
JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

14. Óra: Az apostolok kiválasztása és a Hegyi Beszéd  
-bővebb tanári lap - 

Videófilm: a Hegyi Beszéd  22:50  URL: https://youtu.be/_8ziqmnQZ3Y 
Kiosztom a szövegeket: magyarul, illetve, akinek nehézséget okoz, románul is. A film közben húzzák alá a lapon, ami a legérdekesebbnek tűnt.  

Ezentúl, aki nem aktív órákon, annak lehúzok a piros pontjaiból. 

 

1. Jézus kiválasztja az apostolokat 

 

YouCat 92: Jézust számos tanítvány vette körül, férfiak és nők. Ezek közül kiválasztott tizenkét férfit, 

akiket apostoloknak nevezett. Az apostolokat Jézus különösen kiképezte, és feladatokkal bízta meg: 

„Elküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Jézus csak a tizenkét apostolt 

vitte magával az Utolsó vacsorára, ahol megbízást adott nekik: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” 

 

A 12 apostol a következő: Keressétek meg a 10 pirossal jelölt apostol nevet! Tizet, mivel két név kétszer szerepelt! 

PÉTER, JAKAB, JÁNOS, András, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, ifjabb Jakab, Simon, Júdás Tádé és Júdás. 
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2. Jézus a Hegyi Beszédben tanította az embereket  

Alapkönyv: Teresio Bosco SDB: A keresztény törvény 20 leckében, 53-87 old. 
-Két bölcs mondás a Hegyi Beszéd fontosságáról  

-Mahatma Gandhi, India felszabadítója a következőket mondta:  „Rájöttem, hogy a Hegyi 

Beszéd maga a teljes kereszténység azok számára, akik keresztény életet akarnak élni. Ez a 

beszéd megszerettette velem Jézust.” 

-Teresio Bosco, szaléziánus szerzetes a következőket írja: „az állampolgár, aki nem ismeri  

hazája alkotmányát, az az autóvezető, aki nem ismeri a közlekedési szabályokat, az az 

orvos, aki nem ismeri az elsősegélynyújtás előírásait, az az ügyvéd, aki nem ismeri a 

Polgári és a Büntető Törvénykönyvet, olyan, mint az a keresztény, aki nem ismeri a Hegyi 

Beszédet.” 

Mi a Hegyi Beszéd?  
 

-A Hegyi Beszéd kifejti azt az új Isten, ember és világszemlélet, melyet Jézus és a keresztények hirdetnek a 

föld lakóinak. 

-A Hegyi Beszéd olyan, mint egy háromhajós katedrális.  

Különböző díszítőelemei vannak.  

-Rózsaablakok(Hegyi Beszédben a nyolc boldogság)  

-Óriási oszlopok sora(Hegyi Beszédben Jézus tanítványairól szól nevezetesen az, hogy ők a föld sója, a világ 

világossága és hűségesek Isten törvényéhez).  

Mint minden katedrálisnak ennek a székesegyháznak is három hajója van: első a keresztény felebaráthoz 

fűződő kapcsolat, a második a keresztény magatartása Istennel szemben, a harmadik pedig a keresztény 

viszonya az anyagiakhoz. 

https://youtu.be/_8ziqmnQZ3Y


-Azt mondhatnánk, hogy Jézus felmegy a székesegyház szószékére és nyolc fontos buzdítást ad a hallgatóknak, 

akik a „székesegyházban” levő élő emberek. 

a)”Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek”   

b)”Ne adjátok az Evangéliumot annak, aki megveti azt!” 

c)”Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!”  

d)”Amit akartok, hogy az emberek tegyenek veletek ti is tegyétek velük!”  

e)”A szűk kapun menjetek be!”   

f)”Óvakodjatok a hamis prófétáktól!”  

g)” A tettek és nem a szavak ideje ez!”  

h)”Az én szavaim sziklájára építsétek életeteket!” 

 

A NYOLC BOLDOGSÁG. ISTEN ORSZÁGA 

1.A nyolc boldogság 
 

a)Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa! 

(akik tudják, hogy csak Istenre számíthatnak) 
Lélekben szegény az, aki le tud mondani bármiről amije van, akinek semmi anyagi nem annyira nagy érték, hogy le ne tudna mondani róla. 

b)Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket! 

