
 
 

Lectio Divina segédanyag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentmise evangéliumi szakaszaihoz 
LELKIPÁSZTOROK – HITOKTATÓK – VILÁGIAK számára 

  



Szerkesztési munka végrehajtói: 
Biblikus nézőpont: 

Asztalos Gábor, Geiszelhardt Sára, 
Nyúl Viktor,  

Liturgikus nézőpont 
Mohay Réka 

Patrisztikus nézőpont 
Görföl Tibor, Haász Rebeka Anna, 

Rácz Dávid, 

Pedagógiai nézőpont: 
Csonka Laura 

Szemlélődési nézőpont 
Mohay Réka, Rácz Édua Anna 

Szerkesztő 
Rácz Édua Anna 

Tanítóhivatali nézőpont 
Járai Ferenc,  

Szabóné Nagy Katalin 

Zenei nézőpont 
Csonka Laura, Harag Márton, 

Mohay Réka 

Lektori szolgálatot teljesítettetek: 
Biblikus nézőpont: 

Kocsis Imre, Nyúl Viktor,  

Liturgikus nézőpont 
Nyúl Viktor 

Nyelvi helyesség 
Nagy Éva Anna, 

Patrisztikus nézőpont 
Görföl Tibor 

Pedagógiai nézőpont: 
Sipos Edit 

Szemlélődési nézőpont 
Nyúl Viktor 

Tanító hivatali nézőpont 
Nyúl Viktor 

Zenei nézőpont 
Csiszér László 

 
  



Szent István király ünnepe 
Mt 7,24-29 

 
 
 
 
 
 
 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

Az okos ember a házát a sziklára építette. 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, 

ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. 

Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, 

ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. 

Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az 

írástudók. 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

. 



1. Lectio – olvasás 
1.1. Biblikus vonal 
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 
 

24  Pa/j ou=n o[stij avkou,ei mou tou.j lo,gouj tou,touj kai. poiei/ 
auvtou.j( om̀oiwqh,setai avndri. froni,mw|( o[stij wv|kodo,mhsen auvtou/ 
th.n oivki,an evpi. th.n pe,tran\ 

Mindaz tehát, aki hallgatja ezeket a szavaimat, és megteszi 
azokat, hasonlít egy okos emberhez, aki a házát sziklára 
építette: 

 

 25  kai. kate,bh h ̀broch. kai. h=lqon oi ̀potamoi. kai. e;pneusan oì 
a;nemoi kai. prose,pesan th/| oivki,a| evkei,nh|( kai. ouvk e;pesen( 
teqemeli,wto ga.r evpi. th.n pe,tran. 

És lezúdult az eső, és jöttek az árvizek, és fújtak a szelek, és 
nekiestek annak a háznak, ennek ellenére nem dőlt össze, 
ugyanis sziklára volt alapozva. 

 

 26  kai. pa/j o ̀ avkou,wn mou tou.j lo,gouj tou,touj kai. mh. poiw/n 
auvtou.j om̀oiwqh,setai avndri. mwrw/|( o[stij wv|kodo,mhsen auvtou/ th.n 
oivki,an evpi. th.n a;mmon\ 

És mindaz, aki hallgatja ezeket a szavaimat, ennek ellenére 
nem teszi meg azokat, hasonlít egy ostoba emberhez, aki a 
házát homokra építette: 

 

 27  kai. kate,bh h ̀broch. kai. h=lqon oi ̀potamoi. kai. e;pneusan oì 
a;nemoi kai. prose,koyan th/| oivki,a| evkei,nh|( kai. e;pesen kai. h=n h ̀
ptw/sij auvth/j mega,lh. 

És lezúdult az eső, és jöttek az árvizek, és fújtak a szelek, és 
nekiütköztek annak a háznak, és összedőlt, és nagy volt a 
romja. 

 

 28  Kai. evge,neto o[te evte,lesen ò VIhsou/j tou.j lo,gouj tou,touj( 
evxeplh,ssonto oì o;cloi evpi. th/| didach/| auvtou/\ 

És lett, amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a tömegek 
magukon kívül voltak a tanítása miatt: 

 

 29  h=n ga.r dida,skwn auvtou.j wj̀ evxousi,an e;cwn kai. ouvc wj̀ oi ̀
grammatei/j auvtw/n. 

Ugyanis mint hatalomat bíró tanította őket, és nem mint az 

írástudóik. 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata Szent István Társulati 
Biblia Jeromos fordítás Békés-Dalos 

Újszövetségi Szentírás 
Károli Gáspár revideált 

fordítása 

Simon Tamás László 
O.S.B. Újszövetség-

fordítása 
24Omnis ergo, qui 
audit verbameahaec 
et facitea, 
assimilabiturvirosapi
enti, 
quiaedificavitdomu
msuamsuprapetram.  
 
