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Összefoglalás

1. Ellenőrizd tudásod!
• Definiáld saját szavaiddal az alábbi fogalmakat, majd ellenőrizd a könyv segítségével! 

tanítvány, vámszedő, farizeus, konfliktus, erósz, filia, agapé, esszénus, elhívás, vámszedő, farizeus, 
megtérés, szinoptikus

• Kik voltak az alábbi emberek: Simon, András, Zákeus, Márta, Mária, Lévi, Márk, Keresztelő János?
• Sorolj fel a 12 tanítványból minél többet! Melyikről mit tudsz?

2. Javítsd az állításokat: húzd át azt, ami nem igaz, s írd fölé helyesen!

• Simont és testvérét, Fülöpöt az Úr a tenger mellől hívta alattvalójának.

• Zákeus, aki a zsidók megbízásából adószedő volt, felmászott egy ricinusfára, hogy onnan integessen 
Jézusnak.

• Mártát elítéli Jézus, amiért csak imádkozik, ahelyett, hogy a ház körüli teendőket is végezné.

• Márk meghívja ebédre Jézust, s ennek elfogadása nagy megtiszteltetés abban a korban.

• Keresztelő János örömmel keresztelte meg Jézust.

• A tizenkét tanítvány között a legnagyobb társadalmi ellentét a halász Péter és a testvére, András 
között feszülhetett.

• A filia a szenvedélyes szeretet, amely a szerelmet és a vágyat írja le; az erósz egy mélyebb értelmű, felté-
tel nélküli szeretet, amely kifejezi a másik iránti örömöt; az agapé pedig a baráti, rokoni, társadalmat 
összefűző erényes, becsületes szeretetet jelöli. 

3. Egyetértesz-e az alábbi állítással? Válaszodat indokold!
„Ma könnyebb tanítványnak lenni, mint Jézus korában volt.”

4. Szerinted jól tette Jézus, hogy bűnösökkel ült egy asztalhoz? Gyűjts legalább három érvet a válaszodhoz!

5. Készíts öt részből álló képregényt vagy írj ötrészes történetet a tanítványok elhívásáról!
A képregényből vagy a történetből derüljön ki, hogy milyen lenne ma egy elhívástörténet: kit szólítana meg 
ma Jézus, milyen helyen történne az elhívás, mi lenne a háttérben meghúzódó dilemma?
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Egy gimnáziumi történelemtanár az osztá-
lyának azt a házi feladatot adta, hogy hozza-
nak otthonról száz évesnél régebbi tárgyat. 
A következő órán előkerült néhány ezüst 
villa és kanál, díszdoboz, ékszer, de csak a 
diákok töredéke tudott valamit kitenni az 
asztalra. Az osztály meglepődött azon, hogy 
milyen kevés régi tárgy vesz körül bennünket. 
Te milyen tárgyat tudnál otthonról vinni?

Milyen volt az újszövetségi idők, a Kr. u. 
első század palesztinai társadalma? Teljesen 
ki kell lépni a mai világunkból, hogy belép-
hessünk egy másik, egy régi korba, például 
Jézus történelmi idejének társadalmába. Aki 
a bibliai, az újszövetségi idők társadalmi vi-
szonyaival kezd el foglalkozni, az úgy érez-
heti, mintha megállt volna az idő. Az akkori 
társadalom ugyanis – a maihoz képest – ál-
lóvízhez volt hasonló. Sem a viszonyok, sem 
a technikai eszközök nem változtak évszá-
zadok, sőt egyik-másik évezred alatt sem. 
Ennek a változatlanságnak, állandóságnak a 
legjobb példája a kézimalom, amely az ókor-
tól egészen a 20. századig jelen volt a vidéki 
háztartásokban.

Segítséget jelenthetnek a történelmi idők 
közötti szakadék áthidalásában azok a viszo-
nyok, társadalmi konfliktusok, melyekhez 
hasonlókkal ma is vagy a közelmúltban is 
lehetett találkozni. Ilyenek voltak az előke-
lőkkel és a vezető hatóságokkal szembeni kri-
tikus mozgalmak, a vidéki és városi lakosság 
közötti feszültségek vagy az utcákon masí-
rozó, megszálló katonai csapatok látványa 
által sokkolt helyi lakosok. De ide tartoz-
nak az adósságba keveredett és fizetéskép-
telenné vált kisemberek is vagy az özvegyek, 
akiknek azon múlt az életük, hogy rokonaik 
gondoskodtak-e róluk. S említhetnénk még a 
luxustermékeket halmozó gazdagokat vagy 

közvetlen szomszédságukból a reménytelen szegénységben 
élőket, egy erkölcsi botlás miatt megbélyegzetteket vagy a 
közösítetteket.

Bármennyire is úgy tűnik a felsorolt példák alapján, hogy 
a társadalmi problémák újratermelődnek és évezredek óta 
hasonlóak, mégis óvatosan kell közelednünk az újszövetségi 
idők társadalmához. Ugyanis csak azokon a tapasztalatokon 
keresztül lehet belehelyezkednünk egy ókori ember életér-
zésébe, amelyek az ő mindennapi életüket meghatározták.

Képzeld el, hogy a gabonából kenyeret kell készítened, 
és nekiállsz, hogy kézimalommal őrölj lisztet! A kő nehéz 
és sokáig kell forgatnod. Ahhoz, hogy egy kiló liszt rendel-
kezésre álljon, több mint egy órán át kell dolgoznod. Elvi-
leg végezhetnél hamarabb is, de időnként meg kell állnod 
pihenni, ráadásul a lisztet többször is vissza kell öntened a 
garatba, ha egészen finoman őröltet akarsz.

Képzeld el, hogy ezt minden nap többször is meg kell 
tenned. Ha az apádnak korán kell elindulnia a munkába, 
akkor neked legalább másfél órával hamarabb kell kelned 
és elkészítened az étkezéshez szükséges ételeket, és amikor 
apád végzett a reggelivel, a kezéről a zsiradékot az általad 
oly keservesen elkészített kenyérlepénybe törli.

Az lenne az igazi, ha ezt személyesen kipróbálnád, és ha 
módot találsz rá, ezt tedd is meg: vannak olyan múzeumok, 
ahol ehhez adottak a feltételek. Most nézzük, milyen is volt 
Jézus viszonya kora társadalmi problémáihoz!
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