(mert látják, hogy nem Isten akarata uralkodik a világban)  
Jézus azonosult a szomorúakkal, vagyis azokkal, akiknek szomorúságot okoztak a világ hatalmasai: az éhezőkkel, szomjazókkal, idegenekkel, ruhátlanokkal, 
betegekkel, foglyokkal. 

c)Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld! (akik nem erőszakoskodnak) 
Szelíd az, aki nem válaszol erőszakkal az erőszakra. Jézus ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ha valaki pofon vág tartsuk oda másik arcunkat is.  Mi ennek a 
logikája szerinted? 
d)Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele! (akik Isten akaratát óhajtják mindig) 
Amikor a Sátán megkísértette Jézust, a Megváltó figyelmeztette, hogy az ember nemcsak testi kenyérrel él, hanem minden igével is, mely Isten szájából való. Éppen 
ezért nemcsak a testi éhség létezik, hanem az isteni igazság utáni szomjazás is. Vannak emberek, akik képesek akár a lelküket is eladni egy falat kenyérért vagy egy 
üveg sörért. De vannak emberek, akik akkor sem hagyják el az isteni igazságot, ha egy vagyont kínálnak fel. 

e)Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak! ( akik könyörülnek másokon) 
Jézus is irgalmas volt. Nem ment el szótlanul a betegek mellett anélkül, hogy ne gyógyította volna meg őket vagy a halottak mellett anélkül, hogy feltámasztotta őket. 

f)Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent! (akik nem használnak tisztátalan szavakat Isten ellen) 
Isten közelébe csak az kerülhet, akinek nincs bűne. A mennyországba is csak az kerül, aki megtisztult bűneitől. Jézust sokszor vádolták, hogy káromkodik, de 
sohasem tisztátalan szavak vagy tettek miatt. Jézus meglátja az Istent a gyermekek ártatlanságában, a betegek hitében, a bűnösök bűnbánatában, a természet 
szépségében. Tisztaszívű az, akit nem fertőzött meg a világi gondolkodásmód, aki észre tudja venni akárcsak Jézus, mindenben és mindenkiben az Isten 
szeretetét. 
 Hogyan lehet felfedezni Istent a gyermekek ártatlanságában, a betegek hitében, a bűnösök bűnbánatában, a természet szépségében? 

g)Boldogok a békességben élők, mert őket majd Isten fiainak fogják nevezni! (azok, akik törekszenek arra, hogy az 

emberek békében éljenek) 
Jézus Péterre ráparancsol, hogy kardját tegye vissza hüvelyébe, amikor jönnek azok, akik elfogják, hogy keresztrefeszítsék. Jézus még a következőt is mondta: 
„Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” 
   ! Mi a különbség Jézus békéje és a világ békéje között? 

h)Boldogok akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa! (Akik üldözést szenvednek az 

igazságért, akik rágalmazást és üldözést szenvednek Jézusért.) 
Vállalják az üldöztetést is Isten Országáért, ahogyan Krisztus is tette. Jézus a legjobb példa hiszen őt is megkínozták és kereszte feszítették. 

-Jézus nem beszél könnyű útról, melyen azok is haladhatnak, akik nem kötelezték el magukat mellette. Az általa 

megkezdett ország, az Isten Országa követelményei, amelyről múlt órán beszéltünk, életünk gyökereit érintik. 

Ezért fontos Jézus útja mégha áldozatokkal is jár. Boldogok vagytok tehát ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket 

és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam.  
 

2. Boldogok az evangéliumban  
-Az evangélium a makarioi kifejezést használja. Boldogoknak nevezi akik részesei az isteni életnek, békének, örömnek, 

nyugalomnak, áldásnak és üdvösségnek. Ilyenek az evangéliumokban: Mária(mert hitt Isten szavának), Péter(mert az 

Atya kinyilatkoztatta neki, hogy Jézus a Messiás) és a tanítványok(mert látták és hallották Jézus tetteit és tanítását). 

 

3.Isten Országa    Mi az Isten országa? 
-Jézus gyakran beszél Isten Országáról. Az O feladata a földön az volt, hogy megvalósítsa Isten Országát. Ez nem olyan 

ország, mint a többi, amelynek határai, politikai vezetői és politikai hatalma van, nem e világból való, ahogyan azt mondta 

Jézus Pilátusnak. A földi országok határai, hatalma, törvényei és vezetői gyakran változnak, de Isten Országának törvényei 

mindig ugyanazok.  