25Et descenditpluvia, 
et veneruntflumina, 
et flaveruntventi et 
irrueruntindomumill
am, et non cecidit; 
fundataenimeratsupr
apetram. 
26Et omnis, qui audit 
verbameahaec et non 
facitea, 
similiseritvirostulto, 
quiaedificavitdomu
msuamsupraarenam.  
 
27Et descenditpluvia, 
et veneruntflumina, 
et flaveruntventi et 
irrueruntindomumill
am, et cecidit, et 
fuitruinaeiusmagna 
”. 

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.” 

24Mert mindenki, aki 
hallgatja e szavaimat 
és tettekre váltja 
azokat, hasonló az 
okos emberhez, aki a 
házát sziklára 
építette.  
 
25Szakadt a zápor, 
jött az áradat, fújtak 
a szelek és 
nekizúdultak a 
háznak. De az nem 
dőlt össze, mert az 
alapjait sziklára 
rakták. 
 
26Mindaz pedig, aki 
hallgatja e 
szavaimat, de nem 
váltja tettekre 
azokat, hasonlít a 
balga emberhez, aki 
a házát homokra 
építette. 
 
27Szakadt a zápor, 
jött az áradat, fújtak 
a szelek és 

24Mindaz, aki 
hallgatja tanításomat 
és tettekre is váltja, 
hasonlít a bölcs 
emberhez, aki házát 
sziklára építette.  
 
 
25Szakadt a zápor, 
ömlött az ár, 
süvöltött a szél és 
rázúdult a házra, de 
az nem dőlt össze, 
mert sziklára 
alapozták.  
 
26Mindaz pedig, aki 
hallgatja 
tanításomat, de 
tettekre nem váltja, 
hasonlít a balga 
emberhez, aki házát 
homokra építette.  
 
27Szakadt a zápor, 
ömlött az ár, 
süvöltött a szél és 
rázúdult a házra. Az 
összedőlt és nagy 

24Valaki azért hallja 
én tőlem e 
beszédeket, és 
megcselekszi azokat, 
hasonlítom azt a 
bölcs emberhez, a ki 
a kősziklára építette 
az ő házát:  
25És ömlött az eső, 
és eljött az árvíz, és 
fújtak a szelek, és 
beleütköztek abba a 
házba; de nem dőlt 
össze: mert a 
kősziklára építtetett.  
26És valaki hallja én 
tőlem e beszédeket, 
és nem cselekszi 
meg azokat, 
hasonlatos lesz a 
bolond emberhez, a 
ki a fövényre építette 
házát:  
27És ömlött az eső, 
és eljött az árvíz, és 
fújtak a szelek, és 
beleütköztek abba a 
házba; és 
összeomlott: és nagy 

24Mindaz tehát, aki 
hallja ezeket a 
szavaimat, és 
tettekre váltja, 
hasonló lesz az okos 
emberhez, aki 
sziklára építette a 
házát. 
 
25Ömlött a zápor, jött 
az áradat, 
feltámadtak a szelek, 
és nekirontottak 
annak a háznak, de 
nem omlott össze, 
mert sziklára volt 
alapozva. 
 
26Mindaz pedig, aki 
hallja ezeket a 
szavaimat, de nem 
váltja tettekre, 
hasonló lesz a 
bolond emberhez, 
aki homokra építette 
házát. 
27Ömlött a zápor, jött 
az áradat, 
feltámadtak a szelek, 



 
28Et factum est, cum 
consummassetIesusv
erbahaec, 
admirabanturturbaes
uperdoctrinameius;  
29erat enim docens 
eossicutpotestatemha
bens, et non 
sicutscribaeeorum. 

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

nekizúdultak a 
háznak. Az 
összedőlt, és nagy 
lett a romlása..« 
 
 
28Történt pedig, 
hogy amikor Jézus 
befejezte ezeket a 
szavakat, a 
néptömegek le 
voltak nyűgözve a 
tanításától,  
29mert úgy tanította 
őket, mint akinek 
hatalma van, és nem 
úgy, mint az ő 
írástudóik. 

romhalmazzá vált.” 
 
 
28Ezzel Jézus 
befejezte beszédét.  
 
 
 
29A nép álmélkodott 
tanításán, mert úgy 
tanított, mint akinek 
hatalma van, és nem 
úgy, mint az 
írástudók (és 
farizeusok). 

lett annak romlása.  
28És lőn, mikor 
elvégezte Jézus e 
beszédeket, 
álmélkodik vala a 
sokaság az ő 
tanításán:  
29Mert úgy tanítja 
vala őket, mint a 
kinek hatalma van, 
és nem úgy, mint az 
írástudók. 

és rátörtek arra a 
házra, és az 
összeomlott, 
romhalmaz lett 
belőle. 
 
