
a szentmise evangéliumi szakaszához  

„Köztetek van az, akit ti nem ismertek” 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

Köztetek van az, akit ti nem ismertek. 

Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, 

hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő 

volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett 

tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy 

megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: 

„Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” 

„Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát 

neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit 

mondasz magadról?” 

Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint 

Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért 

keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így 

válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam 

jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a 

Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. 
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„Ez János tanúsága, amikor a zsidók papokat és levitákat küldtek 

Jeruzsálemből hozzá, hogy megkérdezzék őt: Ki vagy te?”(Jn 1,19) 

Minden játékos kapjon 5 post it papírt. Laponként írjanak fel 1-1 olyan értéket, amik a 

legjobban meghatározzák őket és az életvezetésüket. A gondolkodásra kapjanak 3-5 

percet. Ha elkészültek, akkor az adott játékos(ok) a középre kihelyezett asztalra 

készítsen(ek) műanyagpoharakból bástyát. Ezek hátuljára ragasszák fel az életük 

legfontosabb bástyáiként számon tartott post it feliratokat.  

Ha egymás megismerése a cél, akkor csak egy játékos üljön ki a bástyája mögé, vele 

szemben pedig sorakozzon fel 5 vállalkozó szellemű ember, akik tippelni fognak a 

papírlapokra felírtakra. Ha eltalálták, akkor a kezükbe adott pingponglabdával bele kell 

találniuk az adott értéket megjelenítő pohárba. Maximum háromszor próbálkozhatnak, 

aztán a játék megy tovább. A következő tippelő, majd pedig a következő bástyaépítő kerül 

előtérbe.  

Ha a személyes kapcsolatfelvétel a cél, akkor állítsuk párokba a játékosokat. 

Mindketten kapjanak 5 poharat, 5 post it-et és 5 pingponglabdát. Ebben az esetben 

egymásra kell tippelniük és egymás poharaiba kell beletalálniuk.  

Csapatversenyként is játszhatjuk! Ekkor az ellentétes csoportba tartozók tippelnek 

egymás értékeire!  

A további szabályalkotás a vezető kreativitásán és a jelenlévők képességein múlik. 

Nehezítésként megszabhatjuk azt is, hogy az asztalon egyet kell pattannia a 

pingponglabdának és úgy beleesnie abba a pohárba, amelyen a kitalált érték szerepel. 

Úgy is játszhatunk, hogy a terem egy távoli pontjából kell egyből beletalálni az adott 

pohárba. 

Ha az adott játékos a 3. dobásra sem talált bele a pohárba, az veheti át tőle a 

lehetőséget, akinek sikerült a következő értéket is kitalálnia. Itt szintén a vezető 

kreativitásán múlik, hogy 2x3 vagy összesen három lehetőséget ad arra, hogy előbb a 

saját maga által kitaláltba, majd az előzőleg labdával ki nem töltött pohárba is 

beletaláljon. 

Jó, ha előre megszabjuk, hogy mi történik akkor, ha a labda kiugrik a pohárból. Így is 

találatként fogadjuk el, vagy újra lehet dobni helyette? Mindegyik esetben az nyer, aki 

előbb kitalálja és előbb vagy kevesebb dobásból beletalál a társa poharába. Miután 

mindenki sorra került, összesíthetjük az emberismereti feladat és a dobások sikerességét 

is, és győztest, győzteseket avathatunk, és rájuk áldást énekelhetünk. pl. Ároni áldás.  

Végül pedig beszélgessünk az egymásról megismert értékrendekről. Mi az, ami 

meglepett? Mi az, ami egyértelmű volt? Mi az, amit még úgy gondoltad, hogy az adott 

játékos fel fog írni? Bővült-e saját értékrended? – miben? miért? 
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„János így válaszolt nekik: Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti 
nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja 
szíját megoldjam.” (Jn 1,26-27) 

Az alábbi dolgozatban sok hiba van, húzd alá a hibákat és írd le a lap aljára, hogy mi 

lenne a helyes válasz! Ebben segítségedre van a Szentírás is, ha kinyitod Márk 

evangéliumának első fejezeténél, és elkezded olvasni. Összesen 12 hiba van elrejtve a 

szövegben! 

