különböző lyukak más

érnek. A játékosok egyesével próbálnak egy-egy labdával pontot szerezni. Ahány pontot szereznek 

tnek tovább. 

 

A játékosok egymás után dobnak öt dobókockával egyszerre. Az első játékos dob egyszer, a csapat a 

kidobott kockák alapján eldönti, hogy milyen kombinációra akar törekedni. Az ennek megfelelő 

hagyja, a többivel hasonló szabályok szerint még kétszer dobhat. Ha már 

az első dobásnál olyan kombináció jön ki, amit fel akar használni, nem kell még kétszer dobnia. Az 

eredményt be kell írni valamelyik kombinációhoz. Ha több lehetőség is van, a csapatna

és a pontszámokat mérlegelve kell döntenie, hová írja az adott eredményt. 

Az első játékos után a többiek is dobnak, amíg mindenki sorra nem kerül, majd az első játékos új kört 

Ahogy egyre több kombináció mellé kerül konkrét eredmény, és fogynak a lehetőségek, nő annak a 

valószínűsége, hogy valaki olyan számokat dob, amit egy üres helyre sem tud beírni. Mivel minden 

kombinációt csak egyszer lehet felhasználni, ilyenkor az egyik (még üres) sorba 0-

, összesen hány pontot sikerült dobnia a csapatnak.

Hozzávalók: 106 db lapos kavics, fehér lakkfilc, színtelen akrillakk, zsák 

számok segítenek, hogy egy betűből hány darab 

3, Ó-3, Ö-2, Ő-1, P-2, R-

al, így tartósabb és fényesebb lesz a játék! 

A játék lényege, hogy a kavicsbetűkből értelmes szavakat kell kirakni, úgy, hogy azok érintkezzenek, 

1 pontot ér (ha ugyanaz a betű két szóban is 

Egy régi lepedőre különböző nagyságú lyukakat vágunk. A különböző lyukak más-más pontszámot 

egy labdával pontot szerezni. Ahány pontot szereznek 

A játékosok egymás után dobnak öt dobókockával egyszerre. Az első játékos dob egyszer, a csapat a 

kidobott kockák alapján eldönti, hogy milyen kombinációra akar törekedni. Az ennek megfelelő 

hagyja, a többivel hasonló szabályok szerint még kétszer dobhat. Ha már 

az első dobásnál olyan kombináció jön ki, amit fel akar használni, nem kell még kétszer dobnia. Az 

eredményt be kell írni valamelyik kombinációhoz. Ha több lehetőség is van, a csapatnak az esélyeket 

Az első játékos után a többiek is dobnak, amíg mindenki sorra nem kerül, majd az első játékos új kört 

s fogynak a lehetőségek, nő annak a 

valószínűsége, hogy valaki olyan számokat dob, amit egy üres helyre sem tud beírni. Mivel minden 

-t kell írni. 

, összesen hány pontot sikerült dobnia a csapatnak. 



92 
 

Kategória Leírás Pontszám 

1-es 
Legalább egy egyes 

(Az egyesek összege)  

2-es 
Legalább egy kettes 

(A kettesek összege)  

3-as 
Legalább egy hármas 

(A hármasok összege)  

4-es 
Legalább egy négyes 

(A négyesek összege)  

5-ös 
Legalább egy ötös 

(Az ötösök összege)  

6-os 
Legalább egy hatos 

(A hatosok összege)  

Terc 

Legalább három 

egyforma 

(A három kocka 

összege) 

 

Kvartett 

Legalább négy 

egyforma 

(A négy kocka 

összege) 

 

Full 

Három egyforma + két 

egyforma 

(Az öt kocka összege) 
 

Kis sor 

Négy egymást követő 

számból álló sor 

(25 pont) 
 

Nagy sor 

Öt egymást követő 

számból álló sor 

(30 pont) 
 

Póker 
Öt egyforma szám 

(50 pont)  

Sansz 

Bármilyen öt szám 

(Mind az öt kocka 

összege) 
 

Mindösszesen 
  

 

Mission impossible - állomás 

Előkészítés: Ruhaszárító kötelekből kialakítunk egy kötélkertet, különböző tárgyakat helyezünk el a 

földön itt-ott. 
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Feladat: egy páncélteremből ki kell 

hozni különböző tárgyakat. A terem 

lézersugarakkal van védve, ha hozzáér 

valaki, megszólal a riasztó, és akkor a 

legrövidebb idő alatt el kell hagynia 

minden bent lévőnek a termet. A 

csapatnak fejenként két tárgyat kell 

kihoznia. Aki bent van, annak be van 

kötve a szeme, a csapat kívülről 

irányíthatja, maximum négy ember 

lehet egyszerre bent. 

Pontszám: a kihozott tárgyak 

darabszáma szerint. 

 

 

Számolós-állomás 

A játékosoknak 50-ig kell egyesével elszámolniuk úgy, hogy egy számot csak egy ember mondhat. 

Bárki bármikor megszólalhat. De vigyázniuk kell, hogy nehogy egyszerre mondják. Ha ketten vagy 

többen szólalnak meg egyszerre, akkor újból kell kezdeni a számolást. Nem beszélhetik meg a 

sorrendet. A legnagyobb szám, ameddig eljutnak a számolásban, az lesz a pontszámuk. 

  

Tartó-állomás 

Kellékek: Különböző tárgyak 

Előkészítés: Készítsd elő az összes olyan tárgyat, amit használni szeretnél ehhez a játékhoz. A 

választás a tiéd az alábbiakban csupán példákat találsz. 

Játék: A csapat válasszon egy főt, aki a "tartó" lesz. Mond hangosan egymás után a különböző 

tárgyak neveit (pl.: szék, papír pohár, doboz, sapka, kabát, pénzérme, zacskó cukor, papírlap, 

hullahopp karika, felfújt lufi, stb.). A csapat tagoknak meg kell keresni a teremben az éppen említett 

tárgyat és a tartó emberüknek adni. Ahogy halad előre a játék, a tartó embernek egyre több mindent 

kell fognia. Amennyi tárgyat meg bír tartani, annyi pontot kapnak. 

 

Pecázós-állomás 

Egy asztal szélét körberakjuk kartonból kivágott halakkal (50-60 darabot). A halformákra 

gemkapocsból szájat rakunk. Három botra 50 

cm-es madzagot kötünk 

(ezt teljes hosszában kell 

használni, nem 

feltekerve), a végére egy 

kinyitott gemkapcsot 

teszünk. Akinek sikerült 

kifognia egy halat, az 

odaadja másnak a botot. 

Ahány halat kifognak, 

annyi pont az övék 
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Kincskereső-állomás 

Feladat: A falon van egy kép sok-sok tárggyal. A játékosok egyesével kihúznak egy cetlit, amin egy 

tárgy neve szerepel, odafutnak a képhez, megkeresik, rámutatnak. Futás vissza, jöhet a következő 

játékos cetlit húzni, keresni. Ahány tárgyat megtalálnak, annyi pontot visznek el.  

 

 
 

1. esernyő 

2. jegyzetfüzet 

3. csizma 

4. homokóra 

5. rongy 

6. ébresztőóra 

7. öv 

8. kehely 

9. harapófogó 

10. útjelzés 

11. fűrész 

12. teáskanna 

13. vízköpő 

14. koponya 

15. védőszemüveg 

16. törött váza 

17. 2 csavar 

18. horog 

19. kereszt 

20. palack 

21. lándzsa 

22. pók 

23. álarc 

24. csipesz 

25. béklyó 

26. tányér 

27. ostor 

28. messzelátó 

29. hőmérő 

30. viharlámpa 

31. zászló 

32. seprű



 

 

A végén a nyertes csapat kaphat valami ajándékot 
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A végén a nyertes csapat kaphat valami ajándékot – érmét, emléktárgyat,  csokit stb.

 

érmét, emléktárgyat,  csokit stb. 
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Péntek 

Kreatív témafeldolgozás 

 
Tíz munkatársnál egy-egy névsor van, amin keverve szerepelnek a táborlakók (konfirmandusok, 

illetve a megmaradt munkatársak).  

Feladat: mindenki találja meg a maga csoportját minél hamarabb. 

A csoportvezető kihúz egy előadástémát, amit a csoportnak meg kell jelenítenie valamilyen 

módon (színdarabban, versben, táncos előadásban, énekben, szoborcsoportban stb.) 

Van két órájuk, hogy kitalálják, hogyan mutatják be a témát. Legyenek benne megfogalmazott 

üzenetek, tanulságok. Aztán mutassák be a többi csoportnak. 

 

PLAKÁTKÉSZÍTÉS 

Eszköz: A4es lapok, színes újságok, íróeszközök, fonal, kapcsok, cellux, ragasztó 

Minden csoport kap 10 lapot, aminek a tetején az elhangzott előadások szerepelnek. A feladatuk az, 

hogy összeállítsanak egy plakátot a témákról, képekkel, idézetekkel, témához kapcsolódó 

gondolatokkal, aztán a végén dolgozzák össze a lapokat egy nagyobb felületté (celluxszal, fonallal 

összefűzve, gemkapoccsal stb.) 

 

HÁTRA ÍRÓS ÜZENET 

Eszköz: papír és ceruza mindenkinek 

Mindenki kap a hátára egy lapot. A táborlakók írhatnak egymás hátára egy-egy mondatot (jókívánság, 

közös emlék stb.).  

 

EMLÉKFÜZET 

Eszköz: kb. 10 lap és ceruza mindenkinek 

Mindenki kap egy-egy köteg papírt, amit kettéhajthat és így összefűzhet belőle egy kis füzetet. Aztán 

körbejárja azokat, akikkel töltött együtt időt (csapatversenyben, csoportban, szobában stb.) és kér 

tőlük valamilyen kis személyes üzenetet. Az üzenet lehet egy kis kedves gondolat, rajz, versike, bibliai 

ige, jókívánság, közös emlék stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olasz Tímea 
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Esti programok 
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Hétfő 

Vezetők humoros estje 

 
A tábor vezetője az este házigazdája 

Ötletek a feladatokra: 

 

Tabló  

A csoportvezetők a teremben össze-vissza mozognak, majd hirtelen megállnak a játékvezető 

jelzésére. Megállás után megadott időn belül a játékvezető által megadott témára egész csoportos 

tablót, vagyis állóképet kell "készíteni". Célszerű a csoport által jól ismert helyszíneket, helyzeteket 

megadni a tablók témájául. Pl.: mozi előcsarnoka, aluljáró, diszkó, stb. Ebben a játékban sincs mód a 

szöveges információra, de nonverbális jelzéseket (mimika, mozdulatok) alkalmazhatnak. Próbálják 

meg minél hamarabb összeállítani a tablót (fél perc, maximum egy perc)! 

Bevonhatjuk a táborozókat azzal, hogy egy kalapban összegyűjtünk különböző helyzeteket, és 

megkérünk egy-egy embert, hogy húzzon belőlük. 

 

Mesecsata 

A játékvezető annyi mindenki által jól ismert mesét ír fel egy-egy lapra, ahány csoportvezető játszik. 

Mindenki húz egy mesét, és nem árulja el a többieknek, hogy mit húzott. Mindenki kap 5 perc 

gondolkodási időt, hogy felelevenítse a meséjét elejétől a végéig. Ez után a játékvezető elmondja, 

hogy a játék úgy fog zajlani, hogy ő rámutat az egyik játékosra, aki elkezdi elmondani a meséjét, majd 

néhány mondat után megszakítja a mesélőt és választ egy másikat, akinek kettős feladata van: 

egyrészt úgy kell folytatni a mesélést, hogy értelmesen kapcsolódjon az előzőhöz, másrészt terelje a 

történet befejezését a saját meséje végének az irányába. Tehát folytatja, aztán jön a 3. ember 

ugyanígy.  