28Amikor Jézus 
befejezte ezeket a 
szavait, a sokaság 
álmélkodott 
tanításán,  
 
29mert úgy tanította 
őket, mint akinek 
hatalma van, és nem 
úgy, mint írástudóik. 

 

 

 

1.1.3. Szöveg behatárolása 
Az epizód a hegyi beszéd (Mt 5-7) záró része. Jézus a tanítását 

egy példabeszéddel fejezi be (Mt 7,24-27), amit az evangélista 

összegzése követ jelezve az Úr szavainak hallgatóira gyakorolt 

rendkívüli hatását (Mt 7,28-29).  

 

1.1.5. Szószerinti értelmezés 
A rövid, jelképes példázattal Máté hangsúlyozni kívánja az Úr szavára 

való odafigyelés jelentőségét és felelősségét. Ugyanis az Isten Igéjével 

való kapcsolattól függ az ember élete, üdvössége. Hiszen csak az jut 

be a mennyek országába, aki megteszi a mennyei Atya akaratát (Mt 

7,21), amit az ember onnan ismer fel, ha hallgatja és cselekszi az Úr 

szavát (Mt 7,24). Az evangélista Jézust mint hatalommal fellépő 



Tanítót ábrázolja, s ezzel arra ösztönzi olvasóit, hogy olyan 

tanítványok legyenek, akik mindig ragaszkodnak Mesterük szavaihoz! 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

froni,moíj|  (fronimosz): ’okos, eszes, bölcs’ (Mt 7,24) 

Az evangélisták közül Máté használja legtöbbször ezt a 

kifejezést: vonatkozik az okos emberre, aki házát sziklára építi (Mt 

7,24), a hűséges és okos szolgára, akit az ura abban a tevékenységben 

talál, amivel megbízta (Mt 24,45-46), és az öt okos szűzre, akik 

előrelátóan hoznak magukkal olajat, hogy mécseseik ne aludjanak ki 

(Mt 25,4.8-9). Az okosság ezekben az igehelyekben olyan ember lelki 

magatartását jelöli, aki figyel urának szavára, s aszerint cselekszik. 

Bölcs és okos tehát az, aki meghallgatja, megfogadja Isten szavát, s 

ahhoz a szóhoz hűséges marad. Erre a magatartásra szólít fel 

jelképesen Jézus akkor is, amikor azt kéri tanítványaitól, hogy 

legyenek okosak, mint a kigyók (Mt 10,16). 

 

   

ovikodo,mewí evpi. th.n pe,tran (ojkodomeó epi tén petrán): ’sziklára épít’ (Mt 

7,24) 

A sziklára/sziklán építeni szókapcsolat még egyszer 

megjelenik a Máté-evangéliumban (noha nem tárgyesetben, hanem 

részes esetben), amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy őrá: a 

sziklára fogja építeni az egyházát (Mt 16,18). Az Úr Jézus tehát, aki a 

házát sziklára építő okos embernek nevezi azt, aki hallgatja és 

megteszi Isten szavát (Mt 7,24), mint egy „okos építőmester”, az 

egyházát Péterre építi, amit nemhogy a természet erői, de még az 

alvilág hatalma sem tud összedönteni (Mt 16,18). Az egyház tehát 

számíthat isteni alapítójának szüntelen támogatására, de tagjainak 

mindig ügyelniük kell arra, hogy hallgassák és megtegyék Mesterük 

szavát! 

 

2. Meditáció – elmélkedés 
 
 
2.3.Liturgikus vonal 
2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise 
szertartásának szövegeivel 

A mai vasárnapra esik Szent István király ünnepe, így a liturgia 
szövegeit is az ő tiszteletének kifejezése járja át. Az evangéliumi 
szakasz (Mt 7,24-29) rendkívül találóan a homokra és sziklára 
épített házakról szóló példabeszéd. István király Magyarországot 



ilyen szilárd alapokra helyezte, mely az elmúlt több mint ezer év 
viharai ellenére is fennmaradt. 

Az evangélium szövegéhez az ünnepi téma miatt kevesebb 
liturgikus szöveg kapcsolódik, de így is találhatunk néhány 
kapcsolódási pontot. Az olvasmány (Péld 4,10-15. 18-27) az igaz 
ember útjára tanít, és arra int, az életünk útja sima és biztos legyen 
– a szilárd biztos út gondolata kapcsolható az evangélium központi 
témájához, a szilárd alapra épített házhoz. Hasonlóképp a biztos 
talaj és a biztos járás képe köszön vissza a válaszos zsoltárban 
(Zsolt 65,1-2.8.9.16.17): „Életet ad ő lelkünkbe, s lábunkat 
meginogni nem hagyja”. Ugyanígy hasonló gondolatnak ad hangot 
az evangélium előtti alleluja vers (Jn 8,31b.32): „Ha megmaradtok 
tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek…” – a biztos 
alaphoz való ragaszkodásról hallhatunk itt is. 

