DIGITÁLIS
HITTANÓRA

ÁLDÁS,
BÉKESSÉG!

A mai óra témája:
A búza és a konkoly példázata
Mt 13, 24–30. 36–43

Kedves Hittanos Barátom!
ISTEN HOZOTT!

A digitális hittanórán szükséged lesz
a következőkre:

• Internet kapcsolat
• Számítógépe vagy 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!

Áldás,
békesség!
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,
miképpen 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.

Gondolkodtál-e már a
következő kérdéseken?
 Honnan van a gonosz
a világban?
 Miért vannak rossz dolgok?
 Mit is lehetne tenni ellenük?

Jézus tanítványaiban is felmerülhetett ez a kérdés.
Valószínűleg Jézust is megkérdezték. Talán arról is, hogy miért
nem írtja ki Isten a gonoszt az emberek közül már most.
Jézus pedig gyakran tanította őket példázatokban. Erre is egy
példázatot mondott nekik.
ITT meghallgathatod, hogyan hangzik!

Máté
evangéliuma
13, 24-30

A konkoly egy olyan fűféle, ami egészen magasra (akár 70
cm-re is) megnő.
Ma is létező növény, ami hasonlít a búzához. Különösen a
levelei ugyanolyanok. Csak akkor lehet a két növényt
megkülönböztetni egymástól, amikor termést hoznak. Míg
a búzából ételt készítenek, addig a konkoly magja mérget
tartalmaz, akár görcsöket és halált is okozhat. Napjainkban
a háziállatokra jelent nagy veszélyt a konkoly, mert
megehetik a gyomot.

Tudod-e?

A példázatok képes beszédek.
Ezek általában kapcsolódtak a
mindennapokhoz, de mélyebb
jelentésük is volt. Jézus ezeket
azért mondta el, mert valamire
fel akarta hívni a figyelmet.

A tanítványok azonban nem mindig értették, hogy mit akar
Jézus kifejezni. Az is előfordult, hogy a Mester megmagyarázta, hogy mit is jelent az a példázat. Ahogyan a búza és a
konkoly esetében is tette.
ITT meghallgathatod, hogy mit tanított nekik.

Máté
evangéliuma
13,36-40

Mit mondott Jézus? Mi, mit jelent a példázatban?
Aki a jó magot veti = Emberfia
Szántóföld = világ
Jó mag = mennyek országának fiai
Konkoly = gonosz fiai
Ellenség = a Sátán
Aratás = világ vége
Aratók = angyalok

Emlékszel?
Idézd fel!

Jézus a szemléletmódunkat formálja

Te milyen
kérdéseket tennél
fel Jézusnak?
Írd össze őket
egy lapra!

1. Kérdéseink
Miért van rossz a világon? Meddig tart még ez? Az
ember, ha szomorú és kesereg, akkor eszébe jutnak ezek a
kérdések. Jézus is tanított arról, hogy a világban együtt
létezik a jó és a rossz, és az Isten lehetősége ennek a
megítélése. Ezt a tanítást ma a búza és a konkoly
példázataként ismerjük. Olyan, a korabeli hétköznapi
életből származó példát tartalmazó történet ez, amelyben
Jézus egy kicsit megváltoztatta az ismert eseményeket.
Ezzel akarta a nehéz témát megmagyarázni, és megértetni
a hallgatókkal.

2. Történeti háttér
Jézus korában a föld megmunkálása úgy történt, ahogyan a
példázatban is olvassuk. Elvetették a szántóföldbe a magot,
majd amikor kikelt, többször is kigyomlálták.
Így tisztították meg a káros, oda nem való elemektől, a
gyomnövényektől. Mivel gyomot senki sem vet szándékosan, ezért már az is meglepő volt, hogy az ellenség
ilyen gonosz tettel akart ártani a gazdának.
A másik meglepő dolog az volt, hogy a gazda nem engedte
kiszaggatni a gazt a búza közül. Ez logikus lépés volt a
részéről, mivel a konkolyt egész kicsi korában még nem
lehetett megkülönböztetni a búzától. Csak akkor, amikor a
termését meghozta.

3. Mit jelent a példázat?
Jézus el is magyarázta a mondottakat. A szántóföld nem más,
mint a világ, amiben élünk. A gazda Isten, aki a világot jónak
teremtette.
Jó magot vetett a szántóföldbe, azaz az
embereket is jónak teremtette. Erről szól a teremtéstörténet a
Bibliában (1Móz 1–2).
De Isten és az ember ellensége, a Sátán szándékosan rosszat
akart Istennek és az embereknek. A Bibliában olvashatunk
arról, hogyan csábította az első emberpárt, Ádámot és Évát
rosszra a Sátán (1Móz 3). Ennek eredményeként megszakadt
a kapcsolatunk Istennel. Ezt jelenti az eredendő bűn.
Ez a megromlott kapcsolat Krisztus által állítható helyre. A
megváltás azt jelenti a számunkra, hogy Isten és az ember
között helyreállhat a kapcsolat.

Vajon mi látszik
a Te szavaidból
és tetteidből?

A példázatban Jézus arról tanít, hogy a búza és a
konkoly akkor különböztethető meg, ha már termésük
van. Míg a búza hasznos és az élethez szükséges, addig
a konkoly csak árt és kárt okoz. Az emberek élete is
hasonlítható ehhez. Ha tudunk „jó gyümölcsöt teremni”,
azaz hasznos, Istent, felebarátainkat és önmagunkat
szerető életet élni, akkor búzák vagyunk Isten
szántóföldjében.
Ha pedig az látszik a tetteinken, viselkedésünkön és
egész életünkön, hogy nem szeretjük Istent, másokat és
önmagunkat, és nem vagyunk másoknak hasznosak,
akkor olyanok vagyunk, mint a konkoly. Jézus a
példázatban úgy beszél Istenről, mint aki türelmes.
Egészen az utolsó ítéletig, a világ végéig vár.
Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet arra, hogy nem
a mi feladatunk a búza és a konkoly szétválasztása.

A tetteinken, viselkedésünkön, szavainkon keresztül is
meglátszik az, hogy kik vagyunk valójában és milyenek
vagyunk. Figyeljünk oda magunkra! Igazán Jézust
követjük? Ezt mutatja az életünk?

Nincs jogunk ítélkezni mások fölött. Ez nem a mi
feladatunk. Sőt: nem is tudjuk valójában megítélni. Mert
néha a „búza és a konkoly” látszatra nem válik el. Isten
látja igazán a valóságot.

Mire tanít Jézus?
Foglaljuk össze!

Mit gondolsz, miből
lehet látható az, hogy
Te Istenhez tartozol?
Mondj legalább 3
példát rá!

A 8. és 11. és 13. diában
található kérdésekre írt
válaszodat küldd át a
Hittanoktatódnak!

Hallgasd meg ezt az éneket, mely így hangzik:

„Válasszatok, addig míg tart a ma!”
Mit gondolsz, hogyan kapcsolódhat ez a mai témához?

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

Kedves Hittanos!
Várunk a következő
digitális hittanórára!

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,
miképpen 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.

Áldás, békesség!

