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24. „A mennyben is fel lesz oldva”
Feltámadása után Jézus így szólt
tanítványaihoz: „Vegyétek a Szentlelket!
Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer.” (Jn 20,22–23)

Miért jó megszabadulni
bűneinktől?
Mert könnyebb nélküle
az élet!

Jézus jól ismeri a küszködő embert, akinek
a bűneit csak Ő képes eltörölni. Éppen ezért
nagy ajándék, hogy az apostolokat megbízta,
közvetítsék az embereknek bűnbocsátó
szeretetét. A püspökök és a papok azóta is
Jézus hatalmával, az Ő nevében bocsátják meg
a bűnöket. Ezt nevezzük szentgyónásnak. Az
ember a gyónás után tiszta lappal folytathatja
az életét.
Ha öröm vagy bánat ér, milyen jó elmondani
barátainknak! Ha rosszat tettünk,
megkönnyebbülünk, ha kiönthetjük szívünket
valakinek. A paphoz őszintén fordulhatunk, ő
Jézust képviseli. A Szentlélek vezeti, amikor
velünk beszél, és titoktartás kötelezi, senkinek
nem mondhatja el, ami a szentgyónásban
elhangzik.
Biztos nem mondja el?

1.

Emlékszel, mi az a bennünk lévő „iránytű”, amely segít felismerni, hogy jót vagy
rosszat tettünk-e? A múlt évben beszéltünk róla. Olvasd el a tükörírást!

T E R E M S I I K L E L
Ha felismertük, hogy rosszat tettünk, bánjuk meg őszintén! Ez a legfontosabb
feltétele a megtisztulásnak. Ha majd elsőáldozó leszel, élj rendszeresen a szentgyónás
lehetőségével! Nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is ápolni, gondozni kell!
78

III. JÉZUS A SZABADÍTÓ

Mi történik a szentgyónásban?
Jézus
• eltörli a bűnt
• meggyógyítja a bűntől
sebzett lelket

A gyónó

A pap

• megbánja és megvallja
bűneit
• figyel a tanácsokra
• elmondja a bánatimát

• meghallgatja a gyónót
• tanácsot ad
• Jézus hatalmával
feloldozást ad

A szentgyónás a gyógyulás szentsége.

Egyszer Jézus
azt
mondta Péter
nek:
„Neked adom
a
mennyek orsz
ága
kulcsait. Amit
megkötsz
a földön, meg
lesz kötve
a mennyben is
. Amit
feloldasz a fö
ldön, a
mennyben is
fel lesz
oldva.” (Mt 16
,19)

2.

Mit gondoltok, mit jelent a mennyek országának kulcsa?
Beszéljétek meg!

3.

Jézus Péternek is és az apostoloknak is más szavakkal, de ugyanazt ígérte.
Keresd meg és húzd alá Jézus szavait!

4.

Ki törölheti el a bűnöket? Húzd alá a helyes válaszokat!

• Jézus.
• A pap a maga tudásával.
• Isten, a pap szolgálata által.
• Az, akit megbántottunk, miután bocsánatot kértünk tőle.
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24. „A MENNYBEN IS FEL LESZ OLDVA”

5.

A bánat fontos, de nem mindig elég. Mit kell még tenni? Tedd sorrendbe a kulcsokat
és írd le a mondatot!

AZ

KÁRT

KELL

OKOZOTT

JÓVÁ

TENNI!

ÖRÖMHÍR

A szentgyónás Jézus mentőöve a bűnös embernek!
EZEN A HÉTEN…

Figyelj lelkiismereted szavára! Ha bánt valami, kérd Jézus bocsánatát!
IMA

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen
fogadom, hogy Jézus segítségével a jóra törekszem és a bűnt kerülöm.
ÉNEK

Jézus Krisztus megszabadított

?!
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180. Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.

25. Összefoglalás
III. Jézus a Szabadító
1.

Egészítsd ki a mondatot!
A főparancs így szól:
Szeresd ……………….....................…..…, …..………...........……............…… teljes szívedből,
.........…………….............………… lelkedből és teljes …….………….................…………...,
és szeresd ………………………………………..................………………….…., mint önmagadat!

2.

Állapítsd meg és húzd alá, hogy melyik bűn!

hiú

szeplős

lusta

csúnya

rövidlátó

gondatlan

3.

kövér

lassú

ügyetlen

szemérmetlen

étvágytalan
engedetlen

követelőző

csúfolódó

szemtelen

Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt a négyzetbe!
Álomban is követhetünk el bűnt.
A szentgyónás a gyógyulás szentsége.
Minden bűnt megbocsát Isten, ha megbánjuk.
Isten akkor is szeret, ha bűnt követünk el.
Véletlenül is követhetünk el bűnt.
Nem kell a bűnbánat, mert Isten úgyis megbocsát.

4.

Mire tanít minket a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd?
Pótold a hiányzó betűket!

ARRA TANÍT, HOGY LEGYÜNK

N

G

L

L

Ű

K

,

ÉS SZÍVBŐL BOCSÁSSUNK MEG EGYMÁSNAK!
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25. ÖSSZEFOGLALÁS

5.

Mit tett Illés próféta, hogy találkozzon Istennel? Húzd alá a megfelelőt!
Könyveket olvasott.
Konferenciát szervezett.
Türelmesen várt.
Lakomát rendezett.

6.