    A játék akkor igazán érdekes, ha 1 csoport egyszerre nem juthat messzire a meséjében, és 

pörgősen váltogatja a játékvezető a csoportokat. 

    Pl.1. ember: "Volt egyszer, hol nem volt, élt egy erdőben egy leány, kinek haja fekete volt, mint az 

ében, ajka piros volt, mit egy cseresznye, és bőre fehér volt, mit a hó. El is nevezték Hófehérkének." 

    2. ember: "Ennek a bizonyos Hófehérkének volt egy kedves ismerőse az erdőben, egy öreg, akinek 

volt egy kedves unokája, Piroska, aki rendszeresen meglátogatta a nagymamáját." 

    3. ember: "Piroska, miközben nagymamája felé sétálgatott az erdőbe, sokat gondolt barátnőjére, 

Hamupipőkére, akinek nagyon nehéz sora volt mostohája mellett." 

    A játék akkor ér véget, amikor valaki sikeresen befejezi a mesélést. A játékvezető figyeljen arra, 

hogy kb. egyforma időt adjon mindenkinek a mesélésre, ezzel biztosítva ez "egyenlő esélyeket". 

 

Befutó 

Szabály: a négy játékosból három különböző hatásokra valamilyen, normálistól eltérő 

tevékenységbe. A negyedik feladata kitalálni a kiváltó okokat és a következményt. (Ha nagyon nem 

megy neki, a másik három segíthet azzal, hogy „helyzetbe hozza” a társait.) 

 

Pásztorok éjszaka a tűz mellett ülve beszélgetnek.  

1. Ha valaki megérinti, akkor felpattan, mintha megszúrták volna 

2. Vakarózni kezd, ha azt hallja, „igen” vagy „nem”. 
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3. Csak kérdéseket tesz fel, amire igen, vagy nem választ vár. 

 

Születésnapi zsúr. Születésnapos, vendégek 

1. Beszéd közben nem néz a másik arcára, a tekintetét a saját köldökére szegezi.  

2. Állandóan mesehősöket hoz fel példának. 

3. Ha valaki szóba hozza az iskolát, felugrik és körbefutja a székét. 

 

Kivégzésre várva. Hóhér, elítéltek. 

1. Ha valaki panaszkodik, kacagni és tapsolni kezd. 

2. Ha valaki feláll, kinyitja az ajtót. 

3. Ha valaki a családról beszél, megsimogatja a fejét, és azt mondja: Egészségedre, fiam! 

 

Földrajzórán a tanár feleltet. Tanár, diákok 

1. Ha keresztnevet hall, mindenkivel kezet fog, és megmondja a nevét. 

2. Ha valaki a fejéhez ér, ő felkér valakit táncolni. 

3. Ha valaki kérdez valamit, megmondja a pontos időt. 

 

Esőben várják a buszt.  

1. akit mosolyogni lát, annak rácsap a lábára. 

2. ha valaki keresztbe teszi a lábát, énekelni kezd. 

3. a busz említésére hullámozni kezd. 

 

Képkiállítás megnyitóján. Polgármester, festő, vendégek. 

1. festeni kezd, ha valaki egy színt említ. 

2.  halandzsául válaszol, ha valaki hozzá beszél. 

3.  puszikat dob annak, aki rá néz. 

 

Az ifjú párra várnak a templomban. Pap, vendégek 

1.  Ha a házasság szót hallja, felugrik, és bugizva azt mondja: Subidubidu! 

2. Aki magáról beszél, annak azt mondja: semmi baj, majd kinövöd! 

3. Ha valaki az órájára néz, óbégatni kezd. 

 

Fogorvosi rendelő. Fogorvos, nővér, beteg, takarító. 

1. Ha k betűvel kezdődő szót hall, kalapálni kezd. 

2. ha kérdezik, azt válaszolja, nem fáj, már elzsibbadt. 

3. mindent félrehall. 

 

Szinkronizálás  

A játékosok fele a játék során némajátékot játszik, a maradék szinkronizál. (Minden pantomimszerű 

játékot bemutató résztvevőnek megvan a "magyar hangja", vagyis az a játékos, aki a némajátékához 

a szöveget, hangot szolgáltatja.) A csoport a játékvezető által megadott szituációt dolgozza fel 

rögtönzéssel. A játék előtti instrukcióban hívjuk fel a figyelmet, hogy, a mozgó és beszélő párok 

együttműködése a fontos, nincs eleve kijelölt irányító szerepe egyiknek sem! 

 

Múmia 



100 
 

Eszközigény: csapatonként egy guriga olcsó WC papír.  

Minden csoportvezető kap egy WC papírtekercset. Ő kihív valakit a csoportjából. Elmondjuk a 

játékosoknak, hogy versenyezni fognak, 1 perc alatt múmiát kell készíteniük a csoportvezetőből. 

Tetőtől talpig be kell bugyolálniuk! Az elszakadt papírvégeket be kell tűrni, és a papírnak - a szeme és 

az orra kivételével - az egész játékost be kell fednie. Az a csapat győz, akiknek előbb fogy el a 

papírjuk. 

Amikor megvan a győztes csapat, adj időt a többi csapatnak is, hogy befejezze a játékot! Utána 

jelentsd be, hogy kezdődik a játék második része: a csapattagoknak vissza kell vonulniuk, és a 

múmiáknak rajtszóra ki kell szabadítani magukat. Az nyer, akinek ez leghamarabb sikerül. 

 

Beugrós játékok: 

Elfordítás 

Az egyik játékos kimegy.  A másik húz egy cetlit, amin rajta van egy téma. Ezt kell majd neki némán 

előadnia. A másik visszajön, és nématolmácsként szinkronban fordítja, amit lát anélkül, hogy 

tudná, mi a valódi téma. 

• Egy képviselő kiáll az európai parlament elé, és beszédet mond arról, hogy az EU-ban csak 

francia sajtot lehessen enni, mert egy európai polgár mindenből a legjobbat érdemli, és más 

ország sajtjai szerinte ehetetlenek. 

• Egy idegenvezető magyarázza a dzsungelben magyar turistáknak, hogy az állatok nem 

veszélyesek. 

• A mentőorvos elmagyarázza egy konferencián, hogy miféle veszélyeket rejthet egy látszólag 

ártalmatlan hobbi: a bélyeggyűjtés. Megmutatja azt is, mit kell tenni, ha valaki letüdőzött egy 

bélyeget. 

• Egy feltaláló mutatja be legújabb találmányát: egy olyan kabátot, ami mozgás hatására 

energiát termel, és vagy fűti magát, vagy konnektorként üzemel.  

• A feltaláló ismerteti legújabb találmányát: a sörtartályos futballnéző fotelt. 

• A feltaláló bemutatja, miként működik a katapult a helikoptereken. 

• Egy háziasszony próbál világméretű felkelést szítani, hogy a gyerekek ne nézzenek erőszakos 

filmeket. 

• Egy ex-torreádor tart arról előadást, mekkora siker az általa nyitott torreádor étterem, ahol 

torreádorok – munkájukhoz jellegzetes mozdulatokkal – szolgálnak fel. 

• Egy vadász elmeséli hihetetlen kalandját: amikor egy  rátámadó rénszarvasbikát nem tudott 

lelőni, és egy gyerekmesével nyugtatta meg az állatot annyira, hogy a bika végül el is aludt. 

• Az állatvédő népszerűsíti a szilveszteri petárdákat és trombitákat, amik nem kergetik 

őrületbe a háziállatokat. 

• Egy kutató bejelenti a publikum előtt, hogy immár a leg ősibb foglalkozást is át tudják venni a 

robotok: a portáskodást. A gépek nem csak szerelnek, és takarítanak, de a rosszgyerekekre is 

rápirítanak, és bájolognak az öreg nénikkel. 

• Egy fiatal tudós bejelenti, hogy mostantól a síléceket nem kell porosodni hagyni nyáron sem. 

Legújabb találmánya, a hó-láda ugyanis képes akár egy évig is megőrizni a havat, így csak ki 

kell borítani egy csúszkálásra alkalmas lejtőn. 

• Egy vadász a publikum előtt meséli el hogyan találkozott a jetivel. 

• Egy építész magyarázza a Budapesti Vidámpark fejeseinek, hogy milyen új játékokat javasolna 

a parkba. 
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• Egy filmszínész meséli el a gyerekeknek legújabb karate-filmje történetét. 

• Egy súlyemelő meséli el milyen út vezetett ehhez az erőhöz. 

• Egy őrült meséli a sárgaház orvosainak, hogyan rabolták el minap az űrlények, és változtatták 

meg anyanyelvét. 

 

Bekérdező 

A szereplők kérdésre csak kérdéssel válaszolhatnak, így kell tovább építeniük a cselekményt. 

(NINCS VISSZAKÉRDEZÉS, ÉS SOK GONDOLKODÁSI IDŐ) 

• A piacon egy vásárló tudakolja, hogy miért kerül a répa annyiba, amennyibe. 

• Egy vendéglőben a vendég a pincértől tudakolja, hogy a különböző ételek miből, és hogyan 

készülnek. 

• Az irodában arra lesz figyelmes valaki, hogy az asztalszomszédja a táskájában turkál. 

• Két vadász találkozik a legnagyobb oroszlánnal, amit valaha láttak. Azonban mind a ketten úgy 

gondolták, majd a másik hoz magával fegyvert. 

• Valaki a legjobb barátjától egy fiókot kap ajándékba. 

• Egy embert idegesíti, hogy barátja mindig visszakérdez. 

• Az eladósodott ember azt kérdezi a kigyúrt-kopasz behajtótól: tud-e részletekben fizetni. 

• A költöztető cég emberei arról érdeklődnek, hová tegyék le a zongorát. 

• A ruhatárastól kérdi egy vendég, hogy milyen kabátot javasol a korábbi helyett. 

• Egy álomszuszék éjjeliőr nem érti, miért akarják kirúgni. 

• Egy térképészt arról faggat a főnöke, hogy legújabb kiadásukban, miért cserélte fel a kontinenseket. 

• Egy utcai útonálló megállít egy járókelőt azzal, hogy: „pénzt, vagy életet?!”. A járókelő nem érti, miért 

adná ő oda bármelyiket is. 

• Szabadulása előtti percekben, egy rabot arról faggat a börtönigazgató, hogy valóban jó útra fog-e 

térni. 

• Egy ember bulit tart, de mikor kimegy a konyhába, ott találja az egyik barátját, aki már kizabálta a fél 

hűtőt. 

• Munkahelyi étkezdében valaki visszamegy szalvétáért, és mikor visszaér az asztalához, már más eszi 

az ebédjét. 

• Egy film mellékszereplője visszamegy a rendezőhöz, hogy miért vágták ki az összes jelenetét a 

filmből? 

• Középkorú házaspár, a nő arról faggatja a férjet, hogy most is ugyanolyan vonzónak látja-e most, mint 

régen, stb. a férj kitérő kérdésekkel válaszol. 

• Egy újdonsült kutyatulajdonos visszamegy a kereskedésbe, és arról faggatja az eladót, hogy miért 

nem szobatiszta a kutyus az első hét után? 

• Egy szobafestő veszekszik a lakástulajjal, hogy rémes színeket választott, és hogy ezt ő nem hajlandó 

lefesteni a falra. 

• Egy portás az iskola bejáratánál nem akarja beengedni a szülőt gyermeke tornazsákjával, amit a 

csemete otthonfelejtett. A szülő mindenképpen be szeretne jutni, mert tudja, hogy a gyerek 

igazolatlan órát kap, ha nem tud tornázni. 

