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I. A Biblia és az egészség  

Az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében intézményünk innovációként 

a jövőben olyan egészség napok megvalósítását tűzi ki célul, mely a Szentírással is 

alátámasztja a tanulók egészségének védelmét. Ennek alapjául szolgál intézményünk zsidó-

keresztény egészség-centrikus szemléletmódja, valamint az eddig többször megrendezésre 

kerülő egészséges életmódot propagáló napjaink. A Biblia egyértelmű látásmódot biztosít az 

egészségről, mind a férfiaknak, mind a nőknek, szól különféle ételekről, ételektől való 

tartózkodásról, de betekintést is nyújt a hosszú élet titkába, a szellemi értékeken túl a 

mozgás fontosságába is. Innovációnkban ezekről írnánk részletesebben, miért is tartjuk 

fontosnak és lehetségesnek az egészség és a Biblia ilyen formában történő ötvözését.  

 

 
 

 

a. Az egészséges étkezésről 
 
 Intézményünk egyértelmű célja, hogy tanulóink a szellemi és erkölcsi értékek mellett 

a Biblia testi-lelki egészségre vonatkozó értékelveit is magukévá tegyék, biztosítva ezzel, 

hogy a nem csak ők, hanem majdani családjaik számára is lehetővé váljon az egészségük 

védelmének természetessége, valamint hozzásegítse őket, hogy ez a viselkedésükbe 

beépüljön. A Máté evangéliuma 19:14-ben a gyermekekről azt mondja Jézus Krisztus, hogy 

„ilyeneké a mennyek országa”. A gyermekek nyitottságuknak köszönhetően formálhatóak, 

szemléletmódjukat könnyedén az egészséges életmód megtartása felé terelhetjük, s ehhez a 

Szentírás nem csak útmutatást, hanem buzdítást is ad. A tanulóknak innen közelítjük meg a 

bibliai értékeken nyugvó egészségnapot, hiszen mindenki számára alapvető fontosságú és 

egyértelmű, hogy jó dolog egészségesnek lenni, s jobb dolog az egészséget megtartani, mint 

visszaszerezni. Ennek alátámasztására a nap mottója a Bibliából János apostol 3. levelében 

található:  

  „Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, légy egészséges,  
                amint jó dolga van a te lelkednek.” (3 János 1:2) 
 

János természetesnek veszi barátja, Gájus lelki egészségét, s nem kevesebbet kíván 
neki, mint fizikai egészséget a lelki-szellemi jólét mellé. Ahhoz, hogy egy bibliai értékeken 

http://rawfoodrehab.ning.com/photo/bible-health
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nyugvó egészségnapot hagyománnyá tudjunk tenni intézményünkben, azzal nem kevesebb 
feladat áll előttünk, mint a Biblia lapjairól megeleveníteni azokat az életmódbeli 
sajátosságokat, melyek hozzásegítik őket a helyes táplálkozáshoz, fejlesztik mozgás 
kultúrájukat és hosszabb élet reményével ajándékozzák meg őket. Évezredek óta jól működő 
alapelveket válnak így hozzáférhetővé a tanulók számára, melyek biztosítják, hogy a nap 
folyamán nagy élvezettel barangoljanak a Biblia vagy a zsidó-keresztény hagyomány ihlette 
helyszínek között, nem csupán elméleti tudást szippantva magukba, hanem megízelhetve és 
megkedvelve a különféle lehetőségek nyújtotta előnyöket. A tanulókat az ész érvek mellett 
Isten Igéje is az egészséges életmód felé irányítja.   

 
Habár kezdetben az ember nem volt „húsevő”, a bűnbeesés után a húsevés 

természetes részévé vált az étkezésnek. Az Újszövetség főleg az ételekkel való mértékletes 
élést hangsúlyozza, nem az ételek mellőzését. Az Ószövetségben több helyen találunk 
útmutatásokat bizonyos állatok húsától való tartózkodásra, melyeket több esetben a modern 
orvostudomány is egészségtelenebb tart, előnyben részesítve a szárnyasokat, halakat, mint 
zsírban, koleszterinben alacsony húsfajtákat. Vegetarianizmus a Szentírás alapján nem 
létezik. Annál fontosabb viszont a mértékletes és változatos étkezés, mely a nap folyamán a 
tanulókban a Biblia szavaival is többféleképpen megerősítésre kerül, ezeket és ezekhez 
hasonló bibliai idézeteket kell nekik a különböző helyszíneken megtalálniuk, összerakniuk és 
saját szavaikkal értelmezniük.  