A szüleim megtudták, hogy a Gangesz partján egy híres próféta tanítja és kereszteli az 

embereket, ezért az egész családunk odament. A prófétát Péternek hívták, és nagyon 

furcsa ember volt. Szamárbőrből készült a ruhája, és csak gyógynövényeket evett. 

Amikor mi odaértünk, már sokan voltak körülötte. Éppen arról beszélt, hogy ő a Messiás, 

ő vízzel keresztel. Lesz egy másik ember, ő majd Szentlélekkel fog keresztelni. 

Egyszer csak mindenki hátrafelé fordult. Azt súgták egymásnak az emberek, hogy 

megjött Júdeából a Galileai Jézus. Tényleg megjött. Szép, hosszú hajú fiatalember volt, 

fehér ruhában. Odajött Péterhez, és azt mondta neki, hogy ő is meg akar keresztelkedni. 

”Azt már nem!” - válaszolta Péter. „Inkább Te keresztelj meg engem!” Egy darabig 

vitatkoztak, aztán végül is Péter engedett. Hozott egy kancsó vizet a Gangeszből, 

leöntötte vele Jézust, és ezt mondta: „Megkeresztellek Téged az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” Erre egy szép galamb szállt Jézus feje fölé, és hallottunk egy 

dörgéshez hasonló hangot az égből. Azt mondta: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem 

telik.” Az egész nagyon szép és ünnepélyes volt, soha életemben nem fogom elfelejteni. 
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Ott voltam Jézus megkeresztelkedésénél. 

A szüleim megtudták, hogy a JORDÁN partján egy híres próféta tanítja és kereszteli az 

embereket, ezért az egész családunk odament. A prófétát JÁNOSNAK hívták, és nagyon 

furcsa ember volt. TEVESZŐRBŐL készült a ruhája, és csak SÁSKÁT ÉS 

VADMÉZET evett. Amikor mi odaértünk, már sokan voltak körülötte. Éppen arról 

beszélt, hogy NEM ő a Messiás, ő vízzel keresztel. Lesz egy másik ember, ő majd 

Szentlélekkel fog keresztelni. 

Egyszer csak mindenki hátrafelé fordult. Azt súgták egymásnak az emberek, hogy 

megjött GALILEÁBÓL a NÁZÁRETI Jézus. Tényleg megjött. Szép, hosszú hajú 

fiatalember volt, fehér ruhában. Odajött JÁNOSHOZ, és azt mondta neki, hogy ő is meg 

akar keresztelkedni. ”Azt már nem!” - válaszolta JÁNOS. „Inkább Te keresztelj meg 

engem!” Egy darabig vitatkoztak, aztán végül is JÁNOS engedett. ALÁMERÍTETTE A 

JORDÁN FOLYÓBA Jézust, és ezt mondta: „Megkeresztellek Téged az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében.” Erre a Szentlélek/ Isten Lelke galamb formájában szállt Jézus 

feje fölé, és hallottunk egy dörgéshez hasonló hangot az égből. Azt mondta: „Ez az én 

szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Az egész nagyon szép és ünnepélyes volt, soha 

életemben nem fogom elfelejteni. 

Kiegészítő információ: „Megkeresztellek Téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében.” – ez a fogalmazó elképzelése, teológiailag egészen biztos, hogy nem mondhatta 

szószerint ezt, utólagos hitfejlődés eredménye. 

Forrás: http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/jatekos-gyakorlo-feladatok-az-

adventi-idore  

  

http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/jatekos-gyakorlo-feladatok-az-adventi-idore
http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/jatekos-gyakorlo-feladatok-az-adventi-idore
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A Lectio divina iunior segédanyag kiadványok elsődleges célja, hogy az imádságos 

bibliaolvasáshoz interaktív feladatokon, játékokon kersztül segítséget nyújtsanak a 

fiatalabb generációknak is, kiegészítve ezzel a Lectio divina segédanyagban foglaltakat. 
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