
LECKE 1.

Füzetbe:
A tékozló fiú

Isten irgalmas a megtérő bűnösnek szívesen megbocsájt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elolvasni: 
A tékozló fiú törtnete
 „Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az 
örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik 
összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta 
vagyonát. 14Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni 
kezdett. 15Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket 
őrizni. 16Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még 
abból sem adtak neki. 17Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik 
kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt. 18Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: 
Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, 
csak béreseid közé fogadj be. 20Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről 
meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.
21Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, 
hogy fiadnak  nevezz. 22Az apa  odaszólt  a  szolgáknak:  Hozzátok  hamar  a  legdrágább  ruhát  és 
adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. 23Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok 
le. Együnk és vigadjunk, 24hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni 
kezdtek. 25Az  idősebbik  fiú  kint  volt  a  mezőn.  Amikor  hazatérőben  közeledett  a  házhoz, 
meghallotta a zeneszót és a táncot. 26Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. 27Megjött 
az  öcséd,  és  apád  levágta  a  hizlalt  borjút,  hogy  egészségben  előkerült  –  felelte. 28Erre  ő 
megharagudott,  és  nem akart  bemenni.  Ezért  az  apja  kijött  és  kérlelte. 29De ő  szemére  vetette 
apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem 
még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. 30Most meg, hogy ez a 
fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. – 31Az mondta 
neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 32S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez 
az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” 

Magyarázat: 
A Jézus által elmondott történet egy példabeszéd. Jézus ebben a történetben az irgalmas Istenről, a 
Mennyei Atyáról tanít. Az apa, maga az Isten. A tékozló, rossz útra tért fiú mi vagyunk, bűnös 
emberek. Vagyon eltékozlása – Istentől kapott képességeink bűnös dolgokra való felhasználása, 
elvesztegetése.  Atyai ház elhagyása -  Istentől való elfordulás, a bűn eltávolít, elszakít minket 
Istentől. Éhinség – Isten nélküli élet, a megszentelő kegyelem elvesztése (az Isten nélkül a lelkünk 
"éhezik"). Tiszta ruha – lelki tisztaság. Gyűrű – istengyermeki élet, megszentelő kegyelem 
visszaszerzése. 

Feladatok:
1. Mit jelentenek a következő kifejezések? A szavakat írd be a füzetbe és írd melléjük jelentésüket!
Léha (élet), eltékozolta (tékozló), magába szállt, megvallani, vétek, megesett rajta a szíve



2. Válaszolj a kérdésekre!
a) Milyen élete volt a fiúnak az apja házában?
b) Mit tett az apa, amikor meglátta?
c)  Te  jóra  használod  e  Istentől  kapott  képességeidet  (szép  v  csúnya  beszéd,  szorgalom  v 
lustság, tudásod helyes v bűnös dolgokra való használata, csúfolódás helyett dicséret, biztatás, 
verekedés helyett segítségnyújtás, gyöngédség, tisztelet...)?

3. Rakj ki egy szót a betűkkel, hogy be tudd fejezni a következő mondatot:

............................................................................... NÉLKÜL NINCS BŰNBOCSÁNAT!

         Ű      N      N        B      Á     T      B      A 

Történet:

Amerikában egy magas épület tetejére játszóteret építettek. Az épület szélénél magas védőfalat 
emeltek, nehogy valaki a mélybe zuhanjon. Történt, hogy egy gyerek nagyon kíváncsi lett, mi lehet 
a védőfal mögött. Egy alkalommal mikor senki nem figyelt a fiú felkapaszkodott a védőfal tetejéig, 
végül, hogy jobban lásson, amenyire csak tudott áthajolt a fal peremén. Túlságosan megingott és 
zuhanni kezdett. Mégsem nyelte el őt a rettenetes mélység. A játszótér tervezői ugyanis az épület 
külső fala köré védőhállót erősítettek. 

A játszótér a világ, ahol élünk. A védőfal a Tízparancsolat, melynek megtartása biztonságot, örömet, 
békét ad az embernek. A kíváncsiság a bűn csábítása. A falon felkapaszkodó, engedetlen fiú mi 
vagyunk, amikor (súlyos) bűnt követünk el. A védőháló Isten irgalmas szeretete, ami nem engedi, 
hogy elvesszünk. Isten nap mint nap lehetőséget ad nekünk a megtérésre, bűnbánatra, újrakezdésre.