A szentlecke (Ef 4,17-24) az új ember magunkra öltéséről szóló 
gyakran idézett szakasz. Emögött is az életünk biztos alapra, 
Krisztusra való építése fedezhető fel – Krisztusra alapozott 
hitünkben és életünkben mutatkozik meg, ha valóban új emberként 
élünk. 

A Szent István ünnepére írt prefációban visszaköszönnek az 
evangélium szavai: „Ő megtanított, hogy levessük magunkról a 
régi embert és kősziklára építsünk országot és életet”. Az áldozási 
ének is hozzákapcsolható az evangéliumhoz abból  a szempontból, 
hogy az Úr –akire hagyatkozunk és aki az oltalmunk –az a biztos 
alap, akire az életünket építhetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Liturgikus énekek 
Ez az ének Graduale Hungaricum  című gyűjteményből származik, 
amit A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája adott ki 2007-ben. 

 
 
 
 

 Gitáros énekek: 
 
„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Pintér Béla – Jön a víz, jön az ár 

https://www.youtube.com/watch?v=B738x9Y9ngE   

Kotta: http://www.pinterbela.hu/hu/kottak  



 

 

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

A világnak Krisztus kell 

Szerző: zene: Sillye Jenő, szöveg: II. János Pál pápa 
 

E      H7         E 
A világnak Krisztus kell, 
   A      E          H7 
A világnak Krisztus kell, 
   E        Gis    cism 
A világnak kellesz Te is, 
 A         E          H7   E 
Mivel Te Krisztushoz tartozol. 
 
 A    E    A    E 
Emlékezz, emlékezz, 
                H7   E 
Te Krisztushoz tartozol! 

 

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Magyar Continental Singers - Új nemzedék  

https://www.youtube.com/watch?v=pU5qcRdfezI 



Kotta: https://tabs.ultimate-
guitar.com/h/hillsongs/new_generation_crd.htm  

Hillsong 

-Verse 1-  

          G                      C9 

There's a new generation that is seeking Your face  

          G                      C9 

There's a new generation that is taking their place  

Am       D 

Lord, we surrender  

        G        D/F#  Em    

To Your will let it be done  

          C9             D                     G 

Come this day, have Your way  Let Your kingdom come  

  

--Chorus--  

        C9            D 

We will rise (We will rise)  

        C9           D 

We will run (We will run)  

        C9                D 

We will exalt the name of Jesus  

       C9       D/F# Em 

By His blood we over-come  

        C9            D  

We will sing (We will sing)  

        C9             D 

We will dance (We will dance)  

            C9        

Come on and celebrate  

    D              G 

The kingdom of our God  

 

-Verse 2-  

          G                      C9              

There's a new generation that is running by faith  

          G                      C9 

There's a new generation that is willing to pray  

Am           D 

Wind of revival  

         G      D/F#       Em 

Come and sweep across this land  

       C9               D            G 

What a change! With one move of Your Mighty Hand  

 

(Repeat Chorus 2x)  

G D/F# Em             C9            D              G 

          Come on and celebrate the kingdom of our God (2x) 

 

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 



Csiszér László – Ó Uram, a Te Igéd lámpás 

https://www.youtube.com/watch?v=eTAI5BRyvXE 

Kotta: http://www.keresztenydalok.hu/enekek/ouramateigedlampas  

E        H/E         E 
Ó Uram a Te igéd lámpás, 
   A/C#   H/D#   E 
utamon a fényforrás. 
E        H/E         E 
Ó Uram a te igéd lámpás, 
   A/C#   H/D#   E 
utamon a fényforrás. 
 
H        F#m     C#m          G# 
Amikor kísért szorongás csüggedés, 
A         H        A  E 
ott vagy, így nem félek, 
H         F#m     C#m         G# 
és erõt veszek, Veled tovább megyek 
A      H  C#    H 
míg az út véget ér. 
 
Ó Uram... 
 
Nem felejtem el, hogy Te vagy itt közel, 
Jézus van mellettem, 
nincs olyan veszély, amit ne ismernél, 
Te vagy, aki örökké élsz. 
 
Ó Uram... 

