
SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ 

ORSZÁGOS EGYHÁZI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYRENDSZER 

PASZTORÁLIS MUNKACSOPORT 

 

Kedves Munkatársak! 

 

Gyakran törjük azon a fejünket, mit is csináljunk a gyerekekkel, hogy hasznosan teljen az időnk 

és minél többet tudjunk adni egy programmal Nekik. Ebben próbálunk most mi is segíteni. 

 

Az alábbiakban közreadott anyag egy óvatos evangelizáció eszköze lehet a munkátokban. 

Olyan játék, amelyben mindenkinek szabadsága van. 

Nem kell hozzá teológiai képzettség, sem jártasság efféle dolgokban. Csak az alábbi anyag 

leírása alapján kell eljárni. 

 

Amennyiben bármilyen ötletetek, észrevételetek van, jelezzétek felénk, hogy együtt 

gazdagíthassuk eszköztárunkat. Tekintsétek munkaanyagnak, amit küldünk. 

Természetesen azokat a szakaszokat is el lehet játszani bármikor, amiket nem a következő 

vasárnap olvasnak a szentmiséken.  

 

A Szent István Társulat által kiadott Szentírási szövegváltozatot használjuk.  

 

A Bevezető gondolatok és az Előszó a téma szempontjából szükséges adnak, de ha nekifogsz a 

munkának most, ezeket később is elolvashatod. 

Fontos, hogy a Hátizsák és Biblia című résztől egyben kezeld az evangéliumi szakaszt, mert 

így kerek a dolog, és így fogunk együtt dolgozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evangéliumi élet a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál - Bevezető gondolatok 

Evangélium 

Az evangélium kifejezés örömteli hírt, felszabadulás élményt kiváltó hírt jelent. Olyan hírt, aminek 

ereje mindent jóvá formál az életünkben. Olyan hírt, ami megszabadít mindentől, ami lehúz és 

szolgai állapotba akar determinálni. Olyan hírt, ami harmóniát ad és az élet sokszínű gazdagságára 

szabadít fel, mert mindenkinek van remény.  

Az evangéliumok örömhíre az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A négy evangélium (Máté, Márk, 

Lukács, János) együtt fest teljes és igaz képet Jézusról, mint a megígért messiásról. Isten fiáról, a 

mi megváltónkról, aki megszabadít minket minden rossztól. 

Ágota 

A Názáreti Jézus, akivel a Világosság a világba jött, Ő hozza az evangélium jóságát a világba. 

Megszabadító tevékenységével mindenkit meghív arra, hogy jóvá legyen. Meghív arra is, hogy jót 

tegyünk. Mert jót tenni jó, jónak lenni jó. Az Ágota ezt a jót jelenti. A gyermekeinkben lévő jót, 

amit nekünk felnőtteknek meg kell látni és segíteni, hogy mindenki számára nyilvánvaló valósággá 

váljon. 

Misszió 

A misszió küldetést jelent, ami a fentiek alapján azok feladata, akiknek életét Jézus megváltoztatta. 

Akik másokat is erre az örömteli, boldog életre meghívnak, mutatják az utat, mert örömük még 

nagyobb lesz, ha mások is megélik ezt a jót. Az Ágota missziója pedig abban minősül ezen belül, 

hogy a családjukat nélkülöző gyerekekhez fordít bennünket ez a küldetés. Az ő életállapotukhoz 

érzékenyülve lépünk be az életükbe, és számukra érthető és élhető módon közvetítjük az 

evangélium üzenetét, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen.  

Egyház 

Az Egyház kétezer éve teszi mindezt. Számunkra a fentiek mind az Egyházból, Istentől jönnek. 

Ezért vagyunk mi is az Egyházban. Innen merítjük az „élet vizét”. Így a miénk (is) az evangélium, 

amelyet sajátosan gyermekeinkkel törekszünk megélni, velük közösen egymást gazdagítva.  

