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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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Hosszabb bevezetés
szülőknek és lelkipásztoroknak
amiért ezt a könyvet írtam
Hívő katolikus családban születem és nőttem fel. Kiskoromtól kezdve szívesen jártam
szentmisére szüleimmel és testvéreimmel. Minden misén, amelyem részt vettem áldozni is
mentem, és egy-két havonta a szentgyónásomat is elvégeztem.
Nem emlékszem arra, hogy mikor voltam először szentmisén, de arra igen, mikor nem
mehettem először vasárnapi misére. 5 éves voltam, amikor egyszer beteg voltam, és
szombaton este édesanyám azt mondta, hogy holnap nem jöhetsz el a templomba, itthon
fogsz maradni, mert nem foglak felkelteni. Reggel akkor ébredtem fel, amikor testvéreim
hazaérkeztek. Valóban itthon hagytak.
Akkoriban a 2. osztályos gyerekeket készítették fel elsőáldozásra. Én nem akartam
addig várni, mert a szüleim és idősebb testvéreim minden vasárnap áldoztak. Amikor már a
bátyám is mehetett áldozni, nekem továbbra is a helyemen kellett maradnom. Amikor pedig
megkérdeztem, hogy miért nem mehetek áldozni, azt válaszolták, még nem voltál
elsőáldozó, nem is tudsz mindent, amit ahhoz tudni kellene. Még csak elsős voltam, ezért
egy évet még várnom kellett volna. Ebbe azonban nem nyugodtam bele, és megkértem
anyámat, hogy engem külön tanítson. Nem volt nehéz dolga, így sikerült elérni, hogy elsős
koromban legyek elsőáldozó. Ma már nem is emlékszem arra a napra, csak az emléklapról
tudom, hogy mikor voltam elsőáldozó, de azóta járok rendszeresen áldozni.
Budapest ostroma idején, a háború végén a bombázások miatt le kellett költöznünk a
pincébe, az óvóhelyre, hogy biztonságban legyünk. Még a templomban sem volt mise, ezért
a plébánia papjai jártak házról-házra, és ott az óvóhelyen miséztek és gyóntattak. Hozzánk
Pál atya járt, az egyik nap azonban hiába vártuk. Estére már szomorúan gyanítottuk, hogy
valami baj történt. Valóban. Aznap délelőtt, amikor az egyik házból a másikba ment, mellette
csapódott be egy akna, és ő hívatása teljesítése közben életét vesztette. Hosszú ideig nem
volt szentmisénk, nem mehettünk áldozni. Ekkor indultam el a papi hivatás felé.
Papp Kálmán püspök úr szentelt pappá 1958-ban. 10 év múlva a magyar püspöki kar
egy hittankönyv pályázatot írt ki. Munkatársaimmal eredményesen pályáztunk, így lettem az
Elsőáldozók könyvének írója. Doktori értekezésemet az elsőáldozási felkészítésről írtam.
Ezt követően egyre több előadást tartottam ebben a témában. 1988-ban lettem Győrött
főiskolai tanár, tanítottam pedagógiát és katektikát, és jegyzetet írtam hozzá.
Természetesen „főállásban” gyakorló lelkipásztor voltam, igen sok gyereket készítettem
fel elsőáldozásra. Közben országos vita alakult ki, hogy mikor legyen a gyerekek
elsőáldozása, és a lelkipásztorok többféle megoldással is próbálkoztak. A sok vitával
kapcsolatban sorra veszek néhány megfontolandó kérdést.
Az elsőáldozási felkészítés szerepe a hit fejlődésében,
az első gyónás és áldozás kora
Az első gyónás és áldozás felkészítésének elvi kérdései
szorosan kapcsolódnak a gyermek hitének fejlődéséhez. A
gyermekkeresztelés általánossá válása vetette fel azt a kérdést,
hogy a megkeresztelt gyermekek mikor legyenek elsőáldozók.
Erre a kérdésre nagyon sok, egymástól eltérő választ adtak az
elmúlt évszázadokban.
Ebben a kérdésben Szent X. Piusz pápa Quam singulari
decrétumával 1910-ben világos rendelkezést adott ki, ám a
lelkipásztori megfontolások ennek a rendelkezésnek különféle
magyarázatát adták. Ezért a katekézis kérdéseit szabályozó
római rendelkezéshez – (latin nevének rövidítése: DCG) –
hozzáfűztek egy kiegészítést, melyben X. Piusz pápa
rendelkezését magyarázták, és alkalmazták a mai időkhöz.
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A DCG-hez kapcsolt kiegészítés az értelem használatának korát a hetedik életév körül határozza
meg, és úgy rendelkezik, hogy az első gyónást nem lehet az elsőáldozás utánra halasztani. „Attól azonban
óvakodni kell, hogy túlságosan fölé emeljék a korhatárt ennek az egyébként nem szigorúan megállapított
hetedik évnek… A gyermek arra a vágyra is rádöbben, hogy bocsánatot kapjon, de nemcsak szüleitől,
hanem Istentől is… Ha a gyermek megkapta a megfelelő katekézist, a gyónás nem zavarja meg lelke
fejlődését… Az a gyakorlat, hogy a gyermekeket nem engedik gyónni, vagy hogy nem oldozzák fel őket,
miután értelmük használatára eljutottak, mindenképp elvetendő, és nem helyettesítheti a szentségi gyónást
semmiféle bűnbánati liturgia, vagy közös bűnbánati ájtatosság.”
Az egyértelmű római rendelkezést a lelkipásztori megfontolások is alátámasztják. Ha
hozzájárulnánk ahhoz, hogy gyónási felkészítés és gyónás nélkül legyen az elsőáldozás,
akkor sajnos igen sok olyan gyerek lenne, akit soha nem készítettek fel a szentgyónásra.
Nem igaz az a félelem sem, hogy a gyónás megzavarja a gyermeket. Ilyet csak az állíthat,
aki nem tud arról az örömről, amelyet Jézus bűnbocsátó szeretetének megtapasztalása
jelent. Aki ismeri a gyermekek lelkivilágát, az tudja, hogy a gyermek is elvezethető a
bűnbánó lelkületre, anélkül, hogy bármiféle kára származna belőle. Csak az félti a
gyermeket a gyónástól, aki saját maga sem tudja, hogy az valóban mire való, hogy az Úr
Jézusnak ez az egyik legnagyobb ajándéka. Úgy tűnik, mintha egyesek már nem fogadnák
el az elvet: „Roma locuta, causa finita.” – Róma döntött, az ügy le van zárva.
Azt sem fogadhatjuk el, hogy a gyerekeket felkészítik a szentgyónásra, de áldozni még
nem engedik, csak később, miután arra külön felkészítették. Ez a két felkészítés nem
választható el egymástól. Aki elég érett arra, hogy szentgyónását elvégezze, az már arra is
érett, hogy áldozni menjen, milyen alapon tilthatja meg ezt nekik bárki. Az áldozáshoz
szükséges ismeretek elsajátítása nem okoz több gondot, mind a gyónási ismereteké. Nem
igaz, hogy az áldozás mellett elsikkad a gyónás élménye, ha az első gyónást megelőző
ünnepélyes bűnbánati liturgiában megfontoljuk, hogy milyen nagy ajándék nekünk a
bűnbocsánat szentsége, hogy Jézus nekünk is személyesen megbocsátja bűneinket.
Az sem mindegy, hogy mikor van az elsőáldozás. Meggyőződésem, hogy a mai
világban egy értelmes gyerek, aki már a legkülönbözőbb „kütyüket” tudja használni, elég
értelmes ahhoz, hogy 6-7 éves korában egy tanév alatt elsajátítsa mindazt, amit a
szentáldozáshoz, illetve a gyónáshoz tudnia kell. Természetesen az elsőáldozás utáni
hittanórákon tovább kell folytatnunk a gyermekek eukarisztikus nevelését.
A gyermekek hite szempontjából is
fontos a korai elsőáldozás. A mai
informatikai
dömpingben
sokan
elvesztik kíváncsi érdeklődésüket, ezért
már rácsodálkozni sem tudnak Isten
teremtett világának nagyszerűségére,
így arra sem, hogy milyen jó, hogy
Jézus szeret minket. Ők egyre
nehezebben tudnak csendben lenni,
magukban elgondolkodni, és ezért nem
is tanulnak meg imádkozni, mert nem
tanítottuk meg őket odafigyelni Jézusra,
így Isten szeretetének élményét sem
tapasztalják meg
Így lesz az imádkozásból szép szövegek elmondása, hitük ismeretei pedig csak vallási
fogalmak összessége lesz, és nem Isten szeretetének elfogadása és tudatos viszonzása.
Biztos, hogy egyre nehezebb a gyerekekkel foglalkozni, de ha 6-7 éves korukban nem
tanítjuk meg őket imádkozni, csendben lenni és Jézusra figyelni, akkor később ezt aligha
fogják megtanulni. A kötelező iskolai hitoktatás, a hittanóra így már nem lesz hitébresztés,
csak vallási ismeretek „feldolgozása”.
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Lehetséges, hogy a korai szentáldozás után a nem hívő családok több gyermeke ki fog
maradni a hittanórákról, de akkor sem az a baj, hogy nem tanult elég hittant, hanem az,
hogy már gyerekkorában elszakadt a keresztény közösségtől. Nem az elsőáldozás korát
kellene egyre magasabbra tenni, hanem a közösségépítést kellene előbb elkezdeni azzal,
hogy az iskolai hittanórán kívül az elsőáldozásra készülőknek a plébánián is tartsunk
minden héten egy-egy közösségi foglalkozást.
A 9-10 éves korú gyermekek elsőáldozást azért is tartom későinek, mert ebben az
esetben a 8-9 éves, arany-gyerekkorban lévő gyerekek megszokják, hogy úgy mennek
misére, hogy nem is áldozhatnak, még akkor sem, ha közben már ministrálnak. Pedig ők is
képesek lennének akár egy tanév alatt elsajátítani mindazt, amire szükségük lenne. Ha
mégis a kamaszkor kezdetéig várunk, akkor megfosztjuk őket az Úr Jézussal való korai
személyes találkozástól, aki még az apostolokat is megrótta:

Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét. Amint ezt a tanítványok
meglátták, elutasították őket. Jézus azonban magához hívta a gyermekeket, és így
szólt: „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, és ne tiltsátok meg nekik, mert
ilyeneké az Isten országa.” (Lk 18,15-16)
Vannak plébániák, ahol az elsőáldozást a tanév végén tartják. Ennek egyik
következménye, hogy az első áldozás sok gyerek számára egyben az utolsó is. A nyári
szünetben az a legtöbb gyerek, akinek a szülei nem járnak templomba, az egyedül nem fog
elmenni szentmisére, és egész nyáron nem járt áldozni, akkor a következő tanévben sem
fog. Ezért célszerű az elsőáldozást a húsvét utáni vasárnapon megtartani, hogy legyen még
néhány hét a minden szentmisén való szentáldozás „begyakorlására”, és a tanév végéig
legalább egyszer még elvégezze szentgyónását. Ha az elsőáldozást a húsvét utáni első
vasárnap tartjuk, akkor a helyszíni próbára a húsvét utáni kedd a legalkalmasabb időpont,
mert akkor minden évben iskolai tanítási szünet van.
Amikor plébános lettem, a tanév kezdetére tettem az elsőáldozást. A gyerekeknek a
tanév végén kellett „levizsgázniuk a hittan tananyagból”, és a közvetlen, intenzív felkészítést
a nyári szünet utolsó hetére tettem. A gyerekeknek hétfőtől kezdve minden nap de. 9-től 12ig és du. 3-tól 5-ig tartottam foglalkozást. Délelőtt a legfontosabb ismereteket frissítettük fel.
Ezután tízórai szünet tartottunk tízóraival és játékkal. A tízórai elkészítését egy hitoktatóm
és néhány templomba járó 8. osztályos leány vállalta. A következő órában a tízórai készítő
lányok 3-4 fős csoportokkal gyakorolták be a fontosabb „szövegeket”, és a saját szavaikkal
való imádkozást. A következő szünet után átmentünk a templomba próbálni. Délután ismét
egy órás közös óra volt, ezalatt elkészült az uzsonna. A szünetben ismét volt rövid közös
játék. Ezt ismét csoportfoglalkozás követte, közben átvittem egy-egy csoportot a
templomba, gyónási próbára. A gyerekek szombaton délután jöttek gyónni hozzátartozóik
kíséretében, akiknek ekkor szintén jó alkalmuk volt elvégezni szentgyónásukat. Az
elsőáldozást a nyári szünet utolsó vasárnapján tartottuk, s a következő héten már megvolt
az első iskolai hittanóra is. A gyerekek roppant élvezték ezt a heti programot, élményeiket
elmesélve több osztálytársuk is jött, hogy majd ők is szeretnének elsőáldozók lenni.
Az egyik évben erre az egyhetes előkészületre egyik
hitoktatóm elhozta 5 éves unokáját, aki nemcsak roppant
értelmes volt, hanem a szüleivel együtt rendszeresen járt
templomba. A gyerek elém állt, és azt mondta nekem:
„Szeretnék én is elsőáldozó lenni”. Eszembe jutott saját
gyerekkori kívánságom, hogy mennyire szerettem volna én
is rendszeresen áldozni, és eszembe jutott Szent X. Piusz
pápa esete, amikor egy odalopakodó gyerek hasonló
kérésének nemcsak eleget tett, hanem kiadta az előbb
említett pápai rendelkezést. A gyerek kérésének én is eleget
tettem.
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Ha egy ilyen gyerek hívő és gyakorló katolikus családban él, akkor minden további
nélkül egyedül is fel lehet készíteni őket a szentáldozásra és a szentgyónásra. A szülőknek
senkitől sem kell engedélyt kérniük ahhoz, hogy gyermekük meggyónjon és rendszeresen
áldozni menjen, de jól teszik, ha lelkipásztorukkal megbeszélik a dolgot, aki „levizsgáztatja”
a gyereket és meg is gyóntatja. (Az elsőáldozási vizsga kérdéseit a függelékben találhatjuk
meg.) Természetesen, amikor osztálytársai elsőáldozók lesznek, ő is álljon közéjük, és
járjon velük együtt a felkészítő csoportba, legyen közösségük tagjává és jó példájává.
A katekumenális jellegű katekézis nevelési és oktatási célja, hogy minden tanítvány
személyesen megtérjen. Ne felejtsük el, hogy még a hívő családban felnövő gyermekeket is
el kell vezetnünk az életkoruknak megfelelő szintű személyes megtérésre, hogy Jézust
megismerve megszeressék, és higgyenek benne. Maga az elsőáldozási felkészítés már
feltételezi a gyermekek élő hitét, imádságos életét. Csak az tud ugyanis valóban hinni Isten
bűnbocsátó szeretetében, csak az tud hinni az Örök Életet adó Kenyérben, aki már
megismerte és megszerette Jézust, aki életkorának megfelelő szinten valóban hisz benne.
Ezek után már egyértelmű a válasz: azt lehet
felkészíteni az elsőáldozásra, akinek élő hite van,
illetve addig tart a felkészítés, amíg el nem jutunk
Jézus ismeretére és szeretetére.
Ennek a katekumenális katekézisnek első
feladata: megismertetni a gyerekekkel az Úr Jézust,
az Ő tanítását úgy, hogy „kedve legyen hozzá” és
eldöntse: valóban érdekli, és Jézus tanítványa akar
lenni, vállalja a felkészülést.
Az iskolai heti 1-1 hittanórának missziós jellegű
katekézissé kell válnia, amelynek nevelési célja a hit
ébresztése és növelése keresztény katolikus hitünk
bemutatása által, figyelembe véve a felnövő fiatalok
életkori sajátosságait és környezeti adottságait.
Ennek a nevelési célnak alárendelt oktatási célja a
keresztény hit értékeinek bemutatása, a katekézisen
résztvevők életkori helyzetének megfelelő szinten.
A szentségekre felkészítő katekézis mindig a plébániákon történik, de azon csak azok
vehetnek részt, akik beiratkoztak az iskolai katekézisre. Kezdettől fogva nyilvánvalóvá kell
tennünk tanítványaink számára, hogy az iskolai katekézisen való részvétel önmagában
senkit sem készít fel a szentségek felvételére, sem a keresztelésre, sem az elsőáldozásra
és gyónásra, sem pedig a bérmálásra. A heti egy iskolai hittanórára járó gyerekeknek pedig,
az iskolai órán kívül, a tanév elejétől kezdve részt kell venniük a plébániai katekézisen is. A
szülőket is időben kell tájékoztatnunk, hogy gyermekeik csak akkor lehetnek elsőáldozók, ha
az iskolai hittanórán kívül részt vesznek a vasárnapi szentmisén, és a plébániai katekézisen.
Örülnék, ha ezt a könyvet minden elsőáldozásra készülő gyerek megkapná, hiszen
ezen a bevezetésen kívül a könyv elsősorban nekik szól, nekik készült.