 
„ A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, 

hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek 

képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik tiltják a 

házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett 

hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. 

Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással 

élnek azzal; Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.”(1 Timótheus 4: 

1-5) 

 
„Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam 
mindazokat. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.” (I Mózes 9:3-4.) 
 
„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség”.(Galatákhoz írt levél 5:22) 
 

„Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem 

adatom valakinek hatalma alá. Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek 

rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a 

paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.” (I Korintus 6:12-

13) 
 
 

b. (T)egyél az egészségedért!  
 

Az édeni állapotok idején, melyet az ú.n. „Éden sarok” helyszín elevenít meg, 
számtalan gyümölcs és zöldség volt megtalálható. A mai modern, felgyorsult világban, 
amikor hódítanak a sült krumplik és a mirelit áruk, igazán tudatosan kell nevelni a gyerekeket 
ahhoz, hogy annyira megszeressék a természet adta ízeket, hogy azokat előnyben részesítsék 
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majd a saját konyhájukban is. Ha nem ismerik, nincsenek hozzászokva azokhoz az ízekhez, 
amelyek természetes formában előfordulnak, nagyon nehéz lesz őket felnőtt korban az 
egészséges táplálkozás fele irányítani, valamint az ő családjaikban sem a helyes, rostban 
gazdag táplálkozás alapjait fogják letenni. Ezért is terveztünk be több olyan helyszínt, ahol a 
Bibliai szemléletmód mellett az egészséget természetessé tehetjük. 

 
Az Éden-sarok helyszínén, projektoron kivetítésre kerül az Éden lehetséges földrajzi 

helye, valamint sok zöld növénnyel kívánjuk megjeleníteni azt a környezetet, ahol valójában 
rostokon kívül az első emberpár nem is evett mást. Friss és aszalt gyümölcsöket kóstolnak 
meg a tanulók, versenyezhetnek, ki ismeri fel a legtöbbet és ki tudja megmondani, vajon az 
adott gyümölcs, megtalálható-e név szerint a Bibliában, vagy nem, használják-e 
gyógynövényként valamire, milyen történetet tudna említeni hozzá. A különféle magvak is az 
Éden-sarokban található meg.  

 
A Szentírásban számtalan gyümölcs megtalálható, mint például a mandula, 

kajszibarack, dió, szőlő, gránátalma, füge, datolya, hogy csak néhányat említsünk. 1 ( A 
függelékben található írás kategóriánként tartalmazza a Biblia növényeit, mely 
felhasználandó a különböző helyszíneken.) Gyümölcs az a termés, „ami fán, bokron vagy 
tőkén terem és minden évben újra élvezhető”, míg a zöldségek csak egy szezonban nőnek. 2 

 

 
 

A bibliai értékelveken alapuló egészségnap remek lehetőséget biztosít arra, hogy 
olyan gyümölcsöket is megismerjenek a tanulók, amelyekkel eddig még nem találkoztak, 
megízlelhetik őket, valamint tájékozódhatnak az egészségre való jótékony hatásukról. A 
rostban gazdag étkezés ugyanis természetes volt a bibliai korban is, hiszen nem is ismertek 
mesterségesen előállított termékeket.  

 
Egy 1996-os kutatás szerint a zöldség és gyümölcsfogyasztás védelmet nyújt a rák 

kialakulása ellen. A nyers zöldségek, a hagymafélék, a sárgarépa, a zöld színű zöldségek, a 
keresztesvirágúak és a paradicsom nyújtják legnagyobb védelmet. 3 Ehhez ad praktikus 
lehetőséget a következő helyszín.  