 

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 

süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Pintér Béla – Mint szarvas hűs folyóvízhez 

https://www.youtube.com/watch?v=nx40TcqN-Ss  

Kotta: 
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/M/Mint%
20szarvas%20hus%20folyovizhez.htm  

E                 Am6/E              E    

Mint szarvas hűs folyóvízhez 
                            Am6/E             C#m    

Úgy vágyik lelkem Istenhez 

                      A                 C#m        H    

Ő  megszabadít,  s elveszi minden terhem 

E              Am6/E       E    

Kegyelme újra átkarol 
                         Am6/E                C#m    

Lelkemről minden lánc lehull 

                 A                 C#m        H          E    

Megvígasztal, s az, ami fájt, emlék csupán 

 

 

         A  E/G#  F#m                A  E/G#       H    

Csak Ő  és      én, nem kell más, utána vágyom 
  



          A   E/G#      D                  Hsus4  H    

Jelenlétében csodálom szépségét   
   

 

                                E                           A    
Soha nem leszek többé az, aki voltam rég 

             C#m   H        A                  H    

Mert Ő rámtalált és megfordult a világ 

                    E                             A    
Szívem Érte ég és bármit megtennék 

          C#m  H             E    

Hogy házában maradjak 

 
 

2.4.Pedagógiai vonal leírása:  
2.4.1. Tantörténetek 
 
„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Az ablak tanmese  

  

Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben. Egyikük 
minden nap délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel 
megmozgassa a szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához 
közelebbi volt. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az 
ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek a családról, feleségről, 
gyerekekről, a katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos 
ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden 
délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni 
a másiknak, mit lát az ablakon át a kinti világból. A másik ágyban 
fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók 
tartották életben, már alig várta őket, ez volt minden változatosság az 
életében.  

 

Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett. Vadkacsák 
és hattyúk úszkáltak a tavon, és gyerekek játszottak távirányítós 
játékhajókkal rajta. Szerelmespárok üldögéltek a színes virágágyások 
mellett órákig, egymásba felejtkezve. Miközben az ablak melletti 
beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik, folyton 



fekvő behunyta a szemét és maga elé képzelte a látványt. Egy meleg 
délutánon az ablak melletti ember egy, a parkon átvonuló karneváli 
menetről beszélt. Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészek, 
maga elé képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján. A napok és 
hetek teltek. Egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak 
melletti embert élettelenül találta az ágyában, mert az éjjel csendben 
elaludt örökre. Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az 
elhunytat.  

 

Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon fekvő beteg 
kérte, hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér szívesen segített, 
kényelembe helyezve őt azon az ágyon, majd magára hagyta. Lassan, 
fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult az ember, és 
megdöbbenve látta: az ablak egy tűzfalra néz. Megkérdezte a nővért, 
mi történhetett az eltávozott szobatárssal, hogy olyan szépnek festette 
le az ablakon túli világot.  

 

A nővér elárulta, hogy az az ember vak volt, nem láthatta a falat sem. 
Valószínűleg csak bátorítani akarta Önt!- mondta a férfinak.  

 

Tanulság: igazi boldogság boldogabbá tenni másokat, nem törődve 
saját helyzetünkkel. Bajainkat megosztva csökkenthetjük őket, de ha 
derünket és boldogságunkat osztjuk meg másokkal, 
megsokszorozzuk azt. Ha gazdagnak szeretnéd érezni magad, 
számold össze azokat a dolgokat az életedben, melyeket nem vehetsz 
meg semmi pénzért. Minden nap ajándék az élettől, így becsüld meg a 
napjaidat, melyek száma- bármilyen sok is jusson- véges. 

 

Forrás: 
http://tanmesek.blogspot.hu/search/label/tanmes%C3%A9k%20a
%20szeretetr%C5%91l  

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Mit jelent Jézust követni?  

Pál apostol ezt írta a korinthusi gyülekezetnek: “Legyetek a 
követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11:1). 
Szavai azért lényegesek, mert felhívják a figyelmet arra, hogy mit 
jelent kereszténynek lenni. Ez ugyanis nem csupán egy vallás 
gyakorlása, hanem egy életút követése. A kívülállók felismerik, 
hogy úgy élünk, mint Jézus élt, és ránk ragasztják a krisztusi, 
krisztuskövető jelzőt (vö. ApCsel 11:26). Az apostol a μιμητής 
(mimétész) kifejezést használja, melyből a pantomim, a mímelés 
vagy az imitálás szavunk is származik. Olyan emberre utal ez a 
jelző, aki igyekszik a másik ember viselkedését és személyiségét 
mindenben lemásolni, utánozni; megpróbálja ugyanazokat a 
dolgokat ugyanúgy csinálni, mint az a személy, akit utánoz. Nem 
kevesebbet jelent kereszténynek lenni, mint mindenben utánozni 
azt, aki Jézus volt, amit tett, ahogy gondolkodott, ahogy élt (vö. 
Róm 13:14, 2Kor 3:18, Gal 3:27). 



 

Fotó: MKGY 

A Jézushoz való hasonlóvá válás alapja az, hogy ugyanúgy 
viszonyulunk Istenhez és más emberekhez, ahogyan a Mester tette. 
Szerinte a törvény legnagyobb parancsolata az, mely az Isten és 
más emberek iránti szeretetre ösztönöz minket (Mt 22:37-39, Lk 
10:27). Ha szeretnénk rá hasonlítani, akkor ennek a két parancsnak 
kell engedelmeskednünk. Ha rendben van az Isten iránti 
szeretetünk, ebből fakad a mások iránti szeretetünk is (1Jn 4:20-
21). Nézzük, hogy milyen példát mutatott Jézus e két területen. 

