DIGITÁLIS
HITTANÓRA

ÁLDÁS,
BÉKESSÉG!

A mai óra témája:
Jézus megtisztítja a templomot
János 2,13-17

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.

Olvasd el ezt a bibliai
történetet. Gondold végig
a következő kérdéseket!
 Mi történt Jézussal?
 Milyennek látod itt
Jézus viselkedését?

„Közel volt a zsidók páskaünnepe, és
Jézus felment Jeruzsálembe.
A templomban találta a marhák,
juhok és galambok árusait meg az ott
ülő pénzváltókat.
Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte
mindet a templomból a marhákkal és
a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította,
a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én Atyám házából!”
János evangéliuma 2,13-16

1. Történeti háttér
Jézus a páskaünnep alkalmával ment Jeruzsálembe. Ezen az ünnepen
sok zarándok volt jelen a városban, akik a templomban, a korabeli
szokásoknak megfelelően, áldozatot akartak bemutatni.
Mivel a hosszú úton nem mindenki cipelte magával az áldozatra
szánt állatot, ezért jó néhányan a templom környékén vették meg azt.

A jeruzsálemi templom maradványai napjainkban.

Jézus Jeruzsálemben Isten tiszteletére készült, így nem volt meglepő, hogy sokkolta az, amit a templom
körül látott. Ő tisztelte, becsülte Istent és a jeruzsálemi templomot is, ami Izráel vallásos életének a
központja volt. Azzal, hogy a piaci árusok ott alkudoztak, kereskedtek, azt mutatták, hogy számukra
fontosabb a nyerészkedés, mint a hit és Isten Igéje. A templom előtere inkább úgy nézett ki, mint egy
piactér, és nem az a hely, ahol készülhettek volna Isten tiszteletére.
Ez háborította fel Jézust, mivel Ő egész életével azt hirdette, hogy Istennek kell életünkben az első helyen
lennie. Az Ő háza nem lehet a kereskedés központja, hiszen nem ez a célja.

2. Mit tanít Jézus tette?
Amit Jézus tett, radikális volt. Ezzel az volt a
célja, hogy eltávolítsa mindazt a templomból,
ami nem oda való, és visszaadja az Isten
házának méltóságát. Rámutatott arra, hogy
Isten népének és Izráel egész istentiszteletének meg kell újulnia.

Hogyan lehet Istent az
életünkben első helyre
tenni? Mit gondolsz?

Azaz: Istent kell az életükben az első helyre
tenni, és meg kell adniuk azt a tiszteletet, ami
megilleti. Ennek része volt az is, hogy meg
kellett tisztulnia a korábbi szokásaiknak, és
ami nem helyes, azt el kellett távolítani. Ezért
űzte ki Jézus a templomba nem illő
kereskedőket.

Önmagunk megtisztítása
a gondolataink és
szavaink, indulataink
megtisztítását is jelenti. A
következő diákon ehhez
kapsz néhány ötletet!

3. Tisztának lenni a mindennapokban
Nem csak a templom megtisztítására tanít
bennünket ez a történet. Ezt olvashatjuk a
Bibliában egy másik helyen: „Vagy nem tudjátok,
hogy testetek a bennetek levő Szentlélek
temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a
magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19)
Ez azt jelenti, hogy mi magunk is olyanok vagyunk,
mint a legszentebb templom. Isten arra hív
bennünket, hogy az életünk temploma is tiszta
legyen, és azt mutassa, hogy Istent tisztelve élünk.

Olvasd el ezt a bibliai
igeverset!
Vajon mit jelenthet?
Fogalmazz meg
kérdéseket, amelyek az
Ige kapcsán benned
felmerültek! Írd le őket!

„Az az indulat legyen bennetek,
amely Krisztus Jézusban is
megvolt.” (Filippi 2,5)

„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt:
aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá
lett, és emberként élt;
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”
Filippi 2,5-8

Ha mi az indulat szóra gondolunk, akkor általában ingerültség, harag
kapcsolódik hozzá. De amikor Jézus indulatáról beszélünk, akkor nem
erről van szó. Arról a hozzáállásról, ami Jézus egész viselkedésmódját,
gondolkodásmódját és szemléletét jellemezte. Valójában a mi
indulataink is hatással vannak minden tettünkre. Ahogyan
gondolkodunk, amit mondunk, amit teszünk. Tág értelemben ez azt
jelenti, ami befolyásol, irányít bennünket.
Jézus tettei mögött Isten és az emberek szeretete állt. Minden tettével
Istenre mutatott. Az árusok templomból való kiűzése előtt szelíd szóval
hívta fel a figyelmüket arra, hogy nem helyes, amit tettek. Több
alkalommal is megtette ezt – de hiába. Ezért kellett keményebb
eszközökhöz nyúlnia. Ennek jele volt Jézusnak ez a kemény tette is.

Milyen indulat van ezekben az
emberekben? Vajon mi lenne a
megfelelő, keresztyén viselkedésmód
ebben a helyzetben?

Nézd meg ezt a három videót és
fogalmazd meg a válaszaidat!
Küldd el a témához kapcsolódó
gondolataidat a Hittanoktatódnak!

Kisfilm 3. Jó-e
az irány?

Kisfilm 1. A fiú
hazatér

Kisfilm 2. „Az
enyém”

Ráadásként olvasd el a
következő történetet!

