
„Hiszek” – „Hiszünk” 
 

2.Az isteni kinyilatkoztatás 
-tanári változat - 

 

1. A mai ember kapcsolata Istennel  

 
(Pp 2)Egy ember eltévedt a sivatagban. Szomjas volt, de semmi segítséget nem kapott. Akkor 
feltekintve pálmákat látott meg, sőt vízforrásnak a csobogását is hallotta. Ekkor azonban a 
következőt gondolta: „Biztosan csak délibáb az egész, csupán a képzelőerőm játszik velem. A 
valóságban azonban nincs semmi.”- Minden reményét elveszítve a szomjúságtól kimerülve a 
földre esett. Rövid idő múlva ott találta meg szomjan halva őt két beduin. Így szólt akkor egyik a 
másikhoz: „Megtudod te ezt érteni? Olyan közel volt a víz, valamint a datolyát termő pálmák, 
melyek gyümölcsének az ízét szinte már a szájában érezhette volna! Hogyan lehet ez mégis 
lehetséges, a menekvést nyújtó oázishoz ily közel szomjan halni?” Akkor így szólt a másik. „Á, 
ez csupán egy modern ember!” 
(Pp 3)A mai ember sokszor így van Istennel. Sok problémájára nyújthatna választ, megoldást, 
sok mindenre forrás, akár a sivatagi eltévedt embernek és mégsem használja ki. Sok ember 
azonban úgy él, mintha nem is létezne Isten, életüknek semmi köze Istenhez, az Istenbe vetett 
hithez. Léteznek azonban események az életben, amiket azonban nem kerülhet el senki.  

 

Tudnátok olyan eseményeket vagy helyzeteket mondani egy ember életében, amikor az ember érzi, hogy létezik 

Isten? Mikor érezted te az életedben, hogy létezik Isten? 
 

(Pp 4)Ilyen például az, hogy az életnek egyszer vége szakad. A halál 

tényével azonban mindenkinek szembe kell néznie. S akkor felmerül a 

kérdés: a halállal mindennek vége? Hit nélkül nem lehet válaszolni arra, hogy 

mi értelme az életnek ha úgyis meghalunk. Ha így lenne akkor szánalomra 

méltóak lennénk. Hitünk azonban biztosít minket, hogy van folytatás a halál 

után is, amikor Istennel lehetünk örökre. Csak az tudja, hogy miért él a 

világon, aki hiszi , hogy létezik Isten, aki tudja, hogy az életben Istennel 

mindig találunk megoldást. Csak az tudja, hogy van folytatás a halál után, aki 

kapcsolatot tart az Élet Urával, aki mindent teremtett, Isten. 

 

(Pp 5)Isten azonban láthatatlan, érzékeink számára felfoghatatlan. Ő azonban szeretné, 

hogy az emberek ne csüggedjenek el a halál valamint a szenvedések előtt és ezért 

megismertetni akarja az emberekkel, hogy létezik és hogy szeret minket. 

 

 

 

 

2.Isten szólt az emberekhez 

 

Isten elsősorban szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus által szólt hozzánk 

(Pp 6) „Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. (Pp 

7)Most, a végsô napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen 

a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ô az Atya képmása, és hathatós 

szavával ô tartja fenn a mindenséget.”(Zsid 1,1-3)  

-Isten szeretetből lett emberré, hogy megmutathassa az embereknek milyen életmódot vár el 

Isten tőlünk, hogyan kell élnünk. 

-Isten Fia, Jézus vállalta a nyomoruságot és a szenvedést, hogy megmutassa az embereknek 

hogyan kell elviselni a szenvedéseket. Vállalta a halált is, hogy bemutassa az embereknek, hogy 

az életnek van értelme, mert a halállal nem ér véget minden. Jézus Krisztus legyőzte a halált, 

hogy megmutassa, hogy van örök élet, aminek az ember is részese lehet. 

