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Tanári kézikönyv
a PAX hittankönyv sorozat első négy könyvéhez
A fakultatív iskolai hitoktatás az 1989-es rendszerváltás után vált lehetővé, sok
helyen mégsem került rá sor, mert a legtöbb iskola igazgatója fontosabbnak tartotta a
különböző különórák és szakkörök megtartását, mint a fiatalok iskolai hitoktatásának
bevezetését. Ezért, egy-két kivételtől eltekintve, csak az egyházi fenntartású
iskolákban nyílt lehetőség órarendi kereten belül heti két hittanóra megtartása. Végül a
2010-es választások után a kormány csak a 2013/14-es tanévre tudta elérni, és
kötelezően választható tantárgyként bevezetni a hit- és erkölcstan, illetve a
hitoktatástól független erkölcstan iskolai oktatását.
Mivel a kötelezően választható hit- és erkölcstan-oktatás heti egy hittanórára ad
lehetőséget, ezért vált szükségessé, hogy a heti két órára tervezett PAX
hittankönyveket átdolgozzuk, hogy azok használhatók legyenek ott is, ahol csak a heti
egy iskolai hittanórára van lehetőség. Ebben a hittanári kézikönyvben a PAX
hittankönyv sorozat első négy könyvére alkalmaztuk az OHB hittan kerettantervét.
Ezt a tanári kézikönyvet az örömhír hirdetésében résztvevő katekétáknak
szántuk, minden katekétának és hittanárnak, aki nemcsak tanítani akar, hanem
elsősorban hitet ébreszteni, és a hit növekedésében segíteni. Könyvünk nem akar
tudományos értekezés lenni, hanem csak évtizedes tapasztalatainkat szeretnénk átadni
e könyv használóinak. A lelkipásztori beszélgetések során az idősebb generáció mindig
továbbadta kateketikai tapasztalatait, ötleteit. Most ezekből szeretnénk néhányat
továbbadni. Azért sem akarunk tudományos művet írni, mert nem tudnánk a
felhasznált ötletek hiteles forrásait megjelölni, nem tudnánk az ötletgazdákat
megnevezni. Több évtizedes katekézis során számtalan ötlet született, mégsem
tarthatjuk magunkat ötletgazdáknak, mert amit Isten kegyelme eszünkbe juttatott, az
nem a sajátunk, azt közkincsként kell kezelni. Miden ötlet végül attól való, akiről
Jézus beszélt: „Ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd
megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok lelke szól
belőletek.” (Mt 10,19-20) – „A Közbenjáró pedig, akit az Atya nevemben küld,
megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn
14,26) Lelkipásztorok és katekéták serege igazolja, hogy Jézus ígérete mindig
megvalósult. Nemcsak a Szentírás sugalmazója a Lélek, hanem minden örömhír hiteles
tolmácsolójának is. A mi feladatunk, hogy odafigyeljünk a Lélek szavára.
Győr, 2016. Szent István király ünnepén,
Dr. Rédly Elemér
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Bevezető: A hittankönyvek és a hitoktatás
Kiknek készülnek a hittankönyvek
A hittankönyvek „kimondva” elsősorban a gyerekeknek készülnek, ezért fontos, hogy
megfelelően vonzó legyen a kiállításuk. A hittankönyvek „ténylegesen” azonban a
katekéták számára készülnek, hogy arról beszéljenek, azt tanítsák meg, amire a
gyermekeknek szükségük van, mert ha valami nincs benn a hittankönyvben, arról a
katekéta nem fog beszélni. Természetesen a hittankönyvek a szülőknek is szólnak,
hogy ők is tudják, miről tanult a gyerek a hittanórán, ha egy szülő komolyan foglalkozni
akar gyermeke hittan tanulásával.
Aki gyermekeknek mesekönyvet ír, az tudja, hogy a meséket nem a gyerek fogja elolvasni, hanem
az a felnőtt, aki a gyerekekkel foglalkozik. A mesekönyvben lévő képek keltik fel a gyermekek
érdeklődését, és készteti őket arra, hogy valakivel azt felolvastassák. Hasonlóképp a kisgyerekeknek
készülő hittankönyveket sem azért írjuk, hogy a gyerekek azt maguk elolvassák, hanem hogy
felkeltsük a gyerekek érdeklődését Jézus iránt, és így késztessük a gyerekek felelős nevelőit, hogy
nekik Jézusról beszéljenek, és elmondják nekik mindazt, amit Egyházunk Jézus megbízása alapján
nekik tanítani akar.

A hittankönyvek terjedelme
Mindig vita tárgya volt a hittankönyvek terjedelme. Vannak, akik azt kívánják, hogy a
hittankönyvben csak igen rövid szöveg legyen, amit „szóról szóra” be lehet taníttatni. Valóban,
vannak olyan formulák, amelyeket be kell tanulni, de a hitoktatás feladata mégsem néhány kérdésfelelet betanítása. A másik véglet az a kívánság volt, hogy a hittankönyv olyan legyen, hogy a
gyerekek a katekéta magyarázata nélkül is megértsék az anyagot, hogy legyen alkalmas az egyéni
tanulásra. Valóban lehetne olyan könyvet szerkeszteni, amelyben minden szükséges fogalom
részletes magyarázatát megtalálhatjuk, de olyan terjedelmes szöveget eredményezne, amelyet még
az olvasni tudó gyerekek sem olvasnának el szívesen. Ilyen könyvekre azért sincs szükség, mert
hittant egyébként sem lehet magántanulóként tanulni!

Minden hittankönyv feltételezi, hogy nem a gyerekek olvassák el először az egyes
leckéket, hanem a katekéta magyarázza el az anyagot. Egy jó hittankönyvtől ezért azt
kell elvárnunk, hogy úgy fogalmazza meg hitünk tanítását, hogy azt a katekéta
magyarázata után a gyermekek megértsék, és segítsen nekik a tanultak
alkalmazásában és megjegyzésében. A hittankönyvben tárgyalt anyagot pedig úgy kell
felépíteni, hogy azzal fokozatosan fejlesszük hitüket, bővítsük a gyermekek vallási
fogalmait.
Mások azért követelnek rövid szövegű könyveket, mert a gyerekek nem szeretnek, és sokszor
nem is tudnak olvasni. Tapasztalatból tudjuk, hogy a hittankönyveket nagy részük el sem olvassa,
még akkor sem, ha az rövid, hanem a katekétának kell arról beszélnie, ami a hittankönyvben van.

A katekétának nem a hittankönyv szövegét kell elmondania, hanem a könyv
szellemében kell önállóan feldolgoznia minden óra anyagát. A könyv egyes leckéi
alapján - az egyes órákra lebontott nevelési és oktatási célnak megfelelően - az adott
körülményeket figyelembe véve - kell átgondolnia az egyes órákat, megfontolva, hogyan
terjessze azt tanítványai elé, milyen logikai sorrendben magyarázza meg az új
fogalmakat, hogy kitűzött célját elérje.
A hittankönyvek esetében indokolt és megengedhető a Biblia egyszerű, rövidítő és tömörítő
átfogalmazása, ha ez a jobb megértést szolgálja, és hűségesen őrzi az eredeti szöveg
mondanivalóját. A kisgyermekek tanításánál a bibliai történetet a katekéta mondja el, a könyvben
található részlet ez alapján érthető. Egy hittankönyv nem tudományos mű, ezért a szentírási
utalásoknál a szokásos vö. helyett a „l.” = lásd rövidítést használjuk, még szószerinti idézés esetén
is.

A hittanórákon nem kell sokat magyaráznunk, hanem lélekben le kell ülnünk Jézus
mellé és figyelnünk kell rá. A katekéta Jézus tanítását a gyerekek „nyelvére” fordítja,
hogy megértsék, mit mond nekik, és mit kíván tőlük Jézus.
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A magát modernnek nevező, korszerű pedagógiai gyakorlat azzal köti le a gyermekek figyelmét és
mozgás igényét, hogy a gyerekeknek mindig kell csinálniuk valamit. Sok katekéta úgy gondolja, hogy
a gyerekekkel a hittanórán is hasonló módszerekkel kell dolgozni, ezért kedvelik azokat a
hittankönyveket és munkafüzeteket, amelyek segítségével így le tudják kötni a gyermekek figyelmét,
és megfelelően fegyelmezni tudják őket. Ismeretek átadására, megfelelő műveletek betanítására
valóban jó ez a módszer, de nem tanítja meg a gyermekeket valakire, vagy valamire odafigyelni, mert
ahhoz csendben kellene lenni. A gyermekek kreativitását valóban növelheti a sok próbálkozás, de
közben nem tanulják meg azt a kreativitást, amelyet a tervszerű, tudatos és kritikus gondolkodással
lehet elérni. A kreativitáshoz valóban az kell, hogy „elengedjük a fantáziánkat”. Érdemes
összehasonlítani egy mozgó filmes jelenetnek és egy diapozitív kép vetítésének hatását. A film
nézése közben a film mozgatja a gyermekek fantáziáját, a film mozog és mozgatja a gyerekek
passzív fantáziáját, mert az jár az eszükben, amit a film készítője csak akar. Ha a gyerekek egy álló
diaképet látnak, és a vetítő csak magyaráz, akkor a kép áll, és a gyermekek fantáziája aktív
mozgásban lesz.

A katekézis lényeges feladata, hogy a gyerekeket megtanítsa csendben lenni,
odafigyelni Jézus szavára. A jó katekéta képes arra, hogy a hittankönyv képét nézve a
gyerekek odafigyeljenek szavára. Ezt az odafigyelést a legkisebbeknél nem csökkenti,
ha közben a témához kapcsolódó bibliai képet színeznek ki, hiszen az egyszerű képek
kiszínezése mozgásigényüket kielégíti, de figyelmüket nem köti le, ezért oda tudnak
figyelni a katekéta szavára.
A gyerekekkel meg lehet szerettetni a csendet. Az a gyerek, aki nem tud csendben lenni, az soha
nem fog tudni imádkozni. El tudja majd mondani az imádságokat, tud szép fohászokat, imádság
szövegeket fogalmazni, de ez még nem imádság.

Milyen anyag legyen a hittankönyvekben
A jelenleg érvényben lévő, az Országos Hitoktatási Bizottság (OHB) által készített
Római Katolikus Hittan Tantervet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1996-ban
hagyta jóvá, azóta újabb nem született. Hogy milyen ismeretanyagot kell az egyes
korosztályok hittankönyveiben feldolgozni, azt nem a hittankönyvet író, hanem a Tanterv
határozza meg.
Az elmúlt években bevezetett kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás heti
egy hittanórára ad lehetőséget. Ezért a hittankönyvek íróinak egy-egy tanévre 35-37
hittanórára számítva kell a hittan tananyagot megfogalmaznia. Ehhez gyakorlatilag 26 új
leckét és 4 témakör áttekintést kell tervezni, gondolva az ünnepi és egyéb órákra, hogy
a tananyag egy tanév alatt elvégezhető legyen.
Ha tetszik, ha nem, a hittan az egyik legnehezebb és legkomplexebb tantárgy,
amelynek természeténél fogva sok új fogalmat és ismeretanyagot kell nyújtania.
Szükségszerű, hogy vannak benne nehezen érthető fogalmak, amelyeket nem könnyű
megmagyarázni. Ezért sokan szeretnék a hittankönyvek szövegét lerövidíteni, vagy
egyszerűen ezeket a nehéz részeket kihagyni. A probléma valójában az, hogy nem a
szöveg a sok, hanem azok az új fogalmak és ismeretek tűnnek soknak, amelyekre
mindenképpen szükségük van a gyerekeknek, hogy hitükben fejlődjenek. Ezeknek a
megfogalmazását pedig csak annyira lehet lerövidíteni, tömöríteni, hogy a katekéta
magyarázata után a gyerekek számára érthető legyen, ami a könyvben le van írva. Nem
kis hittudósokat akarunk nevelni, hanem értelmesen hívő keresztényeket.

Az OHB hittan-kerettanterve
A hitoktatás és a katolikus iskolák tantervét 1948-ban adták ki utoljára a kommunista
hatalomátvétel előtt. A Magyar Püspöki Kar 1975-ben először megfogalmazta a hitoktatás
célrendszerét. Ennek figyelembevételével készült a jelenleg is érvényben lévő tanterv.
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A hitoktatás tantervének áttekintő táblázata
Az 1996-ban 12 osztály számára készült ma is érvényben lévő hittan-kerettanterv.
Általános és középiskolák tanterve
(6 + 6)
(4 + 8)
Keresztény alapismeretek
(Jézus által ismerjük meg az Atyát, Benne ismerjük meg a Fiút, és
Általa ismerjük meg a Szentlelket. - Keresztény környezetismeret)
Jézus az Isten Fia, a mi Megváltónk
(Távolabbi felkészülés az elsőáldozásra)
Találkozás Jézussal a bűnbocsánatban és az Eukarisztiában
(Áldozás és gyónási tudnivalók)
(8 + 4)

1. osztály

2. osztály
3. osztály

A kéthónapos közvetlen felkészülés az elsőáldozásra a plébánián.

4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály

8. osztály

Népem vagytok - mondja az Úr
(Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással)
Élet Isten népének közösségében
(Liturgikus alapismeretek)
Egyházunk a történelemben
(Az egyházfogalom – Képek az Egyház történelméből)
Biblikus hittan
Az ószövetségi üdvtörténet
(Isten üdvösségterve –
(Isten üdvösségterve az Ószövetségben
Alapvető bibliai
– Alapvető bibliai ismeretek)
ismeretek –
Hitünk az apostoli
hitvallásban)
Biblikus erkölcstan
Az újszövetségi üdvtörténet
(Életünk
(Isten üdvösségtervének kibontakozása
Jézus Krisztus
Jézus Krisztus által – Újszövetségi bevezető)
követésében)
A közvetlen felkészülés a bérmálásra a plébánián.

9. osztály
10. osztály
11. osztály
12. osztály

Egyháztörténelem
(Isten üdvösségtervének megvalósulása a történelemben)
Az üdvtörténet misztériumai a liturgiában
(Dogmatika, liturgia)
Erkölcstan az üdvtörténet alapján
(Erkölcstan, közéleti kérdések)
Hiszem, értem, vallom
(Alapvető hittan)

A katekézis nevelési célja: Az ifjúság bevezetése a keresztény életbe, hogy az
Egyház öntudatos tagja legyen. Ismerje meg a keresztény értékeket, s azokat a
gyakorlati életben hasznosítsa.
A katekézis oktatási célja: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint
azt Egyházunk tanítja.

A katekumenális katekézis
A katekumenális jellegű katekézis tudatosan törekszik arra, hogy minden gyerek
„megtérjen”, személyesen megismerkedjen Jézussal, az Ő életének legfontosabb
eseményeivel, és mindazzal, amit Jézus tanít a Mennyei Atyáról, aki jobban szeret
minket, mint a legjobb földi édesapa. Ismerje meg Mennyei Atyánk irgalmasságát, aki
örök életre hív minket. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét, irántunk való szeretetét,
hogy Jézus Krisztus által Isten szeret minket, aki nekünk is megbocsát, akinek
szeretetét őszinte jóra törekvésünkkel kell viszonoznunk. Ez a hitoktatás első lépése, a
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hitébresztés, az érdeklődés felkeltése Jézus és tanítása iránt, hogy a gyerekek
megszeressék Jézust, és akarjanak az Ő tanítványai lenni.
A katekézis során feladatunk a keresztény élet alapvető gyakorlatainak
meggyökereztetése: a rendszeres, mindennapi imádság, a szeretetből fakadó jóság és
áldozatvállalás, a tudatos kötelességteljesítés, a vasárnapi templomba járás stb. Az
Oltáriszentség jelenlétében tanúsított példás magatartásunkkal kell megerősítenünk a
gyermekek hitét az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztusban.

Az iskolai hitoktatás és a plébániai katekézis
Amikor az OHB hittan-kerettanterve megfogalmazta a katekézis célrendszerét, annak
nevelési és oktatási céljait, még nem volt kötelezően választható tantárgy a hit- és
erkölcstan, illetve a hitoktatástól független erkölcstan. A hitoktatás, mint katekézis a
körülményektől függően vagy a plébánián volt, vagy az iskolában, heti egy, néhány
helyen heti két órában. Az elmúlt években bevezetett kötelezően választható hit- és
erkölcstan oktatás azonban lényegesen megváltoztatta a hitoktatás helyzetét. A hitre
nevelés célrendszere alapjában nem változott meg, de megváltoztak annak alkalmazási
lehetőségei. Az iskolai hitoktatás elsődleges feladata a keresztény tanúságétel és a
hitébresztés lett, míg a plébániai katekézis elsődleges feladata a szentségek vételére
való felkészítés, és a közösségépítés lett.
Az iskolai heti egy hittanórának valójában 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, a hittanórán résztvevők helyzetének megfelelő bemutatása. Bár a hittan
hivatalosan „tantárggyá” lett, mégsem korlátozódhat pusztán a hitismeretek átadására.
A keresztény tanítás elsősorban jó hír, és nem hitigazságok, erkölcsi normák vagy
vallásos szokások rendszere. Ezért az iskolai hitoktatásnak is igehirdető (kerygmatikus)
katekézisnek kell lennie: Megismertük és megismertetjük a jó hírt, hogy Isten a világ
teremtő Ura, aki bűneink ellenére szeret minket, meghív országába, megbocsát,
gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár a boldog örök életre. Ez a szeretet,
amelyet az Úr Jézus által ismertünk meg, késztet minket arra, hogy követői legyünk, és
Vele együtt szeressük mi is Istent és embertársainkat. Ezért a katekétának az iskolában
tanítva is elsősorban igehirdető misszionáriusnak kell lennie, és nem hitismereteket
oktató hittanárnak.
A rendszeres iskolai hitoktatás mellett természetesen szükség van a plébániai
katekézisre is, amelynek elsődleges feladata a szentségek vételére való felkészítés, és
a közösségépítés. Különösen fontos a közösségépítő plébániai katekézis akkor, ha a
plébánia területén lakó gyerekek különböző iskolákba járnak. A plébániai katekézisen
résztvevő gyerekeknek is tanúságtevő, missziós feladata van. Erről a missziós feladatról
az iskolai katekétáknak sem szabad megfeledkezniük, ezért arra kell késztetniük
tanítványaikat, hogy az iskolai hittanórán kívül vegyenek részt saját plébániájuk plébániai
katekézisén is. Ott készüljenek fel a szentségek vételére, és lehetőleg szentmisére is
oda járjanak minden vasárnap.

A hitoktatáson résztvevő fiatalok
A mai fiatalok az informatikai forradalom idején nőnek fel, az információ dömping
szinte minden érdeklődést kiöl belőlük, egyre nehezebb bármire is felhívni a figyelmüket.
Ezzel szemben egyre nagyobb bennük az érzelmi sivárság, a szeretet, a megértés és a
törődés iránti vágy, hogy fontosak legyenek valaki számára. Ezért az iskolai
katekétáknak bár tanítaniuk kell, de legfőbb feladatuk mégsem az ismeretközlés,
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hanem az Úr Jézus szeretetének megéreztetése, amelynek elsődleges képviselője a
legtöbb esetben maga a katekéta. Ezért egyetlen katekéta se akarjon csupán hittanár
lenni, hanem elsősorban Jézus szeretetének tanúja. Tanúságtevő életével úgy vezesse
el a rábízottakat az Úr Jézussal való személyes találkozásra, ahogy Keresztelő Szent
János elvezette Andrást és Jánost Jézushoz, akivel úgy találkoztak, hogy ebben a
találkozásban megkapták a hit kegyelmét. (Vö. Jn 1,35-41.)
Sok olyan gyerek jár hittanra, akinek nincs hívő, vallásos családi háttere, aki nincs
megkeresztelve, akinek elváltak a szülei, akinek mostohaszülei és féltestvérei vannak. Ezért a
katekétáknak figyelembe kell vennie a hitoktatásra beíratott, egy-egy osztályba járó gyerekek
körülményeit, és a megfogalmazott nevelési és oktatási célokat elsősorban „irányelveknek” kell
tekinteni, nem pedig mindenáron megvalósítandó követelménynek vagy előírásnak. Ennek
megfelelően a keresztény élet követelményeit a gyerekek elé hosszú távon elérendő célként kell
megfogalmazni. Minden gyerekben felébreszthetjük a vágyat, hogy felnőttként majd Jézus tanítása
szerint akarjon élni, és ezért addig is mindent megtegyen, ami tőle telik: szeresse Istent és
embertársait, imádkozzék, és ha lehetősége van, menjen el templomba is. Nem az a jó keresztény,
aki ismeri Jézus tanítását, hanem az, aki hisz Jézus Krisztusban, és tanítása szerint él, illetve erre
törekszik. Ennek útja az egyre tudatosabb önnevelés!

A hitoktatásra járó gyerekektől elvárjuk, hogy egymással szemben udvariasak és
előzékenyek legyenek, hogy mindig tisztességesen beszéljenek, legyen megfelelő
önuralmuk, és gátak közé tudják szorítani önző kívánságaikat.
Foglalkozás a szülőkkel
A gyermek-hitoktatás eredményességének feltétele, hogy a katekéta rendszeres, jó
kapcsolatot tartson tanítványai szüleivel. A rendszeres szülői értekezleteken
tájékoztatjuk a szülőket, mit tanulnak gyermekeik, milyen követelményeket támasztunk
velük szemben. A szülők feladata hogy gyermekeik komolyan vegyék a hittanórát,
fegyelmezetten viselkedjenek, azokra készüljenek, és teljesítsék a katekézisen kapott
feladatokat. Fontos, hogy a gyerekek lássák, szülei jó kapcsolatban vannak velünk.
A lelkipásztorok és a katekéták feladata az is, hogy a szülőkben felmerülő hitbeli és
nevelési kérdésekre megfelelő választ adjanak. Erre szolgálnak a rendszeres szülői
értekezletek is, amelyek napjait és idejét minden tanév elején előre meg kell hirdetni. A
szülőkkel való megbeszélések fő témája mindig valami olyan kérdés legyen, ami a
szülők tervszerű hitbeli továbbképzését szolgálja. A tanév első szülői tájékoztató
megbeszélésen közölni kell velük a tervezett időpontokat: a plébániai oktatások
időpontját; az elsőáldozás napját, az elsőáldozást megelőző helyszíni próba, a gyerekek
gyóntatása és előző napi felkészítésük időpontjait stb.
Kezdettől fogva nyilvánvalóvá kell tennünk tanítványaink és szüleik számára, hogy az
iskolai katekézisen való részvétel önmagában senkit sem készít fel a szentségek
vételére, a szentségekre felkészítő katekézis mindig a plébániákon történik, de azon
csak azok vehetnek részt, akik beiratkoztak, és részt vesznek az iskolai katekézisen.

A katekéta személyisége
A keresztény nevelés elsősorban a szülőknek és a plébániai közösségnek a feladata.
Nekik kell biztosítaniuk, hogy a felnövő fiatalok életkoruknak megfelelő szinten
bekapcsolódjanak a keresztény közösség életébe, hogy részt vegyenek az iskolai
hitoktatáson és a plébániai katekézisen. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a
katekéta valóban az Úr Jézus képviselője és apostola legyen. Nem mindegy, hogy kik
és hogyan végzik a katekézist, hiszen az Egyház jövője van rájuk bízva. A katekétákkal
szembeni legfőbb követelmény, hogy legyen élő hitük, hiszen hitet ébreszteni és nevelni
csak élő hitű katekéta tud. Minden katekétának tisztában kell lennie azzal, hogy csakis
személyes tanúságtételével képes a rábízottakat Isten felé vezetni.
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Személyes felelősségét növeli, hogy a kisgyermekek nagy része a katekéta
személyéhez kapcsolja Jézus-képét. A gyermekek új fogalmaikat meglévő ismereteikre
támaszkodva alakítják ki. Ha Jézusról azt tanulják, hogy ő volt a jóságos tanító, aki a
Mennyei Atyáról tanított, és mindenkivel jót tett, akkor számukra a katekéta az a tanító,
aki a Mennyei Atyáról tanít, aki mindenkihez jó. Ezért csak az lehet katekéta, aki maga
is élő hitű, jóra törekvő, elkötelezett keresztény, aki aktív tagja a közösségnek, aki
feladatát az érdekelt szülők és a keresztény közösség megbízása alapján végzi. Az ő
feladata a katekézis konkrét nevelési céljainak megvalósítása tanítással, személyes
példájával, késztetésével és vezetésével.
A katekéták élő hite, lelkisége, életszentsége, amit mindegyiküktől „elvárunk” nem
hibátlanságot, tökéletességet feltételez, hanem előrehaladást, állandó törekvést a jóra:
„nehogy míg másokat tanítok…” (1Kor 9,24-27. Vö. 1Tessz 4,1-2.)
A katekétának tudatos lelkiéletet kell élnie. Ennek gyakorlatai: – napi ima,
szentírásolvasás, elmélkedés, lelki olvasmány; – napi (de legalább vasárnapi)
szentmise, szentáldozás; – heti (kéthetenkénti) közösségi találkozás a lelkipásztori
munkatársakkal; – havi rekollekció, szentgyónás; – évi lelkigyakorlat és továbbképzés.
A sajátos katekéta-lelkiség, ami minden lelkipásztornak is jellemzője, amit Szent Pál
apostol így fogalmaz meg: „Ugyanaz a lelkület legyen meg bennetek…” (Fil 2,5-8.)
Jézus lelkületének jellemző vonásait így foglalhatjuk össze: – Az Atya iránti feltétlen
elkötelezettség: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát…” (Jn 4,34.) – Az emberek
üdvösségének szolgálata: „azért jött, hogy… ő szolgáljon…” (Mt 20,28.) – Az anyagi
érdekektől való függetlenség: „Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Mt 4,11.)
A katekéta lelkiségének az alapja tehát az a lelkipásztori szeretet, amely Jézus
Krisztusban is megvolt, aki életét adta az emberek üdvösségéért.
A katekéta és tanítványai kapcsolata
A katekézisnek nem az a célja, hogy jól képzett keresztényeink legyenek, hanem az,
hogy a tanítványok a közösség kellő hitismeretekkel rendelkező, jóra törekvő és
áldozatkész tagjaivá váljanak. Természetesen személyesen, egyenként is jó
kapcsolatban kell lennie tanítványaival, hogy kialakulhasson a neveléshez szükséges
bizalom légköre. Érezzék a gyermekek, hogy komolyan veszik őket, hogy számítanak
rájuk, akikkel szemben követelményeket támasztanak, de egyben segítenek is, hogy
megfelelhessenek a követelményeknek.
A jó katekéta önkéntelenül is vonzza a gyermekeket, akik megérzik benne a jézusi
szeretetet, és ezért szinte rajonganak érte. Ennek tudatában arra kell törekednie, hogy
tanítványai rajta keresztül valóban Jézust szeressék meg, s ne hozzá, hanem Jézushoz
ragaszkodjanak. Ezt az elvet mindig figyelembe kell venni, ugyanakkor az is tény, hogy
a katekéta csakis személyes „katalizátor”-ként képes tanítványait Jézushoz vezetni,
Jézushoz kapcsolni, a személytelen útjelző erre képtelen. Ebből következően az
időnként elkerülhetetlen elszakadás mindig nehézséget jelent, mert minden csoportban
vannak hátrányos helyzetű vagy komoly problémával küszködő tanítványai, akik
számára a katekéta átmeneti kapaszkodót jelent, akitől egyszer mégiscsak el kell
szakadni. Ezt a váltást könnyítheti, ha a katekéták „átadják” egymásnak tanítványaikat.

Visszatérő feladatok
Amit minden tanítványunktól elvárunk
Mindenkitől elvárjuk, aki Jézus tanítványa és követője akar lenni, hogy a mindennapi
életben alapvetően becsületes ember legyen. Mi tanítványainkkal ennél többet
szeretnénk elérni, ezért többet is kívánunk tőlük. Nem csak a keresztény műveltség
elemeit akarjuk átadni, hanem a keresztény közösség tevékeny tagjaivá kívánjuk nevelni
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őket. A kereszténység pedig megbocsátó szeretetet, áldozatvállalást és készséges
kereszthordozást kíván. Ezért nem elégedhetünk meg a hitismeretek egyszerű
közlésével, csupán a hitismeretek átadásával, hanem meg kell kívánnunk a tudatos jóra
törekvést is, az Úr Jézus tanításának megvalósítására mindennapi életükben. Ennek
érdekében a hittanórák keretein belül alkalmat kell adnunk a fiataloknak arra, hogy a
hitükkel és mindennapi keresztény életükkel kapcsolatos kérdéseiket feltehessék,
azokra megfelelő választ kapjanak, még akkor is, ha azok nem kapcsolódnak
közvetlenül a tárgyalt tananyaghoz.
A lelki nevelés
A lelki nevelés alapja a rendszeres imádkozás, az élő hit „lélegzetvétele”. Amikor
tanítványainkat imádkozni tanítjuk, akkor nem imádságszövegeket tanítunk, hanem
megtanítjuk őket elbeszélgetni Jézussal, csendben lenni, odafigyelni szavára, és
válaszolni neki. A hitoktatás első éveiben ezt szolgálja a hittankönyv minden új leckéje.
A gyerekek kinyitják a hittankönyvet, és nézik a bibliai képet, amellyel kapcsolatban a katekéta
elmondja, mit tett Jézus, mire tanít, és mit kíván tőlünk. Nemcsak a könyvben leírt szövegrészletet
mondja el, hanem az egész eseményt, amelyből a hittankönyv csupán néhány mondatot idéz. Ezután
a katekéta példamondatokat fogalmaz: „Jézusom, megköszönöm neked…” – „Jézusom, megígérem
neked…” – „Jézusom, kérlek segíts, hogy megértsem… hogy meg tudjam tenni…” Ilyen és hasonló
mondatokkal nemcsak a lecke anyagát dolgozzuk fel, hanem a gyerekeket is megtanítjuk imádkozni,
amikor azt kérjük tőlük, hogy ők is fogalmazzanak Jézusnak köszönetet, ígéretet (felajánlást) és
kéréseket.
A mai világban mindez egyáltalán nem könnyű feladat, hiszen senki más nem kívánja meg a
gyerekektől, hogy tudjanak csöndben lenni és figyelni. A magát korszerűnek tartó pedagógia
különböző módszereket talál ki, hogy a gyerekeket mindig foglalkoztassa valamivel, ami leköti a
gyermekek figyelmét és kiszolgálja mozgásigényét. Ezzel szemben kell nekünk a gyerekek figyelmét
Jézusra irányítanunk azzal, hogy míg a könyv képét nézik, mi mozgatjuk a fantáziájukat mindazzal,
amit mondunk. Megtanítjuk a gyerekeket ráfigyelni Jézusra, felismertetjük velük Mennyei Atyánk
csodálatos világát, az ő terveinek nagyszerűségét, amellyel örömmel tölti el mindennapi életünket, ha
komolyan törekszünk arra, hogy Jézus tanítása szerint éljünk.

Az imádságra nevelés fontos eleme, hogy rászoktassuk őket a mindennapi reggeli és
esti imára, ötletet adva nekik, hogy mindennapos reggeli illetve esti programjukba
hogyan illeszthetik be imádságukat. A rendezett lelkiélet fontos vonása, hogy tudatos és
tervszerű. Ennek alapja a rendszeres reggeli és esti imádkozásra való bíztatás.
A reggeli imádság legyen alkalom a napi jószándék felindítására, az esti imádság pedig a
hálaadásra és bűnbánatra. (Ezek legfontosabb elemei megtalálhatók a „Szívből kérlek Istenem…”
kezdetű reggeli és a „Kezed közé leteszem…” kezdetű esti imádságban. A mai rohanó világban élő
gyermekek számára tudatosan ajánljuk ezeket a rövid szövegű imákat!)

Amikor a gyerekek már tudnak olvasni, be kell őket vezetnünk az imakönyvek
használatába. A szülői értekezleten ajánlhatjuk, hogy ajándékként vegyék meg
gyermekeik számára a teljes szövegű, lehetőleg kis méretű Hozsanna imakönyvet. Azt
is javasoljuk, hogy imakönyvükbe ragasszuk be az elsőáldozók könyvében lévő
lelkitükröt, megfelelő méretben kinyomtatva. (Ne adjunk a gyerekek kezébe „lepedő”
nagyságú papírt.) Már ekkor mondjuk meg nekik, hogy tizenéves korukban már ne
gyerek lelkitükröt használjanak, hanem életkoruknak megfelelő, fiatalok számára
készített lelkitükröt.
A lelki nevelés lényeges eleme Jézus szeretetének megéreztetése. A gyermekek
érzelmi nevelésének hatékony eszközei a jól megválasztott énekek, amelyeket a
gyerekek is szívesen énekelnek, és amelyekkel felkészítjük őket a szentmisén való
részvételre. Előre elmondhatjuk nekik, mit fognak hallani Jézustól, hogy egy-egy jeles
napon mit ünneplünk. A lelki nevelés gyakorlati része, hogy megtanítsuk a templomi
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viselkedés szabályait és gyakorlatát, a keresztvetés, az imádságos kéztartás és az
Oltáriszentség előtti térdhajtás módját. Amikor bemegyünk a templomba, szenteltvízzel
vetünk magunkra keresztet, majd a helyünkre érve hajtunk térdet az Oltáriszentségben
jelenlévő Úr Jézus előtt. Térdhajtás közben ne vessünk magunkra keresztet!

Hittanári feladataink
A katekétának soha nem szabad elfelejtenie, hogy a hittantanítás célja elsősorban a
hit ébresztése és nevelése, és nem mini hittudósok képzése, hanem hitüket tudatosan
valló keresztények nevelése, még akkor is, ha sokan csupán egy tantárgynak tartják a
hittant. Oktató-nevelő munkánknak fontos része, hogy tanítványaink előre haladását
figyelemmel kísérjük, ellenőrizzük és értékeljük, hogy őket segíteni tudjuk. Ellenőriznünk
kell nemcsak azt, hogy megértették-e az anyagot, hanem azt is, hogy hatékonyan
alakítják-e hívő életüket. Ez többféle módon is történhet: rendszeres elbeszélgetéssel,
szóbeli feleltetéssel, kikérdezéssel, időnkénti felmérő dolgozatok íratásával, máskor
tesztlapok kitöltésével stb. A számonkérés és értékelés a katekéta, a gyermek és a
szülők szempontjából egyformán nélkülözhetetlen visszajelzés, amelynek célja a reális
önismeretet és önértékelés kialakítása. Mégsem tesz jót a gyerekek lelki fejlődésének,
ha folyton felmérőket íratunk, illetve ha minduntalan tesztlapokat töltetünk ki velük. Az
ilyen írásos feladatok csak a tudás ellenőrzésére alkalmasak. Személyes állásfoglalás,
véleménynyilvánítás, misére járás stb. csak anonim közvélemény kutatás tárgya lehet.
A hittanár az értékelésnél komoly probléma elé kerül. A tanulók tudását viszonylag könnyű
ellenőrizni és értékelni, lelki előrehaladásuk azonban semmiképpen sem osztályozható. A katekézis
nem lehet csupán tantárgy, amit jól vagy rosszul meg lehet tanulni, hanem elsősorban életre váltandó
örömhír, amit kívülről aligha lehet igazságosan megítélni. Az értékelésnél éppen ezért célszerűbb a
szöveges értékelés, akár írásban, de leginkább szóban. A szöveges értékelés mindig bíztató jellegű,
megfogalmazású legyen. Ha negatív megfogalmazásra kényszerülünk, akkor is legyen bíztató jellegű,
pl.: „képességeihez képest többet vártam tőle”, „több érdeklődést vártam tőle”, „ha akarna,
fegyelmezettebb is lehetne”. Még a pozitív megfogalmazású szövegjavaslatokkal is legyünk óvatosak,
egyrészt senkit se dicsérjünk túl, még a legbuzgóbbakat se (!), másrészt „a füstölgő mécsbelet ne
oltsuk ki!” Ha az iskolában már értékelnünk kell, akkor csak a gyerekek hittanórai magatartását
értékelhetjük, és nem utalhatunk családi hátterének sem pozitív, sem negatív tényezőire, amiről
legtöbbször maga a gyerek sem tehet, még a buzgó gyerek sem! Ismételten hangsúlyozni kell, hogy
egyetlen katekéta se feledkezzen meg arról, hogy a hitoktatással elsősorban nem tanári, hanem
lelkipásztori feladatot kell ellátnia, még az iskolában is! Amennyiben egy iskolában számjeggyel kell
„osztályoznunk”, mindenkinek „Jelest” kellene adnunk, azzal a megjegyzéssel, hogy igazságosan
csak Mennyei Atyánk tud leosztályozni minket. Ha mégis érdemjegyet kell adnunk, akkor „jelest”
kapjanak azok, akiknek tudásával és/vagy törekvésével meg vagyunk elégedve. „Jót” azok kapjanak,
akik nem nyújtják azt, ami elvárható lett volna tőlük.

Tanmenetkészítés
A tanmenet lényegében egy meghatározott kateketikai csoport hitoktatásának évi
terve, amellyel a tantervben meghatározott nevelési és oktatási célokat el akarjuk érni. A
hittan a legkomplexebb tantárgy, amelynek minden témaköre más-más jellegű anyagot
dolgoz fel. Ezért más tantárgyaktól eltérően, minden évben, minden csoporthoz új
tanmenetet kell készíteni, amelyekhez azonban nem kell megjegyzés rovatot csatolni,
mert a szükséges megjegyzések nem férnének el benne, ezért ezeket a
megjegyzéseket nem a tanmentben, hanem a minden évben felhasználható
óravázlatokon kell megadni. A tanév elején készítendő tanmenetnek csak arra kell
szolgálnia, hogy a katekéta megtervezze, hogy az adott tanévben hogyan ossza el az
anyagot az egyes órákra, hogy megfelelően fel tudja dolgozni a csoport hittankönyvének
tananyagát. Ezért fontos, hogy a tanév során olyan óravázlatokat készítsünk, amelyek
minden lényeges információt tartalmaznak, és egyben más években is felhasználhatók.
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A tanmenetkészítés előtt tisztázni kell a csoportra vonatkozó tudnivalókat, ami a tanmenet
fejlécének, címének fontos része: A csoport korosztálya; – mi a következő feladat a csoport hitének
fejlesztésében, azaz mi a velük való foglalkozás nevelési és oktatási célja; milyen ismeretanyagra van
szükségük, és melyik tankönyvet használjuk. A tanmenet készítésekor a katekétának tudnia kell,
hogy milyen a csoport összetétele, keresztény élete, milyen előismereteik vannak, heti hány órában
tarthat hittant, a hét melyik napján lesz az óra, hány órára lehet számítani a tanévben, figyelembe
véve az ünnepeket, szüneteket, várható más programokat pl. kirándulásokat. Ezeket az éves
tanmeneteket az egyes hittankönyvekhez készített minta tanmenetek segítségével állíthatják össze.
Egy-egy könyvhöz többféle minta tanmenet is készülhet, és ezekből azt használja fel a katekéta,
amelyik a legjobban megfelel körülményeinek.
A tanmenet összeállításánál minden katekétának figyelembe kell vennie a liturgikus évet, még
akkor is, ha a tankönyv – témájának és felépítésének logikája miatt – ezt nem tudja figyelembe
venni. A liturgikus évben húsvét ünnepe mindig más napra esik, maximálisan öthetes időeltolódással.
Ezért lehetetlen megoldani, hogy a hittan tanterv, egy-egy hittankönyv vagy minta tanmenet pontosan
illeszkedjen az adott év liturgikus naptárához. Így minden katekéta feladata, hogy az év tervezése
során, az éves tanmenet készítésénél figyelembe vegye a liturgikus évet, és adott esetben a tanterv,
illetve a tankönyv sorrendjétől eltérve tárgyalja a megfelelő anyagot, ahogy javasolt tanmeneteinkben
ezt leírtuk.

Saját tanmenetünk készítésekor figyelembe kell vennünk továbbá azokat az állandó
nevelési és oktatási célokat is, melyek az egész hitoktatást végigkísérik, és a konkrét
anyagtól függetlenül is mindig időszerűek. Ilyen nevelési célok: a hittanóra
megszerettetése; – az Isten- és felebaráti szeretet elmélyítése: imaélet, szentségekhez
járulás, áldozatvállalás, lelkiismeret-vizsgálat, önnevelés stb.; – az Egyházhoz tartozás
tudatának erősítése; – apostoli feladatok vállalása; – az életben való tanúságtétel.
Ismétlődő oktatási célok: Jézus ismerete, történetisége; – az istenhit és Isten léte; – a
tudomány és a vallás viszonya, a Biblia megbízhatósága stb.
A tanmenet tényleges végrehajtását a haladási napló dokumentálja. Saját részünkre akkor is
készítsünk haladási naplót, ha az iskolai oktatás során az osztálynaplóba is be kell írnunk, mert a
hittanórára való felkészülésünket segíti, ha nyilvántartjuk, melyik csoportban mit végeztünk.

Felkészülés a hittanórára
A hittanórára való közvetlen felkészülés azt jelenti, hogy előre meg kell tervezni
minden egyes hittanórát, azt, hogy a nevelési és oktatási cél érdekében mit fogunk
mondani és tenni, hogyan építjük fel az órát. A törvényi előírások nem teszik kötelezővé
az óravázlat készítését, csak megfelelően elkészített tanmenetet írnak elő. A hittan, mint
tantárgy azonban lényegesen különbözik valamennyi más tantárgytól, hiszen sokkal
átfogóbb feladatai vannak, mint bármely más tantárgynak. Egy-egy tanmenet
önmagában nem elég segítség ahhoz, hogy a hitoktatás elérje nevelési és oktatási
célját, ezért szükségesnek tartjuk, hogy a tanmenet minden órájához külön óravázlatot
készítsen magának minden katekéta. Ha ezeket az óravázlatokat mindig azonos méretű
papírra írjuk, akkor hittankönyvhöz készített óravázlatainkat külön borítékban tarthatunk,
lehetővé téve azt, hogy a következő években ismét felhasználjuk azokat.
Az egyes hittanórákra készülve a tanmenet alapján megállapítjuk, hogy mi lesz a
következő óra témája, ezt követően megfogalmazzuk az óra nevelési és oktatási célját,
azt, hogy valójában mit akarunk elérni a témakör, illetve a megadott téma alapján. A
nevelési cél az, amiért az órát tartom, az oktatási cél az, amit a nevelési cél érdekében
mondok, tanítok. A nevelési cél és az oktatási cél legyen anyagunk feldolgozásának az
alapja. Ezeket sosem szabad szem elől téveszteni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy
nem oktatási, hanem nevelési egységekben kell gondolkodnunk. Ez azt jelenti, hogy
nem a könyv egyes leckéihez keresünk megfelelő nevelési célokat, hanem az egész évi
nevelési cél figyelembevételével határozzuk meg minden egyes témakör és minden óra
saját nevelési célját. A nevelési célhoz kapcsolódó oktatási célt figyelembe véve kell
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feldolgoznunk a tankönyvben lévő anyagot.
Az óravázlat
A hittanóra céljainak megfogalmazását követően végig kell gondolnunk, hogy az órán
tárgyalandó anyagot milyen egységekben, milyen sorrendben és milyen módszerrel
dolgozzuk fel. Megtervezzük, hogyan vetjük fel az óra témáját, hogyan illesztjük be az
anyagot az egész rendszerbe, és ennek alapján milyen kérdésekre bontva tárgyaljuk
anyagunkat. Ez az új anyag vázlata, amit magunknak le kell írnunk. Az új anyag
feldolgozásán kívül fel kell készülnünk különböző várható kérdésekre, az időszerű
témákra és különböző feladatokra is.
Ha a katekéta rászoktatta tanítványait arra, hogy kérdezzenek – és ezt minden katekétának meg
kell tennie –, akkor fel kell készülnie a várható kérdésekre is, akár olyanokra, melyekre a hittankönyv
utal, akár olyanokra, melyeket tanítványai az egyes témákkal kapcsolatban felvethetnek, de olyanokra
is, amelyek más tantárgyakkal kapcsolatban merülnek fel. Ilyen probléma még egyházi iskolákban is
felmerülhet. A gyerekek kérdéseit már az óra megtervezésekor is figyelembe veheti. Így a hittanóra
nem a könyv elmagyarázása lesz, hanem gyerekek kérdéseire adott válaszok.
A katekétának fel kell készülnie azokra a kérdésekre is, amelyek nem tartoznak az óra anyagához,
de valamiért mégis időszerűek tanítványaink számára. Ilyen kérdések elől nem szabad eleve
elzárkózni azzal, hogy ez nem tartozik a témához. Előfordulhat olyan helyzet, olyan kérdés, hogy e
miatt az órára tervezett anyagot el kell halasztanunk, de arra vigyázzunk, hogy állandó
kérdésfeltevések ne tegyék lehetetlenné a tananyag elvégzését.

A leírt óravázlat lényegében „tanári puska”, akkor jó, ha világos, pontos, gyakorlatias
és áttekinthető. Az óravázlat fejlécében a dátum után szerepeljen a tankönyv címe, az
évfolyam és a tanmenet szerinti óraszám. Minden óravázlaton rajta kell lennie az óra (a
lecke) címének, majd az óra nevelési és oktatási céljának. Ezek – kijelentő vagy
felszólító módban – megfogalmazott kerek mondatok legyenek. A nevelési cél az,
amiért az órát tartom, az oktatási cél az, amit a nevelési cél elérése érdekében mondok,
tanítok. Az óravázlat tartalmazza az anyag feldolgozása menetének rövid vázlatpontjait,
és kerüljön rá mindaz, ami az óra vezetését segíti, szemléltető anyag, ének stb. Magát
az óra vázlatát az oktatás során akár ki is vetíthetjük, de a gyerekekkel soha ne írassuk
le.
Az óravázlat nem óraleírás, és ne is legyen az! Természetesen a kezdő katekéta az óravázlat
elkészülte után az óravázlat segítségével leírhatja előre a hittanórát, ahogy ő tervezi, de ezt nem
lehet, és nem is szabad felolvasnia, vagy felmondania. Ez a részletes óraleírás csak arra lehet jó,
hogy a kezdő katekéta meggyőzze magát, meg tudja fogalmazni mondanivalóját, nincs logikai hiba az
anyag kifejtésében. A magyarázatnak ott kell megszületnie a gyerekek előtt, óra közben, mert csak
így lehet elérni, hogy ne beszéljünk el a gyerekek feje felett!

Az óravezetés
Az új ismereteket feldolgozó órák általános vázlata, ahogy egy órát megtartunk becsengetéstől
kicsengetésig. A fegyelmezett óravezetés ad megfelelő keretet, az új ismeretek oly módon való
feldolgozására, hogy elérjük nevelési célunkat. (Ennek az óravezetésnek az elemeit ne írjuk rá az
óravázlatra, arra csak új anyag feldolgozása kerüljön.)

Köszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! (Nem csak „dicsértessék”) – Mindörökké.
Ámen. Ezután keresztvetéssel kezdjük az imádságot. „Istenem, hiszek Tebenned…”
Esetleg saját szavainkkal is megfogalmazhatunk rövid, egymondatos imádságot.
Névsorolvasás (vagy a hetes jelentése). Ha megfelelő névsortáblázatot
készítettünk, akkor könnyen nyilván tudjuk tartani, ki volt ott a hittanórán, ki volt
szentmisén, ki nem tudott menni, elhozta-e hittankönyvét és füzetét… Plébániai oktatás
esetén fontos, hogy utána nézzünk azoknak, akik iskolában voltak, de a hittanra nem
jöttek el.
Hangulatkeltő énekre minden hittanórán szükség van arra, hogy jól érezzék
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magukat a gyerekek, és akkor is szívesen jöjjenek, ha esetleg már fáradtak.
Megbeszélés: kinek okozott gondot a kapott feladat. A feleltetés vagy egy
beszélgetéses számonkérés célja, hogy ellenőrizzük, megértették-e a tanultakat,
alkalmazni tudják-e életükre, értelmesen tudnak-e beszélni hitünk kérdéseiről. Ez
egyben értékelés is, de semmiképp se legyen osztályozás, hanem a törekvés
elismerése, vagy a jóra törekvésre, tanulásra való bíztatás.
Ezt követi az új anyagnak a vázlat alapján történő feldolgozása. A feleltetéses
megbeszélést is irányíthatjuk úgy, hogy az az új anyag bevezetése legyen.
Az új anyag feldolgozását ismét követheti egy hangulatkeltő ének, akár olyan, amit
már ismerünk, akár olyan, amit most tanulunk meg.
Az ének után lehetőséget kell adnunk a felmerülő kérdések megbeszélésére,
elsősorban a tanult vagy az új anyaggal kapcsolatban. Alkalmat kell adnunk aktuális
kérdések felvetésére, tőlünk bármit meg lehet, és meg szabad kérdezni. Az időhúzó,
ostoba kérdéseket természetesen figyelmen kívül hagyhatjuk, de aktuális egyéb
kérdések megbeszélésére is készülnünk kell. A felmerülő kérdések megbeszélését úgy
irányítsuk, hogy legyen időnk az ismétlésére, az új fogalmak ellenőrzésére, az esetleg
szükséges anyagok memorizálására, a feladatok, a tanulni- és tennivalók áttekintésére.
A befejező imádság is legyen rövid, lehetőleg a kicsengetésre fejezzük be. A
hittanórát mindig pontosan fejezzük be, még egy-két perccel se lépjük túl az órát. A
plébánián, illetve ha az iskolában a hittan az utolsó órán volt, akkor kicsengetés után
összepakolás, köszönés, és indulás a sorrend. Fontos, hogy a gyerekeket mindig időben
küldjük haza. Ez az ifjúsági csoportokkal való foglalkozásra is vonatkozik! (Elcsavargó
gyerekek ne mondhassák, hogy tovább tartott a hittanóra.)
Természetesen egy-egy ünnepi órának vagy témazáró ismétlésnek más lehet a
felépítése, de az imádságos keret és a hangulatkeltő ének sohasem maradhat el.
A hittanfüzet használata
A színes hittankönyvbe nem írunk, és nem színezünk, ezért a tankönyv mellett mindig
használjunk hittan-füzetet, esetleg olcsó munkafüzetet. Ezekbe minden órán írunk vagy
rajzolunk. A füzet használata elsősorban ne a gyerekek foglalkoztatását szolgálja,
hanem a tananyag jobb megértését, és elsajátítását. Ügyeljünk arra, hogy semmiképp
se legyen a hittanórából valamiféle „vallásos kézimunka”.
Minden gyereknek legyen hittanfüzete, amit minden órára el kell hozni. Célszerű, ha a hittanfüzetet
mi vesszük meg, mert akkor minden gyereknek egyformán olyan füzete lesz, amit mi jónak tartunk.
Etikett vagy címke segítségével minden gyereknek rá tudjuk írni a nevét, alá pedig HITTANFÜZET
20__/___.

A füzetben minden órán új oldalt kezdünk. Beíratjuk az óra számát, a lecke címét és
a dátumot, (kivéve az elsősöknél az első félévben, nekik dátum bélyegzővel mi írjuk be
a dátumot a füzetbe). Ezután minden alkalommal beíratunk a gyerekekkel egy vagy két
sort, a hittanóra egy lényeges mondanivalóját. Erre minden órára a tanári kézikönyvben
javaslatot teszünk, de a katekéta mást is megfogalmazhat. A hittanórán rajzolhatunk,
egyszerű vonalas vagy szimbolikus rajzokat. Természetesen csak annyit írassunk, hogy
a hittanórából ne legyen írás- vagy rajzóra. Kötelező írásbeli házi feladatot ne adjunk,
kivéve azt, amikor saját szavaival kell rövid imádságot fogalmazni.
A gyerekekkel való foglalkozás során használhatunk kitölthető és kiszínezhető munkafüzeteket is.
Az egyszerű rajzok készítése és kiszínezése a gyerek mozgásigényét leköti, ugyanakkor képes
figyelni arra, amit neki a készülő rajzzal vagy színezéssel kapcsolatban magyarázunk. A legtöbb
gyerek szeret rajzolni, még akkor is, ha nincs hozzá különös tehetsége. A katekétának sincs
szüksége különös rajz-tehetségre ahhoz, hogy szimbolikus rajzokat, vagy pálcika rajzokat készítsen.
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1. osztály: Isten gyermekei vagyunk
Keresztény alapismeretek
A kisgyermekek fejlődésében új szakasz kezdetét jelenti az iskolába járás. Az ő
hitoktatásuk a hit ébresztésével kezdődik. Bevezetjük őket a keresztény hit világába és
elvezetjük a tudatos lelkiélet kezdetére. A hit ébresztését és növelését legjobban a
katekéta tanúságtevő élete, Jézusra emlékeztető szeretete szolgálja.
A kisgyermekek hitoktatásának nevelési célja a hit ébresztése, hogy Jézussal
megismerkedve Őt egyre jobban megszeressék, és akarjanak tanítványává lenni.
Jézussal való személyes kapcsolata a rendszeres, napi imádságra épüljön.
Feladatunk, hogy bevezessük őket a tudatos kegyelmi életbe, a plébániai és a templomi közösség
életébe. Érezzék jól magukat Isten gyermekeinek családjában, abban a közösségben, amelynek
hitoktatásra járó társaival együtt tagjai lesznek. Szívesen járjanak hittanra, és ha erre lehetőségük
van, akkor a vasárnapi szentmisére is. Egyre tudatosabban igyekezzenek életüket az Úr Jézus
tanítása szerint alakítani, legyen jellemzőjük az önzetlen szeretet, a másoknak örömet szerző
jóakarat, és a becsületes kötelességteljesítés.
A hitoktatás első évében különösen fontos a személyiség sokoldalúságát tekintetbe vevő komplex
módszerek alkalmazása: az érzelmileg motivált, személyes jellegű beszélgetések, amelyek a vallási
fogalmak megalapozását szolgálják. A gyerekekkel beszélgetve kell Jézus tanítását elmondanunk,
hogy megértsék azt, amit számukra az jelent. A könyvben a sárga alapon kiemelt piros betűs
mondatok a leckék nevelési céljához kapcsolódnak, és alkalmasak arra, hogy egy-egy fohásszá
átfogalmazzuk őket. A liturgikus énekek tanítása érzelmileg motiválja őket, miközben hitünk
misztériumait ünnepeljük.

Tanításuk oktatási célja bevezetni őket a keresztény hit világába. Ismerkedjenek meg
Jézus életének főbb eseményeivel. Az evangéliumi példabeszédek feldolgozása során
ismerjék meg a jézusi tanítás alapvető igazságait, a Mennyei Atyát, az ő irgalmas
szeretetét, amellyel minket gyermekévé fogad és meghív örök, boldog országába.
Ébredjenek rá, hogy Jézus követése tőlük is azt kívánja, hogy a szeretet legyen életük
alaptörvénye.
Jézus csodáit szemlélve pedig fedezzék fel, hogy Ő nem csak egy közülünk, hanem
Ő az, akit a Mennyei Atya küldött, aki életét adta értünk, hogy minket tanítson, és
bűneinktől megszabadítson. Ő választotta ki apostolait tanítványai közül, hogy örömhírét
az egész világon hirdessék. Így alapította meg Jézus Egyházát, azt a közösséget,
amelynek a keresztség által mi is tagjai lettünk.
A hitoktatás első éveiben nagyon nehéz anyagot kell a gyermekeknek átadnunk. Ne bonyolódjunk
bele a teológiai magyarázkodásba, hanem legyünk a misztérium hívő szemlélői. Ezért csak a
legszükségesebb fogalmak megalapozására kell törekednünk, a részletesebb magyarázatot a felsőbb
osztályok hitoktatására kell bízni. A szentföldi szent helyek képei sejtessék meg velük a történelmi
valóságot, hogy Jézus kétezer évvel ezelőtt itt élt közöttünk, és tanította az embereket.
A kék betűvel nyomtatott legalapvetőbb fogalmak betanulását csak megfelelő magyarázat után
kívánhatjuk meg. Ismerjék meg a vallási jeleket és szimbólumokat, a liturgikus év ünnepeit és
„kellékeit”. Ismerkedjenek meg lelkipásztoraikkal, akik számunkra Isten üzenetét közvetítik, amelynek
forrása a Biblia és az Egyház élő tanítása.

Tanulják meg a legfontosabb imádságokat és az egyszerűbb egyházi énekeket. A
könyvben találunk dőlt betűvel nyomtatott kérdéseket. Ezek és a katekéta által
megfogalmazandó hasonló kérdések arra szolgálnak, hogy egyrészt az egyes
fogalmakat tisztázzunk, másrészt legyenek gyakorlati alkalmazások, amelyek alkalmat
adnak a lecke nevelési céljának megvalósítását segítő megbeszélésekre.
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Minta-tanmenetek az 1. osztály részére

Minta-tanmenet az 1. osztály részére,
heti 1 iskolai hittanóra
Az év nevelési célja: Ismerjük fel, mennyire szeret minket Jézus!
(Az egyes órák nevelési célját tanítványaink hitének ébresztését kell szolgálnia, figyelembe véve
életkörülményeiket és életkori sajátosságaikat!)

Oktatási cél: Megismerkedés Jézussal, bevezetés a keresztény hit világába
Tankönyv címe: Isten gyermekei vagyunk
Ék.22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
A1.
2.
3.
4.
Vízk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nb.1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hv.
H.2
3.
4.
5.
6.
7.
P.
Ék.7.
8.
9.

IX. 1.
2.
3.
4.
X. 1.
2.
3.
4.
5.
XI. 1.
2.
3.
4.
XII. 1.
2.
3.
4.
I. 1.
2.
3.
4.
5.
II. 1.
2.
3.
4.
III. 1.
2.
3.
4.
5,
IV
2.
3.
4.
V. 1.
2.
3.
4.
5
VI. 1.

ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Az óra témája:
Jézus szeret minket
1. A templomban Jézussal találkozunk
2. Jézus első munkatársai
3. Jézusra figyelünk, Vele beszélgetünk
4. Ki olyan jó, mint a Mennyei Atyánk?
5. Milyen jó, hogy Isten gyermeke lettem
6. Szeretjük szüleinket
7. Szeretjük embertársainkat
(Őszi szünet)
8. Az elrejtett kincs. – Örök életre készülünk
9. Példaképeink a szentek. – Mi lesz velünk, ha meghalunk?
10. Isten országa. – Jézus a mi királyunk!
Áttekintés: Jézus szeret minket
11. Az Angyali üdvözlet. – Mária és József várja a gyermeket
12. Mária látogatása Erzsébetnél
13. Jézus születése. – A betlehemi pásztorok
(Karácsonyi szünet)
14. Jézus szent neve. – A napkeleti bölcsek
15. A 12 éves Jézus a templomban
Áttekintés: Isten fia emberré lett
Jézus köztünk élt
(Téli szünet)
16. Jézus a názáreti zsinagógában
17. A kánai menyegző
18. A vihar lecsendesítése
19. A jerikói vak meggyógyítása
20. A naimi ifjú feltámasztása
Áttekintés: Jézus köztünk élt
21. Jézus bevonulása Jeruzsálembe
22. Jézust kereszthalálra ítélték
(Húsvéti szünet)
23. Jézus feltámadt
– Jézus színeváltozása
Jézus értünk szenvedett
Jézus köztünk élt
24. Jézus visszatért az Atyához
25. Az apostolok Máriával
Várják a Szentlélek eljövetelét
26. A Szentháromság ünnepe
– Jézus értünk lett emberré
Év végi áttekintés: Jézustól tudjuk: Isten gyermekei vagyunk
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Minta-tanmenet az 1. osztály részére,
heti 2 iskolai hittanóra
Minta-tanmenet az 1. félévre
Az év nevelési célja: Ismerjük fel, mennyire szeret minket Jézus
Oktatási cél: Megismerkedés Jézussal, bevezetés a keresztény hit világába
Tankönyv címe: Isten gyermekei vagyunk
Ék.22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
A1.
2.
3.
4Vízk
1.
2.
3.
4.

IX. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
X. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XI. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XII. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Az óra témája
Jézus szeret minket
1. A templomban Jézussal találkozunk
– Az örökmécses figyelmeztet Jézusra
2. Jézus első munkatársai
– Jézus mai munkatársai a lelkipásztorok
3. Jézusra figyelünk, Vele beszélgetünk
– Minden nap imádkozunk
4. Ki olyan jó, mint a Mennyei Atyánk?
– Megköszönjük Mennyei Atyánk ajándékait
5. Milyen jó, hogy Isten gyermeke lettem
– Mikor és hol kereszteltek meg, miért jó, hogy megkereszteltek
6. Szeretjük szüleinket
– Szerezz örömet szüleidnek és testvéreidnek
7. Szeretjük embertársainkat
Légy megbocsátó, szerezz örömet társaidnak
8. Az elrejtett kincs
(Őszi szünet)
– Örök életre készülünk
9. Példaképeink a szentek
– Mi lesz velünk, ha meghalunk?
10. Isten országa
– Jézus a mi királyunk!
Áttekintés: Jézus szeret minket
– Hiszek Jézus Krisztusban!
Isten Fia emberré lett
11. Az Angyali üdvözlet
– Mária és József várja a gyermeket
12. Mária látogatása Erzsébetnél
– Keresztelő Szent János
13. Jézus születése – Látogatás a születési barlangban
– A betlehemi pásztorok
(Karácsonyi szünet)
14. Jézus szent neve.
– A napkeleti bölcsek
15. A 12 éves Jézus a templomban – Jézus Názáretben nevelkedett
– Szent József, akire a Mennyei Atya a Szentcsaládot rábízta
16. Jézus a názáreti zsinagógában
– Jézus 30 éves korában kezdett tanítani
17. A kánai menyegző
– Jézus szavának ereje
(Téli szünet)
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Minta-tanmenet az 1. osztály részére a 2. félévre
Az év nevelési célja: Ismerjük fel, mennyire szeret minket Jézus
Oktatási cél: Megismerkedés Jézussal, bevezetés a keresztény hit világába
Tankönyv címe: Isten gyermekei vagyunk
5.
6.
Nb.1.

2.
3.
4.
5.
6.
H.
H.2
3.
4.
5.
6.
7.
P
Ék.7.
8.
9.

II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IV. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
VI. 1.
2.

ssz.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Az óra témája
Áttekintés: Isten fia emberré lett
– Mit tudunk az Úr Jézusról
Jézus köztünk élt
18. A vihar lecsendesítése
19. A jerikói vak meggyógyítása
20. A naimi ifjú feltámasztása
Áttekintés: Jézus köztünk élt
– Jézus csodái
– Zarándokút a Szentföldön
Jézus értünk szenvedett
– Jézus tudta, mi vár rá
21. Jézus bevonulása Jeruzsálembe
– Jézus felkészült szenvedésére
22. Jézust kereszthalálra ítélték
– Jézus Krisztus a Fiúisten, az élő Isten Fia
23. Jézus feltámadt
(Húsvéti szünet)
23. Jézus feltámadt
– Látogatás a feltámadás bazilikájában
24. Jézus visszatért az Atyához
– Látogatás a Miatyánk templomban
25. Az apostolok Máriával
– Mária velünk imádkozik
Imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét
– A Szentlélek a harmadik isteni Személy
26. A Szentháromság ünnepe
– A Szentháromság nevében kereszteltek meg minket
Áttekintés: Jézus értünk szenvedett
– Látogatás a szenvedés templomában
– Mit tudunk az Úr Jézusról?
– Jézus valóságos Isten és valóságos ember
– Mit tanít Jézus a Mennyei Atyáról?
– A Mennyei Atya világ Ura, törvényeinek minden engedelmeskedik
– Minden nap imádkozunk – Naponta elhatározzuk, hogy jobbak leszünk
– Rendszeresen járunk templomba, szentmisére
– A templom Isten gyermekeinek közös otthona
Év végi áttekintés: Jézustól tudjuk: Isten gyermekei vagyunk
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1. témakör: Jézus szeret minket
Előzetes szempontok és megjegyzések az 1. témakör anyagához
A katekumenális katekézis a hitoktatást a felnőtt Jézus és az Ő tanításának
megismerésével kezdjük. Nevelési célunk, hogy megismerve az Úr Jézus irántunk való
szeretetét, mi is megszerettetni akarjuk őt, hogy „szimpatizánssá” legyenek, akiket
érdekel Jézus tanítása. Szívesen vegyenek részt a katekézisen, hogy koruknak
megfelelő szinten elhatározzák, szeretnénk mi is Jézus tanítványai lenni, szeretnénk mi
is Jézus baráti köréhez tartozni, akik nem csak odafigyelnek Jézusra, hanem komolyan
törekszenek arra, hogy tanítása szerint éljenek.

1. óra: Jézus szeret minket
Bibliai források
Mt 19,13-15. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét, és
imádkozzék. De a tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok
csak a gyermekeket, s ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a
mennyek országa.” Azzal rájuk tette kezét, és tovább indult.
Nevelési cél
Nézzünk Jézusra!
Oktatási cél
Ki nekünk Jézus?
Az új anyag feldolgozása
Vegyük kezünkbe a hittankönyvet.
Jézus ikon: Dicsértessék a Jézus Krisztus! (3. old.) Rövid csend után:
Jézus minket is hív, minket is tanítani akar. – Kik vagyunk?
Jézus elsősorban a felnőtteket tanította (5. old.) Ismét rövid csend után:
Miről fogunk beszélgetni ebben az évben? – Ami minket is érdekel…
Találkozunk és megismerkedünk Jézussal, hogy tanítványai lehessünk.
Szempontok az új anyaghoz
Az első hittanóra bemutatkozás, de mindenképp legyen jókedvű bemutatkozás.
Elbeszélgetve a gyerekekkel felmérhetjük, hogy vallási szempontból milyen összetételű
a csoport. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a katekumenális hitoktatás célja, hogy
minden gyereket elvezessünk a személyes megtérésre. Nekünk kell tanúságtételünkkel
rámutatni Jézusra, és megszerettetni Őt a gyerekekkel.
A gyerekekkel meg kell éreztetnünk őszinte szeretetünket, de nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy az első perctől kezdve meg kell tőlük kívánni a
fegyelmezettséget. Az Úr Jézus mindnyájunktól figyelmet és fegyelmezettséget kíván,
és ezt a katekétának kell képviselnie, de azzal a szeretettel, amellyel bizalmat ébresztett
mindenkiben. Ennek szellemében már az első hittanórától kezdve gyakoroljuk, hogy
csendben Jézusra figyelünk. A hittanórát kezdő és befejező imádság: vigyázz állás,
Jézus keresztjére nézünk (ha nincs a teremben kereszt, vigyünk magunkkal egy
megfelelő méretű keresztet), ezután vetünk magunkra keresztet. Az imádság az első
hittanórákon csak egy-egy rövid, néhány szavas fohász legyen, amire a gyerekek csak
annyit válaszolnak: Ámen.
Futólag lapozzuk át a hittankönyvet, hogy lássuk, mennyi mindent fogunk tanulni
Jézustól. A mi dolgunk, hogy odafigyeljünk rá, és törekedjünk arra, hogy jobbak legyünk.
„Ti még nem tudtok olvasni, keressetek valakit, aki elolvassa, ami a könyvben van. Nem
kell azt megtanulni, hanem csak el kell gondolkodni Jézus szavain.”
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Megjegyzések
Minden gyereknek legyen hittankönyve és hittanfüzete, vagy munkafüzete.
Minden hittanórán dátumbélyegzőt teszünk minden gyerek füzetébe illetve
munkafüzetébe, a megfelelő oldalra.
Ha hittanfüzetet használunk, akkor érdemes nekünk előre megvenni a füzetet,
minden gyereknek ráírjuk a nevét, hogy minden gyereknek egyforma füzete legyen.
Csak akkora füzetet vegyünk, ami nem nagyobb a hittankönyvnél, és nem túl vastag.
Mivel az elsősök még nem tudnak írni, ezért az első évben mi magunk ragasszuk be a
füzetbe a kiválasztott mondatot. Ezt öntapadós etikettre előre nyomtassuk ki, annyi
példányban, ahány gyerek az osztályban van. Egy öntapadós lapon 12 db. 105 x 48
mm-es címke van. 3 lapra ráfér egy gyerek egy tanév 36 órájához szükséges címke,
amit a tanév előtt kinyomtathatunk.
Az etikettre természetesen bármit ráírhatunk még, a gyerekekkel azonban csak
egyszerű rajzokat készíttessünk, illetve színezzük ki a munkafüzetet.
Hittanfüzetbe

1. óra
Jézus szeret minket
Jó nekem, hogy Jézusról tanulhatok!




(dátum)



2. óra: 1. A templomban Jézussal találkozunk
Bibliai források
Jn 1,35-39. Mikor látta, hogy Jézus közeledik így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!”
Mihelyt a két tanítvány a szavakat hallotta, követte Jézust. Jézus megfordult, és látta,
hogy követik. Megkérdezte őket: „Mit akartok?” Azok így feleltek: „Mester, hol lakol?”
„Jöjjetek, nézzétek meg.”, válaszolta. Erre elmentek, és megnézték, hol lakik. Aznap
nála maradtak. Ez a tizedik óra körül történt.
Nevelési cél
Aki tud, örömmel jöjjön szentmisére.
A templomban mindig szépen hajtsunk térdet!
Oktatási cél
Ismerkedés templomunkkal. A templom az Isten háza és a mi közös otthonunk.
Az új anyag feldolgozása
Miért járunk templomba? – Jézus kedvéért.
Kik járnak templomba? – Nem mindenkinek van rá lehetősége, még annak se, aki
pedig szeretne templomba járni.
Milyen fontosabb berendezési tárgyak vannak a templomban? Oltár, ambó,
szentségház, ahol Jézus csodálatos módon van jelen, még fogunk róla beszélni.
Templomi viselkedésünk, imádkozó kéztartásunk, a szép keresztvetésünk és
térdhajtásunk Jézus iránti tiszteletünk jele.
Szempontok az új anyaghoz
A templommal való ismerkedés célja, hogy otthon érezzük magunkat, legyen ismerős
a környezet. Csak a legfontosabb tudnivalók a berendezési tárgyakról.
Gyakoroljuk az imádkozó kéztartásokat, a szép keresztvetést és térdhajtást.
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Megjegyzések
Amikor a templomba járásra biztatjuk a gyerekeket, akkor ne feledkezzünk el arról,
amit a bevezetőben leírtunk. A rendszeres templomba járásra Jézus szeretete késztet
minket, és aki teheti az nyilván örömmel is megteszi.
Minden új anyagot a hittankönyvben lévő kép megnézésével kezdjünk. Míg a
gyerekek a képet nézik, mi elmondjuk, amit a képpel kapcsolatban Jézus üzen nekünk,
lényegében azt, ami a leckének az anyaga. Ezután kezdünk beszélgetni a gyerekekkel
arról, mit kíván tőlünk az Úr Jézus, azaz a tanultakat az életükre alkalmazzuk.
Minden hittanórán énekeljünk valamit. A gyerekeket fokozatosan vezessük be az
éneklésbe, az a fontos, hogy az énekekkel jó kedvre hangoljuk őket, hogy a
leggyakoribb templomi énekek ismerősek legyenek a számukra. A hittankönyvben csak
néhány ének szövege található, ezek csak az anyag kiegészítői.
Hittanfüzetbe

2. óra
1. A templomban Jézussal találkozunk
Jó nekem, hogy templomba járhatok!




(dátum)



3. óra: 2. Jézus első munkatársai
Bibliai források
Mt 4,19-20. – Lk 5,8-11. A csodálatos halfogás után Jézus meghívja leső apostolait.
Ők már eddig is ismerték Jézust, most lettek követői.
Nevelési cél
Figyeljünk Jézusra, apostolainak tanítására!
Oktatási cél
Jézusnak ma is vannak munkatársai
Az új anyag feldolgozása
A csodálatos halfogás, az első tanítványok meghívása.
A csoda jel volt az apostolok számára, amiből megsejtették, hogy Jézus nem
„akárki”. Azért hívta őket, hogy hallgassák tanítását, lássák amit tesz, hogy majd hirdetői
is legyenek.
Az evangéliumokban Jézus életét és tanítását úgy írták le, ahogy azt az apostolok
élőszóval hirdették. Jézus tanítása örömhír, evangélium.
Jézusnak ma is vannak meghívott munkatársai, a papok, és segítőik a katekéták.
Szempontok az új anyaghoz
Az apostolok meghívásával kapcsolatban nem a csoda részletei a fontosak, hanem
az, hogy felismerték, Jézus nem „akárki”, a gyerekekkel is ezt kell megsejtetnünk, hogy
az Úr Jézus csodáival tanítását hitelesítette. Még nem fogalmazzuk meg, csak kezdjük
velük megéreztetni, hogy Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van.
Evangéliumoknak nevezzük azokat a szent könyveket, amelyekben az Úr Jézus
tanítását leírták, amelyekből a templomban is fel szoktunk olvasni részleteket. Állva
hallgatjuk a templomban, Jézus iránti tiszteletünk jeléül, akire odafigyelünk.
A papok, a katekéták Jézus mai munkatársai, akik minket elvezetnek Jézushoz, hogy
megismerjük örömhírét, és tanítványai, követői legyünk.
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Megjegyzések
A Szentírásra vonatkozó alapvető ismereteket fokozatosan adjuk át a gyerekeknek.
Még nem beszélünk a sugalmazásról, annak csak az alapja, hogy a Lélek indításra írták
le azt, ahogy az apostolok Jézusról tanítottak, mert szükségesnek tartották, hogy minél
többen megismerjék az Úr Jézusról szóló apostoli tanítást.
A fiúk papi hivatásának ébresztője lehet, ha megérzik a gyerekek, hogy a papok
örömhírt hirdetnek, és Jézus szolgálata, a szentmise, a tanítás stb. örömmel tölti el őket.
Ha a hittanórát katekéta tanítja fontos, hogy a gyerekek lássák, jó kapcsolatban van a
helyi papokkal. A Szentatya és a megyéspüspök nevét a rendszeresen templomba
járóknak nem kell magyarázni. Szerepükről pedig elég annyi, hogy ők adnak
felhatalmazást és megbízást a papoknak lelkipásztori munkájuk végzésére.
Az evangéliumról tanítva a templomi viselkedés néhány kérdését is megbeszélhetjük,
többek között azt, hogy az evangélium olvasása előtt kis keresztjellel megjelöljük
homlokunkat, ajkunkat és szívűnket, mert odafigyelünk Jézus szívára, szívesen
beszélünk róla és készségesen megtesszük, amit tőlünk kíván.
Hittanfüzetbe

3. óra
2. Jézus első munkatársai
A mi plébánosunk neve: N. atya.




(dátum)



4. óra: 3. Jézusra figyelünk, Vele beszélgetünk
Bibliai források
Lk 10,38-42. Mária leült Jézus mellé beszélgetni, és figyelt rá.
Nevelési cél
Rendszeresen kell imádkoznunk, naponta legalább reggel és este
Oktatási cél
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és Vele beszélünk
Az új anyag feldolgozása
Akit szeretünk, azzal szívesen beszélgetünk. Mondanivalóink: gondolataink és
terveink, vagy csak örömmel beszélgetünk bármiről, hogy egymás hangját halljuk.
Amikor imádkozunk, Jézusra figyelünk. Ő úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja
azt, amit nekünk mondani akar. Akik még nem ismerik Jézust, azok mások szavából,
illetve ha már tudnak olvasni, az evangéliumokból ismerhetik meg Őt, mit mondott és mit
tett.
Akivel találkozunk, azt megszólítjuk. Máskor az jut eszünkbe, hogy telefonon
felhívjuk, vagy minket hívnak fel. Ahhoz, hogy rendszeresen beszélgessünk Jézussal,
meg kell hallanunk „hívását”, amikor valaminek örülünk vagy valami bánt, hogy
megköszönjük, illetve segítségét kérjük. Ezen kívül minden reggel és este „felhívjuk”,
megbeszéljük napi terveinket, és segítségét kérjük, illetve megköszönjük, amit kaptunk,
és bocsánatát kérjük, ha valamit elhibáztunk. Akkor is szólhatunk hozzá egy-egy
gondolattal, ha meglátjuk a keresztjét. Különleges alkalom, amikor elmegyünk a
templomba, ahol Jézus szól hozzánk a pap szavával, és ott találjuk Őt az
Oltáriszentségben, a szentségházban.
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Szempontok az új anyaghoz
Amikor tanítványainkat imádkozni tanítjuk, akkor nem csak imádságszövegeket
tanítunk, hanem megtanítjuk őket elbeszélgetni Jézussal, csendben lenni, odafigyelni
szavára, és válaszolni neki. Először mi fogalmazzunk egy-egy példamondatot:
„Jézusom, köszönöm…” – „Jézusom, megígérem…” – „Jézusom, kérlek, segíts, hogy
megértsem… hogy meg tudjam tenni…” Ezután próbáljanak meg ők is megfogalmazni
egy-egy köszönetet, ígéretet (felajánlást) és kérést.
A közismert imádságokat is egy-egy mondatát példamondatként mutassuk be, majd
összekapcsolva őket, érezzék sajátjuknak ezeket az imádságokat.
Megjegyzések
A mai világban nem könnyű a gyerekeket elcsendesíteni, de meg kell próbálnunk a
gyerekek figyelmét Jézusra irányítani úgy, hogy csukják be a szemüket, képzeljék el a
hittankönyvben látott képet, s közben figyeljenek arra, amit Jézusról mondunk. Ezzel mi
„mozgatjuk” az ő fantáziájukat, és felismertetjük velük Mennyei Atyánk csodálatos
világát, az ő terveinek nagyszerűségét, irántunk való szeretetét. Így kell fokozatosan
megízleltetnünk a gyerekekkel azt a szellemi örömet, amely az Úr Jézus iránti
szeretetünk alapja. Ezzel tudjuk elvezetni őket arra, hogy Jézussal megbeszélve
teljesítsék otthoni és iskolai kötelességeiket, szerezzenek örömet hozzájuk közelálló
embertársaiknak, akikkel naponta találkoznak.
A rendszeres imádság istengyermeki, kegyelmi életünk „lélegzetvétele”. Ezért az
imádságra nevelés, az imádkozni tanítás nem egy-egy hittanóra feladata, hanem egész
katekézisünknek egyik állandóan visszatérő gyakorlata. Természetesen szükségük van
életkoruknak megfelelő hitismeretekre, de az imádság gyakorlata nélkül ezek a
hitismertek nem lesznek hitük éltetői, csak könnyen osztályozható lexikális tudás, ezzel
pedig az iskolai hitoktatás során sem elégedhetünk meg.
Hittanfüzetbe

4. óra
(dátum)
3. Jézusra figyelünk, Vele beszélgetünk
Amikor imádkozunk, lélekben Jézus arcára nézünk.