1. Jézus szerette Istent 

Az alábbi felsorolás azt mutatja, hogy miben nyilvánult meg Jézus 
szeretete, melyet az Atyja iránt érzett. Ha valóban keresztények 
vagyunk, és Jézusra szeretnénk hasonlítani, akkor ugyanígy kell a 
mi életünkben is megnyilvánulnia az Isten iránti szeretetünknek. 

 Isten dicsőségét kereste — Mt 6:9, Jn 12:28, 17:4 
 Isten akaratát kereste — Mt 26:42, Jn 4:34, Zsid 10:7-12 
 Isten Igéjével foglalkozott — Mt 26:54, Jn 8:28, 17:14, 17 
 Isten jelenlétében, közelségében élt — Lk 5:16, Jn 17:21 
 Hűséges volt Istenhez — Zsid 3:2 
 Engedelmes volt Istennek — Mt 26:42, Zsid 10:4-9 

 Úgy viszonyult az igazsághoz és a gonoszsághoz, ahogyan 
Isten — Zsid 1:9 

Az én életemen is az látszik, hogy szeretem Istent? Mely területek 
azok, melyekre jobban oda kellene figyelnem, hogy látható legyen 
azon keresztül is, hogy mennyire szeretem Istent? 

2. Jézus szerette az embereket 

A második nagy parancsolat arra vonatkozott, hogy szeretnünk kell 
az embertársainkat. Jézus ebben is jó példát mutatott, melyet 
követnünk kellene, ha kereszténynek tartjuk magunkat. 

 Szánalomra indult a rászoruló emberek láttán — Mt 9:36, 
14:14, 15:32, 20:34, Lk 15:11-24, Jn 11:35 

 Kedves volt az emberekhez — Mt 8:3, 16-17, 9:22 
 Alázatosan viszonyult az emberekhez — Mt 11:29 
 Jót tett az emberekkel — ApCsel 10:38 
 Kész volt megbocsátani nekik — Lk 23:34 
 Türelmes volt az emberekkel — Lk 13:34 
 Irgalmasan bánt velük — Mt 5:22-28, Júd 21 
 Megdorgálta a bűnüket — Mt 16:23, Mk 9:19, 10:13-14 
 Figyelmeztette őket az istentelen életvitel következményeire 

— Mt 5:29-30, Lk 12:5 
 Önfeláldozó volt az emberek érdekében — Mt 26:38, Jn 

10:11, 17-18, 13:1 

Hogyan viszonyulok más emberekhez? Tudok a kapcsolataimban 
krisztusi jellemvonásokat felmutatva szeretetet közvetíteni? 

Nem elég csupán azt állítani magunkról, hogy hívők vagyunk, 
miközben elutasítjuk a mintát, melyet Jézus hagyott hátra (2Tim 
3:1, 5). Ha keresztények vagyunk, akkor azon az ösvényen kell 



járnunk, melyet Jézus taposott ki számunkra (Jn 14:6). A világnak 
már elege van a “maga módján vallásos” keresztényekből, és végre 
olyan hívőket akar látni, akik hitelesen megélik a mintát, melyet 
Jézus hagyott hátra — olyan hívőket, akik elszántan követik a 
Mesterüket. 

Forrás: https://infaustus.wordpress.com/2013/10/31/mit-jelent-
jezust-kovetni/  

 
 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 
 
„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük 
cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát 
sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a 

szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.”(Mt 
7,24-25) 

Túrmezei Erzsébet – Gyökerek  

 

Égbenyúló, ezüstszürke törzsek: 
bükk-orgonasípok. 
Szálegyenest a magasba törnek. 
De most egyiküknek az útszélen 
koronája helyett 
vízmosta, izmos gyökereit nézem. 
Tárul a fák földberejtett titka. 
Hiszen a gyökerek 
szívják az életerőt ágaikba. 

Megfogódznak a talajban mélyen, 
s ha zúg a zivatar, 
tartják a fát szálfadöntő szélben. 
Ezüsttörzsű, szép bükkóriások, 
mennyi gyökeretek 
lehet mélyen, ahova nem látok! 
Gyökeretek arról vallat engem, 
mennyi rejtett gyökér 
fogódzkodik Krisztusba életemben, 
hogy viharokban is erősen álljak, 
ki ne száradjak, 
életnedvet, új erőt találjak. 
Gyökerek, mások szeme elől mélyen 
elrejtett gyökerek, 
növekedtek-e a nyár csendjében? 
Áradhat-e győzelmesen bennem 
Krisztusom ereje, 
hogy a csendben új gyümölcs teremjen? 
Új gyümölcs, mit maga Krisztus érlel! 
Segítsen ez a csend 
Őt ölelni egyre több gyökérrel! 
 