-Azonban ha ország, ha nincsenek is földi határai de csak van vezetője, törvényei és hatalma.  



-Isten Országa ott valósul meg a földön, ahol jóindulatú emberek élnek. Ha csupán egy jóindulatú ember is él Isten 

Országa megvalósul , mert azon egy ember jócselekedete, imája egyesül más emberek jótetteivel és imáival s ezáltal Isten 

Országának tagjaivá válnak.  

-Isten Országa az emberek szívében valósul meg.Tehát Isten Országa bárhol megvalósulhat a világon határok nélkül.  

-Isten Országának vezetője, ahogyan neve is mondja maga az Isten.  

-Isten Országának vannak törvényei. Minden országnak van alkotmánya. Isten Országának alkotmánya az, amit Jézus 

megfogalmazott a Hegyi Beszédben és a Szeretetparancsban. A Szeretetparancs lényege az, hogy mindig azt próbálom 

tenni, amivel az embereket szolgálom és nem csak azt, ami csak nekem jó.  

-Isten Országának hatalma örök. Ebben különbözik még a leghatalmasabb birodalmak hatalmától is. A szeretet örökké 

megmarad, de a gyülöleten és erőszakon alapuló ország nem sokáig marad fenn. 

-A Jézussal kezdődő idő az Isten Országa. Isten Országához tartoznak mindazok, akik elfogadják az istengyermekséget, 

ismerik az élet törékenységét és jobban bíznak Istenben, mint önmaguk erejében vagy másokban.  

 

4.A boldogság és Isten Országa ma  
Abbé Pierre, Franciaország egyik legnépszerűbb embere. Főleg a második világháború után tett szert nagy népszerűségre azáltal, hogy hajléktalanoknak szerzett 
lakást, vagy segítette étellel, szállással azokat, akiknek ez hiányzott. A rádiót is gyakran felhasználta, hogy segítsen a hajléktalanoknak. Ő mondta a következőket a 
mai társadalomról, mely azt állítja, hogy megteremti a földi boldogságot az embereknek: „Ezt a társadalmat a fogyasztás és a pénzimádat szállta meg. Halálra ítélt 
társadalom...Az ellenszer az, ha újra felfedezzük a boldogságok lelkületét. A boldogságokat alkalmazni kellene a politikában, erkölcsi alapelvünkké kellene tenni 

azokat. Isten Országa itt van a földön, csak meg kell keresni.”  

 

JÉZUS ÉS A MÓZESI TÖRVÉNYEK 
-Isten Országának szellemében magyarázza Jézus a mózesi sokszor félreértett törvényeket. 

Mt 5,21-26: Jézus beszél az ötödik parancsról  
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, 

aki haragot tart embertársával.  
Jézus a Tízparancsolat ötödik parancsát kiterjeszti a haragra , a gyűlöletre és a megvetésre is. Kijelenti, hogy nem lehet egyidőben imádkozni Istenhez 
és háborúzni felebarátunkkal.  

Mt 5,27-30: Jézus beszél a hatodik és a kilencedik parancsról 
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében 

már házasságtörést követett el vele. 
Jézus itt is túlhalad a tetten és a szív gyökeréig hatol, hiszen a hatodik parancs elleni bűn ott kezdődik, ha a másik nemű azért tetszik, mert kívánjuk, 
nem azért mert ember. 

Mt 5,31-32: Jézus elutasítja a házasság felbontását  
A zsidó társadalom elfogadta a válást, melyet a mózesi törvény szabályozott. Jézus később azzal érvel, hogy Isten eredeti tervében nem volt meg a 
válás, mert ő azért egyesítette a férfit és az asszonyt, hogy a szent kapcsolatot az ember fel ne bontsa. 

Mt 5,33-37: Jézus beszél az esküről  
Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt 

mondom nektek: Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való. 
Nagyon elterjedt volt a zsidó társadalomban Istent tanúként „felidézni” azért, hogy valaki az igazát bizonyítsa. Sokan ma ok nélkül is használják Isten 
nevét akár viccből is. Jézus inkább arra szólítja fel tanítványait, hogy egyáltalán ne esküdözzenek, hanem legyenek becsületesek, mert ha valakiről az 
emberek tudják, hogy becsületes és a szavában lehet bízni, akkor nem szükséges, hogy esküdözzék. 