5. óra: 4. Ki olyan jó, mint a Mennyei Atyánk?
Bibliai források
Mt 6,25-34. Mennyei Atyánk szeretettel gondoskodik rólunk.
Nevelési cél
Legyünk hálásak Mennyei Atyánk jóságáért
Oktatási cél
Mennyei Atyánk szeretettel gondoskodik rólunk
Az új anyag feldolgozása
Jézus a Mennyei Atyáról tanít, aki jobb, mint a legjobb édesapa. Ő úgy gondoskodik
rólunk, hogy mindenkitől azt kívánja, szeressék embertársaikat, tegyenek jót másokkal.
Mennyei Atyánk szépnek és jónak tervezte és adta nekünk ezt a világot. Ő azonban
ennél egy még csodálatosabb világot akar nekünk adni az örök életben, és mindent
megad ahhoz, hogy oda eljuthassunk.
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Jézus azt mondta egyszer: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki
engem küldött.” (Jn 4,34.)
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.
Szempontok az új anyaghoz
Istenről, mint Mennyei Atyánkról csak Jézus által tudunk fogalmat alkotni. Sok
gyereknek van jó édesapja és édesanyja, de nem kevés olyan gyerek van, akinek nincs
igazán jó édesapja, mert szülei elváltak, vagy békétlenségben élnek. Ám az ilyen
környezetben élő gyerekek is ismernek jó édesapákat. Az Úr Jézus arra tanít minket,
hogy a Mennyei Atya jobban szeret minket, mint a legjobb édesapa vagy édesanya. Már
azt is neki köszönhetjük, ha nekünk jó szüleink vannak.
Mennyei Atyánk gondviselése azt jelenti többek között, hogy a gyerekeket rábízta
szüleik gondoskodó szeretetére. A legtöbb baj abból van, ha az emberek nem vállalják,
hogy Isten akarata szerint éljenek. Sok bajt okozunk önzésünkkel, amikor pl.
szennyezzük a környezetünket, de mindezeknél sokszorosan nagyobb baj, amikor
önzésünkkel embertársainkat bántjuk meg, amikor nem teljesítjük kötelességeinket,
sokszor még legközvetlenebb hozzátartozóink iránt sem.
A Szentháromság misztériuma nem része a megmagyarázandó tananyagnak. Itt
csak azért szólunk róla, hogy amikor keresztet vetünk, akkor megsejtessük a
gyerekekkel, hogy az Isten három személyben, boldog szeretetben él, és ebben akar
minket is részesíteni.
A régi hitoktatás a filozófiai istenfogalommal és a világ teremtésével kezdte a
gyermekek rendszeres hitoktatását, nem számolt azzal, hogy a gyerekekkel nem lehet
filozófiai fogalmakat tisztázni, sem azzal, hogy a gyerekek ma egy ateista világban
nőnek fel. Valóban Mennyei Atyánk adta nekünk ezt a világot, de ezt úgy próbáljuk
elképzelni, ahogy pl. egy ház épül. Az építtető először megtervezi a házat, aztán
beszerzi a szükséges anyagokat és szerszámokat, majd hozzáértő emberekkel
elvégezteti a munkát. A mai ember ennek a munkának jelentős részét már
számítógépekkel és robotokkal végezteti el. Mennyei Atyánk ennél sokkal
csodálatosabb dolgot tett, amikor megtervezte ezt a világot a legapróbb részletekig,
aztán létrehozta, beprogramozta, és a fejlődés útján elindította. Ettől kezdve minden
úgy alakul, úgy fejlődik, ahogy azt ő előre eltervezte, az Ő akaratának, az anyagi világba
beírt programjának minden feltétlenül engedelmeskedik.
Isten egyedül az embernek adott értelmet és szabad akaratot, amikor meghívott
minket az örök életre. Nekünk is adott élet-programot, megtervezte, hogyan éljünk, és
elvárja tőlünk, hogy vele együttműködjünk. Ezért adta nekünk a lelkiismeretet, hogy
felismerjük mi jó és mi rossz, és arra késztessen, hogy a jót megtegyük, a rosszat pedig
elkerüljük. A mi feladatunk, hogy Istennel együttműködve építsük és szépítsük ezt a
világot.
Megjegyzések
A környezetszennyezés nem a gyermekek világának problémája, de a pazarlás és a
szemetelés ennek az önző szemléletnek a kezdete, és alkalmat ad arra, hogy
tanítványainkat rendre és önfegyelemre neveljük.
Vannak, akik a hitoktatást az atya, a család vagy a közösség fogalmának
megalapozásával akarják kezdeni. A hitoktatás azonban nem filozofálás, még akkor
sem, ha megpróbáljuk azt gyerekszinten művelni. Jézus nélkül a hitoktatás nem
hitoktatás. A katekumenális jellegű hitoktatás az első hittanórától kezdve Jézusról szól,
akinek a tanítására odafigyelünk. Nem mindent értünk meg első szóra, ahogy a
mindennapi életben sem értünk mindent, de ha Jézus mondja, akkor mi elfogadjuk.
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Hittanfüzetbe

5. óra
(dátum)
4. Ki olyan jó, mint a Mennyei Atyánk?
Szerezzünk minél több örömet embertársainknak!






6. óra: 5. Milyen jó, hogy Isten gyermeke lettem
Bibliai források
Róm 6,3-4. – 8,12-18. A keresztségben újjászületünk, meghalunk a bűn számára, és
életre kelünk Isten szeretetéből
Nevelési cél
Örüljünk, hogy Isten gyermekei lehetünk
Oktatási cél
A keresztségben katolikus keresztény vallásúak lettünk
Az új anyag feldolgozása
Földi életünket szüleinktől kaptuk, ők gondoskodnak rólunk, és mindent megadnak,
hogy felnőtt emberré neveljenek minket. Megtesszük, amit tőlünk kívánnak.
A keresztény szülők gyermekeiket megkereszteltetik, mert jót akarnak nekik, azt
akarják, hogy Isten kedves gyermekei legyenek.
A keresztségben Isten gyermekévé fogad, és mindent megad, hogy a
mennyországba juthassunk. Ezért megtesszük, amire Jézus tanít minket.
A keresztséggel mi is tagjai lettünk Isten gyermekei családjának, Jézus Egyházának:
katolikus keresztények vagyunk.
A kereszt Jézus jele, hozzá tartozunk, ezt valljuk meg a keresztvetéssel is.
Szempontok az új anyaghoz
A keresztség szentségéről nem kell mindent elmondanunk, ebben a korban elég,
Jézus jelével megjelölt minket a keresztelő pap, azóta Isten gyermekei vagyunk. A
keresztség szentségének további részletei, hogy a keresztség eltörli bűneinket stb. csak
a későbbi hitoktatás során kerülnek majd szóba.
Azt, hogy katolikusok vagyunk, csak akkor tárgyaljuk egy kicsit részletesebben, ha
vegyes helyen lakunk, illetve ha a gyerekek közül valaki előhozza ezt a kérdést. Jézus
tanítványainak megosztottságát sem kell bővebben részleteznünk, elég csak annyit
mondani, hogy mindig voltak, akik nem igazán jól értették meg Jézus tanítását, és
mindig voltak olyanok, akik nem mindenben követték akaratát. Így van ez ma is, de az
élet más területein is. Mégis szeretettel kell lennünk egymás iránt.
Az egyházfogalom részletei is csak a későbbi hitoktatás anyagához tartoznak.
Az istengyermekség fogalmáról azt is elmondhatjuk, hogy amint sok gyerek hasonlít
a szüleire és testvéreire, úgy Isten gyermekei „hasonlítanak” Jézusra.
Megjegyzések
Az embereknek van személyneve: családneve és keresztneve, mert mi „valakik”
vagyunk. A tárgyaknak, a növényeknek és az állatoknak is adunk nevet, de még az állat
is csak valami és nem valaki. A mai világban, amikor egyesek az állatok jogairól
beszélnek, akkor fontos, hogy tisztázzuk, lényeges különbség van köztünk és az állatok
közt. Az állatoknak is vannak csodálatos képességeik, amelyek még az emberek
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képességeit is felülmúlhatják (pl. a kutya szaglása stb.), az állatoknak is vannak biológiai
megnyilvánulásai, de az ember értelmével és szabad akaratával lényegesen több mint a
legfejlettebb állatok, amiket sok mindenre be lehet idomítani. Amikor az állatok
értelmességéről beszélünk, az nem több mint pl. a számítógépek értelmessége, ami azt
jelzi, „jól be vannak programozva”.
Sok magára maradt embernek lehet egy állat „hű társa”, de mégsem lehet igazi társa, mert nem
beszélheti meg vele problémáit, még viccet is hiába mondana neki. Érzelmi hiányaikat némileg
pótolhatják az állatok ösztönös megnyilvánulásai, de embernek megértő társa igazán csak másik
ember lehet. Az nem talál az emberek között megértő társat, aki önzésébe beburkolózott, és kizárta
magából Isten és embertársainak szeretetét.

Ha szóba kerül, akkor azt is tisztázni kell, hogy mi a különbség János keresztsége és
a mi megkeresztelésünk között.
Hittanfüzetbe

6. óra
5. Milyen jó, hogy Isten gyermeke lettem
Jó nekem, hogy Isten szeret engem!




(dátum)



7. óra: 6. Szeretjük szüleinket
Bibliai források
Lk 2,51-52. Jézus szüleivel, Szűz Máriával és Szent Józseffel Názáretben lakott,
nekik engedelmeskedett, ott nőtt fel, ácsmesterséget tanult.
Nevelési cél
Szerezzünk minél több örömet szüleinknek!
Oktatási cél
Mennyei Atyánk bízott rá minket szüleink szeretetére
Az új anyag feldolgozása
A Fiúisten kisgyermekként jött közénk, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt
kivéve. A Názáretiek nem tudtak az angyali üdvözletről, ezért mondták, hogy Mária és
József fia, ezért sem magyarázkodtak.
Mennyei Atyánk akaratából van minden gyereknek édesapja és édesanyja, akiktől azt
kívánja, hogy szeretettel neveljék gyermekeiket. Sajnos nem minden szülő jó szülő, az
sem, aki nem szereti gyermekeit, és az sem, aki elkényezteti.
Mennyei Atyánk azt kívánja tőlünk, hogy szüleinket szeressük és tiszteljük, nekik
engedelmeskedjünk és segítsünk, és imádkozzunk értük.
Szempontok az új anyaghoz
Amikor az Úr Jézus szüleiről beszélünk, soha ne nevezzük Szent Józsefet Jézus
nevelőapjának, mert a mai világban a nevelőapa elvált anyám új férje, Szent József
Isten akaratából férje volt Máriának, az ő kapcsolatukon alapul a „József-házasság”
fogalma. A gyerekekkel nyugodtan beszélhetünk róla: Isten azt akarta, hogy az emberek
Szent Józsefet tartsák Jézus édesapjának, aki a biológiai származást kivéve, valóban jó
édesapja volt Jézusnak. Erről a 14. leckével kapcsolatban is szó lesz.
Szűz Mária és Szent József ugyanúgy magukhoz ölelték és becézték a kis Jézust,
mint ahogy ezt minden szülő megteszi saját gyermekeivel. Mi mégse nevezzük Őt
„Jézuskának”, ahogy nem nevezzük saját édesapánkat soha „Palikának”, amint a
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nagymamánk őt megszólította. Számunkra az Úr Jézus születésétől kezdve Úr Jézus,
aki most megszólít minket, akiről tudjuk, hogy kisgyermekként jött közénk.
Megjegyzések
Sajnos sok családban a legközelebbi között is komoly ellenségeskedések, feszültségek vannak.
Ezért sok gyerek kerül ezért két tűz közé. Rajtuk egyéni beszélgetéssel segíthetünk, konkrét
tanácsokat adva, kivel hogyan viselkedjenek, hogyan tudnák családjukban a megbékélést szolgálni.
Ilyen kérdésekről akár egy-egy osztályon belül is beszélgethetünk, de csak tapintatosan, hogy senkit
ne bántsunk meg, aki érintett lenne. Példákat is mondhatunk, hogyan tudhat egy-egy gyerek
békeszerző lenni saját családjában.
Sajnos egyre több olyan tanítványunk van, akinek rendezetlenek a családi viszonyai, ezért ezekről
a kérdésekről mindig tapintatosan kell beszélnünk. Sok gyerek szülei egymás elleni acsarkodásának
az áldozatai, őket mégis arra kell tanítanunk, hogy akkor is szeressék szüleiket, ha gondjaik vannak
miattuk.

Amikor azt mondjuk, hogy Istent mindenkinél jobban kell szeretnünk, még a
szüleinknél is, akkor is legyünk nagyon tapintatosak, hiszen ez nem azt jelenti, hogy ne
szeressük, vagy csak kevésbé szeressük szüleinket, hanem azt, hogy Mennyei
Atyánknak köszönjük meg azt is, hogy ilyen jó szüleink vannak. Őt nem szüleink
ellenére kell szeretnünk, hanem szüleink kedvéért, mert szüleinknek is az a legnagyobb
öröme, ha Isten kedves gyermekei vagyunk.
Hittanfüzetbe

7. óra
(dátum)
6. Szeretjük szüleinket
Szerezzünk minél több örömet szüleinknek!






8. óra: 7. Szeretjük embertársainkat
Bibliai források
Lk 10,25-37. Az irgalmas szamaritánus önzetlenül segített bajba jutott embertársán.
Nevelési cél
Segítsünk és szerezzünk örömet embertársainknak!
Oktatási cél
Minden ember felebarátunk, akiket szeretni kell.
Az új anyag feldolgozása
Az irgalmas szamaritánus története. Mindig voltak, ma is vannak bajba jutott
emberek.
Nekünk is jó, ha segítenek, amikor bajba kerülünk.
Jézus aranyszabálya: Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek
velük!
Minden ember felebarátunk, Mennyei Atyánk mindnyájunkat szeret.
Mennyei Atyám gyarlóságaim ellenére engem is szeret, akkor nekem is szeretnem
kell embertársaimat gyarlóságaik ellenére. Még ellenségeinket is szeretjük.
Szempontok az új anyaghoz
A felebaráti szeretet parancsa Mennyei Atyánk gondviselő szeretetének egyik
eszköze. Ő úgy is gondoskodik rólunk, hogy megkívánja tőlünk: vegyük észre és
segítsük bajban lévő embertársainkat.
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A mai világban azonban már óvatosságra is nevelni kell a gyerekeket, nehogy szélhámosok vagy trükkös tolvajok
csapdájába essenek, amikor ismeretlen embereken akarnak segíteni. Ha a szemünk előtt ér valakit valami baj, akkor ennek
kisebb a veszélye, de ha úgy látunk meg bajban lévő embert, hogy előbb érte a baj, akkor bölcsebb, ha mások segítségét
kérjük. (Telefonon a 112-es számon lehet segítséget kérni!)

A gyerekek életkorának és élethelyzetének megfelelően ajánlhatunk nekik karitatív
feladatokat, idős és beteg emberek segítésében, apró szolgálatok vállalásával,
kedveskedéssel. A felebaráti szeretet „gyakorló területe”, ha arra késztetjük a
gyerekeket, hogy tudatosan legyenek udvariasak egymással szemben, és igyekezzenek
egymásnak apróságokkal örömet szerezni.
Ajánljuk az örömszerzésre tanító játékot, az Őrangyalt. Mindenki húz egy nevet, és akinek a
nevét kihúzta, annak kell valamivel kedveskednie, de úgy, hogy ne vegye észre ki volt az. A játék
végén derül ki, hogy kinek ki volt az őrangyala.

Az ellenségszeretet alapja, hogy Mennyei Atyánk mindnyájunkat üdvözíteni akar, és
az Úr Jézus példát adott arra, hogy ellenségeinket is kell szeretni, amikor a kereszten
ellenségeiért is imádkozott. A rosszat nem kell jóváhagyni, a bűnöst nem kell a rosszban
segíteni, de a rosszat is jóval kell viszonozni. Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt
levelében a 12,9-21-ben ír erről.
„Szeressetek tettetés nélkül. Gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek
gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek. Igyekvésetekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek: az Úr
az, akinek szolgáltok! Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban.
Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, s gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, és ne
átkozzátok! Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fönnhéjázók,
hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne képzeljétek magatokat önmagatoktól okosaknak. Rosszért rosszal
senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra (nemcsak Isten, hanem) az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik,
lehetőleg éljetek minden emberrel békességben. Bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem hagyjátok az ítélet haragjára, mert
írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek”, mondja az Úr. Sőt „ha ellenséged éhezik, adj neki enni; ha szomjazik, adj
neki inni; mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére.” Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat.”
Az „Isten bosszúja” fogalmát az „adj király katonát!” játék alapján érthetjük meg. Mindkét csapat vezérének az a célja, hogy
az ellenfél táborából minél több embert áthozzon a saját táborába. Isten „úgy áll bosszút” a gonoszlelken, hogy bűnbocsátó
szeretetével a bűnösöket, még a gonoszlélek leghűségesebbnek vált csatlósait is átcsábítja saját táborába.

Megjegyzések
Az irgalmas szamaritánus történetében a gyermekek számára jelentéktelen részlet, hogy kik vagy
mik voltak azok, akik segítségnyújtás nélkül továbbmentek. Felesleges lenne a levitákról vagy az
ószövetségi papságról beszélni. A szamaritánusokról is elég csak annyit mondani, hogy köztük lakó
nép volt, akit lenéztek.

Hittanfüzetbe

8. óra
7. Szeretjük embertársainkat
Másokkal jót tenni mindig jó!




(dátum)



9. óra: 8. Az elrejtett kincs. – Örök életre készülünk
Bibliai források
Mt 13,44-46. Jézus példabeszéde a kincskeresőről és a kincskeresésről.
Mt 6,19-21. Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok
betörnek, és lopnak. Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem
emészt, tolvajok nem törnek be, és nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is.
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Nevelési cél
Örüljünk annak, hogy Mennyei Atyánk szeret minket
Oktatási cél
Van értelme az életünknek, Mennyei Atyánk hazavár
Az új anyag feldolgozása
A kincskeresők, akik aranyat vagy ékszereket keresnek. De azok is kincskeresők,
akik kutatják a világ titkait…
Különböző kincseink vannak, amiket fontosnak tartunk, amiknek örülünk: Tárgyi
kincsek: egy-egy kedvenc emléktárgyunk, vagy valami, amiért megdolgoztunk, áldozatot
vállaltunk… Szellemi kincsek: különböző ismereteink, képességeink… Lelki kincseink:
akik minket szeretnek, és akiket mi is szeretünk. Minél fontosabb számunkra valami,
annál több áldozatot vállalunk érte.
Legnagyobb kincsünk az, amiért mindent vállalunk: Isten szeretete.
Nagy kincs, ha valakinek boldog otthona van.
A legnagyobb kincs, amit Mennyei Atyánk nekünk készített, a halálunk utáni örök
életben vár ránk. – Mi nem földi kincset keresünk, de nem is kell már keresnünk, mert
Jézus elmondta, hogyan találhatjuk meg. – Erről írta Szent Pál apostol: 1Kor 2,9: „Szem
nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik
szeretik Őt.”
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke a boldogság fogalmának megalapozását szolgálja. Sok minden van,
aminek örülünk, ami jó nekünk, de a legfontosabb az, hogy szeretnek minket, és mi is
szerethetjük hozzátartozóinkat. Sajnos ma már nem minden gyerek számára
egyértelmű a régi mondás: „Mindenütt jó, de a legjobb otthon!” Ám azok a gyerekek is a
boldogságra vágynak, akik nem tudják, mi hiányzik nekik.
Érdemes a gyerekekkel elbeszélgetni arról, mit szeretnének, milyen vágyaik és
elképzeléseik vannak, és mi az, ami mindebből megvalósítható. Mi az, ami pénzzel
megszerezhető, és mennyivel fontosabb mindaz, amit pénzért nem lehet megvenni.
Megjegyzések
A gyerekek egy részének már lehet valami fogalma a mennyországról, ami sokszor
téves elképzeléseken alapul. Ezeket kell kiigazítanunk, illetve megalapoznunk a
„valóság” és a „másvilág” fogalmát.
Érzékszerveinkkel, szemünkkel, kezünkkel tapasztalhatjuk meg a minket körülvevő dolgokat, a
tárgyi világot. Ezt a világot vizsgálják és kutatják a tudósok. Emberi tapasztalatainknak azonban más
területei is vannak, és ezek számunkra sokkal fontosabbak. Ilyenek például a szeretet, a jóindulat…
Műszerekkel ezek nem mérhetők, de mégis valóságos dolgok.

Ebben az emberi világban jelent meg az Úr Jézus. Akik Őt hallgatták, és látták
csodáit, azok felismerhették, hogy Ő mégsem akárki. Ő beszélt arról, hogy van egy
másik világ is, az Isten országának világa. Amikor az Úr Jézus ezekről tanított, ennek a
világnak valóságát kézzelfogható jelekkel igazolta, amikor a vizet borrá változtatta,
amikor néhány kenyérből több ezer embert jóllakatott, amikor betegeket
meggyógyított… Mindezekből kiderül, hogy Isten világa valóság, de több mint ez az
általunk megismerhető és elképzelhető anyagi és emberi világ. Ez a természetfeletti
világ, amelyet egyedül Isten üzenetéből, Jézus tanításából ismerhetünk meg.
Vannak, akik nem hisznek ebben a másik világban, mert úgy vélik, amiről ők nem tudnak, amit ők
elképzelni nem tudnak az nincs és nem is lehetséges. Ezek azok a félművelt emberek, akik nem
ismerik még a természettudományok és a technika fejlődésének történelmét sem, hiszen mennyi
olyan dolog van a mai világban, amit régen még elképzelni sem tudtak.
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Hittanfüzetbe

9. óra
(dátum)
8. Az elrejtett kincs. – Örök életre készülünk
Isten szeret minket.






10. óra: 9. Példaképeink a szentek. –
Mi lesz velünk, ha meghalunk?
Bibliai források
1Tessz 4,1-3. Isten akarata, hogy szentek legyünk, előre haladjunk a jóban.
Nevelési cél
Akarjunk jobbak lenni!
Oktatási cél
Szent az, aki Jézus tanítása szerint szereti Istent és embertársait
Az új anyag feldolgozása
Szent az Isten, hozzá a rossznak árnyéka sem fér. Szent az az ember, aki Isten
akarata szerint, szeretetében él. Szentek azok az emberek, akik haláluk után a
Mennyországba jutottak. Szentek azok a mennybe jutott emberek, akiket példaképnek
állítanak elénk.
Jézus szava nekünk is szól: szentek legyetek. Ezért nem az a fontos, hogy
meggazdagodjunk, hanem, hogy szeressük embertársainkat, és sok jót tegyünk velük.
Szempontok az új anyaghoz
Mindenszentek és halottak napja alkalmas idő arra, hogy arról beszéljünk a
gyerekekkel, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk. Mindnyájan a Mennyországba
készülünk, ahová Mennyei Atyánk meghívott minket, ahová Jézust követve jutunk el.
Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy ez életünk legfontosabb célja, hogy mi is eljussunk a
Mennyországba. Ez nem azt jelenti, hogy nem törődünk hozzátartozóinkkal, mindennapi
kötelességeinkkel, a földi dolgokkal, hanem azt, hogy tudjuk mi miért fontos, mi miért
fontosabb.
A szentek tiszteletének lényege példájuk követése. Ők közbenjáróink, akik már ott
vannak, és arra bíztatnak, hogy mi is mindent tegyünk meg, hogy oda jussunk. Mindenki
eljuthat oda, akár szegény, akár gazdag, ha Jézus tanítása szerint él. Ekkor kezdhetjük
megalapozni azt a fogalmat, hogy Jézus Egyháza a szentek közössége. Vannak célba
jutott tagjai, és vagyunk mi, jobbak és gyarlóbbak, akik komolyan törekszünk, küzdünk
azért, hogy mi is közéjük juthassunk. Vannak, akik már meghaltak, de még törleszteni
valójuk van, értük imádkozunk, szentmisét mondatunk.
Az Árpádházi magyar szentek azt mutatják, hogy még egy király is szent lehet, ha
népét Isten akarata szerint kormányozza. Gazdag családjának tagjait nem a
gazdagság, hanem az Isten szeretetéért vállalt hősies áldozat tette szentté.
Megjegyzések
Az életszentség jelent állapotot: Isten kegyelmében élünk, és erkölcsi magatartást:
állandóan a jóra törekszünk. Ahhoz, hogy Jézus barátai lehessünk, meg kell szabadulni
mindentől, ami szembefordít vele.
A szentek közbenjárásának helyes szemléletét az alábbi példával szemléltethetjük. Egy
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engedetlen fiú összeveszett az apjával, ezért el kellett otthonról költöznie. Hosszú évek után merült
fel a fiúban a gondolat, jó lenne megbékélni apámmal, hogy hazamehessek. Ezért megkereste apja
barátját, és megkérte, menjen el az apjához, és kérje meg, bocsásson meg neki, hogy
hazamehessen, mert megbánta, hogy nem engedelmeskedett és eljött otthonról. Ő el is ment az
apához, akit sikerült rábeszélnie, hogy bocsásson meg fiának. Az apa barátja volt a közvetítő, aki az
apát kibékítette a fiút képviselve.
Egy másik hasonló esetben az apa úgy gondolta, a fiam már bizonyára megbánta, hogy
engedetlen volt és elment itthonról, jó lenne hazahívni. Megkérte a barátját, menjen el a fiához, és
hívja haza, mondja el neki, hogy az apja már alig várja, hogy hazamenjen. A barát elment a fiúhoz, és
rábeszélte, lássa be, hogy hibázott és fogadja el apja megbocsátását és hívását. Ebben az esetben
is apa barátja volt a közvetítő, de ő most nem az apát kellett megbékítenie, hanem a fiút, hogy
menjen haza. Arra bíztatnak minket, hogy tartsunk őszinte bűnbánatot, legyünk az Úr Jézus hűséges
követői.

A szentek nem azt kérik a Mennyei Atyától, hogy bocsásson meg nekünk, hanem
minket akarnak segíteni, hogy hazamenjünk, akármennyire is engedetlenek voltunk.
Nyilván mindez vonatkozik a Mária tiszteletre is.
Ma egyre több olyan gyerek van, akinek a szülei nem egy szent nevét adták. Az utóneveink és
védőszentjeink c. könyv minden névhez társít egy védőszentet, de ezt maguk a gyerekek is
megtehetik, hogy maguknak védőszentet válasszanak, aki bérmálásuktól kezdve „hivatalosan” is
védőszentjük lehet.

Hittanfüzetbe

10. óra
(dátum)
9. Példaképeink a szentek. – Mi lesz velünk, ha meghalunk?
Én is szeretnék eljutni a mennyei szentek közé.






11. óra: 10. Isten országa. – Jézus a mi királyunk!
Bibliai források
Jn 18,33-40. Az Úr Jézus Isten országának királya, Pilátus előtt.
Nevelési cél
Azt akarjuk tenni, amit Jézus kíván tőlünk!
Oktatási cél
Isten Országa azoknak a szívében épül, akik Jézus tanítása szerint élnek
Az új anyag feldolgozása
Az Úr Jézus Dávid király családjából, jogosan lett volna a választott nép királya, de ő
nem akart evilági király lenni. Amikor egyszer királlyá akarták tenni, elrejtőzött az
emberek szeme elől. (Jn 6,14-15) Pilátus nem volt a választott nép tagja, nem is
érthette, amit Jézus Isten országáról mondott, hogy Ő ennek az országnak a királya, de
meggyőződött arról, hogy Jézus nem akar földi uralkodó lenni.
Az Isten Országáról szóló tanítás egyik alapfogalma az ország. (Ország = úrság, ahol
valakinek az akarata érvényesül; ahol valaki uralkodik.) A földi országoknak vannak
földrajzi határai, az Isten országa nem ilyen. Isten Országa Isten uralmát jelenti, amely
Jézus életében szavaiban, tetteiben és jelenlétében tárult fel az emberek előtt.
Az Ő országa az emberek szívében van, ott ahol szeretet és béke uralkodik, ahol
értelmes teremtményei önként teljesítik akaratát. Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő
szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket. Ezt az országot mi építjük, akik arra
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törekszünk, hogy minél többen éljenek Isten törvényei, Jézus tanítása szerint. Az léphet
be itt a földön Isten épülő országába, aki hisz Jézus örömhírében, bűnbánatot tart és
megtér. Ezt az országot nem lehet erőszakkal, fegyverekkel terjeszteni, egyedül Isten
és embertársaink szeretetével.
Jó nekünk, hogy Isten országának tagjai lehetünk, jó lenne, ha mindenki Isten
törvényei, Jézus tanítása szerint élne. Akkor nem lenne… De mi nem ilyenek vagyunk,
sokszor mi magunk sem vagyunk igazán jók, és minden nap láthatjuk és hallhatjuk,
hogy mennyi rossz van a világon.
Szempontok az új anyaghoz
Az Úr Jézus példabeszédekben tanított az Isten országáról, ami itt a földön épül, de a
mennyben fog beteljesedni. Ez a mennyi boldogság minden képzeletünket felülmúlja:
„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak,
készített, akik őt szeretik.” (1Kor 2,9)
A király egy ország uralkodója. Az ő kezében van a törvényhozás, a kormányzás és a
bíráskodás. A jó uralkodó szereti népét, és mindenben a javát szolgálja. Hatalmát nem
saját céljaira, hanem népe javára használja. Sajnos vannak rossz uralkodók, akik nem
népük javát szolgálják, akik semmibe veszi Jézus tanítását, Isten országának
alaptörvényeit. A hírközlő eszközök szinte másról sem szólnak, mint az emberek
egymással szembeni ellentéteiről és háborúiról. A legtöbb ember csak a saját érdekeit
nézi, és nincs tekintettel másokra, ezt a gyerekek sokszor saját családjukban is
megtapasztalják. Naponta megtapasztaljuk, hogy „emberi természetünk megsérült”,
becsaphatók és megtéveszthetők vagyunk, bár szeretnénk a jót tenni, mégis
megkísérthetők és elcsábíthatók vagyunk.
Megjegyzések
Az eredeti bűn következményeit akkor is megtapasztaljuk, ha nem beszélünk a
bűnbeesés bibliai elbeszéléséről, amit a gyerekek úgysem értenének meg. Csak az
ateista – szabadelvű világnézet hívei tartják az embereket önmaguktól jóknak, akiknek
nincs szükségük „erkölcsi nevelésre”, nincs szükségük arra, hogy alapvető etikai
kérdésekben tájékozottak legyenek. Ennek az ostoba elképzelésnek téves jelszavai:
„Engedni kell a gyereket, hadd bontakoztassa ki egyéni képességeit!” – „Nem akarom
gyermekemet befolyásolni, majd ő eldönti, hogy mit akar, amikor majd nagy lesz!”
A gyerekeknek nagyon komoly nevelésre, fegyelmezésre van szükségük. (Vö. Zsid
12,4-11.) Szükség van a fegyelmezett életre nevelésre, a beszédben, a
gondolkodásban és a magatartásban, hogy ne azt tegyék, amihez kedvük van, hanem
ahhoz csináljanak kedvet, amit tenniük kell. Azt a gyereket, akit arra bíztatnak: „Tedd
azt, ami neked jó!” önzése miatt nem fogja senki kedvelni, de akit arra bíztatnak: „Tedd
azt, amivel másoknak örömet szerzel!” azt mindenki dicsérni és szeretni fogja. Erről szól
Jézus aranyszabálya: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek
velük!” (Mt 7,12.)
Hittanfüzetbe

11. óra
10. Isten országa. – Jézus a mi királyunk!
Mindig örömmel szolgálok Istennek!






(dátum)
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12. óra: Áttekintés: Jézus szeret minket
Bibliai források
Mt 7,21. Csak az jut be a mennyek országába, aki mennyei Atyám akaratát teljesíti.
Nevelési cél
Örömmel imádkozzunk minden nap!
Oktatási cél
Miből tudjuk, hogy Jézus szeret minket?
Az új anyag feldolgozása
Nézzünk Jézus keresztjére, mit tudunk róla? Ki nekünk Jézus? Mit tudunk Istenről
Jézus tanítása alapján? Milyen hozzánk az Isten? Jézus örömhíre: Ő szeret minket! Azt
kívánja, hogy rendszeresen imádkozzunk, hogy szeretetben és békességben éljünk.
Szempontok az új anyaghoz
Egy beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy a gyerekeknek helyes fogalmaik vannak
Istenről, az Úr Jézusról, Mennyei Atyánkról. Jézus meghív Mennyei Atyánk boldog
országába. Ennek előízét élvezzük, ha tudatosan élünk Jézus tanítása szerint.
Áldozatvállalás, önzetlen szeretet nélkül nincs igazi öröm, igazi boldogság. Oda kell
figyelnünk Jézus tanítására, naponta köszönjük meg, és kérjük, segítsen, hogy jobbak
lehessünk.
Megjegyzések
Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy nem hittant tanítunk, hanem az Úr Jézus
örömhírét hirdetjük, és azt akarjuk elérni, hogy tanítványaink megszeressék Jézust, és
akarjanak az Ő tanítványai lenni. Ezért nem feleltetni kell a gyerekeket, hanem
beszélgetni velük, mit jelent a mindennapi életünkben, hogy Jézus szeret minket.
Hittanfüzetbe

12. óra
Áttekintés: Jézus szeret minket
Jó nekünk, hogy Jézus szeret!






(dátum)
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2. témakör: Isten fia emberré lett
Előzetes szempontok és megjegyzések a 2. témakör anyagához
Hitoktatásunkat a felnőtt Jézus megismerésével kezdtük. Adventben az egyházi év alkalmat ad
arra, hogy Jézus személyéről, élete fontosabb „családi” kérdéseiről is szó legyen. Ekkor kerülhet
szóba a megtestesülés misztériuma, de nem annak teológiai kifejtése, hanem csak a helyes
szóhasználat alkalmazása.
Az Úr Jézus gyermekkorától kezdve egyetlen személyben valóságos, tökéletes Isten, és
valóságos, tökéletes ember. Jézus Krisztus, mint a második isteni személy valóságos emberi testet
és lelket vett magára. Ezt tanítja Pál apostol is a filippieknek írt levelében. (2,5-11.)
Szent Atanáz ezt a misztériumot így fogalmazta meg: „A mi Urunk Jézus Krisztus, az Isten Fia,
Isten és ember. Isten Fia, aki mint Isten az Atyától öröktől fogva születik, és Isten Fia, aki mint
ember, édesanyától (a múló) időben született. Tökéletes Isten, aki tökéletes ember, emberi lélekkel
és emberi testtel. Isteni természete szerint egyenlő az Atyával, emberi természete szerint kisebb az
Atyánál. És Ő bár Isten és ember, mégsem kettő, hanem egyetlen Krisztus. Egy személy, nem úgy
hogy istensége testté változott, hanem úgy, hogy isteni mivoltába felvette az emberséget. Ő egy
valaki, akiben nem keveredett össze lényege (isteni és emberi természete), hanem személyében
eggyé lett. Amint a test és a lélek egy ember, úgy Isten és ember egy, Jézus Krisztus.” Ezek alapján
nevezhetjük Máriát „Isten anyjának”, mert aki tőle emberi természete szerint megszületett, az
személyében maga a Fiúisten .
Mielőtt tanítványainknak a megtestesülés misztériumáról beszélünk, jó, ha saját magunknak is
helyes „elképzeléseink” vannak az eseményekről, az egyes szereplőkről.
Mária Szent Anna és Joakim leánya volt, aki még lány korában szüzességet fogadott. Az
ószövetségi szokás alapján mégis feleségül kellett mennie Józsefhez, a názáreti ácshoz.
Amikor József eljegyezte Máriát, Mária elmondta Józsefnek, hogy benső (Isten akarata szerinti)
indításra szüzességet fogadott. József ezt elfogadta, és így készültek arra, hogy szüzességüket
házasságukban is megőrizzék. Ezért kérdezi Mária az angyalt, miként fog neki gyermeke születni, ha
férfit nem ismer, azaz szüzességet fogadtak. Az angyal válasza: Isten erejéből fog foganni, és
megszületni gyermeke. Ekkor értesült Mária arról, hogy idős rokonának Erzsébetnek is fia fog
születni.
Ezután Mária, még mielőtt elindult volna Erzsébethez, nyilván elmondta Józsefnek mindazt, amit
Isten az angyal által üzent neki, hogy gyermeke fog születni, és hogy Erzsébetnek is fia fog születni,
amit eddig senki nem tudott, hiszen Erzsébet titokban tartotta, hogy gyermeket vár. Ennek az
üzenetnek a teljesülése Szent József számára biztosíték volt arra, hogy amit Mária az angyali
üdvözletről elmondott neki, az nem álom csupán, hanem valóban Isten üzenete.
Amikor Mária elment Erzsébethez, József azon töprengett, vajon mi az ő szerepe Isten tervében.
Mint ahogy a fiatalok nagyon jól ismerik egymást, József is jól ismerte Máriát, és eszébe sem jutott,
hogy Mária szavait kétségbe vonja, így azt hitte, hogy Istennek valami más terve van Máriával, és
ezért neki valami módon félre kell állnia. Ekkor jelent meg neki Isten angyala, aki azt mondta neki,
hogy vegye feleségül Máriát. Nyilvánvaló, hogy sem Mária, sem József, senkinek sem mondták el
azt, amit az angyaloktól megtudtak. Megértették, Józsefnek az lesz a szerepe, hogy az emberek őt
tartsák Jézus édesapjának, hogy se Máriának, se Jézusnak ne kelljen magyarázkodnia az emberek
előtt. József igaz ember volt, vállalta az Istentől kapott feladatot. Ezért fogalmaztunk úgy, hogy Szent
József Jézus nevelőapja volt. Ezt azonban a mai világban már nem mondhatjuk.
Sokan nem veszik tudomásul, hogy a szavak jelentése idővel megváltozik, módosul. Mára a
magyar nevelőapa kifejezés pejoratív jelentésű lett, nevelőapának nevezzük azt az embert, akivel
anyám együtt él, azóta, amióta édesapámtól elvált. Ez a kifejezés így nem méltó Szent Józsefhez,
aki nem Mária „Józsija” volt, hanem Mária törvényes férje, Szent József pedig az édesapák
példaképe. A mindennapi élet mutatja, hogy az édesapaság lényege nem a biológiai kapcsolat,
hanem az áldozatvállaló szeretet. A zsidó szokás szerint az újszülött fiút körülmetélésekor az
édesapának ölébe kellett ültetnie, s ezzel tanúsította, hogy ő a gyermek apja, vállalja az apaságot.
Amit Szent József az angyal parancsára tett, abból következik, hogy ő ezt a szokást is vállalta, és
nem magyarázkodott az ismerősök előtt.
Hasonlóképen pejoratív értelmű fogalommá válik, ha Szent Józsefet a hagyománynak megfelelően
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Mária jegyesének nevezzük. Ő nemcsak Mária jegyese volt, hiszen az Írás tanúsága szerint József
feleségül vette Máriát. Ők addig voltak csak jegyesek, amíg az akkori szokásnak megfelelően
házasságot kötöttek. Amikor ők összeköltöztek, akkor Szent József már Mária férje volt és nem
csupán jegyese, vagy élettársa. Ezért bátran fogalmazhatunk így: - Kik voltak Jézus szülei? Jézus
szülei Szűz Mária és Szent József voltak. - Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó gondviselő atyja
legyen? Isten Szent Józsefet választotta ki, hogy Jézus atyja, a Szentcsalád gondviselője legyen.
Maga az evangélium is Jézus szüleinek mondja Máriát és Józsefet, és amikor a 12 éves Jézussal
fölmentek Jeruzsálembe, ahol Mária Józsefre mondja Jézusnak a templomban, hogy atyád és én
bánkódva kerestünk. Az atya szót Mária kérdésében kis a betűvel, Jézus válaszában nagy A betűvel
írjuk. Mária kérdésében Józsefre utal, Jézus válaszában a Mennyei Atyára. Így tanítja az evangélium
köznapi megfogalmazásban, amit a teológia úgy fogalmaz meg, hogy Jézus egyetlen személyben
valóságos Isten és valóságos ember.
Több Jézus életéről készített film tévesen mutatja be Mária és József kapcsolatát, mintha Mária
csak édesanyjának, Annának merte volna elmondani az angyal üzenetét, és ők attól féltek, mi lesz,
ha Erzsébettől való hazatérése után József megtudja, hogy Máriának gyermeke fog születni. Máté
evangéliuma alapján egyértelmű, hogy Mária már Erzsébethez való elindulása előtt elmondta Isten
üzentét Józsefnek, aki először nem értette meg, hogy mi lesz az ő szerepe, feladata. Ezt csak akkor
tudta meg, amikor az Úr angyala neki is megjelent.
A következő kényes feladat Máira szüzességének tárgyalása. „Miért mondjuk Máriát szűznek, ha
gyermeke született?” – kérdezte egy gyerek a hittan órán. Visszakérdeztem: „Kit nevezünk
szűznek?” – „Azt, akinek nem született gyermeke.” – „Nem jól tudod. Most nem biológia órán
vagyunk, nem az én dolgom, hogy ezt elmagyarázzam, otthon megkérdezheted anyukádat.” – Ha a
szülőknek beszélünk erről, akkor a mai világban nyugodtan mondhatjuk: „Azt a leányt nevezzük
szűznek, akinek még nem volt testi kapcsolata férfivel.”
Akik nem hisznek Istenben, azokkal kár erről vitatkozni, ők nyugodtan gondolhatják úgy, hogy
Szent József biológiailag is apja volt Jézusnak. Ezért is rendelte Isten, hogy József Mária férje
legyen, hogy se nekik, se nekünk ne kelljen magyarázkodni azoknak, akik nem hisznek Isten
hatalmában.
A következő kényes kérdés, hogy Mária szűzen szülte gyermekét. A gyerekeknek példákkal
közelíthetjük meg a misztériumot: ahogyan a fény áthalad az ablakon az üveg sérelme nélkül,
ahogyan Jézus a lezárt sírból feltámadt, és ahogy feltámadása után zárt ajtókon keresztül megjelent
tanítványainak, így Mária testén sem maradt semmi nyoma annak, ahogy Jézus a világra született.
(Arról már nem kell beszélnünk, hogy neki Jézus születésekor nem volt szüksége bábára, sem a
köldökzsinór elvágására.) Nyilvánvaló, hogy akik nem hisznek Istenben, azok csak úgy tudják Jézus
születését elképzelni, ahogy minden más gyerek születik.
Jézusnak nem voltak édestestvérei, de még féltestvérei sem. A bibliai nyelvben a testvér és a
nővér szó nemcsak édestestvéreket jelent, hanem unokatestvéreket is. Mi magyarok is többféle
értelemben használjuk a testvér szót, sokszor még távoli rokonainkra is. Ha lettek volna Jézusnak
édestestvérei, akkor édesanyját miért bízta volna rá a kereszten János apostolra, aki nyilván nem volt
testvére Jézusnak. Azok, akiket Jézus testvéreiként ismerünk, nem lehettek Jézusnak féltestvérei,
azaz nem lehettek Szent Józsefnek idősebb gyermekei, mert nekik Mária nevelőanyjuk lett volna, és
akkor Jézusnak nem kellett volna édesanyját rábízni valaki idegenre.
Lukács evangéliumának 2. fejezetében írja: Mária „megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta, és
jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” Az elsőszülött szóból sem következik, hogy
Jézusnak testvérei lettek volna, mert az Ószövetségben az „elsőszülött” fiút Istennek kellett szentelni,
illetve megváltásul áldozatot kellett érte bemutatni, függetlenül attól, hogy lettek-e később testvérei
vagy nem.
Ismételten hangoztatjuk, hogy ezek a kérdések nem voltak az apostoli igehirdetés tárgyai, a
kérdés részletei a hitoktatásnak sem témái, de ha a gyerekek felvetik, értelmesen kell rá
válaszolnunk.
Az Úr Jézus Betlehemben született, amikor azonban tanítani kezdett, a Szentcsalád már
Názáretben lakott. Názáretinek nevezték, mert a legtöbben nem tudták, hogy nem Názáretben
született, hanem csak kb. 4 éves korától lakott Názáretben. Mária és József már Jézus születése
előtt is Názáretben éltek, és csak a népszámláláskor mentek Betlehembe, onnan pedig Egyiptomba

38

menekültek, és csak Heródes halála után tértek vissza Názáretbe. Minderről az apostolok sem
beszéltek, amikor Jézus örömhírét tanították.
Jézus születésének pontos időpontját nem tudjuk. Ahogy legtöbb ismerősünkről mi sem tudjuk,
hogy mikor és hol született, így Jézus születésének időpontjáról az apostolok sem beszéltek. Nincs
értelme, hogy a betlehemi csillagot rendkívüli csillagászati eseményekkel próbáljuk magyarázni. A
betlehemi csillag feltűnése csak a bölcsek számára volt jel, amit isteni sugallatra ismertek fel. Jézus
születésének időpontjáról számunkra többet mond Lukács evangéliumának 3. fejezete, amelyből
megtudjuk, hogy Tibériusz császár uralkodásának 15. évében Jézus körülbelül 30 éves volt.
Jézus nyilvános működésének időpontjáról többet tudunk, János evangéliuma 2. fejezetének egy
megjegyzése alapján. E szerint a jeruzsálemi templom 46 évig épült, ennek alapján számolták ki a
szakértők, hogy az Úr Jézust az időszámításunk szerinti 30. évben feszítették keresztre. Ezek a
kérdések természetesen nem részei a katekézisnek, de a katekétáknak ezek tudatában kell a
tanítványaikkal megéreztetniük Jézus történelmi valóságát.
Jézus születése után Szent József Betlehemben megfelelő szállást és munkát is talált, itt is
gondoskodni tudott Jézusról és Máriáról, ezért nem kellett visszaköltözniük Názáretbe. Oda csak
akkor költöztek vissza, amikor Heródes halála után Egyiptomból visszatértek, és nem akartak
Heródes fiának uralma alá kerülni.
Jézus kisgyermekként jött közénk, aki ugyanúgy növekedett és fejlődött, mint minden ember.
Emberileg növekedve korban és bölcsességben, megtanult járni és beszélni, majd később olvasni.
Szülei és ismerőseik karjaikba vehették a kis Jézust, dédelgethették, babusgathatták, majd együtt
játszott a közelükben lakó gyerekekkel. Józseftől megtanulta a mindenféle famunkával foglalkozó
ácsmesterséget is. Senkinek nem tűnt fel, amit ő önmagáról tudott, hogy ő a Fiúisten, aki mint ember
él köztünk, mint ember növekedett korban és bölcsességben, ugyanakkor mindig tudatában volt
annak, hogy ő kicsoda, akkor is, ha ezt egy ideig még szülei sem vették észre. A Szentcsalád tagjai
ezekről a kérdésekről valószínűleg nem igen beszélgettek egymással, ezt sejteti, amiket Szent
Lukács evangéliumában olvashatunk: „Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén.
Mária pedig szívébe véste szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk.” – „Miért kerestetek? – kérdezte.
Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem? De ők nem értették, hogy mit akart ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja szívébe véste ezeket a dolgokat.”







13. óra: 11. Az Angyali üdvözlet. –
Mária és József várja a gyermeket
Bibliai források
Lk 1,26-38. Az angyali üdvözlet.
Nevelési cél
Szeressük Jézus szüleit: Szűz Máriát és Szent Józsefet!
Oktatási cél
Hogyan készültek Mária és József Jézus születésére?
Az új anyag feldolgozása
Az Úr Jézus a Fiúisten, úgy akart emberré lenni, hogy senki ne féljen tőle. Ahhoz,
hogy kisgyermekként jöhessen közénk, kiválasztotta Szűz Máriát és Szent Józsefet,
hogy ők legyenek Jézus szülei.
Szűz Mária Szent Anna és Szent Joakim leánya volt. Isten élete első pillanatától
kezdve kiválasztotta Máriát, és mint a születendő Megváltó édesanyját különleges
kegyelmi ajándékaival is elhalmozta. Isten kegyelmében, bűn nélkül élt, élete első
pillanatától kezdve élete végéig. Isten rendezte úgy Mária életét, hogy Szent József
felesége legyen.

39

Szent József Názáretben volt ácsmester. Isten rendezte úgy az életét, hogy feleségül
vegye Máriát. Őt arra választotta ki a Mennyei Atya, hogy gondoskodjon a Szent
Családról, Jézusról és Máriáról.
Amikor eljött az ideje, Isten elküldte Gábor (Gábriel) főangyalt, aki először Máriának,
majd Józsefnek is elmondta a Mennyei Atya tervét. Mindketten készségesen
vállalkoztak Isten akaratának teljesítésére, és együtt készültek Jézus születésére.
Szempontok az új anyaghoz
Hitoktatásunkat a felnőtt Jézus megismerésével kezdtük. Adventben az egyházi év
alkalmat ad arra, hogy Jézus személyéről, élete fontosabb „családi” kérdéseiről is szó
legyen, hol és mikor született, kik a szülei stb. A megtestesülés misztériumával
kapcsolatban is meg kell elégednünk azzal, hogy a gyermekeket helyes szóhasználatra
tanítsuk. Ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember
Az adventről, az adventi koszorúról a gyermekek értelmi szintjének és meglévő
ismereteinek figyelembe vételével beszéljünk. Szólhatunk a hajnali misékről, de nem
feladatunk minden népszokás ismertetése.
Az angyalok Isten szolgái, a Mennyei Atya küldöttei, akiknek az a feladatuk, hogy
Isten üzenetét közvetítsék az embereknek. Nekik nincs az emberekhez hasonló földi
testük, és ha valahol megjelentek, akkor is csak ideiglenesen vettek magukra emberi
testet (mint amikor pl. valaki jelmezbe öltözik.) Akikhez az angyalok szóltak, a
legtöbbször nem is látták őket, csak a hangjukat hallották.
Megjegyzések
Ez az óra alkalmat ad arra, hogy a gyerekekkel megnézzük a hittankönyvben lévő
térképet. Az Úr Jézus nem egy „hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl”
mesebeli helyen élt és született, hanem földrajzilag pontosan meghatározható helyen.
Ha van rá lehetőségünk, érdemes néhány képet kivetítenünk Názáretről, az Angyali
Üdvözlet bazilikáról és a benne lévő barlangról. Igen, itt lett a Fiúisten emberré, amint
erre az oltár alatt lévő kő is emlékeztet.
A kisgyerekek hitoktatásának nem feladata, hogy az ószövetségi időről
magyarázkodjunk. Az Ószövetség a választott nép történetének azokat az éveit jelenti,
amelyek az Úr Jézus születése előtti időben voltak. Az Úr Jézus előtt éltek, akikről a
szentmiséken is többször hallhattunk: Ábrahám, Mózes, Dávid király, Izaiás és Jeremiás
próféták, és még sokan. Róluk majd csak az elsőáldozás után fogunk tanulni.
Az angyalokról csak a kinyilatkoztatásból tudunk. Az angyalokról szóló teológiai
tanítás részletezése nem feladata a gyermekek hitoktatásának. Az angyalok szellemi
teremtmények, értelmük és szabad akaratuk van, de emberi testük nincs. Ők
szüntelenül dicsőítik Istent, és az üdvösség tervét szolgálják. Az angyalok szeretnek
minket, imádkoznak értünk, és az üdvösség útján segítenek minket.
Hittanfüzetbe

13. óra
(dátum)
11. Az Angyali üdvözlet. – Mária és József várja a gyermeket
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!
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14. óra: 12. Mária látogatása Erzsébetnél
Bibliai források
Lk 1,39-57. Mária látogatása Erzsébetnél, aki köszönti a gyermeket váró édesanyát.
Nevelési cél
Jótettekkel készüljünk karácsony ünnepére!
Oktatási cél
Mit tudott Mária és Erzsébet Jézusról?
Az új anyag feldolgozása
Mária az angyali üzenetből tudta meg, hogy idős rokonának, Erzsébetnek fia fog
születni. Ezért ment el hozzá, hogy meglátogassa, és segítségére legyen Keresztelő
Szent János születése után.
Erzsébet férje Zakariás volt. Ő is egy angyal szavából tudta meg, hogy fia fog
születni, de azt ők még nem tudták, hogy mi lesz majd az ő feladata. Mi már tudjuk, ő
készítette elő az Úr Jézus fellépését, amikor a Jordán folyónál arra tanította az
embereket, hogy tartsanak bűnbánatot, és előre megmondta, hogy hamarosan itt lesz a
Megváltó.
Erzsébet a Szentlélek sugallatára ismerte fel, hogy a gyermeket váró Mária a
Megváltó édesanyja lesz, ezért mondta neki: „Áldott vagy te az asszonyok között, és
áldott a te méhednek gyümölcse.”
Szempontok az új anyaghoz
Karácsony ünnepére készülve az ajándékozás, a másokért vállalt áldozat öröméről
kell beszélgetnünk a gyerekekkel. Ők is készítsenek meglepetés-ajándékot, szüleiknek.
Az adventi szentmiséken hallhatjuk Keresztelő János bűnbánattartásra való
felszólítását. A gyerekekkel az ő időszerű problémáikról is beszélgethetünk, akár a
családokon belüli problémákról, akár társaikkal való kapcsolatukról.
Nem része a tananyagnak Zakariás története, amikor az angyal hírül adta fia, János születését és
nevét, de ha alkalmas, elmondhatjuk. Ez a beszélgetés is azt kell, hogy tudatosítsa, milyen gondosan
megtervezte és „megszervezte” a Mennyei Atya a Fiúisten megtestesülését.

Megjegyzések
Ezen az órán ismét megnézhetjük a térképet, hogy hol van Jeruzsálem közelében
Ain Karem, az a falu, ahol Erzsébet és Zakariás laktak, ahová Mária Názáretből
elutazott.
További szentföldi képeket is bemutathatunk: A Mária látogatási templom és a homlokzatán lévő
mozaik, a Magnificat táblák, a Keresztelő János születési templom, benne a születési barlang és
oltárképe, amelyen az újszülött János van Mária kezében, a barlang bejárata felett pedig egy
festmény: János megkereszteli Jézust. A templom előtt pedig a Benedictus táblákat láthatjuk. A
magnificatról és a benedictusról csak akkor van értelme beszélnünk, ha helyszíni képeket tudunk
vetíteni.

Hittanfüzetbe

14. óra
12. Mária látogatása Erzsébetnél
Jézus születésének ünnepére készülünk.






(dátum)
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15. óra: 13. Jézus születése. – A betlehemi pásztorok
Bibliai források
Lk 2,1-20. Mária és József Názáretből Betlehembe utaznak, ahol egy
barlangistállóban találnak maguknak helyet, mivel a pásztorok a szabadban legeltették
nyájukat. A pásztorok az angyal szavából értesülnek az örömhírről, és elmennek Jézust
köszönteni.
Nevelési cél
Jézus születése legyen számunkra az ajándékozó szeretet ünnepe!
Oktatási cél
Mit tudunk Jézus születéséről?
Az új anyag feldolgozása
Mária és József útja Názáretből Betlehembe, ahol egy barlangistállóban találtak
menedéket. Ott született meg csodálatos módon a kis Jézus. A Fiúisten úgy lett
emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel.
A pásztorokat angyal értesítette, ők pedig elindultak Jézus köszöntésére.
Mi karácsonykor ünnepeljük Jézus születését.
Szempontok az új anyaghoz
Az ünnepi evangéliumban a gyerekek is hallják, hogy Augusztus császár
népszámlálást rendelt el, amiért Józsefnek és Máriának Betlehembe kellett mennie.
Erről szólva elég a gyerekeknek annyit mondani, hogy Palesztinában akkor a rómaiak
parancsoltak. Nem kell a gyerekekkel a Római Birodalmat ismertetni, sem a
népszámlálással kapcsolatos egyéb kérdéseket.
Nem kaptak helyet a szálláson, nyilván József olyan helyet keresett, ahol majd megszülethet
Mária gyermeke. Ha a barlangistállóról beszélünk, elmondhatjuk, hogy a világon igen sok helyen
voltak un. barlanglakások, ahol az emberek együtt „laktak” háziállataikkal. Régen nálunk is voltak
ilyen falusi „házak”. A mai összkomfortos lakásban felnövő gyerekek nehezen tudják elképzelni,
milyen volt az élet, amikor sem víz-, sem gáz-vezeték, nem volt, amikor még nem volt villany. Ezért
ne dramatizáljuk túl, hogy Jézus barlangistállóban született. Olyan helyen, ahol a legszegényebbek is
éltek.

Hogyan született a kis Jézus? A misztériumot példákkal közelíthetjük meg, ahogyan
feltámadása után zárt ajtókon keresztül megjelent tanítványainak, úgy Jézus úgy
született a világra, hogy édesanyja testén ennek semmi nyoma nem maradt.
Nyilvánvaló, hogy akik nem hisznek Istenben, azok csak úgy tudják Jézus születését
elképzelni, ahogy minden más gyerek születik.
Megjegyzések
Jézus születésének időpontját nem jegyezték fel, sokáig meg sem ünnepelték. Mi
karácsonykor ünnepeljük, de születésének sem a napját, sem az évét nem tudjuk. A
történészek később úgy számolták ki, hogy időszámításunk kezdete előtt kb. 5-6 évvel
született.
Hittanfüzetbe

15. óra
(dátum)
13. Jézus születése. – A betlehemi pásztorok
Jézus Betlehemben született, születését karácsonykor ünnepeljük.
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16. óra: 14. Jézus szent neve. – A napkeleti bölcsek
Bibliai források
Mt 2,1-12. – Lk 2,21. A napkeleti bölcsek látogatása. – Jézus névadása.
Nevelési cél
Jézusról tisztelettel és szeretettel beszéljünk!
Oktatási cél
Mit jelent nekünk Jézus neve, kinek tartjuk Jézust?
Az új anyag feldolgozása
Szent József az angyal parancsára Jézusnak nevezi Mária fiát. A névadási
szertartást születése után a 8. napon végezték. Jézus neve: Isten megszabadít.
Negyven nappal születése után vitték el Jézust Jeruzsálembe, a templomba.
A napkeleti bölcsek Jézus születése után indultak útnak, és a kis Jézus egy éves volt,
amikor rátaláltak Betlehemben, és illő módon köszöntötték.
Szempontok az új anyaghoz
A névadás mára elvesztette igazi jelentőségét. Jézus idejében volt jelentősége a
névadásnak, ezért foglakozunk vele, Jézusnak már a neve is azt jelenti, hogy
megszabadít. A névadás joga ma megfelelőképpen szabályozva van, de a névadás
szempontjai leértékelődtek, sajnos még a keresztény családokban is.
Jézus korában mások is viselték a Jézus nevet, a keresztény emberek Jézus iránti
tiszteletből nem adják gyermekeiknek ezt a nevet. A zsidó szokás szerint az újszülött
fiút a névadáskor az édesapa ölébe ültette, s ezzel vállalta az apaságot. A haifai Szent
József templomban lévő képen ez a jelenet látható.
A napkeleti bölcseket ma három-királyoknak szokták nevezni. Három ajándékuk
azonban nem jelenti, hogy hárman voltak, és biztos nem voltak királyok. Amikor a
bölcseket Isten kegyelme csodálatosan elvezette Betlehembe, akkor a kis Jézus már
egy éves is lehetett, ezért ölette meg Heródes a két évnél fiatalabb fiúgyerekeket.
Megjegyzések
Jézus születése után Szent József Betlehemben megfelelő szállást és munkát is
talált, itt is gondoskodni tudott Jézusról és Máriáról, ezért nem kellett visszaköltözniük
Názáretbe. Oda csak akkor költöztek vissza, amikor Heródes halála után Egyiptomból
visszatértek, és nem akartak Heródes fiának uralma alá kerülni.
Az Úr Jézus személye misztérium, Ő az Isten Fia, aki emberi természetet, testet és
lelket vett magára. Nem királyi pompában, hanem szegény családban, kisgyermekként
jött közénk, hogy senkinek se kelljen tőle félnie. Csak Heródes ijedt meg tőle, amikor a
bölcsek az újszülött Messiás király keresték, akiről a próféták megjövendölték, hogy
Betlehemben fog születni.
Hittanfüzetbe

16. óra
14. Jézus szent neve. – A napkeleti bölcsek
Áldott legyen Jézus szent neve!






(dátum)
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17. óra: 15. A 12 éves Jézus a templomban
Bibliai források
Lk 2,41-53. A Szentcsalád Jeruzsálemben a 12 éves Jézussal.
Nevelési cél
Higgyünk Jézusban, aki valóságos ember és valóságos Isten!
Oktatási cél
Jézus és a Mennyei Atya, Jézus és Szent József
Az új anyag feldolgozása
A választott nép tagjainak minden évben egyszer fel kellett mennie Jeruzsálembe, a
templomba. Amikor Jézus 12 éves lett, Mária és József Őt magukkal vitték.
A zsidók a zsinagógákban gyűltek össze minden héten imádkozni. A Jeruzsálemi
templomba csak nagy ünnepeken zarándokoltak el.
A jeruzsálemi templom másként nézett ki, mint a mi mai templomaink. Az
égőáldozatok bemutatásának helye a templom belső udvara volt.
Szempontok az új anyaghoz
Az Úr Jézus Betlehemben született, amikor azonban tanítani kezdett, a Szentcsalád
már Názáretben lakott, ezért nevezték Názáretinek, mert a legtöbben nem tudták, hogy
nem Názáretben született, ahová csak később költöztek vissza.
A jeruzsálemi zarándokút több napig is eltartott. A férfiak és a nők külön
csoportokban mentek, a családok csak esténként találkoztak a zarándokszálláson.
Ez az evangéliumi szakasz azonban mégsem a zarándoklásról és a jeruzsálemi templomról szól,
hanem Jézus személyének misztériumáról. 12 éves korában Jézus szüleivel felment Jeruzsálembe,
és tudtuk nélkül ott maradt a templomban. Amikor szülei rátaláltak, akkor Mária azt mondta: „Fiam,
miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk.” Mire Jézus azt válaszolta: „Miért
kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem? Mária kérdésében Józsefre utal, Jézus
válaszában a Mennyei Atyára. Így tanítja az evangélium köznapi megfogalmazásban, amit a teológia
úgy fogalmaz meg, hogy Jézus egyetlen személyben valóságos Isten és valóságos ember. Jézus,
mint ember növekedett korban és bölcsességben, ugyanakkor mindig tudatában volt annak, hogy ő
kicsoda.

Megjegyzések
Jézus ugyanúgy növekedett és fejlődött, mint minden ember. Emberileg növekedve
korban és bölcsességben, megtanult járni és beszélni, majd később olvasni. Együtt
játszott a közelükben lakó gyerekekkel. Józseftől megtanulta a mindenféle famunkával
foglalkozó ácsmesterséget is. Senkinek nem tűnt fel, amit ő önmagáról tudott, hogy ő a
Fiúisten, aki mint ember él köztünk.
Ahhoz, hogy tanítványainknak helyes elképzelése legyen a templomról érdemes
bemutatni Jeruzsálem térképét és a heródesi templom maradványait. A rómaiak
rombolták le. Kőtömbökből készült falainak egy része ma is látható, érzékelteti velünk
az egész templom hatalmasságát.
Hittanfüzetbe

17. óra
(dátum)
15. A 12 éves Jézus a templomban
Jézus egyetlen személyben valóságos Isten és valóságos ember.
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18. óra: Áttekintés: Isten fia emberré lett
Bibliai források
Fil 2,5-11. Jézus isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan
dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve hasonló lett az
emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember; megalázta magát, és
engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
Nevelési cél
Hiszek Jézus Krisztusban! – Szeretni akarom!
Oktatási cél
Áttekintés mindarról, amit már Jézusról tudunk
Az új anyag feldolgozása
Mit tudunk Jézus születéséről és gyermekkoráról?
Mikor és hol élt Jézus?
Mit tudunk a Szentcsaládról, Jézus szüleiről?
Mit tudnak Jézusról azok, akik nem hisznek Istenben?
Szempontok az új anyaghoz
Ennek az áttekintésnek az egyik célja, hogy a gyerekekben megalapozzuk azt a
tudatot, hogy az Úr Jézus valóságos történelmi személy és nem mesebeli Jézuska. Ezt
szolgálják a Szentföldről bemutatott színes képek, amelyek közül néhányat
hittankönyvünkben is megtalálhatunk.
Áttekintésünk másik célja a megtestesülés misztériumának megközelítése. Jézusra
tekintve elnémulva csodáljuk Mennyei Atyánk irántunk való szeretetét. Ez késztessen
minket arra, hogy Jézus iránti szeretetből minden áldozatra készek legyünk: – naponta
imádkozunk, – vasárnap misére járunk, – kötelességeimet a legjobb tudásom szerint
teljesítem, – embertársaimat jóindulattal szeretem.
Megjegyzések
Az áttekintés ne legyen tudás felmérés, hanem meghitt beszélgetés mindarról,
amiben felismerjük Mennyei Atyánk irántunk való szeretetét. Szeretetünkkel kell
megéreztetni tanítványainkkal, hogy Jézus szeret minket.
Hittanfüzetbe

18. óra
(dátum)
Isten fia emberré lett
Hiszem, hogy Jézus, aki Betlehemben született,
Ő a Fiúisten, aki értünk emberré lett!






3. témakör: Jézus köztünk élt
Előzetes szempontok és megjegyzések a 3. témakör anyagához
A katekumenális katekézisnek megfelelően az első hitoktatási év feladata, hogy a
gyerekek megismerkedjenek Jézussal, elsősorban a felnőtt Jézussal, aki tanít, gyógyít,
és csodákat tesz. Ahhoz, hogy valóban akarjanak Jézus tanítványai lenni, meg kell őt
szeretniük, és vállalják, hogy hittant tanuljanak. Ebben fontos szerepe van a katekéták
tanúságtételének, akiknek az életén meglátszik, hogy valóban szeretik Jézust.
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19. óra: Jézus köztünk élt
Bibliai források
Mt 7,24-29. A nép álmélkodott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van.
Nevelési cél
Hiszem, hogy Jézus a Fiúisten, aki eljött közénk.
Oktatási cél
Jézus nemcsak ember, hanem Isten, aki csodát tud tenni, és szeret minket
Az új anyag feldolgozása
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, azért jött közénk, hogy nekünk
Mennyei Atyánk örömhírét elmondja.
Jézus nemcsak tanított, hanem tanítását csodákkal hitelesítette. Akik találkoztak vele,
megtapasztalhatták irgalmas szeretetét.
Jézus ígéretét már az apostolok megtapasztalták, Jézus velünk van akkor is, ha nem
gondolunk rá.
Szempontok az új anyaghoz
A témakört bevezető óra előretekintés, megfigyeljük mit üzent Vele nekünk Mennyei
Atyánk, mit kíván tőlünk, hogy szeretetét viszonozzuk.
Megjegyzések
Minden hittanórán Jézust képviseljük. Ezt a hivatali tekintélyünket kell személyes
tekintélyünkkel megerősíteni, amelynek alapja legyen őszinte hitünk és szeretetünk.
Hittanfüzetbe

19. óra
Jézus köztünk élt
Jézus ma is köztünk van!




(dátum)



20. óra: 16. Jézus a názáreti zsinagógában
Bibliai források
Lk 4,14-22. Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek az embereknek.
Nevelési cél
Figyeljünk Jézus tanítására!
Oktatási cél
Jézus, aki Názáretben nevelkedett, tanítani kezd
Az új anyag feldolgozása
A zsidók munkaszüneti ünnepe a szombat volt. Ilyenkor a zsinagógákban jöttek
össze, felolvastak Mózes könyvéből és a próféták írásaiból. A felolvasott részlethez az
fűzhetett magyarázatot, aki már elmúlt 30 éves. Ezután együtt imádkoztak.
Jézus Názáretben élt. Amikor 30 éves lett, akkor kezdett tanítani a zsinagógákban.
Az emberek csodálkoznak tanításán, mert nem tudtak arról, hogy Jézus a Messiás, ők
csak úgy ismerték, mint Józsefnek, az ácsnak a fiát.
Szempontok az új anyaghoz
Jézus Názáreti életéről, gyermek- és fiatalkoráról nagyon keveset tudunk. A
hagyományt őrző apokrif iratokon kívül egyéb történeti források segítik a tudósokat,
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hogy képet alkossunk magunknak Jézus koráról, a rabbikról és az írástudókról, a
farizeusokról és szadduceusokról, az akkori emberek mindennapi életéről, életük
körülményeiről, a római megszállásról stb. Ezekről nem kell a gyerekeknek külön
magyaráznunk, csak felmerülő kérdéseikre válaszoljunk.
Mit tanított Jézus, miről szól az Ő örömhíre? Az Úr Jézus tanítását így kezdte: Közel
van az Isten Országa, térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében. Isten Országa
Isten uralmát jelenti, amely Jézus életében szavaiban, tetteiben és jelenlétében tárult fel
az emberek előtt. Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten
gyermekei legyünk, és eljussunk az örök életre. Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő
irgalmas, bűneink ellenére is szeret minket. Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak,
vagyis örömhírnek nevezzük. Jézus tanítása legyen a mi számunkra is örömhír. Jó
nekünk, ha szeretjük és segítjük egymást, ha másoknak örömet szerzünk.
A katekizmusnak ezek a megfogalmazásai eligazítást adnak, hogy tanítványainknak mit
mondjunk, miről beszéljünk. Ezek alapján kell magyaráznunk tanítványainknak, de nem kell mindent
egy hittanórán elmondani.

Az Úr Jézus a prófétai jövendölések beteljesedéséről beszél. A próféták Jézus előtt
éltek, Isten üzenetét közvetítették, a Mennyei Atya küldte őket a választott néphez, hogy
előkészítsék az Úr Jézus, a Megváltó, a Messiás (felkent – Krisztus) eljövetelét, a népet
Isten törvényeire tanítsák, hogy a pogány világban élve helyesen gondolkodjanak
Istenről.
Megjegyzések
A kafarnaumi zsinagóga maradványainak képe alkalmat ad nekünk arra, hogy a
gyerekekkel a zsinagógákról beszélgessünk, milyen szerepük volt az emberek életében.
Hittanfüzetbe

20. óra
16. Jézus a názáreti zsinagógában
Közel van az Isten országa!




(dátum)



21. óra: 17. A kánai menyegző
Bibliai források
Jn 2,1-11. Jézus első csodája a kánai menyegzőn.
Nevelési cél
Készségesen tegyük meg, amit Jézus mond!
Oktatási cél
Jézus szavának minden engedelmeskedik
Az új anyag feldolgozása
A lakodalom Jézus idejében az emberek, a családok életének legfontosabb
eseménye volt, amit több napon keresztül is ünnepeltek. Egy ilyen ünnepre hívták meg
Jézust tanítványaival együtt.
Mária kérésére Jézus csodát tett. A szolgák vízzel megtöltötték az üres edényeket.
Jézus szavára a víz borrá változott, amit a szolgák vittek megkóstolásra a násznagynak.
Maguk a szolgák csodálkoztak a legjobban, akik a vizet merítették.
A csoda valójában egy valóságosan létező tárgy, vagy egy rendkívüli, megtörtént
esemény, ami tudományos ismereteinkkel nem magyarázható, amely ritka és ámulatba
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ejt, csodálkozást vált ki. A csoda egy olyan jel, amely igazolja, hogy aki a csodát tette,
az Isten akaratából szólt, illetve tette, amit tett.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke alkalmat ad arra, hogy a házasságról, a szerelemről elbeszélgessünk
tanítványainkkal. A házasság egy férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan
szeretetközössége. Azt valljuk, hogy a szerelem és a házasélet Isten elgondolása
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. Ebben a szellemben kell beszélnünk
arról, hogy mi hogyan gondolkodunk ezekről a kérdésekről, miért tartjuk fontosnak és
jónak, hogy Isten törvényei szerint éljünk. Tudjuk, milyen jó, ha szüleink szeretik
egymást, és boldog családi otthont biztosítanak számunkra. Sajnos sok a rosszul nevelt,
önző ember, és ennek következtében egyre több gyereknek már nincs boldog családi
otthona.
Ez a lecke alkalmat ad arra, hogy a csoda fogalmát tisztázzuk. Jézus azért tett
csodákat, hogy a bajban lévő embereken segítsen, és tanítványai higgyenek benne.
Mária figyelmeztetése mindnyájunknak szól: Tegyük azt, amit Jézus mond!
Megjegyzések
Az emberek számára a lakodalom mára elvesztette egykori jelentőségét. Az élettársi kapcsolat
terjedése, a családi kapcsolatok lazulása és bomlékonysága következtében egyre kevesebb a
házasságkötés. Olyanok is vannak, akik azért nem kötnek házasságot, mert nincs pénzük a
lakodalomra. Pedig nem a lakodalom a fontos, hanem az életre szóló elkötelezettség vállalása. A
lakodalmi vendégség volt régen az egyik ismerkedési alkalom. Ennek jelentősége az iskolába és
munkába járással, a szórakozóhelyek programjaival elenyészett.

Hittanfüzetbe

21. óra
17. A kánai menyegző
Tedd azt, amit Jézus mond!




(dátum)



22. óra: 18. A vihar lecsendesítése
Bibliai források
Mk 4,35-40. Jézus a bárkában pihen, majd lecsendesíti a kitört vihart. Szavának
minden engedelmeskedik.
Nevelési cél
Bízzuk rá magunkat Jézusra, de tegyük meg, amit mond!
Oktatási cél
Mit jelent, hogy Jézus velünk van, jelen van?
Az új anyag feldolgozása
Jézus csodálatos hatalmát az apostolok ismételten megcsodálhatták. Ő nem bűvész,
akinek különböző trükkjei vannak. Neki isteni hatalma van, szavának minden, még a
természet erői is engedelmeskednek.
Jézus velünk van, akkor is, ha nem gondolunk rá, vagy úgy gondoljuk, magunkra
hagyott. Sokszor nem értjük meg Isten terveit, mégis bíznunk kell gondviselő jóságában,
mert ő mindent megad nekünk, ami ahhoz kell, hogy eljussunk boldog, örök országába.
Isten angyalai üzenetét közvetítik az embereknek. Az angyalok szeretnek minket,
imádkoznak értünk, és az üdvösség útján őrangyalaink segítenek minket.
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Szempontok az új anyaghoz
Sok embernek helytelen fogalma van Isten gondviseléséről. Ő akkor sem hagy
magunkra, ha bajban vagyunk, és szenvednünk kell, ő még a legnagyobb rosszat is a
javunkra tudja fordítani.
Isten gondviselésének mi is eszközei vagyunk, ha tudatosan megtartjuk a felebaráti
szeretet parancsát. Ő az emberekről legtöbbször más emberek által gondoskodik.
Az angyalokról csak Isten üzenetéből tudunk. „Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e
kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát. Az
Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.” (Mt 18,10-11) Az őrangyalokról sem tudunk
semmi közelebbit. A nem hívő emberekkel kár vitatkozni az angyalokról és a gonosz lelkekről.

Megjegyzések
Hasznos segítség, ha a Genezáreti tóról mutatunk be képeket.
A katekizmusban néhány sor van az angyalokról: „Az angyalok szellemi teremtmények, akik
szüntelenül dicsőítik Istent, és az üdvösség tervét szolgálják. Az angyalokról a kinyilatkoztatásból
tudunk. Isten csak jó angyalokat teremtett. Az angyalok nem maradtak mind jók. Egyesek vétkeztek,
ők lettek a gonosz lelkek. Az angyalok szeretnek minket, imádkoznak értünk, és az üdvösség útján
segítenek minket. Azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak, őrangyaloknak nevezzük.” Ennél
többet mi sem mondhatunk, nem feladatunk, hogy az angyalokról részletes tanítást adjunk.

Hittanfüzetbe

22. óra
18. A vihar lecsendesítése
Uram Jézus légy velünk!




(dátum)



23. óra: 19. A jerikói vak meggyógyítása
Bibliai források
Lk 18,35-43. A jerikói vak meggyógyítása.
Nevelési cél
Hiszünk Jézus Krisztusban!
Oktatási cél
Mit jelent az, hogy hiszünk Jézus Krisztusban?
Az új anyag feldolgozása
A vak emberek is tudnak tájékozódni a világban, sok mindent megtanulhatnak, és
csinálhatnak. Beszélhetünk nekik olyan dolgokról, amiről talán valami fogalmat tudnak
alkotni, de elképzelni aligha tudják. A csillagos égboltot, a természet színeinek
gazdagságát, a képek szépségét, és még sok mindent, amit mi, akik látunk,
természetesnek tartunk.
De az ember nemcsak a szemével lát, hanem az eszével is. Értelmünkkel fogjuk fel
az igazságokat, mondunk véleményt a világ dolgairól. Ám azért, mert valamit az
értelmünkkel sem látunk meg, abból nem következik, hogy az nincs, mert nem tudunk
róla. Látunk azonban nemcsak a szemünkkel és az értelmünkkel, hanem a szívünkkel
is. Így látjuk meg, mi jó és mi rossz, így látjuk meg, hogy valaki szeret minket.
Mindezeket szemmel nem látjuk, mégis megtapasztaljuk. A világban azonban sok
minden van, ami nem látható, amit megtapasztalni sem tudunk, de mégis fontos, annak
ellenére, hogy nem tudunk róla.
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A meggyógyított jerikói vak szemével a názáreti Jézust látta, a szívével pedig
felismerte, hogy Jézus az Isten Fia. Jézust, mint embert mindenki láthatta. Hallhatták
tanítását, láthatták csodáit. Azok hittek Jézusban, akiknek nyitott volt a szívük, és
megérezték Jézus irgalmas szeretetét. Mindezek alapján mi is hittel valljuk, hogy Jézus
Isten Fia, aki értünk emberré lett, aki szeret minket.
Szempontok az új anyaghoz
Ennek a leckének a feladata a hit fogalmának a gyerekek életkori szintjének
megfelelő magyarázata. A hit fogalmának megközelítéséhez érdemes elolvasni a
Hitünk és életünk c. hittankönyv 25. leckéjét: Hiszek Jézus Krisztusban.
A hit nem tudáspótlék! A mindennapi életben és hívő világnézetünkben a hit és a
tapasztalás által szerzett ismereteink nem mondanak ellent egymásnak, hanem
kiegészítik egymást. A hit nem hiszékenység.
Mi azért hiszünk Jézus Krisztusban, mert ő jelekkel, csodákkal igazolta, hogy amit Ő
mond az igaz, szeretete pedig azt tanúsítja, hogy nyugodtan rábízhatjuk magunkat.
Érdemes beszélgetnünk a gyerekekkel a hiszékenységről is, amikor jó szándékú
emberek bizalmát kihasználva becsapják és megkárosítják őket. Hiszékenységünkre
jellemző, hogy ha egy számunkra szimpatikus ember – sportoló, színész, politikus –
mond ostobaságokat, azt is elhiszik. Különösen veszélyes, ha tudós emberek
nyilatkoznak olyan kérdésekben, amelyekhez nem értenek.
Megjegyzések
A hit nem babona. Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak olyan erőt tulajdonít, amelyet
Isten nem adott neki. A babona ellenkezik tudományos ismereteinkkel, a babonás ember hitelt ad
olyan jelenségeknek, amelyek semmi hatással sincsenek a mi életünkre. Jellemző a mai szabadelvű
világra, hogy amikor a hívő embereket babonásnak tartják, akkor még a nagy példányszámú újságok
is naponta közölhetnek horoszkópokat minden ellenvetés nélkül.
Sok olyan felnőtt ember van, aki egyáltalán nem tanult hittant, esetleg csak gyerekkorában. Ezek
saját gyerekes és téves vallási ismereteik alapján próbálják a hitünket támadni. Valójában nem a
hitükkel van gond, hanem az életükkel. A „ki miként él, akként ítél” mondás érvényes rájuk. Fel kell
készítenünk a gyerekeket, hogy ne ijedjenek meg ilyen ostoba kijelentésektől.