 

                                                           
1
 Surányi (Vigilia 1973: 306-316) 

2
 Jacobson (Amana 7 2000 : 104) 

3
 Jacobson (Amana 7 2000: 107) 

http://www.osziutazas.hu/latnivalok_info_osz.html
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A „FAL(J)A(D)FEL!” – nek elnevezett terem igazi vitaminokban, fehérjékben és ásványi 
anyagokban gazdag ételeket tartogat a tanulók számára, nem csak megkóstolhatják őket, 
hanem el is készíthetik salátás táljukat és jól is lakhatnak vele. A terem a nevét egy izraeli 
nemzeti ínyencségről, a főleg csicseriborsó, fokhagyma és hagyma keverékéből készült 
falafelről kapta. Ehhez különféle fűszerek használhatóak még, vegyük például a 
petrezselymet, római köményt vagy a koriandert. Ebben a teremben a nyers zöldségekből, 
salátákból elkészült művek pontozásra kerülnek és díjazandók. Nem csak lányok, hanem fiúk 
is beneveznek, hiszen nem egy példa található arra a Bibliában, hogy a férfiak is tudtak főzni, 
habár az ételkészítés elsősorban a nők szerepköréhez tartozik.  

 
„Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad; Rebeka pedig szereti 

vala Jákóbot. Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsaú megjövén elfáradva a 

mezőről és monda Ézsaú Jákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt 
vagyok. „ ( I Mózes 25: 28-30) 

 

 A többi tanítványok pedig a hajón menének (mert nem messze valának a 

parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonsszák vala a hálót a halakkal. Mikor 

azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. 

Monda nékik Jézus: Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. (János 21:8-10) 

A „FAL(J)A(D)FEL!” terem több sarokból áll. Egyik részén saját salátástálat 

készítenek a diákok, melyek zsűrizésre is kerülnek. Kipróbálhatják kreativitásukat és az így 

elkészített étel kedvet ad nekik, hogy otthon is készítsenek hasonló egészséges finomságokat.  

 

 Különféle sajtokat kóstolhatnak meg, melyek három csoportba voltak sorolva, lágy, 

félkemény és kemény. Hasonló tejtermékeket fogyaszthattak a zsidó kultúrában is., hiszen 

hagyományos eljárás során készítik ma is el őket. A tejtermékek közül a sajtot a Biblia 

háromszor említi. „A folyadékot a levágott állatok gyomrában szállították, melyben 

"természetes oltóenzim" maradványok voltak. Véletlenül fedezhették fel ezt az élelmiszert és 

valószínű többféle sajtot is ismertek. Legjelentősebb lehetett a juhsajt. Az utalások a tej és 

tejtermékek fogyasztására, bizonyítja, hogy az optimális táplálkozási szokásokat követték, 

értékes fehérjéket, ezen belül esszenciális aminosavakat, B2-, B12-, D-vitamint és kálciumot 

tartalmazott étrendjük.” 
4
 Az akkori időben tejtermelő állatokat tartottak, így nem meglepő a 

tejtermékek fogyasztása. Ezek jótékony hatása, kalcium és fehérje tartalma köztudott a 

modern táplálkozás területén is. Legtöbbet a vajat találjuk meg a Szentírásban.  

 
 "...mert miképpen aki tejet köpül, vajat csinál..." (Példabeszédek 30:33) 
 

II. Egészség a bibliai nő szemével 
 

Mindenki életében fontos szerepet játszik az egészséges táplálkozás, az egészséges 

életmód. Napjaink rohanó világában az egészség még inkább felértékelődött, hisz a 

munkahelyi teljesítmények, vagy a diákok tanulási koncentrációja nagyban függ egészségi 

állapotától, fizikai és szellemi erőnlététől. A vitaminokban gazdag étrend, a változatosság, a 

rendszeres testmozgás mindezt nagymértékben támogatja.   

                                                           
4 http://egeszseg.origo.hu/cikk/0651/733701/elelmiszerek_1.htm  
(Nógrádi Katalin dietetikus írása) 
 

http://egeszseg.origo.hu/cikk/0651/733701/elelmiszerek_1.htm
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Fontos a gyermekeknek már kis kortól jó példát mutatni ezen a területen, hogy 

számukra természetes legyen a zöldség-,  gyümölcsfogyasztás, a kevésbé egészséges ételek 

mértékletes fogyasztása, a rendszeres testmozgás. Azoknál a családoknál, ahol a gyermek már 

kiskorban ezen elvek szerint van nevelve, az elvek betartását természetesség jellemzi, és nem 

érzi a gyermek kényszernek az egészséges életmód követését.  