Győr, 2020. május 17-én,
elsőáldozásom 78. évfordulóján,
a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus évében.

Dr. Rédly Elemér
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Jézus Mennyei Atyánk ismeretére és szeretetére tanít
Jézus örömhíre
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit
szemléltünk, és kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent. Mi
láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál
volt, és megjelent nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy
ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és
Fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és örömünk teljes
legyen. (1Jn 1,1-4)
Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket
Jézus azt tanítja a Mennyei Atyáról, hogy ne féljünk tőle, hanem szeressük őt, mert Ő
mindenkinél jobban szeret minket. Ő, aki mindig igazságos, nem büntet meg senkit, csak
azok bűnhődnek miatta, akik életük végéig visszautasították irgalmas szeretetét.
Mennyei Atyánknak sok neve van: Ő a jó Isten, a Teremtő, a Gondviselő... Ő a
Szeretet. Akkor szeretjük Őt, ha megtartjuk parancsait és teljesítjük akaratát, ha szeretjük
embertársainkat. Szeretetünket azzal is megmutatjuk, hogy mindig tisztelettel és szeretettel
beszélünk Róla.

Isten szava: Isten nevét hiába ne vedd! (Ez Isten 2. parancsolata)
Sajnos nem mindenki szereti a Mennyei Atyát. Sokan nem ismerik hitünket, és ezért
ostobaságokat mondanak, és tiszteletlenül beszélnek Istenről és hitünkről, mert nem tudják,
hogy Mennyei Atyánk mennyire szeret minket, és bűneik miatt félnek tőle. Mások azért nem
szeretik, mert nem hisznek Jézusban, az Ő feltámadásában.
Mi azonban örülünk, hogy megismerhetjük Jézust, és szerethetjük Mennyei Atyánkat.
A Mennyei Atya mindenkit szeret? – Igen. – Azokat is szereti, akik nem vallásosak, akik nem
hisznek Jézusban? – Igen. – Akkor miért imádkozzak, miért járjak templomba, ha úgyis szeret? – Nem
azért imádkozunk, nem azért járunk templomba, hogy a Mennyei Atya szeressen, hanem hálából.
Azért, mert Ő már akkor szeretett minket, amikor még nem tudtunk róla semmit.

Mennyei Atyánk a világ teremtő Ura
A világot Isten teremtette!
Ő akarta, hogy legyen a világ: a Nap, a Hold, a
csillagok, a Föld, hegyek, folyók, fák, virágok és
állatok. Ő tervezte meg az egész világot, és azt meg
is teremtette.
Hogyan teremtette?
Csak akarta, hogy legyen, és minden úgy lett,
ahogy megtervezte. Az Ő akaratából van tehát az
egész világ, s ebben a világban minden úgy fejlődik
és alakul, ahogy Mennyei Atyánk előre megtervezte.
Mennyei Atyánk akaratának, törvényeinek minden
engedelmeskedik. Övé az egész világ, Ő a világ Ura,
Teremtője, Ő a mi gondviselő Mennyei Atyánk.
Hogyan készül a homokvár? És a házak? A homokvárat gyerekek építik. Kell hozzá homok meg
víz. E nélkül nem tudnának homokvárat építeni. A házak építéséhez szükség van téglára, mészre,
cementre, fára és még sok más anyagra, meg szerszámra. Hozzáértő emberek, kőművesek, ácsok,
szerelők és még sokan dolgoznak, építik a házakat. De mindezeken kívül kell még valami: egy
építészmérnök, aki a ház terveit elkészíti, s akinek tervei szerint épül a ház. Honnan vannak a hegyek,
a völgyek a Nap, a Hold és a csillagok? Talán maguktól lettek? Nem! A világot Isten teremtette!
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Mennyei Atyánk ajándékai
Láttál már virágzó rétet, virágzó gyümölcsfákat? Jártál már állatkertben? Mennyi
szépséget és érdekességet látunk a világban. Hiába azonban a sok szép virág, hiába a világ
minden érdekessége, ha nincs aki azt felismerje, aki örülni tud minden szépnek és jónak. A
világban a legcsodálatosabbak mi vagyunk, az emberek. Szemünk, fülünk, kezünk, lábunk,
szóval az egész testünk az állatvilághoz tesz minket hasonlóvá. Mi is lélegzünk,
táplálkozunk, szaladgálunk, mint az állatok. De van bennünk valami, ami az állatok világa
fölé emel minket. Ez a mi értelmünk és szabad akaratunk.
A kiskutyának, bármennyire is kedveled, nem mondhatsz mesét, mert nem érti meg.
Nem adsz neki ajándékba virágot, mert nem tud vele mit kezdeni. Nincs esze ahhoz, hogy
felismerje a világ szépségét. Nem tudna örülni annak, hogy virágot kapott tőled ajándékba.
Nekünk embereknek azonban van értelmünk, és fel tudjuk ismerni, milyen szép és
nagyszerű ez a világ. Meg tudjuk érteni, hogy ezt a világot a Mennyei Atya adta nekünk, aki
szeret minket. Milyen jó nekünk, hogy Mennyei Atyánk ajándékaiból is megérezzük, hogy Ő
mennyire szeret minket, és hogy mi viszontszerethetjük Őt.
Milyen szép ez a virágoskert! Ki csinált benne ilyen szép rendet? – kérdezi a vendég a kertészt. –
Én terveztem az egészet, s mindent úgy ültettem el, hogy amikor a virágok kinyílnak, minden ilyen szép
legyen. – Igen, látszik, hogy ért hozzá, mert ahol ilyen rend van, ott van valaki, aki ezt kigondolta. – Így
van ez kérem mindenütt a világon! – Hát ezt meg hogyan gondolja? – Úgy, hogy bármerre nézünk, akár
a csillagok világába, akár a parányi növények és állatok életébe, mindenütt rátalálunk arra a rendre és
törvényszerűségre, amit a Mennyei Atya megtervezett, amikor a világot teremtette, és amely alapján a
világ ma is fejlődik.

Mennyei Atyánk gyermekévé fogad
Akkor leszünk Isten gyermekei, amikor
megkeresztelnek
minket.
A
keresztség
szentségében új életre születünk, Isten szívünkbe
költözik. Kegyelmével megszabadít minden bűntől,
Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz.
Akiben Isten él, az úgy él, mint Jézus: szereti
a Mennyei Atyát és az embereket. Erre az életre a
bennünk lakó Isten kegyelme tesz minket képessé,
aki
megvilágosítja
eszünket,
megerősíti
akaratunkat, és örömmel tölti be szívünket.

Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s
Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és
benne fogunk lakni. (Jn 14,23)
Ez az új élet az istengyermeki, kegyelmi élet, természetfeletti ajándék: a három
személyű egy Isten bennünk lakik, és vezet minket. Mennyei Atyánk szeretettel gondoskodik
rólunk, mindig jót akar nekünk, még akkor is, ha nehéz dolgokat kíván tőlünk parancsaival.
Ő úgy gondoskodik rólunk, hogy kegyelmével minden segítséget megad nekünk ahhoz,
hogy Jézus tanítása szerint tudjunk élni, hogy végül földi életünk után eljussunk hozzá a
boldog Örök Életre.
Mennyei Atyánk gondviselő szeretetébe kell bekapcsolódnunk nekünk is azáltal, hogy
szeretjük és segítjük embertársainkat, és azzal, hogy becsülettel teljesítjük mindennapi
kötelességeinket, otthon és mindennapi életünkben.
Mi bízunk Mennyei Atyánk gondviselő szeretetében, és Jézus példáját követve
engedelmeskedünk neki. Mi is szeretni akarjuk Őt, és ezért arra törekszünk, hogy mindig
Jézus tanítása szerint éljünk, és kedves gyermekei legyünk a Mennyei Atyánknak!

A kegyelmi élet Isten (szentháromságos) élete bennünk.
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Mennyei Atyánk szól hozzánk
Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső napokban
Fiában szólt hozzánk. (Zsid 1,1-2)
Mennyei Atyánk, a mi teremtő Urunk nem hagyott magunkra minket. Gondviselő
szeretetével vezet minket, szólt és szól hozzánk lelkiismeretünk szaván keresztül, amikor
„megmondja” nekünk, hogy mi jó, és mi rossz, amikor arra figyelmeztet és késztet, hogy a
jót megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük.
Isten a történelem során legtöbbször közvetítői (prófétái) által szólt az emberekhez,
akikkel sokféle módon közölte mondanivalóját, hogy üzenetét adják tovább. Ennek ellenére
az ilyen kijelentést, pl. „Ezt mondja az Úr…'', mégsem fogadhatjuk el addig, amíg meg nem
győződünk arról, hogy az üzemet valóban Istentől származik.
Ha Isten azt akarja, hogy üzenetét elfogadják, akkor valamilyen jellel igazolnia kell,
hogy az üzenet tőle származik. E nélkül az emberek könnyen tévedésbe esnének. Isten
üzenetének hitelesítő jele lehet például egy csoda, amelyet az üzenet közvetítője Isten
nevében teszi. Ez a hívők számára jelzi, hogy a csodatevő valóban Isten megbízásából
szól. Nem szükséges, hogy a csoda teljességgel megmagyarázhatatlan legyen, elégséges,
hogy az adott helyzetben a jelenlévők, mint Isten félreérthetetlen jelét ismerjék fel.
Mennyei Atyánk legfontosabb üzenetét személyesen Jézus Krisztus által nyilatkoztatta
ki nekünk, aki által azt üzente az embereknek, hogy szeret minket, megvált bűneinktől, és
életében részesít bennünket.

Mennyei Atyánk üzenetét a Szentírásban olvashatjuk

Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz: Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Írd le egy
könyvbe a szavakat, amelyeket hozzád intéztem. (Jer 30,1-2)
Már az ókori uralkodóknak is voltak udvari írnokaik, akik írásba foglalták a törvényeket
és feljegyzéseket készítettek a fontosabb eseményekről. Ilyen krónikásokat találunk a zsidó
nép vezetői mellett is. Feladatuk volt, hogy a választott nép történetének eseményeit
megörökítsék. A krónikások mellett a próféták is sok mindent lejegyeztek, nemcsak a
választott nép életének eseményeit, hanem az Úr üzenetét is. Ezek az írások kifejezetten
Isten parancsára készültek, a Szentlélek késztetésére és az Ő sugalmazásával.

Már sokan vállalkoztak arra, hogy
rendszeresen elbeszéljék a köztünk végbement
eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok,
akik kezdettől fogva szemtanúi és hirdetői
voltak az igének. Jónak láttam magam is,
hogy – miután mindennek elejétől fogva
gondosan a végére jártam – sorjában leírjam
neked, kedves Teofil. Győződjél meg magad a
tanítás megbízhatóságáról, amelyre oktattak.
(Lk 1,1-4)
Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. (Mk 16,15-16)
Az apostolok teljesítették az Úr Jézustól kapott megbízásukat, és hirdették örömhírét,
elsősorban élőszóban, de sokszor éreztek késztetést arra, hogy ezt az üzenetet leírják. Az
Úr Jézusnak élőszóban továbbadott üzenete a Szenthagyomány, írásban leírt üzenete
pedig a Szentírás. A Szentírás első része az ószövetségi írások gyűjteménye, második
része pedig az Újszövetség, amelyben az Úr Jézus tanítványainak írásait gyűjtötték össze.
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Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk és vele beszélgetünk

Miután hazaküldte őket, fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig
maradt ott egymagában. (Mt 14,23)
Történt egyszer, hogy valahol éppen
imádkozott. Mikor befejezte, egyik
tanítványa kérte: „Uram, taníts minket
imádkozni…” Erre így szólt hozzájuk:
„Mikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod. Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd
meg vétkeinket, mert mi is megbocsátunk
minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy
minket kísértésbe.” (Lk 11,1-4)
Akiket szeretünk, apuval, anyuval és másokkal mindig szívesen elbeszélgetünk. Milyen
jó, hogy meghallgatnak, és szólnak hozzánk. A jó Istennel is beszélgethetünk. Jézus arra
bíztatott minket, hogy úgy beszéljünk vele, mint legjobb barátunkkal, Mennyei Atyánkkal
pedig úgy, mint a legjobb szülővel.
Amikor imádkozunk Istennel beszélgetünk, figyelünk szavára és válaszolunk neki. Vele
mindig és mindenütt beszélhetünk, mert Ő mindenhol lát és hall minket.
Mennyei Atyánk várja, hogy beszélgessünk vele! Ő mindenkit meghallgat, aki szól
hozzá, és elmondja neki örömét és bánatát, gondját és baját. Ha valamit kérünk tőle, akkor
meghallgat, mert szeret minket, és mindig azt teszi, ami javunkra válik.
Ő nemcsak meghallgat, hanem szól is hozzánk. Ha csendben vagyunk, és Rá
figyelünk, akkor úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja azt, amit nekünk mondani akar.
Mennyei Atyánk üzenetét Jézus tanításából ismerhetjük meg. Ezért csak az tud jól
imádkozni, az tudja felismerni az eszébe jutott gondolatok között az Isten szavát, aki ismeri
és szereti Jézust, aki tud csendben lenni, és Jézusra figyelni.