Mt 5, 38-42: Jézus eltörli a bosszú és megtorlás minden formáját  
Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. 
Mt 5,43-48: Jézus beszél az ellenségszeretetről  
Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek 

ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!  
Jézus legmegrázóbb szavai ezek, amikor azt kéri, hogy követői szeressék ellenségüket, hogy imádkozzanak azokért, akik üldözik őket. Ő maga adott 
erre példát, amikor haláltusájában a kereszten is azokért imádkozott, akik Őt keresztrefeszítették. Jézus szeretettörvényének a csúcspontja ez, hiszen 
bebizonyítja, hogy Isten előtt nincs személyválogatás: ő áldásával mindenkit elborít nmcsak azokat, akik Őt szeretik és szolgálják.  

Mt 6,1-4: Jézus beszél az alamizsnárólTe úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így 

alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.  

Jézus a szegények megsegítéséről beszél, akiket Isten bankjának tekint, hiszen amit nekik adunk olyan kincs, amelyet ők nem tudnak visszafizetni, de 
megfizeti az Isten  s ezért amit nekik nyújtunk olyan kincs, amelyhez nem férhet hozzá tolvaj. 

Mt 6,5-15: Jézus beszél az imádságról és megtanítja a Miatyánkot 
Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! Ti így imádkozzatok: 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... 
Jézus elítéli a zsidó vallási vezetők imádságait. Nem a közös, liturgikus imát ítéli el, hanem a szószaporítást, amelyet szokásból végeznek semmi lélek 
nélkül, anélkül, hogy telejs lelkük imádkozna. Az imádság nem azt jelenti, hogy Isten tudomására hozzuk szükségleteinket, hiszen ő azokat nagyon jól 
ismeri. A szükségletek szerepe az, hogy általuk teremtsünk mélyebb kapcsolatot Istennel.  



Mt 6,16-18: Jézus beszél a böjtről  
Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak 

Atyád, aki a rejtekben is ott van!  

Mt 6, 19-21: Jézus az igazi kincsről beszél  
A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! 

Ahol a kincsed, ott a szíved is. Jézus szembehelyezi egymással a földön gyűjtött kincseket( mely elpusztulhat) és a mennyei bankban 

elhelyezett vagyont, vagyis a jócselekedeteket, melyet senki és semmi el nem pusztíthat és éppen ezért örök érvényű. 
Mt 6,22-23: Jézus a belső fényről beszél  
Az önző csak a maga érdekeit látja, sötétségben él és nem tudja meglátni és felfedezni az igazi fényt: Jézust. Szép szimbóluma Jézus szavainak a 
húsvéti gyertya!  

Mt 6,24: Jézus az igazi szolgálatról szól  
Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is. 
Jézus nem a pénz birtoklásáról beszél, hanem a szolgálatról. A pénz sokszor olyan bálvánnyá válik, akit szolgálunk. 

Mt 6,25-34: Jézus az isteni gondviselésről beszél  
Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? 
Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki 
toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan 
nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha 
a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne 
aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek 

van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!Ne aggódjatok 

tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.  
Jézus tanításának egyik gyöngyszeme ez a rész, amelyet főleg akkor kell elolvasni, amikor a hétköznapi gondok arra késztetnek, hogy azt mondjuk, hogy 
senki sincs, aki segítsen rajtunk. Jézus ötször ismétli meg: „Ne aggodalmaskodjatok!”, vagyis semmilyen probléma se okozzon szorongást nektek. 

 

JÉZUS NAGY EREJŰ INTELMEI 
 

1.Mt 7,1-5: Ne ítéljetek! Először a magatok hibáit javítsátok ki s csak azután a másokét! 

-Jézus megtiltja mindenkinek, hogy bíróként lépjen fel, mert az ítélet csak Isten dolga, senki másé. 

-Jézus a képmutatókról beszél ezután, azon hamis emberekről, akik felfedezik felebarátaik apró hibáit, azonnal 

ki is akarják javítani s közben nem veszik észre saját súlyos hibáikat. Ha a keresztény ember javítani szeretne 

másokon saját magából kellene, hogy kiinduljon. 
 