A Bibliában számos példát láthatunk arra - és gondolhatjuk is ezek alapján- , hogy a 

hosszú élet titka is az egészséges életmód, az önmagunkra való nagyobb odafigyelés. 

Önmagunk becsülése elengedhetetlen, hisz akkor már önmagunkra való vigyázás okáért sem 

fogyasztunk ártalmas ételeket, mert tudjuk, hogy a szervezetünkre hosszú évekig szükségünk 

lesz, és a vetés-aratás törvénye értelmében beláthatjuk, hogy jelenlegi tetteinknek, 

táplálkozásmódunknak, életvitelünknek a gyümölcseit majd csak évek múltán fogjuk learatni. 

Diákjainkban is ezt szeretnénk erősíteni, hogy a tetteik hatással vannak a jövőjükre, így már 

most kezdjenek el olyan pozitív dolgokat elvetni az életükbe, aminek gyümölcseit később, 

boldogan és megelégedve aratják le. 

Napjaink média hatása miatt a nőkre illetve fiatal lányokra nagy nyomás nehezedik. A 

tökéletes megjelenés, a tökéletes bőr, a hibátlan alkat hangsúlyozásával magasra tett mércét a 

lányok próbálják mindenféle módszerrel megugrani. Bár a legtöbb szülő az „én így fogadlak 

el ahogy vagy” elvet vallja, de a kortárs csoporttól és a mozikból, reklámokból nem kapnak 

mást a fiatal lányok,mint hogy csak akkor vagy valaki, akkor érsz igazán sokat, ha szép és 

csinos vagy. Mára egész iparág fejlődött ki a tinédzserkozmetikumok gyártására, melyeket oly 

módon reklámoznak, hogy a tinédzser elhiszi, hogy ő csak attól lehet szép, attól lesz „menő”, 

ha ő is azt használja. A fogyókúrás tabletták minduntalan reklámozásával pedig az 

emberekkel, így a fiatal lányokkal is elhitetik, hogy nekik diétázni kell, mert ma ez a divat. 

Rengeteg fiatal lány küzd étkezési zavarokkal, legtöbbjük példaképe egy-egy modell-lány, 

filmsztár, énekes  a divatújságokból, akik sugározzák a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot, 

ami természetesen a fotós, sminkes, plasztikaisebész munkáját dicséri igazán, de ezek a 

lányok igen erős álomvilágban élnek, így ők el is hiszik mindazt, amit egy-egy magazin 

hasábjain látnak és olvasnak. Természetesen nincsenek tisztába azzal, hogy mindez nem a 

valóság, hogy azok a lányok inkább magányosak, örökké rettegnek, koplaltatják magukat, és 

órákon keresztül edzenek, mert különben nem alkalmaznák őket.  

Az étkezési zavarok egyik kiváltó oka az önmagukról alkotott helytelen testkép. Mivel 

a testképük az önmagukról kialakított véleményhez is nagy szerepet játszik, fontos a reális 

testkép kialakítása. Ráadásul ezek jelentősen befolyásolják a társas kapcsolatokat is, az 

egymáshoz való viszonyulásukat. Szakemberek véleménye szerint ehhez nagyban hozzájárul 

a szülők nevelési módszere.  

Iskolánkban szeretnénk ennek az ellentétét kialakítani a lányokban. Szeretnénk, hogy 

reális képet lássanak a világban lévő dolgokról, a média hatásáról. Hogy ki-ki önmagát ne egy 

anorexiás topmodellhez hasonlítva értékelje, hanem legyen egészséges önértékelésük, 

egészséges identitásuk.  Amellett pedig, hogy felhívjuk figyelmüket az egészséges 

szépségápolás, testápolás, étkezés szokásainak fontosságára, a belső szépség ápolására is nagy 
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hangsúlyt fektetünk, illetve szeretnénk, hogy a diákok magukat - a bibliai mércének alávetve 

– igazságosan értékeljék. 

 
a. A bibliai nőideál 

 
„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából vagy öltözékek 
felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, szelíd és csendes lélek 
romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.” 1. Péter levele 3. 3-4 

 

A Bibliában szereplő hölgyek többségéről, akiket meg is nevez a Biblia (Például Sára, 

Rebeka, Eszter,…), kiderül, hogy igen szép ábrázatúak voltak, mégis értékük, személyük nem 

ezért volt jelentős. 