Hittanfüzetbe

23. óra
(dátum)
19. A jerikói vak meggyógyítása
A hit Isten ajándéka, köszönöm Uram, hogy hinni tudok.






24. óra: 20. A naimi ifjú feltámasztása
Bibliai források
Lk 7,11-15. Jézus feltámasztja egy asszony halott fiát.
Nevelési cél
Higgyünk abban, aki életet ad nekünk!
Oktatási cél
Jézus csodái jelek, melyek igazolják hatalmát, és azt hogy szeret minket
Az új anyag feldolgozása
Jézus sok csodával bizonyította, hogy Neki minden engedelmeskedik. Jézus azért
tett csodákat, hogy a bajban lévő embereken segítsen, és tanítványai higgyenek benne
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Legnagyobb csodái közé tartozik, amikor valakinek visszaadta az életét. Jézus nem
akarta az orvosokat helyettesíteni, csak jelezni akarta, hogy Ő az élet és halál ura, aki
földi életünk után örök életet akar nekünk adni.
Kivételes esetekben, Isten a szentek közbenjárására azóta is tesz csodákat. Ezt
igazolják azok a kegyhelyek, ahol manapság is történnek olyan gyógyulások, amelyekre
az orvosok sem tudnak magyarázatot adni. Ezek a gyógyulások ma is jelzik, Istennek
hatalma van felettünk, akkor is, ha ezt sokan nem akarják elismerni. Istenben csak az
tud hinni, aki nem zárja be szívét Isten előtt.
Szempontok az új anyaghoz
A naimi ifjút Jézus erre a földi életre támasztotta fel, aki később újra meghalt.
Csodájával bizonyítja, hogy Ő az életnek is Ura. Ezzel előkészítjük azt a gondolatot,
hogy a kereszten Jézus önként adta oda az életét. A naimi ifjút, Jairus lányát és
barátját, Lázárt életre kelteni Jézusnak ugyanolyan könnyű, mint nekünk felébreszteni az
alvó embert. A feltámadt Jézus nem erre a földi életre támadt fel.
Megjegyzések
Jézus nem gyógyított meg minden beteget, Ő nem ezt a földi életünket akarta
megkönnyíteni, hanem arra tanít, hogy készüljünk az örök életre. Akik a földi jólétet
keresik, azt hiszik, hogy akkor lesznek boldogak, ha jól élnek, azok számára
mindennapos figyelmeztetés a világon bekövetkező szerencsétlenségek, katasztrófák.
Mindnyájunknak készülni kell a halálra. Ha valakinek közeli hozzátartozója meghal,
csak akkor tudjuk megvigasztalni, ha már előzőleg beszélgettünk vele az örök életről,
arról, hogy a halál átmenet a földi életből az örök életre. Szomorúak vagyunk és
gyászolunk, de nem a megholtat kell sajnálnunk, mert Ő már célba ért.
Hittanfüzetbe

24. óra
(dátum)
20. A naimi ifjú feltámasztása
Jézus az út, az igazság és az élet, Ő ad nekünk örök életet.






25. óra: Áttekintés: Jézus köztünk élt
Bibliai források
Mt 18,20. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, közöttük vagyok.
Nevelési cél
Hiszem, hogy Jézus él, hogy Ő ma is velünk van!
Oktatási cél
Testi szemünkkel nem látjuk Jézust, de Ő velünk van
Az új anyag feldolgozása
Jézus azonosítja magát követőinek közösségével. Egyházában Ő él tovább, és
folytatja az üdvözítés munkáját. Jézus mindnyájunkat örök életre akar vezetni.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke alkalmas az egyházfogalom megalapozására. Amikor Pál apostol még
üldözte Jézus követőit, Jézus megjelent nekik, és azt kérdezte: „Miért üldözöl?” – Jézus
azonosította magát követőivel, Ő bennünk él megszentelő kegyelmével.
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Megjegyzések
Ne felejtsük el, hogy a gyerekeknek elsősorban a felnőtt Jézussal kell megismerkedniük, akire
felnéznek, és akit szeretnek, hogy akarjanak Jézus tanítványai lenni, hittant tanulni. A katekétáknak
kell tanúságtételükkel rámutatni, hogy valóban hisznek Jézus Krisztusban, és szeretik Őt. Az ő
példájuk késztesse a gyerekeket, hogy ők is megszeressék Jézust. További missziós feladat, hogy
tanítványaink hitoktatásra nem járó társaiknak jó példát adjanak, és a hittanóra élményeiről beszélve
meghívják őket, hogy ők is legyenek hittanosok. Ezért a hittanóra és a témakör áttekintése ne tanári,
hanem lelkipásztori feladat legyen a számunkra.

Hittanfüzetbe

25. óra
(dátum)
Jézus köztünk élt
Köszönjük Urunk, hogy velünk vagy és szeretsz minket!






4. témakör: Jézus értünk szenvedett
Előzetes szempontok és megjegyzések a 4. témakör anyagához
Ez a témakör a megváltás misztériumáról szól. Mivel sok téves elképzeléssel találkozunk, néhány
kérdést tisztázni kell, mielőtt a gyerekeknek bármit is magyarázunk.
A katekizmusban az alábbiakat találjuk. A világot Jézus Krisztus váltotta meg. Jézus úgy váltott meg minket, hogy
szeretetből vállalt engedelmességével meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra. Jézus azért szenvedett és halt
meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és megajándékozzon az üdvösséggel. Jézus nem volt
kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért. Jézus feltámadása annyit jelent, hogy legyőzte a
bűnt és a halált, ezért hitünk alapja és reményünk záloga.

Ami Jézussal történt, az nem a véletlen műve volt. Ő ismételten megjövendölte tanítványainak
szenvedését, halálát és feltámadását. Erről beszélgetett Mózessel és Illéssel a tábor hegyen. Az
Olajfák hegyi imádsága mutatja, hogy amikor az Utolsó Vacsorán az Eukarisztiát rendelte, tudatosan
ajánlotta fel életét értünk áldozattá.
A megváltás misztériumát a teológusok és katekéták több oldalról szokták megközelíteni: Az igazságosság
szempontjából: Az ember a bűnnel a végtelen fölségű Istent sértette meg, akinek kiengesztelésére semmiféle emberi
áldozat nem elegendő. Az Isten által adott rend helyreállításához szükséges volt, hogy maga az emberré lett Fiúisten adjon
elégtételt kereszthalálával. A szeretet szempontjából: A bűnnel az ember visszautasította Isten szeretetét, elfordult Istentől.
Isten azonban bűneink ellenére is szeret minket. A Fiúisten azért lett emberré, hogy értünk vállalt szenvedésével és
kereszthalálával meggyőzzön minket Isten irántunk való szeretetéről, és arra késztessen, hogy önként elfogadjuk
bűnbocsátó szeretetét. Jézus tanítása szerint a főparancs a szeretet, ami felülmúlja az igazságosság követelményeit. Ezért
a gyerekeknek a megváltás misztériumáról beszélve a szeretet szempontját kell hangoztatnunk. Istennek nem Fia
szenvedésében telt kedve, hanem az Ő kereszthaláláig vállalt engedelmességében, abban az önfeláldozó szeretetben,
amely arra késztette, hogy vállalja a szenvedést és a kínhalált a kereszten. Feltámadásával pedig meggyőzött minket, hogy
Isten szeretetéért még a kínhalált is érdemes vállalni, mert a végső szó nem a halálé, hanem a feltámadásé.

Hogyan egyeztethető össze Isten igazságossága és irgalmassága? Úgy, hogy ő mindenkivel
igazságosan fog bánni, aki végleg visszautasítja irgalmas szeretetét. Isten a jót akarja, a rosszat
elítéli, ő végtelenül szent. A megváltás műve úgy valósul meg bennünk, hogy hiszünk Jézus
Krisztusban, és tanítása szerint élünk. Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a
vele vállalt szenvedéssel részesei leszünk a megváltás művének.
A katekizmusból kimaradt kérdést az életben nem kerülhetjük meg: Miért tűri el Isten a bűnt, a
rosszat? A válasz nem elmélet, hanem Jézus élete és kereszthalála, aki a bűnt mindig elítélte, a
bűnösnek azonban megbocsátott. A bűn misztérium, alkalmat ad Istennek irántunk való szeretetének
kinyilvánítására: A Fiúisten emberré lett, magára vette keresztjeinket, és felszólít követésére. Isten
eltűri a rosszat, hiszen még a bűn következményeit is jóra tudja fordítani. Akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra válik! Ha Isten a bűn megelőzése érdekében korlátozná, vagy teljesen
felfüggesztené emberi szabadságunkat, akkor megszűnnénk emberek lenni, de arra sem volna
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alkalmunk, hogy tanúságot tegyünk áldozatvállaló szeretetünkről. A bűn megelőzésére alkalmatlan
lenne az azonnali büntetés alkalmazása, mert akkor nem lenne az embernek alkalma a megtérésre,
és az is kétséges, lenne-e olyan ember, aki életben maradhat. Vagy mit szólnánk, ha az igazságos
büntetést rajtunk kezdené? Vagy csak azokat büntesse meg, akikre mi haragszunk? Isten más
megoldást választott: a lelkiismeret szavával mindenkit arra késztet, hogy a jót megtegye, és a
rosszat elkerülje. Ha mégis vétkeztünk, arra késztet, hogy megbánva bűneinket, azt tegyük jóvá.
A bűnre nincs más megoldás, mint a bűnbánat, Isten bűnbocsátó szeretetének elfogadása.

26. óra: 21. Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Bibliai források
Mt 21,8-9. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, amire virágvasárnap emlékezünk.
Nevelési cél
Egyre jobban ismerjük fel Jézus irántunk való szeretetét!
Oktatási cél
Akik nem fogadták el Jézus szeretetét, nem hittek Benne
Az új anyag feldolgozása
Az Úr Jézus tudta, mi vár rá Jeruzsálemben, hiszen tanítványainak ezt ismételten
előre megmondta. Ami vele történt, az nem véletlenül történt. Jézus azért jött, hogy az
Atya akaratát teljesítse, és most jött el ennek az ideje.
Sokan tudtak csodáiról, és úgy ünnepelték, mint Megváltó királyt. Mégsem hitt benne
mindenki, és sokan nem örültek annak az ünneplésnek, amellyel sokan Jézust fogadták,
amikor Jeruzsálembe ment. Jézus sok emberen segített, ezért kérdés, hogy miért voltak
Jézusnak ellenségei? Többek közt azért is, mert Jézus nem azt tette és tanította, amit
sokan elvártak tőle. Ő nem evilági, földi szempontok alapján élt és tanított, hanem Isten
üzenetét közvetítette. Mennyei Atyánk üdvösségterve nem evilági szabadulást szánt
nekünk, hanem szabadulást a bűntől és az örök életet.
A nagyhét az Úr Jézus szenvedésének a hete. Jézus nem volt kénytelen szenvedni,
önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.
Szempontok az új anyaghoz
Az emberek evilági Messiást vártak, maguk az apostolok is így vélekedtek. Akkor is
voltak nem hívő emberek. Voltak, akik együttműködtek a megszálló rómaiakkal.
Megjegyzések
A római megszállás körülményeit nem kell részleteznünk, csak annak fontosabb
elemeit, amikor szóba kerülnek.
Ez a lecke alkalom lehet arra, hogy Jeruzsálem térképét megnézzük: milyen volt
akkor a Szent Város, amikor a rómaiak 70-ben elfoglalták Jeruzsálemet, mindent
leromboltak a várost, a templomot, a falakat… Képeken megtekinthetjük az Óváros
falának feltárt részeit.
Hittanfüzetbe

26. óra
(dátum)
28. Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Jézus nem volt kénytelen szenvedni,
önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.
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27. óra: 22. Jézust kereszthalálra ítélték
Bibliai források
27,11-26. Jézust halálra ítélték, mert Isten Fiának vallotta magát.
Nevelési cél
Jézus szenvedése erősítsen meg minket az iránta való szeretetben
Oktatási cél
Amit értünk Jézus szenvedett
Az új anyag feldolgozása
A nagyhét eseményei. – Az Utolsó Vacsora. – Jézus az Olajfák hegyén. –
Jézust a főtanács halálra ítéli, Jézust Pilátus elé veszik. – Jézus keresztútja. –
Jézus meghal a kereszten, a katona átszúrja oldalát. – Jézus temetése.
Szempontok az új anyaghoz
Amikor az Úr Jézus szenvedéséről beszélnünk, legyünk nagyon óvatosak, ne
dramatizáljuk túl, ne menjünk bele részletezésébe. Semmiképp se keltsünk borzalmat a
gyerekekben. A Mennyei Atyának nem Jézus szenvedésében telt kedve, hanem abban
az engedelmességben, hogy mindezt vállalta.
Olajfák hegye: olajfákkal beültetett hegy Jeruzsálem mellett. Getszemáni kert:
nagyobb kert az Olajfák hegyén, ahol Jézus gyakran töltötte az éjszakát apostolaival.
Amikor Jézus ott imádkozott, tudta mi vár rá, hiszen előre megmondta. A vérrel
verejtékezésről talán annyit mondhatunk, hogy sokszor félünk, ha valami ismeretlen vár
ránk, pl. egy injekciótól.
Főtanács: a zsidók vezető embereiből alakított vallási, közigazgatási és bírói testület. Helytartó: a
római császár megbízottja, aki ellenőrizte a zsidó vezetőket, és fontos kérdésekben döntött. Poncius
Pilátus: Jézus működése idején ő volt a helytartó.
Ostorozás: akkoriban szokásos büntetési eszköz, szíjjal, szöges korbáccsal ütötték az áldozat
hátát vagy mellét. Töviskorona: tövises ágakból font koszorú, melyet koronaként tettek Jézus fejére.
Kereszt: akkoriban a bűnösök kivégzésének eszköze.
Kálvária – Golgota: Koponyahegy, annak a Jeruzsálem melletti hegynek a neve, ahol a
gonosztevőket szokták kivégezni.
Sziklasír, zárókő: temetkezési szokás volt, hogy a sziklába barlangszerűen üreget vájtak, ahová a
halottat helyezték, s a bejáratot egy nagy kővel zárták le.

Megjegyzések
Jézus szenvedésének történelmi emlékhelyeit érdemes képekkel bemutatni. A
keresztények kezdettől fogva jártak ide imádkozni, épp ezért építettek a rómaiak
pogány templomot, hogy ezt megakadályozzák. Ezzel azonban megjelölték
szenvedésének helyét. Az ásatásokból biztos tudjuk, hogy itt állt Jézus keresztje, itt volt
az Ő sírja, ahonnan feltámadt.
Hittanfüzetbe

27. óra
(dátum)
22. Jézust kereszthalálra ítélték
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
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28. óra: 23. Jézus feltámadt
Bibliai források
Lk 24,1-11. Jézus feltámadása az evangéliumok leírása alapján.
Nevelési cél
Hiszem, hogy Jézus él, Jézus feltámadt!
Oktatási cél
Mi történt Jézussal kereszthalála után, kik találkoztak vele?
Az új anyag feldolgozása
Jézus biztos, hogy halott volt. Pilátus, mielőtt Arimateai Józsefnek kiadta Jézus
holttestét, hogy eltemethessék, a kivégző katonák parancsnokát megkérdezve
meggyőződött arról, hogy Jézus valóban meghalt.
Jézust a városon kívül feszítették keresztre és temették el. Ahol ma Jeruzsálem
Óvárosában a Szent Sír bazilika van, az a terület Jézus korában Jeruzsálem falain kívül
volt.
Jézus feltámadásnak nem volt szemtanúja, az őrök sem látták, csak az üres sírt.
Feltámadásáról azonban megbizonyosodhattak tanítványai, hiszen ismételten megjelent
nekik, az asszonyoknak és a tanítványoknak. Nem tudunk róla, de valószínűnek tartjuk,
hogy Jézus feltámadása után édesanyjának, Szűz Máriának is megjelent, de erről a
Szentírásban semmiféle beszámolót nem találunk.
Jézus szenvedését, halálát és feltámadását a szent három-napon ünnepeljük.
Szempontok az új anyaghoz
Jézus feltámadását az apostolok tanúságétele, vértanúságuk igazolja. Jézus
feltámadása hitünk alapja, igazolása az Úr Jézus tanításának. Erről írt Pál apostol a
korinthusiaknak írt levele 15. fejezetében.
Akik nem hisznek Istenben, Jézus feltámadását sem tudják elfogadni, ezért találnak
ki ismételten különböző magyarázatokat. Ezekről azonban sorra kiderül, hogy csak
kényszerből született képtelen elméletek. Ne csodálkozzunk rajta, akkor sem tetszett
sokaknak, még a sírt őrző katonákat is megvesztegették. Sokan ma is mindent
megtesznek, hogy a hívőket megzavarják.
Megjegyzések
A gyerekeknek nem kell minden részletet elmondani, csak azokról a kérdésekről
beszélgessünk velük, ami felmerül bennük.
A feltámadás tanúja maga az Egyház. Az első keresztények kezdettől fogva a
szentmisével ünnepelték Jézus halálát és feltámadását, ahogy ezt mi is tesszük.
Jézus feltámadásának tanúi Egyházunk vértanúi. Kétezer év óta számtalan vértanúja
volt az Egyháznak. A legutóbbi évtizedekben is százezrek vállalták a szenvedést és a
vértanúságot Jézusért. A világban tapasztalható keresztényellenes propaganda az egyik
bizonyíték arra, hogy Jézus nem volt akárki, Ő nem volt csupán egy vándorfilozófus
vagy varázsló, hanem valóban Isten Fia, aki értünk életét adta.
Hittanfüzetbe

28. óra
23. Jézus feltámadt
Feltámadt az Úr! – Valóban feltámadt!






(dátum)
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29. óra: – Jézus színeváltozása
Bibliai források
Lk 9,18-35. Ti kinek tartotok engem? Jézus tudta, mi vár rá. Erről beszélt a Tábor
hegyen, de Ő tovább látott: a mennyei szentek boldog seregét.
Nevelési cél
Hisszük, hogy Jézus Krisztus a világ Megváltója és Üdvözítője!
Oktatási cél
Mennyei Atyánknak mindnyájunkkal terve van az örök életben
Az új anyag feldolgozása
Jézus a Tábor hegyen Mózessel és Illéssel jövendő szenvedéséről beszélget. Az Úr
Jézus öröme, ami sugárzóvá tette, az emberek millióinak boldogsága.
Jézus örömhíre: Mennyei Atyánk szeret minket, megbocsátja bűneinket. Jézus azt
akarta és azt kívánja tőlünk is, hogy higgyünk Benne. Örömét megérezték az emberek,
akiket meggyógyított, megéreztette a bűnösökkel, akiket megszabadított bűneiktől.
Szempontok az új anyaghoz
Ennek az órának az anyagát az eddigiek alapján szedjük össze.
Jézust a Mennyei Atya küldte hozzánk, Ő kezdettől tudta, miért jött közénk, ezt
tanítja a 12 éves Jézusról szóló evangéliumi részlet.
Szeretetének jele, hogy megbocsátja bűneinket, amit csodái igazolnak. Igazolta,
hogy Ő az Isten Fia, akinek van hatalma a bűnök megbocsátására.
Ő mindenkit meg akar szabadítani bűneinktől. Minket is meghív, legyünk követői,
hogy bűneinktől megszabadulva eljuthassunk az örök életre.
Megjegyzések
Abból tudom, hogy szüleim szeretnek, hogy beszélgetnek és törődnek velem,
ajándékot kapok tőlük és gondoskodnak rólam, és akkor is szeretnek, ha bármi rosszat
tettem, megbocsátanak, és alig várják, hogy észre térjek.
Mennyei Atyánk szeretetét ajándékaiból ismerhetjük fel, amit sokan észre sem
vesznek. Neki köszönhetjük, ha jó szüleink vannak. A leginkább mégis abból tudjuk
meg, hogy mennyire szeret minket, hogy elküldte hozzánk Jézus örömhírével: Ő
bűneink ellenére szeret minket, megbocsát nekünk, csak fogadjuk el megbocsátó
szeretetét azzal, hogy megbánjuk bűneinket, és életünket Jézus tanítása szerint
alakítjuk.
Hittanfüzetbe

29. óra
(dátum)
Jézus színeváltozása
Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!
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30. óra: Jézus értünk szenvedett
Bibliai források
Jn 3,16-17. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz,
aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.
Nevelési cél
Egész életünkkel viszonozzuk Jézus irántunk való szeretetét!
Oktatási cél
Jézus Krisztus a Fiúisten, aki értünk emberré lett
Az új anyag feldolgozása
Akit szeretünk, azért áldozatot vállalunk. Mit vállalt az Úr Jézus? Tudta mi vár rá: a
Tábor hegyen és az Olajfák hegyén is erről beszélt: önként vállalta.
Jézus Isten Fiának vallotta magát az emberek előtt. Ezért többször is meg akarták
kövezni. Végül a főtanács ezért ítélte halálra, mert előttük is Isten Fiának vallotta magát.
Ha a főpap hitt volna Jézusban, akkor le kellett volna borulnia előtte, de mivel nem hitt
benne, mint istenkáromlót halálra ítélte. Nekik azonban nem volt joguk ahhoz, hogy
bárkit is kivégezzenek, ezért vádolták be hamis vádakkal Pilátus előtt, aki gyáván halálra
ítélte azt az embert, akiről maga is meggyőződött, hogy ártatlan.
Jézus úgy váltott meg minket, hogy szeretetből vállalt engedelmességével meghalt
bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra.
Szempontok az új anyaghoz
Ennek az órának az anyagát is az eddigiek alapján szedjük össze.
Jézus istenségét bizonyítják csodái, végül feltámadása.
A bűn hálátlan engedetlenség, a megváltás szeretetből vállalt engedelmesség
mindhalálig.
Megjegyzések
Az áteredő bűnről szóló bibliai tanítás megértése történelmi áttekintőképességen
kívül más elvont fogalmakkal való bánni tudást feltételez, olyan adottságokat, melyekkel
10 éves kor előtt egyetlen gyerek sem rendelkezik. Az áteredő bűnről való tanítás az
apostoli igehirdetésnek sem volt tárgya, az apostoli hitvallás sem szól róla, csak Szent
Pál apostol ír róla a rómaiakhoz írt levelében, amikor a megváltás egyetemességét
magyarázza. A mai iskolások tudását és képességeit vizsgálva, középiskolás kor előtt
kár próbálkozni ennek a kérdésnek kateketikai megtárgyalásával.
Hittanfüzetbe

30. óra
(dátum)
Jézus értünk szenvedett
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda.
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31. óra: Jézus köztünk élt
Bibliai források
ApCsel 10,39-41. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók földjén és
Jeruzsálemben vett. Őt ugyan keresztfára feszítették, és megölték, de Isten
harmadnapon föltámasztotta, és nyilvánvalóan megmutatta, ha nem is az egész
népnek, hanem az Isten által előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk, akik vele együtt
ettünk-ittunk halottaiból való föltámadása után.
Nevelési cél
Jézus, aki köztünk élt és él, szeret minket is, mi is szeressük Őt!
Oktatási cél
Megismerkedni Jézus történelmi valóságának hátterével.
Az új anyag feldolgozása
30 éves koráig Jézusról semmi különöset nem tudtak az emberek. Isteni hatalmával
igazolta irántunk való szeretetét, Saját érdekéven soha nem tett csodát.
Jézus Isten országát hirdette meg, amelybe mindnyájan meg vagyunk hívva, de csak
azok juthatnak be, akik hisznek Benne és tanítása szerint élnek.
Apostolait a Szentlélek kegyelme vezette, amikor Jézus örömhírét hirdették. Nem
tervezték meg, mit mondjanak, de mindenütt elmondtak valamit Jézus életéből és
tanításból. Ennek az apostoli tanításnak alapján készült el az első három evangélium.
Lukács evangéliumának elején írja, gondosan utána járt mindennek, és úgy állította
össze mindazt, amit az Úr Jézus életéről és tanításáról leírt, ahogy azt apostolok is
tanították.
Szempontok az új anyaghoz
Ennek az órának az anyagát is az eddigiek alapján szedjük össze.
Amikor az Úr Jézusról beszélünk, a legtöbbször a tanító, gyógyító és csodatevő
Jézusra gondolunk. Ugyanakkor továbbra is úgy élt, mint közönséges ember, aki
megéhezett és elfáradt, aki gyakran visszavonult imádkozni.
Megjegyzések
Jézus személye misztérium. Amikor róla beszélünk, tanítványaink Jézus-képét
alakítjuk, nemcsak szavainkkal, hanem egész életünkkel.
Hittanfüzetbe

31. óra
(dátum)
Jézus köztünk élt
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
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32. óra: 24. Jézus visszatért az Atyához
Bibliai források
ApCsel 1,3-11. Jézus mennybemenetele.
Mt 28,16-20. Az apostolok küldetése.
Mk 16,15-20. Jézus megígérte, hogy velünk marad.
Lk 24,44-53. Jézus mennybemenetele.
Nevelési cél
Az Úr Jézus értünk is eljön, készüljünk fogadására!
Oktatási cél
Hisszük a holtak feltámadását és az örök életet
Az új anyag feldolgozása
Jézus a feltámadása után negyven napon át megjelent tanítványainak. Amikor utoljára együtt voltak, a tizenegy tanítvány
elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg
kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek
tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak
megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig.” (Mt 28,16-20) Ezután megáldotta őket, a
szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő eltakarta Őt szemük elől. Azok pedig szétszéledtek, és mindenütt hirdették az
igét. Az Úr együttműködött velük, és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette.

Jézus előttünk ment, helyet készíteni. Szenvedésével, kereszthalálával és
feltámadásával nyitotta meg nekünk az örök életre vezető utat.
Mi hiszünk Istenben, hiszünk Jézus Krisztusban és az Ő a feltámadásában, hiszünk a
test feltámadásában és az örök életben.
Szempontok az új anyaghoz
Isten üdvösségtervét a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően kell
bemutatnunk. Mennyei Atyánk mindnyájunkat hazavár, de azt mindenkinek egyénileg
kell elfogadni. Ebben segíthetjük egymást tanúságtevő keresztény életünkkel.
Ez a lecke az egyházfogalom megalapozását szolgálja. Egyházunk létének értelme
Jézus művének folytatása: tanítani az örömhírt, megszabadítani az embereket a bűntől
és elvezetni az örök életre. Ennek a munkának a legfőbb irányítói az apostolok,
megbízatásuk teljesítéséhez mindnyájunk közreműködésére szükség van.
Megjegyzések
Amint már szó volt róla, Isten üdvösségtervének megalapozásához nincs szükség arra, hogy a
gyerekeknek az áteredő bűnről beszéljünk, amint ez az apostoli igehirdetésnek sem volt tárgya.
Jézus feltámadása után 40 napon keresztül rendszeresen megjelent tanítványainak.
Mennybemenetelével lényeges változás nem történt, de az volt az utolsó ilyen jellegű találkozása
apostolaival, amikor újra megerősítette megbízását, hogy folytassák művét és hirdessék az
evangéliumot minden embernek. Végül megáldva őket elbúcsúzott tőlük. Jézus küldetésének az
apostolok a folytatói.

Hittanfüzetbe

32. óra
24. Jézus visszatért az Atyához
Mi is a mennyországba készülünk.






(dátum)
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33. óra: 25. Az apostolok Máriával
Bibliai források
ApCsel 1,10-14. Az imádkozó Egyház.
Nevelési cél
Imádkozzunk együtt, szeressük Jézus édesanyját!
Oktatási cél
Jézus követői összetartoznak, egy családot alkotnak.
Az új anyag feldolgozása
„Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. „Galileai férfiak, mit
álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára
mennybe szállt.” Ezután az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől szombatnapi járásra fekszik, visszatértek Jeruzsálembe.
Amint megérkeztek, felmentek az emeleti terembe. Itt aztán együtt maradt Péter és János, Jakab és András, Fülöp és
Tamás, Bertalan és Máté, Jakab Alfeus fia és a buzgó Simon, s végül Júdás, Jakab testvére. Mindezek az asszonyokkal,
Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak.(ApCsel 1,10-14)

Jézus, bár nem látjuk, köztünk van. Megígérte: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke alkalom arra, hogy áttekintsük Jézus földi életét, küldetését. Egyben
alkalom arra is, hogy összefoglaljuk mindazt, amit Jézus édesanyjáról, Máriáról tudunk.
Ahogy természetes, hogy szeretjük szüleinket, hasonlóképp természetes, hogy Jézus
tisztelte és szerette szüleit, Máriát és Szent Józsefet. A tanév végén, májusban a helyes
Mária-tiszteletről is beszéljünk, emlékezve Mária figyelmeztetésére, amit a kánai
menyegzőn mondott: „Tegyétek meg, amit Jézus mond!”
Megjegyzések
Ennek a leckének a feladata nem annyira a tudás ellenőrzése, hanem inkább a
helyes szóhasználat begyakorlása, és a szeretet elmélyítése Jézus és Mária iránt.
Hittanfüzetbe

33. óra
25. Az apostolok Máriával
Jöjj Szentlélek Úristen!




(dátum)



34. óra: Várják a Szentlélek eljövetelét
Bibliai források
ApCsel 1,13-14. – 2,1. Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen.
Nevelési cél
Tudatosítsuk: szükségünk van Isten kegyelmére, segítségére
Oktatási cél
A Szentlélekről tevékenysége alapján alkotunk fogalmat.
Az új anyag feldolgozása
„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és
más Közbenjárót ad nektek: az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad… Ezeket
akartam nektek mondani, amíg veletek voltam. A Közbenjáró pedig, akit az Atya
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nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek.” (Jn 14,15-26) Jézus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, a másik közbenjárót.
Amíg Jézussal voltak, Ő irányította és vezette őket, ők csak követték Jézust. Ezután
nekik kell majd a Szentlélek vezetésével Jézus tanítványait az üdvösség útján vezetni,
akiket Jézus rájuk bízott.
Szempontok az új anyaghoz
A Szentháromság misztériumával kapcsolatban itt is a helyes szóhasználat a fontos.
Az újszövetség görög szövegben „Paraklétos”-nak nevezi Jézus azt, akit majd elküld.
Helyesen magyarra fordítva Jézus, aki az első Közbenjárónk, maga után egy másik
közbenjárót ígért apostolainak, Ő a Szentlélek.
A „Paraklétos” szónak eredeti jelentése: közbenjáró, szószóló, ügyintéző. A nyugati nyelvek a
„Paraklétos” szót tévesen a „Vigasztaló” szóval fordítják a Közbenjáró helyett. A megvigasztalódás
csak az Ő tevékenységének következménye. Hogy ki a Szentlélek, azt akkor tudjuk meg, ha
megfigyeljük tevékenységének eredményét. Erről szól az Apostolok Cselekedeteinek könyve. Az
ószövetségi Szentírás szóhasználatában, akit Isten kiválaszt és megbíz egy feladatra, azt betölti az
Úr Lelke. Jézus is így kezdte tanítását: „Az Úr Lelke rajtam, Ő küldött…” Ezekből azonban még nem
derült ki, hogy az Úr Lelke valójában a Szentlélek, a Szentháromság harmadik személye. Jézus is ezt
a Lelket ígérte meg apostolainak. A Szentlélekkel való beteltség felismerhető Szűz Mária életében,
továbbá az Ősegyház életében, ahogy erről az Apostolok Cselekedeteinek könyve beszámol.

Megjegyzések
A Szentlélekről beszélve nem a misztériumot magyarázzuk, hanem a Szentlélek
tevékenységének eredményeit nézzük, és begyakoroljuk a helyes szóhasználatot.
Hittanfüzetbe

34. óra
Várják a Szentlélek eljövetelét
Szentlélek Isten szállj le ránk!




(dátum)



35. óra: 26. A Szentháromság ünnepe
Bibliai források
Mt 28,16-20. Az apostoli igehirdetés Jézus mennybemenetele előtt fogalmazta meg
először a Szentháromság misztériumát.
Nevelési cél
Hitünk foglalata az apostoli hitvallás: Hiszem, hogy az egy Isten három személyben
él: Ő az Atya, és a Fiú és a Szentlélek!
Oktatási cél
A Szentháromság misztériumának megsejtése.
Az új anyag feldolgozása
Jézus tanításával egyértelművé tette, hogy Ő, a Közbenjáró egy az Atyával, halála
előtt megígérte, hogy elküldi a Másik közbenjárót. Az apostoli igehirdetés fogalmazta
meg egyértelműen, hogy az egy Isten három személy, amikor elmondták: „Én kaptam
minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden
népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében.” (Mt 28,18-19)
Isten egészen más, mint az a világ, amelyet el tudunk képzelni. Az egy Isten három
személyben él: Ő az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek. Isten önmagában végtelen boldog,
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Jézus az Atya képmása, aki eljött közénk, a Szentlélek az Atya és a Fiú szeretete, akit
Jézus küldött el közénk.
Ő azt akarja, hogy mi is részesei lehessünk boldog életének, ezért tanított meg a
boldogság titkára, az Isten és emberszeretet parancsára. Jézus azt kívánja, hogy
életünkkel és szavainkkal legyünk örömhírének hirdetői és hiteles képviselői.
Szempontok az új anyaghoz
Ebben a leckében nem Szentháromságtant tanítunk, hanem megpróbáljuk megsejteni a
misztériumot, mindazt, amit Jézus szavai és tettei alapján ismerünk meg. A Szentháromság
misztériuma, hogy az egylényegű Isten három személyben él, örök boldogságban. Erről a
misztériumról emberi ésszel semmi okosat sem tudunk mondani, Jézus szavai is csak bepillantást
adnak a Szentháromság életébe.

A keresztségben Isten gyermekei lettünk, örömünk alapja: az Úr Jézusban
megismerhetjük Isten szeretetét, akinek szeretete minket is boldoggá tud tenni.
Megjegyzések
Hitünk rövid foglalata az apostoli hitvallás. Nem feladatunk ennek betanítása, akik
rendszeresen járnak templomba, azok az év végére már meg is tanulták.
Hittanfüzetbe

35. óra
(dátum)
26. A Szentháromság ünnepe
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!






36. óra: Áttekintés: Jézus értünk lett emberré
Bibliai források
Róm 5,8-10. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor
még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most tehát, amikor már megigazultunk
vérében, sokkal inkább megment minket a büntetéstől. Fia halála által kiengesztelődött
velünk az Isten.
Nevelési cél
Legyünk hálásak Jézusnak azért, amit értünk vállalt!
Oktatási cél
Miért jött közénk, mit tett értünk Jézus?
Az új anyag feldolgozása
Jézus örömhíre: Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, megbocsátja bűneinket,
meghív boldog országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök
életre. Jézus Krisztus a Fiúisten, a Szentháromság második személye, aki értünk
emberré lett. Azért jött közénk, hogy Isten Országának örömhírét hirdesse. Egész életét
feláldozta értünk, kínszenvedést és kereszthalált vállalt. Legyőzve a halált feltámadt,
hogy minket bűneinktől megváltson, és az üdvösségre elvezessen.
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk benne, fogadjuk el szeretetét és kövessük.
Szempontok az új anyaghoz
Ez az óra hitünk misztériumainak, életünk értelmének áttekintése legyen.
Tudatosítsuk, hogy Mennyei Atyánk úgy szeret minket, hogy elküldte hozzánk az Úr
Jézust, aki kereszthalálig tartó engedelmességével megszerezte bűneink bocsánatát és
megnyitotta utunkat az örök életre. Ezért akarunk követői lenni.
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Megjegyzések
A katekumenális katekézis első évének feladata, hogy a gyerekek
„szimpatizánsokká” legyenek, akik valóban Jézus tanítványai akarnak lenni, és ezért
készek nem csak tanulni, hanem Jézus tanítása szerint alakítani az életüket.
Hittanfüzetbe

36. óra
dátum)
Jézus értünk lett emberré
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda,
hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.






37. óra: Év végi áttekintés:
Jézustól tudjuk: Isten gyermekei vagyunk
Bibliai források
Róm 8,16-17. A jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez.
Nevelési cél
Örüljünk annak, hogy megismerhettük Jézust, és általa Mennyei Atyánkat!
Oktatási cél
Miért jó, hogy Isten gyermekei lehetünk, és hinni tudunk.
Az új anyag feldolgozása
Miért jó nekünk, Isten gyermekeinek lennünk?
Mit vállalt értünk az Úr Jézus? Mit kíván tőlünk az Úr Jézus?
Az iskolában nyári szünet van, de Isten szeretetében soha nincs szünet!
Szempontok az új anyaghoz
A tanév utolsó órája annak áttekintése, hogy mint Isten gyermekeinek, hogyan kell élnünk. Ez az
óra alkalom arra, hogy ötleteket, tanácsokat adjunk tanítványainknak, hogyan éljenek a szünetben,
mint Isten gyermekei. Megbeszélhetjük velük, mi vár rájuk, milyen különböző körülmények közt
fogják tölteni a szünidőt, mire számítsanak, mit kerüljenek, hogyan osszák be mindennapjaikat.

Megjegyzések
Teri-Feri, történetekkel igen sok praktikus tanácsot adhatunk tanítványainknak. Fontos, hogy jól
érezzék magukat a hittanórán, hogy ősszel ismét szívesen és örömmel jöjjenek.

Összegzés:
A gyermekek ebben az évben megismerték a keresztény élet elemeit és azok gyakorlatát: az
imádság, templomba járás, templomi viselkedés, alapvető imádságok (Miatyánk, Üdvözlégy,
Őrangyal ima). – Első osztályban szemléltetésünkből nem hiányozhatnak a rajzok, színes képek.
Ebben a korban fontos a játék, s a szerepjátékok által személyesebbé válik kapcsolatuk a
történetben megismert szereplőkkel, szívesen azonosulnak velük.

Hittanfüzetbe

37. óra
(dátum)
Jézustól tudjuk: Isten gyermekei vagyunk
Mindig Isten kedves gyermeke akarok lenni!
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2. osztály: Jézus tanítványai vagyunk
Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Megváltónk
A második évfolyam az elsőáldozásra való felkészítés első éve, amikor el kell
kezdeni az Úr Jézussal való szentségi találkozásra való felkészítést. Feladatunk
megerősíteni a gyermekeket hitükben, Jézus iránti szeretetükben, és megtanítani nekik
mindazt, amire az Istennel való személyes kapcsolatukhoz szükségük van.
Hitoktatásuk nevelési célja a gyermekek hitének fejlesztése, Jézus iránti szeretetük
erősítése, új tanítványok esetén pedig hitük ébresztése. Hittel csodálkozzanak rá az Úr
Jézusra, az Isten Fiára. Egyre jobban sejtsék meg, hogy az Úr Jézus nem csak ember,
hanem egy személyben valóságos Isten, akit jelek és csodák igazolnak. Érezzék meg
Jézus irgalmas szeretetét, aki megbocsát a bűnösöknek, aki életet tud adni a
megholtaknak, és minket is meghív az örök életre. Erősödjenek meg Jézus
szeretetében, követésének szándékában. Ezt szolgálja a keresztény élet alapvető
gyakorlatainak a meggyökereztetése: Váljék számukra „természetessé” a napi imádság
és a jóra törekvés, örömmel teljesítsék mindennapi kötelességeiket, és szívesen
vállaljanak áldozatot Jézusért, legyenek figyelmesek, és igyekezzenek másoknak
örömet szerezni, érezzék meg, hogy a templomban Jézus várja és hívja őket, és
vegyenek részt az egyházi év ünnepein.
Ismerjék fel Jézus csodáiban isteni erejét, aki a természet erőinek is ura, akinek
szavára minden engedelmeskedik. Ébredjenek rá, mit jelent, hogy Jézusban Isten
szeret minket, aki nekünk is megbocsát, és minket is meghív az örök életre. Példánkkal,
az Oltáriszentség jelenlétében tanúsított magatartásunkkal ébresszük fel a gyermekek
hitét az Eukarisztiában jelen lévő Jézus Krisztusban, „aki meghalt bűneinkért és
feltámadt megigazulásunkra".
Hitoktatásuk oktatási célja: Ismerkedjenek meg az evangéliumok alapján Jézus
életének fontosabb eseményeivel, nem csak a gyógyító és csodatevő Jézussal, hanem
az imádkozó és az értünk szenvedő Jézussal is, aki irgalmas, szóba áll még a
bűnösökkel is, és megbocsátja bűneiket. Jézus példabeszédei alapján ismerjék meg a
Mennyei Atyáról szóló tanítását, az ő természetes és természetfeletti ajándékait,
irántunk való irgalmas szeretetét. Meg kell alapoznunk bennük az Isten Országának
fogalmát, hogy megsejtsék az örök élet boldogságát, amelyre meg vagyunk hívva.
Különösen tekintettel kell lennünk az Eukarisztiával, a bűnbánattal és a bűnbocsátással
kapcsolatos vonatkozásokra. Hitünk misztériumairól tanítva figyelembe kell vennünk a
gyermekek életkori sajátosságait. A hívő megértést a következetesen helyes
szóhasználatunk is segítse.
Tanulják meg a Hiszekegyet és a leggyakoribb hagyományos imádságokat. Akik
rendszeresen járnak szentmisére, azok a legismertebb miseénekeket hamar
megtanulják. A mi feladatunk, hogy tudatosítsuk bennük ezeknek az énekeknek a
mondanivalóját. Nem az énekelni tudás a fontos, hanem az, hogy az ismert énekeket
hallva otthon érezzék magukat a templomban és a hittanórán is.
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Minta-tanmenetek a 2. osztály részére
Minta-tanmenet a 2. osztály részére,
heti 1 iskolai hittanóra
Az év nevelési célja: Egyre jobban szeretjük Jézust, tanulni akarunk tőle
Oktatási cél: Az elsőáldozási felkészüléshez szükséges alapfogalmak
Tankönyv címe: Jézus tanítványai vagyunk
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Az óra témája:
Jézus tanítványai vagyunk
1. Az első tanítványok
2. Az evangélium örömhír
3. Jézus meggyógyítja a bénát
4. Jézus tanítani, gyógyítani küldi apostolait
5. Jézus követésének feltételei
6. Jézus Isten Országának királya
7. Akik hittek Jézus Krisztusban
(Őszi szünet)
8. Isten a mi Atyánk, aki gyermekeivé fogad minket
9. Istengyermeki életünk
Áttekintés: Jézus minket is hív
10. Az ország, ahol Jézus élt és tanított
11. Az angyali üdvözlet – Mária Isten legkedvesebb leánya
12. Szent József, a Szentcsalád őre
13. Jézus születése, Karácsony
(Karácsonyi szünet)
14. Jézus minden ember Megváltója
Áttekintés: Jézus testvérünkké lett
15. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik
16. Térjetek meg, higgyetek az örömhírben
(Téli szünet)
17. Isten irgalmas, megbocsát nekünk
18. Boldogok, akik a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
19. Mi tesz kedvessé Isten előtt?
20. Jézus imádkozni tanít – Jézus a mi tanítónk
21. Jézus az élet Ura
22. Jézus az örök életet adó kenyér
23. Jézus a Mennyei Atya szeretett Fia
24. Jézus a Jó Pásztor, aki életét adta értünk
(Húsvéti szünet)
Meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra
25. Jézus Péterre bízza Egyházát
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította
26. A megígért Szentlélek eljövetele
A Szentlélek az Egyház éltetője
Áttekintés: Jézus a mi éltetőnk
Jézus minket is hív
Jézus testvérünkké lett
Jézus a mi tanítónk
Év végi áttekintés: Jézus a mi Megváltónk
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Minta-tanmenet a 2. osztály részére,
heti 2 iskolai hittanóra
Minta-tanmenet az 1. félévre
Az év nevelési célja: Egyre jobban szeretjük Jézust, tanulni akarunk tőle
Oktatási cél: Az elsőáldozási felkészüléshez szükséges alapfogalmak
Tankönyv címe: Jézus tanítványai vagyunk
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Az óra témája
Jézus minket is hív
1. Az első tanítványok
Amit Jézusról már tudunk
2. Az evangélium örömhír
A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete
3. Jézus meggyógyítja a bénát
A bűn a lélek betegsége
4. Jézus tanítani, gyógyítani küldi apostolait
Az apostolok tanúságtétele
5. Jézus követésének feltételei
Imádkozzál és dolgozzál!
6. Jézus Isten Országának királya
Elérkezett az Isten Országa
7. Akik hittek Jézus Krisztusban
Én hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában!
A Mennyországba készülünk: Hiszem az örök életet!
(Őszi szünet)
8. Isten a mi Atyánk, aki gyermekeivé fogad minket
Az istengyermeki, kegyelmi élet
9. Istengyermeki életünk
Istent mindennél jobban szeretem
Áttekintés: Jézus minket is hív
Jézus testvérünkké lett
10. Az ország, ahol Jézus élt és tanított
Zarándokok a Szentföldön
11. Az angyali üdvözlet – Mária Isten legkedvesebb leánya
Mária látogatása Erzsébetnél
12. Szent József, a Szentcsalád őre
Szent József, a jó halál védőszentje
13. Jézus születése, Karácsony
Jézusban Isten szeretete emberi szeretetté lett
(Karácsonyi szünet)
14. Jézus minden ember Megváltója
Jézus valóságos Isten és valóságos ember
Áttekintés: Amit Jézusról tudunk
Áttekintés: Jézus testvérünkké lett
Jézus a mi tanítónk
15. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik
Jézus elvonul a pusztába
– Isten irgalmas, odafigyelünk Jézus tanítására
(Téli szünet)
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Minta-tanmenet a 2. osztály részére a 2. félévre
5.
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Az óra témája
– Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem
– Jézus kedvéért szeretem minden embertársamat
– Jézus kedvéért fegyelmezem, nevelem magamat
– Nem csak kenyérrel él az ember
16. Térjetek meg, higgyetek az örömhírben
Jézus Galileában tanít és gyógyít
17. Isten irgalmas, megbocsát nekünk
A megbocsátás öröme
18. Boldogok, akik a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
Jézus Isten szeretetét adja nekünk
19. Mi tesz kedvessé Isten előtt?
Jézus és a bűnösök
20. Jézus imádkozni tanít
Így imádkozzunk!
Áttekintés: Jézus a mi tanítónk
– Jézus értünk szenvedett
(Húsvéti szünet)
– Jézus feltámadt
21. Jézus az élet Ura
Jézus által jutunk el az Atyához
22. Jézus az örök életet adó kenyér
Jézus tanítása az örök élet kenyeréről
– Szívesen járunk templomba, hogy részt vegyünk a szentmisén
– Minden nap imádkozok, reggel és este
– Igyekszek másoknak örömet szerezni
– Szorgalmasan tanulok
– Önként segítek az otthoni munkában
23. Jézus a Mennyei Atya szeretett Fia
Amire az örömtől sugárzó Jézus készült
24. Jézus a Jó Pásztor, aki életét adta értünk
Meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra
25. Jézus Péterre bízza Egyházát
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította
26. A megígért Szentlélek eljövetele
A Szentlélek az Egyház éltetője
Áttekintés: Jézus a mi éltetőnk
Áttekintés: Amit Jézusról tudunk
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1. óra: Jézus tanítványai vagyunk
Bibliai források
Mt 16,24-26. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét,
és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem
elveszíti életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de
lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?
Nevelési cél
Akarjunk Jézus tanítványai lenni!
Oktatási cél
Jézus követésének feltételei, amit Jézus tőlünk kíván
Az új anyag feldolgozása
Nézzünk bele hittankönyvünkbe. A hittankönyv nézegetése közben szinte
észrevétlenül ismétlünk, felmérhetjük tanítványaink meglévő ismereteit, érdeklődését.
Mit tudunk már Jézus tanításából, Mennyei Atyánk irántunk való szeretetéről?
Az elmúlt évben megkedveltük Jézust, most komolyan kell törekednünk arra, hogy
tanítását egyre jobban megismerve alakítsuk az életünket az Ő tanítása szerint.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a katekumenális katekézis második éve, amikor tanítványaink már nem csak
szimpatizálnak Jézussal, hanem készek érte áldozatot is vállalni. A tanév első órája
ennek szellemében meghívás arra, hogy a gyerekek valóban akarjanak Jézus
tanítványai lenni, akiktől megkívánhatjuk már, hogy szívesen tanulják a Jézusra és
követésére vonatkozó ismereteket, akik komolyan törekszenek, hogy Isten kedves
gyermekei legyenek, és akarjanak egyre jobbá lenni.
Megjegyzések
Az első órán figyelembe kell vennünk azokat a gyerekeket, akik most kezdenek
hittanra járni. Át kell ismételnünk azokat a témákat és tudnivalókat, amelyeket az első év
első órájában megbeszéltünk. Tudnunk kell, hogy a hitébresztés nem csak az első év
feladata, hanem katekézisünk folyamatos feladata. Nem elég ésszel megismernünk
Jézust, hanem szívből kell szeretnünk, hogy öröm legyen számukra, Jézus tanítványai
lehetnek, és hitoktatásra járhatnak.
Hittanfüzetbe

1. óra
(dátum)
Jézus tanítványai vagyunk
Köszönöm Jézusom, hogy tanítványod lehetek!






1. témakör: Jézus minket is hív
Előzetes szempontok és megjegyzések az 1. témakör anyagához
Az első hittan-tanévben a fő célunk az volt, hogy Jézust megismerve tanítványaink
„kedvet kapjanak” ahhoz, hogy valóban Jézus tanítványai legyenek, akik odafigyelnek
Jézusra, és készek arra, hogy tanítását megismerve és őt megszeretve, életüket
elkezdjék az Ő tanítása szerint alakítani. Az Úr Jézus tanításának ne alapos teológiai
ismereteit akarjuk adni, hanem csak megalapozni azokat a fogalmakat, amelyek
segítenek minket a misztériumok megsejtésében, megközelítésében.
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Ez a témakör Jézus tanítását tárgyalja Mennyei Atyánk szeretetéről, az
istengyermeki-, kegyelmi életről és az örök életről. Jézus tanításának több fontos
témaköre van: – Jézus személye és élete; – Jézus tanítása a Mennyei Atya irántunk
való szeretetéről; – Jézus tanítása Egyházáról, Isten országáról és az örök életről; –
Jézus tanítása Isten parancsairól, Isten és emberek iránti szeretetünkről; – Jézus
tanítása Isten irgalmáról, bűnbocsátó szeretetéről; – Jézus tanítása az Eukarisztiáról és
az örök élet kenyeréről.

2. óra: 1. Az első tanítványok
Bibliai források
Mk 1,16-20. Az első csodálatos halfogás, a tanítványok meghívása.
Nevelési cél
Bátran kövessük Jézust!
Oktatási cél
Áttekintés: Amit már Jézusról tudunk
Az új anyag feldolgozása
Jézus a csodálatos halfogás után első tanítványait ezek közül, a halászok közül hívta
meg, akik Jézus hívására azonnal követték Őt. Tanítványai három éven keresztül
mindenhová elkísérték Jézust, hallották tanítását, és látták csodáit, ezért tudták később
elmondani, hogy mit tett és tanított az Úr Jézus.
Jézus életének legfontosabb eseményeit ismerjük: Betlehemben született,
Názáretben nőtt fel. 30 éves korában tanítani kezdett, sok beteget meggyógyított,
csodáival igazolta, hogy Ő az Isten Fia. 3 évi tanítás után ellenségei halálra ítéltették
Pilátussal, de hiába ölték meg a kereszten, harmadnapra feltámadt.
Jézus számára minden ember fontos, mindenkit el akar vezetni a Mennyországba, az
örök élet boldogságára. Jézus minket is erre hív.
Mi a keresztvetéssel Jézus jelét rajzoljuk magunkra, jelezve, hogy hozzá tartozunk. A
templomban előtte hajtunk térdet, aki ott van az Oltáriszentségben.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke felelevenítése mindannak, amit Jézusról már tudunk.
Jézus örömhíre mindnyájunknak szól, mi is akarjunk Jézus tanítványai lenni.
A templomi viselkedést ismételten gyakorolnunk kell, megbeszélve annak értelmét.
Megjegyzések
Rendszeresen énekeljünk olyan templomi és más vallásos énekeket, amelyek a
gyerekeket jókedvre hangolják. Ha a katekéta még a legegyszerűbb énekeket sem
tudja elénekelni, akkor hasznos lehet valamilyen hanghordozó eszközt használni. Az
énekek szövegét nem kell betanulni, az a fontos, hogy a gyerekek számára ismerősek
legyenek ezek az énekek. Akik rendszeresen járnak templomba és énekelnek, azok
külön tanulás nélkül is megtanulják az énekeket, legalább az első versszakokat.
Hittanfüzetbe

2. óra
1. Az első tanítványok
Örülök, hogy Jézus tanítványa lehetek.






(dátum)
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3. óra: 2. Az evangélium örömhír
Bibliai források
Jn 20,30-31. – 1Jn 1,1-4. 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.
Nevelési cél
Figyeljünk Jézus örömhírére!
Oktatási cél
Bevezető ismeretek az evangéliumokhoz
Az új anyag feldolgozása
Jézus tanítása örömhír, ami minden embernek szól, ezért bízta meg tanítványait,
hogy örömhírét az egész világon hirdessék.
Az apostolok élő szóval tanították, és többen is leírták azt, amit az apostoloktól
hallottak. Ezek az evangéliumok, amelyekben azt írták le, amit az apostolok Jézusról
tanítottak.
A Szentírás Isten üzenete, amit a Szentlélek indítására írásba foglaltak. Ennek a
részei az evangéliumok is, az apostolok levelei és cselekedetei, és még sok más írás.
Jézus, aki minket is hív, azt kívánja tőlünk, hogy térjünk meg, éljünk az Ő tanítása
szerint.
Szempontok az új anyaghoz
Az Úr Jézus mennybemenetele előtt tanítványaira bízta, hogy róla tanítsanak, hogy
elmondják mit tett és tanított. Az apostolok a legtöbbször a zsinagógákban kezdtek
tanítani, de hamarosan magánházakban is egyre többször rendszeresen összejöttek. A
régi világra az emlékezetből való tanulás volt a jellemző.
A hívek számának növekedése szükségessé tette, hogy az apostolok tanítványai is
részt vegyenek az örömhír hirdetésében. Az apostolok megbízásából egyre többen
tanították az örömhírt, olyanok is, akik nem voltak Jézusnak szem és fültanúi. Az ő
számukra készültek azok a feljegyzések, amelyek alapján a Szentlélek késztetésére az
evangéliumok írói elkészítették munkájukat. Máté apostol saját maga írta le, amit Jézus
tanított, János apostol pedig idős korában tartotta fontosnak, hogy kiegészítésként ő is
leírja, amit fontosnak tartott.
Megjegyzések
Az evangéliumokat ismételten lemásolták, hogy minél többem megismerjék az Úr
Jézus tanítását. Az evangéliumok történelmi hitelességét a régészeti kutatások is
megerősítették.
Hittanfüzetbe

3. óra
2. Az evangélium örömhír
A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete.






(dátum)
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4. óra: 3. Jézus meggyógyítja a bénát
Bibliai források
Mk 2,1-12. Jézus bűnbocsátó hatalmát a béna meggyógyításával igazolja.
Nevelési cél
Bízzuk rá magunkat Jézus bűnbocsátó szeretetére, akarjunk jobbá lenni!
Oktatási cél
Jézus nekünk is megbocsát, minket is jobbá akar tenni
Az új anyag feldolgozása
Egyre többen hallottak Jézus gyógyításairól. Akik már ismerték, bíztak benne, ezért
hozzák betegeiket. Ezért hoztak el hozzá egy béna embert, akit nem csak a
betegségéből gyógyított meg, hanem akinek a bűneit is megbocsátotta.
Akkor cselekszünk helyesen, ha Jézus tanítása szerint élünk, és mindenkit szeretünk.
A bűn a lélek betegsége, Jézusnak van hatalma bűneink megbocsátásra, lelkünk
meggyógyítására.
A bűn tudatosan tett rossz. Mi az Úr Jézus tanítása és Isten törvényei alapján tudjuk,
hogy mi jó és mi rossz. Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik
Isten parancsának. A bűn Isten szeretetének elutasítása, de mégsem egyformán súlyos
minden bűn. Nekünk úgy kell élnünk, hogy ne forduljunk el Istentől, ne szakadjunk el
Jézus szeretetéről.
Szempontok az új anyaghoz
Ennek a leckének a feladata a bűn fogalmának tisztázása, hogy az késztessen
minket arra, hogy kerüljük a bűnt, jobbá legyünk.
Akit szeretünk, annak a kedvében akarunk járni, és megtesszük azt, amit kér tőlünk. Akik Jézust
szeretjük és követjük, tanítása szerint kell élünk, és mindenkit szeretünk. Ha mégsem az tesszük,
amit Jézus szeretete kíván tőlünk, ha nem hallgatunk lelkiismeretünk szavára, és engedetlenek
vagyunk Isten parancsaival szemben, akkor bűnt követünk el.

A bűn fogalmához tartozik, hogy csak a szándékosan tett rossz a bűn, ezért bűnt
csak ember követhet el, ha tudatosan valami rosszat tesz.
Mulasztással követünk el bűnt követünk el, ha nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk.
Azért is felelősek lehetünk, ha valamit csak elfelejtettünk, mert nem gondoskodtunk arról, hogy ne
feledkezünk meg róla. – Gondolattal, szándékkal követünk el bűnt, ha a rosszat tervezgetjük, illetve
ha valamit elterveztünk, de csak azért nem tettük meg, mert nem volt rá lehetőségünk, és nem
rajtunk múlott, hogy azt mégsem tudtuk megtenni. – Szóval követ el bűnt, aki szeretetlenül vagy
csúnyán beszél, aki másokat rosszra tanít, aki mást bűnre csábít, vagy nem beszéli le a rosszról,
annak ellenére, hogy ezt megtehette volna. Szóval követ el bűnt, aki embertársát félrevezeti. Nem
vagyunk azonban kötelesek elmondani valamit abban az esetben, ha valaki olyasmit kérdez, amihez
semmi köze, így a ránk bízott titkot sem szabad elárulnunk. – Sem gyerek, sem felnőtt ember nem
köteles engedelmeskedni, ha valaki olyasmit parancsol neki, ami szembefordítja Isten parancsával.

Különböző bűnök vannak. A bűn tárgya alapján vannak súlyos tárgyú bűnök, és
vannak kevésbé súlyos tárgyú bűnök. A bűnös szándék alapján vannak bocsánatos
bűnök, amelyek veszélyeztetik Istennel való szeretet kapcsolatunkat, és vannak halálos
bűnök, amelyek kiölik lelkünkből Isten szeretetét, az istengyermeki, kegyelmi életet.
Ezért nem azt mondjuk, hogy elveszíti valaki a megszentelő kegyelmet, hanem kiűzi a
lelkéből Isten szeretetét.
Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, érett ésszel, tudva és akarva fordul szembe Isten
akaratával. Véletlenül nem lehet halálos bűnt elkövetni. Emberi gyarlóságunk következtében sokszor
követünk el különböző bűnöket, de akik istengyermeki életet élnek, azok Isten kegyelmével képesek
arra, hogy minden halálos bűnt elkerüljenek. Az éretlen emberek, így a kerekek is, bár képesek a
legsúlyosabb tárgyú bűnök elkövetésére is, bűnük mégsem halálos bűn, mert nem szánt szándékkal
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teszik a rosszat. Ezért gyerekeknek sose mondjuk, hogy halálos bűnt követtek el, mert ők erre
képtelenek, hiszen akiket az emberi bíróság sem ítél el, azt Isten miért küldené pokolra bűne miatt.
Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a bocsánatosnak nevezett bűnöket könnyen vegyük, mert aki
nem kerüli azokat, az előbb-útóbb a súlyos bűnöket sem fogja elkerülni, és ha ezt felnőtt emberek
érett ésszel és szándékosan teszik, akkor bizony halálos bűnt követnek el. Istengyermeki, kegyelmi
életünk lényege mégsem a bűnök elkerülése, hanem egyre tudatosabb megerősödés Isten
szeretetében. Hiszen akkor cselekszünk helyesen, ha Jézus tanítása szerint élünk, és mindenkit
szeretünk.

Megjegyzések
A gyerekeknek természetesen nem kell a bűn fogalmának részleteit elmagyarázni, de
tanító történetekkel sok minden megértethetünk velük.
Amikor egyszer Pisti az iskolából hazafelé ment, csatlakozott hozzá egy idegen ember. Megkérdezte: hová mész? –
Haza. – Otthon vár valaki? – Nem, senki sincs otthon. – Akkor kulcsod van? – Nincs. – Akkor, hogy mész be a lakástokba?
– Pisti ekkor döbben rá, hogy az idegen olyasmit akar tőle megtudni, amihez semmi köze, ezért nem mondja el, hová
szokták eldugni a lakáskulcsot, hanem azt válaszolja, hogy: A szomszéd nénitől szoktam elkérni a lakáskulcsot, anyukám
neki szokta átadni. – Félrevezette Pisti az idegent? – Igen. – Akkor bűnt követett el, mert hazudott? – Nem, mert egy olyan
valakit vezetett félre, akinek semmi köze ahhoz, amit kérdezett, akinek nincs joga, hogy titkunkat kiszedje belőlünk.
Este vacsora után, amikor már Pisti lefeküdt, hallotta, hogy szülei megbeszélték, hogy a hétvégén jó idő lesz, elmennek a
Balatonra. Amikor Pisti már aludt, anyukájának eszébe jutott, hogy nem mehetünk a Balatonra, mert a nagyinak névnapja
lesz, és őt fogjuk meglátogatni. Másnap a nagymama szerette volna megtudni, jönnek hozzá gyerekei névnapot köszönteni,
ezért megkérdezte Pistit: Mit csináltok a hét végén? – A Balatonra megyünk, válaszolta Pisti. – Igazat mondott? Nem
mondott igazat, félrevezette nagymamáját. Inkább azt kellett volna mondania: – Nem tudom. – hiszen ő csak hallott valamit,
és nem vele beszélték meg szülei hétvégi programjukat.

Tudjuk, hogy a mai világban milyen fontos szerepe és értéke van egy-egy információnak. És
ahogy nem adhatjuk oda másoknak azt ami nem a mienk, úgy azt az információt sem adhatjuk át
másoknak, amit ismerünk, de ami mégsem a mienk. A mai világban különösen fontos, hogy ne
hagyjuk, hogy a gyerekek bizalmával mások visszaéljenek.

Hittanfüzetbe

4. óra
(dátum)
3. Jézus meggyógyítja a bénát
A bűn a lélek betegsége: a szeretet hiánya vagy gyengesége.






5. óra: 4. Jézus tanítani, gyógyítani küldi apostolait
Bibliai források
Mk 6,7-13. Jézus gyógyító hatalmat ad apostolainak.
Nevelési cél
Hallgassunk Jézus mai apostolai, papjai szavára!
Oktatási cél
Az Úr Jézus apostolaira bízta, hogy nevében gyógyítsanak
Az új anyag feldolgozása
Jézus sok beteget meggyógyított, igazolva isteni hatalmát. Jézus apostolait is
gyógyítani küldi, nekik is hatalmat tudott adni. A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg, és
Isten nevében azok, akik erre felhatalmazást kaptak. Jézus feltámadása napján
bűnbocsátó hatalmat adott apostolainak. Az apostolok betegeket meggyógyítva
igazolták, hogy Jézus hatalmat adott nekik.
Mindig voltak olyan emberek, akik nemcsak nem hittek Jézusban, de akiknek az sem
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tetszett, ha mások, akik hisznek benne, az Ő tanítása szerint élnek, ha életükkel és
szavukkal is Jézus örömhírét akarják hirdetni. Ezt Jézus előre megmondta, amikor azt
mondta: „Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket.” (Mt 5,11)
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke is a szentgyónásról alkotott fogalom megalapozását szolgálja. Jézus
elsősorban a lelkünket akarja meggyógyítani, nemcsak kortársaiét, hanem a mi
lelkünket is, ezért adott bűnbocsátó hatalmat apostolainak. Ma a papok, az Egyház
szolgálata által, at Ő nevében bocsátják meg bűneinket a szentgyónásban,.
Megjegyzések
Mi köze van a papoknak a bűneinkhez? Személy szerint semmi, csak annyi, amennyi
az orvosoknak a betegségeinkhez. De ha bajban vagyunk, ők tudnak rajtunk segíteni.
Hittanfüzetbe

5. óra
(dátum)
4. Jézus tanítani, gyógyítani küldi apostolait
Urunk, Jézus köszönjük, hogy minket is meggyógyítasz!






6. óra: 5. Jézus követésének feltételei
Bibliai források
Mk 10,17-22. A gazdag ifjú szeretne Jézus követője lenni, de nem tud lemondani…
Nevelési cél
Jézus mindig javunkat akarja, még akkor is, ha nehéz dolgot kíván!
Oktatási cél
Mindennapi életünk dolgainak fontossági sorrendje
Az új anyag feldolgozása
Aki valóban hisz Jézus Krisztusban, az tanítása szerint él.
Jézus azt akarta, hogy akiket Ő kiválaszt és meghív, azok legyenek készek minden
áldozat vállalására: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl
keresztjét, és kövessen engem.” (Mt 16,24)
Imádkozzál és dolgozzál! Nekünk rendszeres napi imádságunkkal kell
megszentelnünk minden napunkat, és dolgoznunk kell, kötelességeinket teljesítve.
Jézus azt kívánja tőlünk: Szeressük Istent és embertársainkat. – Dolgozzunk
becsületesen. – Törődjünk lelkünkkel. – Vállaljuk életünk keresztjét. – Tegyük meg, ami
tőlünk telik, de a legfontosabb: bízzuk rá magunkat Jézusra.
Szempontok az új anyaghoz
Valóban jó, ha szeretnek minket, de ezt viszonozni kell. Jó, hogy Isten szeret minket,
de ezt Jézus követésével kell viszonoznunk. Nincsen kereszténység áldozatvállalás
nélkül. Jézus senkinek nem ígért könnyű utat, de megígérte, hogy segít minket.
Áldozatvállalás nélkül nincs szeretet! Jézus is feláldozta magát értünk, tőlünk is azt kívánja, Ő
legyen az első életünkben. Ezt a szeretetet mutatjuk meg, ha részt veszünk az otthoni munkában, ha
türelmesen elviseljük egymás gyarlóságait, ha tudatosan szerzünk örömet egymásnak.
Mindennapi életünkben is Jézus szeretetének képviselőinek kell lennünk. Akkor szolgálunk
Istennek, ha az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket. Jóindulattal vagyunk embertársaink
iránt, szorgalmasan tanulunk, teljesítjük iskolai és otthoni kötelességeinket, és segítünk azoknak,
akik rászorulnak segítségünkre.
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Megjegyzések
A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem minden áldozatra kész jó akarat. Meg
kell tapasztalniuk tanítványainknak, hogy számukra is az igazi öröm az, ha önzetlenül
tudnak másoknak örömet szerezni. Természetesen a szeretet soha nem kívánja meg
tőlünk, hogy a rosszban részt vegyünk, hogy bűnt kövessünk el.
Hittanfüzetbe

6. óra
(dátum)
5. Jézus követésének feltételei
Mindent megteszek, amit Jézus tőlem kíván!






7. óra: 6. Jézus Isten Országának királya
Bibliai források
Jn 18,33-37. Jézus Pilátus előtt Isten országa királyának vallja magát.
Nevelési cél
Mennyei Atyánk, legyen meg a Te akaratod!
Oktatási cél
Jézus Krisztus Király, aki szeretetével uralkodik
Az új anyag feldolgozása
Isten országa nem határokkal körülvett terület, mint a földi országok, hanem ott van,
ahol akaratát önként teljesítik az emberek. Erről szólnak Jézus példabeszédei. Milyen jó
lenne, ha az emberek megtartanák Isten törvényeit. Nem lenne…
Mennyei Atyánk teremtett minket, Ő adott nekünk embereknek értelmet és szabad
akaratot, Ő hívott meg az örök életre, Ő tudja, mi jó nekünk. Ő tiszteletben tartja
szabadságunkat, ezért el kell tudni viselni embertársainkat.
Isten országának királya Jézus Krisztus, aki nem emberi erővel, erőszakkal, hanem
szeretetével uralkodik azok felett, akik készek neki engedelmeskedni.
Szempontok az új anyaghoz
Az első osztályos anyagban már szó volt Krisztus királyságáról. Ezzel az ismétléssel kell
megerősítenünk, hogy bízzunk Mennyei Atyánk jóságában, gondviselő szeretetében.

Megjegyzések
Ez a lecke alkalmat ad arra, hogy a Miatyánk imádságot alaposan átgondoljuk és
megbeszéljük tanítványainkkal.
Hittanfüzetbe

7. óra
(dátum)
6. Jézus Isten Országának királya
Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
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8. óra: 7. Akik hittek Jézus Krisztusban
Bibliai források
Mt 16,13-16. Kinek tartják az emberek az emberfiát?
Nevelési cél
Minél jobban ismerjük meg Jézust, hogy őszintén higgyünk Benne!
Oktatási cél
Mit tudtak az apostolok Jézusról, mit jelent Jézusban hinni?
Az új anyag feldolgozása
Jézus már sok csodát tett, sok mindenről beszélt az embereknek, egyre többen
felismerhették, hogy Ő, aki valóságos ember, mégis több: Jézus valóságos Isten.
Nemcsak szemével lát az ember, hanem az eszével és a szívével is. Szemünkkel látjuk az
embereket és a dolgokat. Eszünkkel látjuk be, mi igaz és mi nem. A szívünkkel látjuk meg a jót, azt,
hogy valaki szeret minket. Akik Jézust látták, szemükkel az embert látták, eszükkel azt is
beláthatták, hogy Jézus aki csodákat tesz nemcsak ember, hanem Isten is. Szívükkel pedig azt is
meglátták, hogy szereti őket. Aki így látja Jézust, arról mondjuk, hogy hisz Jézus Krisztusban.

A hit Isten ajándéka, amit el kell fogadnunk, készeknek kell lennünk, hogy Jézus
tanítása szerint alakítsuk az életünket.
Hiszek Jézus Krisztusban! Elfogadom, hogy Ő Isten Fia, a második isteni személy!
Hiszek Jézus Krisztusnak! Elfogadom tanítását, rábízom az életemet, követem!
Szempontok az új anyaghoz
Hitoktatásunk célja a hitébresztés és a hit növelésének segítése. Most érkeztünk el
arra a pontra, amikor a gyerekeknek már elég ismeretük van ahhoz, hogy tudatosítsuk
bennük, mit jelent hinni Istenben és Jézus Krisztusban.
Ennek az ébredő és növekvő hitnek fontos eleme az imádságos lelkület, hogy ne
csak „értsék”, hanem átéljék, hogy ők hisznek Jézus Krisztusban.
Az Anyaszentegyház úgy adja tovább Jézus tanítását, hogy hűségesen őrzi az
apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást. Hitünk alapja Egyházunk kétezer
éves tanúságétele.
Megjegyzések
A hit „akadálya” lehet az alapvető ismeretek hiánya, az Isten törvényeivel össze nem
egyeztethető életmód. Igen sok esetben hitproblémákhoz vezethet, ha valaki elvált és
újra házasodott, és már nem tud bízni Isten irgalmában.
A gyerekek jelentős része családjában nem hívő, hitetlen, esetleg hittel ellenséges
környezetben él, ezért nagyon tapintatosan kell beszélnünk a hit kérdéseiről. A gyerekek
kérdéseire ilyenkor jóhiszemű választ kell adnunk. Pl. „Ha apukád, anyukád
gyerekkorában igazán megismerte és megszerette volna Jézust, akkor most ő is
bizonyára hívő ember lenne.”
Érdekes volt egy apuka válasza, aki nem élt hite szerint, de ragaszkodott gyermeke vallásos
neveléséhez. Azt mondta: „Tudom, hogy másként kellene élnem, de a gyerekemnek akkor is meg
akarom adni, ami neki jó, ha én nem élek hitem szerint.”

Hittanfüzetbe

8. óra
7. Akik hittek Jézus Krisztusban
Én hiszek Jézus Krisztusban!






(dátum)
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9. óra: 8. Isten a mi Atyánk,
aki gyermekeivé fogad minket
Bibliai források
1Jn 3,1-2. János apostol: Isten szeret minket, gyermekei lehettünk.
Nevelési cél
Mindig legyünk Isten kedves gyermekei!
Oktatási cél
Mi történt, amikor megkereszteltek, miért jó Isten gyermekének lenni?
Az új anyag feldolgozása
„Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten fiainak hívnak, és
azok is vagyunk.” (1Jn 3,19 Mi a keresztségben lehetünk Isten gyermekeivé. Jó nekünk,
hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy Jézus örök életre vezet minket.
Az istengyermeki- kegyelmi élet, élet Isten szeretetében, aki megjelölt magának. Ez
az élet azt jelenti, hogy Isten bennünk lakik, megszentel és vezet minket. Ő rendezi be
lelkivilágomat, úgy akarok élni, gondolkodni, beszélni és cselekedni, ahogy azt Jézus
akarja. Földi életünket a szüleinktől kaptuk, kegyelmi életünket Mennyei Atyánktól.
Mennyei Atyánk földi életünk után mindnyájunkat hazavár mennyei Országába. Azért
ad nekünk istengyermeki életet, hogy eljussunk az örök életre, és örökké boldogan
élhessünk.
Szempontok az új anyaghoz
A keresztség szentségéről nem kell mindent elmondanunk, ebben a korban elég,
Jézus jelével megjelölt minket a keresztelő pap, azóta Isten gyermekei vagyunk. A
keresztség szentségének további részletei, hogy a keresztség eltörli bűneinket stb. csak
a későbbi hitoktatás során kerülnek majd szóba.
Mit jelent, hogy Isten bennünk lakik? Egy lakás gazdája úgy rendezi be lakását,
ahogy ő akarja. Mi emberek, akik tudunk magunknak parancsolni, azon gondolkozunk,
amin akarunk, azt mondjuk, amit mondani akarunk, azt tesszük, amit mi akarunk, és
nem tesszük, amit nem akarunk, gazdái vagyunk önmagunknak. Amikor a
keresztségben fogadalmat teszünk, hogy Jézus tanítása szerint élünk, akkor „átadjuk”
magunkat Jézusnak, és attól kezdve úgy gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk,
amint azt az Úr Jézus kívánja, Ő a mi „gazdánk”.
Megjegyzések
Vannak, akiket valami okból nem kereszteltek meg kiskorukban, őket az elsőáldozási
felkészítés során kell felkészítenünk a keresztségre.
Tisztáznunk kell, hogy minden ember Isten gyermeke abban az értelemben, hogy Isten minden
embert szeret, és minden embert üdvözíteni akar. Azok, akik megismerve az Úr Jézus tanítását és
azt egész életükkel viszonozni akarják, azok a keresztség szentségében nyerik el az istengyermeki-,
kegyelmi életet. Természetesen keresztség nélkül is lehet valaki Isten kedves gyermeke, ha mindent
megtesz, ami tőle telik, amire lelkiismerete figyelmezteti és készteti.

Hittanfüzetbe

9. óra
(dátum)
8. Isten a mi Atyánk, aki gyermekeivé fogad minket
Jó nekem, hogy Isten gyermeke lehetek!
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10. óra: 9. Istengyermeki életünk
Bibliai források
Mt 7,21. Nem mindenki jut be a mennyek országába. Csak az, aki mennyei Atyám
akaratát teljesíti.
Nevelési cél
Szeressük az Istent, és szeressük embertársainkat!
Oktatási cél
Amit az istengyermeki, kegyelmi életről tudnunk kell
Az új anyag feldolgozása
Keresztény hitünkből az következik, hogy nemcsak elfogadjuk Isten üzenetét, hanem
akaratát is teljesítjük. Isten az ő akaratát, atyai jó tanácsait, amelyekkel el akar vezetni
bennünket az örök életre, a Tízparancsolatban fogalmazta meg. Az Úr Jézus tanított
meg arra, hogy ezeket a parancsokat a főparancs szellemében kell teljesítenünk.
Mennyei Atyánkat mindennél és mindenkinél jobban szeretjük: teljesítjük parancsait,
és őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg. Akkor szeretjük igazán
magunkat, ha Jézust követve mindent megteszünk lelkünk üdvösségéért.
Mennyei Atyánk minden embert szeret, ezért nekünk is mindenkit szeretnünk kell,
akikkel naponta találkozunk. Még ellenségeinket is szeretnünk kell, a rosszat is jóval
viszonozva. Erre Jézus adott nekünk példát a kereszten.
Szempontok az új anyaghoz
A lecke feldolgozásnak alapja, hogy belássuk: Mennyei Atyánk jobban tudja, mint mi,
hogy mi jó nekünk. Ő szeret minket, s javunkat akarja, akkor is, ha nehéz dolgot kíván
tőlünk. Az elkényeztetés nem szeretet. Minél többre becsülök valakit, minél jobbat
akarok neki, annál többet követelek tőle, hiszen ez válik javára.
A szeretet sorrendje: Első az Isten, a mi teremtő Atyánk! Ami igazán jó, azt mind
Tőle kaptuk, Neki köszönhetjük, Ő tervezte, hogy az emberek boldogan tudjanak élni,
de ehhez meg kell tartani az Ő tervének „utasításait”. Mennyei Atya jobban szeret
minket, mint a legjobb édesapa vagy édesanya. Már azt is neki köszönhetjük, ha nekünk
jó szüleink vannak.
A szeretet sorrendje felnőtt emberek között: első a házastárs, ezt követően együtt
kell szeretni gyermekeiket (leendő házastársukkal együtt), ezt követően kell szeretniük
saját és házastársuk szüleit, ezt követik a testvérek és a többi rokonok.
Isten törvényeinek minden engedelmeskedik, Ő egyedül nekünk adott szabad
akaratot, hogy megismerve terveit, önként megtegyük, amit tőlünk kíván. A felebaráti
szeretet parancsával Mennyei Atyánk azt kívánja tőlünk, hogy gondviselő szeretetének
eszközei legyünk.
Akkor mondhatjuk, hogy minden embert szeretünk a világon, ha kivétel nélkül
szeretjük mindazokat, akikkel naponta találkozunk.
Az ellenségszeretet alapja, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar, ezt tanítja
nekünk az Úr Jézus, erre adott példát egész életével, szenvedésével és
kereszthalálával. Az ellenségszeretet jó akarat, a rosszat nem hagyom jóvá, nem
segítem, hanem jóval viszonzom.
Megjegyzések
A felebaráti szeretetről és az ellenségszeretetről ismételten kell a gyerekekkel
beszélgetnünk, de nem elméleti fejtegetéseket boncolgatva, hanem az ő mindennapi
életükben felmerülő problémáik megbeszélésével, hogy segítsük őket azok helyes
kezelésében és megoldásában. Természetesen nagyon fontos a diszkréció, mert ha a
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gyerekek megérzik katekétájuk őszinte szeretetét, akkor még a legbizalmasabb családi
problémáikat is elmondják nekünk. Ezért szükség esetén négyszemközti beszélgetésre
is alkalmat kell adnunk nekik.
Hittanfüzetbe

10. óra
(dátum)
9. Istengyermeki életünk
Arról ismerni meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy
Isten és embertársaink szeretetében élünk.






