
Az okos és az ostoba  ember

Szombat napokon Jézus a zsinagógákban tanított, de máskor legtöbbször a szabadban. A Galileai 
tengert körülvevő hegyekben bőven volt hely a tömegek számára, akik eljöttek, hogy hallgassák 
Őt. Jézus leült a fűre, követői pedig körülvették, és úgy figyeltek a szavaira. Egy alkalommal a 
házépítésről mesélt el egy példázatot.
Volt egyszer egy ember. Egy okos ember, aki elhatározta, hogy házat épít. Keresett egy jó helyet. 
Azt mondta: Ha itt leások, sziklára építem a házam. 
Kemény munka volt, de sikerült. A szikla kövére építette fel a házát.
És jött az eső. Ömlött. Zuhogott. Felkelt a vihar. Tombolt. Rázta a sziklákat is. Kiöntöttek a folyók. 
Elárasztottak mindent. Fújtak és dühöngtek a szelek. Tépázták a házat. Össze akarták dönteni.
De a ház állt keményen. Meg sem moccant.

Volt egy másik ember is. Egy ostoba ember. Ő is elhatározta, hogy házat épít. Talált egy szép 
homokos partot. A közelében csörgedezett egy kis folyó: Ez jó lesz – mondta. Ide fogom építeni a 
házam.
Nem is ásott, csak elsimította egy kicsit a homokot, és arrébb hordta a kavicsokat. Könnyű dolga 
volt. Gyorsan haladt. Felépítette a házát a homokra. És jött az eső. Ömlött. Zuhogott. Felkelt a 
vihar. Tombolt. Csak úgy söpörte a homokot. Kiöntöttek a folyók. Elárasztottak mindent. Fújtak és 
dühöngtek a szelek. Tépázták volna a házat. De hol volt már akkor a ház? Összeomlott, elsodorta 
a víz. Magával ragadta az áradat.
Ha rám hallgattok, és megteszitek, amit mondok, olyanok lesztek, mint az okos ember – mondta 
Jézus. – Amit tanítok nektek, az igaz. Szilárd, mint a szikla. Érdemes rá építeni.



Az okos és az ostoba  ember

Jézus történetet mesélt az okos és az ostoba emberről (Máté 7,24-27).
Kösd össze sorrendben a pontokat és írd a képhez, hogy melyiket

melyik ember építette. 

Bible Activities For Everyone by Betty De Vries and Mary Currier. Grand Rapids, MI: Baker Books Publisher, 1999.



Az okos és az ostoba  ember

Színezd és vágd ki a képeket. Most már a képek segítségével el tudod játszani a történetet.
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