Fejezzétek be a történetet! Alakítsatok csoportokat, és találjátok ki, mit mondhat
Zsombi Petinek! El is játszhatjátok a jelenetet.
Peti reggel elkeseredve indult iskolába. Este kikapott a kedvenc focicsapata.
Amikor belépett az osztályterembe, akkor jutott eszébe, hogy otthon hagyta a
tornafelszerelését. Pedig legjobban a tesiórákat szerette. Ahogy a helyére igyekezett,
nem vette észre, hogy Lali hátizsákja a földön hever, s csúnyán elbukott benne.
Föltápászkodott, s villámló szemekkel kereste Lalit. Barátja, Zsombi, aki látta
mindezt, ekkor odalépett hozzá:

Én vagyok
a hibás?
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IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

IV. Közösség Jézussal

83

26. Mindent odaadott
Közeledett a pászka ünnepe. Jézus tanítványaival
Jeruzsálembe ment, hogy a húsvéti vacsorát oly módon
fogyassza el, ahogyan azt a zsidó nép az egyiptomi kivonulás
óta évről-évre megtette. Az ünnepi lakomán többször is
hálát adtak Isten jótéteményeiért, a szabadulásért; bárányt,
keserű salátát, kovásztalan kenyeret ettek, bort ittak. Ezen
a vacsorán azonban más is történt. Jézus fogta a kenyeret,
áldást mondott, megtörte és így adta a tanítványoknak:
„Vegyétek és egyétek, ez az én testem.” A vacsora végén
fogta a kelyhet, hálát adott és ezt mondta: „Igyatok ebből
mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, mely
sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” Majd hozzátette:
„Ezt tegyétek az én emlékezetemre!”
A tanítványok korábban tapasztalták, hogy Jézus szava
természetfeletti erővel bír. Ezért biztosak voltak benne, hogy
az Ő szavára a kenyér és a bor titokzatos módon átváltozott
testévé és vérévé.

1.

Karikázd be, mit ettek az utolsó vacsorán!
báránysült

citrom

keserű saláták

84

Pászka: hálaa
dó
ünnep az egyi
ptomi
szolgaságból
való szabadulá
s
emlékére

olajbogyó
sült kakas

bor
ecet

kovásztalan kenyér
füge

lepény

IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

Azon az estén az apostolok még nem tudták − mi már tudjuk
− milyen súlyos szavak voltak ezek: „ez az én vérem, mely
értetek kiontatik”. A vacsora után Jézust elfogták és másnap
a kereszten valóságosan odaadta életét. Annak idején, az
Egyiptomból való kivonulás előtti estén, a feláldozott bárány
vére mentette meg a zsidó népet. Most Ő maga lett a
föláldozott húsvéti bárány, akinek halála és feltámadása
megszabadít minket bűneinktől.

2.

Emlékszel, mit mondott Keresztelő János a Jordánnál, amikor látta közeledni
Jézust?
elveszi

3.

az

bűnét.

Íme,

Báránya,

a világ

Isten

aki

Miért hívjuk ezt a lakomát utolsó vacsorának? Húzd alá a helyes választ!

• Mert a tanítványok ezután szétszéledtek, többet nem találkoztak.
• Jézus halála előtt utoljára étkezett együtt tanítványaival.
• A tanítványok ezután soha többé nem vacsoráztak.

4.

Próbáljátok meg elénekelni!
ÉE

A Kenyér, amelyet én adok

A

az

Ke

én

-

nyér,

tes

a

-

tem

-

me -

a

lyet

vi - lág

én

a

é

-

le - té

-

-

dok,

ért.
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26. MINDENT ODAADOTT

Jézus annyira szeret minket, hogy szenvedett és meghalt értünk.
A kenyér és a bor színe alatt velünk maradt, hiszen rábízta
apostolaira, hogy ugyanazt tegyék, amit Ő ezen a vacsorán.
Így mi is egészen közel kerülhetünk Jézushoz. Táplál és átalakít
minket, felemel az Isten közösségébe.
A szent test és szent vér gyönyörű görög neve: Eucharisztia.

5.

A szentségházat sok helyen búzakalász és
szőlőfürt díszíti. Beszéljétek meg, hogy miért!
Egészítsd ki a rajzot!

6.

Mikor ünnepeljük az utolsó vacsorát? Pótold a magánhangzókat!

Mit jelent az
Eucharisztia
?
Eredetileg há
laadást
jelentett, késő
bb
Jézus testének
és
vérének szents
égét.
Magyarul
Oltáriszentsé
gnek
nevezzük.

N _ G Y C S _T_ R T_ K _ N
ÖRÖMHÍR

Jézus azt ígérte, hogy „aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog” (Jn 6,58)
EZEN A HÉTEN…

Próbálj meg lemondani valami jóról valaki más javára!
IMA

Köszönjük, Jézus, hogy közöttünk maradtál!

?!

KÉRDÉS−FELELET

155. Miért alapította az Úr Jézus az Eucharisztiát?
Azért alapította az Úr Jézus az Eucharisztiát, hogy jelenvalóvá váljék áldozata, kereszthalála
és feltámadása, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.
157. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: „Ez az én testem, ez az én vérem”?
Az Úr Jézus e szavakkal: „Ez az én testem, ez az én vérem”, átváltoztatta a kenyeret és a
bort saját testévé és vérévé.
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27. „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál…”
Jézus azért jött, hogy elhozza közénk Isten szeretetének
örömhírét.
A bűn nem más, mint Isten szeretetének visszautasítása.
Jézust is sokan visszautasították.
A bűn sötétsége nem bírta elviselni Isten világosságát.
Elhatározták, hogy megölik Őt.

1.

Hogyan fogtak össze ellene? Hová vezetett mindez?
A képek segítségével mondd el, amit már tudsz!

2.

Írd át a betűket! Jézus egyszer ezt mondta:

=?
Evangélium

Jézus mondta:
„Én vagyok a világ
világossága!”

„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál,

MINT AKI ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT”

(Jn 15,13)
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27. „SENKINEK SINCS NAGYOBB SZERETETE ANNÁL…”

Isten tiszteletben tartja az ember szabad akaratát. Jézus sem
állt ellen a feléje irányuló gonoszságnak, sem isteni hatalmát
nem használta fel saját érdekében, hanem mennyei Atyjára
bízta magát.
Isten pedig, aki Úr mindenek felett, valóban nem hagyta el Őt:
az üldözők rosszindulatát felhasználta arra, hogy Jézus legyőzze
a bűnt és a halált: feltámasztotta Őt!

Ha Jézus a

z erőszak
ra
erőszakk
al
válaszol,
nem
változik m
e g az
emberek
szíve.
Ő pedig a
z t akarta
,
h o g y az e
mberek
szabadon
döntsene
k Isten
melle tt.