 

Stop trükk:  

Meg van adva egy alap cselekmény, amit el kell játszania két embernek. Ha lehet, minél mozdulat 

dúsabb cselekményt kell kitalálni. Ha valakinek a cselekmény mozdulataiból eszébe jut valami, 

felkiáltja, hogy STOP! Ekkor a két szereplő megáll úgy, ahogy van. Ekkor, aki kiáltott, átveheti 
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valakinek a helyét (nem kell ugyan abban a pózban, vagy ugyan ott), majd folytatják a cselekményt, 

csak most egy másik történettel. 

Kezdő szitu: 

Bútorszállítók 

Kommandó 

Villanyszerelők 

 

1-2-3-4 

A négy játékos négy cetli közül választ egyet-egyet, amelyekben az 1-2-3-4 számok szerepelnek. 

Amelyik számot húzták, csak pontosan annyi szóból álló mondatokat mondhatnak ki a jelenet 

során. 

• 2 öltönyös, rosszkinézetű ember állít be egy házaspárhoz, mondván: a férj nemzetközi bűnöző, és a 

házukat addig lezárják, amíg meg nem érkezik az erősítés. A házaspár azonban holtig állítja, hogy ez 

valami félreértés lehet. 

• Egy bankrablás során a bankrabló kap egy zsák pénzt, de minden bankjegy szakadt, ezért reklamál. 

(bankrabló-1; pénztáros-2; biztonságiőr-3; ügyfél-4) 

• Négy hajótörött egy lakatlan szigeten azon tanakodik, hogyan szabaduljanak meg szorult 

helyzetükből. 

• Egy pár, egy másik baráti párnál vacsorázik, amikor egyszer csak közlik, miért is jöttek igazán. 

• Egy rendőrfőnök, és egy pszichológus behívatja balhés rendőr-párost, miután azok akciója után, a 

város egész főterét újra kellett építeni 

• Egy vonatfülkében az utasok nagyon nem jönnek ki egymással. Az egyikük fázók, a másik azonban 

lehúzná az ablakot, a 3. aludni szeretne, míg a 4. zenét hallgatna. 

• 4 egymást nem ismerő gengsztert bíz meg egy ismeretlen, hogy raboljanak ki egy bankot. Mind a 4 

arról próbálja meggyőzni a többit, hogy ő a legalkalmasabb főnöknek.  

• Egy jégtáncos pár női tagja egy másik férfival szeretné folytatni a pályafutását, ezt a hírt most közlik a 

nő régi társával, és az edzővel. 

• Egy ember autója alatt beszakadt az aszfalt, a kocsinak csak az orra látszik ki. A tulaj az önkormányzat 

egyik emberéve, egy rendőrrel, és egy bámészkodóval beszélget. 

• Két rendőr igazoltat két, nagy táskát cipelő alakot. Szeretnék tudni, mi van a bőröndben, de a két 

figura nem akarja megmutatni. A rendőrök egyre határozottabbak, de ők mag nem akarják kinyitni, 

mert rendőrvicceket tartalmazó könyvekkel ügynökölnek, és tartanak tőle, hogy a rendőrök rossz 

néven vennék. 

• Két piti maffiózó érkezik egy kínai étkezdébe, és közlik, holnaptól védelmi pénzt szednek. A két 

kiszolgáló azonban félreértik őket, és azt hiszik ebédelni jöttek. 

• Rallyversenyzők eltévedtek, és véletlenül behajtanak egy parasztház udvarára. Az ott álló idős néni 

marasztalná őket vacsorára, de a férje csak inni szeretne. A navigátor igazából maradna, de a pilóta 

ideges, mert vissza szeretne térni a versenybe. 

• Hárman ülnek be 1 taxiba. Mindegyik azt szeretné, ha a sofőr őt tenné ki először. A taxisnak végül is 

mindegy. 

 

Zsebszöveg 

2-3 szereplőre van szükség, és pár cetlire. Minden szereplő húz 3 cetlit, és azt berakja a zsebébe. 

Fontos, hogy nem szabad megnézni a szöveget, hiszen ez a játék arra épül. Előre felvázolunk egy 

szituációt, amit ők elkezdenek előadni. Amikor már a megadott szituáció kibontakozott, egy jelet kell 
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adni (csengő/taps), és az egyik szereplő előhúz egy cetlit a zsebéből, és azt felolvassa. A játék 

lényege, hogy a játékosoknak ezt a mondatot úgy kell kezelniük, mintha a beszélgetésben tényleg 

felmerült volna. 

Szituációk: 

Az alábbi szituációk előtti szám a szituációban résztvevő játékosok számát jelenti. 

(2) Egy vevő a hentesnél zergehúst akar venni. Állítja, hogy egy ismerőse itt vett a múltkor zergét, 

csak akkor is könyörögni ellett érte. 

(2) Egy plakátragasztó nem engedi kollégájának, hogy leragasszon egy plakátot, mondván nagyon 

megszerette a rajta lévő hirdetést. 

(3) Két barát nyaralni mennek, és első merülésüket tervezik. Az oktató megnyugtatja őket, hogy 

teljesen biztonságos, ha szerencséjük van a cápákkal. 

(2) Két haver dartsozik. Az egyik megvádolja a másikat, hogy az mindig akkor köhög, mikor ő dobna. 

(2) Egy vasútállomáson egy női utas odamegy a mozdonyvezetőhöz, hogy szeretné ő vezetni az 

expresszt. 

(2) Egy vevő visszaviszi nemrég vásárolt tacskóját, mert az 2 méteresre nőtt. 

(2) Egy tibeti kolostorba bekopogtat egy luxus parfümökkel üzletelő ügynök, hogy megpróbálja eladni 

kollekcióját. 

(2) Egy vak segítséget kér egy járókelőtől, hogy segítse át az úton. Azonban a járókelőnek semmi 

kedve sincs átmenni a másik oldalra. 

(2) Egy férj meg akarja tudni, hogy felesége csak a pénzéért szereti-e, ezért egy nap úgy állít be, hogy 

mindenét elvesztette a tőzsdén. 

(2) Két horgász ugyan azt a rekord méretű halat akasztja meg. Nem tudják eldönteni, melyikük húzza 

partra. A másikat próbálják meg meggyőzni arról, hogy a halra nekik van nagyobb szükségük. 

(2-3) A szoláriumba visszamegy valaki reklamálni, hogy nem szép barna, hanem zöld lett a bőre. 

(2) Két tudós egyszerre pillant meg egy bogarat, és vitázni kezdenek: melyikükről nevezzék el. 

(2) Egy babonás ember egy kéményseprő hátán akar kitölteni egy lottószelvényt. 

(2) A seregben a kiképző őrmester kiadja a parancsot, hogy 30 km-es menetgyakorlat következik. Egy 

katona felveti, hogy ez elég fárasztó, miért nem maradnak inkább a laktanyán olvasni és zenét 

hallgatni. 

(2) Egy házaspár a 15. évfordulóját készül megünnepelni, de nem tudják eldönteni melyik filmet 

nézzék meg: a romantikust, vagy az akció filmet. 

(2) Egy nő leszólít egy férfit az utcán, hogy –bár most látja őt először, - halálosan szerelmes belé. 

(2-3) Egy amerikai ember hazalátogat a Magyarországon élő rokonaihoz, azonban a házból már 

elköltöztek az ősök, de az amerikai váltig állítja, hogy a házban lakók az ő rokonai. 

(2) Valaki a legjobb barátjától – aki nem túl gazdag – egy luxusautót kap ajándékba. Semmiképpen 

sem akarja elfogadni, de a barát – saját bevallása szerint – nyert a lottón. 

(2) Plasztikai sebészt játszó színészhez odamegy valaki az utcán, hogy minden pénzt hajlandó azért 

megadni, hogy a híresség operálja át az arcát. 

(2) Egy kezdő síelő meglepetten észleli, hogy oktatója a fekete pályán akarja elkezdeni az oktatást. 

(2) Egy bélyeggyűjtő kiakad, mikor megtudja, hogy kollégája az egyik legértékesebb darabbal adott fel 

egy levelet. 

(3) Egy házaspárt egy borzalmasan lassú pincér szolgálja ki, a férj megkérdezi tőle, hogy miért ezt a 

hivatást választotta, ha nem megy neki. A pincér azzal védekezik, hogy senki sem profi, miért nem 

lehet neki is időt adni, amíg beletanul, és a feleség is egyetért vele. 
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(2) A gyógyszertárba beugrik egy fejfájós, türelmetlen férfi egy aszpirinért. Pechére egy szószátyár 

patikussal találkozik, aki minden mellékhatásra fel akarja hívni a figyelmét. 

(2) A pszichológushoz azzal állít be egy beteg, hogy kóros őszinteségben szenved, és ez rémes 

helyzetekbe sodorja a munkahelyén, és a házasságában is. 

(2) Egy író megvádolja a másikat, hogy ellopta az ötletét, melyből sikerfilm lett. 

(2) Férfi és nő, akik évekig együtt jártak az egyetemen, most sok év múlva újra találkoznak egy 

kávéházban. Arról beszélnek, kivel mi történt az óta. 

(2) A kulcsmásolónál megjelenik ez régi ügyfele, aki egy köteg pénzt nyújt át neki, mert a másolt 

kulcs, minden zárat kinyit. A kulcsos azonban nem akar tettestárs lenni. 

(2) Takarítónő megkéri a mellékhelységre sietve induló vezérigazgatót, hogy várjon egy kicsit, mert 

most mosott fel, és nem szeretné, ha összejárkálná a padlót. 

 (3) Egy középkorú házaspár vakációzni indul, de a reptéren derül ki, hogy a jegyeket otthon 

felejtették. Az egyik jegyeladóval próbálnak egyezségre jutni úgy, hogy a másikra fogják. 

(3) Két felfedező meghódítja az északi sarkot, és mikor készülődnének a visszaútra, egy piros ruhás, 

kövér, fehér szakállas bácsi lép oda hozzájuk, és meghívja őket a közeli földalatti házába, ami egyben 

játékgyár, és rénszarvas tenyészet. A felfedezők nem tudják, mennyire hihetnek az idegennek. 

(2) Egy ember a vonatára várakozva leül egy padra. Kisvártatva felbukkan mellette egy öltönyös férfi, 

és közli vele hogy látta a képét a körözöttek listáján, valamint nagy tisztelője az önálló akcióinak, és 

szívesen várná őt a saját bűnszervezetében. Az ember azonban tagadja a dolgot, szerinte itt valami 

félreértés történt. 

(2) Egy utcaseprő éppen a munkáját végzi, mikor odaáll hozzá egy végtelenül türelmes, sötétbőrű 

férfi, és arra kéri, hogy válasszon a kezében tartott kék, és piros bogyó közül. 

(3) A rendőrségre két csillogó ruhás ember érkezik, és közlik az ügyeletes rendőrtiszttel, hogy ők a 

jövőből érkező tudósok, és a legjobb ellátásban akarnak részesülni, amíg nem beszélhetnek valami 

fejessel.  

(2) Egy hajléktalan bemegy egy templomba, és jóízűen meghúzza a szenteltvizet. A pap udvariasan 

próbálja leszoktatni erről a szokásáról. 

(2) Egy ember beállít egy gyermekkori haragosához, és közli vele: csak azét ment rendőrnek, hogy 

behajthassa azokat a gyermekkori csínytevéseket, amiket ellene követett el. Az ember először azt 

hitte csak viccel az illető, de aztán próbálja békésen elintézni a dolgot. 

(2) Egy házba beállít egy önkormányzati ember, és közli az ott lakóval: a háza helyén akarják elvezetni 

az új vonatsíneket, így a ház lebontásra kerül. 