Lecke 2.    

Füzetbe:                                   Jézus a vámosok és bűnösök barátja

Jézusban Isten irgalma és szeretete jelent meg itt a földön.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feladat: 
1. Olvasd el a következő történeteket:

Jézus Simon farizeus házában Lk 7,36-50
Zakeus Lk 19,1-10
A házasságtörő asszony Jn 8,1-11

Jézus Simon farizeus házában
36Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz 
telepedett. 37Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van 
vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. 38Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. 
Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos 
olajjal. 39Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki 
és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.” 40Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked 
valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!” 41„Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz 
dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. 42Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a 
kettőnek. Melyikük szereti most jobban?” 43„Úgy gondolom, az, akinek többet elengedett” – felelte 
Simon. „Helyesen feleltél” – mondta neki. 44Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: 
„Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta 
lábamat, és a hajával törölte meg. 45Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a 
lábam, amióta csak bejött. 46Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos 
olajával. 47Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés 
bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.” 48Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot 
nyernek.” 49A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” 50De ő ismét az 
asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!” 

Zakeus
1Jézus aztán odaért Jerikóba és végigment rajta. 2Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok 
feje. 3Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony 
termetű volt. 4Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett 
elhaladnia. 5Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te 
házadban kell megszállnom.” 6Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. 7Akik ezt látták, 
méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. 8Zakeus azonban odaállt 
az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben 
megcsaltam, négyannyit adok helyette.” 9Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a 
házra, hiszen ő is Ábrahám fia. 10Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami 
elveszett.” 

A házasságtörő asszony
1Jézus kiment az Olajfák hegyére, 2majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré 
sereglett, s ő leült és tanította őket. 3Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt 
vittek eléje. Odaállították középre, 4és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt 
házasságtörésen érték. 5Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te 
mit mondasz?” 6Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az 
ujjával írni kezdett a földön. 7De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az 



vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” 8Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön, 9ők meg 
ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a 
középütt álló asszonnyal. 10Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hova lettek? Senki 
sem ítélt el?” 11„Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. 
Menj, de többé ne vétkezzél!” 

2. Írj 5 kifejezést a füzetbe, hogy  mit érezhettek a történetben szereplő emberek, akik saját 
bőrükön tapasztalták meg Jézus irgalmas szeretetét, bűnbocsánatát!

3.  a) Milyen volt Jézus magatartása a bűnös emberekkel szemben? Milyen szavakkal 
bocsájtotta meg a bűneiket. 
 b) Milyen volt az emberek (Simon farizeus, Jerikó lakói, írástudók, farizeusok) magatartása 
a  bűnbeesett emberekkel szemben?

4. Nem rég tanultuk az irgalasság testi és lelki cselekedetet. Mire tanít Jézu, hogyan kell 
viszonyulnunk azokhoz akik megbántanak minket? Írd le a füzetbe!

Jézus arra tanít minket, hogy az ellenünk 
vétőknek......................................................................................, 
a bántalmakat............................................................................ .

Történet: 

Egy indiai legenda szerint egyszer egy zarándok ment az úton. Meglátott egy furcsa dolgot az út 
szélén. Összeráncolta a szemöldökét, és azt mondta: "Jaj, egy kígyó!" De késő volt, az állat 
megmozdult és megmarta. Nem sokkal később arra ment egy másik zarándok is. Ő is meglátta a 
furcsa dolgot az út szélén. Elmosolyodott és így szólt: "De szép pacsirta!" És a kismadár nagy 
szárnycsattogással felröppent.
Az ítélkező tekintet gúzsba köt, a szerető tekintet szárnyakat ad.

Ne ítélkezzünk. Isten minden embert nemes szívvel teremtett. Mi a másik életéből csak a felszínt 
látjuk. Nem tudhatjuk, hogy miért lett valaki olyanná amilyen. Életében milyen sérülések, bántások 
érték. Isten mindenkibe beleálmodta a szépséget, jóságot, nemes lelkületet. Igyekezz a másikból a 
jót előcsalogatni.

Kérlek a leckéket becsülettel oldjátok meg. A kész házi feladatokat fotózzátok le és küldjétek át 
nekem privátba messengeren. Az 1. leckét jövő hét csütörtökre várom. A 2. leckét amennyiben még 
nem megyünk suliba az azt követő csütörtökre. 

Vigyázzatok magatokra!    Üdv: Hajnalka néni


