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ÁBRAHÁM ÁLDOZATA 
(Teremtés könyve 22, 1–19)

Páros feladatlap

…Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!”… „Itt vagyok”– 
felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija 
földjére, s ott mutasd be égő áldozatúl azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked.”

Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szol-
gáját, és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égő áldozathoz, fölkerekedett és elindult 
a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét és 
messziről meglátta a hegyet. Ábrahám azt mondta a szolgáknak: „Maradjatok itt a sza-
márral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok.”

…Izsák megszólította Ábrahámot: „Atyám!” Az válaszolt: „Igen, fiam!” Ez azt mondta: 
„Lám, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő áldozathoz?” Ábrahám így felelt: „Isten majd 
gondoskodik bárányról az égőáldozathoz, fiam.” Így mentek tovább egymás mellett.

…Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát, és az oltárra helyezte 
a fa tetejére. 

(Gál Ferenc fordítása)

Kérdések és feladatok

Miért nehéz Ábrahám döntése? 

 

 

 

 

Idézzetek fel olyan történeteket a Bibliából, ahol valaki erkölcsi döntéshelyzetbe kerül! Ha 
emlékeztek rá, írjátok le azt is, hogyan döntött az illető?
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ANTIGONÉ TÖRTÉNETE 
(Szophoklész drámájának rövid cselekménye)

Théba városát két fivér irányítja felváltva: az egyik évben Eteoklész uralkodik, a másikban 
Polüneikész. Sokáig teljes az egyetértés köztük, egyszer azonban Eteoklész magához ra-
gadja a hatalmat, és testvérét erőszakkal kizárja a kormányzásból. Polüneikész menekülni 
kénytelen, a korinthoszi királynál húzza meg magát. Nemsokára – hogy jogos hatalmát 
visszaszerezze – saját városa, Théba ellen fordul a korinthoszi király katonai támogatásá-
val. Thébát szörnyű harc dúlja fel, mindkét testvér elesik az egymás ellen folyó küzdelem-
ben. Nem marad uralkodója a városnak: a két halott fivérnek van ugyan két lánytestvére: 
Antigoné és húga, Iszméné, de ők – nők lévén – nem vehetik át a hatalmat. A trón a test-
vérek nagybátyjára, Kreónra száll. Kreón kemény kézzel kíván uralkodni, és rendet akar 
tenni a feldúlt városban, rögtön törvényt is hoz: Eteoklészt királyi pompával temetik el, a 
saját városa ellen támadó Polüneikész eltemetését viszont megtiltja. Aki mégis megpró-
bálná, arra halál vár. A bátor Antigoné azonban mégis Polüneikész eltemetésére készül. 
Dacból-e vagy az isteni törvényeknek engedelmeskedve – miszerint a halottnak meg kell 
adni a végső tisztességet –, nem tudni. Iszméné próbálja lebeszélni Antigonét tervéről. Bár 
ő is  Antigonéval értene egyet,  most mégis Kreón oldalára áll. Szerinte esztelenség szem-
beszállni egy gyenge nőnek a király parancsával. A város köztiszteletben álló bölcs, öreg 
jósa Teiresziász mérlegeli Kreón és Antigoné álláspontját is, és tudására, életkorára  hi-
vatkozva tanácsot ad Kreónnak…
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TÖRTÉNET FŐSZEREPLŐI

Szerepkártyák

antigoné Iszméné

kreón teiresziász

antigoné Iszméné

kreón teiresziász

antigoné Iszméné

kreón teiresziász

antigoné Iszméné

kreón teiresziász

kreón katonája kreón katonája
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LEVÉL EGY TÁVOLI BARÁTHOZ

Feladatlap

Képzeld magadat az adott szereplő helyébe, és írj egy rövid (maximum 10-15 soros) levelet 
az ő nevében egy olyan barátodhoz, aki már jó ideje nem tartózkodik a városban, és sem-
mit nem tud ott történtekről.

Leveledben ejts szót röviden az alábbiakról:

•	 Mi minden történt veled az utóbbi időben? 
•	 Milyen érzéseid vannak a történtekkel kapcsolatban? 
•	 Miben reménykedsz? 
•	 Mitől félsz? Miért, illetve kiért aggódsz? 
•	 Milyen megoldásra vágysz?
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A PROBLÉMA LEÍRÁSA AZ ADOTT SZEREPLŐ SZEMSZÖGÉBŐL

Egyéni feladatlap

1. Írd le saját szempontodból a tényeket!

 

 

 

 

2. Mire van szükséged, mit szeretnél elérni?

 

 

 

 

3. Mitől tartasz? Miért és kiért aggódsz?

 

 

 

 

4. Miben reménykedsz?

 

 

 

 

5. Számodra milyen megoldások lennének a legkedvezőbbek?
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EGYÉNI ÉRTÉKELŐ LAP

Fejezd be a következő mondatokat!

1. Ezen a foglalkozáson azt tanultam, hogy

 

 

 

 

 

2. Számomra az volt a legérdekesebb, hogy

 

 

 

 

 

3. A témával kapcsolatban még az érdekelne, hogy

 

 

 

 

 