Láthatjuk, hogy a szépség fontos, mint, az egészség, ápoltság mutatója, de a külső 

szépség nem minden esetben tükrözi a belső állapotot. A Bibliából azt is megtudhatjuk, hogy 

bár a zsidó nők nagy gondot fordítottak a külsejük szépítésére, mégis a belső értékek voltak a 

fontosabbak. Ahogy a Példabeszédekben is a derékasszonyról olvashatunk, ott is igazán 

értékesnek nem a külső szépséget emelte ki az író, hanem a családhoz, munkához, 

háztartáshoz és nem utolsó sorban az Istenhez való viszonyulást. A belső harmónia, mely 

Isten által lehet valóságos, jelentős mértékben befolyásolja az emberek, így a diákok 

önértékelését. Fontosnak tartjuk diákjainknak hangsúlyozni a belső értékek erősítését 

mindamellett, hogy felhívjuk figyelmüket az ápoltság, ápolt külső fontosságára. Az 

öltözködésnél, a megjelenésnél fontos, hogy ékes legyen és kiegyensúlyozottságot tükrözzön, 

az egyén személyiségével összhangban legyen, ami akár egy felvételi elbeszélgetés vagy egy 

állásinterjú pozitív kimeneteléhez is hozzájárulhat és csak így lehet egy külső szemlélő 

számára hiteles, harmonikus személyiség. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a diákok már 

fiatalon megtanuljanak viselkedni, bánni az idejükkel, értelmes elfoglaltságot találjanak, hogy 

az üres, felesleges dolgokkal ne terheljék magukat, hanem értékteremtő életet éljenek.  

A fiatal keresztény lányoknak nem kell csúnyának, és esetlennek lenni, nem kell 

zsákruhában járni, hanem legyen tisztába Istentől kapott értékeivel, külső- belső szépségével, 

amelyek őket nem egy „eladható árucikké”, hanem értékes személyekké teszik. 

 
b. Szépségápolás egészséges táplálkozással 

 

Mint már említettük a Biblia nem kifejezetten az egészségtudomány egyik irodalma, de mégis 

láthatjuk benne, a hosszú, egészséges élet titkát. Isten adott törvényeket, amelyek inkább az 

ember életét óvó rendelkezések, hogy általuk védje azokat, akiket eredeti terve alapján 

testileg-lelkileg áldani akar. Nagyon sok szabály van az étkezéssel kapcsolatban, és ezek 

közül vannak olyanok, amelyeket napjainkban, már orvosok is alátámasztottak egészségügyi 

szempontból. Ilyen például a vér fogyasztása.  

Még a közmondás sem lehet véletlen (bár nem bibliai idézet), hogy „az vagy amit eszel”. Már 

elődeink is rájöttek arra, hogy az elfogyasztott ételek mind hatással vannak szervezetünkre, 
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anyagcserénkre, testünk megfelelő működésére.  Isten adott egy útmutatót, mondhatni 

használati leírást az embernek, amit ha betart mind az étkezés, mind a személyes élet 

különböző területein, akkor Isten garanciát vállal azért, hogy minden rendben és 

zökkenőmentesen működjön, és hosszú életet élhessen. 

 
c. Lányokat veszélyeztető torzulások: az anorexia és a bulímia 

 

A lányokra veszélyként leselkedő evészavarok az anorexia (kóros soványság) és a bulémia ( 

kóros falánkság), mely általában túlzásba vitt diétázás következményei. Alapvetően 

kialakulásuk lelki okokra vezethető vissza. Ezek a betegségek egy hosszú folyamat 

következményei, egy olyan kultúrában, ahol a soványság van idealizálva ez nem meglepő. A 

reklámokból, filmekből, még a műsorvezetők kinézetéből is az sugározódik, hogy csak akkor 

érhet el az ember valamit, akkor számít a mindennapi életben, és akkor állnak vele szóba 