Hitünket, Jézus iránti szeretetünket a napi imádság élteti.
Ezért fontos, hogy naponta rendszeresen imádkozzunk, legalább minden este és
reggel. Az esti imádság legyen alkalom a hálaadásra és bűnbánatra, hogy visszatekintve
napunkra megfontoljuk, „mit kaptam… hogyan viszonoztam… mit kellene jobban tennem…”
Ez ne bűnkeresés, hanem Jézus iránti szeretetünk megújítása legyen. Előre tekintve pedig
„rábízom magam Mennyei Atyám gondviselő szeretetére”, és áldását kérem életemre.
A reggeli imádság, még akkor is, ha csak néhány fohászra van időnk, legyen alkalom a
napi jó szándék felindítására, amikor azt kérjük Istentől, hogy segítsen, hogy valóban Jézus
tanítása szerint tudjunk élni.
Sokszor elmondhatunk mások által megfogalmazott, szép imádságokat, amelyekkel
kapcsolatban úgy érezzük, mi sem tudtuk volna jobban megfogalmazni mondanivalónkat,
mégis szükségünk van a saját szavainkkal megfogalmazott imára, illetve az elmélkedésre is.
Amikor egyedül imádkozunk csendben figyelünk, és saját szavainkkal szólhatunk Istenhez,
személyesen Mennyei Atyánkhoz, vagy az Úr Jézushoz vagy a Szentlélek Istenhez. Máskor
meg egyszerűen csak Jézusra nézünk, rá gondolunk, és figyelünk rá, mintha vele lennénk
tanítványai között. A Szentírásból is elolvashatunk egy-egy részt, hogy azon elgondolkozva
felismerjük és megértsük Isten üzenetét: mit mond nekünk, mit kíván tőlünk.
Napközben is egy-egy fohásszal forduljunk Jézushoz, és arcára tekintve „olvassuk ki
szeméből”: mit mond nekünk, mit kíván tőlünk.
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Örömmel szolgáljunk Istenek

Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem
művét. (Jn 4,34)
Az Úr Jézus azt kívánja tőlünk, követőitől, hogy szeressük Istent és örömmel
szolgáljunk neki, hogy úgy szeressük embertársainkat, ahogyan Ő szeretett minket.
Miben vagytok ti keresztények különbek, mint a többi becsületes ember? – kérdezi egy nem hivő a
barátját. – Nem vagyunk mi különbek, szól a válasz, köztünk is vannak jók is, rosszak is. Mindnyájan
emberek vagyunk, küzdenünk kell hibáink ellen. – Akkor miben különböztök a nem hivő emberektől? –
Abban, hogy tudjuk: Isten szeret minket. Ezért nemcsak becsületes emberek akarunk lenni, hanem arra
törekszünk, hogy megéreztessük Isten szeretetét embertársainkkal.

Mi Jézus követői közé tartozunk. Valóban vannak köztünk jobbak és rosszabbak, de
mindnyájan arra törekszünk, hogy Jézus tanítása szerint éljünk. Jézus nem akarja, hogy a
rosszakat „kigyomlálják” Egyházából, hanem azt akarja, hogy szeretettel a jóra segítsük
egymást.

Isten szava: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
(Ez Isten 1. parancsolata)
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk Benne,
és mindenek fölött szeressük Őt.
Akkor hiszünk Benne, ha értelmünkkel és
akaratunkkal ráhagyatkozunk, és elfogadjuk a tőle
kapott kinyilatkoztatást. A remény az a bizalom,
amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét,
hogy megadja az örök üdvösséget, és mindazt, ami
annak elnyeréséhez szükséges. A szeretet azt
kívánja tőlünk, hogy Istent önmagáért és mindenki
mást Istenért szeressünk.
Akkor imádjuk Istent, ha Őt legfőbb Urunknak
elismerjük. Akkor szolgálunk Neki, ha készségesen
teljesítjük akaratát, az Ő szándékai szerint teljesítjük
kötelességeinket. Akkor szeretjük Istent mindennél
jobban, ha teljesítjük parancsait, és Őt senkinek és
semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
Egy embernek nagy földbirtoka volt. Mivel kevés rabszolgája volt, aratás idején béreseket,
napszámosokat is fogadott. Végül a fiának is szólt, jöjjön ki vele a mezőre dolgozni. A rabszolga azért
dolgozott, mert félt. Tudta jól, ha nem dolgozik rendesen, szigorú büntetést kap. A napszámos is
szorgalmasan dolgozott, mert érdekében állt. Tudta, ha nem végzi el munkáját, nem kapja meg a bérét.
A fiú pedig azért dolgozott, mert szerette édesapját. Tudta, hogy apja mennyire szereti őt, ezért ő is
mindent megtett a kedvéért.

Miért követjük Jézust? Ha csak azért, mert félünk, hogy különben Isten megbüntet,
akkor csak szolgalelkű keresztények vagyunk. Ha csak azért, mert tudjuk, hogy csak így
kaphatunk Istentől örök jutalmat, akkor béres lelkületű keresztények vagyunk. De ha azért
követjük, mert tudjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, akkor vagyunk igazán
keresztények, akik istengyermeki életet élnek.

Egész életünk legyen Isten-szolgálat, szeretetének viszonzása!

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,
mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
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Mennyei Atyánk meghív fia menyegzős lakomájára
Jézus azután újra példabeszédben szólt hozzájuk: „Hasonlít a mennyek országa egy
királyhoz, aki menyegzőt rendezett fiának. Elküldte tehát szolgáit, hogy hívják a
meghívottakat a menyegzőre. (Mt 22,1-3)
Mennyei Atyánk azért küldte hozzánk az Úr Jézust, hogy megszabadítson bűneinktől,
és meghívjon minket az Örök Életre, azaz hogy minket megváltson és üdvözítsen. Ő azért
jött közénk, hogy értünk feláldozza magát, hogy minden embert megszabadítson bűneitől és
üdvözítsen. Jézus úgy váltott meg minket, hogy szeretetből vállalt engedelmességével
meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra.
Az Úr Jézus áldozata az volt, amikor feláldozta magát értünk: Ez volt az Ő menyegzős
lakomája, amelyen Mennyei Atyánk Szent Fia halála és feltámadása által új szövetséget
kötött az emberekkel. Ő megbocsátja bűneinket, kegyelmével szívünkbe költözik, mi pedig
vállaljuk, hogy követjük Őt, hiszünk Benne, és tanítása szerint élünk.
Jézus szenvedése előtti estén jött el életének legfontosabb órája. Akkor ült utoljára
asztalhoz tanítványaival. A vacsora közben átváltoztatta az előkészített kenyeret és bort az
értünk áldozattá váló testévé és vérévé. Ünnepélyesen kijelentette tanítványainak, hogy
értük ajánlja fel áldozatát, a mi üdvösségünkért adja oda életét a kereszten. Végül
meghagyta nekik: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” Jézus azt akarta, hogy tanítványai is
résztvevői, tanúi legyenek élete legfontosabb eseményének.

Jézus életének legfontosabb eseménye az ő halála és feltámadása.
Vasárnap az Úr Jézus feltámadásának a napja

A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért
beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét. Utána megtörte a kenyeret,
evett, és hosszan beszélt, egészen virradatig, aztán útra kelt. (ApCsel 20,7-11)
Amikor egy fiatal pár házasságot köt, esküvőjükre meghívják rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket.
A templomi esküvő után a család és a meghívottak rendszerint együtt étkeznek és mulatnak. Ezt az
ünnepi étkezést és együttlétet nevezik lakodalomnak. Részvételünkkel megmutatjuk, hogy együtt
örülünk az ifjú párral életük egyik legszebb napján.
Amikor valaki meghal, temetésén részt vesznek a rokonok, a jó barátok, az ismerősök. Sok helyen
a temetés után a meghívottak halotti torra jönnek össze. A közös étkezés annak kifejezője, hogy az
elhunytat gyászolva együtt érzünk mindnyájan a gyászoló családdal.

Akik összetartozunk és szeretjük
egymást, osztozunk egymás örömében és
bánatában. Együttérzésünk egyik jele a
közös étkezés és beszélgetés.
Jézus mindnyájunkat meghív, hogy
élete
legfontosabb
eseményét
vele
ünnepeljük. Ő van jelen minden szentmisén
az átváltoztatott kenyérben és borban, Ő
tanít minket az evangélium szavaival, és
amikor áldozunk, Ő táplál minket az Örök
Élet kenyerével.
Mi, akik szeretjük Jézust, mindig
örömmel
megyünk
a
szentmisére,
különösen vasárnap és ünnepnap, hogy
megünnepeljük
Jézus
halálát
és
feltámadását.

Isten szava: Az Úr napját szenteld meg! (Ez Isten 3. parancsolata)
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Jézus embertársaink szeretetére tanít
Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben?” Jézus így felelt: „Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első
parancs. A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két
parancson függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,34-40)
Akit szeretünk, annak javát akarjuk, azt mindenben segítenünk kell, hogy Jézus
tanítása szerint élve eljuthasson az Örök Életre. Magunkat akkor szeretjük helyesen, ha
mindent megteszünk üdvösségünkért. Embertársainkat akkor szeretjük úgy, mint magunkat,
ha mindent megteszünk, ami üdvösségükre szolgál. Isten akaratának készséges
teljesítésére az Úr Jézus maga adott példát.

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt.” (Vö. Jn 13,34-35)
Akkor cselekszünk helyesen, ha Jézus tanítása szerint élünk, és mindenkit szeretünk.
A világon több milliárd ember él, hogyan lehet mindenkit szeretni? Akkor mondhatjuk, hogy
minden embert szeretünk, ha senkit nem zárunk ki szeretetünkből, akikkel naponta
találkozunk, még azokat sem, akiket nem ismerünk, ha szeretjük és segítjük jó barátainkat,
ismerőseinket és munkatársainkat.

Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a
törvény és a próféták. (Mt 7,12)
Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki felebarátját
szereti, teljesíti a törvényt. A parancsokat ez foglalja össze: „Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat.” A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. (Róm 13,8-10)
A felebaráti szeretet megkívánja, hogy vigyázzunk a magunk és a mások testi-, lelki
épségére és egészségére, hogy a jóra intsük és segítsük egymást, különösen pedig bajba
jutott embertársainkat.

Isten előbb szeretett minket

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy
általa éljünk. Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát
engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is
szeretnünk kell egymást… Szeressük tehát Istent, mert Ő előbb szeretett minket…
Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle: Aki szereti Istent, szeresse testvérét is. (1Jn 4,9-21)
Nem mindaz, ki azt mondja nekem: Uram,
Uram! – jut be a mennyek országába. Csak (az
jut be a mennyek országába), aki mennyei Atyám
akaratát teljesíti. (Mt 7,21)
Mennyei Atyánk mindenkit szeret, Ő
mindenkinek jót akar, és hazavár az Örök Életre. A
rosszakat is szereti, és azt akarja, hogy minél előbb
megtérjenek.
Ajándékait ingyen adja. Ilyen az igazi szeretet.
Ezért kívánja tőlünk is, hogy még ellenségeinket is
szeressük.
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Minden család élete a házasságkötéssel kezdődik
„Isten férfinak és nőnek teremtette az
embert, és azt mondta: Ezért a férfi
ezért elhagyja apját és anyját, a
feleségéhez csatlakozik, és a kettő
testben egy lesz.” (Mt 19,4-5.)
Mennyei Atyánk azért teremtette az
embert férfinak és nőnek, hogy házasságot
kötve a fiúkból édesapák, a leányokból
édesanyák legyenek.
Az ő terve szerint minden új család
élete a házasságkötéssel kezdődik. Ő a
családok életét, az élet továbbadását
szépnek és jónak gondolta el.
A szerelem és a házasélet, a férj és felesége lelki-, testi kapcsolata, Isten elgondolása
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik.
A Teremtő tervei szerint a nemi ösztön ébreszti fel a fejlődő fiatalokban a szerelmet, és
készteti őket arra, hogy választottjukkal házasságot kössenek, hogy egymást önzetlenül
szeressék, és hogy gyermekeket vállaljanak, és őket Isten akarata szerint elneveljék.
Csak az vétkezik Isten akarata ellen, aki paráználkodik, aki a házasságon kívül bűnös
akarattal gondol, néz, beszél vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, hogy így magában vagy
másban felébressze a nemi ösztönt. Amit nem rossz szándékból teszünk, az még nem bűn,
így a kíváncsiság sem, ha nem bűnös szándékkal foglalkozunk vele.
Isten terve szerint a házastársaknak életük végéig önzetlenül és hűségesen kell
szeretniük egymás, Ő ugyanis azt akarja, hogy minden család boldogan éljen. Ezért a
családok egységét és békéjét, az élet továbbadását parancsolataival is védi. Bűnt követ el,
aki békétlenséget szít, aki el akarja csábítani más házastársát.

Isten szava: Ne paráználkodjál! (Légy szemérmes!)
Felebarátod házastársát ne kívánd! (Légy hű házastársadhoz!)
(Ezek Isten 6. és 9. parancsolatai)
Szeretet a családban

Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a
másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen fölül
szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. (Kol 4,12-13)
Minden gyereknek az a jó, ha a szülei először egymást szeretik, és csak utána
gyermekeiket. Lakásukat nem a jólét teszi boldog otthonná, hanem a szülők és gyermekeik
egymás iránti önzetlen szeretete.
Minden gyereknek kötelessége, hogy tisztelje szüleit és engedelmeskedjen nekik, hogy
részt vegyen a házi munkákban is. A szülőknek pedig az a feladata, hogy gyermekeiket
becsületes emberré neveljék. Nem kell őket elkényeztetni, hanem kedvet kell csinálni nekik
ahhoz, hogy a jót megtegyék, és el kell venniük a kedvüket a rossztól. Nekik gondoskodniuk
kell az ő szüleikről is, akik megöregedve rászorulnak gyermekeik segítségére.
Milyen jó otthon, amikor senki sem ideges, nincs veszekedés, amikor mindenki
szívesen segít a másiknak. Ezt a szeretetet és békességet szolgálja, ha elviseljük egymást,
és minden nap igyekszünk örömet szerezni egymásnak! Legyen minél több közös
programunk, hogy több időnk legyen egymással együtt lenni és beszélgetni.

Isten szava: Atyádat és anyádat tiszteld! (Ez Isten 4. parancsolata)
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Éljünk békességben!

