
DIGITÁLIS 
VALLÁSÓRA 

 

 BÉKESSÉG 
ISTENTŐL! 

 

A mai óra témája: 
A gazdag ifjú 



Kedves Tanítványom! 
 

ISTEN HOZOTT! 
 

A digitális vallásórán szükséged lesz 
a következőkre: 

 
• Internet kapcsolat 

• Laptop, okostelefon vagy tablet 
• Hangszóró vagy fülhallgató 
• Üres lap vagy a füzeted és 

ceruza. 
• A Te lelkes hozzáállásod.  

Kérlek, hogy olvasd el 
a diákon szereplő 
információkat és 

kövesd az utasításokat! 
 

Állítsd be a diavetítést 
és indítsd el a PPT-t!  



Békesség 
Istentől!  

 
Imádkozzunk! 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. 
Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, 

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a 
földön is.  

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
És bocsásd meg vétkeinket, minképpen mi is 

megbocsátunk  
az ellenünk vétkezőknek.  

És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól,  

Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség  
mindörökké.  

      Ámen.  



 
Kérlek, hogy vegyél elő egy üres lapot és 

írószert, vagy a füzetedben keress egy üres 
oldalt és őszintén válaszolj a következő 

kérdésekre! 
Ha nem akarod, meg sem kell osztanod a 

válaszaidat!  
A lényeg, hogy őszinte légy! Készen vagy? 
Lapozz a következő oldalra a kérdésekhez! 



 
Miért éppen rájuk? 

 
Ki az a 2-3 ember, 
akire a legjobban 

hallgatsz? 

Képzeld el, hogy az 
egyikük eléd áll és 

azt kéri, hogy 
mindent hagyj ott és 

kövesd őt! Mit 
tennél? 

 
Mit szólnál hozzá, 

ha Jézus kérné 
ezt tőled? Mit 

tennél?  
Mi okozna 

nehézséget vagy mi 
segítené a 

döntésedet? 



 
Jézus gyakran volt úton a 
tanítványaival. Szinte egész Izráel 
területét bejárták. 
 

 
Ilyenkor emberek szegődtek 
hozzájuk. Voltak, akik segítséget 
kértek Jézustól. Néha azt, hogy 
gyógyítsa meg őket. Olyan is volt, 
aki a tanításait jött hallgatni. 
Sokak számára Jézus Rabbi volt. 
Mester, nagy tanító, aki hatalommal 
tanította őket Istenről és az Ő 
országáról. 
 

 
Volt köztük 
mindenféle ember. 
Szegény és gazdag. 
Írástudó és 
mesterember is. 
 



Jézus más volt, mint a korabeli tanítók. Abban az időben, 
általában a „diákok” keresték meg a Mesterüket. Majd ott 
maradtak vele és tanultak tőle. 
Jézus pedig maga választotta ki a tanítványait. A 
tanítványokkal együtt élte a mindennapi életét. Együtt jártak 
egyik faluból a másikba. Hallgatták Jézus tanítását és látták 
csodáit. A tanítványok voltak azok, akik legelőször 
megérthették, hogy Jézus Isten Fia.  

 
Mit gondolsz? Vajon mindenki könnyen tudta követni Jézust?  

 
Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 18-27. versekben van 

egy történet, amiben egy előkelő férfi maga megy Jézushoz… 
Hogy mi történik vele kiderül, ha megnézed ezt a feldolgozást!  

Mit gondolsz, mit érezhetett ez a férfi? 

https://www.youtube.com/watch?v=w_RBrAOJcTY


 
Mit jelent követni Jézust? 

 1. Egy kérdés 
 
A történetben azt láthatjuk, hogy egy előkelő ember 
fordult Jézushoz kérdéssel. Ez a történet Máté és 
Márk evangéliumában is megtalálható, ott a gazdag 
jelző szerepel a kérdezőre. Olyan férfiról volt tehát 
szó, akinek nagy vagyona és kincsei voltak. A többi 
evangéliumból az is kiderül, hogy olyan fiatalról volt 
szó, akinek fontos Isten. Ismerte Jézust, és szeretett 
volna valamit a hitéért tenni. Sőt: szerette volna, ha 
örök élete, azaz üdvössége lenne. Mindent megtett a 
zsidóság elvárásai szerint, törekedett a Tízparancsolat 
megtartására. Érezte azonban, hogy valami még 
hiányzik. Ezért fordult Jézushoz, akiről feltételezte, 
hogy tudja a jó választ a kérdésére. 