11. óra: Áttekintés: Jézus minket is hív
Bibliai források
Mt 11,28-30. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és meg vagytok
terhelve: én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívű, s így nyugalmat találtok lelketeknek. Az én igám édes,
az én terhem könnyű.
Nevelési cél
Legyünk Jézus követői az örök életre vezető úton!
Oktatási cél
Mit kíván Jézus követése tőlünk a mindennapi életben
Az új anyag feldolgozása
Jézus azért jött közénk, hogy elvezessen az örök életre. Jézus tanítása, az örömhír
minden embernek szól!
A bűn Isten szeretetének elutasítása. Jézus azt tanítja, hogy szeressük Istent, és
szeressük embertársainkat.
Jézus Isten Országának királya, hiszek benne, Isten törvényei szerint akarok élni.
Akkor lettem Isten gyermeke, Jézus Egyházának tagja, amikor megkereszteltek.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a témakör lényegében az előző évben tanultaknak áttekintése, elmélyítése, hogy
tudatosítsuk, milyen jó, hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy Jézus minket is követésére
hív. Ez késztessen arra, hogy tudatosan alakítsuk életünket Jézus tanítása szerint.
Megjegyzések
A témakör áttekintésénél se feledkezzünk meg arról, hogy a legfontosabb feladatunk,
hogy a gyerekek egyre jobban megszeressék Jézust, és örömmel kövessék.
Hittanfüzetbe

11. óra
Jézus minket is hív
Örülök, hogy Jézus engem is meghívott!






(dátum)
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2. témakör: Jézus testvérünkké lett
Előzetes szempontok és megjegyzések a 2. témakör anyagához
Karácsony táján minden évben szó van valamiképpen Jézus születéséről, a
megtestesülés misztériumáról. Ebben az évben fontos szempont az Úr Jézus
születésével kapcsolatos események megbeszélése során annak megéreztetése, hogy
Jézus nem kitalált mesehős, hanem valóságos történelmi személy, akiről tudjuk, hogy
mikor és hol élt. Ahhoz, hogy Jézusra valóban rá merjük bízni az életünket fontos, nem
tudatosan, de elfogadjuk: Ő valóban testvérünkké lett, aki itt élt közöttünk.
A témakör tanítása során vegyük figyelembe azokat a szempontokat és megjegyzéseket, amit az első év második
témakörével kapcsolatban leírtunk.

12. óra: 10. Az ország, ahol Jézus élt és tanított
Bibliai források
Lk 2,1-4. József és Mária a népszámlálás miatt Betlehembe költözik.
Mt 2,13-15. 19-23. A bölcsek látogatása után József családjával Egyiptomba
menekül. Miután Heródes meghalt, visszatért Izrael földjére, és Galilea vidékére
költözött. Odaérve Názáret városában telepedett le.
Lk 3,1-3. 23. Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Poncius
Pilátus volt a helytartó Keresztelő János bejárta a Jordán vidékét és bűnbánati
keresztséget hirdetett. Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elment Jánoshoz,
megkeresztelkedett, majd elindult tanító útjára.
Nevelési cél
Tudatosítsuk tanítványainkban, hogy Jézus valóságos történelmi személy!
Oktatási cél
Amit Jézus koráról és életének körülményeiről tudnunk kell
Az új anyag feldolgozása
Nézzük meg a könyvben található térképet és szentföldi képeket. Itt élt, tanított
Jézus, itt feszítették keresztre, és itt támadt fel. Innen indultak el az apostolok Jézus
örömhírének terjesztésére. Jézus élete legfontosabb eseményeinek helyszínein ma is
vannak imádkozó zarándokok, és láthatjuk az egykori kápolnák és templomok romjai
fölé épített templomokat, bazilikákat.
Szempontok az új anyaghoz
Ezen az órán az Úr Jézusról szerzett eddigi ismereteinket összefoglalva megnézzük azokat a
szentföldi képeket, ahol Jézus kétezer évvel ezelőtt élt és tanított. A gyerekeknek még nincs
történelem szemlélete, de a mesét meg tudják különböztetni a valóságtól. Az Úr Jézus nem
mesehős, nem varázsló, hanem valóságos ember, aki egy földrajzilag pontosan meghatározható
helyen született és élt. Ha van rá lehetőségünk, érdemes néhány képet kivetítenünk Názáretről, az
Angyali Üdvözlet bazilikáról és a benne lévő barlangról. Igen, itt lett a Fiúisten emberré, amint erre az
oltár alatt lévő kő is emlékeztet.

Megjegyzések
A gyerekeknek nem kell előadást tartanunk a Szentföld történetéről, de meg kell érezniük, hogy
számunkra is milyen fontos az Úr Jézus földi működésének helye, ahol mi is Jézus lába nyomába
léphetünk. Ma Izraelnek nevezik azt az országot, ahol a választott nép élt. Jézus korában ez a terület
a római Birodalom egyik tartománya volt. Jeruzsálemben ma is láthatjuk az egykori salamoni templom
maradványait.

A szentföldi zarándokhelyek képei bemutatásának célja az is, hogy a gyerekek
számára ismerősek legyenek ezek a szent helyek.
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Hittanfüzetbe

12. óra
(dátum)
10. Az ország, ahol Jézus élt és tanított
A Szentföld Jézus Egyházának születési helye.






13. óra: 11. Az angyali üdvözlet –
Mária Isten legkedvesebb leánya
Bibliai források
Lk 1,26-38. Máriának Isten angyala hírül adja, hogy ő lesz Jézus édesanyja.
Nevelési cél
Tiszteljük az Úr Jézus édesanyját!
Oktatási cél
A Szűzanyával kapcsolatos ismeretek bővítése. – A Fiúisten a Szentlélek erejéből lett
emberré.
Az új anyag feldolgozása
Mária igent mondott Isten tervére: „Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem
szavaid szerint.” (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.
Máriát Mennyei Atyánk már születése előtt kiválasztotta és megajándékozta
különleges kegyelmeivel, hogy Fiának méltó édesanyja legyen.
Mária az angyaltól megtudta, hogy rokonának Erzsébetnek is fia fog születni, ezért
meglátogatta. Erzsébet fia volt Keresztelő Szent János.
Mária életének egyes eseményeit külön is megünnepeljük.
Szempontok az új anyaghoz
Ezek a leckék a karácsonyi készület időben adnak megfelelő hitoktatási témát.
Jézus szüleiről már az előző évben is tárgyaltunk. A Mária ünnepek tárgyalása
alkalmat ad arra, hogy a Szűzanyára vonatkozó legfontosabb ismereteinket
összefoglaljuk.
Megjegyzések
A Mária ünnepek magyar nevei népi elnevezések, sok ember számára nem világos,
hogy mikor mit is ünneplünk.
Hittanfüzetbe

13. óra
(dátum)
11. Az angyali üdvözlet. – Mária Isten legkedvesebb leánya.
Jézus édesanyját az angyalok szavával így köszöntjük:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!
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14. óra: 12. Szent József, a Szentcsalád őre
Bibliai források
Mt 1,18-25. József Isten angyalától tudja meg, mi Isten terve Máriával, és mi lesz az
ő feladata.
Nevelési cél
Készségesen teljesítsük Isten akaratát! – Tiszteljük Szent Józsefet!
Oktatási cél
Isten terve Szent Józseffel.
Az új anyag feldolgozása
Isten Szent Józsefet választotta ki, hogy a Szentcsalád őre legyen. Ezért üzente meg
neki: „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. (Mt 1,18-25) Mi is mindig készségesen teljesítsük Isten akaratát.
Szent József a jó halál védőszentje. Halálának körülményeit nem ismerjük, de biztos,
hogy Jézus és Mária mellett fejezte be földi életét. Jézusnak voltak rokonai, de nem
voltak testvérei.
Szempontok az új anyaghoz
Szent József szerepével kapcsolatban még hívő emberek körében is sok jámbor
félreértéssel találkozunk. Érdemes ezért újra áttekintenünk mindazt, amit erről az első
osztályos könyvvel kapcsolatban megbeszéltünk.
Akkor szolgálunk Istennek, akkor teljesítjük Isten akaratát, ha az ő szándékai szerint
teljesítjük kötelességeinket otthon és az emberek között.
Megjegyzések
Tanítványaink jelentős része nem hívő környezetben él, olyan emberek közt, akik
nem hisznek Istenben, így Máriának Istentől kapott ajándékait sem fogadják el. Ahogy
sem az Úr Jézus, sem Szűz Mária, sem Szent József soha nem beszéltek, főleg nem
vitatkoztak ezekről a kérdésekről, mert az akkori emberekben fel sem merültek azok.
Csak a jámbor hagyomány egy része tartotta Szent Józsefet idős embernek, akik nem
gondoltak arra, hogy igencsak furcsa gondolatok ébrednek az emberekben, ha azt
látják, hogy egy fiatalasszonynak idős embertől születik gyermeke.
A Szentcsalád az emberek szemében ugyanolyan család volt, mint minden más
tisztességes ember családja.
Szent József, mint a Szentcsalád őre, egyben Jézus Egyházának is őre.
Hittanfüzetbe

14. óra
(dátum)
12. Szent József, a Szentcsalád őre
Mindig készségesen teljesítsük Isten akaratát!
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15. óra: 13. Jézus születése, Karácsony
Bibliai források
Lk 2,1-7. Jézus Betlehemben született kétezer évvel ezelőtt.
Nevelési cél
Jézus kedvéért örömmel vállaljunk minden áldozatot!
Oktatási cél
Amit az Úr Jézus születésének körülményeiről tudunk. – Jézus születésének
ünneplése
Az új anyag feldolgozása
Jézus több mint kétezer évvel ezelőtt született Betlehemben. Jézus születését
karácsonykor ünnepeljük, bár születésének pontos napját nem ismerjük.
A kis Jézus első látogatói a betlehemi pásztorok voltak, akik az angyalok üzenetéből
tudták meg, hogy Betlehemben megszületett a Megváltó.
Jézusban Isten szeretete emberi szeretetté lett. Az Isten Fia emberré lett, hogy mi
emberek Isten gyermekeivé lehessünk. Jézus „hivatalosan” születése után a nyolcadik
napon kapta a Jézus nevet. Ezután, amikor 40 napos volt, elvitték Jeruzsálembe, hogy
áldozatot mutassanak be érte a templomban.
Szempontok az új anyaghoz
Karácsony és a liturgikus év ünnepeinek tárgyalása alkalmat ad arra, hogy az Úr
Jézus életére vonatkozó legfontosabb ismereteinket összefoglaljuk. Születésének
időpontját nem jegyezték fel, sokáig nem is ünnepelték, mert nem ez a legfontosabb,
amit Jézusról tudni kell. Jézus személye misztérium, születésének körülményeiről
keveset tudunk.
A karácsonyi ajándék, akit nekünk a Mennyei Atya adott, Jézus. Ezért karácsony az ajándékozó
szeretet ünnepe. Mindig az kap ajándékot, akinek a születésnapja van. Karácsonykor Jézus
születését ünnepeljük, aki azt mondta, bármit tesztek valakinek, akár a legkisebbek közül, azt nekem
teszitek. Ezért karácsonykor úgy ajándékozzuk meg Jézust, hogy kedvéért másokat
megajándékozunk, egymásnak kedves meglepetést szerzünk.

Megjegyzések
Nem a katekéta feladata, hogy Jézus születésével kapcsolatban felmerülő biológiai kérdéseket
tisztázza. Az ő születése ugyanolyan csoda, mint amikor feltámadása után a zárt ajtókon keresztül,
azoknak sérelme nélkül megjelent tanítványainak.
Mi hogyan ünnepelünk, hogyan ünnepeljünk karácsonykor? A gyerekek mondják el, hogyan szoktak karácsonykor
ünnepelni, és adjunk nekik ötleteket. Gyakoroljuk a karácsonyi énekeket, hogy a gyerekek egyedül is el tudják énekelni
azokat. Karácsonykor Jézus nevében ajándékozzuk meg egymást. Ne mondjunk le az igazságról, hazugság nélkül is lehet
meglepetés és boldog karácsony, és nem veszti el hitelét sem a katekéta, sem a szülő, és nem kerül veszélybe a gyermek
hite sem, amikor társai azt mondják, hogy nincs Jézuska,. A karácsonyi „Jézuska-mese” veszedelmes hazugság. Egy kétes
illúzió kedvéért megfosztják a gyermeket a Jézus nevében való ajándékozás örömétől. Ráadásul saját hitelét és
gyermekének a hitét ássa alá az a szülő, aki Jézussal kapcsolatban ilyen „kegyes” hazugságra, mesére képes. Hogyan
vegye akkor komolyan, amit szülei Jézusról és a hitről máskor beszélnek?

Hittanfüzetbe

15. óra
(dátum)
13. Jézus születése, Karácsony
Mennyei Atyánk ajándéka, hogy elküldte hozzánk Szent Fiát!
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16. óra: 14. Jézus minden ember Megváltója
Bibliai források
Mt 2,1-12. A napkeleti bölcsek látogatása.
Nevelési cél
Hittel valljuk: Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember!
Oktatási cél
A Mennyei Atya Jézust minden emberhez küldte
Az új anyag feldolgozása
Vízkereszt napján a napkeleti bölcsek látogatását ünnepeljük. A választott nép
Megváltót várt, Messiás királyt, akiről a próféták is jövendöltek, ezért keresték Őt
Jeruzsálemben. A bölcseket Isten kegyelme indította el a Megváltó keresésére, de mire
odaértek és megtalálták a kis Jézus már egy éves lehetett. Szent József Betlehemben
talált munkát és lakást, ezért nem mentek vissza Názáretbe. A bölcsek látogatása után
Heródes király ezért ölette meg a két événél fiatalabb fiúgyerekeket. A Szentcsaládot
egy angyal figyelmeztette, ezért menekültek Egyiptomba. Onnan csak Heródes halála
után tértek haza, de akkor ismét Názáretbe költöztek. Jézus itt élt, nevelkedett és
dolgozott 30 éves koráig.
Amikor Jézus 12 éves lett szüleivel elzarándokolt a jeruzsálemi templomba, de
amikor szülei haza indultak, Ő még ott maradt. Amikor harmadnap megtalálták Mária
ezt mondta: Látod, atyád és én bánkódva kerestünk.” – „Miért kerestetek? Nem
tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” – Igen, az Úr Jézus egyetlen személy, aki
valóságos Isten és valóságos ember. Ennek ő egész életében tudatában volt, de
fellépése előtt nem beszélt róla.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke is az Úr Jézus fellépése előtti életének áttekintése, Jézus személye
misztériumának megsejtése. Ez a fő mondanivalója a 12 éves Jézusról szóló
evangéliumi részletnek is.
Megjegyzések
A gyerekeknek ebben az életkorban nincs történelemszemléletük, és nem érzik a
történelmi távlatokat, de az előbb-utóbb fogalmát megértik. A választott nép Ábrahám
családjából származott. Sok-sok év telt el addig, amíg ez a család nagy néppé fejlődött,
amikor Mennyei Atyánk kiválasztotta Mózest és szövetséget kötött népével. További
sok-sok év után küldött Isten prófétákat választott népéhez és lett Dávid a választott nép
királya. Neki ígérte meg Isten, hogy az ő családjából fog születni a felkent, a Messiás.
Ez az ígéret teljesedett be Jézusban, aki nemcsak a választott népet, hanem minden
embert el akar vezetni Isten országába. Ő a mi Megváltónk, aki megszabadít bűneinktől,
Ő a mi Üdvözítőnk, aki elvezet az örök életre.
Hittanfüzetbe

16. óra
(dátum)
14. Jézus minden ember Megváltója
Jézus egyetlen személyben valóságos Isten és valóságos ember.
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17. óra: Áttekintés: Jézus testvérünkké lett
Bibliai források
Mt 13,53-56. Jézus visszament lakóhelyére. A helybeliek meglepődve kérdezgették:
„Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatévő ereje? Nem az ács fia ez? Anyja
nem Mária? Testvérei is itt élnek köztünk? Honnan vette hát mindezt?
Nevelési cél
Hittel szemléljük a megtestesülés titkát!
Oktatási cél
Amit Jézusról kortársai tudhattak, és amit mi tudhatunk
Az új anyag feldolgozása
Az ország, ahol Jézus élt.
Jézus életének fontosabb helyszínei ma zarándokhelyek.
A keresztény időszámítás kezdete Jézus születése, de pontos időpontját nem tudjuk.
A Szentcsalád élete, Jézus rokonai és ismerősei.
Szempontok az új anyaghoz
A vasárnapi evangéliumok Jézus életének és tanításának egy-egy nevezetesebb
részletét tárják elénk. Az Úr Jézus azonban valóságos ember is volt, akinek nemcsak
fellépéséig volt hétköznapi élete. Ebben a fejezetben Jézus történelmi valóságának
tudatát alapozzuk meg a gyermekekben, ezt szolgálják a szentföldi képek, a térképek
és az időszámítás kérdései.
Az Úr Jézus személye misztérium, Ő az Isten Fia, aki emberi természetet, testet és
lelket vett magára. Valóságos emberségét kortársai megtapasztalhatták, isteni mivoltát
pedig szavaival és tetteivel tette nyilvánvalóvá. Akik nem hisznek Istenben, azok
próbálják az Úr Jézust, mint embert úgy beállítani, mintha csak különleges képességű
tanító lett volna, akinek a csodái nem is voltak igazi csodák. Róla olvashatjuk az Apostol
leveleiben: „Ő, isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak,
amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve, kiüresítette önmagát, és
hasonló lett az emberekhez.” (Fil 2,6-7) „Tulajdon Fiát küldte el a bűn miatt a bűnös
testhez hasonló alakban, hogy elítélje a testben lévő bűnt.” (Róm 8,3) „Főpapunk
ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk
hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el.” (Zsid 4,15)
Megjegyzések
A liturgikus évvel kapcsolatban ismételten beszélnünk kell arról, hogy Jézus életének
és ünnepeinek egymás utánja nem jelenti a történelmi egymás utániságot. A napkeleti
bölcsek látogatását pl. 12 nappal karácsony után ünnepeljük, de akkor már Jézus elmúlt
egy éves, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját pedig 40 nappal születése után
ünnepeljük, amikor valóban 40 napos volt Jézus.
Hittanfüzetbe

17. óra
(dátum)
Jézus testvérünkké lett
Jézusban Isten szeretete emberi szeretetté lett.
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3. témakör: Jézus a mi tanítónk
Előzetes szempontok és megjegyzések a 3. és a 4. témakör anyagához
Ez a két témakör Jézus személyének misztériumának megsejtésében visz tovább,
akit a Mennyei Atya küldött. Jézusnak van hatalma arra, hogy minket tanítson, van
hatalma arra, hogy jó pásztorként megszabadítson bűneinktől, és van hatalma arra,
hogy minket testével és vérével táplálva elvezessen az örök életre. Ebben a két
témakörben a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz szükséges hitismereteket
alapozzuk meg, és „közelebb” visszük őket Jézushoz, aki szeretetből jött közénk, aki
nekünk is megbocsát, aki nekünk örök életet akar adni.

18. óra: 15. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik
Bibliai források
Mt 3,16-17. Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből, mire megnyílt
neki az ég, és látta, hogy Isten Lelke galamb képében leereszkedik, és rászáll. Akkor a
mennyből ez a szózat hangzott: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.”
Nevelési cél
Hallgassunk Mennyei Atyánk üzenetére, életünkkel legyünk Jézus tanúi!
Oktatási cél
A Mennyei Atya akaratából az Úr Jézus mindenben közösséget vállalt velünk
Az új anyag feldolgozása
Jézus nyilvános működését azzal kezdte, hogy a Jordánhoz ment, ahol János
megkeresztelte. János látta, hogy Isten Lelke galamb képében leereszkedik, és rászáll,
és hallotta az Atya szavait: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. (Mt 3,17)
Keresztelő János, aki mint próféta előre megmondta, hogy hamarosan itt lesz a
megváltó, Jézus tanúja lett, és azt mondta: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a
világ bűnét… ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom róla: Ő az
Isten Fia.” (Jn 1,29-34)
Az evangéliumokban többször is olvashatjuk, hogy Jézus sokszor imádkozott
félrevonulva. Most, nyilvános működését kezdve 40 napra vonult el a pusztába
imádkozni és böjtölni. A gonoszlélek csak sejtett valamit, ezért megpróbálta Jézust is
megkísérteni, hazugságaival elcsábítani, de kudarcot vallott.
A gonoszlélek mindenkit megpróbál megkísérteni, hogy eltérjünk Jézus követésének
útjáról. Bűnre csábíthat minket rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet,
amelyben élünk, és maga a gonosz lélek is, aki csábító gondolatokat próbál eszünkbe
juttatni.
Szempontok az új anyaghoz
Jézus nyilvános működését azzal kezdte, hogy elment keresztelő Jánoshoz, és bár
teljesen bűntelen volt, beállt a bűnösök közé, közösséget vállalt velünk.
Az Úr Jézust addig az emberek közönséges embernek tekintették, csak fokozatosan
ismerték fel, hogy Ő nemcsak Isten nevében beszélő és csodákat tevő próféta, hanem
valóban Isten. Mi is így vagyunk, az Úr Jézusról alkotott fogalmunk, képünk nekünk is
fokozatosan fejlődik és alakul. A gyermekek katekézisének is ezt kell szolgálnia.
Ennek a leckének a feladata az is, hogy a kísértés, a bűnre csábítás fogalmát
megalapozzuk. Végső soron minden kísértés mögött a gonoszlélek, a hazugság atyja
áll, aki azonban soha nem fedi fel magát, másokat használ fel céljai elérésére. Jézus
megkísértése alkalom arra, hogy rámutassunk a kísértés hazugságára. Amit a kísértő
ígér, az nem valósul meg, nem ő a világ ura, csak azok felett rendelkezik hatalmával,

85

akik alávetik magukat akaratának. A pillanatnyi jó ára az a sok baj és szenvedés, amit
az emberek napról-napra elszenvednek.
Az önnevelés első lépései: odafigyelek Jézus tanítására, kedvéért fegyelmezem
magamat.
Megjegyzések
Az Úr Jézus megismerésének „egymásutánja”: valóságos ember (nem kitalált
mesehős), Ő valójában Isten küldötte, aki csodáival igazolja küldetését, de Ő több mint
próféta, hiszen egy személyben valóságos Isten, aki egylényegű az Atyával.
Jézus külsejét tekintve is egy volt az emberek közül. (Vö. Fil 2,7) 30 éves koráig
ugyanúgy egyszerű kenyérkeresőként dolgozott, mint bárki más. Nehéz testi munkát
végzett, ácsmester volt. (Mk 6,3) Teljesen beleilleszkedett családja, hazája, Názáret
életébe. Nyilvános fellépéséig nem is sejtették, hogy ő a Messiás. Emberi életének
legszebb kibontakozása a tökéletes szeretet volt: életét adta övéiért.
Amikor elkezdte tanítói működését, gyalogosan járta az országot. Többször éjjel-nappal tanított
és emberekkel foglalkozott. Egész megjelenése roppant energiát sugárzott. Erő és biztonság áradt
belőle, ezt mindenki megérezte. Tanítása egyszerű és szemléletes. Amit tanított, azt életében meg is
valósította. Mindenben az Atya akaratát teljesítette. Soha nem tévesztette szem elől a célt, amiért
jött. A szenvedés idején sem ingott meg, pedig akkor még övéi is elhagyták, sőt Júdás el is árulta.

Jézus Isten küldöttje volt. Sok szemtanúja volt csodáinak, amelyekkel igazolta
küldetését. A zsidó hatóságok hivatalosan is kivizsgáltak egyik csodáját, amikor a vakon
született embert meggyógyította. Ennek ellenére nem hittek benne. (Vö. Jn 9,1-41)
Egyik legnagyobb csodája barátjának, Lázárnak a feltámasztása volt. Ekkor határozták
el végleg ellenségei, hogy megölik. (Vö. Jn 11,1-53)
Nemcsak tanítványai, hanem ellenségei is megértették, hogy Jézus Isten Fiának
tartja magát. De nem hittek benne és ezért üldözték. Azzal vádolták, hogy „Istent is
Atyjának mondta, és ezzel egyenlővé tette magát Istennel.” (Jn 5,18.) Végül ezért ítélték
halálra. A halál azonban nem élete végét, hanem győzelmes új élete kezdetét jelentette.
Isteni erejével legyőzte a halált és feltámadt. Követői életük árán is megvallották
meggyőződésüket: Jézus Krisztus valóságos Isten!
Amit Jézus tanít nekünk, az a Mennyei Atya tanítása. „Én nem magamtól beszéltem,
hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta meg, mit mondjak, és mit hirdessek.
Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.” (Jn 12,49-50)
Természetesen mindezt nem egyetlen óra vagy tanév alatt kell megtanítanunk,
hanem fokozatosan, évről-évre előre haladva Jézus ismeretében és szeretetében.
Hittanfüzetbe

18. óra
(dátum)
15. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik
A kísértést úgy győzhetjük le, ha mindjárt kezdetben ellenállunk,
és Jézus segítségét kérjük.
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19. óra: 16. Térjetek meg, higgyetek az örömhírben
Bibliai források
Mk 1,14-15. Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az
üdvösség jóhírében.
Nevelési cél
Életünkkel legyünk Jézus örömhírének, Isten megbocsátó szeretetének hirdetői!
Oktatási cél
A bűnbocsánat örömhíre.
Az új anyag feldolgozása
A 30 éves Jézus így kezdett tanítani: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek
meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében.” (Mk 1,15) A Názáreti zsinagógában így
tanított: „Az Úr küldött engem, hogy örömhírt vigyek… és hirdessem: elérkezett Isten
kegyelmének ideje.” - „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” (Lk 4,14-21)
Jézus első tanítványai közül hívta meg apostolait. Velük együtt ment el Kánában egy
menyegzőre, ahol megmutatta isteni hatalmát: csodával hitelesíti tanítását.
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. Isten azt üzente, hogy bűneink ellenére szeret minket, megszabadít
bűneinktől! Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk és eljussunk az örök
életre.

Szempontok az új anyaghoz
A mózesi törvényt 12 éves kortól kezdve kellett maradéktalanul megtartani, igazán
érett, felnőtt embernek azonban azt tekintették, aki már elmúlt 30 éves. Már tanító
működése kezdetén, amikor meghívták Kánában a menyegzőre nyilvánvalóvá vált, hogy
szavainak csodálatos ereje van, Ő az Isten Fia, akinek minden engedelmeskedik.
Mi emberek szabad akarattal rendelkezünk, Jézus azt kívánja tőlünk: hallgassunk szavára,
legyünk jobbá, és mint jó testvérek szeressük és segítsük egymást.
A kinyilatkoztatás Isten hiteles üzenete, amelyet csak közvetítői a próféták, végül Jézus által adott
nekünk. Üzenetét mindig jelekkel hitelesítette. Mennyei Atyánk természetesen bárkihez szólhat, akár
közvetlenül is, de soha nem fog olyant mondani vagy üzenni, ami ellenkezik Jézus tanításával, amit
Egyháza által nekünk tanít.

Megjegyzések
Jézus örömhírének elemei: Isten megbocsátja bűneinket.
A mai világ nem ismeri a megbocsátást, és aki nem hisz a megbocsátás lehetőségében, az
másoknak sem tud megbocsátani. Máskor pedig elnézi még a legsúlyosabb bűnöket is, ha azt
elvbarátai követik el. Sokszor nem is tartják bűnnek a bűnt, nem ismerik el saját bűnösségüket.
Amikor valami baj van, akkor mindig valaki más volt a rossz, mindig más a hibás. Mennyei Atyánk
megbocsátó szeretete nem jelenti a rossz jóváhagyását, hanem arra késztet, lássuk be hibánkat,
térjünk meg, tartsunk bűnbánatot. A bűnt mindig el kell ítélnünk, de a bűnöshöz irgalmasnak kell
lennünk, lehetőséget adva nekik és segítve őket, hogy jobbá tudjanak lenni.
Jézus örömhírének további elemei, hogy gyermekévé fogad, és már itt a földön meghív
országába, és földi életünk után hazavár az örök életre. Jézus örömhíre ezen elmeinek tárgyalása
azonban már nem ennek a leckének a feladata.

Hittanfüzetbe

19. óra
16. Térjetek meg, higgyetek az örömhírben
Isten szeret minket!






(dátum)
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20. óra: 17. Isten irgalmas, megbocsát nekünk
Bibliai források
Mt 18,23-35. Kérésedre elengedtem minden tartozásodat. Nem kellett volna neked is
megszánnod szolgatársadat, mint ahogy én megszántalak téged? – Így tesz mennyei
Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát felebarátjának.
Nevelési cél
Megbocsátással viszonozzuk Isten bűnbocsátó szeretetét!
Oktatási cél
Isten igazságossága és irgalmassága, Ő Szent és Jó
Az új anyag feldolgozása
Isten szent, igazságos és irgalmas. Szereti a jót, hozzá a bűnnek még az árnyéka
sem férhet. Ő azonban nemcsak igazságos, hanem irgalmas is. Igazságos, mert a jókat
megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti, amint azt ki-ki megérdemli. De Ő
ugyanakkor irgalmas is, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.
Akinek az Úr Jézus megbocsátott, annak Isten bocsátotta meg bűneit. A
megbocsátás öröme a jó pásztor öröme, hiszen Mennyei Atyánk nem azért teremtett
minket, hogy elítéljen, hanem azért, hogy örökké élhessünk boldog országában.
Szempontok az új anyaghoz
Igazságossága azt is jelenti, hogy amint Ő megbocsát nekünk, úgy nekünk is meg
kell bocsátani embertársainknak. Nem azért, mert megérdemlik, hanem azért, mert
Isten irgalmas hozzánk.
Mennyei Atyánk akaratából Jézus megbocsátotta az emberek bűneit, akik
gyógyulásukat kérték tőle. Nekünk is kérni kell, hogy gyógyítson meg minket és
bocsássa meg bűneinket.
Milyen jó, hogy szüleink megbocsátanak nekünk. Nem hagyják jóvá a rosszat, amit
tettünk, hanem alig várják, hogy észre térjünk, jobbá legyünk, és megjavuljunk. Aki
másoknak szívből meg tud bocsátani, az maga is megtapasztalja, hogy milyen öröm, ha
valakinek meg tudtunk bocsátani.
Mennyei Atyánk minden embert üdvözíteni akar, minden embert meghív a boldog
örök életre. Ezt a meghívást közvetíti nekünk az Úr Jézus, akit a bűnösök barátjának
neveztek.
Megjegyzések
A mai önző emberi gondoskodás az igazságosságot tartja a legfőbb törvénynek. Ezért ha valakit
valami méltánytalanság ér, azonnal elégtételt akarnak venni maguknak. Ez vezet el nemcsak az
emberek közötti veszekedéshez, hanem a népek közti háborúkhoz is. A földi életben igen sok olyan
helyzet van, amit igazságosság alapján nem lehet megoldani. Egy drága képet nem lehet úgy
igazságosan elosztani, hogy kettévágjuk. Hasonlóképp lehetetlen egymás mellett élő népek között
igazságos határt húzni, ha különböző nemzetiségű emberek laknak együtt, és akiknek gyermekei
egymással házasságot kötöttek.

Mindnyájan gyarló emberek vagyunk, minden jóra törekvésünk ellenére követünk el
kisebb-nagyobb hibákat, akarva-akaratlanul megbántjuk egymást. Ahhoz, hogy
békességben tudjunk élni, el kell tudnunk viselni egymást, kölcsönösen meg kell tudni
bocsátani egymásnak. Mennyivel más lenne az életünk, ha valóban meg tudnánk
bocsátani egymásnak. Nem lenne annyi felbomló család, magára maradt gyermek vagy
idős ember.
Mennyei Atyánk tudja, hogy a legfőbb törvény a szeretet. Ugyanakkor az önzetlen
szeretet nem jelentheti azt, hogy nézzék el hibáinkat, a helyett, hogy komolyan
törekednénk hibáink kijavítására.
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Hittanfüzetbe

20. óra
17. Isten irgalmas, megbocsát nekünk
Bocsássunk meg szívből egymásnak!




(dátum)



21. óra: 18. Boldogok,
akik a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
Bibliai források
Mt 22,2-3. Egy király, aki menyegzőt rendezett fiának, elküldte szolgáit, hogy hívják a
meghívottakat a menyegzőre.
Nevelési cél
Örüljünk, hogy Jézus által Mennyei Atyánk minket is meghívott az örök életre!
Oktatási cél
A mennyei boldogság fogalmának megsejtetése
Az új anyag feldolgozása
Jézus sokszor tanított a földi élet utáni örök életről. Példabeszédeiben ezt a mennyei
boldogságot a földi élet legnagyobb értékeihez és legtisztább örömeihez hasonlította. A
mennyei boldogság hasonlít az esküvői lakodalomhoz, ahol mindenki örül. Olyan, mint
amikor valaki nagy kincset talál. Mi teszi az embert boldoggá? Minden földi boldogság
részleges, bizonytalan vagy mulandó. Amit Isten szeretetéből földi életünkben
megtapasztalunk, az örök élet teljes boldogságának előíze. „Isten fiai vagyunk,
Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele
együtt meg is dicsőüljünk. Az a véleményem, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők
az eljövendő dicsőséghez, mely nyilvánvalóvá lesz rajtunk.” (Róm 8,15-17)
Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Jézus megígérte, majd
visszajön értünk. Az örök életben együtt leszünk Vele a mennyben, ahol Mennyei Atyánk
végtelen szeretete tesz minket boldoggá.
Szempontok az új anyaghoz
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az
örök életre. Az örök életre, az örök boldogságra való meghívottság ad értelmet az életünknek, hiszen
minden ember boldog akar lenni. Ez a legalapvetőbb és a legtermészetesebb vágyunk. Lényegében
mindent ezért cselekszünk. Az emberek különböző módon keresik a boldogságot, és sok mindennel
próbálkoznak, ami boldoggá teheti őket. Ezért a boldogság fogalma ismételten tisztázásra szorul.
Sokan úgy vélik, hogy a gazdagság, a siker, a hírnév, a jólét, vagy az élvezetek teszik boldoggá
az ember életét. Jézus korában a lakodalmi ünneplés volt az emberek közös örömének csúcsa. Ma
már egy lakodalomnak nincs olyan nagy jelentősége. Az információ áradat sok emberből kiöli az
érdeklődést, sokan nem tudnak rácsodálkozni Isten teremtett világára sem. A mai élet sokféle
szórakozási lehetőséget kínál, és az önző emberek már nem ismerik a szeretet, az egymásnak való
örömszerzés örömét. Ezért a mai emberek többsége mégsem boldog.

Jézusban megismertük Isten szeretetét. Az élő hitű emberek, akik Jézust követő
életet élnek, boldognak érzik magukat, még akkor is, ha sokat kell küszködniük és
szenvedniük, mert tudják, hogy jó úton járnak. A hatékony keresztény tanúságtétel
feltétele, hogy helyes fogalmunk legyen a feltámadás és az örök élet kérdéseiről, hogy
életünk döntéseiben valóban keresztény értékrendünk vezessen minket.
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Megjegyzések
Az Úr Jézus tanítása a királyi menyegzőről a megváltás misztériumáról szól. A
menyegzőt rendező király a Mennyei Atya, a fiú, akinek a menyegzőjére meghívja az
embereket maga az Úr Jézus, a menyegzős lakoma pedig az a szövetség, amellyel
Jézus életét adja értünk emberkért. A hasonlat megértéséhez szükséges, hogy magáról
a házasságról is helyes fogalmunk legyen. A házasságkötés, ami sok mai ember
számára csak „összebútorozást” jelent, ünnepélyes szövetségkötés, olyan szerződés,
melynek tárgya önmagunk kölcsönös, teljes átadása azoknak, akik egymást
megszerették. Tekintettel arra, hogy sok gyerek él rendezetlen családi környezetben,
ezért erről a kérdésről nagyon tapintatosan kell beszélnünk.
Hittanfüzetbe

21. óra
(dátum)
18. Boldogok, akik a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
Mennyei Atyánk mindnyájunkat meghívott örök országába.






22. óra: 19. Mi tesz kedvessé Isten előtt?
Bibliai források
Lk 18,9-14. Két ember fölment a templomba, hogy imádkozzék… Hálát adok neked
Isten, hogy… Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. Mondom nektek: Ez
megigazulva ment haza, az nem.
Nevelési cél
Tudatosan akarjunk jobbá lenni!
Oktatási cél
Jézus követése folytonos jóra törekvés, előrehaladás a szeretetben
Az új anyag feldolgozása
A farizeus és a vámos történetének tanulsága: Nem akkor vagyunk kedvesek Isten
előtt, ha tökéletesek és bűntelenek vagyunk, hanem akkor, ha komolyan törekszünk a
jóra. Sokan nem ismerik el bűnös mivoltukat, lenéznek másokat.
Bűnt az követ el, aki nem engedelmeskedik Isten akaratának, az ő parancsainak.
Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk, és
elhatározzuk, hogy többé nem vétkezünk.
„Éljetek Istennek tetsző életet, úgy hogy egyre előbbre haladjatok. Isten akarata az,
hogy szentekké legyetek.” (1Tessz 4,1-2)
Szempontok az új anyaghoz
Jézus példabeszédének tanulsága: az életszentség, a keresztény tökéletesség nem
egy előre meghatározott szint, hanem állandó előre haladás, törekvés arra, hogy jobbá
legyünk. Isten ajándékait meg kell köszönnünk, de nem tehetnek minket elbizakodottá,
megelégedetté és önteltté.
Ebben a leckében ismételten előkerül a bűn fogalma, és a bűnbánat gyakorlása.
Ehhez kapcsolódik a helyes lelkiismeret kialakítása, hogy elismerjük bűneinket, de nem
kell magunkat olyan bűnnel vádolni, amit nem követtünk el. Valóban gyarló emberek
vagyunk mindnyájan, de bűnösségünk elismerése nem azt jelenti, hogy kimondjuk:
„gyarlók vagyunk”, hanem azt, hogy valamit nem jól tettünk vagy elmulasztottunk. A
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bűnbánat tehát nem emberi gyarlóságunk általános elismerése, hanem konkrét bűneink
elítélése, sajnálom, amit tettem, amivel megbántottam Istent és embertársaimat.
Jézus példabeszédei és magatartása egyértelműen tanítja, nem a bűntelen ember
kedves az Isten előtt, hanem az, akit Isten és embertársainak szeretete állandóan arra
késztet, hogy a jót tegye, a rosszat pedig elkerülje.
Megjegyzések
Sok embert megtéveszt a szentmise bűnbánati részében a közgyónás. Valaki egyszer azt
mondta, minek menjek külön gyónni, ha minden misén meggyónunk. Ezért jó lenne, ha a miséző
papok a bűnbánati rész kínálta más lehetőségekkel élnének. A szentmise bűnbánati részének nem
az a feladata, hogy az elmúlt hétre vállalt elhatározásainkat ellenőrizzük, hanem csak azt kell
megfontolnunk, hogy mehetünk-e áldozni? Ezért kell bűnbánatunkkal megszabadulni mindennapos
bűneink terhétől.

Hittanfüzetbe

22. óra
(dátum)
19. Mi tesz kedvessé Isten előtt?
Mindig Isten kedves gyermeke akarok lenni!






23. óra: 20. Jézus imádkozni tanít – Jézus a mi tanítónk
Bibliai források
Lk 10,38-11,1. Miután Jézus betért Mártáék házába, ez után történt, amit az
evangélium a folytatásban leír: „Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Mikor
befejezte, egyik tanítványa kérte: Uram, taníts minket imádkozni!”
Nevelési cél
Szívesen imádkozzunk, beszélgessünk Jézussal, saját szavainkkal is, vagy csak szó
nélkül
Oktatási cél
Áttekintés: hogyan alakítja életünket Jézus tanítása, élteti hitünket az imádság.
Az új anyag feldolgozása
Akiket szeretünk, azokkal szívesen elbeszélgetünk. Elmondjuk egymásnak
terveinket, gondolatainkat, örömünket és bánatunkat. Néha csak azért beszélgetünk,
mert jólesik beszélgetni. Így van ez az imádságban is. Jézussal bárki elbeszélgethetett.
Ő úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar. Nekünk
figyelnünk kell rá, és válaszolnunk, akár saját szavainkkal. Aki ismeri Jézus tanítását, az
az imádságban, lelkiismeretében fel tudja ismerni Isten szavát. Az Úr imája, Jézus arra
tanít minket, hogy Mennyei Atyánkkal minden gondunkat, bajunkat megbeszélhetjük.
Mindennapos imádságainkkal megbeszélhetjük Jézussal, mit kíván tőlünk az ő tanítása.
Amikor egyedül imádkozunk, csendben figyelünk rá, és saját szavunkkal szólunk
hozzá, vagy a keresztre nézünk, és Jézusra gondolunk. Az imakönyvből is
kiválaszthatunk megfelelő imádságot, amelyről úgy érezzük, mintha mi írtuk volna.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke is késztessen arra, hogy a mindennapi imádság legyen Jézus tanításának életre
váltója. Az imádságban nem szép szövegeket kell elmondanunk, hanem meg kell beszélni az Úr
Jézussal mindennapi életünk problémáit, meg kell köszönnünk jóságát, és segítségét kell kérnünk.
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Megjegyzések
Az imádságról és az imádkozásra tanításról a bevezetőben, a lelki neveléssel kapcsolatban és az
első könyv 3. leckéjével kapcsolatban mindent leírtunk. Itt az a feladatunk, hogy az imádságra
nevelés munkáját folytassuk, tudatosítsuk annak fontosságát.

Hittanfüzetbe

23. óra
20. Jézus imádkozni tanít
Uram, taníts meg engem is imádkozni!




(dátum)



4. témakör: Jézus a mi éltetőnk
További előzetes szempontok és megjegyzések a 4. témakör anyagához
Ebben a témakörben a 3. és 4. témakörrel kapcsolatban leírt szempontokon és megjegyzéseken
túlmenően feladatunk, hogy a témakört tárgyaló utolsó órákon újra áttekintsük mindazt, amit eddig
Jézusról és Jézustól tanultunk. Ezzel a gyerekek korának megfelelő keresztény világnézetét kell
meglapoznunk és megerősítenünk. Jézus Egyházának vagyunk tagjai, a Szentlélek kegyelmével
minket is segít, hogy feladatunkat betöltve, életünkkel vegyünk részt az Egyház keresztény
tanúságételében.

24. óra: 21. Jézus az élet Ura
Bibliai források
Mk 5,21-42. Jézus azt mondta Jaírusnak: A kislány nem halt meg, csak alszik. – A
gyermek apjával, anyjával és kísérőivel bement, megfogta a kislány kezét, s szólt:
Kislány, parancsolom, kelj föl! – A kislány rögtön fölkelt és elkezdett járni.
Nevelési cél
Higgyük, hogy a halál nem a vég, hanem átmenet a földi életből az örök életre!
Oktatási cél
Mi történik velünk, amikor meghalunk?
Az új anyag feldolgozása
Jézus tudta, hogy Jaírus kislánya meghalt, mégis azt mondta, nem halt meg, csak
alszik, mert tudta, hogy fel fogja támasztani. Jézus ezzel a csodával is megmutatta,
hogy Ő az Isten Fia, az életünk Ura, életre tudja kelteni azt, aki meghalt. A halál tehát
nem az élet vége, hanem átmenet a földi életből az örök életre.
„Atyám házában sok hely van. Ha elmegyek, és helyet készítek, újra eljövök, és
magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,2-3) Az örök
életben együtt leszünk Jézussal a mennyben, ahol Mennyei Atyánk végtelen szeretete
tesz minket boldoggá.
A mi hazánk a mennyben van. Jézus feltámadt, van örök élet, minket is fel tud
támasztani. Testünk ugyan porrá válik, de mi tovább élünk, életünk megváltozik, de meg
nem szűnik.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke tovább mélyíti tanítványainkban Jézus ismeretét, Ő az életnek is ura.
A legtöbb ember fél a haláltól, mert nem tudja, mi lesz vele. Jézus feltámadása azt
jelenti, hogy Ő visszatért a halálból ezért a halál nem vég, hanem átmenet a földi életből
az örök életre. Ezért nem kell félünk a haláltól, mert tudjuk, hogy van folytatás, Jézus
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minket is feltámaszt. Mégis azért félünk a haláltól, mert nem tudjuk mikor és milyen
körülmények között fogunk meghalni. Jézus figyelmeztetése, hogy legyünk éberek, mint
azok a szolgák, akik uruk hazatérését várják, de nem tudják, mikor érkezik. Bölcs hívő
emberek mondása: „Jézus kegyelmével úgy tervezek, hogy még sokáig fogok élni, de
úgy élek, hogy bármely pillanatban meghalhatok.”
Örök otthonunk az Atyánál van, ahol együtt leszünk mindazokkal, akik szeretik Istent
és embertársaikat. Amint az emberek lakását a szülők áldozatos szeretete teszi
gyermekeik számára boldog otthonná, úgy Jézus értünk vállalt szenvedésével tette a
ránk váró örök életet örök boldog otthonunkká.
Jézus feltámadása záloga annak, hogy rábízhatjuk életünket, Ő minket is fel tud majd
támasztani az örök életre. A naimi özvegy fiát, Jaírus leányát és barátját, Lázárt, erre a
földi életre támasztotta fel, ők azonban később ismét meghaltak. Feltámasztásuk annak
jele, hogy Jézus az élet ura.
Megjegyzések
A hitvallásban valljuk: hiszem a test feltámadását és az örök életet.
Sokan azért nem tudnak hinni az örök életben, mert úgy képzelik el, mintha az örök
élet a földi élet vég nélküli meghosszabbítása lenne, amit végül senki sem kívánna. Az
örök élet egészen más, felülmúlja minden képzelő tehetségünket. Az örök életben a
Szentháromság boldog életének leszünk mi is vég nélkül, boldog részesei.
A test feltámadása nem azt jelenti, hogy testünket ugyanazok az atomok és sejtek fogják alkotni,
amelyekkel élünk. A biológia azt tanítja, hogy bizonyos idő alatt testünk valamennyi sejtje
kicserélődik, mégis azonosak vagyunk azzal, akik voltunk évekkel ezelőtt. Az anyagcsere során
testünk beépíti és eltávolítja a testünket felépítő anyagokat. A feltámadáskor testünk nem
ugyanazokból az atomokból fog felépülni, összerakodni, amelyek halálunk után szétszóródtak,
hanem amelyeket a minket feltámasztó Úrtól kapunk. (Ahogy a homokozó gyerek sem ugyanazokat a
homokszemeket teszi vissza a formákba, amikor az összekevert homokból újra kirakja az egyes
alakokat homokformáival.)

Hittanfüzetbe

24. óra
(dátum)
21. Jézus az élet Ura
A hitvallásban valljuk:
hiszem a test feltámadását és az örök életet.
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25. óra: 22. Jézus az örök életet adó kenyér
Bibliai források
Jn 6,1-15. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, odaadta apostolainak, és ők
kiosztották az embereknek a kenyeret és a halat, amennyit akartak.
Nevelési cél
Hittel valljuk, hogy az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van!
Oktatási cél
Jézus tanítása az örök élet kenyeréről
Az új anyag feldolgozása
Jézus szavára az apostolok osztani kezdték a kenyeret és a halat. Bizonyára
meglepődtek, mert a csoda a kezükben történt: bár-mennyit is törtek le a kenyérből, az
nem fogyott el. A kenyérszaporítás után Jézus azt mondta, hogy az ő teste és vére az
örök életet adó kenyér. Sokan a csoda ellenére sem hittek. Az apostolok azonban már
megtanulták, ha valamit Jézus mond, az úgy van, ezért hittek benne.
Hiszem és vallom, hogy a szentmisében átváltoztatott kenyér és bor színében Jézus
valóságosan jelen van.
Szempontok az új anyaghoz
El tudjuk képzelni, mennyire meglepődtek a szolgák a kánai menyegzőn, amikor Jézus szavára a
víz borrá vált. Ők töltötték meg az edényeket vízzel, és most vihetik a bort a násznagynak. Még
jobban meglepődhettek az apostolok, amikor Jézus a megáldott kenyeret a kezükbe adta, hogy
osszák ki a népnek. A kenyérszaporítás csodája nem úgy ment végbe, hogy amikor Jézus
megáldotta a kenyeret, akkor a néhány kenyérből hatalmas kenyérhalmaz lett, hanem Jézus
parancsának engedelmeskedve el kezdték osztani a kenyeret, egy-egy darabot letörve a kezükbe
adott kenyérből. És akkor, ott az ő kezükben történt a csoda, bármennyit is törnek le, nem fogy el
kezükben a kenyér. Bizonyára megszólalni sem tudtak, de ismételten meggyőződhettek: ha Jézus
valamit mond, az úgy van, ha valamit megparancsol, az megvalósul.

Az Oltáriszentségről mondott beszéde egyértelmű. Jézus, amikor azt mondta, hogy
az Ő teste valóban étel és az Ő vére valóban ital, akkor ezt nem jelképesen gondolta,
hanem szó szerint, ahogy mi katolikusok ezt valljuk. A zsidók is így értették meg, és
ezért botránkoztak meg, mert egyrészt „nem vagyunk emberevők”, másrészt a
zsidóknak még az állatok vérét sem volt szabad elfogyasztani. Jézus nem kezdett
magyarázkodni, csak megismételte kijelentését.
Ez a lecke az Oltáriszentségbe vetett hitünknek tudatosítója.
Jézus parancsára a papok a szentmisében átváltoztatják a kenyeret és a bort Jézus
testévé és vérévé. Külsőleg semmi változást nem észlelünk, de a pap szavára
elfogadjuk, hogy valóban Jézus van jelen, hiszen az Ő parancsára tették azt a
szentmisében. Mikor lesz az ostyából Szentostya? Akkor, amikor a pap a szentmisében
átváltoztatja. Külsőleg semmi változást nem észlelünk, de az már nem kenyér és bor,
hanem Jézus Krisztus teste és vére.
A gyerekekkel úgy próbáltam megértetni a misztériumot, hogy a legelevenebb gyereket kihívtam: hátratett kézzel állj a
tábla elé, a kezedbe fogok rakni különböző dolgokat, mond meg mi az, anélkül hogy megnéznéd. A különböző kezébe adott
dolgok közül többre azonnal rávágta, hogy az mi, de volt több olyan is, amin el kellett gondolkodnia. Ebből értették meg,
hogy abból amit megtapasztalunk, rövidebb vagy hosszabb gondolkodás után, értelmünk állapítja meg, hogy az mi.
A következő lépés: Hazamész, és egy kistányéron látsz három szem drazsét. Már megennéd, de anyukád figyelmeztet,
az nem cukorka, hanem a papa orvossága. Miből tudod meg, hogy az mi? Anyukád szavából, akinek elhiszed, amit mond.

Megjegyzések
Valószínű, hogy amikor több évtized után János evangéliumában ilyen részletesen
írta le ezt a beszédet, azét tette, hogy eloszlassa azokat a téves magyarázatokat, amik
már akkor is felmerülhettek. János magyarázatával tökéletesen összecseng, amit Pál
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apostol levelében leírt: „Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek: 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. Ezért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr
teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a
kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki (méltatlanul) eszik és iszik, anélkül hogy
megkülönböztetné (az Úr) testét, tulajdon ítéletét eszi és issza.” (1Kor 11,23-29)
Mi a különbség a sekrestyében becsomagolva tartott ostya és a Szentostya között? Külsőleg
semmi, lényegében azonban egész más, a „közönséges szekrényben” tartott ostya közönséges
kenyér, az oltárszekrényben őrzött ostya viszont „Szentostya”. Ezt miből, honnan tudjuk? Abból,
hogy a pap a szentmisében átváltoztatta, és attól kezdve figyelmes tisztelettel „bánt vele”,
megáldoztatta a híveket, és ha maradt, betette az oltárszekrénybe, hogy ott tisztelettel őrizzük.

Hittanfüzetbe

25. óra
(dátum)
22. Jézus az örök életet adó kenyér
Hiszem, hogy az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van.






26. óra: 23. Jézus a Mennyei Atya szeretett Fia
Bibliai források
Lk 9,28-36. Jézus a Táborhegyen Mózessel és Illéssel beszélget a Jeruzsálemben rá
váró szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Beszélgetés közben Jézus színében
elváltozik, majd a tanítványok hallják a Mennyei Atya szavait: „Ez az én szeretett Fiam,
őt hallgassátok!”
Nevelési cél
Jézussal együtt ajánljuk fel életünket Mennyei Atyánknak!
Oktatási cél
Jézus öröme, a Mennyei Atya akaratának teljesítése
Az új anyag feldolgozása
„Miután Jézus megjövendölte szenvedését, kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot,
és fölment velük a hegyre imádkozni. Imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája
pedig fehéren ragyogott. Két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten
jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben kellett
bekövetkeznie.” (Lk 9,28-31)
Jézus öröme, amire készül, a mi megváltásunk és üdvösségünk. „Vágyva vágytam
arra, – mondta tanítványaink, – hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát,
mielőtt szenvedek.” (Lk 22,14) Amikor kezébe vette a kenyeret és a bort, és
átváltoztatta értünk áldozattá váló testévé és vérévé, felajánlotta értünk életét áldozatul
a Mennyei Atyának. Ezután tanítványaival kiment az Olajfák hegyére, ahol imádkozva
ismételten felajánlotta önmagát miértünk.
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Szempontok az új anyaghoz
Jézus tudta, miért jött, mi vár rá Jeruzsálemben. Ezt apostolainak ismételten
elmondta, de ők nem értették, nem tudták igazán elfogadni. Ezért lepte meg őket a
feltámadás híre is.
Jézus Pétert, Jánost és Jakabot vitte fel a hegyre, akiket az Olajfák hegyén is maga
mellé vett. Bár itt is, ott is elaludtak, de felébredve tanúi lettek, hogy Jézus önként
áldozta fel magát értünk.
Megjegyzések
Amikor egy gyerek valamire készül, már akkor sugárzik az arca az örömtől, amikor
még csak eltervezi, amit nagyszerűnek gondol. Jézus arcát örömtől sugárzóvá tette az a
tudat, hogy emberek milliárdjai számára szerez örök boldogságot.
Hittanfüzetbe

26. óra
23. Jézus a Mennyei Atya szeretett Fia
Uram Jézus, köszönöm, amit értem tettél!




(dátum)



27. óra: 24. Jézus a Jó Pásztor, aki életét adta értünk
Bibliai források
Jn 10,1-18. Én vagyok a jó pásztor. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és
bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Ismerem
juhaimat, és ők is ismernek engem.
Nevelési cél
Fontoljuk meg: Jézus értünk is szenvedett!
Oktatási cél
Jézus szíve irántunk való szeretetének jele
Az új anyag feldolgozása
Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát. Előre megmondta:
„Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó
pásztor életét adja a juhokért… Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet,
hogy aztán vissza is vegyem. Senki sem veszi el tőlem: önként adom oda.” (Jn 10,9-18)
A kereszten beteljesedett, amiért Jézus jött, feláldozta magát értünk. Jézus valóban
meghalt, eltemették, majd harmadnapra feltámadt. Jézus feltámadása után ismételten
megjelent tanítványainak, nem csak apostolainak, hanem több száz tanítványának is.
Jézus feltámadása napján bűnbocsátó hatalmat adott apostolainak: „Amint engem
küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és folytatta:
„Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig
megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,21-23)
Feltámadása után a 40. napon Jézus kivezette tanítványait az Olajfák hegyére,
megáldotta őket, és visszatért az Atyához.
Szempontok az új anyaghoz
Az Úr Jézus ismételten megjövendölte tanítványainak, hogy szenvedni fog és
megölik, és azt is, hogy fel fog támadni. Tudatosan vállalta sorsát, az Atya akaratának
teljesítését, hiszen ezért jött. (Vö. Lk 22,42; – Jn 4,34; – 6,38-40; – 12,27-28)
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Ő, aki isteni hatalmával betegeket gyógyított és halottakat feltámasztott, a maga
érdekében soha nem használta fel isteni hatalmát. Csak akkor tűnt el az emberek
szeme elől, amikor királlyá akarták kikiáltani. Amikor azért akarták elfogni és
megkövezni, mert egyenlővé tette magát Istennel, akkor tért ki előlük, mert még nem
jött el az ő órája. Teljesen és önként kiszolgáltatta viszont magát akkor, amikor elfogták,
kihallgatták, elítélték és keresztre feszítették. Még a bódító italt sem fogadta el kivégzői
kezéből.
Jézus valóban meghalt, nem volt tetszhalott. Ezért nem törték meg a kivégző katonák lábszárait,
ezért szúrta át lándzsájával Jézus oldalát az egyik katona. A Jézus szívéből kifolyó vér és víz pedig
már a halál beálltának egyértelmű jele. De erről győződött meg Pilátus is, amikor Arimateai József
elkérte Jézus holttestét.
„Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus meglepődött, hogy már meghalt.
Magához hívatta a századost, és megkérdezte, hogy csakugyan meghalt-e már. Amikor a százados
útján meggyőződött róla, odaadta a testet Józsefnek. Az halotti leplet vásárolt, majd levette őt a
keresztről, és begöngyölte a lepelbe. Azután sziklába vájt sírboltba helyezte, és követ gördített a sír
bejárata elé.” (Mk 15,43-46)
Jézus szenvedésének és feltámadásának tárgyi tanúja a torinói lepel. A csoda egy valóságosan
létező tárgy, vagy egy rendkívüli, megtörtént esemény, ami tudományos ismereteinkkel nem
magyarázható, amely ritka és ámulatba ejt, csodálkozást vált ki. A torinói lepel ilyen valóságosan
létező tárgy, amelynek létrejötte tudományos ismereteinkkel nem magyarázható!

Mindegyik evangélium beszámol arról, hogy Jézus feltámadása után többször is
megjelent tanítványainak, akiket tovább tanított, és akiknek fontos megbízásokat adott.
Ők életük feláldozásával, vérükkel tanúskodtak Jézus feltámadásáról, és ezt a
tanúságételt erősíti meg Szent Pál apostol a korinthusiaknak írt első levelének 15.
fejezete.
A feltámadt Jézus ajándéka az a bűnbocsátó hatalom, amit apostolainak adott. (Vö.
Jn 20,19-21)
Megjegyzések
Ami az Úr Jézussal történt, az nem véletlen tragédia volt, hanem Isten minden embert
üdvözítő tervének megvalósulása. Erről szóltak a próféták, és különösképpen Izaiás
próféta volt az, aki látomásszerűen megjövendölte Isten szolgájának szenvedését és
annak értelmét.
Az Úr Jézus mennybemenetelével kapcsolatban szokott felmerülni a kérdés, hogy hol
van a Mennyország. A válasz: Nem tudjuk, de ez nem is fontos, mert a világ végén, a
feltámadás napján Isten újjáteremti az egész világot, és akkor feltámadt testünkkel
leszünk részesei az örök élet boldogságának.
Hittanfüzetbe

27. óra
(dátum)
24. Jézus a Jó Pásztor, aki életét adta értünk
Jézus szíve irántunk való szeretetének jele!
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28. óra: Meghalt bűneinkért,
és feltámadt megigazulásunkra
Bibliai források
Róm 4,24-25. Hiszünk abban, aki föltámasztotta halottaiból Urunkat, Jézus Krisztust,
aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért föltámadt.
Nevelési cél
Fontoljuk meg, mit jelent számunkra Jézus feltámadása!
Oktatási cél
Az Úr Jézus Megváltónk és Üdvözítőnk
Az új anyag feldolgozása
Jézus keresztre feszítése után meghalt, eltemették. Jézus harmadnapra feltámadt,
megjelent tanítványainak. Jézus legnagyobb csodája, hogy harmadnapra feltámadt
sírjából. Vannak, akik nem hisznek sem Istenben, azok Jézus feltámadásában sem
hisznek.
Szempontok az új anyaghoz
Ez az óra áttekintés a megváltás misztériumának megsejtésére, néhány alapfogalmának
tisztázására szolgál. Lényeges elem, hogy a Mennyei Atyánk nem az Úr Jézus szenvedésében telt
kedve, hanem az Ő mindhalálig való engedelmességében. Erről írt az apostol: „engedelmes lett
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Vö. Fil 2,5-11)

Megjegyzések
Meglátja a föld minden határa, hogy szabadulást szerez Istenünk… Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és
felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott, és alig
volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni,
amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban,
amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas
földből. Nem volt sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a
fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem
becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük,
olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a
mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk,
ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte,
nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a
száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink
miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe
gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét
engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. „Majd ha véget ér lelkének
gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel
gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét
halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.” (Iz 52,1053,12)

Hittanfüzetbe

28. óra
(dátum)
Meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra
Uram Jézusom, köszönöm, hogy engem is megváltottál!
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29. óra: 25. Jézus Péterre bízza Egyházát
Bibliai források
Jn 21,1-17. Újabb csodálatos halfogás: Péter legfőbb pásztori megbízását:
Nevelési cél
Fontoljuk meg, miért jó, hogy Jézus Egyházához tartozhatunk!
Oktatási cél
Az egyházfogalom megalapozása: Isten népe, Krisztus titokzatos teste
Az új anyag feldolgozása
Amikor föltámadása után Jézus egy alkalommal megjelent apostolainak, ezt mondta
Péternek: „Legeltesd bárányaimat!” – Ezzel bízta meg Pétert követőinek vezetésével. Ő
rendelte, hogy Isten népét az általa kiválasztott lelkipásztorok vezessék.
Jézus Krisztus hierarchikus egyházat alapított, amelynek felépítését, belső rendjét ő
maga határozta meg. Az Anyaszentegyház feje Ő maga, a legfőbb Pásztor, aki életét
adta juhaiért. Egyházunk apostoli munkáját a lelkipásztorok irányítják: a püspökök és a
papok, akiket az Úr Jézus hív meg a szolgálatra.
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség, Krisztus
titokzatos teste. Azok tartoznak hozzá, akik hisznek Jézus Krisztusban, és tanítása
szerint élnek. Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli.
Szempontok az új anyaghoz
Az Egyház fogalma misztérium. Mint közösség emberekből álló, látható közösség,
ugyanakkor Krisztus titokzatos teste, Ő él tovább Egyházának tagjaiban. (Vö. ApCsel
9,5) Ő minden tanítás és kegyelem forrása.
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított. Azok tartoznak hozzá, akik hisznek Jézus
Krisztusban, és tanítása szerint élnek, egy közösségben, az apostolok utódainak
vezetése alatt. – Jézus Krisztus Egyháza szent, mert meg tudja tisztítani a bűnösöket.
Egyházunknak sok jóra törekvő, szentéletű tagja van, de valamennyien gyarló, esendő
emberek vagyunk. Ezért vannak köztünk bűnös emberek is, nem a mi feladatunk, hogy
az Egyházból kizárjuk őket. (Vö. Mt 13,24-30) – Jézus Egyházát minden ember
számára alapította, ezért egyetemes, vagyis katolikus. Mi ennek a nagy közösségnek
vagyunk tagjai. – Jézus Egyháza apostoli, mert felelős lelkipásztor vezetői az
apostoloktól kapták hatalmukat, a kézfeltétellel való felszentelés által.
Megjegyzések
Az örök életre vezető út Isten parancsaival kijelölt út. Ha el akarunk jutni Isten Országába, akkor
nem mi dönthetjük el, hogy merre akarunk menni, hanem Jézus követésének útján kell járnunk.
Mennyei Atyánk üzenete, Jézus örömhíre nem emberi okoskodáson alapuló tanítása, a hit
kérdéseinek igazsága nem lehet szavazás tárgya. Isten kegyelme ajándék, nem mi rendelkezünk
vele, Ő határozza meg, hogyan juthatunk hozzá.
A mai tekintélyt nem tisztelő világban sokan az Egyházat is szeretnék demokratikus intézménnyé
átalakítani. Ők valójában nem fogadják el a kinyilatkoztatást, Isten tekintélyét.

Hittanfüzetbe

29. óra
(dátum)
25. Jézus Péterre bízza Egyházát
A pápa Szent Péter utóda, az egész Egyház legfőbb pásztora.
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30. óra: Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította
Bibliai források
Jn 15,1-16. Arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó
gyümölcsöt.
Nevelési cél
Életünkkel legyünk Jézus örömhírének hirdetői!
Oktatási cél
Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?
Az új anyag feldolgozása
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította: „Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek
gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” (Jn 15,16) Az Úr Jézus azért alapította az
Egyházat, hogy Isten Országának örömhírét terjesztve az örök üdvösségre vezesse az
embereket.
Az Egyházban a papok feladata, hogy a püspök megbízásából, mint Isten népének
pásztorai: bemutassák a szentmiseáldozatot; – kiszolgáltassák a szentségeket; –
hirdessék Isten igéjét; – vezessék Isten népét.
A világi hívek küldetése az Egyházban és a világban, hogy együttműködve
lelkipásztoraikkal, tanúságot tevő életükkel építsék Krisztus testét, mindenki a maga
élethivatásának megfelelően.
Szempontok az új anyaghoz
Az Úr Jézus tanítása, Mennyei Atyánk örömhíre minden embernek szól. Az Úr Jézus
azért alapította az Egyházat, hogy Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre
vezesse az embereket. Ez létének alapja.
Az Egyházat Jézus Krisztus alapította, aki mindenkit meghív Isten népének
közösségébe. Igaz, hogy az Egyház emberekből álló közösség, de nem mi fogtunk
össze és alapítottunk közösséget, hanem az Úr Jézus választott ki, és hívott meg
minket. „Senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, aki küldött engem, nem vonzza.” –
„Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.” (Jn
6,44; – 14,6)
Az Egyház a felebaráti szeretet parancsa alapján más feladatokat is ellát: oktatási és
nevelési intézményeket, karitatív szolgálatokat. Az Egyház vezetői nem akarnak
beleszólni közéleti kérdésekbe, de feladatuk, hogy kifejtsék az ezekre vonatkozó
keresztény tanítást. A keresztény politikusnak pedig az a hivatása, hogy az evangélium
szellemében építse a társadalom életét.
Megjegyzések
Az egyházalapításról szóló törvények csak emberi közösségek létrehozásáról szólnak, amelyek akkor sem lesznek
egyházzá, ha annak nevezik őket. Természetesen a keresztény embereknek és közösségeknek Isten törvényei mellett meg
kell tartaniuk a törvényeket is, amennyiben azok nem ütköznek Isten törvényeibe.

Hittanfüzetbe

30. óra
(dátum)
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította
Mi katolikus keresztény vallásúak vagyunk.
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31. óra: 26. A megígért Szentlélek eljövetele
Bibliai források
ApCsel 2,1-13. Pünkösd a Szentlélek kiáradásának napja.
Nevelési cél
Hiszünk a Szentlélekben!
Oktatási cél
Mit jelent a Szentlélek eljövetele, miből ismerjük fel tevékenységét?
Az új anyag feldolgozása
„Pünkösd napján zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes
nyelvek lobbantak föl, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek
beszélni, amint a Szentlélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,1-4)

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a
Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus küldött el Egyházának. A Szentlélek azért jött el, hogy
a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.
A Szentlélek átalakította az apostolokat: Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra,
mindnyájan megváltoztak. Megértették Jézus szavait és tetteit. Tovább már nem féltek,
hanem bátran hirdetni kezdték, amit láttak és hallottak: Jézust, és az Ő feltámadását.
Öröm töltötte el őket.
Szempontok az új anyaghoz
A húsvét utáni ötvenedik nap, az Ószövetségben a Törvény kihirdetésének a napja.
Az Újszövetségben a Szentlélek eljövetelének napja, amelyen megkezdi Jézus
Egyháza nyilvános működését, meghirdeti az örömhírt, megtérésre és bűnbánatra
szólítja fel az embereket.
A Szentháromság misztériumával, a Szentlélekkel kapcsolatban itt is a helyes
szóhasználat a fontos. A Szentléleknek sok neve van, Ő a hét ajándék Istene.
A Szentlélek tevékenységét, kegyelmének hatását az apostolok élete mutatja be. Az
Úr Jézus tanításával kapcsolatban sokszor értetlen apostolok egyértelműen és világosan
hirdetik Jézus örömhírét. A félénk, bezárkózó apostolokat Jézus bátor tanúivá tette.
Amikor pedig a főtanács megvesszőztette őket, „örvendezve távoztak a főtanács elől,
mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek.” (ApCsel 5,41)
Megjegyzések
A Szentlélekről beszélve nem a misztériumot magyarázzuk, hanem a Szentlélek
tevékenységének eredményeit nézzük, és begyakoroljuk a helyes szóhasználatot.
Egy kérdés: Ha Isten, a Szentlélek mindenütt jelen van, akkor mit jelent az, hogy eljön?
Isten a világ teremtő Ura, világot fenntartó erejével mindenütt van jelen, a természet törvényeivel az egész világot
kormányozza. Ő jelen van minden ember szívében, erről tanúskodik lelkiismeretünk, amivel figyelmeztet, hogy a jót
megtegyük, a rosszat elkerüljük. Isten különleges jelenlétéről pedig akkor beszélünk, ha valahol valamilyen más
tevékenységét is felismerjük. A Szentlélek eljövetelével átalakította az apostolokat, megvilágosította értelmünket,
megerősítette akaratunkat, és örömmel töltötte be szívüket, hogy képesek legyenek teljesíteni az Úr Jézustól rájuk bízott
küldetést.

Hittanfüzetbe

31. óra
26. A megígért Szentlélek eljövetele
Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét!






(dátum)
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32. óra: A Szentlélek az Egyház éltetője
Bibliai források
ApCsel 2,14-44. Péter beszéde, tanúságtétele.
Nevelési cél
Hiszem, hogy a Szentlélek vezeti Jézus Egyházát!
Oktatási cél
Hogyan vezeti a Szentlélek Jézus Egyházát?
Az új anyag feldolgozása
A Szentlélek eljövetele napján Péter apostol kiállt az emberek elé, és tanúságot tett
Jézusról, az Ő feltámadásáról. Felszólította őket, térjenek meg, és tartsanak
bűnbánatot. Az apostolok naponta tanítottak Jézusról: mit tett és tanított, nyilvános
fellépésétől mennybemenete napjáig. Az Úr szava terjedt, még a papok közül is
tömegesen hódoltak a hitnek.
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház
igehirdetésével ad tovább. Az Egyházat a Szentlélek vezeti a tanításban, az örök életre
vezető úton.
Szempontok az új anyaghoz
A messiási jövendöléseket ismerték, Péter apostol tanúsítja, hogy a jövendölések az
Úr Jézusban beteljesedtek, akit keresztre feszítettek, de feltámadt. Péter tanúságtevő
szavai sok embert meggyőztek, a Szentlélek kegyelme által már az első nap háromezer
ember megtért.
Az apostoli igehirdetés: Elmondták az eseményeket keresztelő János fellépésétől
Jézus feltámadásáig. (Vö. ApCsel 10,35-43) Ezt tükrözi a három első evangélium is,
amelyet a Szentlélek sugalmazására írtak le a szent írók. Az eseményekkel együtt azt is
elmondták, amit Jézus tanított.
Az Írás Egyház növekedéséről számol be: „Isten igéje meg tovább terjedt, úgyhogy a
tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, sőt a papok közül is
tömegesen hódoltak meg a hitnek.” (ApCsel 6,7) A Szentlélek kegyelmének hatása,
hogy az Egyház mind a mai napig növekszik azokon a helyeken, ahol a keresztények
tanúságtevő életet élnek.
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a
pásztori szolgálatban. Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és a vele egységben lévő
püspökök tanítják. Az Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem tévedhet. Az Egyház
tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a Szentlélek működése biztosítja.
Megjegyzések
Az Egyházról szóló tanításnak már ebben az életkorban az Egyházhoz tartozás
tudatát kell építenie. Azért szeretem az Egyházat, tagjainak minden bűne és gyarlósága
ellenére, mert Jézus él tovább Egyházában. Amikor az Egyházat szeretem, akkor az Úr
Jézust szeretem.
Hittanfüzetbe

32. óra
(dátum)
A Szentlélek az Egyház éltetője
Köszönöm Jézusom, hogy katolikus keresztény lehetek!
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33. óra: Áttekintés: Jézus a mi éltetőnk
Bibliai források
Jn 10,10. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.
Nevelési cél
Higgyük, hogy Jézus szeret minket!
Oktatási cél
Mit jelent nekünk, hogy Jézus szeret minket?
Az új anyag feldolgozása
Jézus az élet Ura, Ő ad nekünk örök életet. A Fiúisten azért lett emberré, azért jött el
közénk, hogy testvérünkké legyen, minket tanítson, bűneinktől megszabadítson és
elvezessen az örök életre.
Ő a mi Megváltónk, egyedül Ő tud minket megszabadítani bűneinktől, egyedül Ő tud
igazi megoldást adni földi életünk kérdéseire, Ő tud értelmet adni életünk keresztjének
hordozásához.
Ő a mi Üdvözítőnk, egyedül Ő tud minket elvezetni az igazi boldogságra, az örök
életre. Ő élteti hitünket, erősíti reményünket, Ő tölti be szeretetével életünket. Ez az
istengyermeki élet, ami örömmel tölt el bennünket, mert jó tudni, hogy Jézus útján járva
valóban eljuthatunk az örök életre.
Szempontok az új anyaghoz
Mennyei Atyánk, aki a világot megtervezte, létrehozta, beprogramozta, és a fejlődés
útján elindította, a világ Ura, törvényeinek minden engedelmeskedik. Egyedül nekünk
embereknek adott értelmet és szabad akaratot, hogy felismerve szeretetét, megtegyük,
amit tőlünk kíván. Mi megcsodáljuk ezt a világot és a benne élő növényeket, állatokat és
embereket. Ebben a csodálatos világban minden élő tovább tudja adni az életet, de az
értelmes ember még nem ismeri az élet titkát, nem jutott el addig, hogy az élettelen
anyagot élővé tegye. Amikor Jézus a halottakat feltámasztotta, ezzel bizonyította, hogy
neki isteni hatalma van.
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és
meghívott az örök életre. Mennyei Atyánk azért küldte hozzánk az Úr Jézust, hogy erre
a boldog örök életre elvezessen minket.
Megjegyzések
Mindezt nem elmagyaráznunk kell tanítványainknak, hanem életünkkel,
magatartásunkkal és szavainkkal kell tanúsítanunk, hogy elvezessük őket Isten
ismeretére és őszinte szeretetére.
Hittanfüzetbe

33. óra
(dátum)
Jézus a mi éltetőnk
Istengyermeki-, kegyelmi életünk a Szentháromság élete bennünk.
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34. óra: Jézus minket is hív
Bibliai források
Mt 9,13. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.
Nevelési cél
Örüljünk, hogy Jézus követői lehetünk!
Oktatási cél
Jézus azért jött közénk, hogy minket tanítson és elvezessen az örök életre
Az új anyag feldolgozása
Jézus mindnyájunkat meghív Isten országába, hogy eljuthassunk az örök életre.
Ennek feltétele, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és tanítása szerint, szeretetben
éljünk. Jézus a bűnt mindig elítélte, de a bűnösökhöz irgalmas volt. Ő bűneink ellenére is
szeret minket, és hív, de elvárja, hogy megtérjünk és kövessük. Jézus az, aki igazán a
javunkat akarja, hogy eljuthassunk az örök életre.
Szempontok az új anyaghoz
„Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten országának örömhírét. Ezt
hangoztatta: Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az
üdvösség jóhírében.” (Mk 1,14-15) Az Úr Jézus elég világosan beszélt
példabeszédeiben életünk értelméről. Egyértelmű, hogy azért jött, hogy a földi életből
elvezessen az örök életre, hogy az igazi kincs a mennyben van.
Az örömhír első lényeges eleme, hogy Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret
minket, megbocsát nekünk, csak higgyünk benne, és fogadjuk el irgalmas jóságát.
Az Úr Jézus készségesen megbocsátott a bűnös embereknek, ezért a bűnösök
barátjának nevezték. Ő azonban ismételten kijelentette: „Nem az egészségeseknek kell
az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit tesz az:
irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek.” (Mt 9,1-13. – Lk 5,30-31)
Megjegyzések
Jézus nagyon sok beteget meggyógyított, de nem juthatott el hozzá mindenki. Ő nem
akarta feleslegessé tenni a gyógyító orvosok munkáját, gyógyításaival irgalmas
szeretetéről tett tanúságot. Zakeus megtérése után mondta: „Az Emberfia azért jött,
hogy keresse, és üdvözítse, ami elveszett.” (Lk 19,10)
„Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek, és lopnak.
Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem emészt, tolvajok nem törnek be, és
nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 6,19-21) „Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek,
ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért? Az
Emberfia ugyanis el fog jönni angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek
tetteihez mérten.” (Mt 16,24-27) „Vigyázzatok, fordult a többiekhez, őrizkedjetek minden
kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12,15)

Hittanfüzetbe

34. óra
(dátum)
Jézus minket is hív
Követlek, Uram, segíts, hogy hűséges maradjak!
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35. óra: Jézus testvérünkké lett
Bibliai források
Jn 13,34. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is.
Nevelési cél
Jézus szeretetével szeressük embertársainkat!
Oktatási cél
Jézusban Isten szeretete megtapasztalható emberi szeretetté lett.
Az új anyag feldolgozása
Jézus kétezer évvel ezelőtt élt a zsidók országában. Szülei otthonában, Szűz Mária
és Szent József házában nevelkedett. Mindenben közösséget vállalt velünk, a bűnt
kivéve.
Az emberek csak fokozatosan ismerték fel, hogy Őt a Mennyei Atya küldte. Egyre
többen hittek benne és lettek követői, de voltak, akik nem hittek, végül kereszthalálra
juttatták. Ám hiába ölték meg, harmadnapra dicsőségesen feltámadt.
Szempontok az új anyaghoz
Ez a lecke áttekintése mindannak, amit Jézusról tudunk, és fontosnak tartunk. Akit
szeretünk, azt ismerni akarjuk. Mi is szeretnénk Jézus tanítványai, Jézus barátai lenni.
Megjegyzések
Ebben a tanévben azokat az alapvető ismerteket tekintettük át, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a gyerekeket fel tudjuk készíteni a szentségi életre, a
rendszeres szentgyónásra és a gyakori szentáldozásra.
Hittanfüzetbe

35. óra
(dátum)
Jézus testvérünkké lett
Aki teljesíti Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és
anyám.