Nagyszerű lehetőség számunkra, hogy bekapcsolódhatunk a nagy Egyház életébe. Ennek egy 

módja, hogy a liturgikus év adott vasárnapokra eső evangéliumi szakaszait részévé tesszük 

gyermekeink életének. Így ha egy pénteki vagy szombati napon az érdeklődő gyerekek megismerik 

és az életük részévé teszik a vasárnapi evangéliumot, akkor nem idegen történet lesz a mise 

csúcsüzenete, hanem az ő saját történetük is, így a szentmisén már sokkal inkább otthon érezhetik 

magukat. És, ha így van akkor olyan lehetőséget teremtettünk az életükben, amikor nem hátrányos, 

hanem előnyös helyzetűek lesznek az Egyházban. Mert a hívek többsége nem tudja előre, mit 

fognak neki mondani a vasárnapi szentmisén. 

Játék 

A leginkább azok a dolgok érdekelnek bennünket, amihez közünk van, vagy ami a miénk. Az 

evangélium akkor lesz a miénk, ha megérinthet minket. Mi úgy törekszünk a gyermekeink számára 

fontossá tenni, hogy bevisszük az életükbe oly módon, hogy jelmezekkel, kellékekkel, érzékletes 

dolgokkal közösen eljátsszuk az evangéliumi történeteket és közösen megbeszéljük. Mindehhez 

segítséget nyújt az alábbiakban közreadott interaktív Biblia.  



Azt kívánjuk, hogy az Élettel találkozva a játékban „kegyelmet kegyelemre halmozva” a 

„világosság fiai”-ként járjatok a világban. 

 

Segítő munkaanyag – Biblia interaktív formában 

 

Előszó 

Az ember boldogságra vágyik. Bizonyára már mindenki megtapasztalta a boldogságot is, és a 

nehéz napokat is az életében. Többször feltesszük a kérdést: Mit tegyünk, hogy boldogok 

lehessünk? Mit kell tennünk, hogy béke lakjon a szívünkben? Mit kell tennünk, hogy az 

emberek, akikkel élünk, dolgozunk, találkozunk, gyerekek, fiatalok, akikért felelősek vagyunk, 

boldogok legyenek?  

 

Nem lehet teljesen boldoggá tenni valakit, ha mi magunk boldogtalanok vagyunk. Egy ideig 

lehet próbálgatni, de ha nem vagyunk őszinték, előbb vagy utóbb lemerülünk és nem lesz már 

erőnk tovább folytatni. Életünkben forrásra van szükség, amelyből mindig fel lehet frissíteni az 

erőnket, alapra van szükségünk, amelyen föl lehet építeni a boldog életünket.  

A kultúra, amelyben megszületünk, és amelyben élünk, az a keresztény kultúra és ennek a 

kultúrának a forrása a Biblia. Ha valaki nem hisz Istenben, azért bizonyosan van értelme 

megismerni és megérteni a Bibliát, mivel az tényeket tartalmaz. Hívő ember számára pedig a 

Biblia egy levél, amelyet Isten küldött, hogy tudja az ember, hogyan kell élni, hogy elérje a 

boldogságot. Ha akarjuk, hogy a másik ember, gyermek, fiatal, aki még nem találkozott a 

Bibliával, megismerje azt, minden lépést meg kell tenni finoman, nem szabad erőltetni, hogy 

érezze, hogy a választás és a döntés nála van, mi pedig csak segíteni akarunk neki. 

Reméljük, hogy hívő munkatársaink számára ez a találkozás a Szentírással új ihletet ad, hogy 

még jobban megismerhessék a Biblia gazdagságát. Azt a gazdagságot, ami az embert az igazi 

boldogsághoz vezeti. S reméljük azt is, hogy gyermekeink körében, a Szentlélek indítására, 

kölcsönösen tudjuk, egymást ajándékozva megélni az organikus együttépülés kegyelmi 

állapotát.  

 

 

 

 

 

 



Hátizsák és Biblia 

 

Olvassuk együtt a Bibliát a gyerekekkel és a fiatalokkal interaktív formában. Nemcsak úgy, 

hogy én olvasok, ti figyeljetek, hanem olvassuk együtt, egyszerre, úgy, hogy közben ábrázoljuk 

a konkrét jelenetet, amit olvasunk. Szükségünk lesz egy hátizsákra (lehet akár egy utazótáska 

is) és tárgyakra, amelyeknek nagyobb része az otthonunkban is megtalálható. 