Forrás: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=katalin_53&pid=168965&blog_
cim=Kereszt%E9ny%20versek  

 

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 



süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Jámborné Székely L. - Timóteushoz 

 

Amit a szád mond: szíved is érezze; 

Légy példa a beszédben, igazságban. 

Nincs kínosabb, ha csalódnunk kell 

- Kiket szeretünk: embertársainkban. 

Mást hirdet szájuk, mint amit kezük tesz, 

Körülöttük az élet oly sivár lesz! 

 

Légy példa te a magaviseletben: 

Ne botránkoztass meg senkit soha; 

A durva, kevély, dölyfös dicsekvő 

Megaláztatik... ez lesz a sorsa. 

Jó légy, türelmes és csendesen élő, 

Bajok közt bízó s Istenben hívő! 

 

Tündöklő példa légy a szeretetben: 

Ellenséged is gyámolítsd, szeresd, 

Hogy azok téged mi okból gyűlölnek, 

- Jézusra tekints - soha ne keresd. 

Érzésed szeretetben olvadjon fel; 

Isten harcoljon ellenségeiddel! 

 

Légy példa te a hitben, amit ismersz: 

Kételkedés ne ülje meg szíved! 

Minden sorsban, bajban, bátran vezet, 

Istenben vetett te erős hited. 

A hívő könnyein át is mosolyog 

És szíve hittel Jézus felé dobog! 

 

A tisztaságban légy példa, amíg élsz, 

Tudván, hogy tested Isten temploma; 

Óvjad féltékeny gonddal e hajlékot, 

Rá ne tapadjon a bűnnek nyoma! 

Kik a testüket tisztaságban tartják, 

Fényes jutalmat nyer lelkük odaát, 

Fönn Krisztusnál, az egek egébe', 

Hol folytatódik a híveknek élte! 

 

Forrás: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=katalin_53&pid=168965&blog_
cim=Kereszt%E9ny%20versek  

 

 



 „Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Szent-Gály Kata – Krisztus követése 
 
Egészet adni – sohase felet. 
Vállalni mindent – bármit is jelent. 
Egészet adni – mindent, ami van, 
ami csak vagyok – maradéktalan. 
 
Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/krisztus-
kovetese/page/2/  

 

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Somogyi János – Krisztus 
 
Lelkem fehér vászon, mely a hit 
Keretére feszül, készen állva, 
Hogy az ige csodás színeivel 
Ecsetem mindennap pingálja… 
Nincs modellem. Festékpalettám 
Mégis élő színeket adott… 
Életem legszebb műve ez. 
Lelkem vásznán: Krisztusom ragyog! 
 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/krisztus-
kovetese/page/2/  

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Csak Jézusra nézz! 
fordította: Túrmezei Erzsébet 

 

Ha kísértés fenyeget, 
csak Jézusra nézz! 



Ha szomorú a szíved, 
csak Jézusra nézz! 

Ha vész, vihar szorongat, 
csak Jézusra nézz! 
Ha árván járod utad, 
csak Jézusra nézz! 

Világ virágai közt 
csak Jézusra nézz! 
Ha tőrt vetnek örömök, 
csak Jézusra nézz! 

Ha a küzdelem nehéz, 
csak Jézusra nézz! 
Vár az örök égi rész, 
csak Jézusra nézz! 

Ha közel végső órád, 
csak Jézusra nézz! 
Halál sötét völgyén át 
csak Jézusra nézz! 

És ha már itt szüntelen 
ránézett szemed 
túl a harcon, éjjelen 
Őt szemlélheted 

színről-színre, Őt, a szent, 
tündöklő Napot, 
s örök égi örömben 
Őt csodálhatod. 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/batoritas/ 

Kép forrása: http://mazsolameseszoba.blogspot.hu/2012/08/en-
vagyok-az-ut.html  

 

 

 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

Oláh Lajosné - Magvetés 

Ha a nagy Magvető nyomdokába léptél, 
ha vállaltad a magvetés szolgálatát: 
vállalnod kell vele a zord napokat is, 
esőket, szeleket, viharok próbáját, 
melyek terheikkel sorra mind megjönnek, 
hogy próbára tegyék a te hűségedet. 
Számíts arra is, hogy az elhintett jó mag 
nem mindig a jó talajba talál, 
kövek közé is hull, meg tövisek közé, 
ahol fojtogatja a magot a halál. 

Ne keserítsen el, ne hidd, hogy hiába! 
A magvetés soha, soha nem vész kárba! 
És ha forró szelek tikkasztják a vetést, 
tudnod kell, hogy itt az öntözés ideje, 
s akkor öntözz, öntözz, dús könnyhullatással, 



szívedből feltörő, könnyes imádsággal! 
A könnyek lágyítják a kőkemény talajt, 
utat egyengetnek a gyenge csírának. 

