
9. osztály. Vll. hét. április 27-30. 

 

 

Áldás, Békesség! 

 

Ma a Prédikátor könyvével foglalkozunk. 

Ez egy filozófiai mű.A filozófia a természet a történelem és a társadalommal  

foglalkozó,annak törvényeit kutató bölcselet.Röviden a filozófia a jelen élet értékeit keresi. 

Írója: Salamon király. 

Témája:olyan alapvető igazságokat keres,amely minden helyzetben megáll. 

             Tehát keresi az állandó jót. 

Eredmény, amire jut:Minden hiábavaló. (25 X írja le a könyvben ) 

 De tényleg minden hiábavaló? Vagy csak úgy ahogy sokan csinálják. 

 

Minden ember szeretne boldog lenni.Te is.Ez így van jól.De mi a boldogság? 

Mitől lennél boldog?Rövid és hosszútávú megfogalmazások vannak most benned.Sokan a 

jóléttől várják a boldogságot.Keresi az ember,sok mindent megtesz érte,reménykedik és rájön 

hogy így nem lehet boldog.Mert nem a megszerzett tárgyak,események teszik boldoggá az 

embert.Ezek előbb utóbb elmúlnak,és marad újra a vágy boldog szeretnék lenni. A 

boldogságunkat itt  és most akarjuk amíg élünk. 

Az IDŐ szab korlátokat az életünknek,napjainkat behatárolja. 

Az ószövetségben három féle időt használtak 

1,   MENNYISÉGI idő,amit megmérünk.Óra,nap,év, ami eltelik 

2,   MINŐSÉGI idő,valamit megtettünk,fontos 

dolog  történt,                                        Betelt,megvalósult.Olyan dolog történt,ami értelmessé 

tette a napot. 

      Amikor azt mondjuk ezért érdemes volt ma felkelni.Amikor hasznosnak 

      érzed magad,mert nem csak úgy eltelt a nap.Minőségit cselekedtél. 

3,   RENDELT idő,a valamire való idő. 

      Az idő kivan mérve,mindenkinek más,a kimért idő nem vételen, 

      egy mennyiségi időd van,valamennyi.Azért születtél,hogy ezt a rendelt időt  

      betöltsd.Ez az életed ideje!Ez lehet 20,és lehet 80 év is.Van akinek a rendelt 

      ideje 70 év de semmire nem jutott mert eltékozolta,nem arra használta                 amire 

adatott.És van akinek 20 év a rendelt ideje,és úgy élt hogy ami miatt         megszületett azt 

beteljesítette. 

 

Meg van az ideje írja a 3. fejezetben Salamon.Amikor kell bekövetkezik,eljön. 

Mert Isten tartja a kezében az időt.Tedd meg amit MA kell megtenned!mert a holnapnak más 

lesz  feladata. 

 

A prédikátor felhívja még a figyelmet arra hogy minden múlandó.A siker a fényűzés épp úgy 

mint a rossz .Akkor mi marad, Isten marad aki az élet és az idő ura is.Józanságra biztat , a 

mértékletességre,avagy az arany középútra. 

 Végezetül szól a mindenkori fiatalokhoz is.Jó hírrel kezdi,örülj a fiatalságodnak. 

Sok mindenre képes vagy ,sok mindent megtehetsz,kipróbálhatsz,alkothatsz, 

előtted az élet, DE VIGYÁZZ, mert Isten mindent számon kér tőled. 

Éld a fiatalságodat istenfélelemmel ,töltsd be az időt amit az idő urától kaptál,hogy amikor 

élted végén, reméljük idős korban tiszteljen téged aki ismer, mert úgy élted életed hogy  volt 

értelme. 

 



A végső tanulság ez: Féld( higgy ) az Istent és tartsd meg parancsolatait,mert ez minden 

embernek kötelessége!Mert Isten megítél minden tettet,minden titkolt dolgot,akár jó,akár 

rossz az. Példabeszédek 12:13-14. 

 

Formálódjon az életed az Isten szerinti jóra,és vidd véghez amiért megszülettél. 

 

Jó tanulást! 

 
 