2.Mt 7,6: Ne adjátok az evangéliumot annak, aki megveti azt! 

  !Akkor nem kell minden népnek közvetíteni az Evangéliumot? 
-Jézus üzenete az, hogy a keresztény ne hirdesse az evangéliumot olyan hallgatóságnak, mely nincs felkészítve 

annak megértésére, mert nagy az erőszakos reakció kockázata. 
 

3.Mt 7,7-11:  Zörgessetek és Isten ajtót nyit nektek! 
    

-A három felszólításnak: kérjetek, keressetek, zörgessetek, három biztos ígéret felel meg: kaptok, találtok, ajtót 

nyitnak nektek. 

-Jézus nem valamilyen mágikus hatást tulajdonít a keresztény imádságnak, hanem arra utal, hogy Isten teljes 

szeretettel figyel oda az imádságra. 
 

4.Mt 7,12: Az aranyszabály: amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! 
 

-Hans Küng, svájci teológus próbált a különböző világvallásokat kutatva egy olyan szabályt keresni, melyet 

minden vallás elfogad. Az „aranyszabályt” találta olyannak mely minden vallásban megtalálható. 

-Jézus nem úgy fogalmaz, mint Tóbiás könyvében: „Ne tedd azt, amit magadnak nem szeretnél”, tehát ne 

passzívak legyünk, hanem mi legyünka kezdeményezők és mi tegyük a jót másokkal szemben, mert a szeretet 

olyan törvény mely nem ismer határt, nincs határa annak a jónak, amit tehetünk másokkal szemben. 
 

5.Mt 7,13-14:  Itt az idő, hogy eldöntsétek, melyik kapun akartok belépni! 
    

-Az őskeresztények első írásainak egyikében, a Didachéban ezt olvassuk: „Két út van: az élet útja és a halálé!” 

6.Mt 7,15-20: Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik szépen beszélnek, de rosszra vezetnek! 
 

-A próféta az, aki Isten nevében beszél, de az is, aki tekintélyénél fogva utat, életfelfogást mutat másoknak. 

-Napjaink keresztény közösségei is ki vannak téve annak a veszélynek, hogy olyan „próféták” tanítását és példáját 

követik, akik nem Jézus szavaira építenek, hanem színészként, újságíróként, politikusként, tévésztárként, 



sportolóként Jézustól igen távol álló „életfelfogást” hirdetnek. Elvált színészek, „néhányszor nősült” politikusok, 

filmsztárok és énekesek, akik dicsőítik a pénzt és a szexet mutatnak mintát az „igazi boldog” életre. 
 

7.Mt 7,21-23: Tettek és nem szavak ideje ez! 

   -Jézus szemrehányást tesz azoknak a keresztényeknek, akik lelkesednek ugyan de megragadnak a 

szavaknál és szűkösen bánnak a jócselekedetekkel. 

-Az „Uram, Uram” felkiáltás többnyire a nyilvános imádságok során hangzott el. Jézus óv attól, hogy ezt a 

felkiáltást mágikus varázsigének tekintsük, mely üdvösséget ad. A jó cselekedetektől elszakított imádság nem vezet 

Istenhez.  
 

8.Mt 7,24-27:  Építsétek életeteket az én szavam sziklájára! 
    

-Jézus egy utolsó kérdésre válaszol: hogyan kell reagálni szavaira. Aki 

meghallgatja és tettekre váltja, házát sziklára építi s ha ki is van téve az élet 

viharának talpon tud maradni. Aki meghallgatja, de nem váltja tettekre homokra 

építi házát s kísértések idején nem lesz képes ellenállni. 

 



 

JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

14. Óra: Az apostolok kiválasztása és a Hegyi Beszéd  
-órai tanári lap - 

 

1. Jézus kiválasztja az apostolokat 

YouCat 92: Jézust számos tanítvány vette körül, férfiak és nők. Ezek közül kiválasztott tizenkét férfit, 

akiket apostoloknak nevezett. Az apostolokat Jézus különösen kiképezte, és feladatokkal bízta meg: 

„Elküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Jézus csak a tizenkét apostolt 

vitte magával az Utolsó vacsorára, ahol megbízást adott nekik: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” 

A 12 apostol a következő: Keressétek meg a 10 pirossal jelölt apostol nevet! Tizet, mivel két név kétszer szerepelt! 

