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Ez a digitális modultankönyv megfelelő kiegészítése a Bibliaismeret, Ószövetség 

Alapmodulnak. Az „öt tekercs” olyan ószövetségi bibliai történeteket mutat be, melyek Izrael 

egy-egy nagy ünnepéhez kapcsolódtak, de a mindennapi életünkre szóló üzeneteket is 

tartalmaz.  

Ez a kiegészítő modul arra kíván rámutatni, hogy Isten jelen van az emberi élet 

eseményeinél és van Tőle érkező üzenet az ember számára. Arra tanítja az olvasót, hogy az 

ünnepeket kiemelten kezelje és élje meg. Az ünnepek Isten gondviselésének eszközei és az 

ember azért kapja, hogy Őrá és az Ő tetteire hálaadással emlékezzen.  

A modul segítségével rávilágíthatunk arra, hogy egyes hagyományos ünnepek mindig 

kötődnek meghatározó eseményekhez, történésekhez, melyeknek üdvtörténeti szempontból 

sorsfordító hatása lett népek, nemzetek és így az egyes ember életére nézve is. Az ünnep 

összekapcsol bennünket Isten üzenetével, a korábbi generációkat pedig a mostanival.  

Az öt tekercs kiegészítő modul célja a tanulók önképének, identitásának fejlesztése és 

az empátiás készség mélyítése.  

A szerző az emberi kapcsolatok felelősségteljes megélését, a lelki egészség ápolását 

szorgalmazza a könyvben található témákon illetve bibliai történeteken keresztül. A család 

fontos és meghatározó szerepét kiemeli. A szerelem témáját az ismert ószövetségi irat az 

Énekek- Éneke könyv alapján tárgyalja. 

A bemutatott témák, mint a hűség vagy a lojalitás jó lehetőséget adnak a tanulóknak 

arra, hogy különböző „szerepekbe” helyezkedhessenek. Így átélhetővé válnak számukra a 

bibliai események, helyzetek, érzelmek segítve ezzel is a perspektívaváltást.  

A tanulók alkalmazható bibliai igazságokat valamint támpontokat kaphatnak, hogy az 

életükben tapasztalható érzésekkel, mint a düh, a harag, a szomorúság, vagy éppen a bánat 

könnyebben megküzdjenek. Ebben a megküzdésben számíthatnak Isten segítségére is, aki 

nemcsak tud ezekről, és nézi, ami velük történik, hanem, ahogy a szerző írja előszavában Ő 

mellettük áll, együtt örül, vagy éppen együtt szomorkodik velük. Ezt a tapasztalatot erősíti, és 

ad bátorítást a tanulóknak ez a kiegészítő modul.  

 