Erre senki

Noha a bűn következményei jelen vannak
az életünkben, Jézus segítségével mi is
győzhetünk felette, és végül a feltámadásban is
részesülhetünk. Ez a megváltás.

ne

íto t
zám
s
m

t!

Ezért mondjuk
azt is, hogy Jézus
új életet hozott
nekünk, olyat, ami
a mennyországba
vezet.

3.

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő nevekkel!

JÉZUS

ÁDÁM és ÉVA

ÚJ ÁDÁM

Ahogy ................................................................................ miatt mindenkire átszállt
a bűn, úgy ................................................... halála és feltámadása miatt mindannyian
megszabadulhatunk tőle. Ő az ..................................................................

Ahhoz, hogy Jézus húsvéti győzelmének ereje bennünk is
minél jobban megnyilvánulhasson, a mi együttműködésünk is
szükséges: az, hogy hiszünk benne és megtartjuk tanítását.

88
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IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

A keresztséggel azt fejezzük ki, hogy hiszünk Jézusban és úgy
akarunk élni, ahogy Ő tanította. A keresztség eltörli az áteredő
bűnt, és a Szentlélek a szívünkbe költözik. Isten gyermekei és
az Egyház tagjai leszünk.

4.

Tudtad, hogy régen mindig húsvét éjszaka, Jézus
feltámadásának éjszakáján kereszteltek? Vajon miért?
Húzd alá a megfelelő választ! Írd be a gyertyába az idei
évszámot!
a) Mert Jézus akkor győzte le a bűnt és a halált.
b) Mert akkor mindenki ráért.
c) Mert titokban, éjszaka akartak keresztelkedni az emberek.

5.

Tedd sorrendbe az ábrákat, és megtudod, mit mondott egyszer Jézus
a tanítványainak!

hisz
bennem,

örök

élete van.
(Jn 6,47)

annak
Aki

ÖRÖMHÍR

Jézus helyreállította azt, amit az első emberek elrontottak!
EZEN A HÉTEN…

Igyekezz, hogy minél engedelmesebb legyél otthon!
IMA

Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

?!

KÉRDÉS−FELELET

51. Ki váltotta meg a világot?
A világot Jézus Krisztus váltotta meg.
52. Hogyan valósul meg bennünk a megváltás műve?
A megváltás műve úgy valósul meg bennünk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban és tanítása
szerint élünk.
89

28. Titokzatos útitárs
Húsvét után történt, hogy két tanítvány
elindult Jeruzsálemből egy Emmausz nevű
faluba. Egész úton arról beszélgettek,
hogy miként lehetséges az, hogy Jézust,
akiben annyira hittek, megölték.
Útközben egy idegen csatlakozott
hozzájuk. Megszólította őket:
Miről beszélgettetek?
Erre szomorúan megálltak, és az egyik,
akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult:
Te vagy az egyetlen ember Jeruzsálemben,
aki nem tudod, mi történt ott ezekben a
napokban? Micsoda? – kérdezte. – Erre ők
mindent elmeséltek.
Ő ekkor így szólt: Ó, ti balgák! Hát nem
épp ezek vannak megírva a Messiásról?
És szépen sorjában, Mózestől kezdve,
mindent megmagyarázott nekik, ami
a Szentírásban róla írva áll.
Közben beesteledett, és ők odaértek
a falujukba, Emmauszba. Az ismeretlen
úgy tett, mintha tovább akarna menni. A
tanítványok marasztalták: Maradj velünk,
mert már esteledik, és lemenőben a nap!
Betért hát velük a házba. Asztalhoz ültek.
Ő kezébe vette a kenyeret, megtörte
és nekik adta. Ebben a pillanatban
felismerték, hogy Jézus az, de Ő eltűnt
a szemük elől.
A szívüket hatalmas öröm és bizonyosság
töltötte el: Jézus él, találkoztak vele,
velük van. – Ugye, lángolt a szívünk, míg
a Szentírást magyarázta!? – mondták
egymásnak. Fogták magukat és még
aznap este visszatértek Jeruzsálembe.
A tanítványok ezzel a hírrel fogadták
őket: Valóban feltámadt az Úr! Erre ők is
mindent elmeséltek.

1.
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Egészítsd ki a rajzokat a történet alapján!

IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

2.

Az Úr Jézus csatlakozik hozzánk is életünk útján.

1. Nagyon érdekli, hogy mi van
veled. Rajzolj le egy fontos
eseményt, ami mostanában
történt veled!

3. Téged is táplálni akar az
Eucharisztiával a szentmisén.
Egészítsd ki az oltárt és rajzold rá
a kelyhet és a tálkát az ostyának!!

2. Téged is tanít a Szentíráson
keresztül. Díszítsd ki a Szentírás
borítóját!

4. Téged is közösségbe von
magával és másokkal. Rajzold ide,
hogy mi a kedvenc játékotok!
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28. TITOKZATOS ÚTITÁRS

3.

Milyen érzéssel indult el Jeruzsálemből a két tanítvány? Hogyan tértek vissza?
Írd rá a vándorbotokra!

Emmausz

Jeruzsálem

4.

Néha utólag ismerjük fel, mint az emmauszi tanítványok, hogy Jézus velünk volt,
vigyázott ránk valamilyen eseményben. Máskor pedig biztosan tudjuk, hogy itt van
velünk. Volt már ilyen élményed? Ezek mind Isten ajándékai számunkra. Hogyan
nevezzük Istennek ezt a titokzatosan ajándékát más szóval? Állítsd növekvő
sorrendbe a betűket!
E
K
Y GE

M E L

5.

Hallottál egy mesét az órán Mátyás királyról és a kolozsvári bíróról. Húzd alá
a megfelelő választ!
1. Honnan ismerte meg a bíró Mátyás királyt?
a) A szomszéd árulta el neki.

c) A nagy eszéről.

b) A hintóról, ami a városkapu előtt állt.

d) A pénzérmén lévő képéről.