Én azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, és
imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai Mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. (Mt 5,44)
Még ellenségeinket is szeretnünk
kell, mert ezt az Úr Jézus kifejezetten
tanította, és példát is adott rá, amikor a
kereszten is az őt megfeszítőkért
imádkozott.
A kereszten megbocsátott annak a
bűnbánó latornak is, aki megbánta
bűnös életét, és most a mellette
ártatlanul szenvedő Úr Jézustól,
megbánva bűneit, kegyelmét kéri.
A megbocsátás természetesen
soha nem jelenti a rossz utólagos
jóváhagyását, hanem azt kívánja, hogy
a rosszat is jóval viszonozzuk.
A megbocsátás nem jelenti az okozott károk jóvátételének elengedését, hanem azt
jelenti, hogy a rosszat nem viszonozzuk rosszal. Aki haragot tart, aki nem akar
megbocsátani az ellene vétőnek, az saját haragjának rabja marad mindaddig, amíg nem tud
megbocsátani.
Jézus megtiltotta a haragot, a gyalázkodó és sértegető beszédet és a pörösködést is,
mert a harag megszünteti a szeretetet, és ebből származik a gyűlölet és minden gyilkosság.

Mikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy
mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket. Ha ti nem bocsátotok meg, mennyei
Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. (Mk 11,25-26)
Ahhoz, hogy mindenki emberhez méltó körülmények közt élhessen, békére van
szükségünk. A békét nem lehet megvalósítani igazságosság nélkül, de ehhez az kellene,
hogy minden ember önzetlen és jóindulatú legyen. Mi emberek azonban nem vagyunk
ilyenek. Az Úr Jézus követőinek új, békére vezető utat mutatott, a kölcsönös jóindulatot, a
szeretet és a megbocsátás útját.

Védjük az életet!
Minden ember felebarátunk,
akár jóakarónk, akár ellenségünk.
Aki igazán békességben akar élni,
az nem árt senkinek. Ezért
vigyáznunk kell a magunk és
embertársaink testi és lelki életére,
egészségére
és
jólétére,
és
segítenünk azt, aki bajban van.
Ezért tartsuk meg a közlekedési
szabályokat is, és óvakodjunk a
káros szenvedélyektől.
Szeretettel intsük egymást,
hogy el tudjuk kerülni a veszekedést
és a verekedést. Ne tartsunk
haragot…

Isten szava: Ne ölj! (Védd az életet!) (Ez Isten 5. parancsolata)
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Teljesítsük kötelességeinket!
Készítsetek magatoknak ki nem merülő erszényeket, kifogyhatatlan kincset a
mennyben, ahol tolvaj hozzá nem fér, és a moly meg nem rágja. Ahol a kincsed, ott a
szíved is. (Lk 12,33-34)
Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy
ruháját. Ti tudjátok, hogy ezek a kezek keresték
meg azt, amire nekem és környezetemnek
szüksége
volt.
Minden
alkalommal
megmutattam nektek, hogy hogyan kell
dolgozni, és ezzel a gyöngéket segíteni. Jézus
szavaira emlékezve: Nagyobb boldogság adni,
mint kapni.” (ApCsel 20,32-34)
Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól,
mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ
az ember élete. (Lk 12,15)
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy tegyük szebbé és jobbá a világot, szerezzünk örömet
egymásnak, szolgáljuk a magunk és mások javát.
Minden ember kötelessége hogy képességei szerint becsületesen dolgozzék. Jézus
azt kívánja tőlünk, hogy szorgalmas munkával, becsületes tanulással kamatoztassuk
képességeinket, és szolgáljuk embertársaink javát!
Nem az anyagi jólét tesz minket boldoggá, hanem az, ha Jézus tanítása szerint élünk,
és önzetlenül szeretjük embertársainkat. Így szerzünk magunknak olyan kincseket, melyeket
senki sem tud elvenni tőlünk.

Isten szava: Ne lopj! (Dolgozz becsületesen!)
Mások tulajdonát ne kívánd! (Tégy jót másokkal!)
(Ez Isten 7. és 10. parancsolata)
Hogyan lesz valami a mienk? Úgy, hogy
megdolgozunk érte, megvesszük vagy ajándékba
kapjuk. Vannak, akik nem akarnak dolgozni, ezért
elveszik a másét. A tolvaj titokban, a rabló erőszakkal
veszi el a másét, a csaló pedig úgy, hogy megtéveszti
embertársát. Amit így szerez valaki, az nem az övé,
azt vissza kell adnia.
Isten parancsa védi munkánk eredményét
Vigyáznunk kell a magunk és mások dolgaira, arra is,
ami mindnyájunknak közös tulajdona. Aki elveszi,
vagy megrongálja más holmiját, annak az okozott kárt
jóvá kell tennie, még akkor is, ha véletlenül történt. A
talált tárgyakat sem tarthatjuk meg magunknak,
vissza kell adni azokat jogos tulajdonosának.
Aki becsületes munkát végez munkájával Isten akaratát teljesíti, örömet szerezhet
embertársának és saját magának, akár testi, akár szellemi munkát végez.

Bármit teszek, bárkinek, úgy tegyem, hogy Jézusnak teszem!
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Legyünk becsületes, megbízható emberek!

Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes
egész testét is megfékezni. Parányi testrész a nyelv, mégis nagy
dolgokat vallhat magáénak. Vele áldjuk az Urat és az Atyát,
és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára
vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön.
Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie! Vajon a forrás
esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű
is? S teremhet-e, testvéreim, a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő
fügét? A sós forrás sem ont édes vizet. Ki bölcs és értelmes
köztetek? Bizonyítsa kifogástalan életével, hogy mindent bölcs
szelídséggel tesz. (Jak 3,2-13)
Ahhoz, hogy az emberek és családok békességben tudjanak élni, szükséges, hogy
megbízhassunk egymás szavában, segítsük egymást, tartsuk meg ígéreteinket, és
becsülettel teljesítsük mindennapi kötelességeinket, el kell végezzünk a ránk váró
feladatainkat, megbízható becsületes embereknek kell lennünk. Nagy baj lenne, ha nem
tudnánk megbízni egymásban, ha környezetemnek terhére lennék.

Jézus azt kívánja tőlünk, hogy becsületes emberek legyünk,
hogy megbízhassunk egymás szavában.
Becsületes ember az, akinek a szavaiban megbízhatunk, mert szavait az igazság és a
szeretet vezérli, aki nemcsak nem akar ártani másoknak, hanem védi a saját maga és a
társai becsületét is. Ezt szolgálja, ha magunkról és embertársainkról mindig az igazságnak
megfelelően és szeretettel beszéljünk.
Ha segíteni nem tudunk, inkább hallgassunk, de mások hibáiról feleslegesen ne
beszéljünk. Ne hallgassunk a mások hibájáról rosszindulattal beszélő, árulkodó, pletykázó
emberekre. Ha valakire ártatlanul ráfogtak valami rosszat, meg kell védenünk becsületét a
rágalmazóval szemben.
Ha pedig valakinek valamit megígértünk, meg kell tartani! A ránk bízott titkot pedig meg
kell őrizni. Jézus azt akarja, hogy őszinték legyünk, és mindig igazat mondjunk, akkor is, ha
az kellemetlen számunkra, hogy mindig meg lehessen bízni szavunkban. Nem kell elárulni
titkainkat, ha valaki olyasmit kérdez, amihez semmi köze.
Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki felebarátja becsületében kárt tesz.
Hazugsággal az vétkezik, aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse felebarátját, akinek
pedig joga lenne az igazság megismeréséhez.
Ha a hazugsággal valakinek a becsületében vagy anyagi javaiban kárt okoztunk, akkor
az okozott kárt lehetőségeink szerint meg kell térítenünk. Ezért kötelességünk, hogy
vigyázzunk a magunk és mások testi és lelki becsületére. Becsületünk megőrzését
szolgálja, ha nem akarunk jobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk. Ha hibáztunk,
ismerjük el, és igyekezzünk jóvá tenni hibáinkat.
Becsületes ember az, akinek a szavában és magatartásában mindig meg lehet bízni.
Aki mást mond, mint amit gondolt, és aki jogtalanul félre akarja vezetni társait, az
szélhámos, aki képmutatásával hazudik. Az ilyen emberben, aki nem őszinte, nemcsak nem
lehet megbízni, hanem kötelességünk lehet, hogy másokat erre előre figyelmeztessünk.

Isten szava: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
(Légy megbízható!) (Ez Isten 8. parancsolata)
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Isten országáért dolgozzunk!
Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten (országának) evangéliumát. Ezt
hangoztatta: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az
üdvösség jóhírében.” (Mk 1,14-15)
„Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézd, itt van
vagy amott. Isten országa köztetek van. (Lk 17,20-21)
Az Úr Jézus több mint 2000 évvel ezelőtt született Betlehemben, a júdeai kis városban,
néhány kilométerre, a zsidók országának a fővárosától, Jeruzsálemtől. Néhány évvel
később költözött át a Szentcsalád a galileai Názáretbe, abba a kis városba, ahol Szűz Mária
és Szent József Jézus születése előtt éltek. Jézus itt nevelkedett 30 éves koráig.
Jeruzsálemben, az ország fővárosában
volt a választott nép Temploma. A város mellett
folyik a Kedron patak, azon túl találjuk az
Olajfák-hegyét. A város falain kívül volt a
Golgota, ahol ma a Szent Sír bazilikát találjuk.
Az ország északi felében található a
Genezáreti tó vidéke, Galilea. Itt vannak az
evangéliumból ismert helyek: Názáret és Kána,
és itt van Kafarnaum is. Jézus ide költözött, és
itt lakott, amikor elindult tanító útjaira.
Ezt az országot ma Izraelnek nevezik,
Jézus korában ez a terület a Római Birodalom
része volt. Ezt az országot mi keresztények
mindig Szentföldnek neveztük.
Amikor az Úr Jézus meghirdette Isten Országa örömhírét, nem földi uralkodók
határokkal körülvett országára gondolt. Isten Országa ugyanis Isten uralmát jelenti. Az Ő
Országa azoknak az embereknek a szívében van, akik önként teljesítik Mennyei Atyánk
akaratát, elfogadják Ő törvényeit, és Jézus tanítása szerint élnek. Ez az ország itt a földi
életben épül, kiteljesedni az Örök Életben fog.

Azt mondom tehát nektek: Ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, vagy
mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több-e az élet az eledelnél, s a
test nem több-e a ruhánál? – Ne nyugtalankodjatok tehát, és ne kérdezzétek: Mit
eszünk? vagy: Mit iszunk? vagy: Mibe öltözünk? – Hiszen tudja mennyei Atyátok,
hogy minderre szükségetek van. Ti keressétek elsősorban Isten országát s annak
igazságát, és ezeket is mind hozzá kapjátok. (Mt 6,25.31-33)
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy ebből a földi életből eljussunk az Örök Élet
boldogságára, a mennyországba. Ezért ne a földi jólét után vágyakozzunk, ne irigyeljük
mások gazdagságát, inkább önzetlenül a jóra késztessünk másokat, és segítsük
embertársainkat, hogy ők is eljuthassanak a boldog Örök Életre.
Mennyei Atyánk úgy gondoskodik rólunk, hogy megadja nekünk mindazt, amire
szükségünk van, hogy eljuthassunk örök Országába. Kegyelmével úgy segít minket, hogy
megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti be szívünket, hogy a
jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük, hogy örömünket leljük Jézus
követésében, még akkor is, ha hordoznunk kell életünk sokszor nem könnyű keresztjét.
Ezért mondjuk, amikor imádkozunk:

Jöjjön el a te országod!, legyen meg a te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is!
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Jézus a Fiúisten, aki értünk lett emberré
A gondolkodó ember tervez,
és keresi élete értelmét!
Minden embernek, így nekünk is vannak terveink,
hogyan képzeljük el az életünket, hogyan tudunk
megélni és boldogulni, mi lesz velünk, ha meghalunk?
Az emberek különböző módon keresik a földi
életben a boldogságot. Ha elérnek valamit, boldognak is
érzik magukat egy ideig, de mindig többet akarnak.
Mégis kérdés, meddig tervezhetünk, hiszen előbb-utóbb
meg kell halnunk, ezért minden földi boldogság véget ér.
Ezért a hívő emberek keresik, mit kíván tőlük Isten,
milyen folytatást szán nekünk földi életünk utánra,
hogyan éljünk, és készüljünk rá.

Nekünk már nem kell keresnünk!
A régészeti kutatások és ásatások megállapították, hogy amióta ember él a földön, mindig hitt
Istenben. Vallotta, hogy neki köszönheti az életét, s tőle kapta ajándékba az eget, a földet, a napfényt, a
vizet, a föld termését és a fák gyümölcseit. A virágok szépsége, a növények és állatok sokasága mind
Istenről beszélt. Még a mai tudósok többsége is vallja, hogy tudományos ismereteink is feltételezik,
Isten a világ teremtő Ura, törvényei az egész világmindenségben feltétel nélkül érvényesülnek.

Minden vallásos ember hiszi, hogy van egy magasabb rendű Valaki, egy értelmes és
hatalmas Létező, akitől minden függ, aki a világ Ura. Ezt a Valakit mi Istennek nevezzük, a
zsidók Jahvénak, a muszlimok Allahnak, az indiánok Nagy Szellemnek, az ősmagyarok
Hadúrnak… Alapvető tanítása minden vallásnak továbbá, hogy követőik hisznek egy másik
– érzékeinkkel meg nem tapasztalható – világban, ahol az ember, halála után valami módon
tovább él, és ez az élet összefügg földi életével, tettei jutalmazásával vagy büntetésével. Ha
minden ember vágyódik ez után a földi élet utáni életre, akkor a világ Teremtője nyilván
tervezett nekünk valamit a halálunk utánra. Ez a magyarázata annak, hogy miért keresik az
emberek a történelem kezdetétől az Istent, a túlvilági boldogsághoz vezető utat, miért van
annyi vallás a világon.
Mennyei Atyánk, aki szívünkbe oltotta az el nem múló boldogság utáni vágyat, nem
hagyta magára a kereső embert. Szólt hozzánk lelkiismeretünk szavával, majd szólt
üzenetének közvetítői a próféták által: megígérte és elküldte nekünk a Megváltót.
Mennyei Atyánk azért küldte el hozzánk az Úr Jézust, hogy elmondja nekünk
örömhírét: Ő bűneink ellenére szeret minket embereket, megbocsát nekünk, és földi életünk
után hazavár minket mennyei Országába, a boldog Örök Életre. Az Úr Jézus azért jött
közénk, hogy minket szóval és példával tanítson, hogy életével, halálával és feltámadásával
megváltson és üdvözítsen minket, megszabadítson bűneinktől, és elvezessen az Örök
Életre. Az Úr Jézus csodáival és feltámadásával igazolta, hogy Őt valóban a Mennyei Atya
küldte, ezért oda kell figyelnünk üzenetére, és meg kell tennünk, amit kíván tőlünk.
Jézus azért bízta meg tanítványait, hogy örömhírét
terjesszék az egész világon. Így jutott el Jézus örömhíre
hozzánk is, mai emberekhez. Jó nekem, megismerhettem
Jézus örömhírét, és hogy a keresztségben Isten
gyermekévé lehettem, hogy megkaptam a hit kegyelmét,
örömmel hiszek Jézus Krisztusban, aki engem is szeret.
Ezért vallom, hogy

Hiszek Jézus Krisztusban!
Katolikus keresztény vagyok!
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Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett
A Mennyei Atya a Názáretben lakó Szűz Máriát választotta ki, hogy az Üdvözítő
édesanyja legyen. Ő egy József nevű ácsnak volt a jegyese. Isten elküldte hozzá Gábor
angyalt, hogy elmondja neki üzenetét.