36. óra: Jézus a mi tanítónk
Bibliai források
Mk 1,38. Tovább kell mennünk a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az
igét, hiszen azért jöttem.
Nevelési cél
Hittel fogadjuk el az Úr Jézus tanítását!
Oktatási cél
Azt kell hinnünk, amit Jézus Egyháza által tanít nekünk
Az új anyag feldolgozása
Jézus tanítását közvetíti nekünk Jézus Egyháza. Szenthagyomány az Apostolok élő
tanítása, amelyet az Anyaszentegyház igehirdetésével ad tovább.
A papok a szentmisében tanítanak minket, szentbeszédeikkel Jézus tanítását
alkalmazzák mindennapi életünkre.
A hittanórákon megismerhetjük Jézus legfontosabb tanítását, életének legfontosabb
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eseményeit, és megtanuljuk, mit kíván tőlünk Jézus, mit kell tennünk érte?
Szempontok az új anyaghoz
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta. A Szenthagyomány az
Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház igehirdetésével ad tovább.
Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi az
apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást.
Ha az Úr Jézus tanítása szerint akarunk élni, akkor oda kell figyelnünk Egyházunk
tanítására, lelkipásztoraink szavára.
Megjegyzések
A mai világban terjed a vallási szinkretizmus, az emberek a „maguk módján hisznek”,
azaz nem fogadják el az Egyház tanító tekintélyét, ugyanakkor hitelt adnak tetszetős
elméleteknek. Ezért már ebben a korban meg kell tanítani a gyerekeket, hogy
felismerjék a téves tanításokat. Ezért fontos a katekizmus ismerete, mert aki ismeri a
Magyar Katolikus Katekizmusban megfogalmazott igazságokat, az felismeri, ha valaki
ezektől eltér. Igaz, hogy Egyházunknak is vannak méltatlan, bűnös tagjai, akiket jogosan
lehet kritizálni. Ám biztos nem katolikus az, aki nem tiszteli a Szűzanyát, aki a pápaság
ellen uszít, aki a keresztény erkölcsi törvényeket maradiságnak tartja.
Hittanfüzetbe

36. óra
(dátum)
Jézus a mi tanítónk
Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak.






37. óra: Év végi áttekintés: Jézus a mi Megváltónk
Bibliai források
Jn 10,17-18. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, önként adom
oda. Ezt a feladatot kaptam Atyámtól.
Nevelési cél
Köszönjük Urunk, amit értünk tettél!
Oktatási cél
Mit köszönhetünk az Úr Jézusnak?
Az új anyag feldolgozása
Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és
eljussunk az örök életre.
Amit Jézusról már tudunk: Ő az Isten Fia, aki értünk emberré lett, Testvérünkké lett.
Jézus azért jött el közénk, hogy Isten és embertársaink szeretetére tanítson,
megszabadítson bűneinktől, és elvezessen az örök életre. Egész életét feláldozta
értünk, vállalta a szenvedést és a kereszthalált, hogy megtanuljuk tőle, hogyan kell akár
életünk feláldozásával Isten akaratát teljesíteni.
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk benne és kövessük. Már sok mindent tudunk
róla, de továbbra is tanulnunk kell tőle, ezért továbbra is készségesen fogunk hittanórára
járni. A nyári szünetben is az Ő szeretetében kell élnünk, ezért a nyári szünetben is
rendszeresen járunk templomba, és lehetőleg minden vasárnap részt veszünk
szentmisén.
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Szempontok az új anyaghoz
Ez az év végi áttekintés arra szolgál, hogy egyre jobban tudatosítsuk, Jézus szeret
minket! Ezért mi is szeretni akarjuk őt, keressük, mit kíván tőlünk, és megtesszük, ami
tőlünk telik.
Megjegyzések
Egész hitoktatásunkat az Úr Jézus szeretete örömének kell besugároznia. Milyen jó
nekünk, hogy megismerhetjük és szerethetjük Jézust.

Összegzés:
A gyermekek ebben az évben megismerték Jézus életének és tanításának főbb
mozzanatait, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat, bűnbocsánattal kapcsolatos
vonatkozásokra. Jézus csodáiban felismerték isteni erejét és irántunk való szeretetét.
Második évben az elsajátítás megkönnyítésére, az életkori sajátosságokat is
figyelembe véve játékos, mozgásos kreatív elemekkel lehet színesebbé tenni az órát. A
tanulók számára fontos motíváció, a rajzos magyarázatokon, szerepjátékokon túl, a
bibliai történetekhez kapcsolni a gyermek, személyes, átélt élményeit is. Megígérünk
valamit Jézusnak, amit a kedvéért megteszünk vagy elviselünk és kérjük, hogy ebben
segítsen minket.
Hittanfüzetbe

37. óra
(dátum)
Jézus a mi Megváltónk
Uram Jézus segíts, hogy mindig jó tanítványod legyek!
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3. osztály: Jézussal találkozunk
Találkozás Jézussal a bűnbocsánatban és az Eukarisztiában
Ez az elsőáldozási felkészítés éve. Ez a 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 valóban hisz Benne. Ezek után egyértelmű, azokat lehet
felkészíteni az elsőáldozásra, akiknek élő hitük van, illetve addig tart a felkészítés, amíg
el nem jutnak az Úr Jézus életkoruknak megfelelő ismeretére és szeretetére.
Az elsőáldozási felkészítés nevelési célja az eukarisztikus, a hálaadó és a bűnbánó
lelkület megalapozása, felkészítés a rendszeres szentségi kegyelmi életre. Erősödjenek
meg hitükben, Jézus iránti szeretetükben. Éljék át az örömet, amelyet az Úr Jézussal
való közösségünk jelent. Ismerjék fel, hogy a keresztény ember válasza Isten
szeretetére az Úr Jézus tanítását követő élet, amelynek táplálója a napi imádság, a
szentmisén való részvétel, a Vele való rendszeres, személyes találkozás a
szentáldozásban, az Eukarisztiában. Ez a találkozás legyen egyben önátadás,
egyesülés Azzal, Aki értünk, a mi üdvösségünkért áldozatul adta magát. A gyermekek
tárgyi tudásának építésével egy időben lelki fejlődésüket is segítenünk kell, hogy
felkészülten várják a Jézussal való személyes, szentségi találkozást. Imaéletüknek
formálásában arra kell törekednünk, hogy koruknak megfelelő szinten értsék és érezzék
az ima fontosságát. Segítenünk kell őket abban, hogy jóra törekvésükkel, megfelelően
tudatosan válaszoljanak Jézus szeretetére.
Az elsőáldozási felkészítés oktatási célja a gyónáshoz és áldozáshoz szükséges
alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, a szentségi élettel kapcsolatos
misztériumok megsejtése (a megváltás és az üdvösség, az áldozat és jóvátétel, a bűn
és a kegyelem, az eukarisztikus jelenlét, Jézus áldozata és a szentmise stb.) és
fogalmának a megalapozása. További fogalmak: az erkölcsi törvény, a lelkiismeret és a
bűntudat, a szándékosság és a felelősség, a bűnök különböző fajtái, a bűnbánat és az
erősfogadás, a gyónás és a feloldozás, a megbocsátás és a bűnbánat öröme, az
elégtétel és a jóra törekvés, a kegyelem állapota és az imádságos lelkület stb. Ennek a
feladatnak egy részét az előző évek során elvégeztük, újabb tárgyalásuk meglévő
ismereteik megszilárdítását szolgálja.
A szentségi életre való felkészítés gyakorlati, technikai feladatai: – a kiengesztelődés,
(kölcsönös megbocsátás);– az életkoruknak megfelelő lelkiismeret-vizsgálás gyakorlása;
– a bánat és erős fogadás felindítása, a szentgyónás módja; – a szentmisén való
részvétel, mint felkészülés a szentáldozásra; – az áldozás módja (kéz és testtartás,
kettős sorba való felsorakozás, áldozás kézbe és nyelvre stb.). Végül talán a
legfontosabb a szentáldozás utáni személyes imádság gyakorlása, (imádás-köszönet,
felajánlás-ígéret, kérések magunk és mások számára…)
Minden felelős lelkipásztor feladata a plébániai közösség építése. Ennek megfelelően
az elsőáldozási felkészítés további feladata a gyermekek bevezetése a plébániai
közösség életébe. Ezt szolgálja, hogy a közvetlen felkészítés az elsőáldozásra iskolai
hitoktatás esetén is a plébános feladata. Ezért az iskolai hittanórán kívül számukra még
a plébánián is kell tartanunk heti egy-egy katekézist, még akkor is, ha a gyerekek
egyházi fenntartású iskolába járnak. 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 időben kell tájékoztatnunk, hogy a 3. osztályos gyerekek csak
akkor lehetnek elsőáldozók, ha az iskolai hittanórán kívül részt vesznek a vasárnapi
szentmisén, és a plébániai katekézisen.
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Minta-tanmenetek a 3. osztály részére
Minta-tanmenet a 3. osztály részére,
heti 1 iskolai hittanóra
Az év nevelési célja: Az Oltáriszentségbe vetett hit megalapozása
Oktatási cél: A szentségi élethez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek
Tankönyv címe: Jézussal találkozunk
Ék.22

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
A1.
2.
3.
4.
Vízk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nb.1.

2.
3.
4.
5.
6.
Hv.
H.2
3.
4.
5.
6.
7.
P.
Ék.7.
8.
9.

IX. 1.
2.
3.
4.
X. 1.
2.
3.
4.
5.
XI. 1.
2.
3.
4.
XII. 1.
2.
3.
4.
I. 1.
2.
3.
4.
5.
II. 1.
2.
3.
4.
III. 1.
2.
3.
4.
5,
IV
2.
3.
4.
V. 1.
2.
3.
4.
5
VI. 1.

ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Az óra témája:
Jézussal találkozunk
Jézus tanítványai vagyunk
1. Jézus Mennyei Atyánk szeretetére tanít
2. Életünk alapja az Úr Jézus tanítása
3. Isten első parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
4. Isten második parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
5. Isten harmadik parancsa: Az Úr napját szenteld meg!
6. Isten negyedik parancsa: Tiszteld apádat és anyádat!
(Őszi szünet)
7. Isten hatodik parancsa: Ne paráználkodj!
8. Isten ötödik parancsa: Ne ölj!
9. Isten hetedik parancsa: Ne lopj!
10. Isten nyolcadik parancsa: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
11. Nem mindig könnyű jónak lenni
Áttekintés: Jézus tanítványai vagyunk
Akit Mennyei Atyánk küldött
(Karácsonyi szünet)
12. Példabeszéd a tékozló fiú atyjáról
13. Úgy szerette Isten a világot…
14. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül
Áttekintés: 15. Jézus Egyházában folytatja művét
(Téli szünet)
16. Térjetek meg!
17. Jézus a mi jó pásztorunk
18. Jézus megmenti a bűnösöket
19. Jézus megbízást ad a bűnbocsátásra
20. Bocsánatot kérünk Istentől
21. Az Utolsó Vacsora
22. Jézus az Olajfák hegyén imádkozik
23. Jézus a kereszten
(Húsvéti szünet)
24. A szentmise
25. A szentáldozás
26. Atyám házában sok hely van
Áttekintés: Közvetlen felkészülés a találkozásra
A rendszeres szentgyónás
Így gyónunk
Szentgyónás után
A rendszeres szentáldozás
Szentáldozás után
Áttekintés: Szentségi találkozás Jézussal
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Minta-tanmenet a 3. osztály részére,
heti 2 iskolai hittanóra
Minta-tanmenet az 1. félévre
Az év nevelési célja: Az Oltáriszentségbe vetett hit megalapozása
Oktatási cél: A szentségi élethez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek
Tankönyv címe: Jézussal találkozunk
Ék.22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
A1.
2.
3.
4Vízk
1.
2.
3.
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IX. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
X. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XI. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XII. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Az óra témája
Jézus tanítványai vagyunk
1. Jézus Mennyei Atyánk szeretetére tanít
Amit Jézusról tudunk
2. Életünk alapja az Úr Jézus tanítása
Üdvözítőnk tanítása szeretet szent törvénye
3. Isten első parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Isten az Úr egyedül!
Hiszünk Istenben
4. Isten második parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
Mennyei Atyánk ajándékai
Jézus neve szent
5. Isten harmadik parancsa: Az Úr napját szenteld meg!
Vasárnap az Úr feltámadásának a napja
6. Isten negyedik parancsa: Tiszteld apádat és anyádat!
Szeresd szüleidet!
Élj békességben!
(Őszi szünet)
7. Isten hatodik parancsa: Ne paráználkodj!
Isten kilencedik parancsa: Légy hű házastársadhoz!
Tanmese az ajándékdobozról
8. Isten ötödik parancsa: Ne ölj!
Bocsássatok meg szívből egymásnak!
9. Isten hetedik parancsa: Ne lopj!
Dolgozz becsületesen!
Isten tizedik parancsa: Mások tulajdonát ne kívánd!
10. Isten nyolcadik parancsa: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Isten országáért dolgozunk!
11. Nem mindig könnyű jónak lenni
Jézus engedelmessége
Áttekintés: Jézus tanítványai vagyunk
– Aki értünk emberré lett
(Karácsonyi szünet)
Akit Mennyei Atyánk küldött
12. Példabeszéd a tékozló fiú atyjáról
Isten embertársaink által gondoskodik rólunk
13. Úgy szerette Isten a világot… – Jézus meghalt értünk és feltámadt
14. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül – Miért vagyok keresztény?
15. Jézus Egyházában folytatja művét – A Szentlélek Jézus Egyházának éltetője
Áttekintés: Akit Mennyei Atyánk küldött – Miért szeretem az Egyházat
– Miért vagyok katolikus?
(Téli szünet)
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Minta-tanmenet a 3. osztály részére a 2. félévre
5.
6.
Nb.1.

2.
3.
4.
5.
6.
H.
H.2
3.
4.
5.
6.
7.
P
Ék.7.
8.
9.

II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IV. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
VI. 1.
2.

ssz.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Az óra témája
Jézus nekünk is megbocsát: A bűnbocsánat szentsége
16. Térjetek meg! – Tartsatok bűnbánatot!
17. Jézus a mi jó pásztorunk – A kísértő próbálkozásai
18. Jézus megmenti a bűnösöket – A szentgyónásban bocsánatot kérünk Istentől
19. Jézus megbízást ad a bűnbocsátásra –
Akiknek Jézus megbízást és hatalmat adott – A gyónásban kérünk bocsánatot
20. Bocsánatot kérünk Istentől – Jézus megtisztít bűneinktől
Áttekintés: Jézus nekünk is megbocsát: A bűnbocsánat szentsége
21. Az Utolsó Vacsora – Mit tett Jézus az Utolsó Vacsorán?
22. Jézus az Olajfák hegyén imádkozik – Jézus önként adta oda életét értünk
23. Jézus a kereszten – Máriával és Jánossal mi is felajánljuk magunkat
24. A szentmise – Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat
25. A szentáldozás – A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás
26. Atyám házában sok hely van
A szentmise Jézus szeretetének ajándéka
Áttekintés: Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztia
(Húsvéti szünet)
Közvetlen felkészülés a találkozásra
A rendszeres szentgyónás
Így készülünk a gyónásra
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
Így gyónunk
A gyónás módja
Szentgyónás után
Szentgyónás után hálát adunk
A rendszeres szentáldozás
Felkészülés a szentáldozásra
Így áldozzunk
Szentáldozás után
Az Úr Jézus minden szentmisében meghív asztalához
Áttekintés: Szentségi találkozás Jézussal
Jézus tanítványai vagyunk
Akit Mennyei Atyánk küldött
– Jézus irántunk való szeretetét egész életünkkel viszonozzuk
Jézus nekünk is megbocsát: A bűnbocsánat szentsége
Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztia
Év végi áttekintés: – Az elsőáldozási ígéret megújítása
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1. óra: Jézussal találkozunk
Bibliai források
Jn 20,19-25-29. A tanítványok azonban megmondták neki: Láttuk az Urat. De ő
kételkedett: Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjammal a szegek helyét
nem érintem, kezemet pedig oldalába nem teszem, nem hiszem.
Jn 12,21. Uram, látni szeretnénk Jézust.
Nevelési cél
Örömmel készüljünk az Úr Jézussal való szentségi találkozásra!
Oktatási cél
Mi kell ahhoz, hogy Jézussal találkozhassunk?
Az új anyag feldolgozása
Nézzünk bele hittankönyvünkbe, sok ismerős dolgot találunk, de újabbakat is. Most
arra készülünk, hogy a szentáldozásban vele személyesen találkozhassunk.
Jézusról, az ő életéről és tanításáról már sokat tanultunk. Ahogy az apostolok három
évig figyelték és hallgatták Jézust, még nekünk is sokat tanulnunk róla és tőle.
Nézzünk magunkba: valóban szeretjük Jézust?
Szempontok az új anyaghoz
Ez a katekumenális katekézis harmadik éve, amikor tanítványaink már komolyan
készülnek az Úr Jézussal való szentségi, személyes találkozásra. Ha valóban szeretik
Jézust, akkor készek érte áldozatot is vállalni, rendszeresen imádkoznak, lehetőség
szerint templomba is járnak, tudatosan teljesítik kötelességeiket, és gyakorolják a
felebaráti szeretetet. A tanév első órája ennek szellemében meghívás arra, hogy
lélekben is készüljenek fel az Úr Jézussal való szentségi találkozásra.
Már sok mindent tudunk Jézusról. Nézzünk vissza, kedvéért jobbak lettünk-e? Ezt
mindenki megállapíthatja saját maga, ha visszagondol arra, hogy a nyáron
rendszeresen imádkozott-e, járt-e szentmisére, mivel töltötte el az idejét, valóban
szeretettel volt-e embertársai iránt. Tudjuk, hogy mindnyájan gyarló emberek vagyunk,
hibázni is szoktunk, de Jézus segítségével képesek lehetünk jobbá lenni, ha igazán
akarjuk.
Megjegyzések
Az első órán tisztáznunk kell, hogy azok a gyerekek, akik most kezdenek hittanra
járni, még sok mindent nem tudnak, ezért nekik el kell járniuk a plébániára, a
felzárkóztató hittanórákra. Minden gyerekkel át kell ismételnünk azokat a tudnivalókat,
amelyek az elsőáldozás körülményeivel kapcsolatosak, amelyeket a szülőkkel a szülői
értekezleteken megbeszéltünk.
Tudnunk kell, hogy a hitébresztés nem csak az első év feladata, hanem katekézisünk
folyamatos feladata. Nem elég ésszel megismerniük Jézust, hanem szívből kell
szeretniük, hogy legyen számukra öröm, hogy Jézus tanítványai lehetnek, és
hitoktatásra járhatnak.
Hittanfüzetbe

1. óra
(dátum)
Jézussal találkozunk
Jézusom szeretlek, alig várom, hogy szentáldozáshoz járulhassak!
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1. témakör: Jézus tanítványai vagyunk
Előzetes szempontok és megjegyzések az 1. témakör anyagához
Az előző tanévekben tárgyaltuk Jézus életének és tanításának legfontosabb
kérdéseit, tárgyaltunk a megtestesülés és a megváltás misztériumáról, ami abból a
gyermekek számára megsejthető. Ebben a témakörben Isten parancsait vesszük sorra,
azokat a jézusi szeretet fényében tárgyalva. Ezzel már a gyerekeknek a gyónásra
felkészülését kezdjük el. Fontos minden parancsnál annak bemutatása, hogy mit kíván
tőlünk Isten parancsa, miért jó az nekünk. Ezután vesszük sorra, mik azok a bűnök,
amelyekkel ezeket a parancsokat sokan megsértik. Egyes esetekben azt is meg kell
magyaráznunk, miért bűn az, amit az emberek nagy része nem tart bűnnek, de mi
annak tartunk. Ügyeljünk azonban arra, hogy a bűnökről szóló tanítás még véletlenül se
legyen valamiféle kitanítás, ezért csak azokról a bűnökről beszéljünk, amelyek a
gyerekek életében elő szoktak fordulni, amelyekkel a mindennapi életben találkoznak.
Erre szolgálnak a könyv függelékében található lelkitükrök. Nem tartjuk szerencsés
dolognak, ha egyes katekéták még külön bűnkatalógust adnak a gyerekek kezébe. Ha a
gyerekek további bűnökre kérdeznek rá, akkor megfelelő szinten azokról is
beszélhetünk. Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy Isten parancsai nem
szabadságunkat korlátozó akadályok, hanem Mennyei Atyánk atyai jó tanácsai, amelyek
segítséget és kapaszkodót adnak, hogy az üdvösség általa kijelölt útján előre tudjunk
haladni. A lelkiismeretvizsgálás lényege nem bűnkeresés, hanem annak megfontolása,
mit kaptunk Mennyei Atyánktól, mit kívánt tőlünk, hogyan viszonoztuk szeretetét, mit
hibáztunk el, mit kellett volna jobban tennünk. Nem az a jó keresztény, aki megbánni
való bűnöket keres és talál, hanem az, aki azt keresi, mit tehetnék többet vagy jobban
Jézus kedvéért.

2. óra: Jézus tanítványai vagyunk
Bibliai források
Jn 14,21. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem,
azt Atyám is szeretni fogja.
Nevelési cél
Törekedjünk megismerni és megvalósítani az Úr Jézus tanítását!
Oktatási cél
Kiről mondhatjuk, hogy Jézus tanítványa?
Az új anyag feldolgozása
Jézus apostolokat választott tanítványai közül. Ők három évig jártak együtt Jézussal,
hallották tanítását, látták tetteit. Jézus megbízta őket, hogy örömhírét vigyék el az egész
világra. Az apostolok öröme, Jézus szeretetének örömhíre késztette őket arra, hogy a
Szentlélek kiáradása után elinduljanak hirdetni az evangéliumot. Az Egyház életének
első napjait és éveit az Apostolok Cselekedeteinek könyvéből ismerhetjük meg.
Nekünk ma Egyházunk tanítja, mit tett és tanított Jézus, mit kíván az ő követőitől.
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy örömmel legyünk követői, akkor is, ha áldozatot kell
vállalni érte. Mária és János apostol lelkületével álljunk Jézus keresztje mellé.
Szempontok az új anyaghoz
Próbáljuk meg egy-egy apostol szemszögéből megbeszélni, mi történt velük, hogyan
hívta meg őket Jézus, mi győzte meg őket Jézus szeretetéről.
Érdekes, hogy azok, akik nem hittek Jézusban, az Ő feltámadásában, ellenségeivé lettek az
örömhír hirdetőinek. Hiába tiltották meg nekik a főtanácsban, hogy Jézusról beszéljenek, ők mégis
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hirdették az örömhírt. Amikor pedig ezért megvesszőzték őket, nem siránkoztak, nem sopánkodtak,
hanem örültek, hogy Jézusért gyalázatot szenvedhettek. Szent Pál apostolt, aki a keresztények
üldözői közül megtért, és Jézus apostolává lett, többször is börtönbe zárták, megverték, egy
alkalommal meg is kövezték. Elsőként István diakónus lett vértanú, majd később az apostolok is
életük feláldozásával, vértanúságukkal lettek Jézus feltámadása örömhírének hitelesítői.

Megjegyzések
Az Egyház kétezer éves története a vértanúság története. Számunkra az Egyház
élete kétezer év óta tanúságtétel. Az ókori világ és a történelem más nagyságairól, az ő
megítélésükről és értékelésükről sokat vitatkozhatnak a történészek. Ha Jézus nem
lenne Isten Fia, ha nem támadt volna fel halála után harmadnapra, akkor Róla sem
vitatkoznának, örömhírének hirdetőit senki sem üldözné. Tertulliánuszt idézzük:
Hittanfüzetbe

2. óra
(dátum)
Jézus tanítványai vagyunk
„Ahányszor learatott bennünket, annyiszor több termést hozunk;
mert a keresztények vére mag, amelyből újra sarjadunk.”






3. óra: 1. Jézus Mennyei Atyánk szeretetére tanít
Bibliai források
Lk 11,11-13. Közületek melyik apa ad fiának követ, amikor az kenyeret kér? –
Mennyivel inkább ad jót Mennyei Atyátok, ha kértek tőle.
Nevelési cél
Fontoljuk meg, milyen jó, hogy Mennyei Atyánk szeret minket!
Oktatási cél
Jézus arra tanít: a Mennyei Atya jobban szeret minket, mint a legjobb földi édesapa
Az új anyag feldolgozása
Mennyei Atyánk mindenkinél jobban szeret minket. Mennyei Atyánk szeretetét
megismerhetjük a teremtett világban adott sok-sok ajándékából. A legjobban azonban
abból tudjuk meg, hogy mennyire szeret minket, hogy elküldte hozzánk az Úr Jézust,
hogy akik hiszünk benne, általa eljussunk az örök életre.
Jézus tanítása a Mennyei Atyáról és örök életről örömhír, az a jó hír, amit idegen
szóval evangéliumnak mondunk. Ezt hirdették az apostolok, ezt írták le a szent írók.
Amit Jézusról tudunk. Jézust a Mennyei Atya küldte el hozzánk. Betlehemben
született több mint kétezer évvel ezelőtt. Szülei Szűz Mária és Szent József voltak,
akikkel Názáretben lakott.
Jézus életét adta értünk. Irántunk való szeretetből önként vállalta értünk a
kínszenvedést és kereszthalált. Feltámadásának öröme késztessen minket arra, hogy
Jézusért mi is készek legyünk minden áldozat vállalására.
Szempontok az új anyaghoz
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember egyetlen személyben. Ő az
Istenember. Tanítását csodákkal hitelesítette. Akik nem hittek benne, ellenségei lettek,
és kereszthalálra ítélték. De hiába ölték meg, harmadnapra Jézus feltámadt.
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Megjegyzések
Sok gyerek értetlenkedik akkor, amikor azt tanítjuk, hogy Istent, a mi Mennyei
Atyánkat jobban kell szeretni, mint édesanyánkat és édesapánkat. De beláthatjuk ennek
igazságát, ha megfontoljuk, hány olyan gyerek van, akit a szülei nem szeretnek. Igen,
Mennyei Atyánknak köszönhetjük, ha olyan jó szüleink vannak, akik Isten akarata szerint
szeretnek és nevelnek minket.
Hittanfüzetbe

3. óra
1. Jézus Mennyei Atyánk szeretetére tanít
Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő irgalmas,
bűneink ellenére is szeret minket.




(dátum)



4. óra: 2. Életünk alapja az Úr Jézus tanítása
Bibliai források
Mt 7,24-29. Mindaz, aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs
emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél, és
nekicsapott a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. – A nép
álmélkodott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van.
Nevelési cél
Szeressük Istent, és szeressük embertársainkat!
Oktatási cél
Isten parancsai atyai jó tanácsai, Ő tudja, mi válik javunkra
Az új anyag feldolgozása
Üdvözítőnk tanítása a szeretet szent törvénye. Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk
és tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk és eljussunk az örök életre.
A főparancs és Jézus új parancsa. Jézus új parancsa, hogy úgy szeressük egymást,
ahogy Ő szeretett minket. Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat, ha
önzetlenül megteszünk mindent, ami üdvösségére szolgál.
Az Isten iránti szeretet. Istent őszinte jó akarattal, egész emberségünkkel teljesítsük
parancsait. Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt
senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg, nem hagyjuk el. Ha Ő minden
embert szeret, akkor az Ő kedvéért nekünk is szeretnünk minden embertársunkat.
A Tízparancsolat két kőtáblája. A tízparancsolat Isten és emberek iránti
szeretetünknek olyan részletezése, amelyet Isten már Mózes által kinyilatkoztatott.
Ebben a leckében nem feladatunk ezeknek a részletezése, hiszen a következő leckék
mind erről szólnak.
A felebaráti szeretet. Az Úr Jézus tanításának újdonsága, hogy a tízparancsolatot is
a szeretet fényében kell értelmeznünk.
Szempontok az új anyaghoz
Sokan mondják, hogy minden szép, amit Jézus tanít, de a mindennapi életben az
megvalósíthatatlan. A mai világban valóban nem könnyű Jézus tanítása szerint élni,
mert tanításának megtartása önzetlen szeretetet és kellő önfegyelmet kíván tőlünk. Az
elkényeztetett gyerekekből nehezen lesz fegyelmezett felnőtt ember. A reklámok világa
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pedig sok embert megbolondít. Nyilvánvaló, hogy „a jó bornak is kell a cégér”, de ha
valami valóban hasznos és jó, annak elég lehet egy megfelelő tájékoztató hirdetés, és
nincs szükség csábító reklámokra. A reklámok többségének hamis sugallata, mintha
valaminek a birtoklása tenné boldoggá az ember életét.
Megjegyzések
Sokan Isten törvényeit emberi szabadságuk korlátainak tartják. Igen, korlát, de olyan
korlát, ami nem elzárja utunkat, hanem kapaszkodó, és kijelöli számunkra a helyes utat.
Ne gondoljuk, hogy bölcsebbek vagyunk Istennél, és mi jobban tudjuk, hogy mi jó
nekünk. A mai világban természetes, hogy minden bonyolultabb készülék mellé a
tervező mérnök készít egy használati utasítást. Ha valóban emberhez méltó módon
akarunk élni, akkor érdemes „ezt a használati utasítást” ismerni és megtartani.
Hittanfüzetbe

4. óra
2. Életünk alapja az Úr Jézus tanítása
Érdemes odafigyelni Jézus tanítására!




(dátum)



5. óra: 3. Isten első parancsa:
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Bibliai források
Mt 14,23. Jézus fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt
ott egymagában.
Mk 1,35. Hajnal felé, amikor még sötét volt, fölkelt, és kiment egy magányos helyre,
hogy ott imádkozzék.
Mk 6, 46. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék.
Lk 9,28. Miután Jézus megjövendölte szenvedését, kiválasztotta Pétert, Jánost és
Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni.
Lk 22,39-42. Ezután kiment, és szokása szerint az Olajfák hegyére tartott, és így
imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom
teljesedjék, hanem a tiéd.”
Nevelési cél
Rendszeresen és szívesen imádkozzunk!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten első parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
Az Úr Jézus példát adott az imádságra. Jézus apostolaival bizonyára együtt
imádkozta a zsoltárokat és napi imáikat, de rendszeresen elvonult, hogy egyedül
imádkozzon. Az evangéliumokban találunk néhány ilyen imádságot: Mt 11,25-30. – Lk
22,39-46. – Jn 17,1-26.
Minden nap imádkozzunk reggel és este. Jó, ha napközben is gondolunk rá, hiszen Ő
mindig velünk van, bármikor szólhatunk hozzá.
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk
benne, és mindenekfölött szeressük őt. Isten az Úr egyedül! Akkor imádjuk Istent, ha őt
legfőbb Urunknak elismerjük. Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai szerint
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teljesítjük kötelességeinket. Isten kedvéért szeretjük embertársainkat.
Hiszünk Istenben. Akkor hiszünk Istenben, ha értelmünkkel és akaratunkkal
ráhagyatkozunk, és elfogadjuk (igaznak és jónak tartjuk) a tőle kapott kinyilatkoztatást.
A mi reményünk Krisztus! Az remél Istenben, aki elfogadja Isten kinyilatkoztatott
ígéretét, hogy megadja az örök üdvösséget, és mindazt, ami annak elnyeréséhez
szükséges.
Istent mindenekfelett szeretem. Istent önmagáért, és mindenki mást pedig Istenért
kell szeretünk. Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban.
Szempontok az új anyaghoz
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és Vele beszélünk. Erről kell újra és újra
beszélnünk, mert az imádságot igen sokan csak szép imaszövegek elmondásának vagy
elolvasásának tartják. Azt a gyakorlatot is kerülnünk kell, hogy ha valamiért imádkozunk,
akkor arra a szándékra felajánlott imaszöveget mondunk. Vannak olyan általános
imaszándékok, (betegek imája betegségben stb.) amelyek úgy fogalmazzák meg
kérésünket, hogy azt magunk sem tudnánk jól megfogalmazni.
Természetesen annak is van értelme, ha ismert imaszövegeket ismételten
elmondunk azért, hogy lélekben és érzelmileg kapcsolódjunk Jézushoz és vele
imádkozó Egyházához. (Pl. rózsafüzér imádság) Az ismert imaszövegek továbbá
segítséget jelentenek mindazoknak, akik betegek, vagy olyan helyzetben vannak,
amikor képtelenek saját maguk egyedül imádkozni. A látszólag eszméletlen emberek is
sokszor együtt tudnak imádkozni azzal, aki velük imádkozik, esetleg hang nélkül
mozgatják ajkukat, vagy a szemükön látszik, hogy együtt imádkoznak velünk.
Isten imádása ellen az vétkezik: 1. aki nem törekszik Isten megismerésére; 2. aki
megtagadja Istent és vallási kötelességeit; 3. aki nem imádkozik. Babonával az
vétkezik, aki valamely dolognak olyan erőt tulajdonít, amelyet Isten nem adott neki.
Megjegyzések
A mai világban az emberek felvilágosultnak tartják magukat, és minden vallásosságot
babonának tartanak. Tény, hogy vannak babonásan vallásos emberek, akiknek a
vallásossága legtöbbször csak külsőségekben nyilvánul meg. A hírközlő eszközök
tanúsága szerint a nem hívő, de magukat felvilágosultnak tartó emberek között igen sok
a babonás ember. Ezek számára közölnek egyes újságok naponta friss horoszkópokat.
Vannak olyan szállodák, amelyekben a 13-as szoba helyén raktár van, és
toronyépületek, amelyek 13. emeletén helyezik el a különböző gépházakat, üzemeltető
egységeket és ott nincsenek sem irodák, sem lakások.
Érdemes megtanítani és imádkozni az isteni erényekért való imádságot:

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.
Hittanfüzetbe

5. óra
(dátum)
3. Isten első parancsa:
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
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6. óra: 4. Isten második parancsa:
Isten nevét hiába ne vedd!
Bibliai források
MTörv 5,11. Az Úrnak, a te Istenednek hiába ne vedd a nevét! Mert az Úr nem
hagyja büntetlenül azt, aki káromolja nevét!
Nevelési cél
Istenről mindig tisztelettel és szeretettel beszéljünk!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten második parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
Isten neve szent. Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a
szentek nevét és a szent dolgokat becsüljük meg. Isten második parancsolata ellen az
vétkezik, aki káromkodik, átkozódik vagy vétkesen esküszik.
Mennyei Atyánk „természetes” ajándékai: Ő a világ teremtő Ura, Ő akarta, hogy
legyen ez a világ: megtervezte, létre hozta, beprogramozta, és a fejlődés útján
elindította. Mai természettudományos ismereteink arra késztetnek, hogy egyre inkább
megcsodáljuk a Teremtő bölcsességét, Neki köszönhetünk mindent, ami ebben a
világban jó. Ő nekünk adta ezt a világot, hogy azt megismerjük, építsük és szépítsük.
Mennyei Atyánk „kegyelmi” ajándékai: a mi hitünk, istengyermeki, kegyelmi életünk.
Az Ő különleges ajándéka, hogy boldog, örök életet szánt nekünk. Isten úgy
gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja azt, ami az üdvösségéhez
szükséges. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek. Jézus
nevében elsősorban azt kell kérnünk, hogy megismerve akaratát, azt készségesen
tudjuk teljesíteni. Ő tudja, mi válik javunkra, mi ne akarjuk „eltéríteni” minket is üdvözítő
tervétől.
Jézus neve szent, nevére hajoljon meg minden térd!
Szempontok az új anyaghoz
Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza. Sokan, a hírközlő
eszközök hatására, tévesen a trágár beszédet is káromkodásnak mondják. Nyilvánvaló,
hogy a trágár beszéd is rossz, de Isten nevének gyalázása sokkal súlyosabb dolog.
Az átkozódik, aki Istentől magának vagy másnak rosszat kíván. Az esküszik, aki Istent tanúul
hívja. Vétkesen az esküszik, aki szükségtelenül, hamisan vagy rosszra esküszik.

Megjegyzések
Sajnos a káromkodás fogalmát a gyerekeknél is tisztázni kell. A csúnya beszéd elkerülésére
tanácsolhatjuk, hogy szándékosan ártatlan szavakkal fejezzék ki mérgüket. (A macska rúgjon meg!)
Indulataik fékezését segíti elő, ha a reggeli imádságban felajánljuk napi bosszúságainkat, hogy Isten
iránti szeretetből türelemmel viseljük el embertársaink gyarlóságait.

Hittanfüzetbe

6. óra
(dátum)
4. Isten második parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
Áldott legyen az Isten, áldott legyen az Ő szent neve!
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7. óra: 5. Isten harmadik parancsa:
Az Úr napját szenteld meg!
Bibliai források
ApCsel 20,7-12. A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál apostol beszélt
az összegyülekezett hívekhez, majd fölment, és megtörte a kenyeret.
Nevelési cél
Örömmel járjunk szentmisére!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten harmadik parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
A vasárnap a hét első napja, az Ószövetségben a teremtés napja, a szombat, a
hetedik nap volt a munkaszünet napja. Isten harmadik parancsát Jézus idejében nagyon
szigorúan megtartották, még azt is kifogásolták, hogy Jézus szombaton is meggyógyítja
a betegeket. Egy ilyen alkalommal jelenti ki Jézus: „az Emberfia ura a szombatnak”, és
meggyógyította a beteget.
Vasárnap az Úr feltámadásának a napja. Az Úr Jézust nagypénteken feszítették
keresztre és temették el. A szombati nyugalom napja után, a hét első napján támadt fel.
Az első keresztények kezdettől fogva megünnepelték Jézus feltámadása napját.
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a
vasárnapot szenteljük meg: a szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi
közösség ápolásával. A szentmise Egyházunk közös ünneplése és tanúságtétele.
Ennek vagyunk mi is részesei, valahányszor részt veszünk a vasárnapi szentmisén.
A liturgikus év ünnepei. Minden egyes szentmisében Jézus életére emlékezünk. Egyetlen
szentmisében azonban képtelenek volnánk életének minden részletét felidézni. Ezért Jézus életének
fontosabb eseményeit az esztendő újra meg újra visszatérő keretében ünnepeljük, amint
megünnepeljük egyéni, családi és közösségi életünk legfontosabb eseményének évfordulóit is. A
karácsonyi ünnepkörben a megtestesülés misztériumának, a húsvéti ünnepkörben a megváltás
misztériumának titkait és eseményeit ünnepeljük. A szentek közül az Úr Jézus édesanyjával
kapcsolatos eseményeket ünnepeljük, továbbá megünnepeljük a szentek emléknapjait is.

Szempontok az új anyaghoz
Isten harmadik parancsolata ellen az vétkezik, aki elhanyagolja a szentmisét, és
tartósan végez vasárnap fizikai vagy szellemi munkát. Akkor szabad vasárnap is
dolgozni, ha a felebaráti szeretet vagy a közösség szolgálata megkívánja.
Megjegyzések
A nem hívő emberek a mai világban mindent megtettek és megtesznek azért, hogy
vasárnapi ünneplésünket megfosszák keresztény mivoltától, mintha az csak egy heti
pihenőnap lenne. Anyagi érdekből sok embert dolgoztatnak ezen a napon, amivel a
sokszor családi közösség ápolását is lehetetlenné teszik.
Hittanfüzetbe

7. óra
(dátum)
5. Isten harmadik parancsa: Az Úr napját szenteld meg!
Mindig örömmel járjunk templomba, és vegyünk részt szentmisén.






119

8. óra: 6. Isten negyedik parancsa:
Tiszteld apádat és anyádat!
Bibliai források
Mt 19,4-6. – Lk 2,51-52. A Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az
embert, és azt mondta: a férfi elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a
kettő testben egy lesz. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.
Nevelési cél
Szerezzünk minél több örömet szüleinknek!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten negyedik parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
Isten akaratából a család élete a házasságkötéssel kezdődik. Lakásainkat nem a
gazdagság, hanem szüleink önzetlen, áldozatos szeretete teszi boldog otthonná.
Szeresd szüleidet! Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket
tiszteljük, szeressük, nekik engedelmeskedjünk, felnőttként pedig gondoskodjunk róluk.
Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert az életet és a gondoskodást Isten
után nekik köszönhetjük.
Akkor szeretjük egymást igazán, ha teljesítjük otthoni kötelességeinket, ha törődünk
egymással, igyekszünk egymásnak örömet szerezni, és megbocsátva egymásnak
elviseljük egymás gyarlóságait.
Tisztelettel és megfelelő engedelmességgel tartozunk azoknak is, akik a jóra
oktatnak, nevelnek bennünket. Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell
engedelmeskednünk. Nem kell engedelmeskednünk, ha valakit nem ismerünk, vagy
olyat parancsol, ami Isten akaratával ellenkezik.
Szempontok az új anyaghoz
Ahogy az Úr Jézus szerette a bűnösöket, nem jóváhagyva a rosszat, hanem
megbocsátva, úgy nekünk is kell szeretnünk azokat a hozzátartozóinkat, akik nem
igazán szeretnek minket. Nyilvánvaló, hogy a rosszban senkit nem kell segítenünk, de a
gyerekek sokszor sokat tehetnek szüleik megbékélése érdekében.
Megjegyzések
Sajnos egyre több olyan gyerek van, akinek nincs boldog családi otthona, ezért
ezekről a kérdésekről nagyon tapintatosan kell beszélnünk. Sok családban van
békétlenség, önző anyagi okok, vagy sértődések következtében. Árva gyerekeken kívül
vannak olyanok is, akiknek elváltak a szülei, vagy külön élnek, esetleg újabb házasságot
is kötöttek, akik nem tartják meg a házassági hűséget.
A mai világban, sok családban a szülői tekintély is megfogyatkozott. Nem szolgálja a
gyermekek javát, ha elkényeztetik őket, ha nem tanítják meg őket a becsületes
kötelességteljesítésre és a tudatosan vállalt önfegyelemre.
Hittanfüzetbe

8. óra
(dátum)
6. Isten negyedik parancsa: Tiszteld apádat és anyádat!
Köszönöm Istenem, hogy jó szülőket és testvéreket adtál nekem!
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9. óra: 7. Isten hatodik parancsa: Ne paráználkodj!
Isten kilencedik parancsa: Légy hű házastársadhoz!
Bibliai források
Ter 1,27-28. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására
teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt
hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok
uralmatok alá.”
Nevelési cél
Tisztelettel és tisztességesen beszéljünk a szexualitásról!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten hatodik és kilencedik parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
Minden embernek vannak szülei, és mindnyájan örülünk annak, ha szüleink szeretik
egymást. A mindennapi élet azt mutatja, hogy ez sokszor bizony nem könnyű, pedig
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy minden család élete boldog legyen. Ezért jó nekünk,
hogy Mennyei Atyánk a családok egységét és békéjét, az élet továbbadását
parancsolataival is védi. Isten szava: – Felebarátod házastársát ne kívánd! (Légy hű
házastársadhoz!) – Ne paráználkodjál! (légy szemérmes!) – Ezek Isten 9. és 6.
parancsolatai. A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb
emberi értékek közé tartozik. Légy szemérmes!
Isten hatodik és kilencedik parancsolata a tiszta életre és a házastársi hűségre
kötelez minket. A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és
az arra való felkészülésben. Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei
megrontják az egyén, a család és a nemzet életét. Isten hatodik és kilencedik
parancsolata ellen az vétkezik, aki nem tartja meg a házastársi hűséget, aki bűnös
akarattal gondol, néz, beszél, vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis
paráználkodik.
Tanmese az ajándékdobozról.
Szempontok az új anyaghoz
A 2. osztályban a kánai menyegzővel kapcsolatban már szó a került a házasság
kérdése. Itt a gyerekek életkorának megfelelően kell beszélni erről a kérdésről. A
paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete. Az élet
továbbadásának biológiai kérdéseiről a gyerekek nagy része már tud, de a legtöbbször
nem ismerik az ezzel kapcsolatos erkölcsi elveket. Az a fajta felvilágosítás, amely nem
szól a legfontosabb erkölcsi elvekről, nem köti semmiféle erkölcsi követelményekhez a
nemi ösztönnel kapcsolatos kérdéseket, az valójában nem felvilágosítás, hanem
megrontás. Tudnunk kell azonban, hogy az erkölcsi elveket nem elég csak ismertetni,
hanem már a gyerekeket megfelelő önnevelésre kell késztetni, hogy képesek legyenek
magukat fegyelmezni. Az ajándékdobozról szóló tanmese mutatja, hogy lehet erről a
kérdésről tisztességesen beszélni.
Megjegyzések
A szabadelvű gondolkodók, a gender elmélet képviselői elméleteik terjesztésével
bomlasztják és tönkre teszik a családok életét. Az önfegyelem hiánya, a szexualitás
szabadosság már a fiatalok életében tönkreteszi jövendő családjuk boldogságát. Már a
gyerekek is megértik, hogy minden reklám és kalandfilm ellenére, nem a szexuális
élvezet teszi boldoggá a házaspár és a család életét. Ha önmagában a szexualitás elég
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lenne a boldogsághoz, akkor miért vannak elváló házastársak. Az embernek szellemi
igényei is vannak, és ezt a biológiai örömszerzés önmagában nem tudja kielégíteni. Az
igaz boldogsághoz olyan önzetlen szeretet kell, amely által a házastársak egymás
legjobb szellemi partnereivé tudnak lenni. Annál boldogabb egy házaspár, minél több
igazi örömet tud szerezni egymásnak, elsősorban nem biológiai, hanem szellemi
örömet.
Hittanfüzetbe

9. óra
(dátum)
7. Isten hatodik parancsa: Ne paráználkodj!
Isten kilencedik parancsa: Légy hű házastársadhoz!
Azok a családok boldogok, akik Isten parancsai szerint élnek.






10. óra: 8. Isten ötödik parancsa: Ne ölj!
Bibliai források
Mt 5,21-22. Hallottátok a régieknek szóló parancsot: Ne ölj! Aki öl, állítsák
törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák törvényszék elé, aki
haragot tart.
Nevelési cél
Nyerjük meg embertársainkat Jézus szeretetének!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten ötödik parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
Azért kell minden ember szeretnünk, mert minden ember Isten képmása, akit
üdvözíteni akar. János apostol írta levelében: „Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb
szeretet minket. Aki azt állítja: Szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki
ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a
parancsot kaptuk tehát tőle: Aki szereti Istent, szeresse testvérét is.” (1Jn 4,19-21)
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy mi emberek szeretetben, békességben éljünk.
Akkor szeretjük igazán embertársainkat, ha önzetlenül megteszünk mindent, ami
üdvösségükre szolgál. Embertársaink szeretete azt kívánja tőlünk, hogy készek legyünk
egymást segíteni, igyekezzünk egymásnak örömet szerezni, és lehetőleg ne bántsuk
meg egymást, illetve viseljük el egymás gyarlóságait, hibáit. Isten ötödik parancsolata az
ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és védelmére kötelez minket. Jézus
pedig arra tanít, hogy még a rosszat is jóval kell viszonoznunk.
Bocsássatok meg szívből egymásnak! Isten számon kéri bűneinket, de kérésünkre
megbocsát nekünk, ha mi is ezt tesszük embertársainkkal. Nem azért kell
megbocsátanunk, mert bocsánatot kértek, hanem azért, mert Isten is megbocsátott
nekünk, mielőtt még bocsánatot tudtunk volna kérni tőle.
Ellenségeiteket és rosszakaróinkat is szeretnünk kell azért, mert ezt az Úr Jézus
kifejezetten tanította, és példát adott rá. Ahogy Pál apostol írta: „Isten azzal bizonyítja
irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.”
(Róm 5,8-9) „Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra nemcsak
Isten, hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden
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emberrel békességben. Bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem hagyjátok az ítélet
haragjára, mert írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek”, mondja az Úr. Sőt „ha
ellenséged éhezik, adj neki enni; ha szomjazik, adj neki inni; mert ha így teszel, égő
parazsat raksz a fejére.” Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat. Ne
engedjük, hogy a harag elragadjon minket, hogy jogainkra hivatkozva, önmagunknak
igazságot akarjunk szolgáltatni.
Élj békességben! Jézus új parancsa: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek
benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34-35)
Megsérti a felebaráti szeretet parancsát az, aki verekszik, testi sérülést okoz,
veszélyezteti mások életét és egészségét, aki haragszik és gyűlölködik, aki másokat
bűnre visz.
Szempontok az új anyaghoz
A hírközlő eszközök alkalmat adnak arra, hogy azokról a bűnökről is beszélgessünk a
gyerekekkel, amelyeket leginkább a felnőtt emberek követnek el. Ilyenek a gyilkosság,
az öngyilkosság, az abortusz, az eutanázia, a gazdasági kizsákmányolás, a
fegyverkezési hajsza, a háború, a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, az ember és
a gyermekrablás.
Megjegyzések
Olyan világban élünk, amikor a jószándékú emberek is veszélyben vannak, már a
gyerekek is. Fontos, hogy segítőkészségre neveljük őket, elsősorban ismerőseik és
társaik iránt, ugyanakkor az óvatosságra is figyelmeztetnünk kell őket az idegen,
ismeretlen emberekkel szemben.
Aki más egészségében vagy életében kárt tett, annak segíteni kell, és amit tud, jóvá
kell tennie.
Hittanfüzetbe

10. óra
(dátum)
8. Isten ötödik parancsa: Ne ölj!
Szeretetünkkel nyerjük meg embertársainkat Jézus szeretetének!






11. óra: 9. Isten hetedik parancsa: Ne lopj!
Isten tizedik parancsa: Mások tulajdonát ne kívánd!
Bibliai források
Mt 25,14-30. Összehívta szolgáit, s átadta nekik vagyonát rátermettségük szerint. Aki
öt talentumot kapott, másik ötöt nyert rajta. Aki egyet kapott, elrejtette urának pénzét.
Hosszú idő után a király számadást tartott velük. „Jól van, te hűséges, derék szolga,
mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”
Nevelési cél
Ami tied, becsüld meg, ami a másé, el ne vedd!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten hetedik és tizedik parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
Jézus példabeszédeivel azt tanítja nekünk, hogy szorgalmas munkával, becsületes
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tanulással kamatoztassuk képességeinket, és szolgáljuk embertársaink javát! Emberi
méltóságunk szerint minden ember egyenlő, de ez nem azt jelenti, hogy egyformák
vagyunk. Nemcsak az életkörülményeink, hanem testi és szellemi adottságaink is
különböznek egymástól. Mennyei Atyánk azt kívánja, hogy minden ember kötelességei
szerint becsületesen dolgozzék. Feladatunk, hogy megismerve Isten teremtett világát,
azt építsük és szépítsük, hogy minden embernek megfelelő életkörülményeket
biztosítsunk, ezért minden ember köteles a legjobb képességei szerint dolgozni. Az
ember munkája által tud úrrá lenni a földön, és azt céljai szolgálatába állítva
kibontakoztatja képességeit. Aki becsületes munkát végez, munkájával Isten akaratát
teljesíti, örömet szerezhet embertársának és saját magának, akár testi, akár szellemi
munkát végez
A mi kötelességünk a tanulás, és hogy segítsünk az otthoni munkában.
Természetesen szükségünk van a játékra, a szórakozásra, mégsem mindegy mivel
töltjük el szabadidőnket. Szellemi érdeklődésünket és testi ügyességünket fejleszthetjük
a megfelelő játékokon kívül más hasznos tevékenységekkel, olvasással, barkácsolással,
sportolással stb. Az ilyen és hasonló elfoglaltságok önfegyelmünk megszerzésében is
segítenek minket, és felkészíthetnek minket felnőtt életünkre, élethivatásunkra.
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.
Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes
munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben, és helyesen használjuk fel. Az anyagi
javaknak, amelyekkel rendelkezünk, felelős tulajdonosai vagyunk, nem használhatjuk fel
akármire. Kötelességünk saját magunknak és családunknak tisztességes fenntartása,
de kötelességünk a szegény, beteg és bajba jutott embertársaink megsegítése is. Az
anyagi javakat így Isten akarata szerint a jóra kell felhasználnunk, megosztva javainkat
rászoruló embertársainkkal. Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki nem
dolgozik becsületesen, aki megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, aki eltékozolja
vagyonát, és aki nem gondoskodik a rábízottakról. Az köteles kártérítésre, aki másnak
életében, anyagi javaiban vagy becsületében kárt tett.
Tégy jót embertársaddal! Jézus arra tanít, hogy a földi kincseknél tartsuk
értékesebbnek a mennyei kincseket. A mennyei kincsek szeretetünk gyümölcsei, azok a
jócselekedetek, amelyekkel másoknak örömet szereztünk, másokon segítettünk.
„Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, s adjatok hálát általa
Istennek, az Atyának. – Bármit tesztek, lélekkel tegyétek, az Úrnak teszitek, nem
embereknek.” (Kol 3,16.22)
Az önzetlen szeretet ellensége az irigység és a kapzsiság. Ezért figyelmeztet Isten
tizedik parancsa: Mások tulajdonát ne kívánd! Ez arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük
mások anyagi és szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek. Az önzetlen ember
megtapasztalhatja az Úr Jézus mondásának igazságát: „Nagyobb boldogság adni, mint
kapni.” (ApCsel 20,35) Aki az anyagi javak birtoklásától várja boldogságát, az soha nem
lesz elégedett ember. Érdekes, hogy a jólétben élő népek között van a legtöbb
elégedetlen ember. Az elégedetlen embereket pedig azzal lehet szembeállítani
egymással, hogy iriggyé teszik őket.
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Szempontok az új anyaghoz
A legtöbb emberi konfliktust a kapzsiság és az irigység okozza, ami sokszor még a
testvéreket is szembeállítja egymással. A hírközlő eszközök reklámjai is ezt a
kapzsiságot és irigységet táplálják bennünk, aminek tudatosan ellen kell állnunk. Maga
az Úr Jézus figyelmeztet minket: „Őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a
vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12,15)
Megjegyzések
A liberális piacgazdaság szelleme sokszor még a keresztény embereket, a családok
életét is megfertőzi. A nagyobb jólét reménye tartja vissza a házastársakat a több
gyermek vállalásától. Ez azonban rövidlátó szemlélet, mert annál nehezebb lesz
gyermekeik és unokáik élete, minél kevesebb fiatalnak kell eltartani egyre több idősebb
embert. Ha a családokban nincs átlagnál kettőnél több gyermek, akkor az a nép rövid
idő alatt kipusztul.
Hittanfüzetbe

11. óra
9. Isten hetedik parancsa: Ne lopj!
Ami tied becsüld meg, ami másé el ne vedd!




(dátum)



12. óra: 10. Isten nyolcadik parancsa:
Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Bibliai források
2Kor 8,20-21. El akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra bízott
bőséges adomány miatt. A becsületre ugyanis vigyázunk nemcsak Isten, hanem az
emberek előtt is.
Nevelési cél
Szavainkat mindig az igazság és a szeretet vezesse!
Oktatási cél
Mit kívánt tőlünk Isten nyolcadik parancsolata?
Az új anyag feldolgozása
Az a becsületes ember, akinek szavában meg lehet bízni, aki az elvállalt és rábízott munkát
becsületesen elvégzi, aki a rábízott értékeket, az anyagi javakat és a titkot megőrzi. Csak akkor lehet
hiteles keresztény tanúságételünk, ha valóban megbízhatóak vagyunk.

Légy őszinte! Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat
mondjunk, védjük felebarátaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel
beszéljünk. Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki hazudik, vagy felebarátja
becsületében kárt tesz.
Hazugsággal az vétkezik, aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse felebarátját,
akinek joga van az igazság ismeretéhez. A ránk bízott titkot meg kell őrizni. Ha valaki
mégis olyan információt akar megszerezni tőlünk, amihez nincs köze, amihez mi is
titokban vagy véletlenül jutottunk hozzá, annak nem kell elárulnunk, amit tudunk. Az is
félrevezeti embertársát, aki az igazságnak csak egyik oldalát mondja el, illetve olyan
információt ad tovább, amit nem biztos forrásból tudott meg. Ennek megfelelően a
hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy hitelesen tájékoztassanak, az emberi
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méltóság tiszteletben tartásával.
Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül
gyanúsít másokat. A megszólás valós, a rágalom valótlan rosszat állít másról.
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy becsületesnek tartsák, mindaddig, amíg valóban
becsületes. Kötelességünk lehet azonban mások hibájáról beszélni, amikor valaki
szélhámos módjára kárt okoz jóhiszemű embertársainak.
Isten országáért dolgozunk! Isten Országa Isten uralmát jelenti. Azok tartoznak az Ő
Országába, akik önként teljesítik Mennyei Atyánk akaratát, elfogadják törvényeit, és
Jézus tanítása szerint élnek. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy földi életünk után minél
többen eljussunk az örök élet boldogságára, a mennyországba. Ezért kell jó példánkkal,
életünkkel és szavunkkal embertársainkat elvezetni Jézushoz.
Szempontok az új anyaghoz
Isten Országáért dolgozva nem propagandistának kell lennünk, hanem tanuknak.
Jelszavunk legyen: Csak akkor beszélek Jézus Krisztusról, ha kérdeznek, de úgy élek,
hogy kérdezzenek.
Megjegyzések
Az élet fontos dolgairól általában feljegyzéseket készítünk. A jól megfogalmazott
szerződések megelőzik a félreértéseket, ezért célszerű ezeket írásban rögzíteni.
Egyszerűbb esetekben elég az adott szó becsülete, ha valamit ígértünk, azt megtartjuk.
A mai világ nem ismeri a lelkiismeretességet, ezért mindent papírral kell igazolni. A
minőségbiztosítás célja az iparban és a kereskedelemben a hibák feltárása, hogy
azokat ki lehessen javítani. Amíg volt becsülete az adott szónak, addig felesleges volt
ezeket külön leírni, a becsületes ember vállalta a felelősséget azért, amire szavát adta.
Az önző emberek azonban, akik a legtöbbször maguk sem igazán becsületesek, nem
bíznak az adott szó becsületében, ezért készítenek mindenről írásos dokumentumot.
Ezzel valójában személyes felelősségük alól akarnak kibújni. Ismerjük a mondást: „A
papír sokat elbír.” Így alakult ki a csalásnak mai formája, a hamis adatok rögzítése.
Ma már a humán területeken, az egészségügyben és az oktatásban is bevezették a
minőségbiztosítást, aminek következménye a rendkívül sok felesleges adminisztráció.
Nagy baj, ha egy orvos, egy pedagógus nem lelkiismeretes és nem becsületes. De az is
nagy baj, hogy még a lelkiismeretes orvosok és tanárok is kénytelenek munkaidejük
jelentős részét adminisztrációval eltölteni.
Hittanfüzetbe

12. óra
(dátum)
10. Isten nyolcadik parancsa:
Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Szavainkat az igazság és a szeretet vezérelje!






13. óra: 11. Nem mindig könnyű jónak lenni
Bibliai források
Róm 7,15-25. Magam sem értem, mit teszek. Bár a jót szeretném tenni, mégis a
rosszra hajlok. A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de
tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen.
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Nevelési cél
Mindig hallgassunk lelkiismeretünk szavára!
Oktatási cél
Hogyan irányítja lelkiismeretünk mindennapi életünket?
Az új anyag feldolgozása
A lelkiismeret egy velünk született iránytű, Isten ajándéka. Mindnyájan tapasztaljuk,
hogy van bennünk valami, ami egyrészt megmondja nekünk mi jó, vagy mi rossz,
másrészt arra késztet, hogy a jót megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük. Ez a
lelkiismeretünk, valójában Isten szava bennünk, ami nem köti meg akaratunk
szabadságát, de érezzük, hogy szavát követnünk kell. Ugyanez a belső hang nyugtat
meg, ha valami jót tettünk, és nyugtalanít, ha vétkeztünk. (Ez a lelkiismeretfurdalás.)
Ilyenkor arra késztet, hogy bűnünket megbánjuk, és jóvátegyük, amit elhibáztunk.
A helyes lelkiismeretet úgy alakítjuk ki magunkban, ha készségesen hallgatunk az
Isten szavára, amit az Egyház tanít. Amíg nem rontottak meg valakit, addig lelkiismerete
Isten törvényei szerint mutatja az örök életre vezető utat. Megismerkedve az Úr
Jézussal és az ő tanításával, lelkiismeretünk iránytűjét egyre tudatosabban kell Jézus
tanításához igazítanunk.
Jézus engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Engedelmeskedett
szüleinek, Szűz Máriának és Szent Józsefnek, de mindig feltétlenül engedelmeskedett a
Mennyei Atya akaratának. Meg is fogalmazta ezt: „Az én eledelem az, hogy annak
akaratát tegyem, aki engem küldött.” (Jn 4,34)
Az apostolok megtanulták Jézustól, hogy feltétlenül engedelmeskedjenek neki, mert
amit Ő akar, a biztos jó, még akkor is, ha ez nehéznek látszik. Amikor Jézus
feltámadása és a Szentlélek eljövetele után a főtanács elé állították, Péter világosan
meg is fogalmazta: „Magatok ítéljétek meg, Isten előtt helyes volna-e inkább rátok
hallgatni, mint az Istenre? Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk! –
Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek!” (ApCsel 4,19-20; 5,29)
A mi engedelmességünk az, hogy Jézus tanítása szerint élünk. Akkor cselekszünk
helyesen, ha Jézus tanítása szerint élünk, és mindenkit szeretünk. Ez azonban nem
mindig könnyű, mert sokszor érzünk csábítást arra, hogy mást tegyünk, amit
pillanatnyilag jobbnak találunk. Ezért kell tudatosan fegyelmeznünk és nevelnünk
magunkat, hogy egyre készségesebben tudjuk teljesíteni Mennyei Atyánk akaratát.
Ezért amikor Jézus tanításán gondolkodunk, meg kell fontolnunk, mit kíván ő tőlünk, mit
tettünk jól, mit kellene másként tennünk, vagy jobban tennünk. Jézus mondta: „Aki
teljesíti Mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.” (Mt
12,50)
Szempontok az új anyaghoz
A mai világban sokak számára a lelkiismeret nem iránytű, mert úgy gondolják, ők
maguk szabadon dönthetik el, mit tartanak jónak vagy rossznak. Ennek egyik
következménye a bűntudat elvesztése, mert ha valami baj van, akkor mindig a másik a
hibás. A lelkiismereti szabadság nem ezt jelenti. A lelkiismereti- és vallás-szabadság azt
jelenti, hogy senkit nem szabad arra kényszeríteni, hogy lelkiismereti meggyőződésével
szembefordulva tegyen, vagy ne tegyen valamit. Jelenti továbbá, hogy minden
személynek joga van a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságára,
ideértve a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a
nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése
útján való kifejezésre juttatásának jogát.
A keresztény engedelmesség nem vak engedelmesség, amikor Jézus Egyházának
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engedelmeskedünk. Az Egyház tévedhetetlenségét hit és erkölcs kérdéseiben Jézus
Krisztus ígérete, és a Szentlélek működése biztosítja. Néha előfordulhat, hogy az
Egyházunkat képviselő püspökök és papok Isten törvényeinek ellentmondó rendelkezést
hoznak, ebben az esetben nyilván nem kell engedelmeskednünk nekik.
Megjegyzések
Az alábbiak nem a gyerekeknek szólnak, hanem a katekétáknak. Mennyire igaza volt VI. Pál
pápának, amikor kiadta a „Humanae Vitae” kezdetű enciklikát, amelyben kimondta, hogy az antibébi
tabletta használata erkölcsileg rossz. Az elmúlt évtizedek bizonyították a pápai döntés helyességét. A
tabletták elterjedése megrontotta a családok békéjét, elősegítette a házastársi hűtlenséget, a
házasságon kívüli szexualitást, a felelőtlen szexuális kapcsolatot. A szexuális forradalom képviselői
propagandájukkal sok ember boldogságát tönkretették, akik már nem tudják, mit jelent a boldog
család. Azóta egyre kevesebben kötnek házasságot, és egyre kevesebb gyerek születik. A
„biztonságos szex” hazugsága következtében pedig a tabletta egyre több nő egészségét tette tönkre,
és a felelőtlen szexuális kapcsolatok következtében megnőtt az abortuszok száma. Így tett az
„abortusz kényszer” gyilkossá sok, egyébként jó szándékú nőt, és bűnrészessé ugyanannyi férfit is.

Hittanfüzetbe

13. óra
(dátum)
11. Nem mindig könnyű jónak lenni
Jézus kedvéért fegyelmezem és nevelem magam!






14. óra: Áttekintés: Jézus tanítványai vagyunk
Bibliai források
1Kor 13,1-3. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Ismerjem bár az összes titkokat és
minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek, s vessem oda
testem, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
Nevelési cél
Nézzünk magunkba!
Oktatási cél
A lelkiismeret-vizsgálás gyakorlata
Az új anyag feldolgozása
Nézzünk magunkba!
Az első főparancs: Szeresd az Istent! – A Tízparancs első három parancsa.
A második főparancs: Szeresd embertársadat! – A Tízparancs többi parancsai.
Szempontok az új anyaghoz
A lelkiismeretünk vizsgálása nem bűnkeresés, hanem azt keressük Isten
parancsainak fényében, hogyan viszonoztuk Isten szeretetét, és mi az, ami ebben
minket akadályozott. Ebben az önvizsgálatban segít minket, ha végiggondoljuk azokat a
bűnöket, amelyeket a kisiskolások a legtöbbször elkövetnek.
Megjegyzések
A lelkitükröt mindig a katekéta olvassa lassan és hangosan. Minden parancs után
álljon meg és tegye fel a kérdést: Mit kellene tennem, mit kellene másként tennem,
jobban tennem, mit kellene elkerülnöm? Ezeket a kérdéseket egyszerre tesszük fel, és

128

utána max. egy-másfél perc gondolkodási időt hagyunk. Az első főparancs végén azt a
kérdést tegyük fel, volt-e valami, amit elhibáztam, bánt-e valami, mi bánt a leginkább.
Hasonlóképp járunk el a második főparancs kérdéseivel.
A lelkiismeretvizsgálás után énekeljünk jó hangulatot ébresztő bűnbánati énekeket.
A lelkitükröknek két fajtája van: a pozitív és a negatív lelkitükör. A pozitív lelkitükör
Jézus tanításának követelményeit sorolja fel, a negatív lelkitükör a leggyakrabban
elkövetett bűnöket. Ezen túl minden életkornak és élethelyzetnek megvan a saját
lelkitükre. Ezért nagyon fontos, hogy a gyerekekkel semmiféle lelkitükröt, bűnkatalógust
ne tanítsunk be, mert akkor még 80 éves korában is azt fogja használni.
Óvakodjunk attól, nehogy aggályossá tegyük a gyerekeket. A lelkiismeretvizsgálások
alkalmával nem kell hosszadalmas, precíz önvizsgálatot tartani. Senki sem szeret a
saját bűnei közt vájkálni, ezért inkább azt keressük, mivel viszonoztuk Isten szeretetét,
mit tudnánk érte többet és jobban tenni. Így magától értetődő lesz, hogy a bánathoz
mindig hozzátartozik a jóelhatározás.
Bármilyen súlyos tárgyú bűnt követtek el, ne vádoljuk őket halálos bűnnel.
Tudatosítsuk, hogy tárgya szerint különböző a bűnös súlyossága, és a személyi
felelősség nem a bűn tárgyától, hanem az elkövető életkorától, helyzetétől,
szándékosságától és tudatosságától függ.
Hittanfüzetbe

14. óra
(dátum)
Jézus tanítványai vagyunk
Jézusom, segíts, hogy
mindig kedves gyermeke legyek a Mennyei Atyának!






2. témakör: Akit Mennyei Atyánk küldött
Előzetes szempontok és megjegyzések a 2. témakör anyagához
Ebben a témakörben röviden áttekintjük Mennyei Atyánk irgalmas szeretetének legfontosabb
tudnivalóit. Ő Atyánk, aki bűneink ellenére szeret minket, Fiát adta értünk, hogy aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem üdvözüljön.
Mi hiszünk Jézus Krisztusban, a keresztség szentségében részesültünk az istengyermeki-,
kegyelmi életben, és tagjai lettünk Jézus Egyházának. Mindezzel tudatosítjuk, hogy tanítványaink
életkori szintjüknek megfelelően döntsenek, és vállalják Jézus követését.
Ennek a témakörnek a tárgyalása a karácsonyi ünnepkör idejére esik. Nem feladatunk ismételten
mindent elmondani, amit Jézus születésével és a megtestesülés misztériumával kapcsolatban már
megtárgyaltunk, mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy akit a Mennyei Atya küldött, annak a
születését és körülményeit ünnepeljük.

15. óra: Akit Mennyei Atyánk küldött
Bibliai források
Gal 4,4-7. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát.
Jn 3,17. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy
üdvözüljön általa a világ.
Jn 4,34. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött.
Jn 6,57. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem
eszik, énáltalam él.
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Nevelési cél
Jézusra figyelve keressük Isten akaratát, mit kíván tőlünk!
Oktatási cél
Miért lett a Fiúisten emberré?
Az új anyag feldolgozása
Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, hogy a fogadott fiúságot
elnyerjük. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja:
„Abba, Atya!” (Gal 4,4-7) A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz
Máriától emberi testet és lelket vett fel. Benne teljesedtek a próféták jövendölései. Ő
emberré lett, mi Isten gyermekeivé lehessünk, és eljuthassunk az örök életre.
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával
tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson. Isten nem azért küldte Fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.(Jn 3,17) Jézus
Krisztus valóságos Isten és valóságos ember egyetlen személyben. Ő az Istenember.
Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött.(Jn 4,34) Az Úr
Jézus többször is beszélt erről. Ismételten megjövendölte tanítványainak, hogy
szenvedni fog és megölik, de harmadnapra feltámad. Az apostolok nem akarták ezt
elfogadni, ezért utasítja rendre az Úr Jézus Pétert: „Takarodj előlem, Sátán! Terhemre
vagy, mert emberi módon, s nem Isten tervei gondolkodol.” (Mt 16,23) Aki az Úr Jézust
követni akarja, annak meg kell térnie, el kell fordulnia az emberi gondolkodásmódtól,
hogy elfogadja Isten terveit és akaratát.
Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik,
énáltalam él. (Jn 6,57) Jézust azért küldte az Atya, hogy nekünk örök életet adjon. Ezt
az életet táplálja értünk feláldozott testével és vérével, és arra hív meg minket, hogy a
szentmisén való részvétel, a szentáldozás által részesei legyünk életének.
Szempontok az új anyaghoz
Az járulhat szentáldozáshoz, aki valóban hisz Jézusban, és komolyan törekszik arra,
hogy tanítása szerint éljen. Ez késztessen minket arra, hogy keressük Isten akaratát, mit
kíván tőlünk Jézus tanítása, és napról napra igyekezzünk azt egyre jobban
megvalósítani.
Megjegyzések
Már a 2. osztály kezdetén tájékoztattuk a szülőket az elsőáldozás feltételeiről. Most ezeket a
feltételeket a gyerekekkel is el kell fogadtatnunk, hiszen ezekről szól majd az elsőáldozási ígéret.
Lapozzunk könyvünk végére, ahol a függelék előtt megtaláljuk ezt az ígéretet: Uram, Jézusom,
elsőáldozásom napján megígérem neked, hogy - minden nap imádkozok, - vasárnap misére járok, és
gyakran áldozok, - rendszeresen gyónok, - mindig jó leszek, és másoknak sok örömet szerzek.

Hittanfüzetbe

15. óra
(dátum)
Akit Mennyei Atyánk küldött
Mennyei Atyánk köszönjük, hogy elküldted hozzánk Szent
Fiadat!
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16. óra: 12. Példabeszéd a tékozló fiú atyjáról
Bibliai források
Lk 15,11-32. A fiú belátta bűneit, és hazament. Apja már messziről meglátta, és
megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú
megszólalt: „Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened.” Az apa odaszólt a szolgáknak:
„Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.”
Nevelési cél
Örüljünk, hogy Mennyei Atyánk nekünk is megbocsátja bűneinket!
Oktatási cél
Mi a bűn, ki követ el bűnt?
Az új anyag feldolgozása
A tékozló fiú elhagyta apját, úgy vélte, boldogabb, jobb lesz az élete, ha a maga
módján él. Egy ideig valóba jól élt, de hamar bajba keveredett, mert nem volt
önfegyelme, és eltékozolta egész örökségét. Rádöbbent, hogy engedetlenségével
nemcsak az édesapját bántotta meg, hanem saját magának is kárt okozott. Belátta,
hogy otthon még a cselédeknek is jobb soruk van, mint most neki, tudta, hogy apja
szereti, ezért megbánva engedetlenségét hazament.
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. Már volt róla szó,
hogy a bűn szándékosan elkövetett rossz, ha nem az tesszük, amit Jézus szeretete kíván tőlünk, ha
nem hallgatunk lelkiismeretünk szavára, és szembefordulunk Mennyei Atyánk akaratával. A bűn
fogalmához tartozik, hogy csak a szándékosan elkövetett rossz a bűn, véletlenül nem lehet elkövetni.
– Mulasztással követünk el bűnt, ha nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk. – Gondolattal,
szándékkal követünk el bűnt, ha a rosszat tervezgetjük, illetve ha valamit elterveztünk, de csak azért
nem tettük meg, mert nem volt rá lehetőségünk, és nem rajtunk múlott, hogy azt mégsem tudtuk
megtenni. – Szóval követ el bűnt, aki szeretetlenül vagy csúnyán beszél, aki másokat rosszra tanít,
aki mást bűnre csábít, vagy nem beszéli le a rosszról, annak ellenére, hogy ezt megtehette volna.
Szóval követ el bűnt, aki embertársát félrevezeti.

A példabeszéd azonban mégsem a fiúról szól, hanem az édesapáról, aki akkor is
szerette fiát, amikor az elhagyta. Sejtette, hogy bajba fog keveredni, és ezért várta,
hogy előbb-utóbb haza fog jönni. Így is történt, és az apa szeretettel fogadta fiát,
megbocsátott neki, mielőtt bocsánatot tudott volna kérni, és visszafogadta családjába.
A bűn Isten szeretetének elutasítása. Jézus példabeszédével azt tanítja nekünk, hogy
Mennyei Atyánk bűneink ellenére is szeret minket, és ha elfordultunk tőle, akkor is várja,
hogy visszatérjünk hozzá.
Nekünk Isten irgalmas szeretetét kell képviselnünk a világban. Ő mindnyájunkról
gondoskodik, de nekünk kell szeretetből fakadó jócselekedeteinkkel segítenünk
embertársainkat. Az ítélet napján is ezt fogja számon kérni tőlünk, mennyire szerettük
embertársainkat, irgalmas szeretettel segítettük-e a bajban lévőket.
Szempontok az új anyaghoz
A bűn fogalmáról már az eddigiekben is volt szó. Ennek a leckének a feladata, hogy
megértesse velünk, hogy miért is rossz a bűn, milyen következményei lehetnek.
Természetesen nem lehet minden bűn következményét részletezni, de akármelyik bűn
kerül szóba, mindnek megvan a maga rossz következménye.
Mennyei Atyánk szeretetéről már ismételten volt szó. Ebben a leckében azt kell
kihangsúlyoznunk, hogy Mennyei Atyánk bűneink ellenére is szeret minket, és alig várja,
hogy észre térjük, és újra hozzá forduljunk. További feladatunk, hogy mindennapi
életünkben Isten szeretetének képviselői legyünk a világban embertársaink iránti
szeretetünkkel. Az ítéletről szóló példabeszéddel Jézus azt tanítja, hogy bárkivel jót
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teszünk, azt úgy számítja, hogy vele tettük, és ha elmulasztottunk valamit, akkor mintha
neki nem tettük volna meg, amit pedig meg kellett volna tennünk.
Megjegyzések
Minden bűnt komolyan kell venni, de ügyelnünk kell arra, hogy senkit se tegyünk
aggályossá, reménytelenné, de arra is, hogy senkit se tegyünk vakmerővé azzal, hogy
Isten úgyis szeret és megbocsát.
Hittanfüzetbe

16. óra
(dátum)
12. Példabeszéd a tékozló fiú atyjáról
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy bűneim ellenére szeretsz engem!






17. óra: 13. Úgy szerette Isten a világot…
Bibliai források
Jn 3,16-17. Jézus ezt mondta Nikodémusnak, aki egy alkalommal éjnek idején
kereste fel: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz
benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.”
Nevelési cél
Ha hibáztunk, kérjünk bocsánatot Istentől!
Oktatási cél
Jézus iránti szeretetből bánjuk meg bűneinket!
Az új anyag feldolgozása
A Fiúisten irántunk való szeretetből, azért lett emberré, hogy megismerjük Mennyei
Atyánkat, aki feltétel nélkül szeret minket, és mindnyájunkat hazavár örök országába. A
mi feladatunk, hogy a világban tudatosan képviseljük Mennyei Atyánk szeretetét.
Az Úr Jézus egész életével, szenvedésével és kereszthalálig tartó hősies
engedelmességével bizonyságot tett a Mennyei Atya iránti végtelen szeretetéről. Jézus
ezzel az engedelmességével szerezte meg nekünk bűneink bocsánatát.
A megtérő lator bizonyosan már hallott valamit Jézusról, hogy Ő Isten Országának
királya. Amikor a szenvedő Jézust látta, rádöbbent súlyos bűnére, és megbánta
mindazt, amit egész életében elkövetett. Jézus megbocsátott neki.
Ha rádöbbentünk, mennyire szeret minket Jézus, akkor minket is arra kell indítania,
hogy őszintén bánjuk meg bűneinket. Nézzünk Jézus keresztjére, az Ő szeretete
késztessen minket őszinte bűnbánatra!
Szempontok az új anyaghoz
Mennyei Atyánknak és az Úr Jézusnak irántunk való szeretetéről szinte minden
alkalommal beszélünk. Ezt a szeretetet ismerte fel a megtérő lator, ezt a szeretetet kell
nekünk is megéreznünk szívünkben.
Megjegyzések
Fontosnak tartjuk, hogy a könyvünkben szereplő bánatimádságot tanítsuk meg a
gyerekekkel. Ennek az új bánatimádságnak 4 fontos eleme van: -1) Istenem, szeretlek
téged, (Ez új elem, amit feltétlenül ki kell mondanunk!) – 2) és ezért teljes szívemből
bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. – 3) Kérlek, bocsáss meg nekem. (Ez is új
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elem, a bűnösségünk elismerése és a felette való sajnálkozás még nem egyenlő a
bocsánatkéréssel.) – 4) Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. (Ez
az ígéret nem csupán negatív jellegű, mint az erősfogadás, ami azért is gondot okozott,
mert sokan nem merték ezt kimondani gyengeségük tudatában, hiába bíztattuk őket.)
A régi bánatimádságot megszokásból sokan használják, annak ellenére, hogy a lelkipásztorkodó
papok ismételten találkoztak és találkoznak annak problémáival. Ezért többen különböző képen
módosítottak is rajta, de senki sem fogalmazta meg: „Istenem, szeretlek” és „Kérlek, bocsáss meg”.
Akármennyire magától értetődőnek tűnik, hiszen ezért megyünk gyónni, mégis ki kell ismételten
mondani!