Légy fáradhatatlan, mint a nagy Magvető! 
Ha munkádat csendes hűséggel elvégzed, 
meglátod, megáldja ő könnyes vetésed, 
lesz még örömteljes, boldog aratásod! 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/batoritas/  

 

 

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó foglalkozások 

 

Közösségi játék 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

 

Mielőtt felolvassuk Máté evangéliumának 7,24-29-ig tartó 
igeszakaszát, ültessük körbe és csendesítsük el közösségünk tagjait. 
Gyújtsunk meg egy gyertyát a kör közepén és csak szemléljük azt. 
Néhány percnyi csend után kérjük meg a jelenlévőket, hogy csukják 
be a szemüket, és két térdükre helyezve nyissák ki a tenyerüket. 
Járjunk lassan körbe. Jobb kezükbe egy szikla/kődarabot tegyünk, bal 
kezükbe pedig némi homokot öntsünk. Ezeket bátran 
morzsolgathassák, miközben figyelmes lélekkel hallgassák a most 

felolvasásra kerülő evangéliumi szakaszt. Ha a gondolataikban való 
elmélyedést segíti, meg is nézhetik a kezükben lévő tárgyakat.  

 

Az evangélium után énekeljünk közösen egy, a közösség által már 
ismert szent éneket. Ezután 3-5 fős kiscsoportokra különülve 
helyezkedjünk el a teremben és beszélgessünk a bennünk felgyülemlő 
érzésekről. Mi jutott eszembe a homokról? Milyen dolgok, 
események, megszokások, személyek vannak az életemben, akikre 
alaptalanul építek? Mik és kik alkotják az én életem kőszikláit? Kire és 
mire kellene még több időt fordítanom? - az örök élet elnyerése, a 
lelkem megmentése és a hitem fejlesztése érdekében? 

 

Gyermek játék 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 

A bolond homokra épített 

https://www.youtube.com/watch?v=5jJjKiPWpVA  

 

 

Templomi feladatlap (Mt 7,24-29) 

„Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos 
emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára 
épült.”(Mt 7,24-25) 



 

 

  



2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények 
 

MikalojusKonstantinasČiurlionis: 
Tündérmese kastély (1909) 

MikalojusKonstantinasČiurlionis 
litván művész 1875-1911-ig élt. 
Kiemelkedő művészi tehetsége 
korán megmutatkozott, s egész 
életét végigkísérte: alkotott 
festőművészként, zeneszerzőként 
és íróként is. Művészetében 
elemzői a szimbolizmus és az art 
nouveau jegyeit látják 

megmutatkozni.Čiurlionis 
„szinesztétának” érezte magát, aki 
egyszerre érékel színeket és 
hangokat.Számos képének zenei 
címeket adott: szonátákról, 
fúgákról és prelúdiumokról nevezte 
el őket.Képei titokzatos és 
varázslatos mesebeli hangulatot 
árasztanak, a rájuk jellemző 
szimbolizmus pedig az 
érzékszervek lebilincselése mellett 
elgondolkodtatja a megfigyelőt. 
Rövid élete soránČiurlionisközel 

400 zeneművet és 300 festményt, valamint számos irodalmi alkotást, verset hagyott az utókorra. Festményeinek legtöbbje a litván Kaunas 
város M. K. Čiurlionis nemzeti művészeti múzeumában találhatók. Művei nagy hatást fejtettek ki a modern litván kultúrára.   



2.5. Kérdések az evangéliumhoz 
Mi a biztos pont az életemben? Mire építem az életemet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oratio – imádság 
3.1. A szentmise első könyörgése 
Istenünk, te Szent István királyt 
itt a földön országunk koronájával ékesítetted 
és szentjeid közé emelted. 
Add kérünk. hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, 
legyen Egyházad védelmezője a mennyben. 
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön-örökké. 
 
 

3.2. Szerzetes közösségek imája: 
Mennyei Atyám, hálát adok Neked Jézusért, akinek a Szavát hallgatva 
és megcselekedve életemet szilárd sziklára építhetem, s így eljuthatok 
a boldog örök életre. Jézus nevében küldd el, kérlek Szentlelkedet, 
hogy az isteni Szóhoz mindig hűséges és engedelmes maradjak, s így 
felismerjem és megtegyem akaratodat! Amen. 
 
 
 
 
 
 

  



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 
 

 

  



5. Condivisio – megosztás 
5.1. Örömhír megfogalmazások 

 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

- Az Úr szavát hallgatva és cselekedve életemet sziklára építem, s 
eljutok a mennyországba! 

6. Actio, operáció – tettekre váltás 
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások 
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 
 

- Mindig figyeljek oda az Úr Jézus szavára, tanítására! 

 

 