PÉTER, JAKAB, JÁNOS, András, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, ifjabb Jakab, Simon, Júdás Tádé és Júdás. 

S I M O N W H T A M Á S 

I G K O Ó B Y F B Y M Q 

A B S D A G J K V Ú R X 

U L E K E S H B T W F S 

H S A R P É T E R A A S 

S J É O T U R I J B  L O 

H L C P K A É Y E Y T N 

J G F D S A L T T N H Á 

Ú Q F Ü L Ö P A Á O I J 

D W E R T Z U R N M Í C 

Á M D T K A R K B V R A 

S Z S Á R D N A D L  T E 

 

 

2. Jézus a Hegyi Beszédben tanította az embereket 

-Két bölcs mondás a Hegyi Beszéd fontosságáról  
-Mahatma Gandhi, India felszabadítója a következőket mondta:  „Rájöttem, hogy a Hegyi Beszéd maga a teljes 

kereszténység azok számára, akik keresztény életet akarnak élni. Ez a beszéd megszerettette velem Jézust.” 
-Teresio Bosco, szaléziánus szerzetes a következőket írja: „az állampolgár, aki nem ismeri  hazája alkotmányát, az 

az autóvezető, aki nem ismeri a közlekedési szabályokat, az az orvos, aki nem ismeri az elsősegélynyújtás 

előírásait, az az ügyvéd, aki nem ismeri a Polgári és a Büntető Törvénykönyvet, olyan, mint az a keresztény, aki 

nem ismeri a Hegyi Beszédet.” 

 

 

a)Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa! 

(akik tudják, hogy csak Istenre számíthatnak) 

b)Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket! 

(mert látják, hogy nem Isten akarata uralkodik a világban)  

c)Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld! (akik nem erőszakoskodnak) 

d)Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele! (akik Isten akaratát óhajtják 

mindig) 

e)Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak! ( akik könyörülnek másokon) 

f)Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent! (akik nem használnak tisztátalan szavakat Isten ellen) 

g)Boldogok a békességben élők, mert őket majd Isten fiainak fogják nevezni! (azok, akik törekszenek arra, 

hogy az emberek békében éljenek) 

h)Boldogok akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa! (Akik üldözést szenvednek 

az igazságért, akik rágalmazást és üldözést szenvednek Jézusért.) 



 

 

 
17Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem 

teljessé tenni.  

5.parancs 

Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a 

törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. 

6.parancs 

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra 

néz, szívében már házasságtörést követett el vele. 

8.parancs 

Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én 

pedig azt mondom nektek: Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól 

való. 

 
 

43Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. 44Én pedig azt mondom nektek: 

szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!  

 

 

-3Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. 4Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki 

a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

-6Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S 

mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

-17Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, 18hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, 

hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

 

 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy 

a földön is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk 

vétkezőknek. 13És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.  

Keresd meg a következő szavakat: ATYA,KENYÉR,SZABADÍT,NEVED, BOCSÁT, AKARAT,  

O A W H K E N Y É R 

I G T Y F B Y M Q K 

A S D Y G J K T V T 

Ó Ú R X A U Í H L Á 

E S H B T D W F S S 

P K A K A R A T L C 

H L C B  R U R I J O 

S Z A  G F D S A H B 

Q Z  W E R T Z U I O 

S M N E V E D L  T E 

 

 

Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök!..... 

26Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 

többet értek ti náluk? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 29mégis, 

mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. 30Ha a mezei 

virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem 

sokkal inkább? 



JÉZUS NAGY EREJŰ INTELMEI 

 

a)”Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek”   

b)”Ne adjátok az Evangéliumot annak, aki megveti azt!” 

c)”Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!”  

 

 

d)”Amit akartok, hogy az emberek tegyenek veletek ti is tegyétek velük!”  
e)”A szűk kapun menjetek be!”   

f)”Óvakodjatok a hamis prófétáktól!”  

g)” A tettek és nem a szavak ideje ez!”  

h)”Az én szavaim sziklájára építsétek életeteket!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

14. Óra: Az apostolok kiválasztása és a Hegyi Beszéd  
-tanulói lap - 

 

1. Jézus kiválasztja az apostolokat 

YouCat 92: Jézust számos tanítvány vette körül, férfiak és nők. Ezek közül kiválasztott   

  , akiket      nevezett. Az apostolokat Jézus különösen kiképezte, és 

feladatokkal bízta meg: „Elküldte őket, hogy hirdessék     , és gyógyítsák meg 

a betegeket. Jézus csak a tizenkét apostolt vitte magával az       , 

ahol megbízást adott nekik: „        !” 

