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Egyik nap Jézus egy tó 
partján tanított. Sok 
ember gyűlt össze, hogy 
hallgassák. A sokaság

egyre csak nőtt. Mit 
tesz majd Jézus ?



Észrevéve egy bárkát a közelben, 
Jézus fellépett rá. Most már 
láthatta az embereket, és az 
emberek is láthatták és 
hallhatták őt. 



Jézus a példabeszédeket kezdte 
el mondani – ezek mindennapos 
dolgokról szóló történetek, 
amelyek Istent 
magyarázták 

meg az 
embereknek.



"Egy földműves magokat vetett a 
földjébe." Jézus története fotóhoz 
hasonlított, amelyen rajzok helyett 
szavak voltak. 



Az emberek maguk előtt látták a 
földművest, amint dolgozik –
hisz már annyiszor látták.



Néhány mag az út szélére 
esett. A madarak nagyon 
gyorsan odarepültek és 

felcsipegették azokat.



Más magok sziklás talajra hullottak. 
Gyorsan kihajtottak, de a palánták 
törékenyek maradtak. Mivel nem 
tudtak elég mélyen gyökeret 
ereszteni a talajban, a 

forró napsütés 
azonnal kiégette 
őket.



Némelyek egy tüskebokor 
között hajtottak ki.

De nem hoztak termést. 
A tüskebokor eltakarta a 
friss palánták elöl a napot 
és nem eresztette át az 
esőt, amire szükségük 
lett volna.



A többi mag jó talajba került. 
A hajtásokból lassacskán egészséges 

növények lettek, amelyek újabb magokat 
termettek. A földműves nagyon 
elégedett lehetett.



A történet végén a tanítványok odamentek 
Jézushoz. "Miért használsz példabeszédeket, 
amikor hozzájuk beszélsz ?" –

kérdezték.



Jézus azt válaszolta, hogy a példabeszédek 
segítenek abban, hogy az istenszerető 
emberek jobban megértsék Istent.



Azok az emberek, akik nem szeretik Istent, 
nem tudják megérteni a példabeszédeket.



Ezután Jézus megmagyarázta a 
példabeszédet. Azt mondta nekik, 

hogy a mag az Isten Igéje.



Az útszélére hullott mag olyan, 
mint az az ember, aki hallja, de nem 

érti Isten Igéjét. A Sátán gyorsan 

elfeledteti 
vele, amit 

Isten mondott.



Mások gyorsan fogadják be Isten 
Igéjét. Olyanok, mint a köves talajra hullott 

mag. Mihelyst valaki kigúnyolja őket, vagy 
nehezebb lesz a soruk amiatt, 
hogy szeretik Istent, szomorú 

dolog történik velük.



Ugyanezek az emberek, akik boldogan kezdték 
Jézust követni, felhagynak mindennel és többé 
nem hallgatnak Isten Igéjére. Semmilyen 
árat nem hajlandók fizetni azért, hogy 
Jézust kövessék. Milyen szomorú, hogy 
inkább a barátaiknak akarnak örömet szerezni, 

mintsem Istennek.



A példabeszédben 
a tüskebokor az 

e világi gondokat, 
a pénz szeretetét 
jelképezi, amelyek 
kitöltik az emberek 
életét. Túlságosan 
lefoglalja őket az, 
hogyan szerezzenek 
még több pénzt és 
még több anyagi 
javat, így kirekesztik 

Istent az 
életükből.



A jó talajra hulló mag bő termést ad épp 
úgy, mint Isten Igéje, amely a szívekbe hatolva 
megváltoztatja az emberek életét. Ezek az 
emberek szolgálják és dicsőitik az Urat.



A sokaság nem akart szétoszlani. Többen akarták 
Istent követni és neki szolgálni. A példabeszédek 
segítettek nekik megérteni, hogyan tudnak jobban 
az Istennek engedelmeskedni. 



A földműves és a mag

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Máté 13

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16