Hittanfüzetbe

17. óra
(dátum)
13. Úgy szerette Isten a világot…
Istenem, szeretlek Téged, kérlek, bocsáss meg nekem!






18. óra: 14. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül
Bibliai források
Mk 16,15-16. Mennybemenetele előtt Jézus így szólt apostolaihoz: „Menjetek el az
egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és
megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.”
Nevelési cél
Egész életünk legyen Isten szeretetének viszonzása!
Oktatási cél
Miért vagyok, miért legyek keresztény?
Az új anyag feldolgozása
Jézus megbízta apostolait, hogy örömhírét hirdetve tanítsanak, és azokat, akik
hisznek, kereszteljék meg. Aki megkeresztelkedik, az megkapja az istengyermeki,
kegyelmi életet. Nemcsak azért vagyok keresztény, mert szüleim megkereszteltettek.
Azért hiszek Jézus Krisztusban, azért követem, mert megismerkedtem és találkoztam
vele, aki feltámadásával igazolta istenségét, egész életével és kereszthalálával pedig
meggyőzött, hogy szeret minket.
Miért vagyunk keresztények, miért követjük Jézust? Ha azért, mert félünk, hogy különben Isten
megbüntet, akkor csak szolgalelkű keresztények vagyunk. Ha csak azért, mert tudjuk, hogy csak így
kapunk Istentől örök jutalmat, akkor béres lelkületű keresztények vagyunk. Ha azért követjük Jézust,
mert tudjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, akkor vagyunk igazán Jézust követő keresztények.
Erről szól lényegében az Úr Jézusnak a szőlőmunkásokról mondott példabeszéde is.

Isten szólt hozzánk, Szent Fia, Jézus Krisztus által. Feltámadása után az apostolok
és a tanítványok találkoztak Jézussal, akinek megbízásából Isten üzenetét közvetítik
számunkra. Tanításuk Jézus feltámadásának bizonyosságáról pedig életük
feláldozásával, vérükkel tanúskodtak.
Szempontok az új anyaghoz
Ha igazán keresztények vagyunk, akkor örömmel követjük Jézust, vállalva életünk
keresztjét. Nem tud örömteli keresztény életet élni az, aki csak félelemből, vagy
megszokásból keresztény, aki sokszor Jézus követésének minimális feltételeit sem
teljesíti: azt hiszi elég, hogyha meg van keresztelve, és kereszténynek vallja magát.
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Megjegyzések
Tanítványaink között lehetnek olyan gyerekek, akiket kiskorukban nem kereszteltek
meg. Célszerű őket nem közvetlenül az elsőáldozás előtt megkeresztelni, hanem ennek
az anyagnak az elvégzése után. Így az elsőáldozásig még eltelik néhány hét, és akkor
őket is meg tudjuk gyóntatni. Sok olyan ember van, akit közvetlenül elsőáldozás előtt
megkereszteltek, de soha életében nem gyónt, hiszen a keresztelés és az elsőáldozás
között még egy nap sem telt el.
Hittanfüzetbe

18. óra
(dátum)
14. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül
Örülök, hogy a keresztségben Isten gyermeke lettem!






19. óra: Áttekintés: –
15. Jézus Egyházában folytatja művét
Bibliai források
Mt 28,16-20. 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.
Nevelési cél
Életünkkel, szeretetünkkel legyünk Jézus örömhírének hirdetői!
Oktatási cél
Hogyan folytatja az Egyház Jézus művét?
Az új anyag feldolgozása
Jézus tanítványai közülük választotta ki tizenkét apostolát, akik mindenhová
elkísérték, hallották tanítását, és látták csodáit. Mennybemenetele előtt megbízta őket,
hogy örömhírét az egész világon hirdessék. Megbízást, hatalmat adott nekik, hogy az Ő
tekintélyével tanítsanak, bocsássák meg a bűnbánók vétkeit, az Eukarisztiában tegyék
jelenvalóvá áldozatát, és népét az üdvösség útján jó pásztorként vezessék.
Az Úr Jézus, akit a Mennyei Atyánk küldött hozzánk, kétezer év óta él Egyházban, és
folytatja megváltó, üdvözítő munkáját. Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy
Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket. Jézus azért küldte
el a Szentlelket, hogy Egyházának éltetője legyen. A Szentlélek vezeti az Egyházat a
tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori szolgálatban.
Az apostolok a Szentlélek kiáradása után elkezdték hirdetni az evangéliumot,
tanúságtételükre egyre többen tértek meg és csatlakoztak az apostolok közösségéhez.
Szempontok az új anyaghoz
Ennek a leckének a feladata, hogy áttekintve az addig tanultakat, megújítsák
egyházfogalmukat, elmélyüljenek Jézus szeretetében, megerősödjön bennük az a
tudat, hogy az Egyház Krisztus titokzatos teste, a feje maga Jézus Krisztus, és mi
vagyunk az Ő tagjai. Ő ma a mi szánkkal akarja hirdetni örömhírét, a mi kezünkkel akar
jót tenni az emberekkel, a mi életszentségre törekvésünkkel szenteljük meg Isten népét,
és példánkkal vezessük az embereket az üdvösség útján.
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Megjegyzések
Az Egyház tagjai mindig gyarló emberek voltak, mint amilyenek mi is vagyunk, mai
keresztények. Nem a bűntelen szentek, hanem a jóra törekvők közössége. Jézus szava
Egyházának is szól: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit tesz az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mt 9,12-13)
Hittanfüzetbe

19. óra
(dátum)
15. Jézus Egyházában folytatja művét
Jézus tanítványai ismertetője az egymás iránti szeretet.






3. témakör: Jézus nekünk is megbocsát: A bűnbocsánat
szentsége
Előzetes szempontok és megjegyzések a 3. és a 4. témakör anyagához
A 3. és a 4. témakör a szentgyónásra és a szentáldozásra való felkészítést szolgálja.
Ahol csak egy iskolai hittanóra van, ott feltétlenül szükséges, hogy a gyerekek részt
vegyenek a plébániai katekézisen is. Az egyházi iskolákban heti két hittanóra van, ahová
olyan gyerekek járnak, akik különböző plébániákhoz tartoznak. A plébániai közösség
építése érdekében azonban ezeket a gyerekeket tudatosan arra kell bíztatnunk, hogy
saját plébániájuk templomába járjanak, és vegyenek részt a plébániai katekézisen.
A gyermekek elsőáldozásának korával kapcsolatban Szent X. Piusz világos
rendelkezést adott, az értelem használatának korát, amit a hetedik életév körül határoz
meg. Ez az az életkor, amikor már egy gyerek felkészíthető a szentgyónásra és a
szentáldozásra. Óvakodnunk kell azonban attól, hogy ennek a hetedik évnek túlságosan
fölé emeljük ezt a korhatárt.
A kateketikai direktórium úgy rendelkezik, hogy az első gyónást nem lehet az
elsőáldozás utánra halasztani. A gyerekek erkölcsi lelkiismerete fokozatosan fejlődik, és
az értelem használata korában a gyermekben az a vágy is kifejlődik, hogy bocsánatot
kapjon, de nemcsak szüleitől, hanem Istentől is. Nem igaz az a félelem, hogy a gyónás
megzavarja a gyermek lelki fejlődését. Ilyet csak az állíthat, aki nem tud arról az
örömről, amelyet Jézus bűnbocsátó szeretetének megtapasztalása jelent. Ezért az a
gyakorlat, hogy a gyermekeket nem engedik gyónni, vagy nem oldozzák fel őket,
mindenképp elvetendő. A szentségi gyónást nem helyettesítheti semmiféle bűnbánati
liturgia, vagy közös bűnbánati ájtatosság. Ha hozzájárulnánk ahhoz, hogy gyónási
felkészítés és gyónás nélkül legyen valaki elsőáldozó, akkor sajnos igen sok olyan
gyerek lenne, akit soha nem készítettek fel a gyónásra.
Az a gyakorlat sem elfogadható, amikor a gyerekeket felkészítik a szentgyónásra, de
áldozni még nem engedik, csak később, miután arra is felkészítették. Aki elég érett arra,
hogy szentgyónását elvégezze, az már arra is érett, hogy áldozni menjen, nincs okunk,
sem jogunk arra, hogy ezt megakadályozzuk. Az áldozáshoz szükséges ismeretek
elsajátítása nem okoz több gondot, mint a gyónási ismeretek elsajátítása. A
bűnbocsánat szentsége nagy ajándékának átélésére az első gyónást megelőző
ünnepélyes bűnbánati liturgiával adhatunk alkalmat, amelyre meghívhatjuk a gyermekek
hozzátartozóit, szüleit és keresztszüleit. Így az áldozás mellett nem sikkad el a gyónás
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élménye sem. Célszerű a keresztségi fogadalom megújítását is ehhez a bűnbánati
liturgiához kapcsolni.
Ezt követően a szentgyónás és a szentáldozás helyes gyakorlatának kialakítása a szentségi
felkészítés misztagógikus fázisában erősíthető meg. Ekkor kell őket rászoktatni arra, hogy minden
vasárnap vegyenek részt a szentmisén és áldozzanak, és hogy megfelelő időközönként végezzék el
szentgyónásukat. Tudatosítani lehet bennük, milyen nagy ajándékot kaptak a szentgyónással, és
hogy milyen nagy ajándékot kaptak a szentmisével, a szentáldozással.

Sokan már az elsőáldozás előtt „mindent” meg akarnak tanítani a gyerekekkel. Ennek
az a veszélye, hogyha életkori képességeit meghaladó ismeretekkel „tömjük” őket,
akkor a sok meg nem értett, fel nem dolgozott ismeret inkább ártani fog, mint segíteni. A
bérmálási felkészítés feladata a gyermekeket megtanítani arra, hogy életkoruknak
megfelelő módon készüljenek fel a szentségek vételére. Ha egy gyerek mégsem tanul
tovább hittant, akkor nem az lesz a legfőbb gond, hogy valamit nem tanult meg, hanem
az, hogy számára jelentéktelenné vált az Istennel való személyes kapcsolat, és már
gyerekkorában elszakadt a keresztény közösségtől.

20. óra: 16. Térjetek meg!
Bibliai források
Jn 20,19-23. – Lk 19,1-10. „Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer.” –
Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” – „Ma üdvösség
köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy
megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”
Nevelési cél
Térjünk meg, tartsunk bűnbánatot!
Oktatási cél
Mit jelent a megtérés? Mit jelent a megtérés a mi életünkben?
Az új anyag feldolgozása
A bűnbocsánat szentségének alapja Jézus felhatalmazása, amellyel feltámadása
napján rábízta apostolaira: „Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok,
zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett, és így szólt
hozzájuk: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr
láttára öröm fogta el a tanítványokat. „Békesség nektek!” – ismételte. „Amint engem
küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és folytatta:
„Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig
megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,19-23)
Milyen jó nekünk, hogy Jézus megbízása alapján mi is bocsánatot nyerhetünk, hogy
Jézus Egyháza szolgálata által minket is feloldoz bűneink alól. Ennek azonban feltétele,
hogy megbánjuk és megvalljuk bűneinket, Isten bocsánatát kérve, és segítségét, hogy
bűneinktől megszabadulva jobbá legyünk!
Isten parancsai nem emberi szabadságunkat akadályozó korlátok, hanem olyan
útjelzők, amelyek a helyes utat mutatják nekünk. Jézus szava szerint: „Szűk a kapu és
keskeny az út, mely az életre visz.” (Mt 7,14) Ez az út Jézus tanítása, a szeretet szent
törvénye azonban biztos út, és járható, ha vállaljuk és napról napra felvesszük életünk
keresztjét.
Szempontok az új anyaghoz
Jézus útja bár keskeny és nehéz út, de épp ezért örömteli, hiszen minden szeretetből
vállalt áldozat örömmel jár. Akik ezt megpróbálták, azok tudják. Az Úr Jézus ajándéka
az is, hogyha elestünk az úton, irgalmas kegyelme által újra felállhatunk, és követhetjük.
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Megjegyzések
Nagyon fontos, hogy a szentgyónást ajándéknak tekintsük, amelyben az irgalmas
Jézussal találkozhatunk, és ne tekintsük valami szükséges rossznak, hanem a jézusi
öröm forrásának.
Hittanfüzetbe

20. óra
(dátum)
16. Térjetek meg!
Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket!






21. óra: 17. Jézus a mi jó pásztorunk
Bibliai források
Lk 15,1-7. A farizeusok méltatlankodtak: „Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük.”
Jézus példabeszéddel válaszolt: „Ha a pásztor megtalálja elveszett bárányát, örömében
vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is! Mondom
nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön,
mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.”
Nevelési cél
Tudatosan neveljük magunkat, hogy Jézus tanítása szerint éljünk!
Oktatási cél
Mit jelent a kísértés? Hogyan győzhetjük le a kísértéseket?
Az új anyag feldolgozása
Mennyei Atyánk nemcsak várja a bűnösök megtérését, hanem elküldte Szent Fiát
közénk, hogy minket megkeressen, hazahívjon és hazavezessen. Ő a legmélyebb
árokból is ki tud menteni minket, ha megfogjuk felénk nyújtott kezét. „Az Emberfia azért
jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett!” (Lk 19,10)
A gonoszlélek, aki az Úr Jézust is meg akarta kísérteni, minden embert, minket is el
akar téríteni Isten útjáról. Mindig hazugsággal csábít, hogy megingassa bizalmunkat
Mennyei Atyánk irántunk való szeretetében, mintha mi jobban tudnánk, mi jó nekünk.
Bűnre csábíthat minket rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet, amelyben
élünk, és maga a gonoszlélek is, aki csábító gondolatokat próbál eszünkbe juttatni.
Csak akkor tudjuk legyőzni a kísértést, ha tudatosan neveljük és fegyelmezzük
magunkat, hogy urai legyünk érzelmeinknek és gondolatainak is; ha Isten segítségét
kérjük és együttműködünk kegyelmével. Természetesen kerülnünk kell a bűnre vezető
alkalmakat, amennyiben azokat előre látjuk.
Szempontok az új anyaghoz
Fontos, hogy okuljunk hibáinkból, és kerüljük a bűnre vezető alkalmakat. Sok ilyen
bűnre vezető alkalmat felsorolhatunk, ez azonban ne ijesztgetés legyen, hanem
óvatosságra intés.
A mai világban a tévé és az internet is lehet bűnre vezető alkalom, nemcsak erkölcstelen és
hitetlen tartalmával, hanem azzal is, hogy elrabolja időnket, elszakítja egymástól a családok tagjait.

Testvéreinket nem választhatjuk meg, de barátainkat igen. Nem mindegy, kivel töltjük
el szívesen együtt a szabadidőnket, ki a legjobb beszélgető partnerünk, kivel
barátkozunk.
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Megjegyzések
A hívő ember hitét veszélyeztetheti, ha nem hívő emberekkel barátkozik, akik
másként gondolkodnak az élet kérdéseiről, mint amit nekünk hitünk tanít.
Ahogy kerülnünk kell a fertőző betegeket, ugyanúgy kerülnünk kell az Isten iránti
szeretetünket fertőző embereket. Ez nem előítélet vagy hátrányos megkülönböztetés,
hanem jogos önvédelem, ami nem jelenthet sem lenézést, sem embertársaink
megítélését. Nem a mi dolgunk mások felett ítélkezni, de nem haladhatunk egy úton
azokkal, akik másfelé akarnak menni, mint amire minket Jézus hív.
Hittanfüzetbe

21. óra
(dátum)
17. Jézus a mi jó pásztorunk
Naponta kérjük Istentől, hogy mindig hűségesek tudjunk maradni!






22. óra: 18. Jézus megmenti a bűnösöket
Bibliai források
Lk 7,36-50. Így szólt: „Bocsánatot nyertek bűneid. Hited megszabadított, menj
békével.” Akik hallották, összesúgtak: „Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is
megbocsátja?”
Nevelési cél
Tanuljunk meg bocsánatot kérni Istentől!
Oktatási cél
Jézus bűnbocsátó hatalma. A bűnbocsánat szentsége
Az új anyag feldolgozása
Bűneinket csak Isten bocsáthatja meg. Jézus azonban Isten is meg ember is, Ő tehát
megbocsáthatja a bűnöket is. Jézus a bűnt elítéli, a bűnösöknek azonban megbocsátott,
ha hozzá fordultak. Sosem hagyta jóvá az elkövetett bűnt, de a bűnösökhöz mindig
irgalmas volt. Ő nem az embereket ítéli el, hanem a rosszat, a bűnt. Az álszent
embereknek nem tetszik, hogy Isten mindenkinek megbocsát, aki őszintén bocsánatát
kéri. Isten nekünk is megbocsát, ezért mi sem irigyelhetjük, hogyha másoknak is
megbocsát.
Jézus nekünk is megbocsát, ha megbánjuk bűneinket, és bocsánatot kérünk tőle.
Erre szolgál a szentgyónás, a bűnbocsánat szentsége, amelyben megvalljuk bűneinket,
bűnbánatot tartunk, és bocsánatot kérve Jézustól, feloldozást kapunk az Egyház
szolgálata által.
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.
Szempontok az új anyaghoz
A bűnbocsánat szentsége az Úr Jézusnak az az ajándéka, amit magunktól kérni sem
mertünk volna tőle.
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Megjegyzések
A gyónási titkot megtartása nem okoz problémát. Lehet, hogy nem hívő emberek azt gondolják,
mennyi érdekeset hallhat a pap a gyóntatószékben. Ezeknek azonban fogalmuk sincs a gyónás
lényegéről. Krimit lehet érdekesen elmesélni, de a gyónók bűneik megvallásával bánatukat fejezik ki,
és nehéz helyzetükben a gyóntató eligazítását kérik. A gyóntatót Jézus együtt érző szeretete, a
segíteni akarás vezeti. Az orvos nem kíváncsiságból kérdezi ki a betegeket, amikor megvizsgálja,
hanem azért, mert segíteni akar rajtuk. A bűnbánó lelkület, az őszinte jóakarat mindig együttérzést
vált ki a gyóntatóban. A megrögzöttség, a rosszindulat pedig fájdalmat. Érdekességről, amit jó lenne
elmesélni, nincs szó.

Hittanfüzetbe

22. óra
(dátum)
18. Jézus megmenti a bűnösöket
Köszönöm Jézusom, hogy irgalmas vagy hozzám!






23. óra: 19. Jézus megbízást ad a bűnbocsátásra
Bibliai források
Jn 20,19-23. Feltámadása napján Jézus megjelent apostolainak, és 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.”
Nevelési cél
Örüljünk, hogy hamarosan mi is gyónhatunk!
Oktatási cél
Mi történik, amikor meggyónunk?
Az új anyag feldolgozása
Jézus a bűnbocsánat szentségét feltámadása napján alapította. Őt a Mennyei Atya
küldte, hogy elvegye a világ bűneit. Ő pedig megbízta az apostolait és azok utódait,
hogy nevében bocsássák meg az emberek bűneit.
Jézus apostolai is gyarló emberek voltak, Jézus mégis rájuk bízta Egyházát, az
igehirdetést, a szentmisét, a bűnbocsánat szentségét. Ezt a megbízást és
felhatalmazást mai szóval pappá, illetve püspökké szentelésnek nevezzük.
Az Egyház szentségeiben a Szentlélek által Jézus Krisztus cselekszik, aki az
üdvösség forrása. Akkor mi köze van a papoknak a mi bűneinkhez? Valójában semmi,
azaz annyi, mint az orvosoknak betegségünkhöz. Ha meg akarunk gyógyulni, akkor
rászorulunk segítségükre. Vagy van valami más is? Erről szól a király szolgái történet.
Isten bocsátja meg bűneinket, de a feloldozás szolgálatát Egyházának papjaira bízta.
Szempontok az új anyaghoz
A gyóntató papok a szentgyónásban az Egyház szolgálata által bocsátják meg
bűneinket, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Erre a papszentelésben kapnak
hatalmat és megbízást. Jó nekünk, hogy papjai személyében az irgalmas Jézussal
találkozhatunk.
Az nem hisz a megbocsátásban, aki saját maga sem tud megbocsátani másoknak.
Az ilyen emberek elnézőek, ha valaki barátaik közül vétkezik, saját régebbi bűneiket is
elévültnek tartják, de engesztelhetetlenek, ha másokról van szó.
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Megjegyzések
A papságra készülőket 6 évig készítik fel a papnevelő intézetekben a lelkipásztori
szolgálatra. Ez a felkészítés nem csupán a teológiai ismereteket nyújtja, hanem
kialakítja bennük azt a lelkipásztori lelkületet, amely Jézus szeretetét sugározza a
papok életéből.
Nem egyszer előfordul, hogy valaki elhagyja a papi szolgálatot, de olyan még nem
történt, hogy közülük bárki is megszegte volna a gyónással kapcsolatos titoktartási
kötelességét.
Hittanfüzetbe

23. óra
(dátum)
19. Jézus megbízást ad a bűnbocsátásra
Jó nekünk, hogy Isten a szentgyónásban megbocsátja bűneinket!






24. óra: 20. Bocsánatot kérünk Istentől
Bibliai források
Lk 22,54-62. Miután Jézust elfogták, Péter a főpap udvarán a melegedők közé ült.
Egy szolgáló megjegyezte: „Ez is vele volt.” Péter ismételten letagadta, hogy ő is Jézus
tanítványa lenne. Amikor az Úr megfordult, s rátekintett, Péternek eszébe jutott, mit
mondott neki az Úr. Kiment, és keserves sírásra fakadt.
Nevelési cél
Jézusra tekintve indítsunk magunkban őszinte bűnbánatot!
Oktatási cél
Mit jelent a bánat és az erős fogadás?
Az új anyag feldolgozása
Péter háromszor is letagadta, hogy ismeri Jézust. Nem sokkal később Jézust
átvezették azon az udvaron, ahol Péter a tűznél melegedett. Jézus Péterre nézett, és
tekintetük találkozott. Péter Jézus tekintetéből kiolvasta, hogy háromszori tagadása
ellenére is szereti őt. Ez a tekintet Pétert bűnbánatra indította. Rádöbbent bűnére, és
azonnal megbánta, amit tett.
A bánat azt jelenti: szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk, hiszen szeretni
akarjuk őt. Ezért bűneinkért bocsánatát kérjük, elhatározzuk, és komolyan megígérjük,
hogy többé nem akarjuk őt megbántani. Mindent megteszünk, hogy bűneinket
jóvátegyük. Erre Jézus szeretete indít, aki a bűnt elítéli, de a megtérő bűnösnek
szívesen megbocsát! A mézesüvegről szóló tanmese figyelmeztet: Aki a veszélyt nem
kerüli, azt előbb-utóbb elnyeli!
A bűnbocsánat szentségében, amikor a gyóntató pap feloldozást ad, Isten
megbocsátja bűneinket: lelki békét ad, visszafogad, illetve megerősít szeretetében, a
kegyelmi életben. Szeretete megszünteti lelkiismeret-furdalásunkat, és lelki békét ad.
Szempontok az új anyaghoz
Sokan a tékozló fiú példájának tanításával akarják elvezetni a gyerekeket bűneik
megbánására. Igaz, hogy a Mennyei Atya mindenkinek megbocsát, aki megbánja bűnét,
és bocsánatát kéri, de az őszinte bánat felindítására mégis jobb Péter bánatának
tanulsága. A tékozló fiú jól felfogott érdekből bánta meg, hogy eljött az atyai házból,
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Péter apostolt ezzel ellentétben Jézus szeretete indította őszinte bűnbánatra. Júdás is
megbánta a bűnét, de nem akkor, amikor Jézus szeretettel rátekintett és még csókot is
adott neki, hanem akkor, amikor belátta árulásának következményét.
Megjegyzések
Ennek a leckének a feladata, hogy a bűnbocsánat szentségével kapcsolatos
ismereteinket alapján megköszönjük Jézusnak azt az ajándékot, amit nekünk a gyónás
lehetőségével adott.
Hittanfüzetbe

24. óra
(dátum)
20. Bocsánatot kérünk Istentől
Köszönöm Uram, hogy a szentgyónásban megszabadulhatunk
bűneinktől.






4. témakör: Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztia
További előzetes szempontok és megjegyzések a 4. témakör anyagához
Az Eukarisztia misztériumát a további liturgikus hitoktatás fogja elmélyíteni. Ez a
témakör azonban alkalmat ad arra, hogy a papi és szerzetesi hivatásokról beszéljünk,
hogy a fiúkban papi hivatásokat ébresszünk. Ezért fontos, hogy akik szívesen vállalják,
legyenek ministránsok, hogy lelkipásztorainkkal közelebbről is megismerkedhessünk.

25. óra: 21. Az Utolsó Vacsora
Bibliai források
1Kor 11,23-25. – Lk 22,8-15. – Mt 26,26-28. 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.” –
„Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.”
– Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a
szavakkal adta tanítványainak: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem!” Azután fogta a
kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert
ez az én vérem, az új szövetségé, amelyet sokakért kiontok a bűnök bocsánatára”. –
„Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”
Nevelési cél
Higgyünk az Úr Jézus szavának: Ő van jelen minden szentmisében!
Oktatási cél
Az Eukarisztia misztériuma.
Az új anyag feldolgozása
Jézus az Utolsó Vacsorán, amikor átváltoztatta a kenyeret és bort testévé és vérévé;
felajánlotta életét áldozatul a Mennyei Atyának. Ugyanakkor megbízta apostolait, hogy
ugyanezt tegyék az Ő emlékezetére: „pappá szentelte” őket.
Amit Jézus az Olajfák hegyén vállalt, azt most ünnepélyesen megismételte, Jézus
felajánlotta magát értünk. Az apostolok megtanulták, ha valamit Jézus mond, az úgy is
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van, ha a kenyérre és borra azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem, akkor az a
kenyér és bor valóban Jézus teste és vére, még akkor is, ha érzékszerveinkkel (szem,
ízlelés stb.) továbbra is kenyérnek és bornak tapasztaljuk meg
Jézus meghagyta övéinek, hogy ezt tegyék, ennek engedelmeskedünk minden
szentmisével és szentáldozással.
Az Eukarisztia fogalmáról már többször is tárgyaltunk, a kánai menyegzővel
kapcsolatban is. Ezt a fogalmat bővítjük fokozatosan, hogy a gyerekek értelmesen
tudjanak beszélni az Oltáriszentségben való hitükről. Az Eukarisztia, vagyis az
Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt. Az
Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével
és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.
Amikor Jézus a csodálatos kenyérszaporítás után arról beszélt, hogy az Ő teste és
vére valóban étel és ital, akkor még az apostolok sem értették, amit Jézus mondott, de
Péter már akkor megvallotta hitét, és azt mondta: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök
életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,69)
Szempontok az új anyaghoz
Fontos a pontos megfogalmazás: az Oltáriszentség az Úr Jézus teste és vére a
kenyér és bor színében. Ő az Utolsó Vacsorán nem „a kenyeret változtatta át testévé”
és „a bort vérévé”, hanem „a kenyeret és a bort” változtatta át értünk áldozattá váló
testévé és vérévé. Azaz a feltámadt Jézus teste és vére mind a kenyér, mind a bor
színében valóságosan jelen van. Ennek értelmében, amikor valaki egy szín alatt áldozik,
akár csak az átváltoztatott kenyeret, akár csak az átváltoztatott bort veszi magához,
akkor magához veszi Jézus testét és vérét.
Megjegyzések
Azért, mert valamit nem ismerünk, vagy nem tudunk elképzelni, attól az még nem
lehetetlen. Az Eukarisztia misztériuma is felülmúlja minden elképzelésünket. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy az lehetetlen. Ma egy parányi elektronikus memórián akár
több órás filmet is tárolni tudunk. Ennyi képet ilyen kicsiny helyen évezredekig nem
tudtak volna elképzelni.
Hittanfüzetbe

25. óra
(dátum)
21. Az Utolsó Vacsora
Jézus szavára az Utolsó Vacsorán
a kenyér és a bor átváltozott az Ő testévé és vérévé.






26. óra: 22. Jézus az Olajfák hegyén imádkozik
Bibliai források
Lk 22,39-44. Ezután kiment, és szokása szerint az Olajfák hegyére tartott.
Tanítványai követték, Ő tovább ment, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vedd el
tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.” Akkor megjelent
egy angyal a mennyből, és megerősítette. Még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke,
mint megannyi vércsepp hullott a földre.
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Nevelési cél
Jézussal együtt ajánljuk fel magunkat Mennyei Atyánknak!
Oktatási cél
Mi történt az Utolsó Vacsora után?
Az új anyag feldolgozása
Az Olajfák hegyén Jézus tudatosan vállalta az Atya akaratának teljesítését. Jézus
nem volt kénytelen szenvedni, jó pásztorként, önként áldozta fel magát minden ember
bűnéért. Ezért jött: „Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy aztán
vissza is vegyem. Senki sem veszi el tőlem: önként adom oda. Hatalmam van arra,
hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ezt a feladatot kaptam
Atyámtól.” (Jn 10,17-18)
Gondoljuk végig, mit vállalt értünk Jézus élete utolsó óráiban? – Az Olajfák hegyén
vérrel verítékezett; – kegyetlenül megostorozták; – kicsúfolták, és tövissel koronázták; –
ártatlanul halálra ítélték, és saját magának kellett keresztjét a kivégzés helyére vinni; –
keresztre feszítették, és háromórai szenvedés után, meghalt a kereszten. – Hogy biztos
legyen halála, egy katona lándzsával átszúrta az oldalát.
Jézus szenvedése, kereszthalála és feltámadása keresztény örömünk alapja. Amint
Jézus arca örömtől sugárzott a Tábor hegyen, amikor Mózessel és Illéssel eljövendő
szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról beszélt, a feltámadt Jézus is sugárzó arccal
lépett övéi elé, akik először fel sem ismerték benne az értünk szenvedő Úr Jézust. Ezt
az örömet ígérte meg Jézus apostolainak: „Az asszony is, amikor szül, szomorkodik,
mert eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékezik gyötrelmeire,
mert örül, hogy ember született a világra. Ti is, most ugyan szomorkodtok, de majd
viszontlátlak titeket: akkor örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el többé
tőletek.” (Jn 16,21-22)
Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a vele vállalt szenvedéssel
részesei leszünk a megváltás művének. Egész életünket fel kell ajánlanunk Jézusnak,
amire különös alkalmat ad a betegek kenete, amellyel az Egyház a betegségben
szenvedő híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és
megmentse őket. A szent kenet erőt ad a betegnek szenvedésében, megerősít a
kísértések ellen, és felkészít a jó halálra.
Szempontok az új anyaghoz
Az Utolsó Vacsorán Jézus szeretetének különleges jelét adta nekünk, amikor az
Eukarisztiát alapította. Irántunk való szeretetét ünnepeljük minden szentmisével, és
különlegesen részesei leszünk szeretetének, amikor az örök élet kenyerével táplál
minket.
Megjegyzések
Nagycsütörtök: az Úr Jézus kereszthalála előtti nap, az Utolsó Vacsora napja. Ennek
a napnak a jelentőségét jelzi, hogy az Eukarisztiát külön ünnepen, Úrnapján is
megünnepeljük.
Hittanfüzetbe

26. óra
(dátum)
22. Jézus az Olajfák hegyén imádkozik
Atyám, ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd!
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27. óra: 23. Jézus a kereszten
Bibliai források
Jézus hét szava a kereszten: Mt 27,46. – Lk 23,34.43.46. – Jn 19,26-27.28.30.
1) „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (k 23,34)
2) „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.” (Lk 23,43)
3) „Asszony, nézd, a fiad!” – „Nézd, a te anyád!” (Jn 19,26-27)
4) „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Mt 27,46)
5) „Szomjazom!” (Jn 19,28)
6) „Beteljesedett!” (Jn 19,30)
7) „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23,46)
Nevelési cél
Önmagunk felajánlása Istennek: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Oktatási cél
Hogyan váltott meg minket Jézus? Mi történt Jézussal a kereszten?
Az új anyag feldolgozása
Gondoljuk át Jézus szavait, amit a kereszten mondott. Az Ő szenvedését
megjövendölő zsoltárt imádkozva, a bódító italt elutasítva, tudatosan áldozta fel életét:
Beteljesedett! – Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
A kivégző katonákat vezető százados Jézus halála után kijelenti: „Ez az ember
valóban az Isten Fia volt.” (Mk 15,40) Amikor ezután az egyik katona lándzsával
megnyitotta oldalát, melyből vér és víz folyt ki, ez annak jele, hogy Jézus valóban
meghalt, hiszen a vére oszlásnak indult.
Mária ismerte Fiát, mindenről értesülhetett: tanításáról, csodáiról. Most itt van
keresztje mellett, Jánossal, akire Szent Fia utolsó órájában rábízta, de őt is mindnyájunk
édesanyjává tette. Jézus keresztje mellett állva sem mondhatott mást, mint amit az
angyali üdvözletkor: „Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.”
Máriával és Jánossal mi is felajánljuk magunkat.
Szempontok az új anyaghoz
Jézus kereszthaláláról beszélve nem feladatunk, hogy drámaian elmagyarázzuk
Jézus szenvedésének gyötrelmeit, hanem azt kell megéreztetnünk tanítványainkkal,
hogy milyen áldozatra képes az Isten Fia irántunk való szeretetből, és hogy milyen
együttérző szeretettel állt ott keresztje mellett az Ő édesanyja és János apostol.
Távolabb állva szemlélték mindezt Jézus ismerősei, köztük az asszonyok is, akik
Galileából kísérték el. Nekünk hasonló együttérzést kell éreznünk Jézus iránt, és Jézus
Egyháza iránt, amelyben Jézus él és szenved az emberek bűnei és az Egyházát érő
támadások miatt.
Megjegyzések
Mennyire másként nézték a szenvedő Jézust ellenségei, és mindazok, akik csak
kíváncsiságból nézték végig Jézus kivégzését. Jézus halálának körülményei azonban
őket is megdöbbentették: A Nap a hatodik óra táján elsötétedett, és sötétség támadt az
egész földön, ami a kilencedik óráig tartott. Ekkor a templom függönye kettéhasadt,
felülről egészen az aljáig, a föld megrendült, a sziklák megrepedtek. Az egész tömeg,
amely ott volt e jelenetnél, és szemtanúja volt a történteknek, mellét verve ment haza.
Az evangéliumi leírásokon kívül mindennek tanúja az a megrepedt szikla is, amelyet
ma is láthatunk Jeruzsálemben, a Szent Sír és a Golgota fölé épített bazilikában.
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Hittanfüzetbe

27. óra
(dátum)
23. Jézus a kereszten
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!






28. óra: 24. A szentmise
Bibliai források
Lk 24,13-31. Amikor Jézus és a tanítványok asztalhoz ültek, Jézus kezébe vette a
kenyeret, megáldotta, megtörte, s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük és
felismerték. De ő eltűnt a szemük elől.
Nevelési cél
Mindig örömmel fogadjuk el Jézus hívását a szentmisére!
Oktatási cél
A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézussal az
Atyának, és lehetőleg megáldozunk.
Az új anyag feldolgozása
Jézus feltámadását tanítványai nehezen hitték el. Erről szól az emmauszi tanítványok
története, akikkel Jézus megérttette, hogy mindezt előre megírták, majd felismerték Őt
kenyértörésben.
Jézus az Utolsó Vacsorán meghagyta apostolainak, hogy ugyanazt cselekedjék, amit
Ő tett: Változtassák át a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé, és egyesüljenek
Vele a szentáldozásban. Ekkor adott hatalmat az apostoloknak és utódaiknak, hogy a
kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé átváltoztassák. Ma is ezt teszik a püspökök
és a papok minden szentmisében. Ez a szentmise az Újszövetség áldozata: az
Eukarisztia.
Amikor részt veszünk a szentmisén, meghallgatjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk
magunkat Jézussal az Atyának, és lehetőleg megáldozunk. A szentmisén való
részvétellel mi is Jézus halálát hirdetjük, és hittel valljuk feltámadását, amíg el nem jön.
Szempontok az új anyaghoz
A gyerekeknek eddig is rendszeresen részt kellett venniük a szentmisén. Most az a
feladatunk, tudatosítsuk, hogyan is vegyünk részt a szentmisén, mit és miért csinálunk.
Tanítványainkban tudatosítanunk kell, hogy a szentmise az Úr Jézus irántunk való
szeretetének ma is megtapasztalható jele. Nem azért járunk templomba, mert kötelező,
hanem örülünk, hogy részt vehetünk a szentmisén. Bizony sokan vannak, akik nem
tudják, hogy a szentmisében részt venni valóban öröm, és a világ számos helyén
vannak olyanok, akik szívesen részt vennének a szentmisén, de nincs rá lehetőségük.
Megjegyzések
A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében. A szentmise
jelenvalóvá teszi a húsvéti misztériumot: amit az Úr Jézus az Utolsó Vacsorán tett,
ahogy az Olajfák-hegyén imádkozott, amit értünk elfogásától a kereszthaláláig
elszenvedett, üdvösségszerző kereszthalálát, dicsőséges feltámadását és visszatérését
az Atyához.
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Hittanfüzetbe

28. óra
(dátum)
24. A szentmise
A szentmise Jézus irántunk való szeretetének bizonysága.






29. óra: 25. A szentáldozás
Bibliai források
1Kor 11,26. – Mt 8,8. Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok,
az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. – Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba
jöjj. Csak szólj, és szolgám meggyógyul.
Nevelési cél
Örüljünk, hogy áldozni mehetünk!
Oktatási cél
Mi történik, amikor áldozunk, hogyan áldozzunk?
Az új anyag feldolgozása
Amikor áldozunk, az Úr Jézust (feltámadt testét és vérét) vesszük magunkhoz az
Oltáriszentségben. Ő a mi legjobb barátunk, aki életét adta értünk a kereszten. Ő most
minket is meghív az Utolsó Vacsora asztalához, hogy részesei lehessünk áldozatának,
és az örök élet kenyerével tápláljon minket. Ezért is áldozzunk, amikor részt veszünk a
szentmisén. Boldogok vagyunk, hogy minket is meghívott Isten országának asztalához!
A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás. A szentáldozás nem a jók jutalma,
hanem a bűnbánók orvossága! Mi is azt érezzük és mondjuk, amit a kafarnaumi
százados: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és
szolgám meggyógyul!” (Mt 8,8) Ezek után kérdés, hogy ki mehet áldozni? A válasz:
Áldozni mindenki mehet, aki szereti Jézust, és felkészült a szentáldozásra. A
szentáldozásra úgy készülünk, hogy tiszta lélekkel és figyelmesen veszünk részt a
szentmisén.
Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, megköszönjük neki, hogy eljött hozzánk, és
elbeszélgetünk vele. Elmondjuk Jézusnak, hogy mennyire szeretjük.
Szempontok az új anyaghoz
Az eukarisztikus lelkület, Jézussal való személyes kapcsolatunk szempontjából
nagyon fontos, hogy a szentáldozás valóban személyes találkozás legyen Jézussal,
akivel elbeszélgethetünk, mert van mit megköszönni, van mit felajánlani, és van mit kérni
tőle. Ezért különösen fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeket saját szavaikkal is
imádkozni. Tanítványaink szentáldozási felkészítésének ez a legfontosabb feladata!
A szentáldozási felkészítéssel kapcsolatban fontos, hogy nem a gyónás a feltétele az
áldozásnak, hanem a bűnbánó lelkület. A szentmisét kezdő bűnbánati liturgia célja, hogy
magunkba tekintve megvizsgáljuk, van-e valami, ami miatt nem mehetünk áldozni?
Sokan azt válaszolják erre, mert nem vagyok rá méltó. Ez a válasz azonban valójában
mást jelent: Ismerem saját gyarlóságaimat, bűneimet, és eszem ágában nincs azokon
változtatni, ezért azt sem mondhatom őszintén az Úr Jézusnak, hogy Őt igazán
szeretem.
Imakönyveinkben vannak szebbnél szebb áldozási imádságok, és ha akár betegség,
akár más ok miatt képtelenek vagyunk a magunk szavaival imádkozni, akkor ezek nagy
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segítséget jelenthetnek nekünk. Rendszeres használatuk azonban könnyen gépiessé
teheti a rendszeres szentáldozást, amit mégis jó lenne elkerülni. Ezért a gyerekekkel
semmiféle áldozás előtti vagy utáni imádságot ne tanítassunk be. Helyette az alábbiakat
fontoljuk meg, és gyakoroljuk:
Miről beszélgessünk szentáldozás után Jézussal? A vele való kapcsolatunkról. Sok
mindenről beszélgethetünk Vele, mert:
Sok minden van, amit megköszönünk Jézusnak: mindent, ami örömmel tölti el
szívünket, az életünket, és azt, hogy Jézus szeret és örök életre hív minket.
Sok minden van, amit megígérünk neki: hogy mindent megteszünk érte, amit kíván
tőlünk. Felajánljuk neki egész életünket.
Sok minden van, amit kérünk Jézustól magunk és mások számára: hogy segítsen jó
szándékaink megvalósításában.
Ahhoz, hogy a saját szavainkkal végzett imádság se legyen sablonossá, meg kell
fontolnunk, mit hallottunk ma a szentmise olvasmányaiban, mit kíván tőlünk Jézus.
Megjegyzések
A szentáldozásra való testi felkészülésről annyit mondjunk, hogy megtartjuk a
szentségi böjtöt, és külsőleg is rendbe szedjük magunkat, öltözetünk pedig legyen a
helyi körülményeknek megfelelő.
A szentmisén ne csak nézők és hallgatók legyünk, hanem szívvel-lélekkel vegyünk
részt Jézus áldozatában. Ez akkor valósul meg igazán, ha áldozni is megyünk.
Aki csak rádión hallgatja, vagy tévében nézi a szentmisét, annak a részvétele olyan,
mintha egy lakodalmat is a tévében nézne. Természetesen azoknak, akik betegség
vagy más komoly okból nem tudnak személyesen részt venni a szentmisén, a
közvetített szentmise is fontos, mert meghallgathatják Isten igéjét, és lélekben
bekapcsolódhatnak az Egyház közös istentiszteletébe.
Hittanfüzetbe

29. óra
(dátum)
25. A szentáldozás
Köszönöm Jézusom, hogy a szentáldozásban találkozhatok Veled!
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30. óra: 26. Atyám házában sok hely van
Bibliai források
Jn 14,1-6. Jézus helyet készít nekünk Atyja házában,
Nevelési cél
Rendszeres szentáldozással készüljünk örök otthonunkba!
Oktatási cél
Miért járunk szentmisére, miért menjünk áldozni?
Az új anyag feldolgozása
Jézus így búcsúzott apostolaitól: „Atyám házában sok hely van. Azért megyek el,
hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,2-3)
Az Úr Jézus értünk vállalt szenvedésével tette örök életünket boldog örök otthonná.
Jézus megígérte, hogy majd visszajön értünk, és magával visz. Az örök életben
együtt leszünk Vele a mennyben, ahol Mennyei Atyánk végtelen szeretete tesz minket
boldoggá. Örök otthonunkban együtt leszünk mindazokkal, akik földi életükben szerették
Istent és embertársaikat.
A szentmise Jézus szeretetének ajándéka, ez az igazi jó barátról szóló történet
tanulsága. Minél többször találkozunk Jézussal, annál jobban fogjuk Őt szeretni. Ezért
mindig örömmel járunk a szentmisére, hiszen azért járunk szentmisére, mert szeretjük
Jézust, aki értünk életét áldozta fel.
Szempontok az új anyaghoz
Ahogy a szülők önzetlen szeretete teszi a lakást gyermekeik számára boldog
otthonná, hasonlóképp az Úr Jézus szeretete teszi a Mennyországot mindnyájunk
számára boldog, örök otthonná.
Megjegyzések
Ebben a leckében hívjuk fel a gyerekek figyelmét a szentáldozás szükségességére.
Csak akkor nyerjük el az örök életet, ha az örök élet kenyerével táplálkozunk. Krisztus
teste a szentáldozásban táplálékunk, erősíti, táplálja bennünk a kegyelmi életet, erőt ad
a jóra, hogy olyan jók tudjunk lenni, mint Jézus. Jézus jön hozzánk és él bennünk,
nélküle nem élhetek kegyelmi életet, nem juthatok el az örök életre, az üdvösségre.
Jézus mirólunk is gondoskodott, milyen jó, hogy hozzánk jön. Megígérem Jézusnak,
nem fogom sose visszautasítani szeretetét. Úgy élek, hogy mindig örömmel jöjjön
hozzám.
Hittanfüzetbe

30. óra
(dátum)
26. Atyám házában sok hely van
Jézusom segíts, hogy eljuthassak örök otthonunkba!
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5. témakör: Közvetlen felkészülés a találkozásra
Előzetes szempontok és megjegyzések az 5. témakör anyagához
Ennek a témakörnek a feladata a gyónással és áldozással kapcsolatos gyakorlati
ismeretek elméleti és megtanítása. Ezt szolgálják a szükséges helyszíni próbák is,
amelyek időpontját a plébániákkal időben kell egyeztetni.

31. óra: Áttekintés:
Közvetlen felkészülés a találkozásra
Bibliai források
Jn 1,35-41. Aznap nála maradtak. Elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást, és elvitte
Jézushoz.
Nevelési cél
Imádságos lélekkel készüljünk az Úr Jézussal való szentségi találkozásra!
Oktatási cél
Az Eukarisztiával és a bűnbocsánattal kapcsolatos misztériumok áttekintése
Az új anyag feldolgozása
Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik, ezt mondta a mellette álló
tanítványoknak: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Mihelyt a két tanítvány a szavakat
hallotta, követte Jézust. Majd Jézus hívására elmentek vele, és megnézték, hol lakik.
Aznap nála maradtak. Azt, hogy miről beszélgettek egy egész estén, nem tudjuk, de a
beszélgetés eredményét igen: Másnap, amikor András találkozott testvérével, Simonnal,
elmondta neki: „Megtaláltuk a Messiást”, és elvitte Jézushoz. (Vö. Jn 1,35-41) Minket
Jézus Egyháza vezetett el Jézushoz, azok által, akik környezetünkben valóban
keresztény módon élnek. Mi is hiszünk Jézus Krisztusban, és örülünk, hogy
találkozhatunk és beszélgethetünk Vele.
Az Eukarisztia, a szentmise az Egyház életének csúcsa és forrása. Mennyei Atyánk
mindnyájunkat meghív Szent Fia örök Menyegzős lakomájára, amellyel azt ünnepeljük,
hogy a Fiúisten emberré lett, hogy Jézus Krisztus feláldozta magát Egyházáért. Ez a mi
életünk, és az egész Egyház életének a célja, hogy erre a mennyei lakomára eljussunk.
Ennek a lakomának előlegét, „előízét” kapjuk meg minden szentáldozásban. Mi
elfogadjuk ezt a meghívást, és követjük Jézust. Ennek, a Jézushoz és Egyházához való
tartozásunknak a jele és éltetője, hogy rendszeresen részt veszünk a szentmisén, és az
örök élet kenyerével táplálkozunk.
A szentmise Jézus szeretetének ajándéka. A szentáldozás nem jutalom, hanem
lelkünk orvossága! Mi a szentmisén való részvétellel köszönjük meg Jézusnak, amit
értünk tett, hogy megbocsátja bűneinket és elvezet az örök életre. Ezért járunk
szentmisére, mert szeretjük Jézust, aki értünk életét áldozta fel.
Szempontok az új anyaghoz
Az elsőáldozásra és gyónásra való felkészítés folyamatos feladata Jézus
megismerése, hogy egyre jobban tudjuk őt szeretni. Ez a szeretet elsősorban
áldozatkész jóakarat, de egyben öröm, ami kedvet csinál nekünk, hogy Jézushoz
menjünk, érte áldozatot vállaljunk.
Megjegyzések
Mindennapos tapasztalati tény, hogy amikor megkérdeznek minket, hogy miért tettünk vagy nem
tettünk valamit, akkor rendszerint az a válasz: Azért, mert így találtam ésszerűnek, a legjobbnak. Ha
azonban őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beismerjük, hogy döntésünket talán sokkal jobban
befolyásolják érzelmeink. Ha valamihez van kedvünk, akkor megtesszük, ha nincs kedvünk hozzá,
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akkor nem tesszük meg. Ennek ellenére továbbra is azt fogjuk válaszolni, azért tettünk így, mert ezt
tartottuk helyesnek. Tény, hogy az ember cselekedeteit, gondolkodásmódját és döntéseit, rendkívüli
módon tudják befolyásolni érzelmei. Akkor van baj, ha ezek az érzelmi indítások nem felelnek meg a
józanész követelményeinek, vagy lelkiismeretünk szavának. Az emberek hajlamosak az érzelmeket,
az érzelmi világot lebecsülni, azt elhanyagolni, olykor teljesen elvetni és elutasítani, máskor pedig
hajlamosak túlértékelni, dramatizálni azt. Sokan úgy vélik, hogy az értelmes és szabad akarattal
rendelkező ember érzelmei másodlagos jelentőségűek, amelyek kinyilvánításától tartózkodni kell,
illetve illik. Ezzel szemben mégiscsak jó tudni, hogy az ember döntéseinek és cselekedeteinek egyik
legnagyobb hatóereje éppen az érzelmi világa. Ezek az embert befolyásoló érzelmek lehetnek
meglévő, ténylegesen átélt érzelmek, de lehetnek olyanok is, amelyek még nincsenek meg, de ami
után az ember vágyakozik, vagy fél tőle, és ezért mindent megtesz érte, vagy ellene. Ezek az átélt
vagy elképzelt érzelmek olykor annyira erősek, hogy az ember cselekvőképességét rendkívüli módon
megnövelik, máskor pedig lebénítják. A legerősebb ilyen érzelmek lehetnek a szeretet és a gyűlölet,
illetve a boldogság utáni vágy és a szenvedéstől való félelem. Az érzelmek hatóerejével kapcsolatban
elég, ha csak a szerelemre gondolunk, hogy az mennyire megváltoztatja a szerelmesek életét.
Fontos, hogy helyesen értékeljük az érzelmek szerepét. Az értelemmel és szabad akarattal
rendelkező emberi természetünk szerves része érzelemvilágunk, kegyelmi életünk szempontjából is.
„Isten a segítő kegyelem által megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti be
szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük.” Ezért nekünk,
keresztény nevelőknek rendkívül fontos feladata, hogy a megismert jóhoz pozitív érzelmeket
társítsunk, hogy kedvet csináljunk hozzá, és talán még fontosabb, hogy a rosszhoz negatív érzelmek
kapcsolódjanak, hogy elvegyük a kedvünket a rossztól.

Hittanfüzetbe

31. óra
(dátum)
Közvetlen felkészülés a találkozásra
Örülök, hogy hamarosan elsőáldozó lehetek.






32. óra: A rendszeres szentgyónás
Bibliai források
Mt 14,22-32. Uram, ments meg!” – Jézus kinyújtotta kezét, megragadta: „Te
kicsinyhitű, miért kételkedtél?” – Amint beszállt a bárkába, a szél elállt. Akik a bárkában
voltak, leborultak előtte: „Valóban Isten Fia vagy!”
Nevelési cél
Fogadjuk el az Úr Jézus papjai által felénk nyújtott kezét!
Oktatási cél
Miért fontos a rendszeres szentgyónás, mikor, milyen gyakran gyónjunk?
Az új anyag feldolgozása
Amikor Péter a merülni kezdett, így kiáltott: „Uram, ments meg!” – Jézus kinyújtotta
kezét, megragadta, és Péter megmenekült. Jézus minket is kiemel bűneinkből, ha
őszintén megbántuk bűneinket, és megvalljuk azokat a szentgyónásban.
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a
megszentelő kegyelmet, megerősít szeretetében. Jézus megment minket a kárhozattól,
és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. Gyónni nem azért megyünk, mert kell, hanem azért,
hogy megszabadulhassunk bűneinktől, és örülünk, hogy Isten megbocsát nekünk, és
újra félelem nélkül élhetünk Isten szeretetében. A gyóntató pap tanácsaival segíti a
gyónót, elégtételt ad neki, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza bűneitől.
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A szentgyónásban Jézus nyújtja felénk kezét, nekünk csak meg kell fognunk, és
Jézus minket is megment. Erre a „kézfogásra” készülünk, amikor felkészülünk a
szentgyónásra. A gyónási felkészülést lelkiismeretünk megvizsgálásával kezdjük.
Gondolatban összeszedjük bűneinket, amelyeket meg kell gyónnunk. Ebben segít
minket, ha életkorunknak megfelelő lelkitükröt használunk. Végül azt is
meggondolhatjuk, van-e olyan kérdésünk, amit a gyónásban szeretnénk feltenni, hogy a
gyóntató atyával meg tudjuk beszélni felmerülő gondjainkat.
A szentgyónás lényege nem a bűnfelsorolás, hanem az őszinte bánat és elhatározás:
bocsánatot kérünk Istentől, és segítségét kérjük, hogy jobbá legyünk. Amikor
megbánjuk bűneinket, Jézus keresztjére nézünk: mit szenvedett, mennyire szeretett
minket! Ezután bűneinkre gondolunk: mennyire hálátlanok voltunk! Ő mégis szeret
minket.
A bánat azt jelenti, hogy szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk, hiszen szeretni
akarjuk őt. Ezért bűneinkért bocsánatát kérjük, elhatározzuk, és komolyan megígérjük,
hogy többé nem akarjuk őt megbántani. Mindent megteszünk, hogy bűneinket
jóvátegyük.
Szempontok az új anyaghoz
Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy a lelkitükör kérdéseire helyesen feleljünk,
azaz megvalljuk, mit követtünk el, mit mulasztottunk.
Negatív példák a rossz fogalmazásra: „Elmaradt a szentmise.” Miért maradt el, mert nem volt pap,
aki misézzen? – „Nem voltam szentmisén.” Miért, mert hanyag voltál, vagy beteg, vagy nem
engedtek el? – „Elhanyagoljuk a szentmisét.” Te hanyagoltad el, vagy az egész család, vagy alig
járnak templomba? – Még lehetne folytatni, ezért meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy úgy
fogalmazzák meg a bűneiket, amelyeket elkövettek, hogy a gyóntató papnak ilyen kérdéseket ne is
kelljen feltennie.

Megjegyzések
Lelkiismeretünk megvizsgálását már gyakoroltuk, amikor Isten parancsairól tanultunk.
Most a gyónásra készülve szedjük össze bűneinket. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk,
hogy nem az a fontos, hogy minden bűnt, a legapróbbakat is meggyónjuk, hanem az,
hogy megszabaduljunk azoktól a bűneinktől, amelyek a legtöbb gondot okoznak nekünk.
Ezt segíthetjük elő azzal, hogy lelkiismeretünk megvizsgálásakor felírjuk azokat a
bűneinket, amelyeket meg akarunk gyónni. Ha ebben a felsorolásban ötnél is több bűn
szerepel, akkor húzzuk ki belőle azt, ami kevésbé bánt minket. Ezt a kihúzást folytassuk
addig, amíg nem marad a listán ötnél több bűn.
Hittanfüzetbe

32. óra
(dátum)
A rendszeres szentgyónás
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.
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33. óra: Így gyónunk
Bibliai források
Lk 23,33-43. Amikor Jézust keresztre feszítették, jobbról és balról két gonosztevőt
feszítettek föl. Az egyik megfeszített gonosztevő káromolta Jézust, de a másik rászólt:
„Nem félsz az Istentől? Mi legalább tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ez semmi rosszat
nem tett.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz
uralmaddal.” – Jézus így felelt neki: „Még ma velem leszel a mennyei boldogságban!”
Nevelési cél
Őszintén bánjuk meg és gyónjuk meg bűneinket!
Oktatási cél
A gyónással kapcsolatos ismertek, felkészülés, különböző lelkitükrök vannak
Az új anyag feldolgozása
Amikor a szenvedő Jézust látta, rádöbbent súlyos bűnére, és megbánta mindazt,
amit egész életében elkövetett. Jézus megbocsátott neki. Mi a gyónásban fordulhatunk
Jézushoz, és Ő nekünk is megbocsát! Azért gyónunk, hogy rendbe hozzuk Istennel való
kapcsolatunkat, megszabaduljunk bűneinktől, és megerősödjünk a kegyelmi életben.
A gyónás módja.
Szempontok az új anyaghoz
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy a gyóntatóhelységbe köszönünk, és letérdelünk.
Azok, akik nem tudnak letérdelni, és állni is nehezen tudnak, azok le is ülhetnek.
2. Majd keresztvetéssel kezdjük.
3. Miután a lelkiatya szól hozzád, így valld meg bűneidet: „Gyónom a mindenható
Istennek, és neked lelkiatyám: utoljára gyóntam”… (mikor?), „áldozni szoktam”…
(milyen gyakran?), „ezeket a bűnöket követtem el:” (Ez után el kell mondanunk az utolsó
gyónásunk óta elkövetett bűneinket. Bűneinket őszintén és érthetően kell meggyónni. Ha
valami kérdeznivalónk van, azt is feltehetjük. Végül így fejezzük be: „Más bűnömre nem
emlékszem.”
4. Ezután figyelmesen meghallgatjuk a lelkiatya szavait. Ha valamit kérdez, őszintén
válaszoljunk. Végül feladja az elégtételt. Miután elfogadtuk az elégtételt, újra bánatot
indítunk: „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. Amikor a lelkiatya feloldozást ad, keresztet vetünk magunkra, és feleljük: Ámen.
6. Ezt követően a pap mondja: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! – Mi meg
válaszolunk: „Mert örökké szeret minket!”
7. Ezután felállunk, köszönünk, és elmegyünk hálát adni, imádkozni.
Megjegyzések
A gyónásban suttogó hangon csendben beszéljünk, de azért úgy, hogy a gyóntató
pap megértse, amit mondunk. A suttogó hangú beszédet külön meg kell tanítanunk, ami
nem azonos a halk beszéddel! (A csendes torokhang kihallatszik a gyóntatószékből,
ezért kell megtanulni suttogó hangon beszélni.) Vannak, akik nagyothallanak, és
nehezen hallják meg azt, amit a pap mond. Ezért ha nehezen hallunk, azt az elején meg
kell mondanunk a gyóntató papnak.
A gyónás további tudnivalóit a helyi körülmények ismeretében kell megbeszélnünk,
hogy mikor van gyóntatás, mikor menjünk gyónni stb.
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Hittanfüzetbe

33. óra
(dátum)
Így gyónunk
Az őszinte szentgyónás az őszinte bánat jele.






34. óra: Szentgyónás után
Bibliai források
Jn 9,1-41 A farizeusok is megkérdezték, hogyan nyerte vissza szeme világát.
Elmondta nekik, de ők nem akarták elhinni. Mások viszont ellene vetették: „Hogyan tud
ember ilyen csodákat művelni?” – Később újra találkozott Jézussal, aki megkérdezte:
„Hiszel az Emberfiában?” – „Hiszek, Uram!” – mondta, s leborult előtte.
Nevelési cél
Legyünk hálásak Istenünk irgalmas jóságáért!
Oktatási cél
Hálaadás, az elégtétel, a jóra törekvés és a bűnbánó lelkület
Az új anyag feldolgozása
Gyónás után megköszönjük Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük
a kapott elégtételt.
A vakon született meggyógyításával Jézus ismételten igazolta isteni hatalmát. Ő a
bűnbocsánat szentségében minket is meggyógyít, eltörli bűneinket, és megerősít
hitünkben. Ezért nekünk is meg kell köszönnünk Istennek, nekünk is le kell borulunk
Jézus előtt, hogy megköszönjük irgalmas jóságát.
A szentgyónás alkalom arra, hogy hálát adjunk a Mennyei Atyának, nemcsak azért,
hogy megbocsátotta bűneinket, hanem azért is, hogy Szent Fia által ilyen húsvéti
ajándékot adott nekünk, amit magunktól kérni sem mertünk volna! Milyen jó, hogy
Jézus, az Isten Báránya, a szentgyónásban felénk nyújtja kezét, és a mi lelkünket is
fehérre mossa vérével, amelyet értünk ontott. Milyen jó, hogy belekapaszkodhatunk
felénk nyújtott kezébe, és nem hagy minket elveszni, ha bajban vagyunk.
Az elégtétel, amit a szentgyónásban feladnak nekünk, az nem a meggyónt bűnök
büntetése, hanem imádság vagy jócselekedet, amellyel Jézus mellé állunk, aki magára
vette bűneinket, hogy azokat jóvátegye. Az elégtétel, amit vállalunk, annak a jele, hogy
készek vagyunk bűneinket jóvátenni, amennyire az rajtunk múlik. Ezért amint
lehetséges, végezzük el a feladott és vállalt elégtételt!
A bűnbánó lelkület Isten irgalmas szeretetének tudatosítása, és nem jelenti a már
megbocsátott bűneink feletti szüntelen sajnálkozást, sem bűnös voltunk állandó
hangsúlyozását. Isten irgalmas szeretetet arra késztet, hogy gyarlóságunk tudatában
ismételten forduljunk Jézushoz, gyógyító kegyelmét kérve.
Szempontok az új anyaghoz
A szentgyónás hatása: A szentgyónásban Isten nemcsak megbocsátja bűneinket,
hanem erőt is ad a bűn elleni küzdelemre. Ezért ne csak akkor menjünk gyónni, amikor
valóban bűnt követtünk el, hanem meghatározott időnként, hogy „karbantartsuk” Istennel
való kapcsolatunkat. A gyóntató papok lelki vezetőink is, akik az üdvösség útján
tanácsaikkal segítenek minket.
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Megjegyzések
Vannak, akik úgy gondolják, hogy a gyóntató papok nem értenek az emberek mindennapi élete
kérdéseihez, hiszen egészen másként élnek, mint a többi emberek. A papok és szerzetesek valóban
másként élnek, más környezetben, de mégis sokszor jobban ismerik az élet kérdéseit, mint azok az
emberek, akik hozzá fordulnak. Ahogy egy orvos sem csak azokat a betegségeket tudja gyógyítani,
amelyeken ő maga is átesett, (akkor már rég nem is élne), hasonlóképpen a lelkipásztorok az
emberekkel való foglalkozás során bőséges tapasztalatot szereznek a mindennapi élet kérdéseiről.

Hittanfüzetbe

34. óra
(dátum)
Szentgyónás után
Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem!






35. óra: A rendszeres szentáldozás
Bibliai források
Jn 6,54-58. „Az én testem valóban étel, s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én
testem, és issza az én vérem, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó
napon.” – „Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem
eszik, énáltalam él. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.”
Nevelési cél
Hiszem, hogy az Oltáriszentség az örök élet kenyere!
Oktatási cél
Miért fontos a rendszeres, gyakori szentáldozás? Hogyan készüljünk?
Az új anyag feldolgozása
Már ismerjük Jézus tanítását az örök élet kenyeréről. Amikor a kenyeret választotta
lelkünk táplálékául, akkor ezzel azt is jelezte, hogy Ő nemcsak egy-egy nagyobb
ünnepen vagy kivételes alkalommal akar velünk találkozni a szentáldozásban, hanem
akár minden nap, hiszen a kenyér és a bor nem ünnepi étel, hanem mindennapi eledel.
Ezért, ha lehetséges, minden szentmisén áldozzunk, amelyen részt veszünk.
A Szentostya nem közönséges kenyér, hanem Krisztus teste. Ez azt kívánja tőlünk,
hogy mindig felkészülten menjünk áldozni. Ez a felkészülés egyrészt belső lelki
felkészülés, másrészt külső, úgynevezett testi felkészülés.
A lelki felkészülés lényege, hogy mindig tiszta lélekkel és figyelmesen veszünk részt a
szentmisén, imádságos lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást. A szentáldozásra
maga a szentmise készít fel minket: bűnbánatot tartunk, figyelmesen meghallgatjuk
Isten igéjét, Jézus áldozatával együtt felajánljuk magunkat a Mennyei Atyának. A
szentmisén együtt imádkozzuk az Úr imáját, ez a mi közös áldozás előtti imádságunk,
amelyben a mindennapi kenyérért imádkozunk. Csak akkor kell külön áldozás előtti
imádságot mondanunk, ha megfelelő okból szentmisén kívül áldozunk.
Ha otthonunkban vendéget fogadunk, akkor arra tisztességesen felkészülünk. Az Úr
Jézussal való találkozásra ezért nemcsak a lelkünket, hanem a testünket is fel kell
készítenünk. Ezért már otthon „rendbe szedjük magunkat”, megfelelően tisztálkodunk,
illendően felöltözködünk. A testi felkészüléshez tartozik a szentségi böjt megtartása.
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Amikor áldozunk, az Úr Jézust (feltámadt testét és vérét) vesszük magunkhoz az
Oltáriszentségben. A feltámadt Jézus teste és vére mind a kenyér, mind a bor színében
valóságosan jelen van. Ennek értelmében, amikor valaki egy szín alatt áldozik, akár
csak az átváltoztatott kenyeret, akár csak az átváltoztatott bort veszi magához, akkor
magához veszi Jézus testét és vérét. Amikor a pap megáldoztat, ezt mondja: „Krisztus
teste!” – A mi válaszunk: „Ámen.” Ez a mi hitvallásunk, hogy hisszük, az átváltoztatott
kenyér és bor színében valóban a feltámadt Jézus van jelen.
Szempontok az új anyaghoz
Áldozás előtt, a helyi szokásokat figyelembe véve felsorakozunk. A betegeket előre engedjük, de
ha már beálltunk a sorba, nem kell udvariaskodva magunk elé engedni senkit, amikor ránk kerül a
sor. Vannak, akik térdelve áldoznak, ez régen természetes volt, ma már inkább csak egyéni
jámborsági gyakorlat. Hajtsunk térdet, ha az a helyi szokás, de ügyeljünk arra, hogy a folyamatos
áldoztatást ne akadályozzuk egyéni jámborságunkkal.

Megjegyzések
Az Oltáriszentségben való hitünk megvallása az is, hogy a templomban mindig illő
módon viselkedünk, szépen hajtunk térdet, odafigyelünk Isten igéjére, részt veszünk a
közös imádságokban és az énekben.
Hittanfüzetbe

35. óra
(dátum)
A rendszeres szentáldozás
Áldozni mehet mindenki, aki szereti Jézust,
aki testileg és lelkileg felkészült a szentáldozásra!






36. óra: Szentáldozás után
Bibliai források
Jn 1,35-42. János és András megkérdezte Jézust: „Mester, hol lakol?” – Elmentek
vele, megnézték, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott. András később
találkozott testvérével, Simonnal: „Megtaláltuk a Messiást!”, s elvitte Jézushoz.
Nevelési cél
Minden áldozás után hittel beszélgessünk el az Úr Jézussal!
Oktatási cél
A szentáldozás utáni imádság
Az új anyag feldolgozása
Amikor János és András Jézus otthonában egy egész estét végigbeszélgettek, ez a
beszélgetés átalakította az életüket. Meggyőződtek arról, hogy valóban Ő a megígért
Messiás. Az Úr Jézus minden szentmisében meghív asztalához. A Vele való személyes
találkozás a mi életünket is átalakítja, ha odafigyelünk szavára, és megtesszük, amit
tőlünk kíván.
A közös hálaadás csendes pillanataiban mi is elbeszélgethetünk Jézussal. Sok
mindenről beszélgethetünk vele: elmondjuk neki, hogy imádjuk, szeretjük, hiszünk
benne… Megköszönjük jóságát, hogy eljött hozzánk… Megígérjük neki, hogy szeretni
fogjuk… Felajánljuk neki magunkat, és kérjük tőle, segítsen, hogy… Meg kell
beszélnünk Jézussal, hogyan kövessük Őt!
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Szempontok az új anyaghoz
Az áldozás utáni imádság gyakorlásánál a gyerekek elsősorban mindennapi életük
gondjait fogalmazzák meg. Meg kell azonban tanítanunk őket arra, hogy ugyanilyen
fontos, hogy lelkiéletük kérdéseit is beszéljék meg, hogyan tudnának jobbak lenni,
hogyan tudnának valóban Jézus tanítása szerint élni. Kéréseinkből pedig ne maradjon
ki, hogy kérjük, segítsen bennünket bűn nélkül élni, hogy eljuthassunk az örök életre.
Hozzátartozóikért imádkozva se csak evilági dolgokat kérjenek. Ismételten
gyakorolnunk kell a személyes imádkozást: – Sok minden van, amit megköszönünk
Jézusnak. – Sok minden van, amit megígérünk Jézusnak. – Sok minden van, amit
kérünk Jézustól magunknak és másoknak.
Megjegyzések
Ismételten gyakoroljuk a gyerekekkel a saját szavainkkal való imádkozást. Kezdjük el: „Uram,
Jézusom,” és a gyerek fogalmazzon meg egy köszönetet, egy ígéretet vagy kérést. Amikor a
befejezte a mondanivalóját, a többiek válaszolják: „Kérünk téged, hallgass meg minket!”

Hittanfüzetbe

36. óra
Szentáldozás után
Köszönöm Uram, hogy eljöttél hozzám!




(dátum)



37. óra: Áttekintés: Szentségi találkozás Jézussal
Bibliai források
Mk 1,35-37. Hajnal felé, amikor még sötét volt, fölkelt, és kiment egy magányos
helyre, hogy imádkozzék. Amikor megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki téged keres.
Nevelési cél
Tudatosan erősítsük az Úr Jézussal való személyes kapcsolatunkat!
Oktatási cél
Az elsőáldozási ígéret megbeszélése.
Az új anyag feldolgozása
A rendszeres szentgyónás, a gyakori szentáldozás Jézus iránti szeretetünk éltetője.
A keresztségi fogadalom megújítása szolgálja hitünk tudatos megújítását. Az utolsó
órán ez alkalom arra, áttekintsük hitünk legfontosabb ismereteit.
Ahhoz, hogy az elsőáldozási ígéret ne csak elmondott ígéret legyen, annak minden
pontját ismételten meg kell beszélnünk, hogy azokat hogyan fogjuk megtartani. Az
elsőáldozási ígéret pontjai mindennapi keresztény életünk „minimális” követelményeit
fogalmazzák meg: – minden nap imádkozok; – vasárnap misére járok, és gyakran
áldozok; – rendszeresen gyónok; – mindig jó leszek, és másoknak sok örömet szerzek.
Hitünkben, Jézus szeretetében az elsőáldozás után is tovább kell fejlődnünk,
hitismereteinknek is meg kell felelni életkori szintünknek. Gyermekkori hitismeretekkel
aligha lehetünk felnőtt keresztények.
Szempontok az új anyaghoz
Az elsőáldozási felkészítés elsődleges célja a gyermekek hitének erősítése és
tudatosítása, illetve elindítani őket az egyre tudatosabb önnevelés útján.
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Megjegyzések
Az elsőáldozási felkészítés nem elhanyagolható célja a plébániai közösség építése.
Ezért kell hittanos gyerekeinknek különböző plébániai programokat szervezni,
tanévközben és nyáron is, alkalmazkodva a gyerekek iskolai elfoglaltságához. Ezeknek
a programoknak az idejét időben ki kell jelölnünk, hogy további programjaik
tervezésekor ezeket már figyelembe tudják venni. Ezért célszerű, hogy a különböző
ifjúsági csoportok programjai minden évben ugyanazokon a napokon legyenek.

Összegzés:
Harmadik osztályban a gyermekek megismerték – koruknak megfelelő szinten – az
Istennel való szeretetkapcsolat alapvető fogalmait: kegyelem, bűn, áldozat, jóvátétel.
Felkészültek az első szentgyónásra és szentáldozásra.
Ebben az évben a tanórák az élményszerűség módszerére épülnek a történeteken és
a katekéta személyes példaadásán keresztül. A fogalomalkotást úgy kell bevezetni,
hogy a megtanulandó tananyag a tanulók számára rokonszenves legyen. Az egész
hitoktatás egyben lelkiismeret-vizsgálás és formálás, Jézus tanítása napról napra újabb
feladatokat jelent számukra, amelyet az ő szeretetéért tesznek meg. A szentgyónást a
gyermekek – maga a katekéta is – tartsák Isten ajándékának, milyen jó, hogy
megfoghatom Jézus kezét, aki vezet és segít a bűn elleni küzdelemben.
Hittanfüzetbe

37. óra
Szentségi találkozás Jézussal
Jézusom, szeretlek!

(dátum)
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4. osztály: Népem vagytok
Ószövetségi olvasmányok, alapismeretek
A gyermekek hite fejlődésének fontos szakasza kisiskolás kor, melynek feladata a
Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat megteremtése és elmélyítése.
Az elsőáldozás utáni évben ez a feladat a misztagogia, a plébániai közösség építése,
ami az elsőáldozás előtt megalapozott gyónási és áldozási elméleti és gyakorlati
ismeretek életté váltását, az eukarisztikus közösség életében való megerősödést jelenti.
A gyermekeknek előre kell haladniuk az egyre tudatosabbá váló lelkiéletben: a napi
imádság, a rendszeres szentgyónás és a lehetőleg heti szentáldozás által. Tudatosítani
kell bennük, hogy milyen nagy ajándékot kaptak a szentgyónással, a szentmisével és a
rendszeres a szentáldozással, milyen jó hogy Jézus közösségéhez tartozhatnak.
Segíteni kell őket a helyes lelkiismeret-vizsgálásban és önnevelésben, az egyéni napi
és szentáldozás utáni imádságban. Lelkesíteni kell őket, hogy megismerkedve
templomba járó embertársaikkal készségesen vállaljanak különböző szolgálatokat.
(Ministrálásra elsősorban a fiúkat buzdítsuk, a lányokat pedig az énekkarban való
részvételre. A felolvasás ennél lényegesen fontosabb feladat, amit elsősorban a
bérmálkozókra és a középiskolás korúakra kell bíznunk.)
A negyedik évfolyamban ószövetségi elbeszélések alapján kell megéreztetnünk a
gyermekekkel Isten végtelen, ajándékozó szeretetét, aki egyszülött Fiát adta értünk,
hogy „mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,15). A történetek
Isten irgalmas szeretetét mutatják meg, amellyel minden hűtlensége és engedetlensége
ellenére sem hagyta magára választott népét. Ebben az életkori szakaszban egy
gyermekek még nem rendelkeznek történelmi ismeretekkel, nem képesek történelmi
távlatban gondolkodni. A történetek mégis bizonyos időrendiségben következnek
egymás után, így ezek lesznek azok a mozaikszemek, amelyekből később
összerakhatjuk Isten üdvözítő tervének történelmi képét.
Most tehát nem történelmet tanítunk, hanem csupán történelmi mozaikszemet
helyeznünk el, hogy végül áttekinthető kép legyen belőle. A gyermekek a katekézis
során megismerkedhettek Jézussal és kortársaival, a szentmise olvasmányait hallgatva
pedig már hallhattak Ábrahámról, Mózesról, Illésről és a prófétákról, az Ószövetség egyegy fontos eseményéről. Ezek az olvasmányok most egy-egy mozaik szemek,
amelyeket elhelyezünk az időszalag megfelelő helyére. Így alakul ki bennük az kép,
amelyben majd felismerhetik, hogyan valósult meg Isten üdvözítő terve, hogyan
készítette elő Mennyei Atyánk választott népét a Messiás eljövetelére.
Nevelési célunk, hogy megtanuljuk felismerni a Szentírásban Isten nekünk szóló
üzenetét. Felkeltve a gyermekek érdeklődését, vezessük őket Isten egyre tudatosabb
szeretetére. Segítsük őket abban, hogy mindennapi életükben hagyatkozzanak a
gondviselő Atya jóságára, figyeljenek az ember kérdéseire válaszoló Úr szavára.
Mindezeknek megfelelően oktatási célunk, hogy megismerkedjenek a Bibliával, mint
Isten üzenetével, és megkapják a Szentírásra vonatkozó legfontosabb alapismereteket.
A tanév során ismerjék meg az ószövetségi Szentírás legfontosabb részleteit, ismerjék
fel bennük Istennek nekünk szóló üzenetét, a belőlük sugárzó szeretetét. Törekednünk
kell arra is, hogy a tanulók az ószövetségi elbeszéléseket ne érdekes történeteknek
tartsák, hanem észrevegyék azok Újszövetségre mutató jellegét.
Anyagunk forrása maga a Szentírás. A megadott szentírási helyeket röviden mondjuk
el saját szavainkkal, vagy olvassunk fel belőle egy-egy rövid szakaszt, és fűzzünk hozzá
megfelelő magyarázatot. A hosszabb részeket, a lényeget nem érintő részletek
kihagyásával, le is rövidíthetjük, de adjuk meg szentírási lelőhelyét, hogy aki akarja,
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otthon elolvashassa. A megfelelő részek elolvasását ajánlva, keltsük fel tanítványaikban
az érdeklődést, hogy maguk is olvassák a Szentírást, és olvassák el az adott részhez
fűzött megjegyzéseket is, amelyeket minden katolikus kiadású Szentírásban
megtalálhatunk. (A színes, képes Bibliákat nem ajánljuk, mert félre vezethetnek, mintha
a bibliai elbeszéléseket szó szerint kellene értelmezni.) Sose felejtsük el, hogy az Isten
üzenete nekünk is szól, amit alkalmaznunk kell mindennapi életünkre.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ebben az évben nem a választott nép történelmét
tanítjuk, hanem annak csak egy-egy mozaikszemét, hogy áttekinthessük, hogyan
valósult meg az évszázadok során Isten üdvösségterve, a nép felkészítése a Megváltó
eljövetelre. Hittankönyvünk terjedelmi korlátai miatt az egyes eseményeket a
katekétáknak kell bővebben ismertetniük bibliai ismereteik alapján. Erre a célra idézünk
apró betűvel, a mondanivaló lényegét nem érintő kihagyásokkal, néhány olyan részletet,
amelyek ismeretét különösen fontosnak tartjuk. (Zárójelbe téve olyan bibliai helyekre is
utalunk, amelyek nem részei a tananyagnak, de szükségesek az összefüggések
megértéséhez.) A hittankönyvben ezekről nem esik szó, de katekétáknak
természetesen ismerniük kell azokat az ószövetségi részleteket, amelyek a szentmise
olvasmányaiban, illetve a liturgikus szövegeiben szerepelnek.
A legtöbb leckénél részletek idézünk a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából.
Ezek azonban nem megtárgyalandó tananyagok, hanem arra szolgálnak, hogy a
katekétákat emlékeztessük Egyházunknak a témával kapcsolatos tanítására, esetleg
annak újdonságára az ószövetségi elképzelésekhez viszonyítva.
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Minta-tanmenetek a 4. osztály részére
Minta-tanmenet a 4. osztály részére,
heti 1 iskolai hittanóra
Az év nevelési célja: A Szentírásban ismerjük fel Isten nekünk szóló üzenetét!
Oktatási cél: Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással.
Tankönyv címe: Népem vagytok
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Az óra témája:
Alapvető ismeretek a Bibliáról
1. A Szentírás Isten üzenete – A Szenthagyomány
Isten kiválaszt egy népet és szövetséget köt vele
2. Izrael népének ősatyái – Isten szövetséget köt Ábrahámmal
3. Izsák fiai: Ézsau és Jákob – Jákob menekülése, látomása és hazatérése
4. József és testvérei – Izrael fiai Egyiptomban
5. Mózest Isten rendelte választott népe vezetőjének – Mózes küldetése
6. Az első húsvét – Kivonulás a rabszolgaság hazájából
(Őszi szünet)
7. A Sínai-hegyi szövetségkötés – A Tízparancsolat
8. A 40 éves pusztai vándorlás – Bevonulás az Ígéret földjére
9. A honfoglalás – A választott nép az ígéret földjén
10. Sámuel meghívása – Éli halála – a frigyláda sorsa
11. Saul Izrael első királya – Dávidot királlyá kenik
12. Dávid Izrael királya – Dávid a Megváltó ősatyja
– Jövendölések a Messiás születéséről
(Karácsonyi szünet)
– Az Ígéret földje ma
13. Salamon lesz Dávid utóda – Salamon a bölcs király, a templomépítő király
14. Salamon öröksége, országának kettészakadása
A babiloni fogság – A választott nép az Ígéret földjén
(Téli szünet)
A próféták és bölcs tanítók – 15. Isten prófétákat küld
Illés Mózes után a legnagyobb próféta – Illés áldozata – Elizeus Illés utóda
16. Izajás próféta, az Ószövetség evangélistája
– Jövendölések a Messiás szenvedéséről
17. Jeremiás próféta – Jeremiás siralmai
18. Ezekiel próféta látomásai – Látomás a csontmezőről
19. Dániel és három társa – A tüzes kemencében – A bálványok leleplezése
20. Az Istent dicsőítő zsoltárok – Messiási jövendölések a zsoltárokban
(Húsvéti szünet)
21. A bölcsek tanítása – Az igazán bölcs ember nem babonás
22. Tanító történetek az ószövetségi Szentírásban – A béketűrő Jób
Tobit, Sára és Tóbiás, akiket meghallgatott az Úr
23. Jónás, aki menekülni akart az Úr elől – Judit, aki megmentette Betuliát
A próféták és bölcs tanítók
24. Hazatérés a babiloni fogságból – A választott nép hitvallása
25. Isten népe harcba száll a hit védelmében – Amikor nem volt vallásszabadság
26. A választott nép a rómaiak uralma alá kerül
A választott nép a babiloni fogság után
Heródes előkészíti a templomot a Megváltó fogadására
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Minta-tanmenet a 4. osztály részére,
heti 2 iskolai hittanóra, 1. félév
Az év nevelési célja: A Szentírásban ismerjük fel Isten nekünk szóló üzenetét!
Oktatási cél: Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással.
Tankönyv címe: Népem vagytok
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Az óra témája
Alapvető ismeretek a Bibliáról
1. A Szentírás Isten üzenete
A Szenthagyomány
Hogyan olvassuk a Szentírást?
Isten kiválaszt egy népet
és szövetséget köt vele
2. Izrael népének ősatyái
Isten szövetséget köt Ábrahámmal
3. Izsák fiai: Ézsau és Jákob
Jákob menekülése és látomása
Jákob hazatérése Jákob új neve: Izrael
4. József és testvérei
Izrael fiai Egyiptomban
5. Mózest Isten rendelte választott népe vezetőjének
Mózes küldetése
6. Az első húsvét
(Őszi szünet)
Kivonulás a rabszolgaság hazájából
7. A Sínai-hegyi szövetségkötés
A Tízparancsolat
8. A 40 éves pusztai vándorlás – Bevonulás az Ígéret földjére
Áttekintés: Isten kiválaszt egy népet és szövetséget köt vele
A választott nép az ígéret földjén
9. A honfoglalás
Isten bírákat küld népe megmentésére
10. Sámuel meghívása
Éli halála – a frigyláda sorsa
11. Saul Izrael első királya
Dávidot királlyá kenik
12. Dávid Izrael királya
Dávid a Megváltó ősatyja
(Karácsonyi szünet)
– A jövendölések Jézusban teljesedtek
Salamon lesz Dávid utóda
13. Salamon a bölcs király
Salamon a templomépítő király
14. Salamon öröksége, országának kettészakadása
A választott nép sorsa a Babiloni fogságig
A Babiloni fogság
Áttekintés: A választott nép az Ígéret földjén
(Téli szünet)
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Minta-tanmenet a 4. osztály részére,
heti 2 iskolai hittanórára, 2. félév
5.
6.
Nb.1.
2.
3.
4.
5.
6.
H.
H.2
3.
4.
5.
6.
7.
P
Ék.7.
8.
9.

