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1. feladat: 

A következő szövegben két magzat elképzelt beszélgetését olvashatod. Adj nevet a babáknak! 

Készíts listát kettéosztott naplóval arról, melyikük miben hisz, és miben nem! Milyen vitára 

emlékeztethet a beszélgetés a „születés utáni életről”? 

 

– Te hiszel a születés utáni életben? 

– Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy 

felkészüljünk arra, ami ezután következik. 

– Butaság! Semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, hogyan nézne ki? 

– Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon 

fogunk járni, és majd a szánkkal eszünk. 

– Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni… ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi 

a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni életet 

kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már most túlságosan rövid. 

– De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínűleg kicsit másképp, mint amihez itt 

hozzászoktunk. 

– De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. 

Különben is, az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben. 

– Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, mindenesetre meglátjuk a mamát, 

és ő majd gondoskodik rólunk. 

– A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ő mégis hol van? 

– Hát mindenütt körülöttünk! Benne, és neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem 

lennénk. 

– Ezt nem hiszem! Én soha, semmilyen mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. 
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– No de néha, mikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük, ahogy 

simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak 

ezután vár ránk. 

A. J. Christian: A teljesség hangja – részlet 

 

2. feladat: 

Hitünk  változatai: 

 

 
Giovanni di Paolo: A Teremtés és kiűzetés a Paradicsomból, 1445 

Minden ember legalább egyszer életében felteszi magának a kérdést, vajon milyen 

teremtőerők hozták létre és működtetik a világot. Aki ateistának vallja magát, az nem hisz 

Istenben vagy istenekben, természetfölötti erők, lények létezésében. Úgy gondolja, a világon 

minden tisztán anyagi, fizikai természetű. Az ember minden „lelki” jelensége visszavezethető 

idegrendszeri, vagyis anyagi összetevők együtthatására. Az ember élete a halállal véget ér, a 

személyiség megszűnik létezni. Sokan elhárítják maguktól, hogy a természetfölötti erők vagy 

Isten létezésére vonatkozó kérdéssel foglalkozzanak. Az istenhívők többségének valamilyen 

vallás tanításaira épül a hite. Vannak olyanok is, akik ha családjuk, lakóhelyük eseményei 

úgy hozzák, nem maradnak távol a templomoktól, de nem tartják magukat vallásosnak. 
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Mások úgy vélik, van ugyan Isten, de a vele való kapcsolatot nem az egyházak közösségeiben 

keresik. „A magam módján vagyok hívő” – mondhatják magukról. 

Próbáld összefüggésbe hozni a szöveget az előző feladatban olvasottakkal! Melyik 

magzat meggyőződése melyik világnézet gondolatára emlékeztet az itt bemutatottak 

közül? Írd le! 

 Házi feladat: 

 Milyen vallásokat ismersz? Gyűjts néhányat az internetről! 