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.
Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ne félj Mária!
Kegyelmet találtál Istennél. Fiad születik. Jézusnak
fogod hívni. Ő a Magasságbelinek Fia.” – „Az Úr
szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.”
(l. Lk 1,26,38)
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy
az Atya akaratából,
a Szentlélek ereje által,
Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel.
Az angyal azt is elmondta Máriának, hogy idős rokonának, Erzsébetnek is fia fog
születni. Mária mindezt elmondta Szent Józsefnek is, mielőtt elindult, hogy meglátogassa
idős rokonát, és segítségére legyen. A Szentlélek tudtára adta Erzsébetnek, hogy Mária lesz
a megígért Üdvözítő édesanyja. Ezért, amikor Erzsébet meglátta Máriát, így köszöntötte:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” Ezután született
meg Erzsébet fia János, akit mi Keresztelő Szent Jánosnak nevezzünk.

Szent József, a Szentcsalád őre
Amikor Szent József megtudta, hogy Mária lesz a Megváltó édesanyja, nem tudta még,
hogy a Mennyei Atyának mi a terve vele. Ezért hozzá is elküldte angyalát üzenetével:

„József, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát! Az ő
gyermeke Isten Fia lesz, akit Jézusnak nevezel el.” –
József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr
angyala parancsolta. (l. Mt 1,18-25)
Szent József
Isten akaratának engedelmeskedve
feleségül vette Szűz Máriát,
hogy a Szentcsalád őre legyen.
Az Úr Jézus Betlehemben született

Augusztusz római császár elrendelte, hogy tartsanak
népszámlálást. Ezért Máriának és Józsefnek a galileai
Názáretből a júdeai Betlehembe kellett utazni. Amikor
odaértek, sehol sem kaptak szállást. Egy városszéli
barlangistállóban húzódtak meg. Itt született meg Jézus,
a világ Megváltója, az Üdvözítő. Mária pólyába takarta
és jászolba fektette. (Lk 2,1-20)
A kis Jézus első látogatói a betlehemi pásztorok voltak,
akiket Isten angyalai értesítettek a Messiás születéséről.

A Szentcsalád tagjai: az Úr Jézus, Szűz Mária és Szent József
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Jézus névadása és bemutatása
A kis Jézus megszületése után a Szentcsalád továbbra is Betlehemben lakott, ahol
Szent József lakást és munkát talált. Innen mentek fel Jeruzsálembe.

Nyolc nap múltán, amikor a gyermeket körülmetélték, a
Jézus nevet adták neki. Így nevezte őt az angyal,
mielőtt fogantatott. (Lk 2,21)
Jézus hallgatói meglepődve kérdezgették: „Honnan van
ennek a bölcsessége és a csodatévő ereje? Nem az ács fia
ez? Anyja nem Mária?” (Mt 13,54-55)
A névadás során minden édesapának ölébe kellett vennie
gyermekét. Az angyal utasítása alapján ezt Szent József is
megtette. Akik őket ismerték, nem tudtak róla, hogy József ezt
csak az angyal utasításának engedelmeskedve tette.

Amikor eltelt 40 nap, Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Így parancsolja
ugyanis az Úr törvénye. (Lk 2,22-23)
Ekkor történt, hogy Simeon karjába vette a kis Jézust, és így szólt anyjához, Máriához:
Sokak romlására és föltámadására jel lesz ő, amelynek ellenszegülnek, és majd neked is
sokat kell szenvedned miatta. Jézus már egy éves lehetett, amikor különös látogatók jöttek:

A napkeleti bölcsek látogatása

„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát
napkeleten, s eljöttünk, hogy hódoljunk neki.” –
Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával,
Máriával. Leborultak és hódoltak neki. Ajándékokat is
adtak: aranyat, tömjént és mirhát. (l. Mt 2,1-12)
A bölcsek ismerték a messiási jövendöléseket, és a csillag
megjelenése után útnak indultak. Csak Jeruzsálemben tudták
meg, hogy a Messiás Betlehemben született meg. Amikor
odaértek, a Szentcsalád már egy kisebb házban lakott, de az
emberek nem is sejtették Jézusról, hogy Ő a Messiás..

A Szentcsalád Egyiptomba költözött, majd Názáretbe tért vissza
Miután a bölcsek, megtalálták a kis Jézust, leborultak előtte, és ajándékokat adtak neki,
majd visszatértek hazájukba. A bölcsek nem árulták el Heródes királynak, hogy megtalálták
a kis Jézust, ezért Heródes hatalmát féltve Betlehemben megöletett minden fiúgyermeket.

Miután a bölcsek eltávoztak, az Úr angyala megjelent
Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj föl, fogd a
gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj
ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket,
és meg akarja ölni.” Ő felkelt, s még az éjjel fogta a
gyermeket és az anyját, és elköltözött Egyiptomba. Ott
maradt Heródes haláláig. (Mt 2,13-15) – Miután
Heródes meghalt, az Úr angyala ismét megjelent
Józsefnek álmában, aki ezután Izrael földjére ment.
De amikor meghallotta, hogy Júdeában Heródes fia uralkodik, félt odamenni. Miután
újabb intést kapott álmában, a galileai Názáret városában telepedett le. (Mt 2,19-23)

22

Jézus megkeresztelése
Keresztelő János a Jordán folyó partjánál bűnbánatot hirdetett: „Térjetek meg, tartsatok
bűnbánatot, mert hamarosan eljön az Üdvözítő!” Akik megfogadták szavát, azokat
bűnbánatuk jeléül megkeresztelte a Jordán vízében.

Amikor Jézus 30 éves lett elment Jánoshoz a
Jordán folyó mellé, hogy megkeresztelkedjék. János
vonakodott: „Neked kellene engem megkeresztelned,
és Te jössz énhozzám?” Jézus válasza után a
vízhez vezette, és megkeresztelte. Amint Jézus
kilépett a vízből, megnyílt az ég. János látta, hogy
a Szentlélek galamb alakban leszállt és Jézus fölé
ereszkedett. A körülállók pedig a Mennyei Atya
szavát hallották: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik.” (l. Mt 3,13-17.)
Jézus Krisztus a második isteni személy, Ő a Fiúisten,
aki egyetlen személyben valóságos Isten és valóságos ember.
Keresztelő János tanúságtétele

Keresztelő János másnap, amikor látta, hogy Jézus
feléje tart, így szólt: Nézzétek, az Isten Báránya! Ő
veszi el a világ bűnét. E szavak hallatára a két
tanítvány Jézus nyomába szegődött. Mester, hol
lakol? Gyertek, nézzétek meg! Elmentek vele,
megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. – A
kettő közül az egyik András, Simon Péter testvére.
Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt
neki: „Megtaláltuk a Messiást”, vagy más szóval a
Fölkentet, s elvitte Jézushoz. (Jn 1,29-45)
Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani, bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban,
hirdette országa evangéliumát, és sok beteget meggyógyított. Egyre többen követték.

Az apostolok meghívása

Ezekben a napokban Jézus kiment a hegyre
imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában
töltötte. Amikor megvirradt, odahívta magához
tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s
apostoloknak nevezte őket: Simont, akit Péternek
hívott, testvérét, Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt
és Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát, Jakabot
és a Zélótának nevezett Simont, aztán Júdást, Jakab
testvérét, és a karióti Júdást. (Lk 6,12-16)
Az apostolok mindenhová elkísérték Jézust, hallgatták beszédeit, látták csodáit. Azért
választotta ki őket, hogy tanúi legyenek feltámadásának, és hirdessék örömhírét a világban.
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Jézus fellépése

Jézus mintegy harminc esztendős volt, mikor föllépett. József fiának tartották. (Lk
3,23) – Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába. (Lk 4,14)
Eljutott Názáretbe is, ahol
nevelkedett. Szokása szerint bement
szombaton a zsinagógába, és
olvasásra jelentkezett. Izajás írását
adták neki: „Az Úr lelke rajtam: ő
kent föl engem, hogy örömhírt vigyek
a szegényeknek, ő küldött engem,
hogy szabadulást a raboknak…
hirdessem az Úr kegyelmének
esztendejét.” Azután összetekerte az
Írást, és leült. Akkor megszólalt: „Ma
beteljesedett az Írás, amit az imént
hallottatok.” (Lk 4,16-21)
Amikor Keresztelő János a Jordán partján tanított, Tibériusz már tizenöt éve volt római
császár. Júdeában Poncius Pilátus volt a császár helytartója, Heródes pedig Galileának volt
negyedes fejedelme. Annás és Kaifás voltak a főpapok. János bejárta a Jordán egész
vidékét és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára. (Vö. Lk 3,1-3) Az Úr Jézus
ekkor Názáretből Kafarnaumba költözött, onnan indult tanító körútjaira az apostolokkal.

Jézus azért jött közénk, hogy megszabadítson bűneinktől,
és elvezessen az Örök Életre.
Jézus első csodája

Amikor Jézus Kánában tartózkodott, meghívták
esküvőre édesanyjával és tanítványaival. Amikor
Mária észrevette, hogy elfogyott a bor, szólt
Jézusnak, a szolgáknak pedig meghagyta: „Tegyetek
meg mindent, amit csak Jézus mond!” Volt ott hat
nagy korsó. A szolgák Jézus parancsára
megtöltötték vízzel. Ezután azt mondta nekik:
„Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” A
násznagy nem tudta, honnan vették a szolgák ezt a
finom bort. A szolgák is meglepődtek. Jézus
szavára a víz borrá változott. (Vö. Jn 2,1-11.)
Amikor Jézus a vizet borrá változtatta,
megmutatta isteni hatalmát,
hogy az embereken segítsen,
és tanítványai higgyenek benne.
Jézus parancsára a papok a kenyeret és a bort változtatják át a szentmisében, Jézus
testévé és vérévé. Hisszük, hogy az átváltoztatott kenyérben és borban Jézus jelen van,
mert parancsának ma is minden engedelmeskedik.
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A csodálatos halfogás

Mikor egyszer Jézus a Genezáret tavának partján
állt, látta, hogy a tó szélén két bárka vesztegel. A
halászok kiszálltak, és hálóikat mosogatták.
Beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, és
kérte, hogy lökje el kissé a parttól. Aztán leült, és a
bárkából tanította a sokaságot. Mikor befejezte
tanítását, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és
vessétek ki fogásra a hálót.” „Mester, válaszolta
Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem
fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.”
Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak, hogy a
háló szakadozni kezdett.
Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, Azok oda is jöttek, s úgy megtöltötték
mindkét bárkát, hogy majdnem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához
borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!”
A sikeres halfogás miatt ugyanis
félelem szállta meg őt és a többi vele
lévőt, köztük Jakabot és Jánost,
Zebedeus fiait is, akik Simon társai
voltak. De Jézus bátorította Simont:
„Ne félj! Ezentúl emberhalász
leszel.” Kivonták a hajókat a partra,
és mindenüket elhagyva Jézus
nyomába szegődtek. (Lk 5,1-11.).
Máté meghívása
A két testvérpár ettől kezdve lett Jézus állandó követője. Jézus tovább folytatva útját
látta, hogy egy Máté nevű ember ül a vámnál. „Kövess engem!” szólította meg.

Amikor Jézus a farizeusok méltatlankodását
meghallotta: „Nem az egészségeseknek kell az
orvos, hanem a betegeknek. – Felelte. –
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit tesz
az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket.” (Mt 9,9-13)
Ezután hívta meg Jézus többi apostolát is,
Mátét a bűnösnek tartott vámost, aki Jézus
kedvéért otthagyta mindenét, akiket pedig addig
megkárosított, azok kárát megtérítette.
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A béna meggyógyítása

Egy béna embert hoztak Jézushoz. Mivel a tömeg miatt nem tudták eléje vinni,
kibontották a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt.
Jézus így szólt a bénához: „Fiam,
bűneid bocsánatot nyertek.” …
„Hogy beszélhet ez így? Ki más
bocsáthatja meg a bűnt, mint az
Isten?” Jézus ekkor így szólt:
„Tudjátok meg hát, hogy az
Emberfiának van hatalma a földön a
bűnök megbocsátására!” A bénának
pedig azt mondta: „Kelj fel, fogd
ágyadat és menj haza.” Az felkelt,
fogta a hordágyat, és mindenki szeme
láttára elment. (Mk 2,1-12)
Bűneinket csak Isten bocsáthatja meg. Jézus azonban
Isten is, meg ember is. Ő tehát megbocsáthatja a bűnöket,
amit a beteg meggyógyításával igazolt.
A csodálatos kenyérszaporítás

Egy alkalommal több ezer ember követte
Jézust, még az étkezésről is megfeledkeztek.
Mikor Jézus körültekintett, és látta a nagy
sokaságot, megkérdezte: „Honnan veszünk
kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Ő maga
tudta, mit akar tenni. András Simon Péter
testvére közbeszólt: „Van itt egy fiú öt
árpakenyérrel és két hallal. De mi az
ennyinek?” „Telepítsétek le az embereket!” szólt
Jézus, majd fogta a kenyeret, hálát adott, és
kiosztotta. Jézus parancsára a maradékot is
összeszedték, és tizenkét kosarat töltöttek meg
a maradékból. (Jn 6,1-15.)
Másnap Jézus a kafarnaumi zsinagógában így tanított az Élet kenyeréről:

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A
kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Ha nem eszitek az Emberfia testét,
nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Ettől kezdve sokan többé nem jártak vele.
Jézus kérdésére: Ti is el akartok menni? Péter válaszolt: „Uram, kihez mennénk? Tiéd
az Örök Életet adó tanítás. Hisszük és tudjuk: Te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,51-69)
Jézus szó szerint értette, amit mondott. Ha ő nem így gondolta és akarta volna, akkor
nem hagyta volna elmenni azokat, akik kemény beszédnek tartották szavait.
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Jairus lányának feltámasztása

Jairus leborult Jézus előtt, és így
kérlelte: „Halálán van a kislányom. Tedd
rá kezedet, hogy meggyógyuljon.” Jézus
már elindult, amikor ezt a hírt hozták:
„Leányod meghalt. Minek fárasztanád a
Mestert?” Amikor odaértek Jézus
bement, s így szólt: „Mit lármáztok, mit
sírtok? A kislány nem halt meg, csak
alszik.” Erre kinevették. Ő pedig bement
oda, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a
kislány kezét, s így szólt: „Kislány,
parancsolom, kelj föl!” A kislány rögtön
fölkelt és elkezdett járni. (Mk 5,21-42.)
Jézus tudta, hogy a kislány meghalt, mégis azt mondta: Nem halt meg, csak alszik,
mert tudta, hogy fel fogja támasztani. Ő az élet Ura, ugyanolyan könnyen életre kelti azt, aki
meghalt, mint amilyen könnyű felébreszteni azt, aki alszik.