II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
VI. 1.
2.

ssz.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Az óra témája
A próféták és bölcs tanítók
15. Isten prófétákat küld
Illés Mózes után a legnagyobb próféta
Illés áldozata
Elizeus Illés utóda
16. Izajás próféta, az Ószövetség evangélistája
Prófétai jövendölések a Messiásról
Jövendölés a Megváltó szenvedéséről
17. Jeremiás próféta
Jeremiás lediktálja Báruknak az Úr szavait
Jeremiás siralmai
18. Ezekiel próféta látomásai
Látomás a csontmezőről
19. Dániel és három társa
Dániel és a három ifjú a tüzes kemencében
A bálványok leleplezése
(Húsvéti szünet)

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

20. Az Istent dicsőítő zsoltárok
Áttekintés: A zsoltárokban is találunk Messiási jövendöléseket
21. A bölcsek tanítása
Az igazán bölcs ember nem babonás
22. Tanító történetek az ószövetségi Szentírásban
A béketűrő Jób
Tobit, Sára és Tóbiás, akiket meghallgatott az Úr
23. Jónás, aki menekülni akart az Úr elől
Judit, aki megmentette Betuliát
A próféták és bölcs tanítók
A választott nép a babiloni fogság után
24. Hazatérés a babiloni fogságból
Ezdrás pap felolvassa Mózes törvényét
A választott nép hitvallása
25. Isten népe harcba száll a hit védelmében
Amikor nem volt vallásszabadság
26. A választott nép a rómaiak uralma alá kerül
Heródes előkészíti a templomot a Megváltó fogadására
Áttekintés: A választott nép a babiloni fogság után
Év végi áttekintés: – A választott nép várja a Megváltót
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1. óra: Alapvető ismeretek a Bibliáról
Bibliai forrás
2Tim 3,15-17. A Szentírás lelki olvasmány.
Lk 10,16. A evangéliumokban Jézus tanít minket.
Mk16,15-16.– Hirdessétek az örömhírt.
Nevelési cél
Érdekeljen az Isten üzenete!
Oktatási cél
Vegyük kezünkbe a Szentírást.
Az új anyag feldolgozása
A Szentírása Könyvek Könyve.
Kinyilatkoztatás. Isten megszólította az embert.
Jézus Egyházára bízta a kinyilatkoztatás őrzését és továbbadását.
A Szenthagyomány.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől,
és életében részesíti. Új kinyilatkoztatást azért nem várunk, mert Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát Jézus Krisztusban.
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta.
Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi az apostoli igehirdetést, benne a
sugalmazott Szentírást. A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye.

Szempontok az új anyaghoz
Elsődleges feladatunk az új fogalmak tisztázása: Kinyilatkoztatás, Biblia, Szentírás,
Szenthagyomány.
„Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézusba
vetett hit által az üdvösségre oktasson téged.” (2Tim 3,15-17) Lapozzunk bele a
Szentírásba.
Már kicsi gyermekkorban adhatunk a gyerekek kezébe koruknak megfelelő Képes Bibliát, ami
érdekes, de mégsem azért olvassuk mert érdekes, hanem azért, mert tanulni akarunk belőle. A bibliai
témájú színezőktől óvakodnunk kell, mert azok azt sugallják a gyerekeknek, mintha a Biblia tanító
történeteit szó szerint kellene értelmeznünk.

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. Isten üzenetének egyik fő
mondanivalója: Isten szeretetből teremtette a világot, és ebben a világban velünk
emberekkel komoly tervei vannak. Isten mindent jónak teremtett, és meghívta az
embert, hogy az ő tervei szerint élve boldog legyen. Isten nem mondott le az embert
üdvözítő tervéről, annak ellenére, hogy sokan nem engedelmeskednek Isten
törvényeinek. Ezért kiválasztott egy népet, megszólította őket, és szövetséget kötött
velük. Az ő életükben és sorsukban mutatta meg, mit jelent gondviselő szeretete.
Istennek ezt az üzenetét olvashatjuk a Bibliában.
„Aki titeket hallgat, engem hallgat!” (Lk 10,16) Az Egyház feladata Jézus örömhírnek
hirdetése. A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház
igehirdetésével ad tovább. Isten azt akarja, hogy üzenetét, üdvösségre vezető jó hírét
az egész világon hirdessék. Isten üzenetét, a kinyilatkoztatást az Egyház őrzi, leírt
üzenetét gondosan másolták, és magyarázták az embereknek.

Megjegyzések
A témakör kezdő képe: Ünnepélyesen kihelyezett Biblia. Ezen a tanévkezdő órán
könyvünk első leckéjének anyagát kezdjük feldolgozni. Többféle Bibliát vigyünk be az
órára. A Képes Bibliát lapozgatva ráhangolódunk a tanév feladatára. Kérdés: Kinek van
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otthon valamilyen Bibliája? Szoktad-e olvasgatni? Van-e kedvenc történeted?
A legtöbb helyen a 3. tanév végén van az elsőáldozás, ezért a tanévkezdő órán
buzdítanunk kell tanítványainkat arra, hogy most újra végezzék el szentgyónásukat.
Emlékeztessük őket az elsőáldozási ígéretre, és késztessük őket, hogy minden
vasárnap vegyenek részt a szentmisén, és menjenek áldozni.
A Bibliát a világ minden kultúrnyelvére lefordították, és igen sokan rendszeresen
olvassák. Mi hívő lélekkel olvassuk Isten üzenetét, és odafigyelünk Egyházunk Bibliát
magyarázó tanítására.
Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát Jézus Krisztusban, ezért nem várunk új kinyilatkoztatást.
Természetesen Isten a történelem során ismételten szólhat hozzánk, de a Szűzanya és a szentek
jelenései sosem tartalmaznak új tanításokat , hanem Isten meglévő üzenetének megtartására
figyelmeztetnek minket. És ahogy az Ószövetség idején is voltak hamis próféták, úgy az apostolok
kora óta is voltak többen, akik megpróbálták tanulatlan emberekkel elhitetni, hogy Isten általuk újabb
üzenetet küldött az embereknek.
Az ószövetségi Szentírás javarésze az ún. történeti könyvek, a választott nép történetét közlik. Ez azonban nem olyan,
mint más népeké. Igaz, itt is esik szó híres vezérekről, győztes meg elvesztett csatákról, épülő és földig rombolt városokról,
békéről és forradalmakról, szerződésekről és azok megszegéséről. A Biblia történeti könyveinek mégsem az effajta
események megörökítése az elsődleges célja. Sokkal inkább Isten gondoskodásának állítanak emléket, amely az
eseményeken megnyilvánul. Isten azért jó az emberekhez, hogy magához emelje, más szóval üdvözítse őket. Ezért az
ószövetségi történetet igazában üdvösségtörténetnek kell neveznünk. A szentíróknak az volt a céljuk, hogy az Istenbe vetett
hitet és bizalmat népük történetéből vett példákon mutassák be. Így a történetek igazi „főhőse” mindig az Isten, aki
nyilvánvalóan sokat tett népéért és az egész emberiségért.
Az Ószövetség csodás eseményekkel van tele. Mai olvasói joggal teszik fel a kérdést: Valóban, pontosan így történtek
ezek? A hívő ember szemében Isten a természetnek is ura. Ennek ellenére igen sok csodának tartott, és a Szentírásban
ilyennek leírt esemény a maga idejében aligha lehetett rendkívüli. Nem kell azt gondolnunk, hogy Isten sokszor változtatná
meg rendkívüli módon az események mindennapi menetét. A Szentírás igen sok részlete épp ezt mutatja, hogy Isten a
természet eseményeit is beállította az üdvösség történetébe és ezzel kimutatta szeretetét és mindenhatóságát. Így lehetett
ez többnyire az ószövetség idején is. Amikor pedig az események lejegyzésére került sor, néha felnagyították és
kiszínezték azt, hogy ezzel is kiemeljék Isten szerepét.
Példa erre a tengeren való átkelés története, vagy a sivatagi vándorlás eseményei. Nem kell azt gondolnunk, hogy Isten
nagysága, ereje, jósága kisebbedik, ha gyérszámú népét nem százezer, hanem csak ezer főnyi ellenséggel szemben segíti
győzelemre a harcokban. A keleti embert, ha ilyenféle leírásokat olvas, manapság se az foglalkoztatja, hogy szó szerint
igaz-e minden, ami a könyvben áll. Arra gondol, amit a történet az ő számára jelent, amit tanulhat belőle. A Szentírás ilyen
leírásaiban sem az a lényeges, hogy hogyan történt, hanem az igazság, amit Isten az ilyen esemény által közölni akart.

Hittanfüzetbe

1. óra
Hogyan olvassuk a Szentírást?
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az embereknek,




(dátum)



2. óra: 1. A Szentírás Isten üzenete – A Szenthagyomány
Bibliai forrás
Jer 36,1-32. – 2Mak 2,13 -32.
Jer 36,1-32.– Bepillantás a Szentírás „születésébe”, annak viszontagságaira.
2Mak 2,13-32.– Luk 1,1-4.– Bepillantás az Írások „szerkesztésébe”
Nevelési cél
Naponta olvassuk a Szentírást!
Oktatási cél
A Szentírás a „Könyvek Könyve”.
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Az új anyag feldolgozása
A Szentírás Isten Írásos üzenete az emberekhez. Hogyan készült? A Szentlélek szólt
a próféták szavával, és ő késztette írásra, és vezette a szent könyvek íróit. Isten nem
diktált nekik, hanem rájuk bízta, hogy megfogalmazzák üzenetét. Írásaik ezért magukon
viselik emberi sajátosságaikat is, ahogy ő k ezt a világot látták és értelmezték. Isten
általuk nem természettudományos, földrajzi vagy biológiai ismeretekre akart minket
tanítani, hanem arra, hogy felismerjük és viszonozzuk irántunk való irgalmas szeretetét.
Üzenetében fel kell ismernünk minden embert üdvözíteni akaró tervét, hogy meglássuk,
hogyan készítette elő Mennyei Atyánk a Megváltó eljövetelét, amelyet az emberek, még
választottainak bűnei ellenére is meg tudott valósítani. Ő ennek az üzenetnek, a
Szentírásnak a fő szerzője, a szent írók pedig az Ő sugalmazott társszerzői.
A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent
könyvek szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le.
Csak azokat az iratokat tartjuk a Szentírás részeinek, amelyeket a Szentlélek
sugalmazására írtak. (Vö. 2Pét 1,21)
Ahogy a könyvespolcokon különböző könyveink vannak, mesekönyvtől a lexikonokig,
hasonlóképpen a Szentírásban is különböző műfajú írások vannak. Törvénykönyvek és
történelmi visszaemlékezések, prófétai jövendölések és tanító elbeszélések, zsoltárok
és bölcs mondások gyűjteménye, amelyek különböző formákban közvetítik Isten
üzenetét. Akik nem ismerik az ókori ember világát, azok számára a Szentírásban
vannak nehezen érthető dolgok. Erről már Szent Péter apostol is írt, hogy ezeket a
tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is.
(Vö. 2Pét 3,15-16)
Isten üzenetének mondanivalója. Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által azt üzente
nekünk, hogy bűneink ellenére szeret minket, megszabadít bűneinktől, boldog életében
részesít, és földi életünk után eljuthatunk az örök életre!
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, amelyeket az
Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el.
A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az
üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le.
A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség és az Újszövetség könyveire.
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház igehirdetésével ad tovább.
A Szentírást és a Szenthagyományt tévedés nélkül a katolikus Egyház magyarázza.
A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalmak: sugalmazás, az élő szóban átadott és leírt hagyomány: a
Szenthagyomány, illetve az Ószövetség és az Újszövetség.
Isten eszünkbe juttatja amit mondani akar. A Szent írók nem diktálásra írtak. Műfajok
szemléltetéséhez felhasználjuk a gyerekek meglévő ismereteit. Az általuk ismert
műfajok: vers, ének, mese, elbeszélés… A hagyományoknak fontos szerepe van az
életünkben. Ami fontos számunkra, amit értékesnek tartunk, azt megőrizzük.
Beszélhetünk a családi hagyományokról, amit párhuzamba állíthatunk a Szenthagyománnyal.
Isten üzeneteit az emberiség számára több ezer évvel ezelőtt jegyezték le a Szent Írók, ennek
ellenére mondanivalójuk, az Isten üzenete, ma is időszerűek.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Szentírást másoló szerzetes.
A Jer 36. fejezetét és a 2Makk 2. fejezetének elolvasása hosszú időt venne igénybe,
de röviden elmondhatjuk. Ezt követően olvassuk fel Lukács könyvének első sorait.
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A szent iratokat Isten népe megkülönböztetett módon őrizte. Rendszeresen olvasták, és ha a könyvek használat közben
kezdtek tönkremenni, gondosan lemásolták. De nemcsak az elhasználódás miatt készítettek másolatokat, hanem azért is,
hogy minél többen olvashassák megismerhessék. Idővel nemcsak másolták a Szentírást, hanem különféle nyelvekre is
lefordították. A legrégibb részek eredeti nyelve ugyanis héber volt, a későbbi részeké pedig arám, majd pedig görög volt.
Ezek alapján készült azután arám, görög, szír, kopt, latin és még sok más nyelvű fordítás. Mára a világ minden
kultúrnyelvére lefordították a Szentírást.
A könyvnyomtatás feltalálása után Guttenberg először a Szentírást nyomtatta ki. A könyvnyomtatás felfedezése előtti
időben a szerzetesek voltak azok, akik a szentírási kéziratokat lemásolták. A tudósok igen sok ilyen kézírással másolt
szentírási papirusz tekercset és pergamen kódexet találtak. A szövegemlékeknek ez a nagy száma is mutatja, hogy milyen
sok másolatot készítettek a Szentírásról, ha ennyi kézirattöredék került elő a mostoha körülmények ellenére.
Tischendorf 1844-ben fedezte fel a Sinai Szent Katalin kolostor könyvtárában a Sinai-kódexet. Ezen kívül nagyon értékes
a IV. században készült Vatikáni és az V. században készült Alexandriai kódex. Még ezeknél is értékesebbek azonban a
Holt-tengeri tekercsek, melyeket 1947-ben találtak meg. A palesztinai Holt-tenger vidéke elhagyatott, sziklás terület, ahol
beduin pásztorok nyájuk legeltetése közben felfedeztek egy barlangot. Ebben kincsek helyett csupán néhány cserépkorsót
találtak, melyekben régi kézzel írott tekercsek voltak. Amikor ezeket a szakemberek megvizsgálták, kiderült, hogy ezek
valójában igen régi, kb. kétezer éves, értékes kéziratok. Az ezt követő kutatások során egy esszénus közösség (zsidó
vallási szekta) könyvtárát tárták fel. A megtalált tekercsek közt igen nagy meglepetésre a Szentírás egyes részeit is
megtalálták.

Tudatosítsuk, hogy a történetek főszereplője minden esetben a Gondviselő Isten, aki
segíti, vezeti választott népét. Készíthetünk rajzlapból papirusz tekercset, rámásolva a
tankönyvben szereplő bibliai szakaszokat.

Hittanfüzetbe

2. óra
(dátum)
1. A Szentírás Isten üzenete – A Szenthagyomány
A Szentírás fő szerzője Isten, társ-szerzői pedig emberek. Ők a Szent Írók.






1. témakör: Isten kiválaszt egy népet és szövetséget köt vele

3. óra: 2. Isten népének ősatyái
Bibliai forrás
Teremtés könyve (Mózes 1. könyve)
Nevelési cél
Szívesen teljesítem azoknak a kérését, akik szeretnek.
Oktatási cél
Ábrahám meghívása, Izsák születése.
Az új anyag feldolgozása
Ter 17,2-4. Ábrahám meghívása.
Ter 12,1-3. Ábrahám első próbatétele az ősi föld elhagyása .
Ter 17,19. Izsák születése.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük. Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai szerint teljesítjük
kötelességeinket, engedelmeskedünk Isten akaratának.
Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád.
A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja az örök üdvösséget, és
mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalom: atya ősatya, szövetség, szövetségkötés.
A szövetségkötés emberek közötti, fontos dologban történő ünnepélyes szerződés. A
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szövetség olyan elkötelezettséget jelent, amit mindig komolyan kell venni. Aki
becsületes ember, adott szavát megtartja, akkor is, ha nem rögzítették írásban.
A kor jellemzője a több, különböző istenségbe vetett hit, a törzsi életforma, a nomád
életmód. Ebben a környezetben szólítja meg az Úr Ábrahámot, hogy hagyja el
szülőhelyét, és költözzön arra a földre, amelyet majd az Úr mutat neki. Ez volt az ő első
próbatétele. Ábrahám idős kora ellenére rá meri bízni magát a számára ismeretlen
Istenre. Így lett ő a hit embere, minden Istenben hívő ember atyja.
Isten bennünket is próbára tesz. Hogyan teheti próbára a hitünket? Vajon kiálljuk-e a próbát?

Amikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, azt is megígérte neki, hogy gyermeke
fog születni, és családjából nagy nép lesz. Ez az ígéret Izsák születésével teljesedett,
akinek utódaiból valóban nagy nép lett. Isten minden esetben teljesíti az ígéreteit.
„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.” Csak olyan dolgot ígérj meg, amit teljesíteni is tudsz!

Megjegyzések
A témakör kezdő képe: Mózes a csillagos égre néz: Utódaidat megsokasítom…
Ének: Menj Ábrahám, menj … (www.google.hu)
A megjegyzésekben ismételten találunk utalásokat az Interneten megkereshető honlapokra. Nem
a hittanórán kell ezeket meghallgatni vagy végig nézni, hanem csak azt mutassuk meg
tanítványainknak, hogy otthon hol és hogyan tudják ezeket megtalálni.

Hittanfüzetbe

3. óra
(dátum)
Isten kiválaszt egy népet és szövetséget köt vele
Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. Ábrahám idős korában megtapasztalta Isten
gondviselő szeretetét. Amit Isten megígért neki, az megvalósult.






4. óra: 2. Izrael népének ősatyái –
Isten szövetséget köt Ábrahámmal
Bibliai forrás
Teremtés könyve (Mózes 1. könyve)
Nevelési cél
Szívesen teljesítem kérését azoknak, akik szeretnek.
Oktatási cél
Isten szövetséget köt Ábrahámmal - Izsák feláldozása.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és elfogadjuk a tőle kapott
kinyilatkoztatást.
Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük. Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük
parancsait, és őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk benne, és mindenekfölött szeressük őt.
Isten imádása ellen az vétkezik: 1. aki nem törekszik Isten megismerésére; 2. aki megtagadja Istent és vallási kötelességeit;
3. aki nem imádkozik.

Az új anyag feldolgozása
Ter 17,1-2. Isten szövetséget köt, ígéreteket tesz, amelyek beteljesülésének feltétele
a szövetség megtartása. (A körülmetélés a szövetség jele.)
Ter 22,1-18. A szövetség próbája Izsák feláldozása.
Róm 4,3. Ábrahám minden hívő atyja. - Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására
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szolgált. Róm 4,18. Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz.
Róm 4,22. Ez szolgált megigazulására.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalmak: égőáldozat, oltár, pátriárka.
Minden vallásos embernek meggyőződése, hogy már földi életében kapcsolatba léphet Istennel,
imádságával és a mindennapi életet átszövő vallási jellegű cselekedetekkel, szertartásokkal. Ennek a
meggyőződésnek jellemző megnyilvánulásai a különféle áldozatok. Ezekben az emberek terményeik
legjavát, legkedvesebb állataikat ajánlották fel Istennek. Így mutatták meg, hogy legfőbb uruknak
ismerik el Öt, akiért készek mindent vállalni, amit megkíván tőlük. Az áldozatokkal fejezték ki Isten
iránti hálájukat és bűneiket jóvá tevő engesztelésüket, és kérték segítségét és irgalmát. Isten
számára az emberi élet szent, Ő soha nem kívánta, hogy embereket áldozzanak fel neki, amint ezt
több pogány nép megtette. Új gondolkodást, új szemléletet jelent a történetben az emberi élet értéke
és védelme.

Isten próbára teszi Ábrahámot. A számára legkedvesebbet, egyetlen fiát kéri
áldozatul. Áldozatként mindig a legértékesebbet adjuk az Istennek.

Megjegyzések
A lecke második oldalán a kép: Izsák feláldozása.
Életünk odaadása nem életünk kioltását követeli, hanem Isten akaratának feltétlen teljesítését,
akár az életünk árán is, ahogy ezt a vértanúk is vállalták. Tőlünk is megkívánja, hogy áldozatot
hozzunk érte. Beszélgessünk arról, ki milyen áldozatot tud hozni Istenért?

Hittanfüzetbe

4. óra
(dátum)
2. Izrael népének ősatyái – Isten szövetséget köt Ábrahámmal
Ábrahám elfogadta az Istennel kötött szövetséget, hittel engedelmeskedett hívásának.






5. óra: 3. Izsák fiai: Ézsau és Jákob
– Jákob menekülése, látomása és hazatérése
Bibliai forrás
Teremtés könyve (Mózes 1. könyve)
Nevelési cél
Döbbenjünk rá: felelősek vagyunk cselekedeteinkért, a bűnért bűnhődni kell!
Oktatási cél
Ézsau és Jákob történetének tanulságai.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja az örök üdvösséget, és
mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.
Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten a jót akarja, a rosszat elítéli, Ő végtelenül szent. Isten
szeret minket, mindenkit üdvözíteni akar. Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő irgalmas, bűneink ellenére is szeret minket.
Az erkölcs azt jelenti, hogy az ember felelős cselekedeteiért.
A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és a nyitottság az élet továbbadására.
Akinek érvényes házassága van, még ha polgárilag elvált, akkor sem köthet újabb szentségi házasságot.
Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik engedelmeskedjünk,
felnőttként pedig gondoskodjunk róluk.

Az új anyag feldolgozása
Ter 25,23-34. Ézsau és Jákob születése, Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát.
Ter 27,1-40. Jákob vak apját becsapva megszerzi az elsőszülöttségi áldást.
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Ter 27,45-28,5. Jákobot Ézsau haragja miatt szülei Lábánhoz küldik menekülni.
Ter 28,10-22. Jákob menekülése közben álmot lát.
Ter 29,1-35. Jákob feleségül veszi Lábán lányait, Liától gyermekei születnek.
Ter 30,1-24. Jákob többi gyermeke, végül Ráchelnek is fai születik, József.
Ter 30,25-43. Jákob haza indulna, de apósával megegyezve egy ideig marad, nagy
vagyont gyűjt, meggazdagodik.
Ter 31,1-54. Jákob 20 évig szolgált Lábánnál, ezután az Úr szavára családjával és
vagyonával titokban haza indul. Lábán utána megy, de Isten parancsára megbékélve
engedi útjára őket.
Ter 32,1-22. Jákob hazatérve ajándékot küld előre Ézsaunak, hogy megbékítse.
Ter 32,22-33. Jákobnak újabb látomása volt, új neve Izrael lett. (Az ő leszármazottai,
akiket azóta izraelitáknak nevezünk.)
Ter 33,1-17. Jákob és Ézsau kibékülnek, de más-más vidékre költöznek.

Szempontok az új anyaghoz
Jákob és Ézsau kapcsolatának részleteit csak nagyon röviden tárgyaljuk, csak annyit
mondjunk el belőle, amelyek az új fogalmak megbeszéléséhez szükségesek. Az
elbeszélés legfőbb tanulsága, hogyan valósítja meg Isten gondviselő tervét,
belekalkulálva az emberi gyarlóságot. Mindnyájan Isten jelenlétében élünk.
Új fogalmak: elsőszülöttség fogalma és jelentősége. Az atyai áldás átadásának
jelentősége: ő viszi tovább az Úrnak ígéreteit, amelyet Ábrahámnak tett.
Jákob bűnös úton szerezte meg az elsőszülöttségi jogot, de az évek során nagyon
megbűnhődött érte. Isten megbocsátott Jákobnak.
Jákob új neve: Izrael Isten uralkodik. Az új név új embert, új gondolkodást is jelent.
Mai tanulságok: a meggondolatlan ígéret, Isten ígérete kevésre becsülésének
következményei. Szüleink tisztelete. A hazugság, csalás hatása az emberek életére. A
bűn és annak következményei, a bűnhődés.
Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Ézsau egy tál lencséért eladja elsőszülöttségi jogát.
A gyerekeknek általában bizonyára feltűnik, hogy Ábrahámnak több felesége volt.
Fontos tisztázni, hogy abban a korban, melyben Ábrahám élt, és az Ószövetség kezdeti
idejében a többnejűség természetes és elfogadott volt, ami egyes pogány népeknél
mind a mai napig fennmaradt. A próféták tanítása nyomán Jézus idejére már eltűnt a
többnejűség a választott nép életéből.
A mi keresztény kultúránkban már más törvények és szabályok vannak. Egyházunk
mint Isten törvényét hirdeti a házasság egységét, az érvényes házasságot ember fel
nem bonthatja, egyszerre egy embernek csak egy házastársa lehet.
Beszéljünk arról, miért helytelen, ha a szülők hátrányosan megkülönböztetik a gyermekeiket?
Ilyen előfordul sajnos a családokban. Mit érez az, aki hátrányt szenved? Itt lehetőség adódik az
egyéni sérelmek kimondására.

Hittanfüzetbe

5. óra
(dátum)
3. Izsák fiai: Ézsau és Jákob – Jákob menekülése, látomása és hazatérése
Ne tegyünk meggondolatlan ígéretet. Nem élhetünk vissza mások gyengeségével.
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6. óra: 4. József és testvérei – Izrael fiai Egyiptomban
Bibliai forrás
Teremtés könyve (Mózes 1. könyve)
Nevelési cél
Szeresd a testvéreidet, mindig bocsáss meg nekik!
Oktatási cél
A bibliai József történetének tanulságai.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a vele vállalt szenvedéssel részesei leszünk a megváltás
művének.

Az új anyag feldolgozása
Ter 37,5-12. József álma.
Ter 37,17-36. Józsefet testvérei eladják, így kerül Egyiptomba szolgának.
Ter 39,1-23. József szolgaként Putifár házába kerül, majd hamis vádak alapján
börtönbe zárják.
Ter 40,1-23. József megfejti a fáraó fő sütőmesterének és főpohárnokának álmát.
Ter 41,1.-57. József megfejti a fáraó álmát, ezért Egyiptom kormányzója lesz, a
bőség éveiben elraktározza a gabonát. Az ínség idején mindenki tőle vásárol gabonát.
Ter 42,1-38. József testvérei gabonáért jönnek, felismeri őket, de ők nem ismerik fel
testvérüket. Azt kívánja tőlük, hogy amikor ismét jönnek, hozzák magukkal legfiatalabb
testvérüket is. Jákob azonban nem akarja elengedni legkisebb fiát.
Ter 43,1-44,34. József próbára teszi testvéreit.
Ter 45,1-46,7; 47,1-5. József felfedi magát, testvéreit megbékélésre szólatja fel, és
meghívja atyját, aki egész családjával Egyiptomba költözik, és a fáraó engedélyével
letelepedik.
Ter 48,1-49,33. Jákob halála előtt megáldja gyermekeit, megjövendölve sorsukat.
Szempontok az új anyaghoz
Isten sokféle módon szólhat hozzánk, még az álmainkon keresztül is. Sokszor csak
később értjük meg, hogy mi volt az Ő terve velünk. Isten mindig hosszú távon tervez.
Mi lehetett Isten terve Józseffel? József történetének egyik tanulsága: Mennyei
Atyánk gondviselő terveit emberek által valósítja meg. Ő József által „költöztette” Izrael
népét Egyiptomba, ahol évszázadok során megsokasodtak. Egyiptomban is megőrizték
hitüket a világ teremtő Urában, egységben tartotta őket pogány környezetükben a hitük.
Hűségesen őrizték atyáiknak az Úrral kötött szövetségét. Az ő sorsukban is
megvalósult: „Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál!” (Róm 8,28)
Beszéljük meg, milyen a kapcsolatunk szüleinkkel, testvéreinkkel, közösségünkkel?
Ki a jó testvér? Istennek minden emberrel terve van, velünk is.
Megjegyzések
A lecke kezdő képe: A testvérek József előtt.
Zenehallgatás: Andrew Lloyd Webber: József és a színes szélesvásznú álomkabát

Hittanfüzetbe

6. óra
(dátum)
4. József és testvérei – Izrael fiai Egyiptomban
Ne haragudjunk azokra, akik által Isten életünk keresztjét a vállunkra rakja!
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7. óra: 5. Mózest Isten rendelte választott népe vezetőjének
– Mózes küldetése
Bibliai forrás
Kivonulás könyve (Mózes 2. könyve)
Nevelési cél
Az Úr egyengeti a sorsunkat, ne elégedetlenkedjünk, hanem bízzuk rá magunkat!
Oktatási cél
Mózes születése, és küldetése.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten terve szerint a hatalom és a tekintély célja az egyén és a közösség szolgálata. Az állam feladata a közjó szolgálata.
A 2. parancs: Isten nevét hiába ne vedd! Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét
és a szent dolgokat becsüljük meg.
Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza.

Az új anyag feldolgozása
Kiv 1,1-14. Izrael fiainak népe idővel megsokasodott, ezért rabszolgamunkára fogták
őket.
Kiv 1,22-2,10 A fáraó lánya megmenti és felnevelteti Mózest.
Kiv 2,11-15. Mózes menekülni kényszerül, elszegődik pásztornak és megnősül.
Kiv 3,1-22. Mózes kiválasztása, küldetése. Isten neve: Jahve – Aki van, Aki vagyok.
Kiv 4,1-31. Mózes és Áron elmondja a népnek Isten tervét.
Kiv 5,1-23; 6,1-13. Mózes és Áron a fáraóhoz megy, aki súlyosbítja a nép terheit.
Kiv 7,18-10,29. Mózes és Áron ismételten a fáraóhoz megy, ő nem hisz a jeleknek,
az országát sújtó kilenc csapás ellenére sem engedi el a népet.
Szempontok az új anyaghoz
Új fogalom: Jahve: JHV – Aki van, Aki vagyok! Az Ószövetségben a névnek sajátos jelentősége
volt. Isten 2. parancsát szigorúan értelmezve Isten nevét még kimondani sem volt szabad. Az
ószövetségi Szentírásban Istent „az Úr”-nak nevezték. Mivel a héber írásban csak a
mássalhangzókat írták le, ezért hogy Jahve nevét még véletlenül se mondják ki tiszteletlenül, az Úr
szó magánhangzóival mondták ki, így lett Isten neve: Jahve-ből Jehova.

Istennek tervei voltak Mózessel, Ő egyengette útját, és készítette fel a rá váró
feladatra. Mózest „az Úr nevelte” népe vezérévé: édesanyja Isten-hívővé nevelte, a
fáraó udvarban „közéleti” ismerteket szerzett, menekülése során megismerkedett a
pásztor élettel.
A szülők szerepe a gyerekeik hitre nevelésében. Ha valakivel Istennek tervei vannak, azt felkészíti
és megszólítja. Istentől rendelt küldetésünket vállalni kell.

Isten megbízottjai Mózes és Áron, de a fáraó gőgjében nem enged. Makacsságának
következménye népe szenvedése. Nem mindegy, hogy egy ország vezetője hogyan
gondolkodik, mit tesz. A választott nép fiai is méltatlankodnak sorsuk miatt, Mózest
okolják szenvedéseikért.
Minden szenvedésnek megvan az értelme, el kell fogadnunk és nem szabad méltatlankodnunk.

Megjegyzések
A lecke második oldalának képe: Ábrahámot az Úr szólítja.
Az egyiptomi csapások rendkívüli természeti jelenségek is lehettek. A jel, „a csoda”
az volt, hogy ezek akkor következtek be, amikor ezt Mózes megmondta. A csapásokat
nem kell részletezni, a tanulság a fontos, aki nem akar hinni, azt a csodák sem szokták
„meghatni”. A hatalom birtokosainak Isten tervét kellene végrehajtani, és nem saját
elképzeléseiket, önző érdekeiket kell szolgálni.
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Újabban a hírközlő eszközök a trágár beszédet is káromkodásnak nevezik. Ezzel
félrevezetik az embereket, ennek következtében sokan a gyónásban is káromkodással
vádolják magukat, a trágár beszéd helyett. Ezért rá kell kérdezni, hogy a csúnya
beszédben Isten neve is benne volt, mert ha nem, akkor az nem káromkodás.
Biblia Mózes teljes film magyarul 1. 2. rész (www.google.hu)
Ének: Indulj és menj, hirdesd szavam… (www.google.hu)

Hittanfüzetbe

7. óra
(dátum)
5. Mózest Isten rendelte választott népe vezetőjének – Mózes küldetése
Isten soha nem feledkezik meg rólunk, még akkor sem, ha szenvednünk kell. Istennek
minden emberrel tervei vannak, velünk is!






8. óra: 6. Az első húsvét –
Kivonulás a rabszolgaság hazájából
Bibliai forrás
Kivonulás könyve (Mózes 2. könyve) János evangélium
Nevelési cél
Örüljünk: Jézus a mi húsvéti bárányunk, minket is megmentett az örök haláltól!
Oktatási cél
Izrael népe visszanyeri szabadságát.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja az örök üdvösséget, és
mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.

Az új anyag feldolgozása
Kiv 11,1-10. Az Úr Mózessel közli, mi lesz a tizedik csapás.
Kiv 12,1-27. Az Úr rendelkezései a pászka vacsorával kapcsolatban.
Kiv 12,28-38. A húsvéti bárány vére megmenti a választott népet, Izrael népe elindul.
Jn 1,29. Keresztelő János Jézusra mutatva mondja: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő
veszi el a világ bűnét.”
Kiv 13,17-22. Az Úr nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban haladt előttük.
Magukkal viszik József csontjait.
Kiv 14,5-31. A fáraó serege üldözi a kivonulókat, akik csodálatos módon száraz
lábbal átkelnek a Vörös tengeren, az egyiptomi sereget pedig elönti és megsemmisíti a
visszaömlő tengervíz.
Szempontok az új anyaghoz
Új fogalom: pászka vacsora, áldozati bárány – a kivonulás megünneplése.
A tűz és a felhő a Szentírásban Isten jelenlétének a jele.
A csoda egy rendkívüli, megtörtént esemény, ami tudományos ismereteinkkel nem
magyarázható, amely ritka és ámulatba ejt, csodálkozást vált ki. Isten megbízottjait,
prófétáit hitelesítő jelekkel, csodákkal is tudja igazolni. Nem szükséges, hogy az ilyen
csodák teljességgel megmagyarázhatatlanok legyenek. Elég, ha a jelenlévők felismerik,
hogy amit Isten embere tett, azt az Ő parancsára, megbízásából tette. Így a rendkívüli
természeti jelenségek is Isten terveinek megvalósítását szolgálhatják. Leírásukkal a
szent íróknak nem az események pontos rögzítése volt a célja, hanem annak
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megvallása, hogy az Úr vezeti és oltalmazza választott népét, és az eseményeket Isten
emberek által, de nem emberi erővel hajtja teszi.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Az ajtófélfák megkenése a bárány vérével.
A keresztény ember nem csodaváró, hanem mindent megtesz, ami tőle telik. Amikor
pedig nehéz helyzetbe kerülünk, a Jóisten segítségét is kérjük. Ezt a magatartásunkat
fogalmazza meg a mondás: „Segíts magadon, az Isten is megsegít!”
Hittanfüzetbe

8. óra
6. Az első húsvét – Kivonulás a rabszolgaság hazájából
Bárány vére mentette meg az izraelitákat a pusztulástól.
A tűz és a felhő a Szentírásban Isten állandó jelenlétének a jele.




(dátum)



9. óra: 7. A Sínai-hegyi szövetségkötés – A Tízparancsolat
Bibliai forrás
Kivonulás könyve (Mózes 2. könyve)
Nevelési cél
Légy törvénytisztelő, tartsd meg a parancsokat!
Oktatási cél
A Sínai-hegyi szövetségkötés.
Az új anyag feldolgozása
Kiv 19,1-8. Mózes kihirdeti a szövetség feltételeit, a nép válasza:
„Mindent megteszünk, amit az Úr parancsol.”

Kiv 20,1-17. A Tízparancs kihirdetése.
Kiv 24,1-18. A szövetségkötést megpecsételő áldozat.
Kiv 31,18-32,8. Az Úr átadta Mózesnek a Tízparancsolat két kőtábláját. A nép
közben Áronnal egy aranyborjút készítetett, megszegve a szövetséget.
Mózes 5. könyve (MTörv) 6. fejezetében találjuk meg a választott nép hitének és
életének összefoglalását: Isten a mi legfőbb Urunk, egyedül Őt imádjuk, csak Neki
szolgálunk, és teljes szívünkből szeretjük. Ez az Ószövetség legfőbb életszabálya:
„Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel!
Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj
róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz!” (MTörv 6,4-7)

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A természeti törvény Istennek minden ember szívébe vésett ajándéka, amely megmutatja, mi a jó és a rossz. Az
ószövetségi törvény az evangéliumra készít elő, foglalata a tízparancsolat. Az újszövetségi törvény a Szentlélek ajándéka, a
szeretet, a kegyelem és a szabadság törvénye. A Szentírás szerint a törvény Isten atyai tanítása, amely megmutatja az
embereknek a megígért boldogsághoz vezető utat.
Isten tízparancsolata így szól:
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
6. Ne paráználkodj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
7. Ne lopj!
3. Az Úr napját szenteld meg!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
5. Ne ölj!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád.
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, a vasárnapot szenteljük meg.
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Szempontok az új anyaghoz
Új fogalmak: Az Ószövetség szó jelentheti az ószövetségi Szentírást, jelentheti a
választott nép szövetségkötését az Úrral a Sínai-hegynél, és jelentheti az
üdvösségtörténelemnek Ábrahámtól az Úr Jézusig tartó időszakát is.
A Sínai-hegynél létrejött szövetséggel különleges kapcsolat jött létre Isten és
választott népe között. Istent az a szándék vezette a szövetségkötéssel, hogy a pogány
környezetben élő nép Istenbe vetett hitét megőrizze és megerősítse, és így előkészítse
a Megváltó eljövetelét. A Megváltó majd Isten uralmát, a szeretet országát valósítja
meg, új és örök szövetséget köt népével. Erről jövendöltek a próféták, hogy
ráismerjenek az emberek, amikor majd megérkezik.
Leckénk anyagát a Kivonulás könyve második felében találjuk. A feltűntetett bibliai helyeken
találjuk meg azokat a részleteket, amelyekben az Úr elmondta Mózesnek, akivel a hegyen beszélt, és
közölte vele a törvényt, továbbá a szövetség sátrára és az áldozatok bemutatására vonatkozó
szabályokat. Ezek részletezése nem a gyerekek hitoktatásának a feladata, és csak azért említjük,
mert ez volt Mózes távollétének és a nép türelmetlenségének oka. Az aranyborjú készítése mutatja,
hogy a nép hamar megszegte a szövetséget, a pogányok szokásait követve. Mózes és a próféták
feladata volt tudatosítani bennük, hogy ők Isten választott népe, és ennek megfelelően kell élniük,
ellenállva a környezetükben élő pogány népek csábításainak.

Az Úr két kőtáblára írta fel a Tízparancsolatot. Ezek a parancsok valójában Isten
atyai jótanácsai, és mutatják az utat, amelyen járnunk kell. Ő a világ és benne az ember
teremtő Ura, ő tudja mi válik igazán javunkra. Ebben a leckében azonban nem
részletezzük a Tízparancs tanítását, – ezt már az elsőáldozási felkészítés során
megtettük, amennyire ebben az életkorban szükségük van, – de rámutathatunk arra,
hogy ezek mind olyan törvények, amelyet Isten az ember lelkiismeretébe vésett. Ez a
természetes erkölcsi törvény. Minden embernek feladata, hogy az erkölcsi normákat, a
különböző szintű törvényeket és előírásokat a saját életére alkalmazza. Ebben a
lelkiismeretünk segít mint iránytű, hogy az életben helyes irányba haladjunk.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Mózes a két kőtáblával. A felirat a héber ábc első tíz betűjét
mint számot használták.
Ez a lecke Mindenszentek ünnepe körül kerül feldolgozásra. Tanítványainkat
ismételten figyelmeztessük elsőáldozási ígéretükre, és bíztassuk őket arra, hogy ismét
menjenek el gyónni.
Beszéljük meg: Az emberi életben vannak előírások, törvények, melyek megszabják,
hogy adott esetben mit kell tennünk. Isten törvényei az egész emberiség javát
szolgálják: Mindenki számára előírják, hogy mi a helyes.
A mai bálványimádók azok, akik valamely teremtményt Isten gyanánt imádnak, azaz
legfőbb uruknak elismernek, amiért vagy akiért mindent megtesznek, amit vagy akit
senkinek és semminek a kedvéért nem sértenek meg. Ilyenek lehetnek a pénz, a
meggazdagodás, az élvezetkeresés, a hatalom… Vannak, akik végül rabjai lesznek
saját vágyaiknak, önző céljaik kiszolgálójának.
Hittanfüzetbe

9. óra
(dátum)
7. A Sínai-hegyi szövetségkötés – A Tízparancsolat
A Sínai-hegynél létrejött szövetséget Ószövetségnek nevezzük. Isten törvényei, atyai
jótanácsai mutatják az üdvösségre vezető utat minden ember számára.
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10. óra: 8. A 40 éves pusztai vándorlás –
Bevonulás az Ígéret földjére
Bibliai forrás
Kivonulás könyve, Számok könyve (Mózes 2. és 3. könyve)
Nevelési cél
Bízd rá magad Mennyei Atyánk gondviselő jóságára!
Oktatási cél
Izraelita kémek az Ígéret földjén
Az új anyag feldolgozása
Kiv 16,3-15. Még a Sínai-hegyi szövetségkötés előtt történt: A kivonulás után a nép
lázadozott: nincs mit enniük, jobb volt Egyiptomban a húsos fazekak mellett. Isten
ezután 40 éven keresztül a mannával és fürjekkel táplálta őket.
Kiv 17,2-7. Amikor a nép amiatt panaszkodott, hogy nincs ivóvizük, Mózes vizet
fakasztott a sziklából.
Kiv 17,8-13. Amikor az amalekiták megtámadták őket, Józsue legyőzte a támadókat,
míg Mózes kitárt karral imádkozott népéért.
Szám 10,11-13. Izrael népe a szövetségkötés után az Úr vezetésével elindul a Sínaihegytől az ígéret földje felé.
Szám 11,1-35. A kivonulás után a nép ismételten panaszolta, hogy rosszul megy
sora, Egyiptomban volt mit enniük, jobb dolguk volt. Voltak, akik Mózes ellen
lázadoztak, megkérdőjelezve tekintélyét. Ekkor az Úr így szólt:
Halljátok szavamat! Ha valaki próféta köztetek, általában látomásban jelenek meg neki vagy álmában szólok hozzá! De
nem így teszek szolgámmal, Mózessel! Ő mindenütt otthonos házamban! Vele szemtől szembe beszélek, nem pedig
rejtélyesen! Igen, ő láthatja az Urat a maga valóságában! Hogy mertetek mégis ellene szóbeszédet kezdeni? (Szám 12,6-8)

Szám 13,21-33. Mózes az Úr parancsára kémeket küldött az ígéret földjére. 40 nap
múlva tértek vissza, beszámoltak tapasztalataikról, mintát hoztak a föld terméséből.
Szám 14,1-9. 21-34. A kishitű nép nem bízott Isten segítségében, inkább visszatérne
az egyiptomi húsos fazekak mellé. Józsue és Káleb azonban bátorítják őket, hogy ne
féljenek az ott lakó erős népektől, bízzanak az Úr segítségében. Kishitűségének az lett
az ára, hogy kiskorú gyerekeik, továbbá Józsue és Káleb kivételével senki sem léphet
be az ígéret földjére, 40 évig a pusztában kell vándorolniuk.
Szám 17,16-24. Voltak, akik kétségbe vonták, hogy Mózes az Úr parancsára Áront
választotta ki és tette főpappá. Akkor az Úr különleges jelt adott. A törzsek képviselői
egy-egy vesszőt helyeztek el a szent sátorban, másnapra Áron vesszője kivirágzott. A
nép elfogadta, hogy a Lévi törzséből való Áron és családja viselje a papi tisztséget, Lévi
törzsének tagjai pedig a szolgálatban legyenek segítségükre. (leviták)
Szám 21,4-9. A nép már belefáradt a vándorlásba, és zúgolódott az Úr és Mózes
ellne. Amikor ezért tüzes kígyók marták meg őket, Mózes közbenjárását kérték. Ő
póznára erősített egy rézkígyót, s aki rátekintett, megmenekült.
Szám 22,1-24,25. A választott nép vándorlása végén már az ígéret földje felé
közeledett. A moabitákat megrémítették Izrael népének „harci sikerei”, ezért királyuk,
Bálák felkérte Bálám (Bileám) prófétát, hogy átkozza meg őket. Ő nem akart rá
vállalkozni, amikor azonban mégis elment, és meglátta a választott népet, átok helyett
áldást mondott, és jövendölt: Így beszél, aki felfogja Isten szavát, birtokolja a
Magasságbeli tudását, látja a Mindenható arcát! Istentől kap választ, a szeme megnyílik:
„Látom, de nem most, látom, de nem közelről! Csillag tűnik fel Jákob (törzséből), jogar
sarjad Izraelből!” (Szám 24,17)
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Mózes ötödik könyve a Másod Törvény leírja, hogy Mózes halála előtt hosszan beszélt népének,
felidézve az Úr csodás tetteit és összefoglalta mindazon törvényeket, amelyeket az Úr adott.
Megtaláljuk benne a Tízparancsot (MTörv 5,1-21) Ebben a könyvben találjuk Mózes jövendölését a
Megváltóról: „Neked prófétát támaszt az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá
hallgassatok!” (MTörv 18,15) Végül megújította a szövetséget Isten népével, azokkal, akik már a
pusztában nőttek fel. Ezután felment Nébo hegyére, ahol így szólt hozzá az Úr: „Ez az a föld, amelyet
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígértem, hogy utódaiknak adom! Megnézheted saját szemeddel,
de oda nem jutsz el!” Akkor ott, Moáb földjén meghalt Mózes, az Úr szolgája, az Úr ígérete szerint!
De sírját nem ismeri senki! Mózes 120 esztendős volt, amikor meghalt! (MTörv 34,4-7)

Szempontok az új anyaghoz
A választott nép 40 éves vándorlása a pusztában több tanulsággal is szolgál.
Az Úr csodálatos tettei ellenére ismételten zúgolódnak, nem bíznak az Ő
segítségben. Kishitűségük „büntetése” a 40 éves vándorlás.
Nekünk nem önmagunkban kell bíznunk, hanem Isten segítségében, aki minden dolgunkat
eredményessé tudja tenni, ha mi megtesszük, ami tőlünk telik. Vö.: „Segíts magadon, az Isten is
megsegít!”

Minden közösségnek szüksége van egy megfelelő vezetőre. Mózest az Úr készítette
fel, és Ő irányította. Amikor Isten próbára tette népét, mindig Mózes ellen fordultak.
Többször is szembefordultak vele, de be kellett látniuk és el kellett fogadniuk, hogy Isten
akaratából ő a választott nép vezére. Isten újszövetségi népének is szüksége van
Istentől rendelt vezetőkre az üdvösség útján.
Isten gondoskodik népéről, a manna és a fürjek biztosítják táplálkozásukat. Nem kell
természettudományos magyarázatokat keresnünk, az Úr elég hatalmas ahhoz, hogy
megvalósítsa akaratát, ha kell, rendkívüli módon is. A manna, a mennyből alászállott
kenyér az Oltáriszentség előképe. Általa mi is megtapasztalhatjuk Isten gondoskodó
szeretetét.
Isten többször is próbára tette népét, de megadta nekik a megbánás, a megtérés lehetőségét. A
rézkígyó Jézus Krisztus keresztjének előképe, aki által mi is megszabadulhatunk bűneinktől.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Mózes vizet fakaszt a sziklából.
Ez a lecke nemcsak bőséges anyagot ad, hanem alkalmat ad arra, hogy áttekintsük
Isten üdvösségtervének kibontakozását. Mózes öt könyve a Tóra a választott nép
alaptörvénye volt, egyben hitvallás Istennel való kapcsolatukról, és ennek a mindennapi
életükben való megnyilvánulásáról.
Nekünk, az újszövetség választott népének is szükségünk van Istennel való szövetségünk
tudatosítására és megújítására. Ez történik nemcsak az elsőáldozás és a bérmálás előtt, hanem
minden nagyszombaton, a húsvéti vigília keretében. Ez adjon alkalmat arra, hogy tanítványainkat a
rendszeres szentgyónásra bíztassuk.
Mindennapi életünkben nekünk is szükségünk van a mindennapi kenyérre, a rendszeres lelki
táplálékra. Ezért bíztassuk tanítványainkat a gyakori szentáldozásra, hogy legalább minden vasárnap
táplálkozzanak az örök élet kenyerével.

Hittanfüzetbe

10. óra
(dátum)
8. A 40 éves pusztai vándorlás – Bevonulás az Ígéret földjére
Megtartjuk az elsőáldozáskor megújított keresztségi fogadalmunkat, Istennel kötött
szövetségünket: – naponta imádkozunk, – vasárnap misére járunk, és gyakran
áldozunk, – rendszeresen gyónunk, – jók leszünk, és másoknak sok örömet szerzünk.
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2. témakör: A választott nép az ígéret földjén
11. óra: 9. A honfoglalás – A választott nép az ígéret földjén
Bibliai forrás
Józsue könyve, a Bírák könyve.
Nevelési cél
Isten törvényeihez a pogány környezetben is legyünk hűségesek!
Oktatási cél
A honfoglalás és az azt követő időszak jellemzése.
Az új anyag feldolgozása
Józsue könyve írja le, hogyan vonult be Isten népe az Ígéret földjére, hogyan
osztották fel új országukat az egyes törzsek között.
Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta: Szolgám,
Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. (Józs 1,1-3)

Józs 24,1-25. Józsue halála előtt egybegyűjtötte Izrael minden törzsét Szichemben,
hogy megújítsa a nép szövetségét az Úrral. Szavára a nép így felelt:
Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneknek szolgáljunk! Az Úr a mi Istenünk, ő vezette ki atyáinkat
Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. A szemünk láttára ő tette ezeket a nagy csodákat, oltalmazott minket az egész
úton, amelyen végigvonultunk, s az összes nép között, amelyen áthaladtunk. Az Úr elűzött előlünk minden népet, így az
amoritákat is, akik az országot lakták. Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni, ő a mi Istenünk! (Józs 24,16-18; 25) – Az Úr
angyala fölment Gilgalból Bételbe, és így szólt: Kihoztalak titeket Egyiptomból, és elvezettelek erre a földre, amelyet esküvel
ígértem atyáitoknak. Ezt mondtam: Nem szegem meg szövetségemet soha. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek
a népével, hanem pusztítsátok el oltáraikat.” (Bír 2,1-2)

Józsue a szövetség megújításával, törvényt és alkotmányt adott népének. Józsue
halála után Isten bírákat küldött népe megmentésére. Közülük Gedeont és Sámsont
mutatjuk be, aki a midianiták illetve a filiszteusok kezéből szabadították ki Izrael népét.
A Bírák könyve az egész korszakot néhány mondatban így foglalja össze: „Amíg Józsue élt, s a vének életben voltak, akik
még látták azokat a nagy tetteket, amelyeket az Úr Izrael javára végbevitt, a nép az Úrnak szolgált… Amikor ez a nemzedék
megtért atyáihoz, egy más nemzedék nőtt fel utána, amely nem ismerte az Urat, sem azt, amit Izraelért tett. Izrael fiai azt
tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, elhagyták az Urat, atyáik Istenét, és más isteneket követtek, a körülöttük
lakó népek isteneit… Akkor az Úr kiszolgáltatta őket körülöttük élő ellenségeiknek… Így aztán végső nyomorúságra jutottak.
Akkor az Úr bírákat támasztott nekik, és kiszabadította őket elnyomóik kezéből… Amikor az Úr bírákat támasztott nekik, az
Úr a bíróval volt, és kiszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg csak élt a bíró… Amikor azonban meghalt a bíró,
visszaestek, és még nagyobb gonoszságokat követtek el, mint atyáik…” (Bír 2,7-19)

Bír 6,11-40. – 7,1-23. Gedeon, az első bíró, akit Isten meghívott, jelet kért és kapott
az Úrtól. – Ő vállalta a feladatot, és Isten segítségével megszabadította a népet
elnyomóitól.
Bír 13,1-24. – 14,1-16,31. Sámsont az Úr már születése előtt kiválasztotta Izrael
bírájának. Csodálatos erőt kapott, és sok kárt okozott a filiszteusoknak. Mégis filiszteus
nőt vett feleségül, akinek végül elárulta erejének titkát, és ez vesztét okozta.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalmak: honfoglalás, bíra-bíró, filiszteusok
Mózes halála után az új vezető, Józsue vezetésével csodálatos módon győzelemre
segítette a népet, akik így elfoglalhatták az Ígéret földjét. Az idős Józsue figyelmeztette
népét: óvakodjatok a legyőzött népek bálványaitól. Amíg Mózes és Józsue vezették a
népet, hűségesek voltak Istenhez. Haláluk után már nem volt, aki összefogta volna a
törzseket. Ekkor küldött az Úr bírákat, akik hadvezéri feladatokat is elláttak. Az ő
történeteik tanulságok a pogány környezetben élő emberek számára, ha elfordulunk
Istentől, akkor emberileg is bajba jutunk. Hűségesnek kell lennünk Istenhez, aki képes
rendkívüli módon is segíteni rajtunk, ha bűnbánatot tartunk és megtérünk.
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Mi, mai keresztények, Isten újszövetségi népe vagyunk, akik elkereszténytelenedett világban
élünk, számtalan kísértésnek vagyunk kitéve. Önfegyelemre és önuralomra van szükségünk, hogy
ellenálljunk a mai világ bálványimádásának, hogy hűségesek maradjunk hitünkhöz és keresztény
életelveinkhez.

Megjegyzések
A témakör kezdő képe: Térkép: Palesztina az Ószövetség idején.
Tanítványainkkal meg kell beszélnünk, hogy filmek rendezői és különböző művészek sok bibliai
képet és elbeszélést dolgoztak fel. Ilyen például a Sámson és Delila című színes tévéfilm is. Ezeket
azonban óvatosan kell kezelnünk, mert sokszor nem hívő módon értelmezik Isten üzenetét, és nem
mindig felelnek meg Isten üzenete méltóságának.

Hittanfüzetbe

11. óra
(dátum)
9. A honfoglalás – A választott nép az ígéret földjén
Mi Isten újszövetségi népe vagyunk, a pogány világban is Jézus tanítása szerint
akarunk élni, ezért kell tudatosan fegyelmeznünk és nevelnünk magunkat.






12. óra: 10. Sámuel meghívása –
Éli halála – a frigyláda sorsa
Bibliai forrás
Sámuel 1. könyve
Nevelési cél
Figyeljünk Isten szavára, aki a csendben szól hozzánk!
Oktatási cél
Sámuel története és annak tanulságai.
Az új anyag feldolgozása
1Sám 1,1-28. Sámuelt, akiért anyja imádkozott, Isten szolgálatára adta.
1Sám 2,11-17. Rámában Éli főpap fiai méltatlanul végezték szolgálatukat.
1Sám 3,1-18. Az Úr meghívta Sámuelt, első üzenete Éli főpapnak szólt.
1Sám 4,1-18. A frigyláda a filiszteusok kezébe került, Éli a hír hallatán meghalt.
1Sám 5,1-12. 6,1-14. A frigyládát a filiszteusok pogány Dágon templomába vitték,
ahol a pogány istenszobor összetört, a népet pedig súlyos betegségek pusztították,
ezért visszavitték Izrael fiainak a frigyládát.
1Sám 7,3-11. Sámuel megtérésre szólította fel a népet, és az Úr megsegítette őket.
Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk benne, és mindenekfölött szeressük őt.
Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket.
Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük. Isten imádása ellen az vétkezik: 1. aki nem törekszik Isten
megismerésére; 2. aki megtagadja Istent és vallási kötelességeit; 3. aki nem imádkozik. Bálványimádónak azt nevezzük, aki
valamely teremtményt Isten gyanánt imád.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalom: szentély, Seregek Ura, Seregek Ura ládája, frigyláda, leviták
Akivel Istennek különleges terve van, azt már születése előtt kiválasztja. Ezt jelzik
már születésének körülményei. (Jákob, József, Mózes, Sámson, Sámuel stb.)
Isten ma is szól hozzánk. Ha rendszeresen olvassuk a Bibliát, felismerjük, és megértjük Isten
akaratát. Isten ma is hív embereket szolgálatára. (papok, szerzetesek, apácák) Csendben halljuk
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meg Isten szavát. Ezért a bennünket körülvevő zajos világban is tudni kell elcsendesedni.

Sámuel szülei az Isten emberére bízták gyermekük nevelését.
Napjainkban is nagy szerepe van a vallásos nevelésnek. Az elkényeztetett, önző és
fegyelmezetlen ember nem alkalmas sem az Isten szolgálatára, sem a becsületes munkára és
családi életre. Meg kell ismernünk Isten üzenetét, fel kell ismernünk akaratát, és mindig készségesen
kell teljesíteni törvényeit. Erre figyelmeztet Isten lelkiismeretünk szavával is. Isten törvényei a helyes
utat mutatják számunkra. A mindennapi életben mi is megtapasztaljuk, mennyi baj származik Isten
törvényeinek semmibevételéből.

A választott nép ismételten megszegte ígéretét, eltávolodott az Istentől. Éli főpap a
szentély őrzője, fiai azonban méltatlanok voltak tisztségükre. Apjuk mégsem feddte
meg őket. A zsidókhoz írt levél gondolata: „A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak.
Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene? Ha
fenyítés nélkül maradtok, amiben pedig mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, nem
fiak.” (Zsid 12,7-8)
Naponta megtapasztalhatjuk, milyen következményei vannak, ha valakit szülei gyermekkorában
elkényeztetnek, és önzővé nevelnek. Napjainkban is problémát jelent, ha az elsőáldozók és a
bérmálkozók nem tartják ígéretüket, templomaink kiürülnek. Ma sem szolgálhatunk két úrnak, aki
valóban el akar jutni az örök életre, az Jézust követi, és nem hajlandó meghajolni a hitetlen világ
céljai előtt. Nekünk is meg kell fogadnunk Isten szolgáinak intelmét, szívünk az Úrhoz ragaszkodjék,
és ne szolgáljatok másnak, csak neki. Soha nem az Isten hagyja magára az embert, hanem az
emberek távolodnak el az Istentől. Érdekes megfigyelni, hogy a bajban mindenki az Istenhez
fohászkodik.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Sámuelt az Úr szólítja.
Képek segítségével bemutatjuk, milyen volt a frigyláda.
Isten gyerekeken keresztül is üzenhet a világnak. Pl. a Lourdes-i jelenés – Szent Bernadett (1858.
február 11) Fatima-i jelenés – Lúcia, Francisco, Jácinta (1917. május 13)

Hittanfüzetbe

12. óra
10. Sámuel meghívása – Éli halála – a frigyláda sorsa
Isten a csendben szól hozzánk. Figyeljünk rá, hogy meghalljuk szavát.




(dátum)



13. óra: 11. Saul Izrael első királya – Dávidot királlyá kenik
Bibliai forrás
Sámuel 1. könyve.
Nevelési cél
Akit Isten megajándékoz kegyelmével és meghív szolgálatára, az legyen szerény!
Oktatási cél
Saul királlyá kenése, Dávid kiválasztása.
Az új anyag feldolgozása
1Sám 8,1-21. Sámuel fiai helyett Izrael népe királyt követelt. Az Úr arra szólította fel
Sámuelt, hogy hallgassa meg a nép kérését, de figyelmeztesse őket a király jogaira.
1Sám 9,1-17. 9,26-10,1.7-8.17-25. 11,14-15. Saul apja szamarait keresve találkozott
Sámuellel, aki Gilgalban felkente őt Izrael királyává.
1Sám 13,8-15. Saul vezette a népet a filiszteusok elleni csatákban. Egy ütközet előtt
az áldozatbemutatással nem várta meg a prófétát, aki közölte vele, engedetlensége
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miatt az Úr elvetette, és másnak adja a királyságot.
1Sám 15,1-35. Saul ugyan legyőzte az Amalekitákat, de a zsákmány egy részét a
próféta parancsa ellenére megkímélte. Ezért az Úr végleg elfordult tőle, hogy a
királyságot másnak adja.
1Sám 16,1-13. Az Úr Izáj legkisebb fiát Dávidot választotta, akit testvérei előtt
Sámuel titokban felkent Izrael királyává. Dávidot akkor eltöltötte az Úr lelke.
1Sám 16,14-19; 21-23. Az Úr lelke elhagyta Sault, és a gonosz lélek zaklatta. Szolgái
ajánlatára Saul szolgálatába fogadta Dávidot, hogy neki hárfázzon.
1Sám 17,1-18,2. Amikor a filiszteusok párbajra hívták Izrael fiait, Dávid Isten
segítségével legyőzte Góliátot. Akkor Saul maga mellé vette Dávidot, és megtette
seregei vezérének.
1Sám 18,1-15. Saul fia barátságot kötött Dáviddal, aki ismételten legyőzte a
filiszteusokat. Saul féltékeny lett Dávidra, akinek ezért menekülnie kellett a király elől.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk. Nem szabad engedelmeskednünk
azoknak, akik olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellenkezik.
Isten terve szerint a hatalom és a tekintély célja az egyén és a közösség szolgálata. A politikai hatalmat az erkölcsi
törvények szerint kell gyakorolni az emberek javára. A keresztény politikus hivatása az, hogy az evangélium szellemében
építse a társadalom életét Az állam feladata a közjó szolgálata. A közjó magában foglalja: 1. az alapvető személyi jogok
tiszteletét; 2. a lelki és anyagi javak fejlődését; 3. a közösségek szabadságát és védelmét.
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a szent dolgokat becsüljük meg. Isten
második parancsolata ellen az vétkezik, aki káromkodik, átkozódik vagy vétkesen esküszik. Az káromkodik, aki Istent, a
szenteket, a szent dolgokat gyalázza. Az átkozódik, aki Istentől magának vagy másnak rosszat kíván.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalom: betölti az Úr lelke, olajjal való felkenés, Isten nevében.
Mivel Sámuel fiai nem az Úr útját választották, a nép királyt kér Sámueltől. Sámuel az
Úr parancsára királyt ad Izrael népének, de figyelmezteti őket a királyság
következményeire.
Valójában Isten nem szól bele, hogy az egyes népek milyen államformát választanak, de a
vezetőknek is tejesíteniük kell Isten akaratát, miközben népük javát szolgálják. A megbízott vezetők
elsődleges feladata a közösségük szolgálata. Sokakat megkísért a hatalom, hogy visszaéljenek vele
a saját javukra. Ezért ők Isten előtt is felelősek. Az engedelmesség többet ér, mint az áldozat. Inkább
kell engedelmeskedni az Istennek, mint az embereknek.

A Bibliában az, hogy valakit betölt az Úr lelke, azt jelenti, hogy akit Isten valamilyen
feladattal, hatalommal megbíz, azt kegyelmével segíti. Ezt jelzi és jelenti az olajjal való
felkenés is
Dávid Isten nevében állt ki Góliáttal szemben, aki átkozta Dávidot és Istent. Dávid a
Seregek Urának nevében legyőzi a filiszteust.
Az „Isten nevében” kifejezés azt jelzi, hogy Isten akaratát akarjuk teljesíteni, az Ő segítségét
kérjük a ránk bízott feladat teljesítéséhez. Isten nevét bátran segítségül hívhatjuk, de csak jó cél
érdekében. Ő meg tud minket segíteni a gonoszság elleni küzdelmünkben. Az Ő nevében kell
megvédeni hitünket, akár az életünk árán is. Az Úr Jézus nekünk is előre megmondta, hogy miatta
szidalmazni és üldözni fognak minket. (Mt 5,11-12) Hitünk hatékony védelméhez korunknak
megfelelő hitismereteken kívül tanúságtevő keresztény életre van szükségünk. A leghatékonyabb
tanúságtétel a hitünkért vállalt áldozat. Hitünket az életünk árán sem szabad megtagadni.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Sámuel királlyá keni fel Sault.
A Dávid és Góliát története tanító történet. Ezzel állított irodalmi emléket Izrael népe a hős
királynak, akinek uralkodása alatt le tudták győzni a filiszteusokat. Ez a történet nem arra akar
bíztatni, hogy bátran támadjunk rá ellenségeinkre, hanem arra, hogy mindig Isten kegyelmének
segítségében bízva védjük meg hitünket és életünket.
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Hittanfüzetbe

13. óra
11. Saul Izrael első királya – Dávidot királlyá kenik
Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.




(dátum)



14. óra: 12. Dávid Izrael királya – Dávid a Megváltó ősatyja
Bibliai forrás
Sámuel 2. könyve, Királyok 1. könyve, Krónikák 1. könyve, Zsoltárok könyve
Nevelési cél
Ha vétkeztünk, tartsunk bűnbánatot!
Oktatási cél
Dávid Izrael királya
Az új anyag feldolgozása
1Sám 31,1-6. 2Sám 1,1-6. (1Krón 10,1-14) Saul és mindhárom fia Gilboa mellett, a
filiszteusok elleni csatában halt meg. Dávid megsiratta Sault és három fiát.
2Sám 2,1-9. Dávid Hebronben Juda törzsének királya lett, az ország többi részén
Saul egyik fiát, Isbaalt tették meg királynak.
2Sám 4,5-12. Az orrgyilkosokat, akit Isbaalt megölték Dávid kivégeztette.
2Sám 5,1-5. (1Krón 11,1-12,41) Dávidot egész Izrael királyává választották. Negyven
évig uralkodott.
Részletek Dávid király életéből:
(2Sám 5,6-25. Dávid elfoglalta Jeruzsálemet és palotát épített magának. Feleségeitől több fia is született. A filiszteusok
megtámadták, de sikeresen legyőzte őket. – 2 Sám 6,1-23. (1Krón 13,1-16,43) Dávid ünnepélyesen Jeruzsálembe vitette a
szövetség ládáját. A nép Dávid királlyal együtt énekelt és táncolt az Úr ládája előtt. )

2Sám 7,1-16. (1Krón 17,1-27) Dávid elhatározta, hogy az Úrnak is házat épít. Nátán
próféta által azonban Isten megüzente neki, hogy majd fia, Salamon építse fel a
templomot. Dávidnak az Úr azt is megüzente, hogy ő lesz a Megváltó ősatyja.
(2Sám 8,1-18. – 2Sám 10,1-19. „Ahova csak ment, az Úr mindenütt győzelmet adott Dávidnak.” (2Sám 8,6)
2Sám 9,1-13. Dávid Jonatán fiát, Mifibosetet asztalához fogadta. )

2Sám 11,1-27. Dávid király házasságtörést követett el Batsebaval, Uriás feleségével.
Uriást megölette úgy, hogy a harc közben magára hagyták. Batseba meggyászolta
férjét, akit ezután Dávid feleségül vett.
2Sám 12,1-12. A próféta egy példával ébresztette rá a királyt bűne súlyosságára.
2Sám 12,13-23. Dávid bűnbánatot tartott, de Batsebától született fia meghalt. Ekkor
írta bűnbánati zsoltárát. (Zsolt 51,3-21)
2Sám 12,24-25. Ezután ismét fia született Dávidnak Batsebától, aki a Salamon nevet
kapta. A király megígérte Batsebának, hogy Salamont teszi meg utódjának. (1Kir 1,17)
2Sám 13,1-19,44. Dávid királynak vétkeiért bűnhődnie kellett.
(Dávid királynak több felesége is volt, gyermekei sok bánatot okoztak neki. Absalom megölte féltestvérét Amnont, mert
meggyalázta húgát, néhány év múlva azonban apja megbocsátott neki. )

Egy idő után Absalom nyílt katonai lázadást robbantott ki apja ellen. A királynak
menekülnie kellett, de végül leverték a lázadást, Absalomot pedig megölték.
(1Krón 21,1-30. Dávid népszámlálást rendelt el. Az Úr Gád prófétát küldte hozzá, hogy felelősségre vonja.
1Krón 22,1-19. 1Krón 28,1-29,30. Dávid előkészíti a templomépítést.)

1Kir 1,1-53. – 2,1-11. (1Krón 23,1) Dávid megöregedett. Fia Adonija királlyá akarta
kikiáltatni magát. Amikor ezt Nátán megtudta, Batsebával a királyhoz mentek, és
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figyelmeztették ígéretére. Ekkor parancsára a főpap Salamont királlyá kenette fel és a
trónjára ültették. – Dávid király fiát Salamon ellátta tanácsaival, majd 40 éves uralkodás
után meghalt.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik engedelmeskedjünk,
felnőttként pedig gondoskodjunk róluk. Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert az életet és a gondoskodást
Isten után nekik köszönhetjük.
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk. Nem szabad engedelmeskednünk
azoknak, akik olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellenkezik.
A szülők és elöljárók kötelessége, hogy gondoskodjanak a rájuk bízottak testi-lelki javáról.
Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket. Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit
szívünkben sem szabad megsérteni. Az vétkezik Isten kilencedik parancsolata ellen, aki gondolatban, szóban vagy tettben
házasságot tör, vagy erre csábít.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalom: a Megváltó ősatyja, Dávid háza.
Dávid az Úr nevében 40 évig uralkodott. Méltatlannak érezte, hogy míg ő fényes
palotában lakik, az Úr csak egy egyszerű sátorban, ezért tervbe vette, hogy
Jeruzsálemben templomot épít. Nátán próféta buzdítására megkezdené az építkezést,
de az Úr mást tervezett, ezért ismét elküldte hozzá a prófétát, aki megjövendölte: az Úr
naggyá teszi, nem fából és kőből épített házat, hanem királyi házat, családot épít neki, a
templomot pedig majd fiának kell felépítenie.
A Dávid háza kifejezés azt jelenti, hogy Szűz Mária és Szent József Dávid házából,
nemzetségéből származtak, így Jézus családfája visszavezethető Dávid királyig.
Dávid Isten választott embere volt, mégis vétkezett. A próféta azonban megfeddte a
királyt, aki elismerte bűnét, és bűnbánatot tartott. Beláthatta, hogy aki hatalommal
rendelkezik, az sem tehet meg mindent. Dávid királynak bűnhődnie kellett bűne miatt.
Saját fia, Absalom katonai lázadást robbantott ki apja ellen. Ahogy Isten megbocsátott
Dávidnak, úgy ő is megbocsátott a lázadóknak és lázadó fiának.
Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Nátán próféta Dávid király előtt.
A Krónikák két könyve Sámuel két könyvében és a Királyok két könyvében foglaltakkal részben
egyező és részben eltérő leírásokat közöl. A Krónikák könyvei részletesen felsorolnak családfákat,
vezető emberek és tisztségviselők beosztását. A sok név számunkra nem sokat jelent, ezért ezekből
a könyvekből elsősorban azokat a részleteket tárgyaljuk, amelyek fontos többlet információt adnak
számunkra.

Ahogy még ma is több országban, úgy a királyok korában a többnejűség elfogadott
volt Izraelben. Az Úr Jézus korában már nem volt többnejűség, de Mózes
rendelkezésére hivatkozva egyes esetekben elfogadott volt a válás, a feleség
elbocsátása. A válás tilalmát, a szigorú egynejűséget az Úr Jézus tanításával állította
vissza, hivatkozva arra, hogy a teremtéskor Isten egy férfit és egy nőt teremtett, hogy a
házasságban eggyé legyenek.