(2) Amíg egy idős házaspár nyugodtan nézi a TV-t, mikor egyszer csak benyit valaki az ajtón, köszön, 

majd leül melléjük, és zavartalanul nézi velük a műsort. A házaspár nem érti ki az illető. 

 

Szövegek a cetlin: 

• Nézzük meg az interneten! 

• Nekem a Duracell nyuszi mondta! 

• Ugye nem baj, ha kommentálom? 

• A vikingek is ezt csinálták Spártánál! 

• Az angolórára jöttem. 

• Letettem a spanyol emeltet. 

• Menj tovább 500 métert és fordulj 

jobbra! 

• És így lettem egyetemi docens. 

• Boldog újévet. 

• Én meg Máté vagyok! 

• A kezed járjon, ne a korsó a kútra! 

• Az élet egy nagy hegymászás. 

• A francba! Ellopták a görögdinnyémet. 

• Ezt nézd meg milyen puskát vettem! 

• A te megtekintésed csak nagykorú 

felügyelete mellett ajánlott. 

• Úristen! Itt van a Török Tamás! 
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• Ezt a fejetlenséget! 

• Ne túrd az orrod egyfolytában! 

• Utálom a talpnyalókat 

• Szörcsögsz minden éjjel! 

• Keress rám a neten! Meg fogsz lepődni! 

• Volt akkor két csirkemáj, és egy habos 

kakaó! 

• Fúj!!! Ez undorító!!! 

• Állj! Jelszó? 

• Ez az Buksi, mond csak! 

• Akarsz velem jógázni? 

• Mitől ilyen fényes a szőröd? 

• Te tényleg igazi Jedi vagy? 

• Szerinted a tanga hogy állna nekem? 

• Kaptál már taslit 2 kézzel? 

• Azt hiszem lenyeltem egy denevért. 

• Akkor most ugyan ezt franciául. 

• A GPS hozott ide? 

• Engedje el a túszokat! 

• Nekem a személyzet ne dumáljon! 

• Így öltöztél fel az esküvődre? 

• A betegségemet rólam nevezték el. 

• Hát erre még ráférne egy mosás! 

• És mi lenne, ha hátba vágnám egy 

szeneslapáttal? 

• Najó! Adj 5 000 000-t (ötmilliót) és el van 

felejtve! 

• Rosszkor vagy rossz helyen! 

• Ehhez a feladathoz még nem nőttem fel! 

• Sajnos ezt az állást nem ön kapja. 

• Elolvastam a titkos leveleidet. 

• Milyen így most, hogy átoperáltak? 

• A dupláját adom, csak engedj el. 

• Pénzt, vagy életet! 

• Kemény volt a sitten? 

• Ezt most tekerjük vissza! 

• Megy a passz! 

• Tudod, hogy kinek szólsz be haver?! 

• Maga jött a garantált gyönyört egy 

mosómedvével hirdetésre? 

• Elnézést, nyitva vannak? 

• Tényleg meg tudsz enni egy lovat? 

• Igen, és Tibornak hívják! 

• Téged nem mardos a bűntudat? 

• Most minek ez a pánik? 

• Neked tuti nem fog menni! 

• Vigyázz! Autó! 

• Az ott komolyan egy ejtőernyős? 

• Éppen alva járok? Bocs? 

• Öntsd rá a hipót, aztán hagyjuk! 

• Felírjalak a VIP listámra? 

• Sima szülés lesz? 

• Érzed ezt a szagot? 

• Én extra nagy gyümölcsöket használok. 

• Csalódtam a húgodban, ez van? 

• Amit mondasz, az nem értelmes! 

• Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell! 

• Nem akarsz kannibál lenni? 

• Feleslegessé vált, amit tudsz? ez van? 

• Azt hallom, nem tetszik, ahogy járok? 

• Olyan ez, mint egy nyári angoltábor? 

• Főzhetnél rám egy évig. 

• Fele-fele oké? 

• Mit kacsingatsz? Akarsz valamit? 

• Ne tőlünk várj segítséget. 

• Úr Isten, de megváltoztál! 

• Te, ide nem jöhetsz be cipővel! 

• Akarsz még egyet? 

• Nem látott egy gazda nélküli, fekete 

fogkefét? 

• Te régen nem ilyen voltál. 

• Nincs kedved gőzfürdőzni? 

• Miattam csinálja? 

• Valami van a szádban. Kiszedhetem? 

• Hiába, na! Becsúszott!   

• Te nagyon csintalan vagy! 

• Most mi van? Elhoztad a pénzemet? 

• Hát téged ismerlek! Te vagy a részeges 

karate mester! 

• Most kívánhatsz bármit! 

• Csak ha elnevezhetem rólad a kutyámat. 

• Nyugi! A rendező a haverom, téged úgy 

is kivágunk. 

• Engem az érdekel: Miről kapta a nevét a 

hónalj? 

• Lehettél volna tapintatosabb 
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• Már 1 éve nem veled élek! 

• Nem lépünk le csak ketten 

• Párizstól Milánóig a frizurám tart. 

• Itt vér fog folyni. 

• Jegyeket, bérleteket! 

• Ugye, itt van toalett? 

• Bekötné a cipőmet? 

• Láthatnám azt a kacsát? 

• Van tüze? 

• De, ez egy elefánt! 

• Te miért nézel így rám? 

• Kérsz egy kis csokit? 

• Szeretlek, teljes szívemből! 

• Még egy ilyen, és kidoblak a kerti kútba! 

• Most volt IQ teszt 

• 1 fecske nem csinál kisfecskét 

• Mond! Miért vagy hülye? 

• Tudtad, hogy uborkára nem szabad tejet 

inni, mert hasmenésed lesz? 

• Tegnap halat ettem 

• Ha nekem ilyen fejem lenne? 

• Unom a dumád! 

• Anyád hogy van? 

• Jó a séród! 

• Maga a hallgatás mestere Watson, ezért 

olyan élvezet magával beszélgetni. 

• Vigyázz, támadni akar! 

• Láttad a tegnapi mecset? 

• Különleges egység, most velünk kell 

jönnie 

• Én tengerbiológus akartam lenni 

• Szociális munkás leszek 

• Ez csak rám, és a nejemre tartozik 

• Egyszer hatévesen építetem egy 

atomreaktort. 

• Megismertesselek a szarkazmus 

fogalmával? 

• Én egy holland állampolgár vagyok! 

• Ez csak formalitás kérdése. 

• Én vagyok a pókember. 

• Ezért kapsz egy pacsit! 

• Dobjatok a mókusok közé! 

• Vigyázz, mert most nagyon rosszkedvem 

van ám! 

• Túl gyorsan történnek kettőnk között a 

dolgok. Nekem kell egy kis mozgástér. 

• Egy egyiptomi fáraó azt mondta 

alattvalóinak: eljő még a nap mikor 

ingyen kapod a búzát! 

• Szeretem a kistejest! Megenni! 

• Kapsz 2 méter előnyt. 

• Fogd az öltönyt, és fuss! 

• Aki legutóbb ellentmondott nekem, 

annak a csontvázát máig nem találja a 

rendőrség. 

• S az Úr látta, hogy ez így jó. 

• Kössetek az árbochoz, és ne adjatok 

rumot! 

• Néma gyereknek anyja sem érti a szavát. 

• Elemezd, kérlek az alábbi mondatot: a 

kutya úszik a vízben. 

• Ön átlépte Kalifornia állam határait, 

innentől a miénk az ügy. 

• Magyar rendőrség! Figyelmeztetem, 

hogy az alábbi beszélgetést 

mikrofonokkal, és kamerákkal 

rögzítettük. Jogában áll hallgatni. Bármit 

mond vagy tesz az felhasználható ön 

ellen a bíróságon!  

• Mit mond az utolsó szó jogával élve? 

• Az nem egy japán hadihajó? 

• Eljött a vég, az apokalipszis! 

• Nem vizsgálna át megint, doktornő? 

• Mostanában hasizomra gyúrok. 

• Jól tartod a súlyod. 

• Nincs de! 

• Maga most a jó-zsaru? 

• 20 deka kenguru húst kérek! 

• Szeretlek! 

• Szégyellem magam. 

• És ki lehet a gyerek apja? 

• Keressünk egy romantikus helyet 

• Nem szeretem a mákos gubát! 

• Gyönyörű a szemed! 

• Nem téged láttalak a 

pszichológusomnál? 

• Tegnap megvertem a gázórást. 

• Éppen alva járok! 
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• Ne közelítsen, mert van nálam 

paprikaspray. 

• Nem jártunk mi együtt óvodába? 

• Nincs nálad egy fogkefe? 

• De cuki! Megsimogathatom? 

• Megmozdult a hasamban a gyerek! 

• Kéne egy jegy a holnapi meccsre! 

• Apám ma szabadul a börtönből. 

• Tudok egy krémet lábizzadás ellen! 

• Neked is indián volt a nagyapád? 

• Ne rágja már annyit a körmét! 

• Nem bírom már tovább, muszáj 

kimennem! 

• És ki viszi a gyereket állatkertbe? 

• Ki mondta, hogy én vagyok a 

peronoszpóra?! 

• Ezaz! A ligetekben nagyszerű lenne! 

• Valaki szedje már ki a kutyát a 

csatornából! 

• Merre van a csempészáru? 

• Tessék, itt egy szem nyugtató! 

• Reszelünk egy kis sajtot? 

• Ideges vagy? Egyél hangyát! 

• Engem megjelöltek! 

• Szaporábban egy kicsit! 

• Jól esik, amikor ezt csinálja! 

• Fogja be a száját! 

• Letértem a sárga útról… 

• Olvasd fel a kiáltványt most! 

• MI az a zöld pont a homlokod tetején? 

• Neked ki a magyar hangod? 

• Na, mi van aranyapám? Nem tudsz 

aludni a stressztől? 

• A nyúlon túl. 

• Holnap benézek anyádhoz 

• Hasonlítasz egy vakondra! 

• Ilyen állat márpedig nincs! 

• Én egy indonéz ékszerteknőst vettem a 

piacon! 

• Szeretlek is, meg nem is! 

• A kedvezmény mással össze nem 

vonható! 

• Helyesen vakond, vagy vakondok? 

• Miért ilyen piros a szemed? 

• Kiskoromban főosztályvezető akartam 

lenni. 

• Két ember között a legrövidebb út egy 

mosoly. 

• 30 db héliumos lufit kérek! 

• Levettél a lábamról. Mucika… 

• Már csak 4 óra van hátra. 

• Jól jönne egy szánhúzó kutya… 

• És mond csak: mihez kezdenél 500 réti 

sassal? 

• Kémelhárítás a hobbim. 

• Nincs vérkeringése már egy órája. 

• Tegnap éjszaka bepisiltem. 

• Vessetek a mókusok közé! 

• Hiányzik a Mami. 

• Van kedved egy kőkemény torpedóhoz? 

• Sms-ben várom a bocsánatkérésedet. 

• Egyszer lehánytam a kémia tanáromat. 

• Ez magának randi? 

• Van 

 

 

 

 

 

 

 

Olasz Tímea 

 



108 
 

Csütörtök 

Csendséta 
 

Nagyobb területen (egy épületben vagy kinn az udvaron) szétszórva helyezkednek el a stációk, 

hallótávolságon kívül, amelyek mindegyikén áll egy munkatárs, egy szöveggel és egy gyertyával a 

kezében. A fiatalok csapatokban vagy egyesével (létszámtól függően) gyertyával a kezükben indulnak 

el tízperces különbséggel. A séta ideje alatt senki nem szólalhat meg, csak a stáción álló munkatársak. 