 

 Hely.  

A hely lehet szoba, terem, kápolna, templom, a természet, attól függ, hogy kivel 

találkozunk, és hányan vagyunk. Nagyon fontos, hogy mindenki jól lássa és hallja 

egymást, ha nem halljuk egymást nehéz megtartani a figyelmet. Ha nagyobb a csoport 

és a hely, célszerű kihangosítást használni.  

 

 Vezető. 

A vezető felelős a megfelelő hangulatért. Fontos a jó hangulat, de ne engedjük, hogy 

komolytalan legyen. Jól kell ismernie azt a szakaszt a Bibliából, amiről éppen szó van. 

Az ő feladata előkészíteni a foglalkozáshoz szükséges tárgyakat. Nagy segítség, ha a 

vezető ismeri a rábízott csoportot, ha nem ismeri, forduljon a nevelőhöz, aki a 

foglakozáshoz információt tud adni a csoport tagjairól. (Ki az, aki például segítőkész, 

aktív stb.) 

Fontos, hogy a vezető személyisége hiteles legyen a résztvevők számára, hisz abban, 

amit csinál és hisz abban, amit mond. Tartson szemkontaktust folyamatosan a 

gyerekkel, fiatalokkal. Érezze mindenki, hogy személyesen hozzá fordul. Lehetőleg ne 

álljon egy helyben, legyen aktív, gesztikuláljon bátran, használja a nonverbális(mindent, 

ami nem a beszéd) eszköztárát. Természetesen csak úgy, ha ez illik a személyiségéhez. 

 

 Résztvevők. 

Gyerekek, fiatalok. Fontos a csoportösszetétel, amire az előző pontban utaltunk. A 

foglakozás közben ne engedjük, hogy azok, akik jelentkeznek segíteni a vezetőnek, 

nevetség tárgyává váljanak. Nem feltétlenül fontos, de előny lehet, ha foglalkozás előtt 

kiválasztjuk a segítőket és előre megbeszéljük velük, hogy mi lesz a feladatuk. 

 

 



 Program (lebonyolítás). 

Első alkalommal a foglakozás kezdődjön a vezető bemutatkozásával. Ezt követheti 

közös ének vagy ima (csoporttól függ). Utána következhet pár fontos információ a 

Bibliáról (feltenni a kérdést, „Melyik a legismertebb könyv a világon? Hány részből áll 

a Biblia?”) A válaszok után összegezzük a legfontosabbakat, hogy a Biblia két részből 

áll, röviden elmondani mit tartalmaz az első és a második rész. 

A vezető kéri a résztvevők figyelmét, és hangosan, lassan, értelmesen felolvassa a 

Bibliából kiválasztott részletet. Ha felolvasta, felteszi a kérdéseit: „Miről van szó? Kik 

szerepeltek? Hol játszódik a történet?”. Nagyon fontos, hogy a kérdéseket és a 

válaszokat mindenki hallja. Utána az előre kiválasztott gyerekekkel, fiatalokkal 

eljátsszuk az elolvasott történetet. Itt lesz szükségünk a hátizsákra és a benne lévő 

tárgyakra, így vizuálisan a résztvevőknek könnyebb elképzelni és megérteni a bibliai 

történetet. 

 

 Idő. 

Maximum 30 perc, ne hosszabbítsunk, rövidebb lehet. Ha a gyerekek és a fiatalok 

elkezdenek unatkozni, akkor nehéz összefogni a csoportot, különösen, ha nagyobb 

létszámban vannak. 

Fontos, hogy a program dinamikus legyen, ne legyenek üresjáratok. 

 

 Összefoglalás. 

Hangsúlyozni, hogy mire tanít bennünket a Biblia, mi az, amire figyelnünk kell az 

életünkben, hogy mindezek betartásával jobb emberek lehessünk. 

 

 Zárás. 

Megköszönni mindenkinek, aki részt vett a foglalkozáson, különösen azoknak, akik 

segítettek. Jókívánság: például „Sok sikert és kitartást a lelki fejlődéshez, hogy napról 

napra egyre jobb emberek legyünk, és életünkkel sok embert boldoggá tegyünk!” 