2. Honnan ismerte fel a két tanítvány az Úr Jézust?
a) Jézus megmondta nekik, hogy Ő az.

c) A kenyértörésből.

b) A hangjáról.

d) A ruhájáról.

ÖRÖMHÍR

Sosem vagy egyedül!
EZEN A HÉTEN…

Maradj kicsit csendben, hogy megköszönd Jézusnak, hogy veled van.
IMA

Köszönöm, Jézusom, hogy néha teljesen bizonyosan megérzem, hogy velem vagy!
ÉNEK

Veled vagyok naponta
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29. Hitünk szent titka – A lényeg láthatatlan
Az apostolok teljesítették Jézusnak az utolsó
vacsorán elhangzott kérését: „ezt tegyétek az
én emlékezetemre”. Először házaknál gyűltek össze,
később templomokat építettek, hogy ott ünnepeljék
meg Jézus halálát és föltámadását. Jézus szavait
elismételve az Ő testét és vérét szétosztották
a Krisztusban hívő testvéreknek. Hitték, hogyha
Jézus feltámadt, akkor titokzatos módon jelen van az
általuk megtört kenyérben is. Haláluk után utódaik
folytatták a Krisztustól kapott küldetést.
Az Egyházban 2000 éve minden szentmise
alkalmával a pap elismétli Jézus szavait, ezáltal
Jézus köztünk van a kenyér és a bor színe alatt,
hogy mi is teljesen a szívünkbe fogadhassuk Őt.

1.

Isten különleges
– természetfeletti –
ajándéka, hogy az
Oltáriszentségben
találkozhatunk
VELE.
Felfoghatatlan
titok!

Biztosan hihetsz a szemednek? Melyik belső kör a nagyobb?
Jelöld meg egy csillaggal!
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29. HITÜNK SZENT TITKA – A LÉNYEG LÁTHATATLAN

Mi minden rejtezik abban a kicsiny, egyszerű
szentostyában, amit a szemünkkel látunk?
A Kis Herceg találkozott
a sivatagban egy rókával.
Tőle hallotta ezt az igazságot:

Jézus istensége

„Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.”

Jézus embersége
Jézus szeretete
Mindezeket mi is csak a szívünkkel „láthatjuk”.

2.

A következő fogalmak az Eucharisztiával kapcsolatosak. Húzd össze a szavakat
a megfelelő meghatározással!

szentségmutató

örökmécses

kovásztalan kenyér

3.
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A katolikus templomokban az oltár közelében található
tárgy. Folyamatosan világít, amikor a szentségházban őrzik
az Eucharisztiát. A templomba lépve azért hajtunk térdet
efelé fordulva, mert köszöntjük a jelenlévő Krisztust.
Az Egyiptomból való kivonulás előtt sietségben
készítették, és később a húsvéti lakomák része lett.
A szentmisén használt ostya is ez.
Nemesfémből készített ötvösmunka, az Oltáriszentség
kihelyezésénél és a körmenetben való vitelénél használatos
díszes, napkorongszerű alkotás.

Te milyen helyen tartod a legféltettebb kincseidet? A Jézust szerető emberek az
évszázadok során gyönyörűséges, méltó helyet készítettek az Eucharisztia számára.
A nagyobb ünnepeken a templomokban te is láthatsz ilyen ékes szentségmutatót.
Próbáld meg lemásolni!

IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

4.

A rejtvény megfejtésével megtudod, hogyan nevezik a keresztény hittel
ismerkedő embereket, akik a Jézussal való találkozásra készülnek.

1. Ők változtathatják át a kenyeret és a bort.

P

2. Ebből készül a szentostya.

Ú

3. Itt mutatják be a legtöbb szentmisét.

P

4. A szentostya díszes őrzője.

S

Z

5. Ilyen kenyeret használunk a misén.

O

6. Húsvéti örömkiáltás. Nagyböjtben nem énekeljük.

L

8. Ez jelzi a templomban jelenlévő Jézust.

Ö

V

L
E

7. Jézus halálának és feltámadásának ünneplése.

L

N

Ö

9. Visszavezet Jézus barátságához.

B

T

Megoldás:

5.

Édesanyád engedélyével így készíthetsz otthon kovásztalan kenyeret.
10 evőkanál lisztbe keverj bele késhegynyi sót, és kevesebb
mint 1 dl vízzel gyúrd addig, amíg egyneművé össze nem áll
a tészta. A víz mennyisége a liszt minőségétől is függ.
Ha pár perces dagasztás után még mindig ragad, kicsi lisztet
tegyél még hozzá. Ezután pihentesd 10 percig, majd nyújtsd
ki kb. ujjnyi vastag kerek formára, és tedd sütőpapírral
bélelt tepsibe. Lassú tűznél (150 fok) 20 percig kell sütni. Ha
vékonyabbra kinyújtod, takaréklángon palacsintasütőben is
megsütheted. Pár perc után falapáttal fordítsd meg, hogy
mindkét oldala halványbarna legyen.

ÖRÖMHÍR

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.” (Mt 5,8)
EZEN A HÉTEN…

Ne csak a szemeddel nézz, hanem a szíveddel is!
IMA

Köszönjük Jézus, hogy egészen közel kerülhetünk hozzád a szentáldozásban.

?!

KÉRDÉS−FELELET

158. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?
Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével
és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.
159. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé
változtassák át?
Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort
testévé és vérévé változtassák át.
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30. Jézus velünk is találkozik – A szentségek
Jézus feltámadása után többször megjelent a tanítványoknak,
s mennybemenetele előtt azt mondta: „Én veletek vagyok
minden nap a világ végéig!” Ez az ígéret nekünk is szól.
Jézus mindig velünk van. Életünk kiemelkedő eseményeiben
különleges módon is találkozni akar velünk. Megajándékoz
minket, hogy erősítsen, segítsen, lelkesítsen bennünket.
Mik ezek az ajándékok? Szentségeknek nevezzük ezeket. Hogy
jobban megértsük, látható jelek, mozdulatok, hallható szavak
kapcsolódnak hozzájuk, miközben Jézus természetfeletti
(nem látható, nem hallható, mégis jelenlévő) ajándékát,
kegyelmét közvetítik. Hét szentség van, köztük az első és
legfontosabb a keresztség, amely nélkül a többi nem vehető
fel.

