
Tükörben



Biblia

� Ószövetség
• Krisztus előtti 2000 év történései

� Újszövetség
• Jézus születése, élete, halála és 

feltámadása, tanítása

• A kereszténység elterjedésének 
kezdetei



Az Újszövetség tartalma



Az Újszövetség keletkezésének lépései

� Jézus élete és tanítása

� Apostolok igehirdetése élő szóban

� Apostoli levelek (írásban)

� Evangéliumok (írásban)

• Legkorábban Márk evangéliuma 
(64-70 között), Majd Lukács és 
Máté evangéliuma (70-90 között), 
János evangéliuma (100 körül).

• Keletkezési nyelv: ógörög

• Szent Jeromos szerkeszti össze 
először latin nyelven a IV. 
században (VULGATA)



Szövegtanúk

Rylands-papirusz 
Kr.u.117-138 Bodmer-papirusz Kr.u.200



Chester Beatty-papirusz 
(Kr.u.180-200



Jézus 
„pedagógus”
vonásai az 
evangéliumok 
tükrében



1.Küldetéstudata
� A názáreti zsinagógában

Lk4,14-29
• A társadalmi elvárások nem 

jelentenek akadályt 

� Az utolsó vacsorán

Jn13,1-16

• „Példát adtam néktek: amint én 
tettem veletek, ti is úgy tegyetek.”

• Tanítványait is „megbotránkoztatja”.

Munka vagy hivatás?



2.Tanítványaiba vetett bizalma

� „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Lk 
5, 11

� Kettesével küldi el őket gyógyítani és az 
örömhírt hirdetni

 Lk10,1-12

� Missziós parancs feltámadása után:

„Én kaptam minden hatalmat a mennyben 
és a földön. Menjetek tehát, tegyetek 
tanítványommá minden népet…!” Mt 28,19

A bizalomteljes kapcsolat kialakulásához 
idő kell. Szánok-e  elég időt 
tanítványaimra?



3.Kivételez-e Jézus?
� Protekciót kérő anyuka 

Mt20,20-28
� Vezetőt választ Jn21,15-17 
� János szeretett tanítványként emlegeti 

magát (pl.kereszt alatt)

� Nem hasonlítja egymáshoz őket, pedig 
versengenek egymással.

Legyetek olyanok mint a gyermekek! 
Mt18,1-5

„Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint, 
mint mennyei Atyátok!” Mt5,48
Hasonlítom magam másokhoz? 
A tanítványaimat egymáshoz?



4. A kérdező Jézus

� „Szabad-e szombaton jót vagy 
rosszat tenni, életet menteni vagy 
pusztulni hagyni?” Lk 6,9

� Válaszol a farizeus fel nem tett 
megjegyzésre is.

Lk7,36-50

Az empátiához szükséges a másik 
figyelmes meghallgatása. Tudok-e 
végighallgatni közbevágás nélkül? 
Igyekszem-e együttérzőnek lenni?



5. Tiszta lapot adó Jézus

� Zakeust leszólítja a fáról Lk19,1-10

� Júdást nem dobja ki

� 70x7

Tudok-e őszintén tiszta lapot adni a 
rám bízott gyermekeknek akkor is, 
ha személyemet éri bántás? 
Ha hibázom, tudok-e bocsánatot 
kérni?



6.Lélekkel éli a törvény betűjét

� Tartsátok meg a törvényt! 
Mt5,17-20

� Adót fizet Mt17,24-27

� Bűnös asszony Jn8,1-11

Betartom-e azokat a szabályokat, 
amelyeket a gyerekekkel be 
szeretnék tartatni?
Hogyan állok az ítélkezéssel? 



7. Képességeink szerint kér

� Szegény asszony 2 fillérje Lk21,1-4

� Mínák, talentumok Mt25,14-30

Milyen követelmények elé állítom a 
gyermeket? Tudok-e megértő és 
következetes lenni?



8. Igazságossága

� Rossz szemmel nézed, hogy jó 
vagyok? Mt20,1-16

Kihez mérem magam? 
Be tudom-e látni, hogy a vezetői 
szemszög különbözhet az én 
érdekeimtől?



9. A pihenés alkalmai Jézus életében

� Kánai mennyegző Jn2,1-12

� „Gyertek, pihenjetek meg egy 
kicsit!”

Részt tudok-e venni a gyerekek 
játékában? Humor, nevetés…



10. Hálaadása

� Az imádságra időt fordít, 
tanítványai számára „kívánatos”, 
ahogyan imádkozik. Lk11,1-4

Eredményeimet csak a magam 
ügyességének tulajdonítom?

Tudok-e köszönetet mondani? (Ez 
engem gazdagít, nem azt, akinek 
köszönetet mondok.)



A vonat futott. A kupé-dobozok

 szűkek voltak. A gyermek unatkozott. 

Tavaszi csermely-életnek szűk volt a part. 

A csermely áradt. A gyermek játszani akart. 

A gyermek szeme tükröt keresett:

 anyjára mosolygott és várt egy keveset, 

az anya arc nem tükrözte vissza, 

szomorú volt. A tükör nem volt tiszta. 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

a bankárra mosolygott és várt egy keveset, 

a bankár arca nem tükrözte vissza, 

börzét böngészett. A tükör nem volt tiszta. 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

egymást tükrözték a szerelmesek,

 a gyermek rájuk mosolygott. Nem tükrözték vissza, 

vágy fátyolozta. A tükör nem volt tiszta. 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

a kalauz orcái veresek, 

a gyermek rámosolygott, szürke szolga volt, 

nem tükrözhette vissza. Dolga volt. 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

a gyermek rám mosolygott, s arcát, a kedveset 

tükröztem, mint kék tó a teli holdat

 s ringattam. Valahol angyalok daloltak.

 Ó, én ráérek. Nincs semmi dolgom itt a Pénzzel. 

Nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, 

sem kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom; 

a tükör tiszta, tiszta gyermek-arcom. 

Én tükre vagyok minden mosolyoknak,

 én azért élek, hogy visszamosolyogjak 

virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, 

farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre,

 fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, 

szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra,

 rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, 

visszamosolyogjak az Istenre.

� Mécs László: A gyermek játszani akart