„menő” emberek, ha sovány, tökéletes külsővel rendelkezik. A televízió, a rádió minduntalan 

sugározzák a különböző fogyást ígérő „csodaszereket”, így szinte észrevétlenül került a 

köztudatba, hogy fogyókúrázni kell, fogyókúrázni divat. A nyugati kultúra által népszerűsített 

testideál a már-már kórosan sovány testalkat, amelyet mára már a 7-8 éves gyerekek is 

magukévá tettek. Ennek az ideálnak szeretnének sokan megfelelni, aminek következtében 

diétázni kezdenek, de vannak, akik alkatilag képtelen ennek az idealizált testalkatnak az 

elérésére, és az ő frusztráltságuk vezet oda, hogy vagy az anorexia betegségébe, vagy a 

bulémiába esnek. 

Iskolánk szeretné ezeken a Bibliai értékeken alapuló hagyomány örző egészség napokon a 

diákok figyelmeit ezekre (bibliai női ideál, szépségápolás, étkezési zavarok) felhívni és 

különböző az egészséges életmóddal kapcsolatos és bibliai értékeket is képviselő 

előadásokkal, játékos vetélkedőkkel és minél több egészséges gyümölcs, zöldség, ételek 

megismertetésével egy egészségtudatos életmódra nevelni. 
 

  
III. Egészség a bibliai férfi szemével  

 

A férfiak családban, társadalomban elfoglalt helyét vizsgálva az elmúlt évtizedekben a 
hagyományos férfiszerepek változásának lehettünk tanúi. Amíg hosszú évszázadokon át a férfiak 
kezében volt a döntés az élet minden területén, ők teremtették meg a jó anyagi feltételeket a család 
számára, ők látták el az otthon, a haza védelmi feladatait, mellettük minden nő, gyermek és öreg 
biztonságban érezhette magát, addig manapság sok férfi érzi úgy, hogy elveszítette az irányító 
szerepet a családban, a társadalomban, a munka világában. Évtizedek óta a háztartás vezetése 
mellett keményen dolgoznak a nők is, sőt közülük sokan karriert csinálnak, komoly vezetői pozíciókat 
töltenek be gazdasági, kulturális és akár politikai területen. Ezen kívül a férjeknek nagy kihívás jelent 
az anyagi jólét biztosítása, gyakran kell szembesülniük azzal, hogy fizetésük nem elég a család 
szükségeinek betöltéséhez, nem tudják egyedül a családfenntartói szerepet betölteni. 
 

Korunkban a férfiakról, férfiasságról kialakított kép, gondolkodás drámai változáson megy 
keresztül. Egy új férfiideál elfogadásán fáradoznak sokan, ami a XXI. század talán 
legellentmondásosabb és visszafordíthatatlan károkat okozó trendjévé válhat, ha veszélyeit nem 
ismerik fel időben. Az új férfiideál a metroszexuális férfi, akit feminim elemek uralnak, sminkeli 
magát, krémezi az arcát, öltözködését az éppen aktuális divatirányzatok határozzák meg. Az új ideál 
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követői a magukra sokat adó, nagyvárosi férfit testesítik meg, gondolkodásmódjukat a médián 
keresztül népszerűsítik. 
 

Ilyen és hasonló jelenségek miatt tartjuk fontosnak az egészséges életmód szemléletének 
kialakítását összhangban a zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson alapuló nevelés biztosításával, a bibliai 
világnézet erősítésével. Célunk az, hogy fiataljaink világos képet kapjanak az egészségről, az 
egészséges életmódról a Biblia tükrében is, amelynek egyik fontos része a bibliai férfi megrajzolása. 
 

Az Efézusbeliekhez írt levél ötödik fejezete a férfiak, férjek kötelességéről számol be, ebben 
az igeszakaszban azt olvassuk, hogy a vezetés, a szeretet és a gondoskodás szerepkörét kell 
elsősorban betölteniük a férfiaknak. A vezetés nem parancsuralmi rend kialakítását jelenti, hanem 
felelősségvállalást, illetve olyan légkör biztosítását a vezetettek számára, amelyben minden 
támogatást megkapnak tehetségük és képességeik kibontakoztatásához. A gondoskodás pedig az 
egzisztencia megteremtését, a család anyagi szükségeinek betöltését jelenti. 
 