KERESZTSÉG

BÉRMÁLÁS

EGYHÁZI REND
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A kegyelem nem
más, mint Isten élete,
működése bennünk a
Szentlélek által.

OLTÁRISZENTSÉG

BŰNBOCSÁNAT
SZENTSÉGE

1.

Lehetséges-e, hogy
valaki mind a hét
szentségben részesül
élete során?

Húzd alá a szövegben, hogy mit ígért Jézus a tanítványainak!

BETEGEK
SZENTSÉGE

HÁZASSÁG

IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

2.

3.

Kösd össze a szentséget a megfelelő meghatározással!
1. KERESZTSÉG

Megkapjuk a Szentlélek ajándékait.

2. BÉRMÁLÁS

A pap feloldozása által Isten megbocsátja
bűneinket.

3. OLTÁRISZENTSÉG

Megszabadít a bűntől, Isten gyermekévé és
az Egyház tagjává tesz.

4. BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE

Jézus testét és vérét magunkhoz vesszük
a kenyér és a bor színe alatt.

5. BETEGEK SZENTSÉGE

Krisztus segíti, erősíti a betegségben szenvedőt.

6. EGYHÁZI REND

Férfi és nő közötti életre szóló felbonthatatlan
szeretetszövetség, melyet Isten kegyelme
erősít meg.

7. HÁZASSÁG

A kiválasztott férfit pappá szentelik.

Emlékszel ezekre a tárgyakra? Mit jelképeznek? Kösd össze a jelentésükkel! Melyik
szentségnél találkozunk velük?

megtisztulás és újjászületés

erősítés a rossz elleni küzdelemben

Krisztus világossága

Krisztusba öltözött új teremtmény,
megtisztult lélek
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30. JÉZUS VELÜNK IS TALÁLKOZIK – A SZENTSÉGEK

4.

Részesültél már valamelyik szentségben? Melyikben?

5.

Három szentséget az életben csak egyszer lehet felvenni, mert eltörölhetetlen
hatásuk van. Egyszer s mindenkorra érvényesek. Melyik ez a három? Megtudod, ha
mássalhangzókkal kiegészíted a szavakat!

_E_E_ _ _ _É_
_É_ _Á_Á_
E_ _ _Á_I _E_ _

EZEN A HÉTEN…

Köszönd meg Jézusnak, hogy mindig veled van, erősít, megajándékoz a szentségekkel!
Mondj el egy fohászt naponta, minden napra jut egy szentség!
IMA

Köszönöm, hogy a keresztségben Isten gyermeke és az Egyház tagja lehetek!
Köszönöm, hogy a bérmálásban megkaphatom a Szentlélek erősítő ajándékait!
Köszönöm, hogy az Oltáriszentségben magamhoz vehetem Jézust!
Köszönöm, hogy a bűnbocsánat szentségében megszabadulhatok a bűntől!
Köszönöm, hogy a betegségben és majd az öregségben is megerősítesz!
Köszönöm, hogy papokat választasz ki, hogy vezessék és gondozzák Isten családját!
Köszönöm, hogy erősíted a házaspárokat, hogy kitartsanak a szeretetben és hűségben!

?!

KÉRDÉS−FELELET

132. Mik a szentségek?
A szentségek látható jelek, amely által az isteni életben részesülhetünk.
280. Mi a kegyelem?
A kegyelem természetfölötti ajándék: Isten élete bennünk a Szentlélek által.
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31. Tegyetek tanítványommá minden népet!
Pünkösd után az apostolok a Szentlélek erejével tanúságot
tettek Jézus Krisztusról. Az Ő haláláról és feltámadásáról
beszéltek a Jeruzsálembe zarándokló embereknek. Az ő
lelkesedésüket és hitüket látva mintegy háromezren kérték
a keresztséget, s ezzel megszületett maga az Egyház.
Az apostolokat körülvevő hívők pedig az Egyház első
tagjai lettek. A közösségben együtt imádkoztak, a
kenyértörésben együtt ünnepelték Jézus feltámadását, s
a gazdagabbak megosztották javaikat a szegényekkel. Mit
láthatott rajtuk a többi ember, hogy ennyien csatlakoztak
hozzájuk?
1. Jézus parancsa átjárta a szívüket: „Arról ismerje
meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás
iránt.” (Jn 13,35)
Mindenki szívesen tartozik olyan
közösséghez, ahol szeretik és
testvérként tekintenek rá.

Mitől volt
különleges az első
keresztények élete?

Egyszerűen „csak”
szerették egymást.

2. Jézus örömhíre megváltoztatta
életüket: ha Isten szeret minket
és megbocsátja bűneinket,
akkor elérkezett közénk az Isten
országa!
Az apostolok egész életüket az
evangélium hirdetésének szentelték.
Tanításuk és gyógyításaik nyomán
többen és többen tartottak
bűnbánatot, kérték a keresztséget,
hogy új életet kezdhessenek. Így
növekedett az Egyház.

1.

Tudod-e, hány keresztény ember él a földön? Karikázd be, szerinted melyik a helyes
szám!

10 millió

100 millió

több mint 2 milliárd
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31. TEGYETEK TANÍTVÁNYOMMÁ MINDEN NÉPET!

Szent Pál különleges módon lett Jézus tanítványa.
Hatalmas távolságokat tett meg gyalog és a tengeren
hajózva, hogy minél messzebbre eljusson Jézus örömhíre.
Kis-Ázsiából ő jutott el először Európába Krisztus tanításával.
Mivel a pogány népek között hirdette az evangéliumot, utódai
a nemzetek apostolának nevezték, bár ő maga nem tartozott
a Tizenkettő közé.

2.

Akkor ő

a

p os
13. a

t ol ?