A legvégén újra lehet közös ima vagy ének.(Mint minden ez is a csoport valóságának 

megfelelően. Azaz olyan dolgokat tegyünk velük, amire látjuk, hogy vevő a csoport 

abban az összetételben, olyan hangulatban, ahogyan ép ott jelen van.) 

 

 



Évközi 22. vasárnap Mt 16, 21-27 

Ez az oldal több példányban kinyomtatható, kézbe adhatjuk, hogy együtt olvassuk, ha 

nem tudunk Bibliákat adni. 

(Kérjük a résztvevők figyelmét, olvassunk lassan, hangosan, értelmesen. Adjunk a 

résztvevőknek megfigyelési szempontokat: „Hol játszódik a történet? Kik a szereplői?”) 

Az első jövendölés a szenvedésről.  

21Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, 

sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de 

harmadnap feltámad. 22Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a 

szavakkal: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled.” 23Megfordult és 

rászólt: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit 

az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.”  

Az önmegtagadás.  

24Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Aki követni akar, tagadja meg magát, 

vegye fel keresztjét és kövessen. 25Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki 

azonban értem elveszíti, az megtalálja. 26Mi haszna van az embernek, ha az egész 

világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a 

lelkéért? 27Eljön ugyanis az Emberfia Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, 

és megfizet mindenkinek a tettei szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szükséges tárgyak: hátizsák, 4 db kendő, 4db sál, pásztorbot (elég egy egyszerű bot), egy 

pénztárca sok apró fémpénzzel (hogy legyen hangja), egy okostelefon, egy kereszt, egy 

mankó(vagy sétabot), egy tolókocsi – ez jó, ha van, de nem feltétlenül fontos. 

 

Kérdések: 

 

- Kik szerepelnek az evangéliumban? (Jézus, Szent Péter, Jézus tanítványai; Jézus megemlíti a 

sátánt és az írástudókat) Pár szóban elmondani ki volt Jézus, kinek tartották őt az emberek (Isten 

fiának, valaki prófétának, tudták, hogy Názáretből származik és József ácsnak a fia volt). Ki 

volt Péter, mivel foglalkozott (Halász volt, egyszerű, de jó ember, sokszor hirtelen). 

 

- Miről tájékoztatta Jézus az apostolokat? 

 

- Hogyan reagált Péter? 

 

- Mit válaszolt Jézus Péternek? (Fontos hangsúlyozni, hogy Jézus határozottan válaszolt 

Péternek, sőt megrázó volt Jézus válasza. Jézus tudta, hogy Péter jó ember, de határozottan 

válaszolt, szeretné figyelmeztetni Pétert, hogy ne csak emberi módon gondolkodjon.) 

 

Ezt a jelenetet eljátsszuk, kell hozzá: négy szereplő: Jézus, Péter, két tanítvány. Mindenki fejére 

adjuk rá a kendőt, kössük meg a sállal. Jézus kezébe adjuk a pásztorbotot. 

Utána a vezető olvassa fel Jézus szavait: Mt 16, 24: „Aki követni akar…” 

Kérdés: „Mit gondoltok, mit akar Jézus mondani nekünk ezekkel a szavakkal?” A hátizsákból 

vegyük ki a keresztet. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kereszt, amiről beszél Jézus, az elsősorban nem egy fatárgy, 

hanem minden nehézség, probléma, betegség az életünkben. Itt megmutatni a mankót, ha van 

a tolókocsit. Jézus szavai nemcsak aktuálisak voltak kétezer évvel ezelőtt, hanem mai is azok. 

Hiszen ma is nehéz elfogadni a betegséget, ma is nehéz küzdeni a problémákkal. Mindenkinek 

megvan a saját keresztje. Ha figyelünk Jézus szavaira, az ő tanítására, könnyebb elfogadni és 

kezelni a saját keresztünket. Jézus tudta, mit jelent szenvedni, ezért hiteles az ő tanítása, és ha 

rábízza az ember az életét, akkor az ember élete értékesebb lesz. 

