
 

16.JÉZUS PÉLDABESZÉDEI 

 

1. A példabeszéd 

-A példabeszédet meghatározó görög szó a „parabolé”, amelynek jelentése: kibővített hasonlat történet 

formájában. 

-A próféták miközben a mindennapi élet konkrét valóságaival szemléltetik a szent történelemről szóló tanításukat 

jellegzetes témákat alakítottak ki: a pásztor, a házasság, a szőlő. Ezeket megtaláljuk az evangéliumi 

példabeszédekben is. Isten ingyenes jósága és szeretete, a népnek a válaszadásban tanúsított hálátlansága alkotja 

ezeknek a képes magyarázatoknak a mondanivalóját. Az evangéliumban a szemlélet középpontjában Isten 

Országának Jézus személyében történő végleges megvalósulása áll. Idetartoznak az Országról szóló 

példabeszédek. 

-Példabeszédet találunk már az Ószövetségben is. A legismertebb talán Nátán próféta története, amellyel Dávid 

királyt bírálta. Dávid király vétkezik katonája, Uriah feleségével, őt megöleti, majd magához veszi a gyász után 

az asszonyt, Betsábét. Ez nem volt helyes és Isten elküldte Nátán prófétát, hogy figyelmeztesse a királyt. Királyt 

korholni? 

Keressétek meg a Szentírásban hogyan oldotta meg a helyzetet Nátán 

próféta! 2 Sámuel 11-12 fejezet! 

1.Miről mondott példabeszédet? 

2.Írd le, hogy kik a szereplők! 

3.Melyik szereplővel azonosítja a próféta Dávid királyt? 

4.Melyik a király reakciója?  

 

2.Jézus példabeszédei 

-Jézus példabeszédekben szólt az emberekhez, mert  így egyszerű szavakkal és történetekkel mély igazságokat 

tudott elmondani hallgatóinak 

-Az evangéliumok 39 példabeszédről számolnak be..  

 

3.A példabeszédek csoportosítása 

a) A természetből vett példák(pl. a mustármag, a magvető) 

b)Foglalkozással és pénzzel kapcsolatos(pl.talentumok, szőlőmunkások 

c)Elveszettek és megtaláltak(pl. tékozló fiú, az elveszett bárány) 

d)A kitárt és zárt ajtók(pl.az alkalmatlankodó barát, a farizeus és a vámos 

e)Menyegzők és ünnepségek(pl.a tíz szűz, a dúsgazdag és a szegény Lázár) 

 

FELADATOK 

1.Lásd a szövegben Nátán és Dávid esetét! A megoldást írd le egy papírra és screenshot által küldd el 

2.LearningApps feladat 

Interneten oldd meg a LearningApps aplikációt használva a következő feladatot. További utasításokat a 

megoldás kezdeténél fogsz találni az applikációnál! 

Bár órán is már használtuk az alkalmazást emlékeztetlek a lépésekre: 

Hogyan találod meg? 

1.Rámész a Google keresőre, majd beírod LearningApps. 

2.Ráklikkelsz az első LearningApps.org-ra 

3.Megjelenik az alkalmazás(applikáció) kezdőoldala. 

4.A jobb felső sarokban állítsd be a magyar nyelvre. 

5.A bal felső sarokban, a keresőbe írd be: Példabeszédek 9A 

6.Oldd meg az applikációt, majd a másik oldalon a megfelelő képekhez írd be a megfelelő szövegeket(ha 

kitudod nyomtatni, ellenkező esetben küldd el a megoldást egy screenshottal). 

 

Tízes jegyre!!! 

7.Keress ki a táblázatból egyet az applikációban feltüntetett példabeszédet a Szentírásban, majd röviden (max. 10 

mondatban) meséld el. 

8.Mit akar Jézus kifejezni az általad választott példabeszéddel? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JÉZUS PÉLDABESZÉDEINEK LISTÁJA 

 
Példabeszéd Máté  Márk  Lukács János 

A magvető 13,3-9 

     18-23 

4,2-9. 

   13-20 

8,4-8. 

   11-15 

 

A konkoly 13,24-30 

     36-43 

   

A mustármag 13,31 4,30-32 13,18  

A kovász  13,33    

Az elrejtett kincs 13,44    

A gyöngy 13,45    

A háló 13,47-50    

Az elveszett bárány 18,12-14  15,1-7  

Az elveszett drachma   15,8-10  

A tékozló fiú   15,11-32  

A tíz szűz 25,1-13    

A talentumok 25,14-30    

A juhok és a kecskék 25,31-46    

Az irgalmas szamaritánus   10,29-37  

A dúsgazdag és a szegény 

Lázár 

  16,19-31  

A sziklára épített ház 7,24-27  6,47-49  

A gyilkos szőlőművesek 21,33-46 12,1-12 20,9-19  

A két adós   7,41-43  

A két fiúról 21,28-32    

A jó fa és a rossz fa 7,16-20 6,43-44   

Tereken játszó gyerekek 11,16-19  7,31-35  

A hűtlen intéző   16,1-8  

A farizeus és a vámos   19,9-14  

Ócska ruha új folt 9,16 2,21 5,36  

Az igazságtalan bíró   18,1-8  

A szőlőmunkások 20,1-16    

A minák   19,11-27  

A toronyépítő   14,28-30  

A királyi menyegző 22,1-14  14,15-24  

A jó pásztor    10,1-21 

Az alkalmatlankodó barát   11,5-8  

A hadbavonuló király   14,31-33  

A növekvő vetés  4,26-29   

A hű szolga 24,45-51  12,41-48  

A mihaszna szolga   17,7-10  

A kegyetlen szolga 18,23-25    

Az éber szolga  13,33-37 12,35-38  

A terméketlen fügefa   13,6-9  

A fügefa,mint idők jele   21,29-31  

Új bor régi tömlők 9,17 2,22 5,37-39  

A szőlőtő és a vesszők    15,1-8 

Az esztelen gazdag   12,13-21  

 