 



 

-A mi feladatunk az, hogy bízzuk rá egész életünket Jézusra és éljünk tanítása szerint még akkor is, ha földi 

érdekünk látszólag mást javasol. 

Miért érdemes Jézusra bízni egész életünket? 

a) Mindig igazat mond nekünk   

b) Mindig javunkat akarja 

c) Meg is valósít mindent, amit mond 

 

„Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával...” 

A Zsidókhoz írt levélnek ezen szavai azt bizonyítják, hogy Isten már Jézus születése előtt 

kapcsolatba lépett az emberekkel, de azt is, hogy nemcsak azokhoz akart szólni, akik Jézus 

kortársai voltak, hanem minden kor emberéhez. Isten mindig is meg akarta ismertetni magát, 

szeretetét az emberekkel. Isten üzenetét az emberekhez nevezzük KINYILATKOZTATÁS-nak. 

 

3.Milyen módon szól(t) Isten az emberekhez? 

 

(Pp 8)Isten szól az emberekhez leírt szava, a Szentírás által. A Szentírásnak két része van: 

 

1. (Pp 9)Az Ószövetség 

-Az Ószövetség arról számol be, hogy Isten 

kiválasztott egy népet, amelyet 

kinyilatkoztatások által vezetett.  

Ilyen kinyilatkoztatás volt, amikor 

megismertette Mózessel nevét(„én vagyok, 

aki vagyok”), kinyilatkoztatás volt a 

Tízparancs, amelyben szabályokat adott a 

választott népnek, hogy azszerint éljen, 

kinyilatkoztatás volt, amikor a Isten üzenetét 

továbbadták a próféták arról, hogy majd 

elküldi Fiát a világba. Ezeket a 

kinyilatkoztatásokat leírták és így keletkezett 

a Biblia első része az Ószövetség. 

 

2. (Pp 10)Az Újszövetség  

-Isten megismertette magát leginkább most 

már nemcsak a választott néppel, hanem a 

világgal is Fiában, Jézus Krisztusban. 

Jézus elmagyarázta újra, hogy róla írtak az 

Ószövetségben és az egészet összefoglalta 

egy törvényben, a Szeretetparancsban.  

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 

teljes lelkedből és minden erődből. 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

Kiadta feladatként az apostoloknak, hogy 

mindazt, amit tőle hallottal, láttak és 

megtapasztaltak adják tovább. Az 

apostolok ezt meg is tették s ennek a 

tapasztalatnak egy részét tartalmazza az 

Újszövetség.  

 

3. (Pp 11)A Szenthagyomány  

A katolikus és az ortodox egyház isteni kinyilatkoztatásként fogadja el a 

Szentíráson kívül a Szenthagyományt is. 

-Az apostolok előbb szóban adták tovább Jézus tanítását. Ennek egy részét 

leírták s ebből született meg az Újszövetség. A le nem írt tanítás, amelyet az 

Egyház azonban az apostoli időktől megőrzőtt a Szenthagyomány. Ezért a 

Szentírás a Szenthagyomány leírt része.  

4.Magánkinyilatkoztatások 

-Isten megismertetett még dolgokat magáról egyes személyeken keresztül is. Ezt ha egy keresztény akarja 

elfogadja, ha nem nem,de érdemes mégis odafigyelni ezekre is, mert mindig bűnbánatra és megtérésre szólítanak 

fel, vagyis valami olyasmit ajánlanak, mely által jobban igyekezhetünk, hogy életünket Istennek tetszővé tegyük 

ott, ahol élünk.  

Ilyen személyes kinyilatkoztatások:  

-(Pp 12)Alacoque Szt. Margitnak adott Jézus Szentséges Szívéről,  

-(Pp 13)Szt. Bernadettnek adott Lourdesban,  

-(Pp 14)a három gyermeknek adott kinyilatkoztatás Fatimában  

-(Pp 15)legújabban Medjugorjeban hét gyermeknek, akik életkora 10-14 között volt akkor, 1981-ben   

-Mi a közös az utolsó három képen?Kinek jelent meg a Szűzanya?Isten a magánkinyilatkoztatásokat sokszor 

gyermekeken keresztül ismertette a világgal. Mi a véleményetek: miért választja ki Isten leginkább a gyermekeket? 