 

Kérdés: „Mit gondoltok, a mai ember számára mi a legfontosabb, mi az, ami leginkább számít 

a mi életünkben? Mi a legfontosabb neked? Mire vágyakozik a szíved? (Várjuk a válaszokat.) 



 

A vezető: az a tapasztalatom - sajnos, hogy a mai világban sok ember a pénzre, a hatalomra 

vágyik. Természetesen a pénzre szükségünk van (a hátizsákból vegyük ki a pénztárcát a sok 

apró pénzzel és rázzuk meg, mutassuk meg a mobiltelefont), de hibázunk, ha a pénz az első 

helyen áll az életünkben. A pénztárca vastagsága szerint értékeljük, ítéljük meg az embereket. 

Nézzünk mélyen az ember szemébe, és ne a zsebébe!  

 

Zárógondolatok: Az embernek az igazi gazdagsága az az ő jó szíve, a jóság, a segítőkészség, 

a nyitottság más ember felé. Isten tanítja: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Tehát 

bánjunk úgy az emberekkel, barátainkkal, szeretteinkkel, ahogyan szeretnénk, hogy velünk 

bánjanak az emberek. Az, ami neked rosszul esik, ne tedd meg mással! Fáj, ha hazudnak neked, 

ezért ne hazudj másnak! Fáj, ha becsapnak téged, ezért ne csapj be másokat! stb. 

Igaz a régi magyar mondás: Jó tett helyébe jót várj! 

 

Boldog vagy, ha segítettek rajtad, te is segíts! Boldog vagy, ha tisztelnek téged, te is tisztelj 

másokat! stb. (Itt lehet megfelelő példákat sorolni a csoport tagjainak megfelelően.) 

 

Köszönés. Jókívánság vagy ének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Évközi 23. vasárnap Mt 18, 15-20 

Ez az oldal több példányban kinyomtatható, kézbe adhatjuk, hogy együtt olvassuk, ha 

nem tudunk Bibliákat adni. 

(Kérjük a résztvevők figyelmét, olvassunk lassan, hangosan, értelmesen. Adjunk a 

résztvevőknek megfigyelési szempontokat: „Hol játszódik a történet? Kik a szereplői?”) 

A testvér figyelmeztetése.  

15Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat 

rád, megnyered testvéredet. 16Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két 

másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. 17Ha ezekre sem 

hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha 

pogány volna vagy vámos. 18Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, 

a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz 

oldva.  

A közös ima.  

19Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, 

és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. 20Ahol ugyanis ketten vagy hárman 

összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szükséges tárgyak: hátizsák, focilabda, mobiltelefon, 2 db baseball sapka, fülhallgató, 2 db sál, 

2db kendő, imakönyv, rózsafüzér, pásztorbot. 

 

Kérdések: 

- Kik szerepelnek az evangéliumban? (két ember, két tanú, Jézus megemlíti a vámost; a vámost 

Jézus idejében az emberek nem tisztelték, mivel adót szedett a Rómaiaknak a hódító népnek) 

 

- Ki adott tanácsot? (Jézus) 

- Milyen tanácsokat adott? (Mit kell tenni, ha valaki megbántott minket) 

- Megkérdezni a résztvevőket, hogy előfordult-e már veletek, hogy megbántott valaki 

benneteket? (emelje fel a kezét az, akit már igen) 

- Sikerült-e megbocsájtanotok azoknak, akik megbántottak benneteket? (jelentkezzen, akinek 

igen)  

- Kinek nem sikerült megbocsátania? (emelje fel a kezét) Hangsúlyozzuk, hogy itt nem kötelező 

jelentkezni! 

 

A vezető kéri 2 gyerek jelentkezését. A vezető a hátizsákból kivesz egy kendőt, amit rátesz az 

egyik gyerek fejére és a sállal ráköti azt. A kézébe adja a pásztorbotot. A másik jelentkezőnek 

odaadja a baseball sapkát és a fülhallgatótót a nyakába, a focilabdát a kezébe a mobiltelefont 

pedig a zsebébe teszi. A vezető közben elmagyarázza, hogy a kendős ember egy embert ábrázol 

Jézus idejéből, a baseball sapkás pedig egy mostani embert. Tovább magyarázza, hogy változik 

a ruha, a technika fejlődik, de az emberi problémák nem változnak. Ma is nehéz megbocsájtani 

és bocsánatot kérni, ha megbántottunk valakit.  