A cél az, hogy a szövegeken elmélkedve keressék Isten személyes üzenetét. 

Az utolsó stációnál egy gitáros várja a megérkezőket, halk énekkel. A megérkezők elhelyezik a 

gyertyájukat a földön és csatlakoznak az éneklőhöz. A végén imaközösséggel záródik az alkalom. 

A történetek sora szabadon szűkíthető-bővíthető, egy adott témára lehet válogatni a 

könyvespolcunkon meg található történetekből is.  

 

Első állomás 

 

A kisleány ott áll a rendelőben. 

A furcsa gépek mintha mind őt lesnék. 

S a doktorbácsi már be is ültetné 

abba a félelmes, nagy székbe: 'Tessék!' 

 

Nem, még nem ül le. Kijelenti bátran, 

hogy előbb kettőt kérdezni szeretne. 

'Halljuk!' - mosolyog rá a doktorbácsi, 

hiszen ő mindig kész a feleletre. 

 

'Értesz-e a fogakhoz?' - tudakolja 

kis Piroska ötéves bölcsességgel. 

'Ó, hányat találsz, akit én kezeltem, 

kis barátaid közt, ha széjjelnézel!' 

 

'Ott a Sárika, Jancsi. Kit mondjak még? 

A patikus bácsiék Klárikája. 

Kérdezd meg őket! Vígan szaladgálnak! 

Mi lenne, ha foguk most is fájna?' 

 

Ez a válasz megnyugtatóan hangzik, 

valóigaz. De hátra még a másik. 

'Szeretsz-e engem?' - kérdezi Piroska 

a kedvesen mosolygó doktorbácsit. 

 

'Szeretlek-e? Hát hogyne szeretnélek!' 

Mivel semmi hiba a feleletben, 

a kis paciens beül a nagy székbe 

most már nyugodtan, kék szeme se rebben. 

 

Ha a doktorbácsi ért a fogakhoz, 

s szereti őt, akkor mi gondja lenne? 

Jöhet most már a fúróval, fogóval. 

Piroska békén tűri. Bízik benne. 

 

* * * 

 

Ó, így szeretnék békén bízni én is! 

Félelmetes nagy rendelő az élet, 

de jól ismerem, aki kezel benne, 

s az Ő feleletétől én se félek.  

 

Ha megkérdezem, ért-e a dolgához, 

s ha megkérdezem, hogy szeret-e engem, 

rámutat értem átszegzett kezére, 

és szabad bízó kisgyermekké lennem. 

 

Lehet fogó, fúró, akármi szerszám, 

ha ott látom abban a drága kézben, 

amelyik mindig tudja, mit cselekszik, 

s fenn a kereszten vért hullatott értem. 

 

 

 (Túrmezei Erzsébet: Gyermek a rendelőben) 
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Második állomás 

 

A Mester nagy iskolájában  

Ma szeretetből pótvizsgáztam  

Tanítóm előtt remegve álltam.  

 

Az első vizsgám én elbuktam,  

A tételt bár kívülről tudtam,  

De gyakorlatilag azt előadni nem tudtam.   

 

Szerettem én ki engem szeret,  

Minden jó embert, akit csak lehet,  

De az ellenségemet?!  

 

Aki rágalmaz, kinevet?  

Ad mindenféle csúfos nevet,  

Gyaláz és megaláz engemet?  

 

Ilyet nem tudok szeretni: - NEM!  

És ezt húztam ki, ez volt a tételem.  

Hogy ellenségemet is szeressem.  

 

Szereted? – kérdezte tanárom,  

Az én Mesterem és Megváltóm.  

Nem tudom! – hiába próbálom.  

 

Szelíden mondta, de erélyesen:  

Pótvizsgára mész! És ha mégsem  

Tanulod meg, megbuksz egészen.  

 

A szeretet nehéz tétel.  

A legtöbben ebben buknak el,  

Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell.  

 

De Mesterem tovább tanított,  

Különórára hívott,  

Szeretetével sokat kivívott.  

 

Mutatta kezén, lábán a sebet,  

Hogy mennyit tehet a szeretet,  

Eltűri a kereszt-szegeket.  

 

Eltűri a gúnyt, gyalázatot,  

Töviskoronát, nehéz bánatot.  

A dárdaszúrást, mit értem kapott.  

 

Megrendültem egész szívemben.  

Hát a szeretet ilyen végtelen?  

Tanítóimtól tanulni kezdtem.  

 

Megnyerheted vele úgy lehet,  

Hogy ő is megtér, hogy ő is szeret,  

Ha látja a te szeretetedet.  

 

Így tanított, szívem felrázta.  

Látta, hogy hajlok a tanításra.  

Szeretetét szívembe zárta.  

 

És most pótvizsgáztam belőle,  

Ott volt ellenségem is,  

Gúnyos megjegyzést kaptam tőle.  

 

De én szeretettel feleltem,  

S e szeretettel őt megnyertem,  

És a pótvizsgán általmentem.  

 

Tovább tanulok, tovább megyek.  

Vannak szeretet egyetemek,  

Magasak, mégsem elérhetetlenek.  

 

Mert más tudományt, sokat tanulhatok,  

Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok,  

De ha szeretet nincsen bennem  

Semmi vagyok! 

 

(Túrmezei Erzsébet: Pótvizsga szeretetből) 
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Harmadik állomás 

 

Várj három napot! 

 

Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, miközben Jézus haláláról és 

feltámadásáról elmélkedett. 

Megállt egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és amely már tele volt 

munkába siető emberekkel. 

A régi helyén, az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A lába elé, egy újságpapírra 

sorakoztatta ki a friss virágokból készített csokrait. A néni mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen 

benső örömtől sugárzott. 

A fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy csokrot és közben 

megkérdezte a nénitől: 

- Ahogy nézem, ma boldog, ugye? 

- Miért ne lennék? - válaszolta. - Minden rendben van, hát nem? 

Toprongyos volt, és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért meglepődött a matróna válaszán. 

- Maga már évek óta itt ül. És mindig mosolyog. Úgy látszik, jól viseli a bajokat! 

- Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat. Tudja, kedvesem, olyan ez, 

mint Jézus és a nagypéntek... S akkor elhallgatott. 

- Mint micsoda?- kérdezte a fiatalasszony.  

- Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... Amikor Jézus pénteken meghalt a kereszten, ez volt 

az emberiség legrosszabb napja. S amikor jönnek a bajok, nekem mindig ez juta az eszembe. Mert 

ilyenkor az is eszembe jut, mi történt harmadnap, húsvétkor. Jézus feltámadt a halálból. Amikor a 

dolgok rosszul mennek, már megszoktam, hogy várok három napot, mert akkor valahogy minden jóra 

fordul. 

A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta, amikor csak gondjai 

támadnak, mindig eszébe jutnak a néni szavai: 

"Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen. Várj három napot!" 
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Negyedik állomás 

 

 

Te azt mondod: Isten azt mondja: 

„Ez lehetetlen!” „Minden lehetséges” 

„Túl fáradt vagyok!” „Én megnyugvást adok” 

„Nincs, 

aki tényleg szeretne” 
„Én szeretlek” 

"Nem megy tovább." 
"Elég neked 

az én kegyelmem" 

"Nem tudom kiszámítani 

a dolgokat." 
"Egyengetni fogom ösvényeidet." 

"Nincs erőm hozzá." "Mindenre van erőd." 

„Nem vagyok rá képes!” „Én képes vagyok rá!” 

"Ez nem éri meg." "Meg fogja érni." 

"Nem tudok magamnak megbocsátani." "Én megbocsátok neked." 

"Félek." "Nem félelemnek lelkét adtam neked." 

"Mindig aggódom, 

és frusztrált vagyok." 

"Minden gondodat 

REÁM vessed." 

"Nem vagyok elégé eszes." "Bölcsességet adok neked." 

"Teljesen egyedül érzem magam." "Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled." 

"Nem tudok gazdálkodni." 
"Én betöltöm 

minden szükségedet." 

"Nincs elég hitem." 
"Én adtam kinek-kinek 

a hit mértékét." 

 

Isten azt mondja:  

"Akik ENGEM szeretnek, minden egyaránt a javukat szolgálja" Tehát nem csak a jó dolgok áldásosak, 

hanem még a rosszak is áldássá vállnak. Ha nem látsz mást az életedben, csak egy mínuszt (a rossz 

dolgok): Azt Isten áldássá, vagyis plusszá fogja változtatni. Ez az Ő egyedülálló csodája. A mínuszra 

húz egy pici vonalat és máris a javadra válik a dolog. Minél nagyobb mínusz van az életedben, annál 

lelkesebben adj hálát az Ég Urának, hogy milyen hatalmas pluszt fog belőle alkotni. 
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Ötödik állomás 

 

Önéletrajz öt rövid fejezetben 

 

ELSŐ FEJEZET 

 

Megyek az utcán. A járdán mély gödör. 

Beleesem. 

Elvesztem... Tehetetlen vagyok. 

Nem az én hibám. 

Egy örökkévalóság mire kimászom. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

 

Megyek ugyanazon az utcán. 

A járdán mély gödör. 

Úgy teszek, mintha észre sem venném. 

Megint beleesem. 

Alig hiszem el, hogy újra itt vagyok. 

De nem tehetek róla. 

Még most is sokáig tart, mire kimászom. 

 

HARMADIK FEJEZET 

 

Megyek ugyanazon az utcán. A Járdán mély 

gödör. 

Látom. 

Beleesem... amolyan megszokás... pedig 

számítottam rá. 

Tudom, hol vagyok. 

Az én hibám. 

Azonnal kimászom. 

 

NEGYEDIK FEJEZET 

 

Megyek ugyanazon az utcán. 

A járdán mély gödör. 

Megkerülöm. 

 

 

 

 

 

ÖTÖDIK FEJEZET 

 

Másik utcán megyek. 

 

És Ő látván a néptömeget, 

őket megsajnálta, 

szívükre beszélt, azt magyarázta, 

hogy Isten maga a szeretet. 

 

Amikor aztán este lett, 

tanítványai szóltak: 

- Mester, küldd el az embereket, 

mindjárt itt a holnap, 

későre jár, és nincsen idejük! 

 

- Adjatok neki ti - mondta Ő, - 

a ti időtökből adjatok időt! 

- Mi magunknak sincs, - volt a válasz - 

és amink van, mi lenne az ennyi ember előtt? 

 

De mégis volt közöttük egy, aki 

öt határidőt tett szabaddá,  

többet nem, csak még - szorultságból - 

két negyedórát hozzá. 

 

És Jézus mosollyal vette kézbe 

mindezt, és fölnézett az égre, 

míg hálát mondott, áldva a Dicsőt, 

s osztani kezdte a drága időt 

tanítványai által az embereknek, 

és íme: jutott mindeneknek, 

sőt a végén még tizenkét napot 

töltöttek el a megmaradt időből. 

Az is megíratott, 

hogy csodálkoztak nagyon: mit tehet 

Ő azzal, ami "lehetetlen", 

Őnála az is meglehet! 

 

(Lukátsi Vilma A csodálatos időszaporítás) 
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Hatodik állomás 

 

Lelki vitaminok 

Küszködsz a hívő életedben? Vegyél A vitamint! 
“Adjátok oda magatokat Istennek.” (Rm. 6:13) 

 
Nyelveddel van problémád? Vegyél Á vitamint! 

“Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri a 
szám.” (Zsolt. 34:2) 

 
Vonakodsz? Vegyél B vitamint! “Bátran hirdették 

Isten Igéjét.” (Apcsel. 13:46) 
 
Zaklatott vagy? Végy CS vitamint! “Csöndesség 

és reménység erőt adna nektek.” (Ézs. 30:15) 
 
Legyőzve érzed magad? Végy D vitamint! “De 

hála legyen az Istennek, aki Krisztus ereje által 
mindenkor diadalra vezet.” (2Kor. 2:14) 

 
Emlékszel a kudarcokra? Végy E vitamint! ”Egyet 

cselekszem, ami hátam mögött van, azt elfelejtem.” 
(Fil. 3:14) 

 
Kétségbe vonod az Igét? Végy É vitamint! 

“Érvénytelenné nem lehet az Írást tenni.” (Ján. 
10:35) 

 
Meguntad az életet? Végy F vitamint! 

“Felülmúlhatatlan ajándékáért Istennek legyen 
hála.” (2Kor. 9:15) 

 
Lehangolt vagy? Végy GY vitamint! 

“Győzedelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs. 41:10) 
 
Rosszkedvű vagy? Végy H vitamint! “Hálát adok 

mindenkor, mindenért a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
nevében az Istennek, az Atyának.” (Ef. 5:20) 

 
Bánatos vagy? Végy I vitamint! “Igazságodat 

ujjongva hirdeti nyelvem.” (Zsolt. 51:16) 
 
Lusta vagy és nem kezdeményező? Végy J 

vitamint! “Jó cselekedetre igyekszik.” (Titusz 2:14) 
 

Elcsüggedt vagy? Végy K vitamint! “Krisztus 
Jézus Istene és Atyja, a mi Urunk áldott legyen, aki 
megáldott minket minden lelki áldással a 
mennyekben a Krisztus által.” (Ef. 1:3) 

 

Gyötör a Sátán? Végy L vitamint! “Legyőzték azt 
(a Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük 
igéjével.” (Jel. 12:11) 

 
Nehézséged van? Végy M vitamint! “Minden 

gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van 
reátok.” (1Pét. 5:7) 

 
Nincs biztonságod? Végy N vitamint! “Neve az 

Úrnak erős torony, odafut az igaz és védelmet 
talál.” (Péld. 18:10) 

 
Akadályok vannak az úton? Végy O vitamint! 

“Országát a mennyeknek erőszakosok ragadják 
meg.” (Mt. 11:12) 

 
Rosszak a körülmények? Végy Ö vitamint! 

“Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek.” (Fil. 
4:4) 

 
Bátortalan a szíved? Végy P vitamint! “Perzselő 

tűzzé vált szívemben, csontjaimba reszketve az Úr 
Igéje.” (Jer. 20:9) 

 
Ingadozik hited? Végy R vitamint! “Reménység 

hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül 
ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tesz.” (Zsid. 
10:23) 

 
Aggódsz? Végy S vitamint! “Semmi felől ne 

aggódjatok… hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat Isten előtt” (Fil. 4:6) 

 
Rossz a vérmérsékleted? Végy SZ vitamint! “A 

Szeretet nem gerjed haragra.” (1Kor. 13:5) 
 
Úgy érzed, lefelé süllyedsz? Végy T vitamint! 

“Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által.” (1Pét. 
1:5) 

 
Gyengének érzed magad? Végy Ú vitamint! 

“Úrnak öröme a ti erősségetek.” (Neh. 8:10) 
 
Tehetetlennek érzed magad? Végy V vitamint! 

“Van erőm mindenre a Krisztusban, aki engem 
megerősít.” (Fil. 4:13) 

Isten azt mondja: Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és megőrizze a te elméd, mert a 
napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak néked bőven. Az irgalmasság és 
igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadba, írd be azokat a te szívednek táblájára, így nyersz 
kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. (Péld. 3:1-4) 



114 
 

Hetedik állomás 

 

A Boldogmondások margójára 

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek. 

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit 

mindenki tesz. 

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük. 

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. 

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. 

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik 

meg magukat. 

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a 

diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is. 

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá 

válnak. Leborulók és nem kiborulók többé. 

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel 

és örömmel indulnak útjukra. 

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem 

lesznek magányosak. 

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert 

ok az öröm magvetői. 

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert 

messzire jutnak az életben. 

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. 

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a 

szeretet ára. 

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, 

mert Jézus nyomában járnak. 

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük. 

(Dr. Gyökössy Endre) 
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Nyolcadik állomás 

 

Az én királyom 

Az én királyom hétszeres király ♦ Ő a zsidók királya ♦ Az Izráel királya ♦ Az igazságosság királya ♦ 

A nemzetek királya ♦ A mennyek országának királya ♦ A dicsőség királya ♦ A királyok Királya és az 

urak Ura ♦ Ő az én Királyom ♦ Vajon ismered-e Őt? ♦ Az én királyom mindenható király ♦ Nincs 

olyan mértékegység, amellyel meghatározhatnánk végtelen szeretetét ♦ Nincs olyan messzelátó 

távcső, amellyel elláthatnánk kifogyhatatlan gazdagságának tengerpartjáig ♦ Nincs olyan akadály, 

ami feltartóztathatná Őt attól, hogy az áldásait kiárassza ♦ Kitartóan erőteljes ♦ Egészen őszinte ♦ 

Állhatatos a végsőkig ♦ Romolhatatlanul irgalmas ♦ Királyian fenséges ♦ Részlehajlás nélkül 

kegyelmes  ♦ ...Ismered Őt? ♦ Ő a leghatalmasabb személy, aki valaha feltűnt a világ horizontján ♦ Ő 

Isten Fia ♦ A bűnösök Megváltója ♦ A civilizáció ékköve ♦ Magasztos és egyedi ♦ Hasonlíthatatlan ♦ 

Példa nélküli ♦ Az irodalom legfennköltebb eszménye ♦ A filozófia legnagyobb személyisége ♦ A 

bibliakritikusok legfőbb problémája ♦ Az igaz teológia fundamentuma ♦ A lelki élet magja és 

kiváltója ♦ A mai kor csodája, igen, Ő! ♦ Csak felsőfokban lehet beszélni Róla ♦ Ő az egyetlen, akit 

úgy jellemezhetünk: mindenre elégséges Megváltó ♦ Vajon ismered-e Őt? ♦ A gyengéket erejével 

támogatja ♦ Elérhető közelségben van a kísértések és próbák idején ♦ Együtt érez és megment ♦ 

Megerősít és éltet ♦ Oltalmaz és irányít ♦ Meggyógyítja a betegeket ♦ Megtisztítja a leprásokat ♦ 

Megbocsátja a bűnöket ♦ Elengedi az adósságot ♦ Megszabadítja a megkötözötteket ♦ Védelmezi az 

erőtlent ♦ Megáldja a gyerekeket ♦ Szolgál a szerencsétlenek felé ♦ Megjutalmazza a 

szorgalmasokat ♦ Boldognak mondja az alázatosokat ♦ ...Ismered Őt? ♦ Igen, Ő az én királyom ♦ Ő 

a király! ♦ Ő a tudás kulcsa ♦ A bölcsesség kútfeje ♦ A szabadulás kapuja ♦ A békesség útja ♦ Az 

igazságosság útja ♦ A szentség útja ♦ A dicsőség útja ♦ ...Ismered Őt? ♦ Szolgálata sokrétű ♦ Ígérete 

biztos ♦ Életpéldája páratlan ♦ Jósága határtalan ♦ Irgalma örökké tartó ♦ Szeretete soha nem 

változik ♦ Igéje elég ♦ Kegyelme elegendő ♦ Uralma igazságos ♦ Igája gyönyörűséges, terhe könnyű 

♦ Bárcsak le tudnám írni Őt nektek! ♦ De Ő leírhatatlan ♦ Ó igen! Ő leírhatatlan! – halleluja, mert Ő 

ISTEN! ♦ Leírhatatlan! ♦ Összehasonlíthatatlan! ♦ Legyőzhetetlen! ♦ Ellenállhatatlan! ♦ Nem tudod 

Őt kiverni a fejedből! ♦ Nem zárhatod Őt ki az életedből és nem élhetsz nélküle! ♦ Igen, a farizeusok 

ki nem állhatták Őt, mégsem tudták megállítani! ♦ Pilátus nem talált benne semmi bűnt ♦ A hamis 

tanúk nem tudtak egyezségre jutni ♦ Heródes nem tudta megöletni Őt ♦ A halál nem tudott mit 

kezdeni vele és a sír nem tarthatta Őt magában! ♦ Halleluja, Ő az én királyom! ♦ Halleluja! Ő az én 

királyom! ♦ És Övé az ország, a hatalom és a dicsőség ♦ Örökkön örökké és örökké és örökké... 

Mennyi idő is ez? ♦ ...és aztán megint örökkön örökké ♦ És amikor majd már túljutsz minden 

örökkön örökkén.... akkor Ámen! ♦ Isten jó, Mindenható!  Ámen!    

 

A fenti megvallást egy idős hívő testvér, Dr. Lockeridge mondta el, amikor egy konferencián 

megkérték, hogy mondjon üdvözlést a jelenlévőknek. Üdvözlés helyett ezt a Szent Lélektől inspirált 

megvallást tette az Úr Jézus uralmáról. Két héttel később testvérünk az Úrhoz költözött. Sokan úgy 

vélik, hogy ez volt az ő utolsó nyilvános szolgálata, amelyben természetfeletti módon tudott 

megosztani valamit abból a dicsőségből, amelybe aztán bejutott.  

 

 

 

Olasz Tímea 
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Táborok utáni Ifióra vázlatok  
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Milyen szemmel nézed? 
 

Cél: Megmutatni, hogy nem mindegy, milyen szemmel nézzük a dolgokat. Rávilágítani arra, 

hogy a látásunk, gondolkodásunk változhat, és Isten segítségével helyesebb, tisztább képet kapunk 

másokról, s önmagunkról. 

Kellékek: A3-as kartonlap, ragasztó, filctoll, vagy a csoport létszámának megfelelő A4-es 

lapok, és tollak. 

Bevezetés: Mutasd meg a melléklet 1-ben szereplő képeket egyesével a csoportnak. 

Beszéljék meg, ki hogyan látta! (A végén felhívhatod a figyelmüket arra, milyen könnyű 

megtéveszteni a szemet!) 

Mutasd meg a melléklet 2-ben szereplő képeket! Beszélgessetek arról, vajon miért látja egyik 

ember első pillantásra ezt, s a másik azt, ugyanazon a képen! 

Feladat: 2-3 fős csapatokra bontani a csoportot, és elmondani nekik, hogy nyilvános vitát 

fognak játszani, hogy fejlesszék érvelési tudásukat. (Egyébként nem ez a cél, de ezt ők nem 

tudhatják!) Az alábbi történet szereplőinek nevét írjuk fel egy nagy kartonra, s alá táblázatban a 

csapatok nevét/számát, hogy pontozni tudják a szereplőket. Kérd meg őket, hogy szimpátia alapján 

pontozzák a „mese” szereplőit csapatonként, a legszimpatikusabbnak 5, a legkevésbé 

szimpatikusabbnak 1 pont jár. (Személyenként is lehet pontoztatni őket, akkor mindenki magának 

készít táblázatot.) 

Olvasd fel az alábbi történetet: 

Leila egy fiatal lány, aki halálosan szerelmes Mohamedbe. De Mohamed sajnos a 

krokodiloktól hemzsegő folyó túl partján lakik. A lány szeretne találkozni vele, ám nincsen csónakja, 

ezért megkéri Ahmedet, hogy vigye át őt csónakjával a folyón. Ahmed visszautasítja a lány kérését, 

aki ezután Alit kéri meg. Ali azt ajánlja Leilának, hogy átviszi a folyón, ha az éjszakát nála tölti. Leila 

belemegy az alkuba, és másnap találkozik Mohameddel, akinek elmeséli viszontagságait. Mohamed 

azonban visszautasítja a lány közeledését és haza küldi őt. Leila nagyon szomorú lesz, elindul 

hazafelé. Út közben találkozik Dzsaffarral, akinek előadja a történteket. Dzsaffar ezt követően jól 

megveri Mohamedet. 