Nézd meg alaposan a térképet, és oldd meg a feladatokat!
SZENT PÁL MISSZIÓS ÚTJAI
Róma

IT

ÁL

Tesszalonika

Filippi

1. missziós út

Antiochia
Athén

Efezus

Korintus

SZICÍLIA

2. missziós út

K IS -Á Z SI A

IA

ACHÁJA

Kolossze

Ikónium
Tarzusz

Milétusz

KRÉTA

3. missziós út

Antiochia

Míra

CIPRUS
Damaszkusz

F ÖL DKÖZI-T ENGER

Jeruzsálem

Ez a város volt Jeruzsálem után a születő kereszténység legfontosabb helyszíne,
innen indult Pál apostol a harmadik missziós útjára: .......................................................................
Pál apostol leveleket írt az általa alapított közösségeknek, melyeket a Szentírásban
olvashatunk. Keresd meg és húzd alá a következő városok nevét: Róma, Efezus, Korintus,
Filippi, Tesszalonika, Kolossze.
Szent Pál Tarzuszban született. Ha megtaláltad, karikázd be!

3.

Jézus tanításában hasonlattal írta le követőinek életét. Beszéljétek meg, mit
jelentenek ezek a mondatok!

„Ti vagytok a föld sója.”
„Ti vagytok a világ világossága.”
„Hasonlít a mennyek országa a mustármaghoz.”
„Hasonlít a mennyek országa a kovászhoz.”
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IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

4.

Neked mi lehet a küldetésed?

5.

Jézus azt szeretné, ha a szeretet behálózná az egész földet. Vigyázzunk, hogy ne
szakadjon meg a füzér! Színezd minél színesebbre a virágokat!

ÖRÖMHÍR

Te is meghívást kaptál, hogy az örömhír közvetítője legyél.
EZEN A HÉTEN…

Örülj, hogy tanítvány lehetsz! Viselkedéseddel Jézust hirdeted.
IMA

Istenünk, segíts nekünk egymást szeretni, hogy meglássák rajtunk, hogy a Te tanítványaid
vagyunk.

?!

KÉRDÉS−FELELET

90. Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?
Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy Isten országát terjesztve az örök üdvösségre
vezesse az embereket.
91. Kihez szól az Egyház küldetése?
Az Egyház küldetése minden emberhez szól.
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32. A közösség ünnepe
A zsidó nép számára a hetedik nap − melyet a tízparancsolat
szerint megszenteltek − a sabbat, vagyis a szombat volt. Ezen
a napon a zsinagógákban felolvastak a szent tekercsekből,
megmagyarázták a meghallgatott részt, zsoltárokat
énekeltek. Az Egyház születéskor, az első időkben az apostolok
szokásukhoz híven megtartották a szombatot, de másnap,
a hét első napján is együtt imádkoztak, megtörték a kenyeret
az utolsó vacsora emlékére: megünnepelték az Eucharisztiát.
Az imádságos összejövetelt szeretetlakoma zárta. Később
lassan elhagyták a zsinagógai istentiszteletet, hiszen olyanok
is Jézus követői lettek, akik nem voltak zsidó vallásúak, más
népekhez tartoztak. Az ószövetségi olvasmányokból, imákból
azonban továbbra is merítettek.

1.

Az evangéliumok
szerint Jézus is
tanított a názáreti
és a kafarnaumi
zsinagógában.

Az első keresztények miért a hét első napján ünnepelték az Eucharisztiát?

Mert ezen a napon
Nálunk is ez
az ünnepnap!

2.

Mi a különbség és a hasonlóság a zsinagógai összejövetel és
a mai szentmise között? Kösd össze a szavakat a megfelelő
rajzzal! Van, ami mindkettőhöz kapcsolható.

zsoltározás
ének
Miatyánk
könyvtekercs

102

szentáldozás
olvasmány
tanító magyarázat
Eucharisztia

IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

A szentmisének a mai formája lassan alakult ki, sokat változott a századok
folyamán. A legfontosabb része azonban mindig ugyanaz maradt: az átváltoztatás
szavai, melyeket Jézus mondott az utolsó vacsorán. Ez a szentmise lényege,
középpontja, hiszen Jézus maga jön el közénk elrejtve a kenyér és a bor színe alatt.
Az egész ünneplés erre irányul, ezt készíti elő.
A bevezető részben bűnbánatot tartunk, hogy
megtisztulva vehessünk részt a szentmisén.
Jézus irgalmáért könyörgünk, majd a
Szentháromságot dicsőítjük a Glória énekével.
A szentmise két fő része a szószékhez
(ambóhoz) és az oltárhoz kapcsolódik.
I. A szószékről hangzanak el a szentírási részek,
Jézus örömhíre és a szentbeszéd, majd együtt
megvalljuk hitünket. Ez a tanító rész.
II. Az áldozati részben a pap az oltárnál
bemutatja az áldozatot. Az Oltáriszentségben
közöttünk lévő Jézust mint a mi feláldozott
húsvéti bárányunkat, felajánlja a mennyei
Atyának.
Közösen elimádkozzuk az Úr imáját.
Végül azok, akik voltak elsőáldozók, és
felkészülten vettek részt a szentmisén,
magukhoz vehetik Jézus testét, áldozhatnak.
A szentmise áldással zárul.
A szentmisében titokzatos módon, de
valóságban jelen van Jézus, velünk ünnepel,
táplál minket. Ő ad erőt a közösségnek, hogy
egymást segítve, lelkesítve a hétköznapokban
is Isten útján járhassunk.

3.

Húzd alá a szövegben, hogy a szentmise melyik része nem változott az
évszázadok alatt! Kösd össze a képeket a megfelelő mondattal!
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32. A KÖZÖSSÉG ÜNNEPE

4.

5.