A vakon született ember meggyógyítása

Jézus egyszer meglátott egy vakon
született embert. megkérdezték tőle:
„Mester! Ki vétkezett, ez vagy a szülei,
hogy vakon született?” Jézus így felelt:
„Sem ez nem vétkezett, sem szülei, hanem
az Isten tetteinek kell nyilvánvalóvá
válniuk.” Ezután Jézus sarat csinált,
bekente vele a beteg embert szemét, majd
elküldte: „Menj, mosakodj meg a Siloe
tavában!” Az ember elment, megmosdott,
és épp szemmel tért vissza. (Jn 9,1-9)
A farizeusok nem akarták elhinni, hogy
Jézus csodát tett, és kivizsgálták, mi történt.

Magukhoz hívták tehát a vakon született embert, és faggatni kezdték: „Mit csinált
veled? Hogy adta vissza látásodat?” „Már elmondtam nektek, felelte az, de nem
hallgattatok rá…” Majd így folytatta: „Éppen az a különös, hogy nem tudjátok
honnan van, és mégis visszaadta a szemem világát. Mióta a világ fennáll, sohasem
lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon született látását.” Ezután
Jézus találkozott vele, megszólította: „Hiszel az Emberfiában?” „Ki az, Uram? Hinni
akarok benne.” „Előtted áll, felelte Jézus, ő az, aki veled beszél.” „Hiszek, Uram!”
kiáltotta, és leborult előtte. (Jn 9,35-38)
Jézus csodáival azt bizonyította, hogy
Ő az Isten Fia, és szeret minket.
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Kinek tartják az emberek az emberfiát?

Mikor egyszer egyedül imádkozott, és csak
tanítványai voltak vele, megkérdezte őket:
„Kinek tartanak engem az emberek?” Azok
így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő
Jánosnak; van, aki Illésnek; van, aki azt
tartja, hogy föltámadt egy a régi próféták
közül.” Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek
tartotok engem?” (Simon) Péter válaszolt:
„Az Isten Fölkentjének.” Erre ő szigorúan
meghagyta nekik, hogy ezt senkinek el ne
mondják. (Lk 9,18-21)
„Te vagy a Messiás, az élő Isten fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon,
János fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.
Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat, és a pokol
kapui nem vesznek erőt rajta…” Ettől fogva Jézus többször fölhívta tanítványai
figyelmét arra, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől,
főpapoktól és írástudóktól, megölik, de harmadnapon föltámad. (Mt 16,16-21)
Urunk színeváltozása

Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot,
és fölment velük a hegyre imádkozni. Imádság
közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig
fehéren ragyogott. Egyszerre csak két férfi jelent
meg,: Mózes és Illés. Haláláról és
feltámadásáról
beszélgettek,
amelynek
Jeruzsálemben kellett bekövetkeznie. Pétert és
társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek,
megpillantották dicsőségét, Péter így szólt
Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt!
Hadd csináljunk három sátrat…” Szavai közben felhő támadt, és elborította őket. A
felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” (Lk 9,28-35)
Én és az Atya egy vagyunk!

Jézus kijelentette: „Én és az Atya egy vagyunk.” A zsidók köveket ragadtak, hogy
megkövezzék. Jézus szemükre vetette: „Sok jótettet cselekedtem nektek Atyám erejéből,
e cselekedetek közül melyikért akartok megkövezni?” – „Jótettért nem kövezünk meg
téged, hanem a káromlásért, mert ember létedre Istenné teszed magadat. (Jn 8,30-33)
A választott nép azt vallotta, hogy csak egyetlen Isten van, Jahve, aki a világ teremtő
Ura. A Szentháromság misztériumát, hogy az egyetlen Isten három személyben él, csak
Jézus szavai és tettei alapján tudhatták meg az apostolok, bár maguk sem értették. Ők
azonban hittek Jézusban, és elfogadták, amit mondott, mert látták tetteit, és meggyőződtek
arról, ha Jézus valamit mond, az akkor is úgy van, ha nem is értik.
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Lázár feltámasztása

Jézus barátja, Lázár meghalt. Mikor Jézus
megérkezett, Lázár már négy napja a sírban
feküdt. Akkor tanítványaival a sírhoz ment. Az
egy kővel elzárt barlang volt. Jézus megszólalt:
„Hengerítsétek el a követ!” Az elhunyt nővére,
Mária közbeszólt: „Uram, már szaga van,
hiszen negyedik napja halott!” Jézus így felelt:
„Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Erre
elhengerítették a követ. Jézus pedig hangosan
bekiáltott a sírba: „Lázár jöjj ki!” A halott
azonnal kijött. Lába és keze pólyával volt
körültekerve, arcát pedig kendő takarta. Jézus
így szólt: „Oldjátok fel, hogy járni tudjon!” (Vö.
Jn 11,1-44.)
„ Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog.
Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem. Hiszed ezt?” „Igen, Uram,
hiszem, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, aki a világra jön.” (Jn 11,25-26)
Bár Jézus ismételten megjövendölte tanítványainak, hogy szenvednie kell, de ők ezt
nem akarták tudomásul venni. Jézus tudta, hogy dicsőséges jeruzsálemi bevonulása után
ellenségei mindent meg fognak tenni, hogy Őt megöljék. Barátjának, Lázárnak a
feltámasztása után Lázárt is meg akarták ölni, mert miatta sokan hittek Jézusban.

Jézus az Atya akaratának teljesítője

Az én eledelem az, hogy annak akaratát
tegyem, aki engem küldött, és hogy
elvégezzem művét. (Jn 8,34)
Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a
magam akaratát cselekedjem, hanem
annak akaratát, aki küldött engem.
Annak, aki küldött engem, az az akarata,
hogy abból, amit nekem adott, semmit el
ne veszítsek, hanem feltámasszam az
utolsó napon. Atyám akarata az, hogy
mindaz, aki látja a Fiút, és hisz benne,
örökké éljen. Én feltámasztom az utolsó
napon. (Jn 6,38-40)
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse,
minket szóval és példával tanítson,
életével, halálával és feltámadásával megváltson.
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Az utolsó vacsora
Akkor félrevonta a tizenkettőt, és így szólt: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe, s ott
beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról jövendöltek. Kiszolgáltatják a
pogányoknak, kigúnyolják, bántalmazzák és leköpdösik. Aztán megostorozzák és
megölik, de harmadnapra föltámad.” (Lk 18,31-33)
Amikor Jézus asztalhoz telepedett apostolával, így
szólt: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam
veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek.”
Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte,
és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ez az én
testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek
emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora után fogta a
kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség
az én véremben, amit értetek ontok.” (Lk 22,14-20)
Jézus búcsúbeszéde
A vacsora után Jézus tovább tanította apostolait:

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,34-35) – Ez az én parancsom: Szeressétek
egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki
életét adja barátaiért. (Jn 15,12-13) – Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: Engem
előbb gyűlölt nálatok. Ha a világból volnátok, a világ, mint övéit, szeretne titeket. De
mivel nem vagytok ebből a világból valók, gyűlöl titeket a világ. – Amint te küldtél
engem a világba, úgy küldöm én a világba őket. – Legyenek mindnyájan egyek. Amint
te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 15,18-17,21)
Jézus az Olajfák hegyén
Miután Jézus az utolsó vacsorán felajánlotta önmagát értünk áldozatul a Mennyei
Atyánknak, tanítványaival kiment, az Olajfák-hegyére, a Getszemáni kertbe,
Előre látta és átélte a megostorozás, a
töviskoronázás, a keresztút és a keresztre feszítés
kínjait, amit az emberek bűneinek jóvátételére kell
vállalnia. Ott a hegyen térdre borulva imádkozott:

„Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet,
de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.”
Akkor megjelent egy angyal, és megerősítette. Majd
halálfélelem vett erőt rajta, és még állhatatosabban
imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp
hullott a földre. (Lk 22,42-44)
Jézus nem volt kénytelen szenvedni,
önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.
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Pilátus halálra ítéli Jézust
Alighogy Jézus befejezte imádságát, megjelent egy csapat, Júdás vezette oda őket. Ő
Jézushoz lépett, és megcsókolta. A tiszt csapata élén és a zsidó őrség elfogta Jézust, és
megkötözte. Először Annáshoz vitték, Kaifás főpap apósához. Ott hallgatták ki Jézust:

A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítelek az élő Istenre: mondd meg, te vagy-e a
Messiás, az Isten fia?” „Én vagyok”, felelte Jézus… A főpap erre megszaggatta
ruháját: „Káromkodott! - Mi a véleményetek?” „Méltó a halálra!” (Mt 26,63-66)
A főtanácsnak nem volt joga a halálos ítélet kiszabására, ezért Kaifástól a
helytartóságra vezették Jézust Pilátus helytartóhoz. Pilátus lefogatta, ismételten kihallgatta,
majd megostoroztatta, a katonák pedig tövisekből font koronát fontak tettek a fejére.

Pilátus így szólt Jézus vádlóihoz: „Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy
semmi vétket sem találok benne.” Jézus akkor töviskoronával és bíborköpenyben kijött
eléjük, Pilátus rámutatott: „Íme az ember!” Láttára a főpapok és a szolgák nagy
kiáltozásban törtek ki: „Keresztre vele, keresztre vele!” Pilátus ismét szabadkozott,
A zsidók nem tágítottak: „Nekünk törvényünk
van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert
Isten fiává tette magát.” (Jn 19,1-7)
Pilátus tovább kérdezte: „Mit tegyek Jézussal,
akit Krisztusnak mondanak?” Mindnyájan azt
kiáltották: „Keresztre vele!” Pilátus látta, hogy
semmire sem megy velük, zavargás támad, vizet
hozatott, és megmosta kezét a nép előtt:
„Ártatlan vagyok ez igaznak vérontásában,
szólt. A ti dolgotok.” (Mt 27,22-24)
Pilátus végül kiszolgáltatta őt, hogy keresztre feszítsék. Azok átvették Jézust, és
elvezették. Ő keresztjét hordozva kiment a Koponyák hegyére… (Jn 19,16-17)
Jézus a keresztúton

Miközben
kifelé
vonultak,
találkoztak egy Simon nevű cirenei
emberrel. Kényszerítették, hogy vigye
a keresztet... Eljutottak arra a helyre,
a Golgotára… Ott epével kevert bort
adtak neki inni. Miután keresztre
feszítették, sorsvetéssel megosztoztak
ruháin. Feje fölé tették az elitélésének
okát jelző táblát: „Ez Jézus, a zsidók
királya.” (Vö. Mt 27,32-37)
Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt,
és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így
szólt anyjához: „Asszony, nézd, ő a te fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, ő a
te anyád.” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. (Jn 19,25-27)
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Jézus meghalt a kereszten

Jézus végül így szólt: „Beteljesedett!” Aztán
lehajtotta fejét, és kilehelte a lelkét. Készület
napja volt. A zsidók kérték tehát Pilátust, hogy
töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és
vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak
szombaton a kereszten. Mikor a katonák
Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért
nem törték el lábszárát, hanem egyik katona
lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal
vér és víz folyt ki. (Jn 1930-34)
A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség támadt az egész földön. Kilenc óra tájban
Jézus hangosan fölkiáltott: „Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engem?” Ezután
Jézus ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. Ekkor a templom függönye
kettéhasadt, felülről egészen az aljáig, a föld megrendült, a sziklák megrepedtek. A
százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek hallatára igen
megijedtek: „Ez valóban az Isten Fia volt”, mondták. (Mt 27,45-54)
Jézus temetése

Mikor már estére járt az idő, jött egy
József nevű arimateai gazdag ember,
aki maga is Jézus tanítványa volt.
Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus
testét. Pilátus elrendelte, hogy adják
ki (a testet). József, miután levette a
testet, tiszta lepelbe takarta, és
sziklába vájt új sírboltjába helyezte.
A sír bejárata elé nagy követ
gördített, és elment. (Mt 27,57-60)
Jézus üres sírja

Szombat múltán, a hét első napjára virradóra,
elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy
megnézze a sírt. Akkor nagy földindulás támadt.
Az Úr angyala leszállt az égből, odament,
elhengerítette a követ, és ráült. Az angyal így szólt
az asszonyokhoz: „Ne féljetek! Tudom, Jézust
keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt.
Föltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek
meg a helyet, ahol nyugodott az Úr. (Mt 28,1-6)
Jézus teste nincs itt, Jézus feltámadt!
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A feltámadt Jézus megjelent tanítványainak
Húsvét vasárnapján együtt voltak az apostolok.
Miközben beszélgettek, Jézus megjelent
közöttük, és így szólt hozzájuk: „Békesség
nektek! Én vagyok, ne féljetek!” Jézus
folytatta: „Miért ijedtek meg, s miért támadt
kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és
a lábamat! Én vagyok. Tapogassatok meg és
lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de
amint látjátok, nekem van.” Ezután
megmutatta nekik kezét és lábát, majd így szólt:
Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes és a próféták megjövendöltek rólam.” Akkor
megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az Írásokat. (Lk 24,36-45)
A bűnbocsánat szentsége a feltámadt Jézus húsvéti ajándéka

Feltámadása napján, amikor Jézus
megjelent apostolainak, így köszöntötte
őket: „Békesség nektek! Amint engem
küldött az Atya, úgy küldelek én is
titeket. Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, akinek megtartjátok, az bűnben
marad.” (Jn 20,19-23)
A papok a bűnbocsánat szentségében
oldoznak fel minket bűneinktől, az Úr
Jézustól kapott hatalmukkal.
Jézust a Mennyei Atya küldte, hogy elvegye a világ bűnét. Ő pedig megbízta az
apostolait és azok utódait, hogy nevében bocsássák meg az emberek bűneit. Az Úr Jézus,
aki mindig szeretettel fogadta a bűnösöket, és megbocsátott nekik, rólunk sem feledkezett
meg. Húsvéti ajándéka a bűnbocsánat szentsége, amellyel lehetőséget ad nekünk arra,
hogy bűneinkre bocsánatát kérjük, ha velük Istent megbántottuk. Az őszinte bűnbánat
feltétele, hogy elismerjük és sajnáljuk elkövetett bűneinket, és megígérjük, hogy a jóra
törekszünk, és elkerüljük a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat, mert jobbá akarunk válni.

