
„Mit lehet jegyzetelni egy istentiszteleten?” 

 

 

Mit lehet jegyzetelni egy istentiszteleten? Nos, sokszor és sokan kérdeztétek már ezt a 

hittan órákon, teljesen jogosan!  

 

Isten Igéje nagyon gazdag mondanivalót tartalmaz, ugyanakkor megérteni nem mindig 

könnyű, gondolkodni kell róla, forgatni kell azt a szívünkben és bizony magyarázni is kell azt, 

nehogy tévesen értelmezzünk belőle egy-egy nehezebben érthető szakaszt.  

Az igemagyarázat, vagyis a prédikáció során fel lehet jegyezned azt, amit megértettél 

belőle, ami az addigi érthetetlenség után végre kitisztult, letisztult benned. Ha leírod, akkor talán 

még jobban a lelkedbe vésődik az Ige mondanivalója, talán úgy is érezheted, hogy az pontosan 

neked szól, a te életedről beszél.  

Az is lehet azonban, hogy bár az igemagyarázat során megértettél sok mindent, de 

felvetődtek benned újabb kérdések, esetleg kételyek. Ezeket is jó leírni, mert ha úgy gondolod, 

és tényleg érdekel téged, akkor az istentisztelet után megkérdezheted erről lelkészedet, 

vallástanárodat vagy más olyan embert, akihez ilyen kérdések kapcsán bizalommal fordulsz. A 

benned felmerült kérdések talán mások számára is kérdések és képezhetik egy jó beszélgetés 

alapját akár a hittan órákon is. 

Olyan is megtörténhet, hogy bár már máskor is hallottad a mostani istentiszteleten 

felolvasott igeszakaszt, de eddig még soha nem szólt úgy hozzád, nem szólított meg téged, 

mint ezen a napon. Úgy érzed, most rólad szól, neked szól, téged indít valamire Istennek az az 

Igéje. Írd föl tehát, mert jelentősége van vagy lesz ennek az életedben.  

 

„Végszükség esetén” egyszerűen csak a prédikáció vázlatát is feljegyezheted… 

 

Isten Igéje nem csak úgy, értelem nélkül hirdettetik, hanem azzal célja van az Istennek. A 

világ teremtője, a mi mennyei Atyánk, formálni akarja az életünket a Biblia szavain, történetein 

keresztül, hogy megértve és megérezve az Ő irántunk tanúsított szeretetét változzék az életünk, és 

szavainkat, cselekedeteinket egyre inkább a Jézus Krisztustól tanult szeretet irányítsa.  

 

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem 

megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret 

az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám 

üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.”  
          Ézs 55,10-11 

 

Jegyzeteidet írhatod egy erre külön kezdett füzetbe, vagy akár a hittanfüzeted 

végébe is. 

 

      Vallástanári Munkaközösség 


