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A létezés lehetőségének megbecsülése

Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között?
Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem
létezik? Van ilyen az életedben?
Mit jelent a megbecsülés? Hogyan mondanád másképp?
Téged megbecsülnek? Hogyan? Miből tudod?
Kire mondják azt, hogy becsüli magát? Te becsülöd magad?
És másokat? Kiket? Hogyan? Az emberek becsülik egymást?
Aki becsüli magát, az feltétlenül büszke és fölényes is?

A történet elé








Milyen előnyeit és milyen hátrányait látod a szabályoknak?
Van kedvenc szabályod? Ha igen, melyik és miért, ha nincs,
miért nincs?
Milyen hasonlóságok és milyen különbségek lehetnek a
szabályok és a törvények között?
Hallottál börtön- vagy halálbüntetésről? Kire szabhatnak ki
ilyen büntetést? El kell venni a szabadság, sőt olykor a létezés
lehetőségét? Miért?
Szerinted szükségünk van olyan szabályokra, amelyek
hozzásegítenek ahhoz, hogy létezésünk boldog legyen?
Ki tud olyan szabályokat, törvényeket adni nekünk,
embereknek, ami létezésünk örömét szolgálhatja? Fontosak
lehetnek ezek a szabályok?

A Tízparancsolat első három törvénye
1. parancsolat: „És szólta Isten mindezeket az igéket: Én, az Úr vagyok a te
Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat
házából. Ne legyenek neked idegen isteneid énelőttem!”
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2. parancsolat: „Ne csinálj
magadnak faragott képet, és
semmi
hasonlót
azokhoz,
amelyek fenn az égben, vagy
amelyek alant a földön, vagy
amelyek a vizekben, a föld alatt
vannak. Ne imádd, és ne
tiszteld azokat; mert én, az Úr,
a te Istened, féltőn szerető Isten
vagyok,
aki
megbüntetem
(engedem öröklődni) az atyák
vétkét a fiakban, harmadik és
negyedik nemzetségig, akik
engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer nemzedéken át azokkal, akik engem
szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.”
3. parancsolat: „Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd;
mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába
felveszi.”
(2Móz 20,1–7)

Jól értettük?








Mi a sorrend Istennél: először kér, azután ad, vagy először ad,
azután kér? Jó dolog ez a részéről? Miért? Szeretné, hogy
létezésünk boldog legyen?
Te és én sem éltünk ókori rabszolgaságban Egyiptomban.
Szerinted a 21. században mit jelenthet az, hogy valakit a
szolgaság házából megszabadítanak? Van olyan „függőséged”,
amitől jó lenne megszabadulni? Van erre lehetőség?
Igaz-e, hogy Isten azt szeretné, hogy ne imádjunk szobrokat,
bálványokat, sztárokat, embereket, emberek alkotásait? Miért
kér ilyet? Igaza lehet?
Isten engedi öröklődni az apák rossz szokásait a gyermekekre,
unokákra, akik őt gyűlölik. Miért nem segít rajtuk? Kit tud
támogatni a rossz tulajdonságok megváltoztatásában?
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1.

Miért imádnak az emberek általában a teremtő Isten helyett
embereket, állatokat, tárgyakat? Miért lehet az, hogy azoknak
engedelmeskednek inkább Isten kérései helyett?
Istent zavarja, ha nevét feleslegesen emlegetik, esetleg csúnya
szavak társaságában? Téged zavarna egy idő után, ha veled is
így bánnának?
Szerinted mit jelent a tanulmány címe: „A létezés lehetőségének
megbecsülése”? Te becsülöd a létezésed? Hogyan?
Szükséges lehet ahhoz Istent megismernünk, megszeretnünk és
megbecsülnünk, hogy létezésünk örömteli legyen? Miért?
Párokban gyűjtsetek minél több olyan szót, ami létező
jelenségre utal, de nem lehet megfogni! Például: szél…
Segítenek ezek a szavak abban, hogy a létezést ne
csupán szemmel látható, élő és élettelen dolgokhoz
kössük? Miért?

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

2.

Pároddal próbálj meg módszereket megfogalmazni
annak érdekében, hogy az emberek figyelmét és
érdeklődését megnyerjétek Isten személyének
megismerésére és megszeretésére! Úgy érdeklődjenek
kérései, törvényei felől, és becsüljék meg Őt mint
Teremtőjüket, mint létezésük egyetlen lehetőségét!

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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Az alábbi viselkedésminták közül melyik fejez ki inkább
önmagunk és mások felé megbecsülést, melyik
megvetést, melyikről nem tudod eldönteni? Ha a
középső oszlopba írtad valamelyik viselkedésmód
betűjelét, akkor döntésedet a többiek előtt próbáld
megindokolni!

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

pletykálkodás
békességkeresés
ajándékozás
háborgás
habzsolás
kényeztetés
cserbenhagyás
rabszolgatartás
fölényeskedés
félelemben tartani
védeni valakit
éheztetés
igénytelenség

Megbecsülés

4.

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

veszekedés
idegeskedés
figyelmesség
ölelés
nevelés
ugráltatás
kiabálás
engedelmesség
szabadságot adni
kegyetlenkedés
gondoskodás
cinkosságot vállalni
közönyösség

Nem tudom eldönteni

Megvetés

Milyen előnyeit és milyen nehézségeit látod annak, ha
valaki eldönti, hogy élete során Istenre mint Teremtőre,
mint létezésének egyetlen lehetőségére tekint? Te
hoznál ilyen döntést? Az alábbi állítások előtt jelöld,
hogy igaznak tartod-e azokat („I”/„H”)!
Ugyanakkor „E” betűvel jelöld, ha előnyös életed
vezetésére nézve az állítás tartalma, „N” betűvel, ha
éppen nehézséget fejez ki!
-9-

I/H

E/N

Szabadnak azt az embert tarthatjuk, aki egy felismert
rossz szokását gyorsan el tudja hagyni.
Isten szeretné gyerekkorban is megmutatni hatalmát
és szeretetét, szeretne tapasztalatokat adni.
Értelmetlen dolog Istent tisztelni, mert a
hétköznapok az emberi kapcsolatokról szólnak.
Istennek mint intelligens tervezőnek, teremtőnek és
Gondviselőnek nincs köze létezésünkhöz, hiszen az
emberiség a véletleneknek és a hosszú időnek
köszönhetően fejlődött mostani színvonalára.
Rossz szokásaink legyőzése egyedül nem sikerülhet.

5.

Tanuld meg az alábbi bölcsességet!

„Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged
Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek
neked idegen isteneid énelőttem!” (2Móz 20,2–3)

Jegyzetek
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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