Bár ma már inkább így van: (Pp 16) 



„Hiszek” – „Hiszünk” 
 

2.Az isteni kinyilatkoztatás 
-tanulói változat - 

1. A mai ember kapcsolata Istennel  

 
-Egy ember eltévedt a sivatagban. Szomjas volt, de semmi segítséget nem kapott. Akkor 
feltekintve pálmákat látott meg, sőt vízforrásnak a csobogását is hallotta. Ekkor azonban a 
következőt gondolta: „Biztosan csak délibáb az egész, csupán a képzelőerőm játszik velem. A 
valóságban azonban nincs semmi.”- Minden reményét elveszítve a szomjúságtól kimerülve a 
földre esett. Rövid idő múlva ott találta meg szomjan halva őt két beduin. Így szólt akkor egyik a 
másikhoz: „Megtudod te ezt érteni? Olyan közel volt a víz, valamint a datolyát termő pálmák, 
melyek gyümölcsének az ízét szinte már a szájában érezhette volna! Hogyan lehet ez mégis 
lehetséges, a menekvést nyújtó oázishoz ily közel szomjan halni?” Akkor így szólt a másik. „Á, 
ez csupán egy modern ember!” 
-A mai ember sokszor így van Istennel. Sok problémájára nyújthatna választ, megoldást, sok 
mindenre forrás, akár a sivatagi eltévedt embernek és mégsem használja ki. Sok ember 
azonban úgy él, mintha nem is létezne Isten, életüknek semmi köze Istenhez, az Istenbe vetett 
hithez. Léteznek azonban események az életben, amiket azonban nem kerülhet el senki.  

 

Tudnátok olyan eseményeket vagy helyzeteket mondani egy ember életében, amikor az ember érzi, hogy létezik 

Isten? Mikor érezted te az életedben, hogy létezik Isten? 
 

Ilyen például az, hogy az életnek egyszer vége szakad. A halál tényével 

azonban mindenkinek szembe kell néznie. S akkor felmerül a kérdés: a 

halállal mindennek vége? Hit nélkül nem lehet válaszolni arra, hogy mi 

értelme az életnek ha úgyis meghalunk. Ha így lenne akkor szánalomra 

méltóak lennénk. Hitünk azonban biztosít minket, hogy van folytatás a halál 

után is, amikor Istennel lehetünk örökre. Csak az tudja, hogy miért él a 

világon, aki hiszi , hogy létezik Isten, aki tudja, hogy az életben Istennel 

mindig találunk megoldást. Csak az tudja, hogy van folytatás a halál után, aki 

kapcsolatot tart az Élet Urával, aki mindent teremtett, Isten. 

 

Isten azonban láthatatlan, érzékeink számára felfoghatatlan. Ő azonban szeretné, hogy 

az emberek ne csüggedjenek el a halál valamint a szenvedések előtt és ezért 

megismertetni akarja az emberekkel, hogy létezik és hogy szeret minket. 

 

 

 

 

2.Isten szólt az emberekhez 

 

Isten elsősorban szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus által szólt hozzánk 

 „Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a 

végsô napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is 

általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ô az Atya képmása, és hathatós szavával ô 

tartja fenn a mindenséget.”(Zsid 1,1-3)  

-Isten     lett emberré, hogy megmutathassa az embereknek milyen 

életmódot vár el Isten tőlünk, hogyan kell élnünk. 

-Isten Fia, Jézus vállalta a nyomoruságot és a    , hogy megmutassa az 

embereknek hogyan kell elviselni a szenvedéseket. Vállalta a    is, hogy bemutassa 

az embereknek, hogy az életnek van értelme, mert a halállal nem ér véget minden. Jézus 

Krisztus      , hogy megmutassa, hogy van örök élet, aminek 

az ember is részese lehet. 