Te mit kérdeznél 
Jézustól, ha 

szemtől-szembe 
állnál vele? 



 
2. Jézus válasza meglepő! 
 
Bár a gazdag ifjú a legfontosabb kérdést tette fel, a 
válasszal egyáltalán nem volt megelégedve. Jézus a 
gyengéjére mutatott rá, amikor arra kérte, hogy ossza szét 
a kincseit. Mit jelentett ez? Azt, hogy Jézus arra kérte ezt a 
fiatalt, hogy mindenét, amije van, állítsa Isten 
szolgálatába. A vagyona helyett szeresse Istent jobban. 
Szeresse Őt annyira, hogy a gazdagságával segítse 
azokat, akik rászorulnak. Jézus magához hívta, hogy 
legyen a tanítványa és kövesse Őt. Teljes lemondást várt 
el tőle, de az ifjú erre még nem állt készen. Ezért 
szomorodott el, mert a jóllétet nem tudta elengedni. 
Mindent szeretett volna, de a vagyonát  jobban szerette 
Jézusnál. 

Vajon, ha hozzád 
szólna Jézus, mit 

mondana? 
Kell-e valamiben 

változnod, 
változtatnod? 



 
3. Mit jelent a Bibliában a gazdagság? 
 
A Biblia szerint gazdag az az ember, aki jólétben, 
bőségben él. Nem negatív jelző, hiszen a vagyont Isten 
ajándékaként tartotta számon. Arról is olvashatunk, 
hogy a gazdagságot az ember nem csak magának 
kapja. Segíthet, szolgálhat vele másoknak. Jézus egy 
másik alkalommal megfogalmazta azt, hogy a világ 
összes kincse sem ér annyit meg, hogy az ember 
Istent, és az üdvösségét elcserélje rá.  
 
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Mt 16,26) 

Számodra mi a 
legfontosabb? 



Te hogyan tudod 
követni Jézust ezek 

alapján? 
Hogyan és mivel 
tudsz Istennek 

szolgálni?  

4. Mit jelent követni Jézust? 
 
Jézus a fenti történetben nem arról beszélt, hogy 
nem birtokolhat semmit az ember. Arra akarta 
tanítani ezt az ifjút, és a többi hallgatóját is, hogy a 
hívő ember életében Isten kell, hogy a legfontosabb 
legyen.  Minden ezután következik: a tulajdonunk, 
értékeink, képességeink is. Persze mindezt 
használhatjuk arra, hogy Istennek szolgálunk vele. 
Ekkor mások hasznára fordítjuk azt. 



Tudod-e? 
Hogyan megy át a teve a tű fokán? Mit jelent 
az, amit Jézus mondott?  
 
Jézus itt nem varrótűről beszél. A magyarázók 
egy része azt mondja, hogy Jézus egy korabeli, 
jól ismert kapura utalt itt. Állítólag 
Jeruzsálemben, a város falán volt egy kis kapu. 
Ezt csak szükség esetén, a nagy városkapu 
bezárása után használták. Ezen még egy teve 
sem fért át. Aki ott akart átjutni, annak 
meghajolva, terheit lerakva kellett átmennie 
rajta. 

Vajon neked mit kell 
leraknod, hogy követni tudd 

Jézust? 



Emlékszel a 8-12 diában lévő kérdésekre? 
Gondold végig, hogy miket válaszoltál 

rájuk! Nem kell a válaszaidat leírnod, de 
kérlek, hogy röviden írd le vagy egy 

hangfelvételben mondd el, hogy mit üzenet 
számodra ez a történet! 

Hallgasd meg ezt az éneket (legalább a 3. percig) és gondold 
végig, hogyan kapcsolódhat a gazdag ifjú történetéhez! 

https://www.youtube.com/watch?v=zKLiRqTUnIM&list=RDzKLiRqTUnIM&start_radio=1&t=207
https://www.youtube.com/watch?v=zKLiRqTUnIM&list=RDzKLiRqTUnIM&start_radio=1&t=207


Ezen a héten ez az Ige segítsen elgondolkodni 
és Istenhez közelebb kerülni: 

 
„Mert mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” 
Máté evangéliuma 16,26 

 



 Békesség Istentől! 

Kedves 
Tanítványom!  

Várlak a következő 
digitális vallásórára! 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. 
Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, 

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a 
földön is.  

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
És bocsásd meg vétkeinket, minképpen mi is 

megbocsátunk  
az ellenünk vétkezőknek.  

És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól,  

Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség  
mindörökké.  

      Ámen.  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

