
9. osztály április 20-25. 

 

 

Áldás, Békesség! 

 

 

Ismétlés: Jób könyvéből megtanultuk az emberi életben a szenvedésnek van  értelme.Hiszen 

erről szól a könyv.Ki volt ez a Jób? A legfontosabb tulajdonsága a hite,az Isten iránti 

hűsége.A kitartás a meg nem tagadás semmilyen körülmény nem tudja rávenni Jóbot hogy 

elforduljon Istentől.Úc földjén él,gazdag.De elveszíti 

mindenét.Gyermekeit,állatait,egészségét. 

Felesége azt tanácsolja hogy átkozza meg Istent és haljon meg ,mert ez az  

bajokkal teli élet nem is élet már.Jób nem teszi.Keresi barátaival az élet értelmét minden 

helyzetben.Barátai:Bildád,Elfáz és Cófár.Megtudtuk Istennél mindennek van értelme ami az 

életünkben történik,még a rossznak is.Ez igaz a te életedre nézve is!Keresd az életedben Istent 

és megtalálod a választ a miértekre. 

 

Elérkeztünk a Zsoltárok könyvéhez és a Példabeszédek könyvéhez. 

 

A zsoltár = Istent dicsőítő ének.A zsoltárok könyve egy gyűjtemény, énekes imádságok.Dávid 

királytól kezdve az istentiszteletek része. 

Tartalmuk:   ami az emberi életben előfordul, pl. 

szomorúság                                                 ,öröm,fájdalom,félelem, 

betegség,bűnbánat,magány,... . 

Szerzői:    Dávid  (a király ) 74 zsoltárt, imádságot írt. 

                 Salamon 2-t írt. 

                 Mózes 1 -t írt. 

                 lévita családok,Kóra fiai,Ászáf. 

Műfaja:   imádság,ének,tanítói költemény 

Kíséret:   legtöbbször lant,de fellelhető a hárfa,fuvola,cintányér,citera, 

                és jelen van a taps és a tánc is. 

Beosztása:  a 150 zsoltárt ,5 könyvre lehet osztani,amit jelez a bibliai 

beosztás                      is.Istennel párbeszédben vagyunk,vagyis a zsoltárok válasz Isten 

                    szavára.Megtalálható benne a dicsőítés,bűnvallás,könyörgés, 

                    kérés,hálaadás. 

Megkülönböztetünk tartalmuk szerint: 

                   üdvtörténeti ,Isten mindenhatóságáról szólók,tanítói,bűnbánati, 

                   hálaadó,Messiási,bosszúzsoltárokat,zarándok 

énekeket,Sion                               zsoltárokat. 

 

Énekeskönyvünk első 150 énekét is zsoltároknak hívjuk.Ezek az énekek 

tartalmukban megegyeznek a bibliai zsoltárokkal.Szövegük és dallamuk Franciaországból 

származik Kálvin egyházában használták.Szenci Molnár Albert ott hallotta  és lefordította a 

szövegét.Ezt találhatjuk az énekeskönyvünkben. 

 

A példabeszédek könyve is a tanítói könyvek közé tartozik. 

Egy mintagyűjtemény amely több mint 100 év anyaga,rövid tömör megfogalmazás amelyben 

az életbölcsesség szólal meg,hétköznapi képekben. 

 

Felosztása:  két nagy része van.1-24. rész Salamon idejéből,amit Salamon bölcs mondásának 

tulajdonítanak.Fontos téma a bölcsesség .Salamon így 

határozza meg a bölcsességet  : A bölcsesség kezdete az Úr félelme! 



Ez a kiinduló pont.Csak az az ember lehet bölcs aki hisz Istenben,mert a bölcsesség Istentől 

van.A bölcsesség nem tárgyi tudás, de a bölcs ember sokat tud.A gyakorlati életbölcsességet 

is bemutatja a kétféle úttal. 

Aki bölcsekkel jár bölccsé lesz,az ostobák barátja pedig romlottá lesz. 

Neked sem mindegy hogy kivel barátkozol,kikkel veszed magad körül,hogy mit tanulsz 

tőle,milyenné formálódik az életed  az ő hatására.Tudod a közmondást, 

madarat tolláról,embert barátjáról...Isten azt akarja hogy jó úton, értékes emberekkel járj, na 

meg szüleid is ezt akarják!Akard magadnak a legjobbat!! 

Salamonnál fontos téma a  nevelés. A szülők tiszte, feladata a gyermekek nevelése.Salamon 

tanácsa: Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,még ha megöregszik,akkor sem tér el 

attól. Ha jó, kiegyensúlyozott ,szófogadó,kötelességét tudó, becsületes,megbízható gyermeket 

szeretnél, akkor majd mint szülő tudod mit kell tenned!Kinek a tanácsát kell követned. 

A második rész 25-29. fejezet, Ezékiás király udvarában összegyűjtött mondások az 

ostobaságról,lustaságról,hamis beszédről. 

Az utolsó fejezetben olvashatunk az ideális feleségről.Ez a téma mindenkit érint  

mert vagy feleség lesz (lányok),vagy feleséget szeretne (fiúk ).Normál esetben. 

Hát a Példabeszédek könyve 31. rész  bemutatja ezt. 

 

Feladatod.Természetesen a Tk.47.és 48. leckék ismer 

Visszaküldő feladatod:Fogalmazást írni,ezzel a címmel: 

                     Ilyen feleség szeretnék lenni   -  lányok  

                     Ilyen felesére vágyom              - fiúk   

A visszaküldés időpontja: április 30. 

 

Jó munkát kívánok! Légy őszinte. 
 