A Szentírásnak más fejezetei (pl. a Királyok könyve) a fizikai erő fejlesztését, a testedzés 
fontosságát hangsúlyozzák a férfiak számára. Ez azokban az időkben még szoros összefüggésben állt 
az állandó katonáskodással, a férfiaknak kellett a kisebb-nagyobb háborúkban helyt állniuk, 
megvédeni az embereket, a területeket az ellenséges támadásoktól, és a győzelemhez bizony nem 
volt elég a harcokban való puszta részvétel, sokat számított az erő, a gyorsaság, az ügyesség, így a 
közösség férfi tagjainak rendszeres elfoglaltságot jelentett a testedzés, a gyakorlatozás.  Időről időre 
olyan neves hősök, nagyszerű katonák váltak ki a tömegből, akik akár egymaguk meg tudtak birkózni 
több száz emberrel. Erről tesznek tanúságot Dávid hadseregének erős vitézei, az a harminc hős, 
akiket kimagasló teljesítményük, hűségük és bátorságuk miatt név szerint is említ a Krónikák 
könyvének első része. „Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles,….” (I. Krónikák 11. 27-47) A 
katonák edzettségének, kiválóságának bemutatására jó példa a következő igerészlet: „Jásobeám, 
Hakhmoni fia, a harminc elöljárója, ez emelte fel az ő kopjáját háromszáz ellen, akiket egyszerre 
megsebesíte.” (I. Krónikák 11.11.) 

 
Napjainkban a katonáskodás szerepét az aktív sportolás vette át. Az egészség megőrzéséhez 

nem elég csak a táplálkozásra odafigyelni, minden korosztály számára fontos fizikai tevékenységet 
folytatni, aktív mozgást végezni. A sport, a mozgás növeli az általános jó közérzetet, javítja a 
teljesítőképességet, erősíti az immunrendszert, és megfelelő a mindennapi stressz oldására. 
Különösen az állóképességet növelő sportok (futás, kerékpározás, kirándulás, nordic walking) javítják 
a sportolók kitartását, koncentrálását. A gyerek- és fiatalkorban elkezdett sportolás jótékony hatása 
abban is megmutatkozik, hogy az ilyen személyek a felnőtt korba érve sem mondanak le a 
sporttevékenységről, így biztosítják az egészség hosszú távú megőrzését. 

 
A bibliai egészségnap keretében szeretnénk bemutatni, hogy az egészséges életmódot 

kialakítását és a rendszeresen sportolást ugyanúgy a bibliai értékek közé sorolhatjuk, mint a 
szeretetet, hitet, erkölcsöt. 

 
Ezeken a napokon a tanulók különböző sporttevékenységet folytathatnak, új sportágakkal 

ismerkedhetnek meg, lehetőséget adva arra, hogy magukat mind egyéni mind csapatsportban 
kipróbálhassák. Olyan sportok bemutatásra kerülhetnek, mint például az íjászat, vívás, birkózás, célba 
dobás, küzdősportok, akadályverseny. És nem feledkezhetünk el arról, hogy a fiúk betekintést 
kapjanak a katonák világába, néhány katonai alapformát megtanuljanak. A fegyelemre, pontosságra, 
céltudatosságra nevelés sok haszonnal járhat a jövőben is. 
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IV. „Az egészség a Biblia tükrében” elnevezésű innovatív hagyományőrző napokon 
alkalmazott projektek, játékok, előadások  

 

Az előző részekben felvázolt tartalmakat kívánjuk közvetíteni a bibliai Hagyományőrző 

Egészségnapokon. Az Egyik fő célunk az, hogy a diákok találkozása ezekkel a témákkal 

élményszerű legyen, a szervezett programokon, - amelyek figyelembe veszik életkori 

sajátosságaikat is - ne csak passzív szemlélőként, hanem aktívan vegyenek részt. A többszöri 

alkalmak szükségesek ahhoz, hogy a bibliai értékek gondolkodásmódjuk, mindennapos 

viselkedésük részévé váljanak. 