Melyik fő részhez tartozik? Írd a megfelelő rajzba a szavak sorszámát!
1) átváltoztatás

2) evangélium

3) olvasmányok

4) szentáldozás

5) szentbeszéd

6) zsoltározás

Húzd alá kék színnel a szentmise azon részeit, amikor állunk, sárgával, amikor
térdelünk, zölddel, amikor ülünk!
ÁTVÁLTOZTATÁS
SZENTBESZÉD

OLVASMÁNY

EVANGÉLIUM

BŰNBÁNAT

ÁLDÁS

DICSŐSÉG

ÖRÖMHÍR

Jézus azt ígérte: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,20)
EZEN A HÉTEN…

Szent Ágoston azt mondta: Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Bátran és lelkesen énekeld a közös
énekeket a szentmisén!
IMA ÉS ÉNEK

Dicsérd, lelkem, dallal a nagy Úristent, alleluja!

?!

KÉRDÉS−FELELET

167. Ki áldozhat?
Az áldozhat, aki testileg és lelkileg is felkészült Jézus fogadására.
162. Melyek a szentmise fő részei?
A szentmise fő részei a tanító és az áldozati rész.
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33. Mária, hajnali szép csillag
Mária, Jézus édesanyja hitben és szeretetben előttünk
járt az Istenhez vezető úton. Életéről leolvashatjuk, hogy
milyen csodálatos terve van velünk is az Úrnak.
Istennek minden
emberrel terve van,
te sem véletlenül
vagy a világon.
Olyasmit bízott rád,
amit senki más nem
tud beteljesíteni,
csak te.

Ez volt
Isten eredeti
szándéka minden
emberrel!

Mária már testestül-lelkestül a mennyben él.
Különlegesen tiszteljük őt, mert példája és értünk való imádsága közelebb visz
minket Jézushoz.

1.

Emlékszel még rá, hogy mit mondott a Szűzanya a szolgáknak a kánai menyegzőn?
Nekünk is ugyanazt mondja! Írd át a betűket!

TEGYÉTEK MEG, AMIT JÉZUS MOND!
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33. MÁRIA, HAJNALI SZÉP CSILLAG

Ahogy Jézus a kánai menyegzőn jónak látta, hogy meghallgassa
Mária kérését, úgy most is meghallgatja az ő értünk mondott imáját.
Mária mindig Istennek kedves módon imádkozik értünk. Évszázadok
óta sok keresztény tapasztalta Mária segítségét.

2.

Ha valaki
másokért
imádkozik, az t
közbenjárásnak
nevezzük.

Melyik imádsággal köszöntjük leggyakrabban a Szűzanyát?
Írd be a hiányzó betűket a virágokba!

Ü
M
3.

A köszöntés első szavait megtalálod a Szentírásban. Kik köszöntötték így először
Máriát? Írd ide!

G ................................................... ...............................................
E ....................................................................................................

4.

Nézd meg a két képet! Gondold végig, hogy hogyan felelt Isten kérésére Éva és
hogyan Mária! Mi lett a következménye a döntésüknek?

5.

Máriát új Évának is nevezik. Vajon miért? Írd ide!

Mert ő ............................................................................................... Istennek.
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IV. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL

6.

Mária életének melyik eseményéhez kapcsolódnak az alábbi személyek vagy tárgyak?
Írd a rajzok mellé a megfelelő számot!

1. Isten elküldte hozzá angyalát.
2. Meglátogatta idős rokonát,
Erzsébetet.
3. Világra hozta a kis Jézust.
4. Részt vett Jézussal a kánai
menyegzőn.
5. Ott állt Jézus keresztje alatt.
6. Pünkösdkor együtt imádkozott és
várta a Szentlelket a tanítványokkal.
7. Testestül-lelkestül a mennyei
dicsőségben él.

NE

GA
LA

CS

IL

T EN

K

Régen a tengerészek a csillagok alapján tudtak tájékozódni tengerjáró útjuk során.
Ehhez kapcsolódik Máriának az egyik szép elnevezése. Fejtsd meg, hogy mi az! Miért
kaphatta ezt a nevet?
GER

7.

ÖRÖMHÍR

Istennek nagyszerű terve van veled!
EZEN A HÉTEN…

Kérd Mária segítségét, hogy Isten terve a te életedben is megvalósuljon! Imádkozd el a héten minél többször az Üdvözlégy
Máriát! Színezz ki annyi rózsát, ahányszor ezt megtetted!
IMA

Imádkozz érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

?!

KÉRDÉS−FELELET

377. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük.
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34. Életünk a szeretet kalandja
Mennyei Atyánk mindannyiunkat szeretetből és szeretetre teremtett.

Ők mindannyian a szeretetre tették rá az életüket.
Azt a módot, ahogyan a szeretetet megéljük az életünkben,
hivatásnak is nevezzük. Isten mindenkinek ad hivatást:
néhányakat papnak, szerzetesnek hív, többeket családos
életre.

A hivatás szónak
többféle jelentése is
van. Ez az egyik.

A szeretethez hozzátartozik az is, hogy áldozatot hozunk
egymásért: nem csak a magunk javát keressük, hanem a
másikét is. Életünk enélkül csak önzés lenne!

Akinek a családi élet a hivatása, azt Jézus elsősorban arra hívja, hogy szeresse a
hitvesét, és arra, hogy szeresse a gyermekeit. A családos emberek rokonaik körében
élnek, és sok jót tesznek az emberek között munkájukkal is.

1.

Pótold a hiányzó szavakat!
MEGÁLDOTTA

FÉRFINAK

NŐNEK

TERMÉKENYEK

Isten az embert .................................. és ........................................... teremtette.
................................................... őket: „Legyetek ....................................................
és töltsétek be a földet!”
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Jézus a jó Pásztor, mennybemenetele után pásztorokat rendelt népe élére, hogy
vezessenek minket Isten útján. Az első pásztorok az apostolok voltak. Az ő utódaik
a püspökök és a papok. Akinek a papság a hivatása, azokat Jézus arra hívja, hogy
szeretettel szolgálják Istennek rájuk bízott népét. Az ő imájuk által jön közénk Jézus
az Eucharisztiában és nekik adta át Jézus bűnbocsátó hatalmát a szentgyónás
szentségében. A római katolikus egyházban a papok nőtlenséget fogadnak. Nincs
saját családjuk, szívük egészen Istené és utána a közösségé, akit szolgálnak.