Szerencsi Imréné: A kilincs
„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt,…” (Filippi 2,5)
Egy nap a fafaragó arra az elhatározásra jutott, hogy készít egy gyönyörű szép kilincset kedvenc
szobájának ajtajára. Hónapokon át tervezgette, szeretett volna egy olyan kilincset készíteni, ami
minden igényt kielégít és minden szemet gyönyörűséggel tölt el. Szerette volna, hogy mindenki, aki e
kilincsre a kezét ráteszi, tökéletes elégedettséget érezzen.
Hónapokon át megfeszített erővel dolgozott, hogy valóra váltsa álmát. Éjjel és nappal faragta,
csiszolgatta, próbálgatta, tökéletesítette művét. Beletette szíve minden szeretetét, tudásának legjavát,
erejének minden tartalékát. Így készült napról napra a nagy mű. Mikor úgy érezte elkészült, a fafaragó
leült az ajtóval szemben és újra szemügyre vette alkotását. Ahogy nézegette elégedett, hálás mosoly
ült ki az arcára. Verejtékcseppes homlokán az öröm barázdái jelentek meg és úgy gondolta, megérte
az éjszakázást, a fáradságot. Megérte, a belefektetett munka és lelkesedés. A szeretettel csiszolt és
formált kilincs magában hordozta szívét, erejét, tudásának legjavát. Mindent, ami tőle tellett azt mind
- mind beletette ebbe a munkába.

Szerette volna megosztani örömét barátaival, ismerőseivel. Ezért úgy határozott rendez számukra egy
ünnepséget. Berendezte hát kedvenc szobáját, ahová eddig még soha senki rajta kívül nem lépett be.
Feldíszítette, finom ételekkel rakta meg asztalát és várta, hogy megérkezzenek a meghívottak.
A vendégek szépen sorjában csordogáltak az ünnepségre. A fafaragó izgatottan figyelte, ahogyan
vendégei kezüket a kilincsre téve megjegyzéseikkel, arcuk rezdüléseivel méltatták, vagy épp kritikát
fogalmaztak meg a kilinccsel kapcsolatban. Remélte, hogy bárki, aki kezét a kilincsre teszi, talál a
maga számára valami szép és kellemes élményt, amit örömmel oszt meg a másikkal. Csalódottan
kellett tapasztalnia, hogy a pozitív megnyilvánulás helyett többnyire a kilincs hiányosságait emelték ki
vendégei. Mindig volt kifogás. Valaki számára túl keskeny volt, a másik túl keménynek találta. Valaki
túl sötétnek, megint más túl díszesnek…. Ahányan voltak, annyi hiányosságnak adtak hangot.

Te hogyan folytatnád?

Figyeld meg a
fafaragó gondolatait!

A faragó nagyon elszomorodott. Úgy érezte, hiába volt a sok áldozat, hiába adta bele minden
szeretetét, szaktudását a vendégei nem értékelték mindezt. Nem tudtak egy méltató, kedves, elismerő
szót mondani számára. Miközben így kesergett, két dologra kellett rájönnie: az egyik, hogy a
vendégsereg kritikája nem neki szól, nem az ő munkáját minősíti, csupán annyiról szól, hogy nincs
olyan kilincs, ami mindenkinek egyformán jó lenne, egyformán tetszik, hiszen ahányan vagyunk
annyifélék.
Amikor a dolgokkal kapcsolatban csak a negatívumokat tudjuk megfogalmazni és nem látjuk meg
benne a jót, az értékelhetőt, akkor ez saját magunk elé tart tükröt és megmutatja, hogy valójában
milyen emberek vagyunk, milyen indulat van a szívünkben. Megmutatja, hogy képesek vagyunk-e
szeretettel, jóhiszeműen, gyanakvás, előítélet, önteltség rosszindulat és irigység nélkül értékelni a jó
és szép dolgokat. Tudunk-e elismeréssel szólni, ha valaki szépet és értékeset alkot. Tudunk-e együtt
örülni az örülőkkel, osztozni a másik sikerében, és tehetségében. Be tudjuk-e fogadni szeretettel, ha a
másik adni akar, meg akarja osztani kincseit, hogy mi is gazdagabbak legyünk általa, vagy csak
elutasítással, gyanakvással, mindent elsöprő kritikus lélekkel tudjuk lesöpörni a jót, az értékeset, a
magunk gyengeségei miatt.

Mielőtt bármiről véleményt alkotunk, gondoljuk át, miért mondjuk azt, amit mondunk. Valóban ezt
gondoljuk, vagy azért mondjuk, mert irigység, féltékenység van a szívünkben. Azért mondunk
rosszat, mert saját gyengeségeinket, kisebbrendűség érzésünket vetítjük ki a másikra. Vizsgáljuk meg
a szívünket, gondolatainkat és legyünk tisztában önmagunkkal, mielőtt bárhogyan is szavakba
öntenénk!
A másik dolog, amit megtanult a fafaragó, hogy van olyan kilincs, ami mindenkinek elégedettségére
szolgálhat, ha arra koncentrál és fókuszál az ember, hogy mi a kilincs funkciója. Bármilyen is legyen
egy kilincs, díszes, egyszerű, sötét, világos, keményfából faragott, vagy más anyagból való, a
funkciója ugyanaz a kilincs a szobába bejutás eszköze. Az ízlés különböző, a kilincset megfogó
emberek sokfélék, de ugyanazt akarják. Ha a vendégség örömeiben részesülni szeretnének, csak a
kilincs lenyomásával tehetik meg ezt.
(…)
Váljunk emberekké, emberségesekké, önzetlen, adni képes felebaráttá, ki - ki azzal szolgáljon, amit
Istentől kapott. Legyen bennünk az az indulat, ami Krisztus Jézusban megvolt!

Van, amit ebből te is
megtanulhatsz?

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!