A 12 apostol a következő: Keressétek meg a 10 pirossal jelölt apostol nevet! Tizet, mivel két név kétszer szerepelt! 

PÉTER, JAKAB, JÁNOS, András, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, ifjabb Jakab, Simon, Júdás Tádé és Júdás. 

S I M O N W H T A M Á S 

I G K O Ó B Y F B Y M Q 

A B S D A G J K V Ú R X 

U L E K E S H B T W F S 

H S A R P É T E R A A S 

S J É O T U R I J B  L O 

H L C P K A É Y E Y T N 

J G F D S A L T T N H Á 

Ú Q F Ü L Ö P A Á O I J 

D W E R T Z U R N M Í C 

Á M D T K A R K B V R A 

S Z S Á R D N A D L  T E 

 

2. Jézus a Hegyi Beszédben tanította az embereket 

-Két bölcs mondás a Hegyi Beszéd fontosságáról  
-Mahatma Gandhi, India felszabadítója a következőket mondta:  „Rájöttem, hogy a Hegyi Beszéd maga a teljes 

kereszténység azok számára, akik keresztény életet akarnak élni. Ez a beszéd megszerettette velem Jézust.” 
-Teresio Bosco, szaléziánus szerzetes a következőket írja: „az állampolgár, aki nem ismeri  hazája alkotmányát, az 

az autóvezető, aki nem ismeri a közlekedési szabályokat, az az orvos, aki nem ismeri az elsősegélynyújtás 

előírásait, az az ügyvéd, aki nem ismeri a Polgári és a Büntető Törvénykönyvet, olyan, mint az a keresztény, aki 

nem ismeri a Hegyi Beszédet.” 

 

 

a)Boldogok a     , mert övék a mennyek országa! (akik tudják, hogy csak 

Istenre számíthatnak) 

b)Boldogok, akik        , mert majd megvigasztalják őket! 

(mert látják, hogy nem Isten akarata uralkodik a világban)  

c)Boldogok a    , mert övék lesz a föld! (akik nem erőszakoskodnak) 

d)Boldogok, akik      , mert majd eltelnek vele! (akik Isten akaratát 

óhajtják mindig) 

e)Boldogok az    , mert majd nekik is irgalmaznak! ( akik könyörülnek másokon) 

f)Boldogok a     , mert meglátják az Istent! (akik nem használnak 

tisztátalan szavakat Isten ellen) 

g)Boldogok a     , mert őket majd Isten fiainak fogják nevezni! (azok, akik 

törekszenek arra, hogy az emberek békében éljenek) 

h)Boldogok akik      az igazságért, mert övék a mennyek országa! (Akik üldözést 

szenvednek az igazságért, akik rágalmazást és üldözést szenvednek Jézusért.) 



 

 
17Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, 

hanem teljessé tenni.  

5.parancs 

Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a 

törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. 

6.parancs 

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal 

asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. 

8.parancs 

Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett 

esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, 

a gonosztól való. 

 
 

43Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. 44Én pedig azt mondom nektek: 

                     !  

 

 

-3Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. 4Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, 

aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

-6Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S 

mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

-17Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, 18hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, 

hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

 

 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy 

a földön is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk 

vétkezőknek. 13És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.  

Keresd meg a következő szavakat: ATYA,KENYÉR,SZABADÍT,NEVED, BOCSÁT, AKARAT,  

 

O A W H K E N Y É R 

I G T Y F B Y M Q K 

A S D Y G J K T V T 

Ó Ú R X A U Í H L Á 

E S H B T D W F S S 

P K A K A R A T L C 

H L C B  R U R I J O 

S Z A  G F D S A H B 

Q Z  W E R T Z U I O 

S M N E V E D L  T E 

 

 

Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök!..... 

26Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 

többet értek ti náluk? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 29mégis, 

mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. 30Ha a mezei 

virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem 

sokkal inkább? 

