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„Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek.
Tudd  meg  hát,  hogy  ilyen  a  bölcsesség  a  lelkednek:  ha
megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg.”

(Péld 24,13-14)

Bevezetés
Albert Einstein egyszer azt mondta, hogy ha kipusztulnak a méhek, az emberiség csak
négy évvel éli túl az apró rovarok eltűnését. Ez talán legenda, talán igaz. Ugyanakkor
kétségtelen tény, hogy a méhállomány az utóbbi években világviszonylatban átlagosan
20  százalékkal  csökkent.  Mindannyian  tartunk  a  rovarcsípéstől,  ezért  talán  a  fenti
adatoknak még örülhetnénk is. Nem árt azonban tudni, hogy ezek a kis rovarok igen
fontos részei a táplálékláncnak.

A méhféléknek csaknem kétezer faja ismert. Az elfogyasztott ételeink egy részét,
a nektár és pollengyűjtést, a virágok beporzását, és természetesen az édes, sokféle mézet
is  nekik  köszönhetjük.  Gazdasági  értéküket  uniós  szinten  több  tízmilliárd  euróra
taksálják.  Nélkülük  akár  az  összes  élelmiszerünk  harmadát  elveszíthetjük:  a
gyümölcsöket, a lekvárt, és az ökológiai folyamat végeredményeként a narancs, alma,
kávé,  mandula,  csokoládé  is  akár  a  múlt  homályába  veszhet  –  hangsúlyozza  Jéki
Gabriella a témával kapcsolatos összeállításában.

A mézelő  méhek  családja  nagyon  érzékeny  és  veszélyeztetett  faj,  az  ember
nélkül ma ezek a méhek már nem lennének életképesek. A méhészek ezért valamilyen
szinten  kompenzálják  a  veszteségeket.1 Hasonló  a  méhek  tevékenysége  az  alázattal
végzett,  sokszor  láthatatlanul  véghezvitt  szorgos  emberi  munkához.  Amit  nem azért
végeznek,  hogy  az  elsők,  a  legjobbak,  vagy  közismert  emberek  legyenek,  hanem
emberszeretetből,  amelynek példáját  Jézus  Krisztus  élte  az  emberiség elé.  Az egyik
apokrif iratban ezt olvassuk: „Jelentéktelen a méh a repdesők között,  de igen kiváló
édesség a terméke.” (Sír 11,3)

A téma kibontása, feldolgozása
A méhek alig látható apró rovarok, legtöbbször előbb halljuk zümmögésüket és csak
később fedezzük fel őket csoportosan egy virág, vagy gyümölcsfa környékén. Látjuk,
ahogyan  méhraj  szorgosan  gyűjti  össze  a  virágport.  Miközben  szorgoskodásukkal
segítenek  a  beporzásban  is,  a  kaptárban  méz  készül,  ami  köztudottan  nem  csupán
édesítőszer, de rendkívül pozitív egészségvédő és -megőrző hatása is van.

Gyülekezeti bibliaóra keretében közösségi élmény egy méhészet meglátogatása,
ahol  meg  lehet  figyelni  a  méhek életét  és  el  lehet  beszélgetni  a  méhészekkel,  akik
általában  örömmel  mutatják  be  munkájukat  és  saját  tapasztalataik  alapján  tudnak
beszélni a méhek jelentőségéről és életéről. Ahol erre nincs lehetőség, ott tavasszal a

1  Vö. Ha kipusztulnak a méhek, az emberiség csak négy évvel éli túl (Jéki Gabriella összeállítása)
In. http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20150413-ha-kipusztulnak-a-mehek-az-emberiseg-csak-
negy-evvel-eli-tul.html (Megtekintve: 2016. 04. 07.)
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templomkertben, vagy egy közeli parkban is megfigyelhető a méhek tavaszi zsongása.

Feldolgozást segítő kérdések:

 Miért  nagyobb  élmény közösségben  szorgoskodni,  mint  magányosan végezni
munkánkat?

 Igaz-e, hogy a keresztény közösségek alapja egyedül Jézus Krisztus és nem a
kölcsönös szimpátia, vagy szenvedély?

 Miért vágyunk arra, hogy munkánkat elismerjék, vagy díjazzák?
 Csak kétkezi munkás lehet szorgalmas? Lehet-e szorgalmas egy beteg ember?
 Mitől válik otthonunkká egy új közösség? 

Imádság, ének
Uram, a Te szavad édes, mint a méz. Boldog ember az, aki követi Fiad útját, akinek
tettei például szolgálnak minden nemzedéknek. Kérünk, adj Benne gyönyörködő lelket,
amely  tettekkel  örvendeztet  meg  Téged.  Emlékeztess  bennünket  a  szorgos  méhek
példáján keresztül arra is, hogy Szentlelked által csak úgy élhetünk, hogy apró tetteink
téged  és  embertársainkat  szolgálják  és  nem  saját  érdemünket,  vagy  elismerésünk
keressük általuk.  Áldj  meg minket  Urunk,  mert  áldásod számunkra édesebb,  mint  a
méz! Ámen.

Ének: Evangélikus Énekeskönyv 360 Jézus, édes emlékezet

Közösségi tevékenység:
Ha van rá lehetőség, akkor kellemes közösségi élmény lehet a szinte láthatatlan és 
szorgos munka eredményének, a méznek megkóstolása, tudatosítva, hogy a nem saját 
dicsőséget és elismerést kereső munka eredménye olyan édes az Isten előtt, mint a méz!

Illusztráció, ajánló
Fotó: Szorgoskodó – Orosz Gábor Viktor

Ajánló: 
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