        A Hagyományőrző egészségnapok megrendezésére az iskolában kerül sor, de nemcsak 

osztály – és tanórai keretek között. A programot egy közös megnyitóval indítjuk, amely a 

különböző helyszínek, foglalkozások mellett kifejezi egységes szemléletünket, és amelynek 

mottója egy bibliai idézet: „Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, 

légy egészséges, amint jó dolga van a te lelkednek.” (3 János 1:2) 

       Az alsó tagozatos tanulók a nap folyamán különböző állomáshelyeken vesznek részt, ahol 

megismerkednek komplex módon – életkoruk szintjén- a Biblia és az egészség kapcsolatával.  

A Bibliában szereplő, férfiként és nőként pozitív vagy negatív példaként megjelenő 

személyek története és az ezekhez kötődő játékos foglalkozások, vetélkedők segítik a diákok 

helyes látásmódjának kialakulását.  

         A Bibliában szereplő személyek életmódja nagyon mozgalmas volt, nem volt jellemző 

rájuk a mozgásszegény életmód, napjainkban sajnos ez az egyik legfőbb gond, ezért 

programjainkon egyik fő cél a mozgás és annak örömének, hasznosságának megismertetése.                               

Alsó tagozaton a Hagyományőrző Egészségnapokon sorversenyek, játékos vetélkedők, 

csapatversenyek, akadályversenyek és szerep játékok (pld. Dávid és Góliát) rendezésével 

kívánjuk ezt elérni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fontos terület a helyes táplálkozás módjának bemutatása is, a gyerekek játékos 

foglalkozások keretében építik fel a táplálék piramist, ismerkednek a gyógynövényekkel, 

keleti (egzotikus) gyümölcsökkel, fűszerekkel, gyakorolják ezek felismerését.                                                                                                                                                           

Az egészségvédelemre is fel kell hívnunk a gyerekek figyelmét, az egészségre káros életmód 

elleni harcra buzdító plakátkészítő versenyek megrendezése nemcsak a saját 

gondolkodásukat befolyásolja, hanem társaik meggyőzésének képességét is segíti. 

            A felső tagozatos, és a gimnazista diákok számára a programok szabadon választhatók 

illetve már szükségesnek tartjuk a nemek szerinti szétválasztást egyes programok, 

foglalkozások és előadások esetében.   

           A serdülőkor – és az ifjúkor életkori sajátosságai miatt a nekik szervezett programokon 

igyekszünk minél inkább megadni a szabad választás lehetőségét, ill. arra törekszünk, hogy a 

női ás férfi bibliai szerepeket, értékeket megismerjék.                                                                      

Vannak olyan tartalmak, amelyek szakszerű megismertetése szakember segítségét igényli, 

ezért előadásokat is szervezünk lányoknak a következő témákban: bibliai nők régen és most, 



11 
 

belső és külső női értékek, szépségápolás és egészséges táplálkozás, a lányok egészségét 

veszélyeztető torzulások: az anorexia és a bulímia. Az előadások témáinak ismereteit játékos 

vetélkedőn, tesztfeladatok megoldásával mélyítjük el. 

             A férfias bibliai magatartás elsajátítására is szakembereket hívunk meg: katonai 

kiképzés, stratégiai játékok, előadások, sportversenyek – és bemutatók, bibliai történetek 

(dramatizálás) ill. számukra is szervezünk vetélkedőt, készítünk tesztfeladatokat.   

Ebben az életkorban még inkább fontosnak tartjuk az egészségvédelmét, hiszen ekkor még 

több káros hatás éri a fiatalokat, ezért számukra is ezzel kapcsolatos előadásokra kerül sor, ill 

plakátot készíthetnek, szituációs játékokban vehetnek részt, gyakorolhatják a felelősségteljes 

döntéshozás lépéseit. 

„Beszédes” helyszínek (Éden sarok, Fal (j) ad fel!) biztosítottak lehetőséget arra, hogy nemtől 

függetlenül bibliai, egészséges, természetes növényeket kóstoljanak, ismerjenek meg és 

bibliai földrajzi, biológiai ismeretekhez jussanak. Az egyik helyszínen lehetőséget kapnak az 

alkotásra, kreativitásuk bemutatására: elkészíthetik verseny keretében saláta és egyéb étel 

különlegességüket. 
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