 

 

 

Újra kérdezi a vezető: 

- Milyen tanácsot ad nekünk Jézus? Mit kell tennünk, ha valaki vétkezett ellenünk, megbántott 

bennünket? (Várjuk meg a résztvevők válaszait.) Válasz: Jézus tanít, hogy először beszéljük 

meg az illetővel négyszemközt. 

Kérdés: 

- Mit mond Jézus, ha a beszélgetés négyszemközt sikertelen lesz? (Várjuk meg a válaszokat) 

Válasz: Jézus tanít, hogy ilyen esetben pár tanút ki kell választani, akikben megbízunk és a 

tanúk jelenlétében meg kell próbálni tisztázni a helyzetet. Most a vezető a következő két ember 



segítségét kéri. Ha jelentkeznek, akkor az egyik fejére teszi a kendőt és megköti a sállal, a 

másiknak odaadja a baseball sapkát. Újra arra teszi a hangsúlyt, hogy a problémák, amikről 

Jézus beszélt, több mint kétezer évvel ezelőtt, aktuálisak napjainkban is a mai világban, 

hasonlóképpen Jézus tanácsai, tanításai is. 

 

Jézus világosan beszél, hogy nem minden esetben képesek az emberek kibékülni és 

megbocsájtani egymásnak. Fontos, hogy tegyünk meg mindent a helyzet megoldására, de nem 

minden rajtunk múlik. Sajnos vannak emberek, akik nem képesek felismerni a hibáikat és 

bocsánatot kérni. Ilyenkor tudomásul kell venni, fontos, hogy ne próbáljunk bosszút állni. 

Remélni kell azt, hogy az, aki rosszul tett, később megérti a hibáját és meg fog térni, majd 

bocsánatot kér. 

 

A végén Jézus bátorít bennünket az imára. A vezető mutassa meg az imakönyvet és a 

rózsafüzért (röviden megmagyarázni mi ez – csoporttól függ). Nem könnyű, de biztos nagy 

dolog, imádkozni azokért, akik megbántottak minket (ha az idő engedi, el lehet mesélni Darek 

atya történetét, aki megbocsájtott annak, aki megpróbálta megölni őt – lásd az anyagot a „Ki a 

példaképem” munkaanyagban). De biztos, jó lenne megemlíteni Jézust, aki megbocsájtott 

azoknak, akik keresztre feszítették őt. 

„Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják mit cselekszenek!” 

 

Zárógondolat: Ha valaki megbántott téged, próbáld meg megbeszélni vele a történteket, 

elmondani, mi fáj neked, mindent tegyél nyugodtan, nem támadólag, mert a támadásra támadás 

a válasz. A bosszúállás semmi jóra sem vezet. Abból csak nagyobb probléma lehet. Jó ember 

vagy, erős ember vagy, ha tudsz szívből és őszintén megbocsájtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Évközi 24. vasárnap  Mt 18, 21-35  

Ez az oldal több példányban kinyomtatható, kézbe adhatjuk, hogy együtt olvassuk, ha 

nem tudunk Bibliákat adni. 

(Kérjük a résztvevők figyelmét, olvassunk lassan, hangosan, értelmesen. Adjunk a 

résztvevőknek megfigyelési szempontokat: „Hol játszódik a történet? Kik a szereplői?”) 

 

A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd.  

21Akkor odalépett Jézushoz Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem 

testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” 22„Mondom 

neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. 23A mennyek országa 

hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. 24Amikor elkezdte a 

számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. 25Mivel 

nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, 

gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. 26A szolga leborult előtte, 

és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! 27Az úr 

megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. 28Amikor 

kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. 

Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! 29A 

másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek 

neked! 30De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette 

tartozását. 31Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. 

Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. 32Az úr maga elé hívatta, és 

így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. 

33Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én 

megkönyörültem rajtad? – 34Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg 

meg nem fizette mind, amivel tartozott. 35Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha 

mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.” 