 



 

-A mi feladatunk az, hogy         és éljünk tanítása szerint 

még akkor is, ha földi érdekünk látszólag mást javasol. 

Miért érdemes Jézusra bízni egész életünket? 

a)   

b)  

c)  

„Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával...” 

A Zsidókhoz írt levélnek ezen szavai azt bizonyítják, hogy Isten már Jézus születése előtt 

kapcsolatba lépett az emberekkel, de azt is, hogy nemcsak azokhoz akart szólni, akik Jézus 

kortársai voltak, hanem minden kor emberéhez. Isten mindig is meg akarta ismertetni magát,  

szeretetét az emberekkel. Isten üzenetét az emberekhez nevezzük     -nak. 

 

3.Milyen módon szól(t) Isten az emberekhez? 

 

Isten szól az emberekhez leírt szava, a     által. A Szentírásnak két része van: 

1.  

-Az Ószövetség arról számol be, hogy Isten 

kiválasztott egy népet, amelyet 

kinyilatkoztatások által vezetett.  

Ilyen kinyilatkoztatás volt, amikor                                                     

M                           megismertette nevét(„én 

vagyok, aki vagyok”), kinyilatkoztatás volt a 

T                                    , amelyben 

szabályokat adott a választott népnek, hogy 

azszerint éljen, kinyilatkoztatás volt, amikor 

a Isten üzenetét továbbadták a  

p                              arról, hogy majd elküldi 

Fiát a világba. Ezeket a kinyilatkoztatásokat 

leírták és így keletkezett a Biblia első része 

az                                              . 

 

2.  

-Isten megismertette magát leginkább most 

már nemcsak a választott néppel, hanem a 

világgal is                                             . 

Jézus elmagyarázta újra, hogy róla írtak az 

Ószövetségben és az egészet összefoglalta 

egy törvényben, a                                        .  

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 

teljes lelkedből és minden erődből. 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

Kiadta feladatként az apostoloknak, hogy 

mindazt, amit tőle hallottal, láttak és 

megtapasztaltak adják tovább. Az 

apostolok ezt meg is tették s ennek a 

tapasztalatnak egy részét tartalmazza az  

Ú                                         .  

 

3.  

A katolikus és az ortodox egyház isteni kinyilatkoztatásként fogadja el a 

Szentíráson kívül a Szenthagyományt is. 

-Az apostolok előbb                            adták tovább Jézus tanítását. Ennek egy 

részét leírták s ebből született meg az Újszövetség. A le nem írt tanítás, 

amelyet az Egyház azonban az apostoli időktől megőrzőtt a Szenthagyomány. 

Ezért a                                                                        .  

 

4.Magánkinyilatkoztatások 

-Isten megismertetett még dolgokat magáról egyes személyeken keresztül is. Ezt ha egy keresztény akarja 

elfogadja, ha nem nem,de érdemes mégis odafigyelni ezekre is, mert mindig bűnbánatra és megtérésre szólítanak 

fel, vagyis valami olyasmit ajánlanak, mely által jobban igyekezhetünk, hogy életünket Istennek tetszővé tegyük 

ott, ahol élünk.  

Ilyen személyes kinyilatkoztatások:  

-                                                       adott Jézus Szentséges Szívéről,  

-                                                                adott Lourdesban,  

-)a három gyermeknek adott kinyilatkoztatás                                     

-Legújabban                                       ban hét gyermeknek, akik életkora 10-14 között volt akkor, 1981-ben   

-Mi a közös az utolsó három képen?Kinek jelent meg a Szűzanya?Isten a magánkinyilatkoztatásokat sokszor 

gyermekeken keresztül ismertette a világgal. Mi a véleményetek: miért választja ki Isten leginkább a gyermekeket? 

Bár ma már inkább így van. 
 