Jézus mennybemenetele

Amikor Jézus utoljára jelent meg tanítványainak,
leborultak előtte. Ő így szólt: „Én kaptam minden
hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát,
tegyetek
tanítványommá
minden
népet,
kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak
megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én
veletek vagyok a világ végéig.” Lk 24,17.20)
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Jézus megtisztít és éltet minket
Jézus és a bűnösök

A farizeusok egyszer egy bűnös asszonyt hoztak Jézus elé, akit Mózes törvénye szerint
meg kell kövezni. „Te mit mondasz?” kérdezték, hogy aztán vádolhassák.
Jézus lehajolt, és ujjával írni kezdett a földön.
További faggatásukra felegyenesedett, és így
szólt hozzájuk: „Aki bűn nélkül van közületek,
az vesse rá az első követ!” Ennek hallatára azok
egymás után eltávoztak, úgy hogy Jézus egyedül
maradt az előtte álló asszonnyal. Akkor így szólt
hozzá: „Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki
nem ítélt el téged?” „Senki, Uram!” – felelte az.
Mire Jézus így szólt: „Én sem ítéllek el. Menj, de
többé ne vétkezzél!” (Jn 8,3-11)
Jézus minden bűnt elítél, de minden bűnbánó bűnösnek megbocsát.
A bűn tudatosan tett rossz
Akkor cselekszünk helyesen, ha Jézus tanítása szerint élünk, és mindenkit szeretünk.
Tudjuk, hogy nem mindig könnyű jónak lenni. Ha valaki nem hallgat lelkiismerete szavára,
és szándékosan nem tesz eleget Isten parancsának, aki tudatosan rosszat tesz szóval,
cselekedettel, gondolatban, vagy vétkes mulasztással, az bűnt követ el.
Nem minden bűn egyforma. Aki komolyan törekszik arra, hogy Jézus tanítása szerint
éljen, de meggondolatlanul mégis megsértette Istent vagy embertársait, az nem veszti el
kegyelmi életét. Az ilyen bűnt nevezzük bocsánatos bűnnek, vagy inkább veszélyes bűnnek,
amit gyarlóságunk miatt nem tudunk mindig elkerülni. Mégis minden ilyen bűn kisebb vagy
nagyobb mértékben veszélyezteti Istennel való szeretetkapcsolatunkat. Véletlenül nem lehet
súlyos, halálos bűnt elkövetni, amivel megszakítanánk Istennel való szeretetkapcsolatunkat.

Jézusra nézve bánjuk meg bűneinket

A főpap házának udvarán a szolgák tüzet raktak.
Péter is közéjük ült. Az egyik katona állította,
hogy Pétert is Jézus követői között látta. Péter
esküdözve letagadta, hogy Jézushoz tartozik.
Jézust akkor vezették át megkötözve az udvaron.
Rátekintett Péterre. Péternek pedig eszébe jutott,
hogy Jézus előre megjövendölte az ő gyáva
tagadását. Fölállt, kiment, és keserves sírásra
fakadt. (Lk 22, 54-62.)
A bűnbánatra Jézus szeretete, Isten kegyelme indít bennünket. Rádöbbent arra, hogy
mit vállalt értünk Jézus, hogy bűneinkkel mennyire hálátlanok és bizalmatlanok voltunk
mennyei Atyánkkal szemben. A bűnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek
nélkül nincs bűnbocsánat. Bűnbánatunk akkor van, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent
megbántottuk. Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra
törekszünk, és a bűnt kerüljük. Bűnbánatra indíthat az is, ha felismerjük, hogy bűneinkkel
milyen kárt okoztunk magunknak és embertársainknak.
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A szentgyónásban a papok Jézus nevében megbocsátják bűneinket
Amikor gyónunk, akkor őszintén meg kell vallani
bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon
minket. A gyóntató az Úr Jézusnak „emberileg megfogható
keze”, aki tanácsaival segít minket, elégtételt ad fel nekünk,
és Istentől (a papszentelésben) kapott hatalmával feloldozást
ad, megbocsátja bűneinket.
A gyónásra készülve gondolatban össze kell szednünk
bűneinket, amiket elkövettünk utolsó gyónásunk óta. Ezután
Jézusra nézve őszintén meg kell bánnunk azokat, mert
sajnáljuk, hogy Őt és embertársainkat megbántottuk, és meg
kell ígérnünk, hogy segítségével a jóra törekszünk, elkerüljük
a rosszat, a bűnre vezető alkalmakat.
A felkészüléshez használjunk egy jó, életkorunknak és
életkörülményeinknek megfelelő lelkitükröt.

A gyónás módja
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2. Letérdelünk (vagy indokolt esetben leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:

Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:
Utoljára gyóntam:… Áldozni szoktam:… Ezeket a bűnöket követtem el:
(Ezután el kell mondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltehetjük az esetleg
felmerült kérdéseinket.) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.
4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk feltett kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt. Ezután
újra megbánjuk bűneinket:

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a
bűnt kerülöm.
5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Ámen.
6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Így válaszolunk: Mert örökké szeret minket.
7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.

A gyónási titok azt jelenti, hogy a gyóntató soha, semmilyen
körülmények között sem árulhatja el, amit tőlünk a gyónásban
megtudott.
Természetesen a gyónó sem mondhatja el másoknak, hogy kérdéseire
a gyóntató pap mit válaszolt, hogy neki milyen tanácsot adott.

A szentgyónás után
Az elégtétel, amit a szentgyónásban feladnak nekünk,
az nem meggyónt bűneink büntetése, hanem imádság vagy
jócselekedet, amellyel Jézus mellé állunk, aki magára vette
bűneinket, hogy azokat jóvátegye.
A szentgyónás után megköszönjük Jézusnak, hogy
megbocsátotta bűneinket, és kérjük, segítsen jó szándékaink
megvalósításában.
Ha Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret, ha Jézus
értünk is meghalt a kereszten, akkor mi is mindent
megteszünk érte, és komolyan törekszünk arra, hogy jobbá
legyünk. Ez késztet arra is, hogy gyarlóságunk tudatában
ismételten Jézushoz forduljunk, gyógyító kegyelmét kérve.
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Jézus meghív minket az utolsó vacsora asztalához

Az Úr Jézus, aki kereszthalálával váltott meg minket bűneinktől, azt parancsolta
apostolainak: Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ő jelenik meg minden szentmisében, az
átváltoztatott kenyérben és borban, feltámadt testével és vérével. A szentmise Jézus
szeretetének jele, Ő ma is ugyanúgy szeret minket, mint amikor meghalt értünk a kereszten.

A szentmisén Jézus tanít miket
A szentmise két fő része a tanító rész, az Ige liturgiája,
és az áldozati rész, az Eukarisztia liturgiája.
A szentmisében a feltámadt Jézus jön el közénk. Ő tanít
minket papjai szavával a szentmise tanító részében, Ő töri
meg nekünk az Örök Élet kenyerét a szentmise áldozati
részében.
Mi a szentmisén közösen imádkozunk és énekelünk,
meghallgatjuk az Úr Jézus tanítását, ahogy az apostolok is
tanítottak róla. A szentmisén Jézus áldozatával egyesülve
felajánljuk magunkat, egész életünket a Mennyei Atyának, és
vele egyesülünk a szentáldozásban.

Az Úr Jézus feltámadását ünnepeljük minden vasárnapi szentmisével.
A szentmisén Jézus van jelen az átváltoztatott kenyérben és borban

Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret,
hálát adott, megtörte és így szólt: „Vegyétek és egyétek,
ez az én testem, melyet értetek adok. Ezt tegyétek az én
emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet
és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én
véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az
én emlékezetemre.” Valahányszor ugyanis e kenyeret
eszitek, s e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek,
míg el nem jön. (1Kor 11,23-26)
Mi a szentmisén való részvétellel köszönjük meg Jézusnak,
amit értünk tett.

36

A szentmise Jézus ünnepi lakomája
Az ószövetség megkötésekor Mózes az áldozati állatok vérével meghintette a népet, és
erre emlékeztek a rendszeres áldozat bemutatással. Az Úr Jézus kereszthalálával és
feltámadásával új szövetség jött létre Isten és az emberiség között. Ennek a szövetségnek a
részese mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, megkeresztelkedik, és így tagja lesz Isten
újszövetségi népének. Számunkra a szentmise az újszövetség áldozata teszi jelenvalóvá az
Úr Jézus halálát és feltámadását. Erre, Szent Fia menyegzős lakomájára hív meg minket
Mennyei Atyánk. Ő vendégel meg minket az Örök Élet kenyerével, amikor a
szentáldozásban a mennyei lakoma előlegét, örök szeretetének zálogát adja nekünk.
Mi, akik az újszövetség választott népéhez
tartozunk, és szeretjük Jézust, azzal fejezzük ki hozzá
tartozásunkat, hálánkat és szeretetünket, hogy
elfogadjuk meghívását, és részt veszünk a szentmisén
minden vasárnap és ünnepnap. Minden szentmisével,
amikor részt veszünk Jézus ünnepi lakomáján, együtt
ünnepelünk Vele, aki megváltott minket,.
Az Úr Jézus iránti szeretetünk jele, ha hétköznap is
elmegyünk szentmisére, amennyiben ezt életkörülményeink
lehetővé teszik.

A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás
Az oltár az utolsó vacsora asztala, amelyhez Jézus
mindnyájunkat meghív. Boldogok vagyunk, hogy a
szentmisén, a szentáldozásban Vele találkozhatunk.
Ha valakit meghívnak lakodalomba, az aligha mondhatja,
hogy eljöttem, de nem kérek semmit, nem vagyok éhes.
Ugyanígy, ha valóban szeretem az Úr Jézust, akkor nem lenne
szabad visszautasítanom meghívását, amikor az Örök Élet
kenyerét kínálja nekem.
Valóban nem vagyunk rá méltók az Örök Élet kenyerének
vételére, de a szentáldozás nem a jók jutalma, hanem a betegek
orvossága, mindennapi keresztény életünk táplálója.

A rendszeres szentáldozás
Életünk célja, hogy eljussunk az Örök Életre, a mennyei örök „menyegzős lakomára”,
és ennek előlege, „előíze” a szentmise és a szentáldozás.
Szükségünk van Isten kegyelmének segítségére, hogy valóban eljuthassunk Szent Fia
menyegzős lakomájára, és ezt kapjuk tőle minden szentmisén.
A szentáldozás után lélekben leborulva imádjuk Jézust, aki eljött
hozzánk, és elbeszélgetünk vele, hogyan kövessük. A szentáldozás
után Jézusra figyelve, csendben gondolkodva imádkozzunk. A
szentáldozás után gondoljuk át, mit hallottunk a szentmisén, és
fontoljuk meg, hogy mit kíván tőlünk Jézus ma, a következő napokban
és egész életünkben.
Ezután forduljunk hozzá saját szavainkkal, mert sok minden van:
– amit meg kell köszönnünk Jézusnak;
– amit meg kell ígérünk neki, hogy tanítását követjük;
– fel kell neki ajánlanunk magunkat,
hogy vállaljuk mindennapi keresztjeinket;
– amit kérhetünk Tőle, a magunk és mások számára.
Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek.
Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek,
hogy teveled egyesüljünk s téged viszontszeressünk,
örök hála és imádás légyen azért nevednek.
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Jézus Egyháza által vezet az Örök Életre
A Szentlélek kiáradása

Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan
együtt voltak. Hirtelen, mintha csak heves
szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és
egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek.
Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl
előttük, és leereszkedtek mindegyikükre.
Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni. (ApCsel 2,1-4.)
Pünkösdkor teljesedett be, amit Jézus búcsúzásakor megígért apostolainak:

Kérni fogom az Atyát, és más közbenjárót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké
veletek marad. Ő, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe
juttat mindent, amit mondtam nektek. (Jn 14,16.26)
Az apostolok tanúságot tettek Jézus feltámadásáról
A Szentlélek kiáradása az apostolokat szemmel láthatóan megváltoztatta: a félénk
apostolok, most bátran kezdték hirdetni, amit láttak és hallottak: Jézust, az Ő feltámadását.

Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti
Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas
csodákkal és jelekkel, amelyeket amint tudjátok általa
vitt végbe köztetek. Ezt a férfit Isten elhatározott
rendelése és előretudása kiszolgáltatta nektek, s ti
istentelenek keze által keresztre feszítettétek, és
meggyilkoltátok. Isten azonban föloldozta a halál
bilincseit, és föltámasztotta őt. (ApCsel 2,22-24)
Betöltötte őket a hit öröme. Megértették Jézus szavait és tetteit. Akik hallgattak
tanúságtevő szavukra és hittek Jézusban, azokat megkeresztelték: az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevében. Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek
állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az
imádságban.

A Szentháromság titkát Jézus nyilatkoztatta ki nekünk
Az egy Isten három személy: Atya és Fiú és Szentlélek.
Az első isteni személy az Atya, a világ teremtő Ura.
A második isteni személy a Fiúisten,
Isten örök Igéje, aki az Atyától öröktől fogva
születik. Ő a mi Urunk, aki értünk emberré lett
Jézus Krisztusban. Ő a Messiás, a mi
Megváltónk és Üdvözítőnk.
A harmadik isteni személy a Szentlélek,
Isten örök Szeretete, aki az Atyától és a Fiútól
öröktől fogva származik. Ő az Egyház éltető
Lelke és a mi keresztény életünk irányítója,
akit nekünk az Atya Jézus nevében küldött.
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Jézus él tovább Egyházában

Az apostolok által sok csodajel
történt. Az Úrban hívő férfiak és
nők
sokasága
pedig
egyre
növekedett. (ApCsel 5,12-14)
Ti Krisztus teste vagytok s
egyenként tagjai. Az egyházban
pedig Isten némelyeket apostolokká,
másokat prófétákká, ismét másokat
tanítókká tett. (1Kor 12,27-28)
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség, Krisztus
titokzatos teste. Azok a megkeresztelt emberek tartoznak hozzá, akik elfogadják a katolikus
hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel. A püspököket
küldetésükben az áldozópapok és a diakónusok segítik. A papok feladata, hogy mint Isten
népének pásztorai: bemutassák a szentmiseáldozatot; kiszolgáltassák a szentségeket;
hirdessék Isten igéjét; vezessék Isten népét az örök üdvösség útján.

A halál nem befejezés, hanem átmenet a földi életből az Örök Életre
Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura, bűneink ellenére
szeret minket, meghív országába, és gyermekévé fogad.
Emberi méltóságunk alapja, hogy Isten értelmet és
szabad akaratot adott nekünk, és földi életünk után hazavár
az Örök Élet boldogságára. Erre kell készülnünk minden nap.
Az Istenben és Örök Életben hívő embert már az is
örömmel tölti el, ha úgy gondolja, hogy jó úton jár a remélt
boldogság felé vezető úton, még akkor is, ha földi élet csak
keserves szenvedés a számára.

A Mennyország boldog örök otthonunk

Bölcsességet hirdetünk mi is. Nem ennek a
világnak bölcsességét, hanem Isten
titokzatos bölcsességét hirdetjük, melyet az
Isten öröktől fogva előre elrendelt… Szem
nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl
nem fogta, Amit Isten azoknak készített,
akik szeretik őt. (1Kor 2,6-9)
Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám
házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek,
hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, és helyet készítettem, ismét eljövök,
és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1-3)
Miért lesz jó a Mennyországban? Mert ott mindig boldogok leszünk, együtt leszünk
Mennyei Atyánkkal, Jézussal és a Szentlélekkel, aki végtelen szeretetben él. Ott együtt
leszünk Jézus édesanyjával, Szűz Máriával és mindazokkal az emberekkel, akik földi
életükben szerették Istent és embertársaikat.