2.

3.

Emlékszel, hogy feltámadása után Jézus mivel bízta
meg Pétert a tóparton? Írd ide!

Jézus miért kérdezte
meg háromszor
is Pétertől, hogy
szereti-e Őt?

A papok nem bárányoknak, hanem embereknek a pásztorai. Ezért
lelkipásztoroknak is nevezzük őket. Minek mi a megfelelője? Húzd
össze!

A szerzetesek és szerzetesnővérek is Istennek adják szívük minden szeretetét úgy,
mintha azt a házastársuknak adnák. Ezért nekik sincs saját családjuk. Közösségben
élnek, együtt imádkoznak, és különféle módon szolgálják az embereket. Vannak
olyan férfi szerzetesrendek, akik között sokan papok is egyben.

4.

Ismersz pap bácsit vagy szerzetest, szerzetesnővért? Ha igen, írd ide a nevüket!
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34. ÉLETÜNK A SZERETET KALANDJA

5.

Vannak olyan szerzetesek, akiket a ruhájukról fel lehet ismerni.
Kösd össze az összetartozókat!
1. A ferencesek barna csuhában járnak,
az övükön három csomó van, mert
hármas fogadalmat tesznek.
2. A domonkos nővérek ruhája fehér, a
fátyluk fekete. Az igazságot hirdetik,
ami feketén–fehéren kiderül Jézus
tanításából.
3. A Szeretet misszionáriusainak ruhája
indiai szári. Teréz anya nővérei
Indiában kezdték először szolgálni a
betegeket és a haldoklókat.
4. Vannak olyan szerzetesek, akik
hétköznapi ruhában járnak.
Néhányukat a jelvényükről fel lehet
ismerni.

6.

Tanultál már néhány szerzetesrendről a hittanórán. Egészítsd ki a mondatokat!
Don Bosco a sz.........................................................................,
Szent Ignác a j.......................................................................... rend alapítója.

EZEN A HÉTEN…

Köszönd meg Istennek a szüleidet! Imádkozz a papokért és a szerzetesekért!
IMA

Köszönöm, Uram, hogy a sokféle hivatás mind egymásért van!

?!

KÉRDÉS−FELELET

108. Kik a szerzetesek?
A szerzetesek azok a közösségben élő férfiak, akik a szegénység, tisztaság és
engedelmesség fogadalmával Istennek és népének szolgálatára szentelik magukat.
212. Kinek van papi hivatása?
Annak a fiúnak van papi hivatása, akinek lelkében Isten kedvet ébreszt a papi életre és
szolgálatra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál.
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35. Összefoglalás
IV. Közösség Jézussal
1.

Tedd sorrendbe az eseményeket!
Jézus az utolsó vacsorán átváltoztatta a kenyeret és a bort testévé és vérévé.
Péter megtagadta mesterét.
A hívek összegyűltek imádkozni és megtörték a kenyeret.
Jézust elfogták.
Két tanítvány Emmausz felé menve találkozott a feltámadt Jézussal.
Jézus meghalt a kereszten.
Jézus visszament az Atyához.
Jézus feltámadt a halálból.
Jézus elküldte a Szentlelket.

2.

Sok idegen eredetű szót ismersz már. Mit jelentenek? Kösd össze a megfelelőket!
Találsz köztük egyet, amelyről még nem beszéltünk. Melyik az?
EUCHARISZTIA
GLORIA
TABERNÁKULUM
SABBAT
AMBÓ

SZENTSÉGHÁZ
SZOMBAT
KÜLDETÉS
SZENTELT BALZSAMOS OLAJ

MISSZIÓ

SZERZETESI RUHA

KRIZMA

OLTÁRISZENTSÉG (HÁLAADÁS)

HABITUS

3.

DICSŐSÉG

SZÓSZÉK

Melyik szentséget juttatják eszedbe az alábbi szavak? Írd melléjük!
FELOLDOZÁS
HOLTOMIGLAN
ÚJJÁSZÜLETÉS
NAGYKORÚSÁG
APOSTOLUTÓD
BETEGSÉG
ÁLDOZÁS
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4.

Hogyan hívták a szentmisét kezdetben? Segít a rajz.

5.

Írd be a számokat a megfelelő helyekre! Egy számot többször is felhasználhatsz.
1

2

3

7

12

40

50

______ Isten van, benne ______ személy.
Isten a ______. napot pihenésre szánta.
Jézus ______ apostolt hívott meg, hogy kövessék Őt.
Az Isten iránti szeretetet a tízparancsolat első ______ parancsa fogalmazza meg.
A felebaráti szeretetet a további ______ parancs szabályozza.
A nagyböjt ______ napból áll a vasárnapokat leszámítva.
Jézus halála után a ______. napon támadt fel.
Jézus feltámadása után ______ nappal ment föl az Atyához.
A feltámadás után ______ nappal szállt le a Szentlélek az apostolokra.
______ szentség van.
A szentmise ______ fő részből áll.

6.

Egészítsd ki a mondatot!

Mária ……………….........................-lelkestül a …………………................…………….…………. van.
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7.

Írd be a négyzetekbe a megfejtést, majd a kiemelt betűket összeolvasva
megtudod, hogyan nevezzük Mária mennybevételének ünnepét.
1. Szűz Mária édesanyja 2. Ide menekült a Szent Család 3. A harmadik bölcs népies neve
4. Szűz Mária édesapja 5. Megjelent Máriának 6. Utat mutatott a bölcseknek
7. A Kisjézus „bölcsője” 8. Pásztorok őrzik

1
2
3
4
5
6
7
8
A megoldás:

8.

Melyik hivatásra jellemző? Írd be szavakat, majd a rajzok számát a táblázat
megfelelő oszlopába!

fogadalom
HÁZASSÁG

1)

esküvő
PAPI HIVATÁS

felszentelés
SZERZETESI HIVATÁS

5)

2)

6)
4)
3)
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36. Hálát adok...
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