 



JÉZUS NAGY EREJŰ INTELMEI 

 

a)”    , hogy fölöttetek se ítélkezzenek”   

b)”Ne adjátok az     annak, aki megveti azt!” 

c)”      és ajtót nyitnak nektek!”  

 

 

d)”               

        !”  
e)”A     menjetek be!”   

f)”Óvakodjatok a      !”  

g)” A    és nem a szavak ideje ez!”  

h)”Az én szavaim sziklájára építsétek életeteket!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A HEGYI BESZÉD 
51A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, 2ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: 

A nyolc boldogság. 
3„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 5Boldogok 

a szelídek, mert övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 7Boldogok az irgalmasok, 

mert majd nekik is irgalmaznak. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 9Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak 

hívják majd őket. 10Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha miattam 

gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a 

mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is. 

Az apostolok feladata. 
13Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek 

eltapossák. 14Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. 15S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, 

hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. 16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy 

jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! 

Az ószövetségi törvény tökéletesítése. 
17Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. 18Bizony 

mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. 19Aki 

tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. 

Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. 20Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az 

írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. 

A harag. 
21Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. 22Én pedig azt mondom nektek: Már azt is 

állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, 

hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. 23Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami 

panasza van ellened, 24hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel 

ajándékodat. 25Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró 

pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. 26Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted. 

A házasságtörés. 
27Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. 28Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már 

házasságtörést követett el vele. 29Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az 

egész tested a kárhozatra jusson. 30Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested 

pokolba kerüljön. 31Ezt is előírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. 32Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja 

feleségét – hacsak nem paráznasága miatt –, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör. 

Az eskü. 
33Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. 34Én pedig azt mondom 

nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja, 35sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a 

nagy Király városa. 36Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. 37Így beszéljetek 

inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való. 

A rosszat jóval kell viszonozni. 
38Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. 39Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb 

arcodat, annak tartsd oda a másikat is! 40Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! 41S ha valaki egy 

mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira! 42Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg! 

Az ellenség szeretete. 
43Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. 44Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és 

imádkozzatok üldözőitekért! 45Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, 

bűnösöknek is. 46Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? 47S ha nem 

köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? 48Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok 

tökéletes!  

Az alamizsnálkodás. 

61Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei 

Atyátoknál. 2Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék 

őket az emberek! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 3Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. 4Így 

alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

Az imádság. 
5Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az 

utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 6Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd 

be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

A Miatyánk. 
7Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra 

találnak! 8Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. 9Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki 

a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 

is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk 

vétkezőknek. 13És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. 14Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek 

ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. 

 



A böjt. 
16Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! 

Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 17Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, 18hogy ne lássák 

rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. 

A kincsgyűjtés. 
19Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! 20A mennyben 

gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! 21Ahol a kincsed, ott a 

szíved is. 

A világosság. 
22A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos. 23De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, 

amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? 

A két úr szolgája. 
24Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. 

Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is. 

A gondviselés. 
25Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem 

több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? 26Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok 

táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? 27Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? 28Hát a ruházat 

miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 29mégis, mondom nektek, 

még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. 30Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a 

kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? 31Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne 

kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? 32Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. 33Ezért ti 

elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! 34Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a 

holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja. 

Az ítélkezés. 

71Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! 2Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen 

mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. 3Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a 

gerendát sem veszed észre? 4Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében 

gerenda van? 5Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad 

szeméből! 

A szent dolgok. 
6Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal, és megfordulva 

széttépnek benneteket! 

Az állhatatos ima. 
7Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! 8Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, 

annak ajtót nyitnak. 9Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? 10Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? 11Ha tehát ti, bár 

gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik. 

Az aranyszabály. 
12Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták. 

 A szűk kapu. 
13A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta. 14Szűk a kapu és keskeny az út, 

amely az életre vezet – kevesen vannak, akik megtalálják. 

A hamis próféták. 
15Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16Gyümölcseikről ismeritek fel őket. 

Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? 17Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. 18Nem 

hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. 19Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó 

gyümölcsöt. 20Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. 21Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! 

Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: 22Uram, Uram, hát nem a te nevedben 

jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? – 23Akkor kijelentem nekik: Sosem 

ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! 

Hasonlat a sziklára épített házról. 
24Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. 25Szakadt a zápor, ömlött az ár, 

süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. 26Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja 

tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. 27Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az 

összedőlt és romhalmazzá vált.” 

A beszéd hatása. 
28Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, 29mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az 

írástudók. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