A Mennyei Atya boldog, Örök Életet készít azoknak, akik őt szeretik.
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Függelék
Jézus életének helyszínei képeken
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Az angyali üdvözlet helye, itt lett a Fiú emberré

Betlehemi barlang, itt született Jézus

A Genezáreti tó, ahol Jézus tanított

A 8 boldogság kápolnája a hegy oldalán

Balra a kenyérszaporítás temploma

Kafarnaum maradványai

Jézus Péterre bízza Egyházát

Táborhegy, Urunk színeváltozása, Mózes és Illés

Jeruzsálemi emlékhelyek, ahol Jézus szenvedett,
feltámadt és visszatért a mennybe

Jézus szenvedésének sziklája

Jézus a keresztúton

Itt feszítették keresztre Jézust

Halála után leszedték a keresztől és eltemették

Innen támadt fel Jézus

A Miatyánk templom, a mennybemenetel emlékhelye

A Szent Sír Bazilika az Olajfák hegyéről

Az Olajfák hegye, ahonnan Jézus visszatért az Atyához
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A legfontosabb imádságok és tudnivalók
A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és
mindörökké. Ámen.
Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És
Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a
mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a
bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az Örök Életet. Ámen.
Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.
Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
A bűnbánat felindítása
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a
bűnt kerülöm.
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok
között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent
anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhében foganá
Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy…
Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy…
És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy…
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. – Hogy méltók lehessünk Krisztus
ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő
kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Reggeli imádság
Esti imádság
Szívből kérlek Istenem,
Kezed közé leteszem
Ma egész nap légy velem.
Elmúlt napom, Istenem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Minden munkám, örömöm,
Mindenkivel jót tegyek.
Ami jó volt, köszönöm.
Ha rám nézel e napon
Ígérem, még jobb leszek
Öröm legyen arcodon. Ámen.
Őrizd Uram, gyermeked. Ámen.
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Reggeli imádság
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel.
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
(Itt gondold meg, mit akarsz tenni Jézusért!)

Édes Jézus add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária Jézus Anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.

Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
(Itt vizsgáld meg lelkiismeretedet!)

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Jézus örömhíre
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és
földi életünk után hazavár az Örök Életre.
A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden
erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
Jézus „új parancsa” (Vö. Jn 13,35)
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.
A Tízparancsolat
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! – 2. Isten nevét hiába ne vedd! –
3. Az Úr napját szenteld meg! –
4. Atyádat és anyádat tiszteld! –
5. Ne ölj! – 6. Ne paráználkodj! –
7. Ne lopj! – 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! –
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! – 10. Mások tulajdonát ne kívánd! –
Az Egyház öt parancsolata
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és
munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és
gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
A szentségek: az Úr Jézusnak kegyelmet közvetítő szent jelei
1. a keresztelés: részesedés az istengyermeki-, kegyelmi életben; –
2. a bérmálás: részesedés a Szentlélek ajándékaiban; –
3. a szentáldozás: részesedés az Újszövetség áldozatában, az Eukarisztiában; –
4. a szentgyónás: részesedés Isten bűnbocsátó kegyelmében; –
5. a betegek kenete: részesedés az Úr Jézus gyógyító kegyelmében; –
6. a papszentelés: részesedés Jézus Krisztus papi hatalmában; –
7. a házasságkötés: részesedés a Teremtő életadó kegyelmében;

43

Felkészülés a szentgyónásra
A Szentlélek segítségét kérjük
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam,
és őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
Megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára, és milyen gyakran szoktunk áldozni.
Ezután – egy, az életkorunknak megfelelő lelkitükör segítségével – gondosan számba
vesszük bűneinket. Gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel
bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!
Megbánjuk bűneinket
(Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és indíts magadban bánatot…)
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.
Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

A) Lelkitükör a leggyakoribb „gyermekbűnök” szerint
1. Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem
tanultam meg a hittant.
2. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan (hazugságra)
esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.
3. Szentmisét mulasztottam, szentmiséről elkéstem. Templomban rossz voltam.
4. Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem.
Nevelőimet kijátszottam.
5. Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam.
Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.
6. Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.
7. Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem
vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.
8. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.
9. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. Öntelt
voltam.
10. Nem törekedtem hibáimat kijavítani.

B) Lelkitükör Isten Tízparancsolata alapján
1. Isten teremtő, Mennyei Atyám. – Szeretem Őt és szívesen beszélgetek vele? Ismerem-e
tanítását? Figyelek üzenetére-e? Őt szolgálom életemmel, tanulásommal? Szoktam-e
rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása)
2. Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. – Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás)
3. Vasárnap az Úr napja. – Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén?
Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)
4. Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk, és örömet szerzünk
nekik, imádkozunk értük. – Így szeretem őket? (Engedetlenség, feleselés,
megszomorítás)
5. Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére.–Vigyáztam az egészségemre? Jó voltam másokhoz? Segítettem nekik? (Csúfolódás,
verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése)
6. Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. – Ilyen voltam
gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés)
7. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg
a magunk és mások tulajdonát. – Vigyáztam-e a magam és mások holmijára? Adtam-e a
magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás, károkozás,
kötelességmulasztás, lustaság)
8. Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről
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szeretettel beszéljünk. – Megbízható, őszinte voltam-e? Megvédtem-e más becsületét?
(Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése)
9. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. – Örülök-e
annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban)
10. A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. – Mit teszek Jézus kedvéért? Milyenek
a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg)

C) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján
I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!
1. Hit: Ismerem Jézus tanítását? Figyelek Isten üzenetére? Szeretettel beszélek Istenről?
2. Imádság: Szívesen imádkozom minden nap? Odafigyelek imádság közben?
3. Szentmise: Szívesen járok szentmisére? Szoktam gyakran áldozni? Hogyan viselkedem
a szentmisén? Mondom a közös imádságokat?
4. Bűnbánat: Törekszem hibáim kijavítására? Megbánom naponta a bűneimet?
Rendszeresen gyónok? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)
II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!
1. Szüleim: Engedelmes vagyok? Szoktam segíteni, örömet szerezni? Megbízható
vagyok?
2. Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok? Szoktam másoknak segíteni?
Örömet szerezni? Vigyázok mások holmijára? Szemérmes vagyok?
3. Közösség: Teljesítem kötelességeimet, vállalok közmunkát? Igazságos vagyok?
Megbízható, becsületes vagyok? Békességes vagyok?
4. Egyház: Segítek másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek egyházi
elöljáróimra?

Elsőáldozók vizsgakérdései
Az elsőáldozásra készülőknek ismerniük kell az Úr Jézus életének főbb eseményeit, a
tízparancsolatot és az alapvető imádságokat.

Ki a mi Mennyei Atyánk?
Mennyei Atyánk Isten, aki szeret minket, meghív országába és földi életünk után hazavár
az Örök Életre, Ő a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
Mit tanít Jézus Istenről?
Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő irgalmas, bűneink ellenére is szeret minket.
Mit tanított az Úr Jézus?
Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk és
eljussunk az Örök Életre.
Mikor lettél Isten gyermeke?
Akkor lettem Isten gyermeke, amikor megkereszteltek.
Mi a kegyelmi élet?
A kegyelmi élet Isten élete bennünk: Isten bennünk lakik és vezet minket.
Mikor szolgálunk Istennek?
Akkor szolgálunk Istennek, akkor szeretjük Őt mindennél jobban, ha megtartjuk parancsait,
és Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
Mikor szeretjük magunkat helyesen?
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk üdvösségünkért.
Mikor szeretjük úgy felebarátunkat, mint magunkat?
Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat, ha önzetlenül megteszünk mindent,
ami üdvösségükre szolgál.
Mit teszünk, amikor imádkozunk?
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk.
Hogyan szól hozzánk Isten, amikor imádkozunk?
Amikor imádkozunk, Isten úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja azt, amit nekünk
mondani akar.
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Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
Kik voltak Jézus szülei?
Jézus szülei Szűz Mária és Szent József voltak.
Hol és mikor született Jézus?
Jézus Betlehemben született, időszámításunk kezdetén.
Mivel mutatta meg Jézus, hogy szeret minket?
Jézus egész életével, értünk vállalt szenvedésével és kereszt-halálával mutatta meg, hogy
szeret minket.
Mi történt Jézussal keresztre feszítése után?
Jézus keresztre feszítése után meghalt, eltemették, majd harmadnapra feltámadt.
Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?
Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és
bor színe alatt.
Mikor változtatják át a papok a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé?
A papok a szentmisében változtatják át a kenyeret s bort Jézus testévé és vérévé.
Mi történik, amikor áldozunk?
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
Ki mehet áldozni?
Áldozni mindenki mehet, aki szereti Jézust és felkészült a szentáldozásra.
Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?
Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 1. a halálos bűnöktől megtisztítjuk
lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig megbánjuk; 2. imádságos
lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást.
Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?
Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egy órás szentségi böjtöt, és
megfelelő módon öltözködünk.
Mit teszünk szentáldozás után?
Szentáldozás után megköszönjük Jézusnak, hogy eljött hozzánk és elbeszélgetünk vele:
imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét kérjük.
Mi a lelkiismeret?
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely arra int, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk.
Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?
Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a Szentlélek segítségét kérjük; 2. megkérdezzük
magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. gondosan számba vesszük azóta elkövetett
bűneinket.
Ki követ el bűnt?
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
Mikor van bűnbánatunk?
Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.
Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól
feloldozzon minket.
Mi történik, amikor a gyóntató pap feloldozást ad?
Amikor a gyóntató pap feloldozást ad, Isten megbocsátja bűneinket, lelki békét ad és
megerősít a bűnök ellen.
Mit teszünk a szentgyónás után?
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük
az elégtételt.
Mi az elégtétel?
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket
jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele is.

46

Tartalomjegyzék
Hosszabb bevezetés szülőknek és lelkipásztoroknak .......................................... 4
Jézus Mennyei Atyánk ismeretére és szeretetére tanít ..................................................8

Jézus örömhíre................................................................................................... 8
Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket ................................................ 8
Mennyei Atyánk a világ teremtő Ura.................................................................. 8
Mennyei Atyánk ajándékai ................................................................................ 9
Mennyei Atyánk gyermekévé fogad................................................................... 9
Mennyei Atyánk szól hozzánk ........................................................................... 10
Mennyei Atyánk üzenetét a Szentírásban olvashatjuk ..................................... 10
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk és vele beszélgetünk ............................ 11
Örömmel szolgáljunk Istenek .......................................................................... 12
Mennyei Atyánk meghív fia menyegzős lakomájára........................................... 13
Vasárnap az Úr Jézus feltámadásának a napja ............................................... 13
Jézus embertársaink szeretetére tanít .......................................................................... 14

Isten előbb szeretett minket............................................................................. 14
Minden család élete a házasságkötéssel kezdődik............................................ 15
Szeretet a családban ...................................................................................... 15
Éljünk békességben! ....................................................................................... 16
Védjük az életet! ............................................................................................. 16
Teljesítsük kötelességeinket! ............................................................................ 17
Legyünk becsületes, megbízható emberek!..................................................... 18
Isten országáért dolgozunk! .............................................................................. 19
Jézus a Fiúisten, aki értünk lett emberré ...................................................................... 20

A gondolkodó ember tervez, és keresi élete értelmét!.................................. 20
Nekünk már nem kell keresnünk! .................................................................... 20
Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett ........................................................... 21
Szent József, a Szentcsalád őre ..................................................................... 21
Az Úr Jézus Betlehemben született................................................................. 21
Jézus névadása és bemutatása ...................................................................... 22
A napkeleti bölcsek látogatása ........................................................................ 22
A Szentcsalád Egyiptomba költözött, majd Názáretbe tért vissza..................... 22
Jézus megkeresztelése..................................................................................... 23
Keresztelő János tanúságtétele....................................................................... 23
Az apostolok meghívása ................................................................................. 23
Jézus fellépése ............................................................................................... 24
Jézus első csodája.......................................................................................... 24
A csodálatos halfogás ..................................................................................... 25
Máté meghívása ............................................................................................. 25
A béna meggyógyítása ................................................................................... 26
A csodálatos kenyérszaporítás........................................................................ 26
Jairus lányának feltámasztása ........................................................................ 27
A vakon született ember meggyógyítása ......................................................... 27
Kinek tartják az emberek az emberfiát?........................................................... 28
Urunk színeváltozása...................................................................................... 28
Én és az Atya egy vagyunk! ............................................................................ 28

47

Lázár feltámasztása ........................................................................................ 29
Jézus az Atya akaratának teljesítője................................................................ 29
Az utolsó vacsora ............................................................................................. 30
Jézus búcsúbeszéde....................................................................................... 30
Jézus az Olajfák hegyén ................................................................................. 30
Pilátus halálra ítéli Jézust................................................................................ 31
Jézus a keresztúton ........................................................................................ 31
Jézus meghalt a kereszten.............................................................................. 32
Jézus temetése............................................................................................... 32
Jézus üres sírja............................................................................................... 32
A feltámadt Jézus megjelent tanítványainak...................................................... 33
A bűnbocsánat szentsége a feltámadt Jézus húsvéti ajándéka........................ 33
Jézus mennybemenetele ................................................................................ 33
Jézus megtisztít és éltet minket.................................................................................... 34

Jézus és a bűnösök ........................................................................................ 34
A bűn tudatosan tett rossz............................................................................... 34
Jézusra nézve bánjuk meg bűneinket.............................................................. 34
A szentgyónásban a papok Jézus nevében megbocsátják bűneinket .............. 35
A gyónás módja .............................................................................................. 35
A szentgyónás után ........................................................................................ 35
Jézus meghív minket az utolsó vacsora asztalához........................................... 36
A szentmisén Jézus tanít miket ....................................................................... 36
A szentmisén Jézus van jelen az átváltoztatott kenyérben és borban .............. 36
A szentmise Jézus ünnepi lakomája................................................................ 37
A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás................................................. 37
A rendszeres szentáldozás ............................................................................. 37
Jézus Egyháza által vezet az Örök Életre ..................................................................... 38

A Szentlélek kiáradása.................................................................................... 38
Az apostolok tanúságot tettek Jézus feltámadásáról........................................ 38
A Szentháromság titkát Jézus nyilatkoztatta ki nekünk .................................... 38
Jézus él tovább Egyházában........................................................................... 39
A halál nem befejezés, hanem átmenet a földi életből az Örök Életre .............. 39
A Mennyország boldog örök otthonunk............................................................ 39
Függelék........................................................................................................................ 40

Jézus életének helyszínei képeken ................................................................... 40
Jeruzsálemi emlékhelyek, ahol Jézus szenvedett, feltámadt és visszatért a
mennybe................................................................................................. 41
A legfontosabb imádságok és tudnivalók........................................................... 42
Felkészülés a szentgyónásra ............................................................................ 43
A) Lelkitükör a leggyakoribb „gyermekbűnök” szerint....................................... 44
B) Lelkitükör Isten Tízparancsolata alapján ..................................................... 44
C) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján........................................................ 45
Elsőáldozók vizsgakérdései .............................................................................. 45

48

