
ISTEN MATEMATIKÁJA 

BÍRÁK 7,1-7 

Korán reggel fölkerekedett Jerubbaal, azaz Gedeon egész hadinépével, és 

tábort ütött a Haród-forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre-

halomnál a völgyben. 2Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, 

amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. ………..7Az ÚR ezt mondta 

Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik nyaldosták a vizet, 

szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt.  

 

Lukács 9, 12-17 

12Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament hozzá, és ezt 

mondta neki: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba 

és tanyákra, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan 

helyen vagyunk. 13Ő azonban ezt mondta nekik: Ti adjatok nekik enni! Ők így 

válaszoltak: Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem 

megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. 14Ugyanis 

mintegy ötezer férfi volt ott. Jézus így szólt a tanítványaihoz: Ültessétek le 

őket ötvenes csoportokban! 15Így tettek, és leültették valamennyit. 16Ő pedig 

vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, 

megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. 17Ettek és 

jóllaktak mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt darabokat, tizenkét 

kosárral. 

 

Jelenések 14,3 

3És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki 

sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik 

áron vétettek meg a földről. 

 

 

1. Gondolkodj el a Bírák könyvében olvasottak alapján, mi fontos Isten 

szemében, amikor harcba küldi népét. 

 

 

2. Hogyan jelenik meg a keresztény ember életében az összeadás?  Ki, 

milyen formában tudja összehozni az Istennel való kapcsolatál az 

összeadással? 

 

 

3. Mit jelent a keresztény ember életében a kivonás? 

 

 

4. Mit szorozhat meg Isten és mit mi? 

 

 

5. Isten matematikájában az osztás mit jelent?  Olvassuk el még egyszer 

az 5000 ember megvendégelését. 

 

 

6. Sorolj fel olyan számokat a Bibliából, aminek különös jelentősége, 

jelentése van! 

 

 

7. Melyik az általad talált legkisebb és legnagyobb szám? Mi az 

összefüggés közöttük? 