Pontozzanak, beszéljenek arról, hogy miért annyi pontot adtak! 

Olvasd fel a történetet még egyszer, a következő kiegészítésekkel, s kérd meg őket, hogy 

ismét pontozzanak! 

Leiláról kiderült, hogy 16 éves diáklány, aki reménytelenül szerelmes a tanárába, 

Mohamedbe. Mohamed boldog családi életet él feleségével és két gyerekével. Soha nem szerette 

Leilát, és nem is hitegette szerelemmel. Ahmed, Mohamed kollégája és jó barátja. Nem akar se 

pozitív se negatív módon szerepet játszani Leila és Mohamed kapcsolatában, ezért nem segít Leilának 

átjutni a folyón. Ali Leila nagypapája, igyekszik lebeszélni unokáját a tervéről, ezért megkéri, hogy 

maradjon nála éjszakára, hátha miután aludt rá egyet, meggondolja magát. Dzsaffar pedig egy 

dühöngő őrült, aki halálosan szerelmes Leilába, és mindenkit üt-ver, aki fájdalmat okoz neki. 

Mi változott? Miért? 

Gyorsan alkotunk véleményt másokról. Pedig nem vagyunk minden ismeret birtokában. Erről 

beszél nekünk ez az igevers is: „Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.” (Péld 

19,2). Ha többet látunk az összefüggésekből, ha valakit jobban megismerünk, változhat a 

véleményünk. 

Beszélgessetek arról: 
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Fontos-e hogy változzon? Kinek fontos? (Volt már, hogy valakit félreismertél? És hogy téged 

félreismertek? Milyen érzés volt?) 

A tökéletes képet Isten látja. Egyrészt, mert Ő a szívekbe lát (I Sám 16,7b), másrészt, mert Ő 

alkotott, és tudja, mi a terve az életünkkel, látja a lehetőségeket, látja, mivé, kivé válhatunk Általa.  

Hogyan közelíthet a mi látásunk az Istenéhez? Hogyan segíthet Isten abban, hogy más szemmel 

nézzünk a dolgokra? 

Dancs Edina 

 

Jézus és Én 
 

Jézusról sokat beszélnek, sokan, sokfelé, sok nézőpontból sokféle felfogással. Most én is 

szeretnék veletek Jézusról beszélgetni. 

Mi jut eszetekbe először, ha azt mondom: Jézus? 

Mik az általános vélemények Jézusról? 

• Legenda 

• egy távoli valaki 

• az, akihez imádkozunk, ha bajban vagyunk, vagy kell valami 

• az, akinek minden évben ünnepeljük a születés napját három napig, mégis mi kapunk 

ajándékot 

• Jézus az a szakállas alaki, aki régen csodákat tett 

• Jézus az, aki nagyon okosakat mondott 

• Jézus az, akiről a templomban mindig beszélnek 

Tudjátok Jézus személyével nem az a legfontosabb, hogy kinek tartják mások, hanem az, hogy te 

kinek tartod, neked ki Ő. 

Egyszer megkérdezte a tanítványait is, hogy kinek tartják Őt az emberek: Amikor Jézus Cézárea 

Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így 

válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy 

valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter 

megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, 

Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. Mt. 16,13-

17. 

Fontos kérdés tehát, te kinek tartod Őt. Hol van Ő a te életedben, milyen a kapcsolatod vele? 

De mielőtt tovább mennénk, tisztázzunk le egy kérdést. 

Szerintetek miért van ekkora nagy herce-hurca Jézus személye körül. Miért nem mindegy ki neked 

Ő, ott van –e az életedben, és hogy kinek tartod? 

Azért mert Jézus magáról olyanokat mondott, amiket előtte más senki: hogy Ő Isten fia és 

egy az Istennel, hogy nélküle nem üdvözülhet senki (nem jut a mennybe senki), ha nem hiszünk 

Őbenne elkárhozunk, egyedül Ő az Út. Ő eltörli a bűnöket, csak rajta keresztül lehet kapcsolatunk az 

Istennel. 

Nem semmi dolgokat mondott magáról. Képzeld el akkor mennyire felbolygatták ezek a 

kijelentések az akkori kedélyeket, és borzolgatják most is más vallásokban stb. 

Tisztázzuk le: amikor Jézus ezeket mondta, nem hazudott és őrült sem volt, az igazat mondta. 

Jézus nem akárki, hanem olyan valaki, aki életeket tud átformálni, aki által a menybe lehet jutni, aki a 

bűnöket el tudja törölni, aki az életedet, a hibáidat rendbe tudja hozni. 
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Nos, ennek fényében szerintetek fontos az, hogy ki neked személyesen Jézus? 

Naná, ennél nincs is fontosabb. 

Ki lehet neked Jézus? 

• Egy hobbi 

• Egy kívánságautomata 

• Egy kifogás a bűnre: „Jézus úgyis megbocsájtja” 

• ésatöbbi 

Csakhogy Jézus nem ez akar lenni. Konkrét igényei vannak veled kapcsolatban: 

• A megváltód akar lenni – az a valaki, aki kifizeti helyetted, ami a bűneidért jár. 

• A formálód akar lenni – Nem csak megváltani akar, hanem új életet akar adni. 

• Egyedüli Úr akar lenni az életedben – nem az a valaki, akit félretehetsz, akit ugráltathatsz, aki 

mellett más urak is vannak az életedben. 

• A barátod akar lenni – az a valaki, akire számíthatsz, akivel megoszthatod gondjaidat, 

vágyaidat, örömödet, aki veled van a kísértésben. 

Az volt a kérdésünk, hogy ki neked Jézus, de erre a kérdésre úgy lehet teljesen válaszolni, ha 

megkérdezzük, ki vagyunk mi Jézusnak. 

Mondok egy példát: Ha megkérdezik tőletek, kicsodák neked a szüleitek, azt mondjuk azok, akik a 

világra hoztak és nevelnek minket. Az Ő személyükből állapítjuk meg kik nekünk Ők. 

Kik vagyunk mi Jézusnak? 

Azok a valakik, akikért az életét adta, olyan értékesnek tartott minket. Akiért feladta a menny 

dicsőségét, az uralmat, a hatalmat, ember lett, hogy minket szeressen és megmentsen. 

Tehát a kérdésre, ha válaszolsz Jézus az, aki szeret és megváltott engem. 

Legalábbis ezt mondhatod, de mint minden kapcsolat, a Jézussal való is kölcsönösségen 

alapul. 

Igaz az, hogy Jézus szeret és megváltott, de téged ez hidegen is hagyhat, vagy komolyan 

veheted és elkezdhetsz vele ápolni egy mély kapcsolatot. 

Mert vele lehet beszélni, Őt meglehet szólítani, és hidd el, Ő tud válaszolni is. 

 

Kiss Bertalan 

 

Keresztyénként élni a XXI. században 
 

Kicsit fura nektek arról beszélni, hogy hogyan is elehet keresztyénként élni a 21. században, 

hisz eleve benne éltek, 21. századi fiatalok vagytok, és nincs is nagyon más összehasonlítási alapotok, 

hogy hogyan is éltek a 20. században és az előtt, legfeljebb annyi, amit az őseitek mondanak, vagy 

amit a bibliából ismertek. 

Lényeg a lényeg 

Minden kornak megvannak a maga nehézségei, kísértései, kihívásai, értékrendjei, így a mai 

kornak is. És ebben a korban kell meglátni és megérteni, keresztyénként mivel is néztek szembe, hol 

vannak a veszélyforrások. 

Ti hogy látjátok, milyen a 21. század? 

• Mi jellemző legjobban erre a korra? 

• Mit tartanak az emberek ma értéknek? 

• Milyenek az emberi kapcsolatok? 
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• Mi a véleményük az embereknek Istenről? 

• Milyen kihívásai vannak egy keresztyénnek? 

• Milyen kísértésekkel kell szembenézni? 

Egy néhány jellemzőjét fogalmazzuk meg ennek a kornak: 

 Nagyon gyorsan változó világ a mai. Az aktuális divat szinte évente változik. Ami 10 évvel 

ezelőtt érdekelte az embereket, az ma nem. A technika rohamosan fejlődik (15 éve még csak a 

tehetősebbeknek volt mobilja, azzal is csak telefonálni lehetett, ma a 6 évesnek is okos telefonja van) 

 Rohanó világ a mai. Az emberek egyre több mindennel foglalkoznak, és egyre kevesebb 

idejük van pihenésre, a családjukra, a személyes kapcsolatokra. 

 Internetközpontú világ a mai. Naponta több órát ülünk a gép előtt, és a baráti 

kapcsolatainkat is ott ápoljuk, ami a kapcsolatok elszemélytelenedéséhez vezet. Nem tanulunk meg 

kommunikálni, konfliktusokat kezelni stb. Lehet, van 1000 ismerősöd a Facebookon, de abból 20 

köszön neked az utcán. 

 Posztmodern világ a mai. A felvilágosodással és a tudomány fejlődésével az ember egyre 

inkább elfordult a természetfelettitől, és tagadta is azt, az Isten létét. Ma az emberek egyre inkább 

kezdenek újra hinni a természetfelettiben, de sajnos nem a teremtő Istenben, hanem az ezotériában, 

a jóslásban, a babonás rítusokban, a távgyógyítókban. 

 Liberális (szabados, szabad gondolkozású) világ a mai. Ma már tüntetnek a sorozatgyilkosok 

jogaiért, hogy 25 év után ki lehessen engedni őket a börtönből. legális sok helyen az abortusz, mert a 

szülőnek joga van megölni a gyermekét az anyaméhben. 20 éve még szégyen volt, ha valaki nyíltan 

meleg, ma meg már szinte dicsőség és divat. Nem lehet Istenről beszélni az iskolákban, nehogy 

megsértsük más vallásúak érzéseit. Sok országban legálisak a könnyű drogok. Helyenként, ha egy 12 

éves szexuális kapcsolatot létesít egy 18 éve alulival, az már nem büntetendő, elfogadott. 

 Pénzközpontú világ a mai. Egyre jobban azt mondják, hogy gyűjts sok pénzt, és akkor 

költhetsz is sokat, és megtehetsz mindent, amit csak akarsz, és akkor boldog leszel. 

 Én központú világ a mai. Mindenütt azt hirdetik: valósítsd meg önmagad, élj úgy, ahogyan 

akarsz, dobj be egy Snikerst, hogy mindig tele légy energiával. Taposs át mindenkin a sikered 

érdekében. Vegyél fel hitelt, hogy megvehesd a legújabb tévét, amire vágysz. Zabálj Norbit, hogy 

csinos és fitt légy. 

Ez egy nem teljes kép, de nagyjából ilyen a mai világunk. 

Keresztyénként mik jelentenek kísértést vagy nehézséget ebben a világban? 

• Kicikiznek a hited miatt, mert nem úgy élsz és viselkedsz, m int a többi. 

• A rohanás. Tudsz-e időt szánni a fontos dolgokra, az elcsendesedésre, az imádságra, az 

igetanulmányra. 

• Tudsz-e az internet világában igazi baráti, testvéri, szülői kapcsolatokat ápolni. Istennel tudsz-

e élő kapcsolatban lenni. (a keresztyénség kapcsolatról szól Istennel) 

• Tudsz-e ebben az én központú önző világban másokra odafigyelni, önzetlen lenni. 

• Tudsz-e ebben a szabados gondolkozásban az Ige mércéje szerint élni és gondolkodni? 