 

 



Szükséges tárgyak: hátizsák, 2 db sál, 2db kendő, pénztárca, 10 ezer forintos bankjegy, 100 

forintos pénzérme, korona, országalma, jogar, szék. 

 

Kérdések: 

- Kik szerepelnek az evangéliumban? (Jézus, Péter apostol, király, gonosz szolga, más szolgák) 

- Mit kérdezett Péter Jézustól? (Hányszor kell megbocsájtanom, talán hétszer?) 

- Mit válaszolt Jézus? (Nem hétszer, hanem hetvenhétszer. Itt a vezető magyarázza meg a 

résztvevőknek a számok értelmét a Bibliában. A számoknak nagy jelentősége volt. A hetes 

szám az Isteni szám. Ha Jézus mondta, hogy hetvenhétszer meg kell bocsájtani, az nem jelenti 

azt, hogy az embernek számolnia kell és már hetvennyolcnál nem kell megbocsájtani. 

Hetvenhétszer azt jelenti, hogy mindig meg kell tenni mindent, hogy meg tudjunk bocsájtani. 

Ebben az esetben hetvenhétszer, azt jelenti, hogy mindig meg kell bocsájtani.) 

 

Kérjük, hogy jelentkezzen két résztvevő és a hátizsákból kivesszük a kendőt, a sálat, a koronát, 

a jogart és az országalmát, középre állítsunk egy széket. Eljátsszuk a beszélgetést a király és a 

szolga között. A király foglaljon helyet a széken, a szolga álljon vele szembe. 

 

- Miért hívta a király a szolgáját? (A szolgának nagy adóssága volt, 10 ezer talentum.)  

- Tudja-e a szolga a királynak visszaadnia az adósságát? (Nincs neki pénze, megmutatjuk a 

résztvevőknek az üres pénztárcát.) 

- Milyen döntést hozott a király? (Mindent, ami a szolgáé el szeretne adni, a családját is.) 

- Hogyan reagált a szolga? (Letérdelt a király előtt és kéri a király türelmét.) Eljátsszuk ezt a 

párbeszédet. 

- Elfogadta a király a szolga kérését? (Igen, annál többet tett, elengedte neki az összes 

adósságát.) 

- Mi történt később? (A szolga elment a királytól és találkozott egy másik szolgával. aki, neki 

tartozott 100 dinárral és határozottan követelte tőle az adósságát, annak ellenére, hogy az adós 

kéri tőle a türelmét.) Kérjünk jelentkezőt, aki eljátssza ezt a szolgát. A jelentkező fejére tesszük 

a kendőt és a sálat. 

- A szolga, akinek a király elengedte az adósságát, az türelmes és irgalmas a saját adósával 

szemben? (Nem, kegyetlen, mivel bezárta az adósát a börtönbe) 

- Kinek az adóssága volt a nagyobb? (Akinek megbocsájtott a király 10 ezer talentummal 

tartozott, a második szolga neki 100 dinárral). Itt a vezető megmutatja a résztvevőknek a 10 

ezer és a 100 forintot, hogy jobban el tudják képzelni a különbséget: 



- Mi történt ezután? (A többi szolga elmesélte a királynak a történeteket, a király visszahívta a 

kegyetlen szolgát és megbüntette őt, hogy annak ellenére, hogy megbocsájtást nyert nem volt 

képes megbocsájtani.) 

 

A mai evangélium végén Jézus arra tanít, hogy a jó Isten megbocsájtja nekünk a bűneinket, ha 

mi megbocsájtunk azoknak, akik megbántottak bennünket. („Bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek”-imádkozzuk a Mi Atyánkban is.) 

 

Zárógondolat: Sajnos nem vagyunk képesek mindig szívből megbocsájtani, annak ellenére, 

hogy sokszor sokkal jobban megbántunk valakit és ebben a helyzetben természetes számunkra, 

hogy várjuk a megbocsájtást. Nagyon fontos az életünkben tudni megbocsájtást kérni, annál 

fontosabb és talán nehezebb dolog, szívből megbocsájtani azoknak, akik megbántottak minket. 

 

Köszönés. Jókívánság vagy ének. 
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