• Megérted-e, hogy a pénz eszköz és nem boldogságforrás, és gazdagság nélkül is lehet 

boldogan élni. 

A végére két igét hadd helyezzek a szívetekre: 

Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, 

ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged! Préd 11,9 

A világ is ezt mondja: „élj szíved vágya szerint” – de az ige hozzá teszi, hogy Isten megítél 

téged. Ez olyan rosszul hangzik elsőre, de Isten nem ijesztgetni akar, hogy majd jövök a villámokkal és 
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akkor lesz nemulass!, hanem arra figyelmeztet és bíztat, hogy úgy élj szíved vágya szerint, hogy 

amikor Isten megítél téged, mert megítél, akkor minden rendben legyen veled. A világ gerjeszti a 

vágyainkat, és azok nem mindig pozitívak, de attól még nem kell mindnek engedni is. nem a vággyal 

van baj, hanem a tettekkel. 

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Zsolt 119,9 

Hogyan lehet keresztyénként élni a 21. században? Úgy, hogy hallgatsz Isten beszédére. 

Minden kornak megvan a maga baja, de ez a tanács minden korban megállta és meg is állja a helyét. 

Isten tudja, mire van szükséged, merre kell menned, mit kell, és mit nem kell tenned. Ha rá hallgatsz, 

nem esel pofára. 

Kiss Bertalan 

 

Jézus, „a lázadó” 
 

Lenne hozzátok mindenekelőtt egy kérdésem felétek: 

Mit értetek ti az alatt, hogy lázadás? 

Miért szoktak az emberek lázadni? 

• Igazságtalanság miatt 

• Vélemény különbözés miatt 

• Akaratuk érvényesítése miatt 

• Kötelező dolgok miatt 

• csakazértis nekem legyen igazam 

Ti tőletek nem idegen a lázadás, hisz fiatalok vagytok, megvan a saját véleményetek, ami nem 

mindig egyezik a szülőkével, vagy más felnőttekével. 

Ti miért és mikor szoktatok lázadni? 

Igazatok van akkor, amikor lázadtok? 

Hallottatok már Jézusról, el tudjátok Őt képzelni, mint egy lázadót? 

Pedig bizonyos értelemben jézus is lázadó volt. De nem azért lázadt, mert nem volt jobb 

dolga, vagy azért, hogy megmutassa, Ő a Jani, vagy mindegy miért, csak neki legyen igaza. 

Ő az igazságtalanság ellen lázadt. 

Ő a hamis Istenképek ellen lázadt. 

Abban a korban, amiben Jézus élt sok minden nem volt a helyén az emberek fejében. És Jézus 

kész volt ezeket bátran kimondani és helyretenni. 

A nép vezetői például elég önkényesen szabták meg, ki a jó hívő, és ki nem az. Hogyan kell 

követni az Istent.  

Jézus pedig ilyeneket mondott nekik: Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, 

akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan 

kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a 

kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz, és amikor hazamennek a 

piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként 

átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. 

Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók: „Miért nem élnek a te tanítványaid a vének 

hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel?” Ő pedig ezt válaszolta nekik: „Találóan 

prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint meg van írva: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de 

szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek 

parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok.” Ezt is 
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mondta nekik: „Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a 

magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját 

vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok: Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának: 

korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit 

tegyen is apjáért vagy anyjáért; és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, 

amelyet továbbadtatok; de sok más ehhez hasonlót is tesztek.” Mk 7,1-13 

Abban a korban semmibe nézték a gyerekeket és a nőket, amit Jézus nem hagyott szó nélkül: 

Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A 

tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy 

hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.” Mt 19,13-14 

A törvényt, a szabályokat előbbre tartották, mint az embert: 

És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni 

kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: „Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem 

szabad?” Erre ő ezt kérdezte tőlük: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget 

szenvedett, ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és 

megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak; és azoknak is 

adott, akik vele voltak.” Majd hozzátette Jézus: „A szombat lett az emberért, nem az ember a 

szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.” Mk 2,23-28 

Egyszer kizavarta a templomból az árusokat ostorral: 

Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, 

juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, 

valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat 

felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám 

házát kalmárkodás házává!” Jn 2, 13-16 

Lehetne még sorolni, miket tett, ami a lényeg: Jézus szembement az igazságtalansággal, és 

mondtatnánk lázadt ellene. Helyrerakta az Istentiszteletet, mit is vár Isten, tanított az emberi 

kapcsolatokról, mi is, ha helyes, a megbocsátásról, a törvény helyes értelmezéséről stb. 

Egy dolgot fontos meglátnotok: jézus az igazságért lázadt, mert Ő maga az Igazság. 

És te, miért lázadsz? 

Akik ellen lázadt Jézus, mind úgy vélték, hogy nekik van igazuk, mégsem volt, ezért is 

igyekezett helyretenni a gondolkozásukat. 

Nem baj az, ha lázadsz, de nem mindegy, hogy miért? A saját igazadért vagy tényleg az 

igazságért? 

 

Kiss Bertalan 
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Ne mondd meg, mit tegyek! 
 

Milyen gyakran használjátok ezt a mondatot: Ne mondd meg, mit tegyek! - Ha nem is ebben a 

szóösszetételben? 

Kiknek szoktátok ezt mondani? 

Mikor szoktátok ezt mondani? 

• Amikor beleszólnak az életedbe 

• Amikor kritizálják, amit csinálunk 

• Amikor helyettünk akarnak dönteni 

• Amikor megmondják, mit tegyünk és mit ne. 

• Amikor megmondják hova menjek és hova ne. 

• Amikor megmondják, kivel barátkozzak és kivel ne 

Még egy kérdés: Miért szoktuk ezt mondani? 

• Mert csak azért is lázadunk 

• Mert mi úgy gondoljuk, jobban tudjuk, mi a jó nekünk. 

• Mert nehogymá’ beleszóljanak az életembe 

• Mert én akkor is azt csinálok, amit akarunk. 

Miért szólnak bele a szülők a nagyszülők, a tanárok vagy a lelkész/ifivezető az életünkbe? 

Sokszor talán azt gondoljátok, hogy irányítsanak titeket, és megszabják az életedet. Ez olyan rosszul 

hangzik, mert nektek vannak elképzeléseitek és vágyaitok, amiket a magatok módján meg akartok 

valósítani. És ilyenkor jönnek az „ünneprontók”, akik beleszólnak a dolgaitokba. 

De tényleg negatív ez? 

Tudjátok a fiatal kor, de különösen is a tinikor az intenzív tanulásról szól, és ez alatt most nem az 

iskolai tananyagot értem. 

Meg kell tanulnotok élni. Ilyenkor alakul ki az identitásotok, ilyenkor ragadnak rátok azok a rossz 

vagy jó dolgok, amiket egész életetek folyamán magatokkal cipeltek. Ilyenkor dől el, hogy értékes, vagy 

hiábavaló életet éltek. 

És ezért nem mindegy, hogy mit tapasztaltok, tanultok meg. 

Nos, itt jönnek a képbe az „ünneprontók”, akik megpróbálnak irányítani titeket ebben a dologban. 

Akik szeretnék megmondani nektek, hogy mit tegyetek. Mert nem egyértelmű az, hogy magadtól 

megtanulsz minden jót, csak jó döntéseket hozol. Bizony tele van buktákkal ez az életiskola, és akik bele 

szólnak az életetekbe, ezektől a buktáktól akarnak megóvni titeket. A tinikorral együtt jár a lázadás, ez 

természetes dolog. De nem feltétlenül kell, hogy vele járjon a hülyeség. Érdemes elgondolkodni, 

megfogadni azoknak az embereknek a tanácsait, vagy utasításait, akik már túl vannak ezen. 

Persze az is kérdés, hogy vannak-e olyan emberek az életedben, akik helyes válaszokat, 

tanácsokat tudnak adni. 

Sajnos azt kell, hogy mondjam, nem minden felnőttnek lehet követni a szavát, mert vannak, akik 

úgy nőttek fel, hogy csak rossz tanácsokra képes. De lehet olyat találni, akire érdemes hallgatni. Sőt. 

Isten igéje eleve azért adatott nekünk, hogy legyen egy iránytő az életünkhöz, egy használati utasítás, 

amit lehet és érdemes követni. Mert az Isten szava, aki jót akar nekünk. 

• Van olyan valaki az életedben, akinek ezt mondanád: mond meg, mit tegyek. 

• Tudsz olyat a környezetedben, aki erre3 alkalmas lenne? 

• Volt már olyan, hogy megfogadtad azt, amit nálad tapasztaltabbak mondtak? Mi lett az 

eredménye. 

• Olvasol Bibliát? Csak olvasod vagy követed is? 
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Valaki mondja meg… 
 

Bevezető feladat: írjuk fel cetlikre annyi példányban, ahány fiatal részt vesz az ifiórán azt, hogy: 

Valaki mondja meg…, és kérjük meg őket, hogy fejezzék be a mondatot. Ha kész van, olvassuk fel név 

nélkül. Kérjük meg Őket, hogy vegyék komolyan a feladatot, és olyan dolgokat írjanak fel, ami tényleg 

kérdés számukra. 

Bevezetés: Egyszer valaki azt mondta, hogy az élet nem más, mint folyamatos döntések sorozata. 

Milyen döntéseket kell hoznia az életében az embereknek? 

• Ki legyen a párom 

• Mi legyen a szakmám 

• Hová menjek tanulni 

• Hol dolgozzak 

• Hol éljek 

És ezek csak a nagyobb döntések, számos kisebb döntésben is fontos döntéseket kell hoznunk. 

Az a helyzet, hogy nem tudunk mindig helyesen dönteni. Sokszor rossz döntéseket hozunk, amikből 

rossz dolgok következnek az életünkben. 

Tudtok ilyeneket mondani? 

• rossz házasság 

• szenvedélyek kialakulása rossz döntésekből 

• rosszul döntöttél, amikor elmentél abba a buliba 

• rosszul döntöttél, amikor beszóltál annak a srácnak, aki beverte az orrod 

• nem kellett volna piásan autóba ülni 

• nem ezt a cipőt kellet volna megvenni, mert töri a lábad 

• nem kellet volna azzal az illetővel lefeküdni 

Jó lenne, ha mindig helyes döntéseket hoznánk? 

Jó lenne, ha lenne valaki, aki meg mondaná, mit tegyünk? 

Jó lenne egy olyan alkalmazás okos telefonra, ami megmondaná, mit kell tenni. 

Nos, ilyen nincs. 

De azért vannak, akik tudnak tanácsokat adni élettapasztalatból, vagy akár konkrétan 

megmondani, mit kell tenni.  

De legtöbbször nekünk kell döntenünk, ami nem feltétlenül rossz, mert a hibáinkból is sokat 

tanulhatunk, sőt valaki csak abból tud tanulni. 

Azonban van egy nagy bíztatás számunkra, mert van Istenünk, akihez lehet menni fontos és 

kevésbé fontos kérdésekkel is. Ő és egyedül Ő az, aki tud is és akar is segíteni abban, hogy jól 

döntsünk.  

Isten vezetni tudja az életedet úgy, hogy el tudd kerülni a hatalmas buktákat. 

Ézs 58 - 11Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan 

leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. 

Péld 19 - 20Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 21Sokféle szándék van az 

ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg. 

Számos olyan ígéret van a bibliában, ami arról szól, hogy Isten vezet, ha rá hallgatsz, segít jól dönteni. 

És benne lehet bízni, mert Ő tudja, mi a jó nekünk, mi használ, és merre kell mennünk. 

Kérj ház az Úrtól tanácsot és fogadd is meg azt. 
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