Hittanfüzetbe

14. óra
(dátum)
12. Dávid Izrael királya – Dávid a Megváltó ősatyja
Jézus Dávid házából származik, benne teljesedtek a prófétai jövendölések.
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15. óra: – Jövendölések a Messiás születéséről
Bibliai források
Ter 3,15. „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő
széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” A Teremtés könyvének ezt a mondatát nevezzük
ősevangéliumnak, amelyben Isten megígéri, hogy Megváltót küld a világra.
Ter 12,1-3. – 2Sám 7,4-17. Ábrahámnak Isten megígérte, hogy családjából fog származni a
Megváltó, akiben áldást nyer a föld minden népe: „Az Úr így szólt Ábrámhoz: Vonulj ki földedről,
rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé
teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel… Általad nyer áldást a
föld minden nemzetsége.” Ezt az ígéretet adták tovább a pátriárkák az elsőszülötteik atyai áldásával.
– Az Úrnak ezt az ígéretét tolmácsolta Nátán próféta , amikor megjövendölte, hogy a Megváltó Dávid
király leszármazottja lesz.
Szám 22,1-24,25. Bálám (Bileám) jövendölése: „Látom, de nem most, látom, de nem közelről!
Csillag tűnik fel Jákob törzséből, jogar sarjad Izraelből!” (Szám 24,17)
Mik 5,1. Mikeás próféta a Megváltó születési helyét jövendölte meg: „te, (Betlehem) Efrata, bár a
legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael
felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza.” Amikor Heródes király a napkeleti
bölcsek látogatásakor összehívta a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a
Messiásnak születnie, akkor ők erre a jövendölésre hivatkozva válaszolták: „A júdeai Betlehemben,
mert így jövendölte a próféta.” (Mt 2,1-7)
Iz 7,10-16. Izajás próféta Ácház királynak megjövendölte, hogy fia fog születni, de a próféta ezzel
egyben egy másik gyermek születéséről is jövendölt: „az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan,
fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” (Iz 7,14) A király feleségének valóban fia született, és szűztől
született a Messiás, akinek Immánuel lesz a neve!” (Immánuel =velünk az Isten) (Vö. Lk 1,26-33)

Nevelési cél
Isten mindig teljesíti ígéretet, ezért bátran bízzuk rá magunkat gondviselő jóságára!
Oktatási cél
Isten gondviselő tervét emberek által valósítja meg, akkor is, ha azok méltatlanok.
Az új anyag feldolgozása
Ennek a leckének az anyagát az Ószövetség könyveiből szedjük össze. Bővebb
részleteket a feltűntetett bibliai helyeken találjuk meg.
Az életben minden nap megtapasztaljuk a különböző bűnök következményeit, amit az irigység, az
önzés, az élvezet- és a hatalomvágy okoz, az ellenségeskedést és háborúskodást. Mindnyájan
boldogok szeretnénk lenni, valamilyen megoldásra lenne szükségünk. Ezt a megoldást keresték és
keresik gondolkodó filozófusok és vallásalapítók, a tudósok és politikusok, de a történelem során
egyetlen ember sem talált rá a „bölcsek kövére”. Az emberiségnek megváltásra, megváltóra van
szüksége, aki nélkül nem tudjuk megoldani mindennapi életünk problémáit.

Mennyei Atyánk bűneink ellenére sem hagyott magunkra, és már emberi
történelmünk kezdetén megígérte, hogy megváltót küld a világra. Róla, az eljövendőről
szóltak a próféták, aki asszonytól születik, aki magára veszi bűneink terhét, és elvezet
minket a boldog életre. A választott nép ismerte a prófétai jövendöléseket, és várták a
Messiást. Tudatában voltak kiválasztottságuknak, és ezt Isten ajándékának tartották,
amit a szövetség megtartásával kellett, illetve kellett volna viszonozniuk.
A választott nép történetének egyik tanulsága, hogy Isten mennyire irgalmas a gyarló
emberek iránt, kész nekik megbocsátani, de elvárja tőlük az őszinte megtérést.
Mennyei Atyánk megvalósította ígéretét, Szent Fiát küldte hozzánk, hogy minket
bűneinktől megváltson. A mi Megváltónk, Üdvözítünk az Úr Jézus. Az ő családfáját
megtalálhatjuk Máté és Lukács evangéliumában, amelyek bemutatják, hogyan
teljesültek Isten ígéretei, amelyeket prófétái által adott nekünk.
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Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől, és életében részesíti. A világot Jézus Krisztus
váltotta meg. A megváltás műve úgy valósul meg bennünk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és tanítása szerint élünk.
Isten terve szerint a hatalom és a tekintély célja az egyén és a közösség szolgálata. A politikai hatalmat az erkölcsi
törvények szerint kell gyakorolni az emberek javára. A keresztény politikus hivatása az, hogy az evangélium szellemében
építse a társadalom életét. Az állam feladata a közjó szolgálata. A közjó magában foglalja: 1. az alapvető személyi jogok
tiszteletét; 2. a lelki és anyagi javak fejlődését; 3. a közösségek szabadságát és védelmét.

Szempontok az új anyaghoz
Isten ígéretének megvalósítására választotta ki Ábrahámot, az ő családjából
származó Jákob (Izrael) utódait, a választott népet. Amikor Izrael fiaiból nagy család lett,
Isten Mózes vezetésével szövetséget kötött választott népével. Isten célja a Sínai-hegyi
szövetségkötéssel a Megváltó eljövetelének előkészítése volt. A Megváltó majd Isten
uralmát és a szeretet országát valósítja meg a földön, új és örök szövetséget köt az
emberiséggel. Róla jövendöltek a próféták, hogy felismerjék, amikor megjelenik.
Őket, akik, az egyetlen Istenben hittek, hitük elkülönültek az őket körbevevő, a több
különféle istenségben hívő, pogány népektől. Ez nem a más népek leértékelését
jelentette, hanem hitük védelmét. Súlyos bűn volt, ha valaki nem tartotta meg a
szövetség feltételeit. A próféták igen sokat küzdöttek a választott nép hűségéért, és
nem egyszer szenvedtek emiatt üldözést, néha még vértanúhalált is.
A választott nép várta a Messiást, akiről a próféták jövendöltek. Ezek a jövendölések
az Úr Jézus születésekor beteljesedtek, ez azonban akkor még nem vált nyilvánvalóvá.
A Szentlélek kiáradása után Szent Péter apostol beszédében érvelt először azzal, hogy
a prófétai jövendölések a Názáreti Jézusban teljesedtek be, akit ugyan keresztre
feszítettek, de harmadnapra feltámadt.
Megjegyzések
Ez az óra a karácsony ünnepéhez közeli óra. Anyagát az idézett szentírási helyek
alapján dolgozzuk fel.
A népek ősmondái is arról tanúskodnak, amiről a Teremtés könyvének első fejezetei is szólnak,
hogy az emberek a kezdeti időkben boldogok voltak. Ezt a boldogságot azonban valami megrontotta,
ezért várják az emberek, hogy valaki megoldja problémáikat. Ezt ígérik a mai politikusok is, de ha
nem veszik figyelembe Isten törvényeit, nem akarnak tudomást venni az Úr Jézus tanításáról, akkor
nem tudják népeik jólétét biztosítani. Igen, Jézus megváltott minket, benne kellene hinnünk, és
tanítása szerint kellene élnünk.

A választott nép egyistenhite és életpéldája a pogányok közül is sokakat vonzott. Ők
voltak a prozelíták, akik közül azokat fogadták be, akik megvallották, hogy csak az
Úrban, az egyetlen Istenben hisznek, és magukra vállalták a Törvény megtartását, a
szövetségi kötelezettségeket. Az apostolok korában ezért gondolták sokan azt, hogy aki
keresztény akar lenni, annak előbb zsidóvá kell lennie. Egy ideig a zsidóságból megtért
keresztények is megtartották régi vallási szokásaikat, de ezeket nem kényszeríttették rá
a pogányságból megtértekre. Az ebből kialakult vitát végül az apostoli zsinat döntötte el.
A keresztények az első időkben nem különültek el zsidó testvéreiktől, feljártak a
templomba imádkozni. A szombati zsinagógai istentiszteleteken továbbra is részt vettek,
és ez alkalmat adott nekik arra, hogy a prófétai jövendölések beteljesedéséről beszélve,
Jézus örömhírét hirdessék. Ennek hatására igen sokan megtértek, még a papok közül
is, amit féltékenyen és egyre ellenségesebben néztek azok, akik mégsem hittek
Jézusban, az Ő feltámadásában. Ez vezetett el addig, hogy üldözni kezdték az
evangélium hirdetőit és követőit. A kirobbanó üldözések miatt egyre nagyobb lett a
zsidók és keresztények közti szakadék, ami Jeruzsálem pusztulása után vezetett el a
végleges szétválásra.
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Hittanfüzetbe

15. óra
(dátum)
Jövendölések a Messiás születéséről
A messiási jövendölések az Úr Jézus életében teljesedtek be, amint erről az apostolok
Jézus feltámadása után tanúságot tettek.






16. óra: – Az Ígéret földje ma
Bibliai forrás
Az Ígéret földjéről szóló részletek Mózes könyveiből és Józsue könyvéből:
Az Úr megígérte, hogy Ábrahámnak adja Kánaán földjét. „Az Úr így szólt Ábrámhoz: Emeld föl
szemedet… az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom.” (Ter 13,14-18)
Az Úr ígéretét megújította Jákobnak, akinek az Izrael nevet adta: „Isten így szólt hozzá: A te
neved Jákob, de ne hívjanak többé Jákobnak, hanem Izrael legyen a neved… Én vagyok a
magasságbeli Isten… A földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked adom, s utánad
leszármazottaidnak adom ezt a földet.” (Ter 35,10-12)
Az Úr Mózes vezetésével indította el népét az Ígéret földje felé. „Az Úr így szólt Mózeshez: Szólj
Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti
Istenetek szent vagyok.” (Lev 19,1-2) – „Tartsátok meg minden törvényemet, minden parancsomat
és éljetek szerintük: akkor nem okád ki a föld benneteket, ahová vezetlek, hogy ott lakjatok…
Birtokba veszitek földjüket, nektek adom tulajdonul a tejjel-mézzel folyó földet. Én, az Úr, a ti
Istenetek választottalak ki benneteket ezek közül a népek közül. Ezért különböztessétek meg a tiszta
állatot a tisztátalantól… Ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal az állatokkal… Szenteljétek
magatokat nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül,
hogy az enyéim legyetek.” (Lev 20,22-26)
„Az Úr, a mi Istenünk így szólt hozzánk Hórebnél: Már elég időt töltöttetek ennél a hegynél!
Keljetek útra, s vonuljatok… Kánaán földjére… Lám, ezt a földet adom nektek! Vonuljatok be és
vegyétek birtokba a földet! Az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel ígérte,
hogy nekik, s utánuk utódaiknak adja!” (MTörv 1,6-8)
„Amit az Úr szolgájának, Mózesnek parancsolt, azt Mózes parancsul adta Józsuénak, Józsue
teljesítette, nem hagyott ki egyetlen szót sem abból, amit az Úr Mózesnek parancsolt. Így Józsue az
egész országot elfoglalta: a hegyvidéket… és a síkságot, Izrael hegyeit és dombjait. (Józs 11,15-16)

Nevelési cél
Mindig készségesen teljesítsük az Úr rendelkezéseit!
Oktatási cél
Ismerjük meg a szent helyeket, Egyházunk születésének helyét.
Az új anyag feldolgozása
Nézzük meg a térképet. A zsidók országa, Izrael három kontinens találkozási pontján
van, ami mindig „ütköző zóna” volt. És ahogy Magyarország határai változtak az idők
során, ugyanígy a választott nép határai is. Jézus korában a Római Birodalom
tartománya volt. A rómaiak elleni lázadás leverése után a zsidókat kitiltották
Jeruzsálemből, országuknak vége lett, sokan elmenekültek és szétszóródtak az egész
világon. Mai államukat a második világháború után alapították.
A történelem fontos tanulsága: soha nem voltak, és nem is lesznek változtathatatlan,
szent és sérthetetlen országhatárok. A történelem során országok alakulnak, fejlődnek,
esetleg hatalmas birodalommá lesznek, majd hanyatlásuk után eltűnnek a föld színéről.
Az Ígéret földjén ásatásokat végző kutatók abból tudják megállapítani, hogy egy helyen Izraeliták laktak, hogy a település
maradványai között nem találtak disznó, vagy más tisztátalan állatok hulladékait.
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Bármilyen uralom alá is került a zsidók egykori országa, a szent helyek, amelyeken
Jézus is járt, máig fennmaradtak, mint zarándokhelyek, annak ellenére, hogy a
zarándokok által épített templomokat és emlékhelyeket ismételten elpusztították. Az
ásatások tanúsítják, hogy a ma ismert szent helyek a lerombolt szentélyek helyén
épültek. Számunkra a Szentföld, Jézus életének helyszíneivel, Egyházunk szülőhazája.

Szempontok az új anyaghoz
Ha van történelmi bibliai atlaszunk, vagy akár másmilyen történelmi atlaszunk,
érdemes azokat nézegetni, mert ezzel is a gyermekek történelemszemléletét kezdjük
megalapozni.
Ha lehetőségünk van rá, érdemes a szentföldi szent helyek különböző fotóit is
bemutatni. Legyen ismerős számunkra Egyházunk szülőföldje.
Megjegyzések
Ez az óra a karácsony ünnepéhez közeli óra. Anyagát az idézett szentírási helyek
alapján dolgozzuk fel. Az Ígéret földjéről szóló tanítás alkalmat ad arra, hogy
tanítványainkban elmélyítsük az Úr Jézusba vetett hitünket, aki nem „hol volt, hol nem
volt” mesebeli alak, hanem valóságos történelmi személy.
A Tórában, Mózes könyveiben és Józsue könyvében leírt eseményeket egy jó ideig a
szájhagyomány őrizte meg, csak később foglalták írásba. Ezek az írások a választott
nép számára az Úrhoz való hűségnek, a Törvény megtartásának, a nemzeti öntudat és
a kiválasztottságnak az ápolását szolgálták, és nem az egyes eseményeket akarták
történelmi pontossággal rögzíteni. Ebben a szemléletben kell összehasonlítanunk a
választott nép történelméről szóló elbeszélést más népek ősmondáival, mitológiájával.
Hittanfüzetbe

16. óra
(dátum)
Az Ígéret földje ma
Ami a választott nép számára az Ígéret földje volt, az ma számukra Egyházunk
szülőföldje, ahol Jézus élt, tanított, meghalt értünk a kereszten és feltámadt. Onnan
terjedt el Jézus örömhíre az egész világon.






17. óra: 13. Salamon lesz Dávid utóda
– Salamon a bölcs király, a templomépítő király
Bibliai forrás
Királyok 1. könyve.
Nevelési cél
Legyünk igazán bölcsek: Isten a mi legfőbb Urunk, neki akarjunk szolgálni!
Oktatási cél
Salamon a bölcs király.
Az új anyag feldolgozása
(1Kir 2,12-3,2. Salamon elfoglalta apja királyi trónját, végrehajtotta rendelkezéseit, megszilárdította uralmát. )

1Kir 3,3-15. (2Krón 1,1-13) A király Gibeonban bölcsességet kért Istentől. Isten ezért
nemcsak bölcsességet, hanem gazdagságot és dicsőséget is ígért neki.
1Kir 3,16-28. A király bölcsességét mutatja bölcs ítélete, amellyel a vitatkozó
asszonyok dolgában döntött. Ennek híre ment az egész országban.
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1Kir 5,1-14. Salamon a templomépítő király kiterjesztette hatalmát, naggyá tette
országát. Szövetséget kötve a szomszédos népek királyaival, bölcsességének híre
elterjedt Kelet országaiban, és nagy gazdagságra tett szert.
1Kir 5,15-32. Salamon szövetséget kötött a Tírusz királyával, Hirámmal, aki
megígérte, hogy segítséget nyújt neki a templom felépítéséhez.
1Kir 6,1-38. Salamon uralkodásának negyedik évében hozzáfogott a templom
felépítéséhez, ami hét év alatt elkészült. A templomot a Szent sátor mintájára építették.
(1Kir 7,1-51. Az építkezést folytatva királyi palotát épített magának, és a templomot is ellátta ezüsttel és arannyal, és a
szükséges felszerelési tárgyakkal. )

1Kir 8,1-66. Az elkészült templom felszentelése során bevitték a szövetség ládáját,
áldozatot mutattak be, és a király az Úr oltára előtt Istent dicsérő hálaimát mondott.
(1Kir 8,10-14. Amikor a papok kiléptek a szentélyből, történt, hogy a felhő, az Úr dicsősége betöltötte az Úr templomát.
Akkortájt mondta Salamon: az Úr kinyilvánította, hogy homályban kíván lakni. Ezért építettem hát házat neked hajlékul,
lakóhelyül, ahol örök időkre lakhatsz. Aztán a király a nép felé fordult, és megáldotta Izrael egész közösségét. Közben Izrael
egész közössége állt.
1Kir 8,15-22. Salamon király a templomszenteléskor először egy beszédet mondott a templomban, amelyben tanúságot
tett mindarról, amit az Úr népével tett.
1Kir 8,23-53. Salamon király ezután egy gyönyörű imádságot mondott.
1Kir 8,61-63. A ti szívetek meg legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké, éljetek törvényei szerint és tartsátok meg a
parancsait, mint a mai napon. Aztán a király, és vele egész Izrael véres áldozatot mutatott be az Úr színe előtt. A közösség
áldozataként Salamon huszonkétezer marhát és százhúszezer juhot áldozott fel az Úrnak. Ezzel szentelték föl az Úr
templomát, a király és Izrael fiai mindannyian.”
1Kir 9,1-7. Amikor Salamon befejezte az Úr templomának az építését, az Úr másodszor is megjelent Salamonnak, és így
szólt hozzá az Úr: Meghallgattam imádat és könyörgésedet, amellyel hozzám fordultál. Fölszenteltem ezt a templomot,
amelyet építettél… Ha színem előtt jársz, amint atyád, Dávid és mindent megteszel, amit kívánok tőled, akkor megerősítem
királyi trónodat Izrael fölött örökre, amint atyádnak, Dávidnak ígértem… Ha azonban elfordultok tőlem, ti és gyermekeitek,
és nem tartjátok meg parancsaimat és törvényeimet, amelyeket rendeltem nektek, hanem elmentek más isteneknek
szolgálni és őket imádni, akkor eltörlöm Izraelt arról a földről, amelyet adtam neki, s elpusztítom színem elől a templomot is,
amelyet nevemnek szenteltem. )

Salamon utódai letértek az Úr útjáról, beteljesült az Úr szava, 400 évvel később a
babiloniak felgyújtották a templomot, és fogságba hurcolták a népet.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket. A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a
házasságban és az arra való felkészülésben. Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei megrontják az
egyén, a család és a nemzet életét. A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete.
A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége. Az teszi
boldoggá a házasságot, hogy a házastársak megszentelődnek: egymás kölcsönös szeretetével, az élet áldozatos
szolgálatával és gyermekeik nevelésével. A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és
a nyitottság az élet továbbadására. Akinek érvényes házassága van, még ha polgárilag elvált, akkor sem köthet újabb
szentségi házasságot.

Szempontok az új anyaghoz
Új fogalom: irgalom, bölcsesség, Szent sátor, jeruzsálemi templom
A régi templomok aránylag kis épületek voltak, mert az égőáldozatokat csak a
templomok udvarán lehetett bemutatni. Magukban a templomokban csak a
bálványszobrok voltak, amelyek előtt tömjénáldozatot (illatáldozatot) lehetet bemutatni
A bölcsesség, mint Isten ajándéka, megtanít arra, hogy Isten a legnagyobb jó, az
igazi boldogság forrása. A bölcsesség a megfelelő és kellő ismeretek birtokában arra
teszi képessé az embert, hogy helyesen döntsön és cselekedjen. A bölcs ember
megfontolt, aki az élet kérdéseiben okos és jó döntéseket tud hozni, soha nem
tévesztve el életünk igazi, végső célját.
Salamon király a templomszenteléskor mondott gyönyörű imádsága érdemes arra, hogy
tanítványainknak felolvassuk.
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Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Salamon bölcs ítélete.
Salamon templomának helyén eddig nem volt lehetőség arra, hogy annak
maradványait a kutatók feltárják. A Jeruzsálemben ma látható romok a fogság után
épült, és Heródes király által újjáépített templom maradványai. A régészek több
makettet is készítettek, hogy szemléltessék a Templomot, annak elrendezését és
nagyságát.
Hittanfüzetbe

17. óra
13. Salamon lesz Dávid utóda
Salamon a bölcs király, a templomépítő király
A bölcsesség kezdete az Isten félelme: aki teszi a jót, és kerüli a bűnt!




(dátum)



18. óra: 14. Salamon öröksége, országának kettészakadása
Bibliai forrás
A Királyok és a Krónikák könyvei.
Nevelési cél
Tanácsot csak bölcs és becsületes embertől kérj!
Oktatási cél
Salamon öröksége, országának kettészakadása, Izrael történetének áttekintése.
Az új anyag feldolgozása
(1Kir 10,1-29. Sába királynőjének látogatása, Salamon gazdagsága. )

A salamoni királyság hanyatlása
1Kir 11,1-43. Salamonnak több felesége és fia volt, kedvükért pogány templomokat is
épített. Jeroboám, akinek Achija próféta megjövendölte, hogy Izrael országa
kettészakad és ő lesz tíz törzs uralkodója, Egyiptomba menekült. Salamon király 40 évig
uralkodott, halála után fia Roboam lett a király.
Salamon országának északi törzsei elszakadnak Roboámtól
1Kir 12,1-24. Apja halála után fia, Roboám (Rechabeám) Szichembe ment, hogy
elfogadják őt az ország királyának. Ő azonban nem hallgatta meg a nép kérését, hogy
enyhítsen terheiken, a bölcsek helyett tapasztalatlan barátai tanácsát követte. Ezért
fellázadtak ellene, és Izrael népe, országának északi része elszakadt tőle, így csak
Júdea királya lett. Az Úr megtiltotta neki, hogy népével harcba szálljon testvérei ellen.
1Kir 12,20-33. Amikor Salamon halála után Jeroboám hazatért, az északi 10 törzs őt
választotta meg királyának. Ettől kezdve az ország északi részét nevezték Izraelnek.
Jeroboám megtiltotta a népnek, hogy Jeruzsálembe menjenek áldozatot bemutatni,
ezért Bételben aranyborjút készíttetett, és maga mutatott be előtte áldozatot.
A választott nép sorsa a Babiloni fogságig.
Az északi rész: Izrael, fővárosa Szamaria. Az északi ország több királya is gyilkosság
áldozata lett, így királyi családok egymást követték. A próféták figyelmeztetése ellenére
többen pogány templomokat építettek pogány feleségük kedvéért. A népnek pedig nem
engedték, hogy Jeruzsálembe zarándokoljanak.
Az asszír birodalom hatalmának kiterjesztése.
2Kir 17,1-41. Az északi országrész utolsó éveinek tanulsága, ha nem bízunk
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Istenben, nem élünk törvényei szerint, akkor emberi erővel nem lehet feltartóztatni a
pusztulást. Az északi ország Asszírak adófizetője lett, de amikor megtagadták az
adófizetést, Kr.e. 722-ben elfoglalták Izraelt, az ország népét pedig fogságba hurcolták.
A déli rész: Júda, fővárosa Jeruzsálem.
A déli országban, Jeruzsálemben Dávid király leszármazottai követték egymást a
királyi trónon. Voltak köztük istenfélő, jó királyok, de akinek anyja pogány király lánya
volt, azt anyjuk nem nevelte Istenhez való hűségre, és a próféták minden
figyelmeztetése ellenére, bűnbe vitték nemcsak a vezető embereket, hanem a népet is.
Vallási megújulás Jozija király idejében
Amikor Jozija király felújította a jeruzsálemi templomot, rábukkantak Mózes elveszett
könyvére. Amikor a király megtudta a dolgot, magához hívatta vezető embereit, és az
egész néppel együtt az Úr templomában megújította az Úrral kötött szövetséget. Egyegy vallási megújulás nem sokáig tartott. Végül a babiloni király adófizetői lettek.
A babiloni birodalom hatalmának kiterjesztése
Asszíriát Babilon királya győzte le. Amikor Júda királya megtagadta az adófizetést,
Kr.e. 586-ban a babiloni király elfoglalta Jeruzsálemet, a templomot és a várost
felgyújtotta, a nép javarészét fogságba vitte. A fogság hetven évig tartott.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes munkával szerezzük meg, tartsuk
tiszteletben és helyesen használjuk fel. A munkaadó kötelessége a munkás és családja megélhetéséhez tisztességes bért,
emberséges munkakörülményeket és szociális ellátást biztosítani. Az anyagi javakat Isten akarata szerint a jóra kell
felhasználnunk, megosztva javainkat rászoruló embertársainkkal. Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki nem
dolgozik becsületesen, aki megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, és aki nem gondoskodik a rábízottakról.

Szempontok az új anyaghoz
Az ország kettészakadását okozta, hogy Roboám atyja tanácsadói helyett
tapasztalatlan barátaira hallgatott.
Amikor a szent írók, akik a Királyok két könyvében és a Krónikák két könyvében beszámolnak
Dávid király és Salamon uralkodásáról, majd a kettészakadt ország királyairól és egymással való
kapcsolatukról, akkor írásukkal „Isten szemével” mondanak véleményt a királyokról, bűneikről és
erényeikről, nem akartak történelmet írni. Nem az egyes személyek vagy események a fontosak,
hanem a végtelenül irgalmas Isten gondviselésének felismerése, akinek terveit szolgálják még a
pogány népek uralkodói is. Nekünk sem feladatunk a kor részletes tárgyalása, csak egy-egy
híresebb prófétát mutatunk be, illetve jellemző eseményt tárgyalunk meg a következőkben.
Nem mindegy, hogy fontos döntéseink előtt kiktől kérünk tanácsot. Ha igaz, bölcs és istenfélő
emberekre hallgatunk, akkor sokszor több áldozatott kell vállalnunk, hogy Isten előtt is kedvesek
maradjunk.

Megjegyzések
A többnejűség még Salamon király korában is természetes jelenség volt. Fontos tanulság, hogy
az édesanyáknak milyen fontos szerepük volt gyermekeik nevelésében. A legtöbb király pogány
királyok lányait vette feleségül, akik pogány módon nevelték gyermekeiket, a választott nép leendő
királyait. Az ő életükben is felismerhetjük, milyen jelentős szerepe volt ebben az időben a
prófétáknak, hogy az így felnőtt királyokat istenfélővé, törvénytisztelővé tegyék.

Hittanfüzetbe

18. óra
(dátum)
14. Salamon öröksége, országának kettészakadása
Tudatosan alakítsuk életünket Isten törvényei szerint. Életünk fontos kérdéseiben
istenfélő, bölcs és becsületes emberektől kérjünk csak tanácsot!
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19. óra: A babiloni fogság –
Áttekintés: A választott nép az Ígéret földjén
Bibliai forrás
A Királyok 2. könyve.
Nevelési cél
Tudatosan alakítsuk életünket Isten törvényei szerint!
Oktatási cél
A babiloni fogság – a királyok korának tanulságai.
Az új anyag feldolgozása
(2Kir 20,1-20. Izajás próféta megjövendöli a csodálatos módon meggyógyult Hiszkija királynak, hogy minden kincsét, amit
megmutatott a babiloni követeknek Babilonba fogják hurcolni.)

2Kir 24,1-25,30. Babilon királya felvonult Jeruzsálem ellen, és Jojakim királyt adó
fizetésére kötelezte. Ő néhány év után, Egyiptom segítségében bízva megtagadta az
adófizetést. A babiloni király erre ismét megtámadta Jeruzsálemet, fogságba hurcolta a
királyt és minden fegyverforgatásra alkalmas emberét. Elhurcolta kincseiket, és Cidkiját
tette meg királynak. 9 év múlva azonban ő is elfordult a babiloni királytól, aki ismét
hatalmas sereggel jött, elfoglalta és lerombolta Jeruzsálemet, a falakat és az egész
várost, és a templomot is felgyújtotta. Így pusztult el Jeruzsálem, ahogy a próféták előre
megmondták, a nép javarésze pedig fogságba került.
A babiloni fogság „kijózanította” a választott népet, nem elég származásunk alapján
Isten népéhez tartozni, életünket is Isten törvényei szerint kell alakítani. (Vö. „Nem
mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak az,
aki mennyei Atyám akaratát teljesíti.” Mt 7,21) A választott nép történetének későbbi
alakulása mutatja, hogy a babiloni fogságnak milyen jótékony hatásai voltak.
A királyok kora áttekintésének szempontja Isten és választott népe kapcsolatának
alakulása legyen, ahogy a szent írók is ilyen szellemben fogalmazták meg írásaikat.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, aki test és lélek. Az emberi méltóság alapja, hogy Isten
értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az örök életre. Az ember szabadsága azt jelenti, hogy felelősen tud
dönteni élete kérdéseiben.
A keresztény ember szabadsága Isten ajándéka, amely lehetővé teszi, hogy felismerje és önként megtegye az ő akaratát,
és így eljusson az örök életre. Az igazi szabadságot Jézus Krisztus szerezte meg, aki megszabadított a bűn
rabszolgaságából, és új életet adott nekünk.

Szempontok az új anyaghoz
Ezen az órán áttekintjük az eddig tanultakat. A 2. témakör áttekintésének célja
bemutatni, hogyan kell „Isten szemével nézni” földi életünk eseményeit. Nem történelmet
tanulunk, hanem meg kell látnunk Isten törvényeinek fontosságát az életünkben. Sokan
azt hiszik, hogy Isten törvényei nélkül, illetve annak ellenére is megoldást találhatunk
földi életünk problémáira, ezzel szemben be kell látnunk, hogy valóban Mennyei Atyánk
tudja, mi igazán jó nekünk. Ezért ígérte meg és készítette elő a Messiás eljövetelét,
hogy életünknek értelmet adjon, még akkor is, ha áldozatot kell vállalni érte.
Megjegyzések
A 14. lecke harmadik oldalán az ókori Közel-Kelet térképe van.
Ez az óra a témakör áttekintése, alkalmat ad arra, hogy átismételjük azokat az új
fogalmakat és előképeket, amelyekkel Isten választott népét előkészítette a Messiás
fogadására, és miután eljött, az Ő felismerésére. Át kell tekintenünk, hogyan valósítja
meg Isten üdvösségtervét választott népe és annak vezetői bűnei ellenére.
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Ebben az áttekintésben segít minket a könyvben található időszalag, és hasznos, ha bibliai és
történelmi térképekkel szemléltetjük, hogyan alakult a két ország a történelmi események során.

Hittanfüzetbe

19. óra
A babiloni fogság. – A választott nép az Ígéret földjén
Az Úr a nehézségek között sem hagyja magára népét!
Dávid, a „pásztorkirály” az Úr Jézus, Krisztus király előképe.




(dátum)



3. témakör: A próféták és bölcs tanítók
20. óra: 15. Isten prófétákat küld
Bibliai forrás
Jeremiás könyve, Sámuel két könyve, a Királyok két könyve, a Krónikák két könyve.
A próféták könyvei.
Nevelési cél
Hallgass Isten üzenetére, amelyet Egyháza által közvetít nekünk!
Oktatási cél
A prófétáknak, az Úr küldötteinek feladatai.
Az új anyag feldolgozása
A próféták és a bölcs tanítók
„Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk.” (Zsid 1,1-2) Isten szólhat és szólt
is hozzánk. Azt, hogy Isten valóban szólt, az ókori zsidó nép irodalmi hagyatékából, az
Ószövetségi Szentírásból tudjuk.
A Nicea-konstantinápolyi hitvallásban megvalljuk: Hiszek a Szentlélekben, … Ő szólt a próféták szavával.

A próféták
Az első próféta Mózes volt, aki által Isten megszólította választott népét. Üzenetének
közvetítésére Isten embereket választott ki. Sajátos módon közli velük mondanivalóját.
Hogy ez miként történt, azt nem tudjuk pontosan. A próféták mint Isten üzenetének
közvetítői szavakkal és jelképes cselekedetekkel tanított. A bölcsesség könyveinek írói
a legtöbbször névtelen bölcs tanítók voltak, akik az Úr tanítását írásaikban közvetítették.
A próféták Jahve hírnökei, Isten üzenetének, akaratának közvetítői, akik elsősorban
kortársaikhoz szóltak. Isten jelekkel (csodákkal vagy más módon) igazolta a prófétákat,
hogy valóban az ő üzenetét közvetítik. Nem mindenki hitt azonban a prófétáknak, ezért
közülük többeket üldöztek és meg is öltek. (Pl. Jeremiás próféta sorsa.)
A próféták a törvény megtartására figyelmeztették a népet, ha szükséges volt, a
királyt is. (Pl. Nátán próféta figyelmezteti bűnére Dávid királyt.) A királyok nem mindig
vették jó néven a próféták jó szándékú figyelmeztetését, ezért a próféták sorsa nagyon
sok esetben az üldöztetés volt. A Biblia ismer hamis prófétákat is, akiket egy-egy király
bérelt fel, hogy az ő szája íze szerint beszéljenek, valójában ezzel félre vezették a népet
és a királyokat. A próféták tanításukkal egyben a választott nép hitét is őrizték, hogy
higgyenek az Úrban, az egyetlen igaz Istenben, és legyenek hűségesek hozzá, tartsák
meg törvényeit. (Pl. Illés próféta)
A próféták egyik feladata volt a nép felkészítése a Megváltó fogadására is, amikor az
eljövendő Messiásról jövendöltek. (Pl. Izajás és Mikeás próféták.)
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A próféták könyvei
A fennmaradt írásos emlékek mutatják, hogy mindig voltak, akik feljegyezték a fontosabb
eseményeket, megörökítették egyes uralkodók tetteit. Ilyen krónikásokat találunk a zsidó nép vezetői
mellett is. Az ókori zsidó irodalomnak azokat a könyveit, melyek Isten üzenetét és tetteit
tartalmazzák, gyűjtőnéven ószövetségi Szentírásnak nevezzük.

A próféták és a szent írók feladata nem csupán a választott nép története egyes
eseményeinek megörökítése volt, hanem a királyok és más emberek tetteiről a
„véleményüket” is leírták.
Feladatuk volt az Úr üzenetének leírása is, ahogy ezt Jeremiás könyvében
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) Az Úr
parancsára, a Szentlélek sugalmazására írták le Isten üzenetét, akkor is, amikor a
királyoknak ez nem tetszett. Vö. Jer 36,1-32.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A bűn Isten szeretetének elutasítása. Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
Bűnre rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet és a gonosz lélek kísért minket.
Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő irgalmas, bűneink ellenére is szeret minket. Isten azt üzente az embereknek, hogy
szereti őket, megváltja bűneiktől, és életében részesíti. Isten Megváltót ígért és küldött, hogy az embereket a bűntől
megváltsa és üdvözítse. Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a vele vállalt szenvedéssel részesei
leszünk a megváltás művének. Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért. Jézus
feltámadása annyit jelent, hogy legyőzte a bűnt és a halált, ezért hitünk alapja és reményünk záloga.
Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk. Az ember szabadságát a bűn és a bűn
következményei korlátozzák. Az igazi szabadságot Jézus Krisztus szerezte meg, aki megszabadított a bűn
rabszolgaságából, és új életet adott nekünk.

Szempontok az új anyaghoz
Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk. Isten úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja azt,
amit nekünk mondani akar, másként megfogalmazva lelkiismeretünk által szól hozzánk. Amikor Isten
szól hozzánk, megvilágosítja értelmünket, hogy felismerjük akaratát és megértsük üzenetét, hitünk
igazságait, és arra késztet minket, hogy megtegyük amit tőlünk kíván, és elkerüljük a rosszat. Ha
Ismerjük Jézus tanítását, Isten kinyilatkoztatott és leírt üzenetét, Egyházunk tanítását, akkor
egyértelmű lesz számunkra, hogy az ami az eszünkbe jut, az valóban Istentől való. Sokan kétségbe
vonják, hogy Isten valóban szól hozzánk. Érdemes azonban megfontolni, hogy ha mi emberek
képesek vagyunk az állatokkal kommunikálni, akkor ennek a kommunikációnak a korlátai nem
bennünk, hanem az állatokban van. Sok mindent megértethetünk velük, de már viccet hiába
mesélünk nekik. Isten bármit eszünkbe tud juttatni, a mi felfogóképességünkben van a korlát. Ennek
ellenére misztériumait is ki tudja nekünk nyilatkoztatni, lelkiismeretünkben meg tud minket győzni,
hogy elfogadjuk mondanivalóját akkor is, ha nem értjük.
Isten választottai (bárki) által szólhat úgy hozzánk, hogy üzenetét tovább adja másoknak. Ilyen
esetekben van szükség arra, hogy aki által szól, az igazolni tudja, hogy valóban Isten üzenetét
közvetíti számunkra. Ere szolgálnak a különböző jelek, csodák, gyógyítások stb.

Az Isten kinyilatkoztatását, üzeneteit közvetítők útján közli az emberekkel. Ők voltak
az Ószövetség prófétái, akiket Isten különböző módon igazolt, hogy elfogadják szavát.

Megjegyzések
A témakör kezdő képe: Izajás próféta látomása a szenvedő megváltóról.
Ennek az órának az anyaga a 15. lecke első oldala.
A „próféta” görög eredetű szó, jelentése: aki más nevében beszél. Vallási szóhasználatban a
próféta Isten megbízottját jelenti. A hétköznapi életben valamely eszme lelkes hirdetőjét jelöljük vele.
Egyébként azt is prófétának nevezik, aki előre megmond valami váratlan eseményt. Ma az Egyház
prófétai hivatása, hogy az embereket Isten üzenetére figyelmeztessék, őket Isten törvényeinek
megtartására késztessék. Egyházunknak ez a prófétai küldetése sok politikusnak és
szabadgondolkodó embernek nem tetszik, amint ezt a hírközlő eszközökben nap mint nap
megtapasztaljuk. Egyházunk prófétai hivatásának feladatát teljesítik a lelkipásztorkodó papok is.
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Hittanfüzetbe

20. óra
15. Isten prófétákat küld – A próféták és bölcs tanítók
Kérünk Urunk, Istenünk, küldj nekünk ma is bölcs tanítókat,
támassz Egyházadnak papi és szerzetesi hivatásokat!




(dátum)



21. óra: Illés Mózes után a legnagyobb próféta
– Illés áldozata – Elizeus Illés utóda
Bibliai forrás
Királyok 1. könyve
Nevelési cél
Ne panaszkodjunk, ha hitünk miatt bántanak minket!
Oktatási cél
Mindenki kötelessége, hogy abban segítsen, amiben tud.
Az új anyag feldolgozása
Illés és Ácháb király
1Kir 17,1-24. Illés figyelmeztette Ácháb királyt, és megjövendölte, bűnei miatt
szárazság fogja sújtani országát. Illésnek ezért menekülnie kellett. A száreptai
özvegyasszony a szárazság ellenére csodálatos módon tudott gondoskodni Illésről.
„Mondom nektek: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)

1Kir 18,1-18. Illés próféta visszatért, ismételten megfeddte a királyt, hogy pogány
felesége kedvvért pogány templomokat épít, és pogány prófétákat tart el.
Illés áldozata
1Kir 18,19-40. Illés próféta áldozatbemutatásra a Kármel hegyére hívta a pogány
prófétákat. Isten csodálatos módon elfogadta Illés áldozatát igazolva, hogy egyedül az
Úr az Isten. Ezután kivégezték Baál istenük prófétáit, majd bőséges esőt adott az Úr.
A különféle áldozatokban az emberek terményeik legjavát, legkedvesebb állataikat ajánlották fel
Istennek. Így mutatták meg, hogy legfőbb uruknak ismerik el Öt és kérik segítségét. Az
áldozatbemutatás hitvallás: Isten a mi legfőbb Urunk, akit minden javunknál többre tartunk!

1Kir 19,1-14. Illés prófétának ismét menekülnie kellett a király pogány felesége elől.
Menekülése közben az Úr angyalától kapott táplálékot, melynek erejével 40 napig tudott
menekülni a Hóreb hegyig. Ott egy barlangban húzódott meg, ahol az Úr ismét
megszólította. Az Úr meghagyta, Elizeust tegye meg utódává.
1Kir 21,1-27. A király meg akarta venni Nábot szőlőskertjét, aki nem akarta eladni a
királynak. Felesége ekkor hamis tanúkat bérelt fel, és kivégeztette Nábotot, a király
pedig birtokba vette szőlőskertjét. Amikor ezért Illés figyelmeztette, a király bűnbánatot
tartott.
Elizeus Illés utóda
2Kir 2,1-15. Elizeus Illéssel együtt mentek, azt kérte tőle, hogy eltávozása után rá
szálljon az Úr lelke. Amikor az Úr tüzes szekéren elragadta Illést, lehullott köntösét
Elizeus vette magára, majd csodás jelekkel igazolta, hogy valóban ő lett Illés utóda.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten 8. parancsa: (Eredeti megfogalmazása: Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen! Mai megfogalmazása:) Ne
hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk,
védjük felebarátaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.
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Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki hazudik, vagy felebarátja becsületében kárt tesz. Felebarátja
becsületében az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül gyanúsít másokat. A megszólás valós, a rágalom
valótlan rosszat állít másról. Az köteles kártérítésre, aki másnak életében, anyagi javaiban vagy becsületében kárt tett.
Hazugsággal az vétkezik, aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse felebarátját, akinek pedig joga van az
igazsághoz. A ránk bízott titkot meg kell őrizni. A hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy hitelesen tájékoztassanak,
az emberi méltóság tiszteletben tartásával.

Szempontok az új anyaghoz
Az Úr csodálatos módon tud gondoskodni mindazokról, akik kedvében járnak, de nem veszi el
tőlük életük keresztjét. Isten legtöbbször embertársaink által gondoskodik rólunk, amint ezt az Úr
Jézusnak az ítéletről szóló példabeszéde is tanítja: Mt 25,31-46. Az anyagi javainkat nekünk is jól
kell felhasználni. Jézus is erre tanít bennünket: Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek.
Ami Illés prófétával történt, jellemző a próféták sorsára, figyelmeztetniük kell a királyokat bűneik
miatt, és ezért üldöztetésben lesz részük. A mindennapi életben mi is gyakran megtapasztaljuk, hogy
sokaknak nemcsak az nem tetszik, ha Istenről beszélünk, hanem az se, hogy Isten törvényeit
megtartva Jézus tanítása szerint élünk. Akik Isten ügyét képviselik, azoknak ma is sokszor nemcsak
menekülniük kell, hanem a vértanúságot is vállalniuk kell. Az elmúlt 100 évben a kereszténységnek
sokkal több vértanúja volt és van, mint Egyházunk addigi történetében. A kereszten függő Jézusnak
is azt mondták, ha valóban Isten Fia, szálljon le a keresztről. Ő ennél sokkal többet tett, miután
meghalt, harmadnapra feltámadt, mégsem hittek Benne. Az emberi szabad akarat értelmében soha
nem kapunk Istentől olyan „bizonyítékot”, ami bárkit is hitre kényszerítene. A hit és a bűnbánat tartás
mindig szabad emberi állásfoglalás. Isten felkínált kegyelmével tudatosan együtt kell működnünk.

Acháb király hamis tanuk vallomása alapján halálra ítélte Nábotot, így szerezte meg
annak szőlőjét. Illés figyelmeztetése most hatásos volt, a király bűnbánatot tartott.
Illés találkozni akart az Úrral. Kereste a szélviharban, a földrengésben, a tűzben, de
nem találta. Isten mindig a csendben szól hozzánk. A mai emberek egy része nem tud
és nem is akar csendben lenni, még lelkiismeretük szavára sem akarnak figyelni

Megjegyzések
A lecke második oldalán lévő fénykép Illés barlangjában készült, ahogy ma láthatjuk.
Az Istenben hívő embereket sokszor lesik, hogy hol hibáznak el akár valami csekélységet, még
hamis tanúkkal is megvádolják őket, míg bűntársaiknak mindent elnéznek.
Beszéljük meg: Szóvá kell-e tennünk, ha barátaink rosszat tesznek? „Őszinte szó ajkamon,
segítség lesz másokon. Hogyha ezzel nem segítek, másról rosszat nem beszélek!”

Hittanfüzetbe

21. óra
(dátum)
Illés Mózes után a legnagyobb próféta – Illés áldozata – Elizeus Illés utóda
Isten a mi legfőbb Urunk, akit minden javunknál többre tartunk!
Az Úr szavát a csendben halljuk meg.






22. óra: 16. Izajás próféta, az Ószövetség evangélistája
Bibliai forrás
Izjás próféta könyve
Nevelési cél
Itt vagyok, engem küldj!
Oktatási cél
A Messiásról jövendölő próféták.
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Az új anyag feldolgozása
Izajás próféta tevékenysége
A próféta meghívása
Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya
betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, és harsány hangon mondogatták egymásnak: „Szent, szent, szent a
Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” A templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, mert
tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.”
Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette
vele az ajkamat és így szólt: „Nos, azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd.”
Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj
el!” (Iz 6,1-1o)

Iz 7,1-19. Izajás a királyt az Úr oltalmáról biztosítja, kettős jövendölése: „Íme, a szűz
fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” A jövendölés vonatozik Ácház feleségére,
akinek fia született, és vonatkozik Szűz Mária születendő gyermekére, az Úr Jézusra.
2Kir 18,1-19,36. Miután Asszíria királya legyőzte az északi országot és fogságba
hurcolta Izrael népét, megtámadta Jeruzsálemet is. Izajás az Úr védelméről biztosítja
Hiszkija királyt. A támadást megelőző éjjel azonban Isten angyala lesújtott, a sereg
elpusztult, és az asszír király visszavonult anélkül, hogy katonái lábukat betehették volna
Jeruzsálembe.
(2Kir 20,1-21. Amikor Hiszkija király halálos beteg lett, az Úrhoz fordult könyörgésével. Izajás próféta által az Úr
megígérte, hogy meggyógyítja, és a király valóban meggyógyult. Ekkor látogatta meg a babiloni király követsége, akiknek
megmutatta kincseit, mire a próféta megjövendölte neki, hogy mindent, amit megmutatott, el fognak hurcolni Babilonba. )
Iz 1,1-5,30. Az Úr panasza népével szemben és a próféta példázata az Úr szőlőskertjéről, Isten szeretetéről. Két részlet:
„Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők mégis hűtlenné váltak. Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának
jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni!” (Iz 1,2-3) – „Hadd énekeljem el barátomnak
szőlője iránti szerelme énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket
kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepére tornyot épített, és sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy
szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott.” (Iz 5,1-2)

Prófétai jövendölések a Messiásról
„Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot
vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem
töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot… Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én
fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd meg
a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek… Én vagyok az
Úr, ez a nevem! … Énekeljetek az Úrnak új éneket! A föld határáig dicséretét! Dicsőítse a tenger, s ami benne él, a szigetek
és minden lakójuk. Ujjongjon a puszta és minden városa a falvakkal együtt.” (Iz 4,1-11)
„A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad.
Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s
ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját
összetöröd, mint Midián idejében. Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz
martaléka. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó,
Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és
királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek
Urának féltő szeretete.” (Iz 9,1-6)
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon, és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon
dicsősége, meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó
térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek, maga az
Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. Ugrándozik
majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a
sivatagban… És egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják hívni: a szentek útja. Nem lesz ott oroszlán, más ragadozó sem
jár arra; a megváltottak vándorolnak rajta, akiknek az Úr szabadulást szerzett. Éneket zengve érnek a Sionra, s örök
boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé. (Iz 35,1-10)
Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert még sötétség borítja a
földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek
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világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és
idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s a lányaidat ölükben hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az
örömtől és kitágul. Mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd
el, Midián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak és az Úr dicsőségét zengik. (Iz 60,1-6)

Szempontok az új anyaghoz
Már a zsoltárokban is és más prófétáknál is találunk messiási jövendöléseket, a legfontosabbakat
és a legtöbbet Izajás könyvében találjuk. Néhány idézet kivételével eddig csak utaltunk az
Ószövetség egy-egy fontos részletére, Izajás próféta jövendölései azonban annyira jelentősek, hogy
érdemes azokat a hittanórákon is elolvasnunk.

Izajás prófétáról tárgyalva jó alkalmunk van arra, hogy a prófétákról és feladataikról
áttekintő képet alkossunk magunknak. A próféta a szövetség törvényeihez való hűségre
inti a királyt és a népet, nem ritkán fontos tanácsokat ad a királynak, tanítja az
embereket, hogy helyesen gondolkodjanak az Úrról.
Izajás próféta jelentősége megkívánja, hogy közelebbről megismerkedjünk írásaival. Biblikus
tanulmányaink alapján tudjuk, hogy Izajás könyve több részből áll, emiatt azonban semmit nem
csökken írásainak, messiási jövendöléseinek értéke.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe a Qumráni barlang bejáratának fényképe, ahol az elrejtett tekercseket
megtalálták. Itt találtak meg Krisztus előtti évszázadokban másolt szentírási részeket, többek között
Izajás könyvét is. A barlang közelében feltárták a Qumrani közösség kolostorát.

Hittanfüzetbe

22. óra
(dátum)
16. Izajás próféta, az Ószövetség evangélistája
Az ószövetségi jövendölések az Úr Jézusban teljesedtek: Ő az Immanuel, akinek
személyében valóban velünk az Isten.






23. óra: – Jövendölések a Messiás szenvedéséről
Bibliai forrás
Izjás próféta könyve, Mikeás próféta könyve.
Nevelési cél
Hiszem, hogy az Úr Jézus az Isten Fia, a megígért Megváltó!
Oktatási cél
Amit a Messiásról a jövendölések alapján tudhattak az apostolok korában.
Az új anyag feldolgozása
Prófétai jövendölések a Messiásról
A Messiás Dávid házából fog megszületni
„Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a
tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit
a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet
hoz a föld szegényeinek… Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt
legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik
is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél,
s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott kisgyerek. (Iz 11,1-9)

A Messiás Dávid Betlehemben fog megszületni
„Te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni
fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza… Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az
Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ő maga a béke lesz.” (Mik 5,1-4)
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Jövendölés a szenvedő Messiásóról
„Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan
megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta,
és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak
lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy
nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére
nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől
iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi
fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a
mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei
szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő
vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet
leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan
ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki
sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy
tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra
nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. „Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és
megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért
osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé
sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.” (Iz 52,13-53,12)

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A világot Jézus Krisztus váltotta meg. Jézus neve azt jelenti: "Isten megszabadít". A Krisztus szó Messiást, Fölkentet
jelent. Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett. A Fiúisten úgy lett emberré,
hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel.
Jézus tanítását így kezdte: Közel van az Isten Országa, térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében. Isten Országa
Isten uralmát jelenti, amely Jézus életében szavaiban, tetteiben és jelenlétében tárult fel az emberek előtt. Az Úr Jézus azt
tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk, és eljussunk az örök életre. Jézus azt tanítja Istenről,
hogy ő irgalmas, bűneink ellenére is szeret minket. Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük.
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson, életével, halálával és
feltámadásával megváltson. Jézus úgy váltott meg minket, hogy szeretetből vállalt engedelmességével meghalt bűneinkért,
és feltámadt megigazulásunkra. Jézus 1. Az Olajfák hegyén vérrel verítékezett; 2. megostorozták; 3. tövissel
megkoronázták; 4. a keresztet hordozta; 5. keresztre feszítve meghalt a Golgotán. Jézus azért szenvedett és halt meg,
hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és megajándékozzon az üdvösséggel. Jézustól tudjuk, hogy
szenvedéseinknek van értelme: mert a vele vállalt szenvedéssel részesei leszünk a megváltás művének. Jézus nem volt
kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért. A megváltás műve úgy valósul meg bennünk, hogy
hiszünk Jézus Krisztusban, és tanítása szerint élünk.

Szempontok az új anyaghoz
Ez az óra az előző lecke második része.
Az Úr Jézus, a megígért Messiás valóban Dávid házából született, ahogy azt a Máté
és Lukács evangéliumában olvasható családfák bemutatják.
A napkeleti bölcseket útbaigazító Heródes király tanácsadói Mikeás jövendölésének
ismeretében mondták, hogy a megígért Messiásnak Betlehemben kell megszületnie.
Izajás jövendölései között az eljövendő Messiás szenvedéseinek leírása az egyik
legfontosabb részlet, amit a Megváltóról tudhatott a választott nép.
Bár az Ószövetség nem példatár, mégis alkalmat ad arra, hogy saját életünkre vonatkoztassuk
egy-egy részletét. Ma is olyan világban élünk, amikor sokan nem törődnek Isten törvényeivel, Isten
mai népe is ugyanolyan gyarló emberekből áll, mint az Ószövetség idején. Igaz, hogy a világról
alkotott képünk, tudományos ismereteink felülmúlják az ókori emberek tudását, de erkölcseinkben,
emberi bölcsességünkben csak akkor tudjuk őket felülmúlni, ha komolyan vesszük az Úr Jézus
tanítását, ha teljes szívvel vállaljuk az Ő követését.
A megpróbáltatásokban is Isten vezet minket, akinek minden emberrel terve van. Mi is az Úr
szőlőskertje vagyunk. Nekünk is keresnünk kell, mit kíván tőlünk, és ha felismertük akaratát, nekünk
is azt kell válaszolnunk: Itt vagyok, engem küldj! Nekünk is magunkba kell néznünk, hogy vajon
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kedvét leli-e bennünk az Úr? Nekünk sem elég az újszövetség választott népéhez tartoznunk, hanem
Isten törvényei szerint élve kell prófétának lennünk abban a hitetlen világban, amelyben élünk.

Megjegyzések
A Qumráni leletek jelentősége, hogy ezek mind az időszámításunk kezdete előtti időből való
tekercseket. A legfontosabb Izajás próféta tekercse, amely igazolja, hogy azt nem utólag hamísították
az Úr Jézus szenvedésének ismeretében, (amint ezt néhány hitetlen bibliakritikus próbálta elhitetni,)
hanem még a Krisztus előtti századokban írták, ezért nevezzük íróját az Ószövetség
evangélistájának. Pünkösd napjától kezdődően ezek a jövendölések voltak a „bizonyítékok” az
apostolok beszédeiben, amelyekben tanúságot tettek arról, hogy Jézus a megígért Messiás.
Ma a Qumránban megtalált tekercsek felfedezését úgy is tekinthetjük, mint gondviselő Atyánknak egy a 20. századra
időzített jelét, amellyel az Írás sugalmazottságát igazolja. Ez az Úr „fricskája” a hitetlen bibliakutatók „tudományára”, akik
megpróbálják a Szentírásnak hitelességét kétségbe vonni, mintha az csupán emberi tudományon alapuló írások lennének.

Hittanfüzetbe

23. óra
(dátum)
Jövendölések a Messiás szenvedéséről
Az ószövetségi jövendölések az Úr Jézusban teljesedtek. Ő az Isten Fia, aki emberré
lett, Ő a mi Megváltónk, aki feláldozta magát értünk, amikor vállalta sorsát, a
szenvedést, hogy minket megszabadítson bűneinktől, és elvezessen az örök életre.






24. óra: 17. Jeremiás próféta – Jeremiás siralmai
Bibliai forrás
Jeremiás próféta könyve.
Nevelési cél
Vegyük komolyan a jószándékú figyelmeztetéseket!
Oktatási cél
Jeremiás próféta működése és sorsa.
Az új anyag feldolgozása
Jeremiás próféta
Jer 1,1-19. A próféta meghívása, első látomásai, az Úr megbízza, hogy mondja el
amit neki parancsol, és megígéri, hogy vele marad üldöztetése közben is.
(Jeremiás könyvének 2-17. fejezeteiben a prófétára bízott fenyegető jövendöléseket olvashatjuk. )

Jer 18,1-6. A próféta elmegy a fazekas műhelybe: „Vajon nem tehetek én is úgy
veletek, ahogy ez a fazekas tesz? Amilyen az agyag a fazekas kezében, olyanok
vagytok ti is az én kezemben.” (Jer 1,6) – 19,1-11. A próféta agyagkorsót vesz,
összetöri a vének előtt, és jövendöl: „Így töröm össze ezt a népet és ezt a várost, amint
ez a cserépkorsó összetörik, úgyhogy nem lehet többé összeragasztani.” (Jer 19,11)
Jer 28,1-17. Egy hamis próféta szavainak ellentmondva Jeremiás igát vett a nyakára,
amit a király embere összetört. Ekkor ezt üzente az Úr: „a faigát ugyan összetörted, de
én vasigát csinálok helyette.” (Jer 28,13)
Jer 31,3-33. Isten megígéri, hogy új szövetség köt választott népével:
„Jönnek napok - mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget,
mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet
ugyanis megszegték… Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem
lesznek. (Jer 31,3-33)

Jeremiás leíratja az Úr szavait
Jer 36,1-31. Jeremiás az Úr parancsára lediktálja Báruknak az Úr szavait, és
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megbízza, hogy a templomban olvassa fel a főembereknek, akik tájékoztatják a királyt.
„Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz: Végy elő egy könyvtekercset, és írj le rá minden szót, amelyet Jeruzsálem,
Júda … felől mondtam neked attól a naptól fogva, amikor először szóltam hozzád Jozija napjaiban mind a mai napig.” (Jer
36,1-2) – „Sorold el nekünk - mondták -, hogy írtad le ezeket a szózatokat.” „Jeremiás diktálta le nekem - válaszolta Báruk -,
és én tintával leírtam ebbe a könyvbe.” – „felolvasta a király és összes főembere előtt, akik ott álltak a király körül. A király
éppen a téli házban tartózkodott - ugyanis mindez a kilencedik hónapban történt -, és ezért tűz égett előtte egy
serpenyőben. Valahányszor Jehudi három vagy négy oszlopnyit elolvasott, a király levágta az írnok késével és a
serpenyőben égő tűzbe dobta, míg az egész tekercs el nem égett a serpenyő tüzében.” – „Miután a király elégette a
könyvtekercset, amely a Jeremiástól Báruknak lediktált szózatokat tartalmazta, az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz:
Végy elő egy másik tekercset, és írd le rá azokat a szózatokat, amelyek a Jojakim, Júda királya által elégetett első tekercsre
voltak írva. – „Akkor Jeremiás elővett egy másik tekercset, és odaadta Báruk íródeáknak. Ez aztán leírta Jeremiás
diktálására annak a könyvnek minden szózatát, amelyet Jojakim, Júda királya elégetett. Sőt még sok hasonló tartalmú
szózatot is hozzáfűzött.” (Jer 36,17-18; – 21-23; – 27-28; – 32)

Jeremiás siralmai
Jer 37,1-21. Babilon királya Jojakim királyt elhurcolta, és Cidkiját tette meg utódává.
Ő sem hallgatott Jeremiásra, aki a főemberek fogságába került. Ekkor a király titokban
magához hivatta a prófétát, akit kérésére az őrség udvarában őriztetett.
Jer 39,1-40,5. Jer 52,1-27. Babilon királya elfoglalta Jeruzsálemet, a házakat
felgyújtották, a falakat lerombolták, a templom is leégett. Cidkija királyt megvakítatta, a
nép nagy részét fogságba hurcolta. Jeremiást szabadon engedték, így a városban
maradhatott. A király által megbízott kormányzót a városban maradt lázadók
meggyilkolták, és elmenekültek Egyiptomba. Jeremiást prófétát is magukkal vitték.
„Ó, mily elhagyottan ül a város, amely egykor tele volt néppel! Olyan, mint az özvegy, bár nagy volt a népek között. A
tartományok úrnőjét, lám, robotra fogták. Csak sír, egyre sír éjjelente, könnyei peregnek az arcán. Azok közül, akik
szerették, egy sincs, hogy vigasztalja. Barátai mind cserbenhagyták, és ellenségeivé lettek. Számkivetésbe került Júda,
alávetve elnyomásnak, nehéz szolgaságnak. A pogány népek között lakik, s nem talál nyugalmat. Üldözői mind utolérték,
ott, ahol nem volt menekvése. A Sionra vivő utak gyászolnak, mert nincs, aki ünnepelni jönne. – Emlékezz, Uram, arra, ami
velünk történt, nézz le ránk és vedd tekintetbe gyalázatunkat! Örökrészünk idegenek kezére került, házainkat mások
birtokolják. Apátlan árvák lettünk; az anyák olyanok, mint az özvegyek. Saját vizünket pénzért isszuk, és meg kell fizetnünk
a saját fánkért. Igát hordozunk nyakunkon; üldöznek bennünket; már a végünket járjuk; nincsen nyugalmunk. Egyiptom felé
nyújtottuk ki kezünket, és Asszíria felé, hogy kenyérhez jussunk. Atyáink vétkeztek, mi viseljük vétkeik terhét. – Eltűnt
szívünkből a vidámság; gyászra fordult a körtáncunk. Jaj nekünk, mert vétkeztünk! Ezért oly szomorú a szívünk, ezért
borítja könnyfátyol a szemünk. Mert elpusztult a Sion hegye, sakálok tanyáznak rajta. De te, Uram, mindörökre
megmaradsz, királyi trónusod nemzedékről nemzedékre. Miért feledkeznél meg rólunk mindörökre? Téríts magadhoz
minket, Uram, és mi megtérünk; fordítsd jóra napjainkat. Vagy tán végképp elvetettél minket? (Siral 1,1-4; – 5,1-7; 5,15-22)

Szempontok az új anyaghoz
Az Úr prófétái közül Jeremiás szenvedett a legtöbbet. Jeremiás íródeákjának,
Báruknak diktálta le azokat a szavakat, melyeket az Úr hozzá intézett. A király és a
főemberek nem vették komolyan, nem hallgattak rá. Kigúnyolták, kalodába zárták,
megverték, börtönbe vetették. Cidkija király titokban kihallgatta, akinek megjövendölte,
hogy Babilon királyának kezére kerül, de a próféta figyelmeztette őt, nem hallgatott rá.
Az Úr úgy bánik népével, mint a fazekas az agyaggal. Úgy alakítja, formázza a
népét, mint a fazekas az agyagból készült edényeket. A nép azonban elfordult az
Istentől, bálványokat kezdett imádni, ezért az Úr Jeremiás által figyelmeztette. A
Jeremiás által összetört korsóval ezt üzeni népének: Így töröm össze ezt a népet és ezt
a várost, amint ezt a cserépkorsót, amit nem lehet többé összeragasztani.
Egy másik alkalommal az Úr szavára faigát vett a nyakába, melyet ugyan Hananja, a
király embere összetört. Ezután a próféta vasigát ígért, melyet nem lehet összetörni.
Szavai beteljesedtek, Hananja még abban az évben meghalt, Babilon királya elfoglalta
és lerombolta Jeruzsálemet, a népet pedig fogságba hurcolta.
Az elfoglalt, kifosztott és lerombolt város falai közt járkálva siratja az elpusztított
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várost. A nép az ellenség kezére került, és senki nem sietett megmentésére. Az
elnyomók mulattak a pusztulásán.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Jeremiás próféta jelképes cselekedete: összetöri a
cserépkorsót. A lecke végén a megsiratott város mai képe látható.
Hittanfüzetbe

24. óra
17. Jeremiás próféta, – Jeremiás siralmai
Akit az Úr szolgálatára meghív, azt nem a kényelmes életre választja ki!
Az Úr prófétáinak mindig nehéz sorsa volt.




(dátum)



25. óra: 18. Ezekiel próféta látomásai –
Látomás a csontmezőről
Bibliai forrás
Ezekiel próféta könyve.
Nevelési cél
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy!
Oktatási cél
Ezekiel próféta.
Az új anyag feldolgozása
Ezekiel próféta szerepe, jelentősége
Ezekiel prófétát az első elhurcoláskor vitték fogságba, ahol látomásban szólította
meg az Úr. Tanította a fogságban élőket, megjövendölte nemcsak Jeruzsálem teljes
pusztulását, hanem a fogságból való későbbi szabadulást is.
Amikor a száműzöttek között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomás tanúja voltam, Jojachin király
száműzetésének 5. esztendejében, az Úr szózatot intézett Ezekiel paphoz a káldeusok földjén, a Kebár folyó mellett. Ott
fölöttem volt az Úr keze. Ezt láttam: észak felől forgószél támadt és nagy felhő. Fényesség vette körül, tűz, amelyből
villámok törtek elő. A belsejében, a tűz közepében valami fénylett, mint az érc. – Az égboltozat fölött pedig mintha zafírkő
lett volna, olyan, mint egy trón, ezen a trónfélén meg fenn, a magasban egy emberhez hasonló lény. Láttam: fénylett, mint
az érc, s mintha tűz vette volna körül. Attól fölfelé, ami a derekának látszott, s attól lefelé, ami a derekának látszott, olyasmit
láttam, mint a tűz, és körülötte fényességet. Olyan volt, mint a szivárvány. Ilyennek látszott az Úr dicsőségének jelenése.
Láttam, s arccal a földre borultam, és valakinek a hangját is hallottam, aki beszélt. (Ez 1,1-4; – 1,26-28)
Az Úr szózatot intézett hozzám: „Emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek. Ha hallod ajkamról a szót, figyelmeztesd
őket a nevemben. Ha azt mondom a gonosznak: Meghalsz, s te nem figyelmezteted, nem beszélsz neki, hogy letérítsd a
gonoszt gonosz útjáról, hogy így életben maradjon, a gonosz meghal a bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha
azonban figyelmezteted a gonoszt, és mégsem szakít gonoszságával és gonosz útjával, akkor meghal a bűne miatt, te
ellenben megmented életedet… Ha azonban figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék, és nem is vétkezik, akkor életben
marad, mert figyelmeztetted, s te is megmented életedet.” (Ez 3,16-21)

Az Úr dicsőségének látomása, aki új szívet ad majd népének. A próféta
jövendöléseiben egy-egy részlet az Úr igazságosságáról és irgalmáról szóló tanítás.
Ezért mondd meg nekik: Igen, elküldtem őket messzire, a népek közé, szétszórtam őket idegen országokba… Ezt mondja
az Úr, az Isten: „Összegyűjtelek benneteket a népek közül, egybegyűjtelek minden országból, ahová szétszóródtatok, és
nektek adom Izrael földjét… Akkor egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükből a kőszívet, és hússzívet adok
nekik, hogy törvényeim szerint éljenek, tartsák szem előtt parancsaimat, és teljesítsék őket. Akkor a népem lesznek, én
meg az Istenük leszek… Akkor a kerubok szárnya fölött ott volt Izrael Istenének dicsősége. Az Úr dicsősége fölemelkedett,
elhagyta a várost… A lélek fölemelt és látomásban elvitt a káldeusokhoz, a száműzöttek közé, az Isten lelke, azután eltűnt a
látomás, amit láttam, s én mindent elmondtam a száműzötteknek, amit az Úr látnom engedett. (Ez 11,16-25)

200

Miért ismételgetitek ezt a mondást: Az apák ették a savanyú szőlőt és a fiak foga vásik el tőle? Amint igaz, hogy élek mondja az Úr, az Isten -, nem ismételgetitek többé ezt a mondást Izraelben. Nézd, minden élet az enyém: az apa élete
éppúgy az enyém, mint a fiú élete. Aki vétkezik, az hal meg! Aki igaz, megtartja a törvényt, s az igazsághoz szabja tetteit, a
törvényeimhez igazodik és hűségesen megtartja parancsaimat, az ilyen ember igaz, és biztosan életben marad. (Ez 18,2-9)
Ezt mondja az Úr, az Isten: Amikor majd összegyűjtöm Izrael házát a népek közül, ahová szétszóródott, akkor
megmutatom rajtuk a népek szeme láttára, hogy szent vagyok. Azon a földön laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak
adtam. Biztonságban élnek majd ott, házakat építenek, szőlőt telepítenek. Békességben élnek, míg végrehajtom az ítéletet
a körülötte lakókon, akik megvetették. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr az ő Istenük vagyok. (Ez 28,2526)
Mondd meg nekik: „Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr, az Isten -, nem lelem kedvemet az istentelen halálában. Inkább
annak örülök, ha az istentelen letér útjáról és él. Térjetek meg, térjetek le gonosz utatokról! (Ez 33,11)
Emberfia, jövendölj, Izrael pásztorairól, jövendölj és mondd meg nekik: Ti pásztorok, ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj Izrael
pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük? A tejet felhasználtátok eledelül, a
gyapjút ruházatul, a kövér állatokat levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem gyámolítottátok, a beteget nem
gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Nem mentetek utána az eltévelyedettnek, nem kerestétek meg az elveszettet.
Durván és kegyetlenül hatalmaskodtatok fölöttük. Így aztán szétszéledtek juhaim, mert nem volt pásztoruk, és a mezei
vadak zsákmányává lettek és szétszéledtek. (Ez 34,2-5)

Látomás a csontmezőről.
Az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezettek, tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen
ki voltak száradva. Így szólt hozzám: „Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?” Így feleltem: „Uram, Istenem, te tudod.”
Ekkor így folytatta: „Jövendölj ezekről a csontokról! Így beszélj: Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát! Ezt üzeni az Úr,
az Isten ezeknek a csontoknak: Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal és beborítlak
hússal benneteket; bőrt húzok rátok és éltető leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr.” Jövendöltem, amint a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok
egymáshoz közeledtek. Aztán láttam: ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük.
Ekkor így szólt hozzám: „Jövendölj az éltető leheletről, jövendölj, emberfia, és mondd az éltető leheletnek: Ezt mondja az
Úr, az Isten: Gyere elő a négy szél hazájából, és fújj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek.” Ekkor jövendöltem,
amint parancsolta nekem, és éltető lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg. Akkor így szólt
hozzám: Emberfia, Izrael egész háza ezek a csontok. Lám, azt mondják: „Elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk
van.” Jövendölj azért, és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézzétek, kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket
sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor
kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek
benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem - mondja az Úr. (Ez 37,1-14)

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Amikor az ember meghal, a földi életből átlép az örökkévalóságba, és Isten megítéli őt. A halál utáni ítéletet különítéletnek
nevezzük. A mennyország, vagyis az üdvösség részesedés Isten boldog, örök életében. A világ végén bekövetkező ítéletet
utolsó ítéletnek nevezzük.

Szempontok az új anyaghoz
A babiloni számkivetettség fordulatot hozott Izrael vallási életében. Mivel nem volt templomuk, ahol
áldozatot lehetett bemutatni, egy-egy alkalmas helyen összejöttek istentiszteletre. Az erre a célra
kialakított helyeket nevezzük zsinagógának, ahol közösségben olvasták a Szentírást, imádkoztak,
zsoltárokat énekeltek. Az Úrban, az egyetlen Istenben való közös hit összekovácsolta őket a
fogságban. Úgy gondolták, Jahve magára hagyta népét. A próféták tartották bennük a lelket, hogy a
fogságban is bízzanak az Úr irgalmasságában, és maradjanak hűségesek hozzá.
A próféták tudták, hogy felelősek a népért, figyelmeztetni kell a bűnösöket a megtérésre, mert ha
ezt elmulasztják, akkor ők is felelősek bűneikért. A prófétai jövendölésekből azt is megtanulhatjuk,
hogy felelősek vagyunk tetteinkért Isten előtt, aki igazságos és irgalmas, aki nem akarja a bűnös
halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Ezekiel próféta látomása a csontmezőről.
Bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, soha nem szabad feladni a reményt. Segíts magadon, az
Isten is megsegít! Vagyis tegyük meg mindazt, amit képességeink szerint meg tudunk tenni, a
többihez pedig kérjük az Isten segítségét.
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Hittanfüzetbe

25. óra
(dátum)
18. Ezekiel próféta látomásai – Látomás a csontmezőről
Az Úr soha nem hagy magunkra minket, Ő még a holtaknak is új életet tud adni!






26. óra: 19. Dániel és három társa – A tüzes kemencében
– A bálványok leleplezése
Bibliai forrás
Dániel próféta könyve
Nevelési cél
Gyakoroljuk az önfegyelmet!
Oktatási cél
A három ifjú hűsége.
Az új anyag feldolgozása
Dániel és három társa
Dán 1,3-20. Dániel és három társa a babiloni fogságban is megtartja a mózesi
törvényeket. Amikor a király elé vezetik őket kiderül, hogy mennyire jártasak lettek
minden bölcsességben, tudományban és írásban, így a király szolgálatába lépnek.
(Dán 2,1-46. A király álmot látott egy hatalmas szoborról, de senki nem tudta megfejteni. Akkor a király Dánielt hivatta, aki
megfejtette a király álmát. Ekkor a király Bábel kormányzójává tette. )

A tüzes kemencében
Dán 3,1-33. A király egy aranyszobrot készíttetett, de Dániel és három társa nem volt
hajlandó azt imádni, ezért tüzes kemencébe vetették őket. Amikor ott sértetlenek
maradtak, a király elismerte hogy az Úr az egyetlen Isten.
(Dán 4,1-34. Nabukednázer király ismét álmot látott, amit Dániel megfejtett. )

Dán 5,1 Utóda Baltazár király kicsapongó lakomát rendezett. Majd írás jelent meg a
falon, amit csak Dániel tudott elolvasni és megfejteni. Az írás beteljesedett, a királyt
megölték, országát elfoglalták, Dárius lett az új király. )
Dán 6,1-29. Dánielt az új király is meghagyta tisztségében, ezért akik áskálódtak
ellene, elérték, hogy a király olyan rendeletet adott ki, amellyel megtiltotta, hogy a
királyon kívül máshoz folyamodjanak. Dániel ennek ellenére továbbra is rendszeresen
imádkozott. Ellenfelei meglesték, és a királynál bevádolva az oroszlánok veremébe
dobták. Dánielt azonban az Úr megmentette.
A bálványok leleplezése
(Dán 13,1-64. Zsuzsannát egy gazdag férfi feleségül vette. Amikor két gonosz bíró csábításának ellenállt, ők hamisan
tanúskodva házasságtöréssel vádolták meg Zsuzsannát. Mielőtt azonban elítélhették volna, Dániel közbelépett, a két bíróra
rábizonyította hazugságát, ezért őket végezték ki Zsuzsanna helyett. )

Dán 15,1-22. Kürosz király Dániellel Bél nevű bálványukról vitázott, hogy az élő, aki
elfogyasztja a neki feláldozott ételt. Dániel azonban Bél papjainak titkos bejáratát
megtalálva leleplezte a csalást.
(Dán 14,23-42. Dánielt ismét oroszlánok barlangjába vetették, mert istenként tisztelt kígyójukkal megetetett egy szurokból
és hájból készített pogácsát, amelytől az szétpukkadt. Az Úr megmentette Dánielt, akit az oroszlánok nem bántottak. )

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk benne, és mindenekfölött szeressük őt. A
hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és elfogadjuk a tőle kapott
kinyilatkoztatást. A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja az örök
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üdvösséget, és mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges. A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent önmagáért és
mindenki mást Istenért szeretünk.
Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük. Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai szerint teljesítjük
kötelességeinket. Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád. Nem szabad
engedelmeskednünk azoknak, akik olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellenkezik. Akkor szeretjük Istent
mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.

Szempontok az új anyaghoz
A Dániellel történt csodálatos események elbeszélése és leírása arra tanít, hogy az
Úr mindig megsegíti azokat, akik kitartanak mellette, készek érte áldozatot vállalni.
Dánielt és három társát a babiloni királyok szolgálatukba fogadták, mert Isten különös
tehetséggel áldotta meg őket, így jártasak lettek minden tudományban és írásban, és
azok megfejtésében. Ők vállalták a szolgálatot, de hitükhöz, a mózesi törvények
megtartásához minden fenyegetés ellenére hűségesek maradtak. Bátor tanúságtételük
a királyokat is arra késztette, hogy tiszteljék Dániel Istenét: „Mert ő az élő Isten, aki
örökké megmarad. Királyságának nem lesz vége, és uralma örökké tart. Megment és
megszabadít, jeleket és csodákat visz végbe az égen és a földön.”
Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Dánielt és három társát bemutatják a királynak.
Qumránban Dániel könyvének azokat a részeit is megtalálták, amelyeket addig csak
a görög fordításokból ismertünk.
Hitünk napjainkban is sok veszélynek van kitéve. Nem mindegy kik a barátaink, hogyan
gondolkodnak az élet nagy kérdéseiről.

Hittanfüzetbe

26. óra
(dátum)
19. Dániel és három társa – A tüzes kemencében – A bálványok leleplezése
Hitünket semmilyen körülmények között sem szabad megtagadni!
Isten hitére és szeretetére életünk példájával kell elvezetni embertársainkat!






27. óra: 20. Az Istent dicsőítő zsoltárok
– Messiási jövendölések a zsoltárokban
Bibliai forrás
A Zsoltárok könyve
Nevelési cél
Istent dicsérő szavainkat, énekeinket mindennapi keresztény életünk tegye hitelessé!
Oktatási cél
Ismerjük meg a zsoltárokat
Az új anyag feldolgozása
A zsoltárok énekelhető imádságok
A zsoltár vallásos tartalmú ősi dal vagy költemény, amelyben az ember Istenhez
szóló gondolatait, érzelmeit fejezi ki. A zsoltárok többsége Istent dicsőíti, emlékezve az
Úr jóságára, melyet népe iránt tanúsított. A zsoltárok egy része kérő imádság, ezek közt
a legfontosabbak a bűnbánati zsoltárok. Sok zsoltárban találunk egy-egy olyan részletet,
amely az eljövendő Messiásra vonatkozó jövendölést tartalmaz.
Istent dicsőítő zsoltárok
Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. A nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a
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hírt az éjnek. Nem beszéd ez, nem szó, hang nem hallható, a hír mégis terjed, szerte a világon, a szózat elhangzik a föld
határáig. (Zsolt 19,2-5)
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene mindörökkön-örökké! (Zsolt 41,14)
Neve áldott lesz mindörökre, neve fennmarad, ameddig csak világít a nap. Benne áldást nyer minden törzs a földön,
boldognak hirdetik mind a népek. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki egyedül vitt véghez csodát; áldott legyen örökre
fönséges neve, az egész föld legyen dicsőségével telve! (Zsolt 72,17-19)
Magasztaljátok, ti szolgái az Úrnak, magasztaljátok az Úr nevét! Az Úr neve áldott most és mindörökké! Napkeltétől
napnyugtáig dicsőítsék az Úr nevét! Fönséges az Úr minden nép fölött, dicsősége felülmúlja az egeket. Ki olyan, mint az Úr,
a mi Istenünk, aki a magasságban trónol, aki letekint az égre és a földre? A gyengét fölemeli a porból, a nyomorultat
fölsegíti megvetettségéből. Előkelők közt ad neki helyet, népének legjobbjai közt. A magtalannak helyet ad a házban, hogy
mint anya örüljön gyermekeinek. (Zsolt 113,1-9)
Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget! Miért mondogatják a pogányok: „Hol van hát
Istenünk?” Istenünk az égben és a földön mindent végbevitt, amit csak akart. De az ő bálványaik csak arany és ezüst,
emberi kéznek művei. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk,
de nem éreznek, van kezük, de nem markolnak, van lábuk, de nem mozdulnak, és torkukon nem jön ki a szó. Ilyenek azok
is, akik csinálták őket, s mindnyájan, akik bennük bíznak. De Izrael háza az Úrban bízik. Az Úr gondol velünk - ő adja ránk
áldását! Áldja meg azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat egyaránt! Áldjon meg benneteket az Úr, aki az eget
és a földet teremtette! Nem a halottak dicsőítik az Urat, nem az, aki leszáll a csendességbe. Hanem mi élők, mi dicsérjük az
Urat, ma és mindenkor. (Zsolt 115,1-18)

Bűnbánati zsoltárok
Könyörül rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat! Mosd le
bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől! Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül teellened
vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben… Te az igaz
szívben leled örömöd - taníts meg hát a bölcsesség titkára! Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál
fehérebb leszek! Fordítsd el arcod bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat! Teremts új szívet belém, s éleszd fel
bennem újra az erős lelkületet, és szent lelkedet ne vond meg tőlem! … Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja
dicsőségedet… Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg. (Zsolt 51,3-19)
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Uram, halld meg a szavam! Füled figyeljen fel könyörgő szavamra! Ha számon tartod
a vétkeket, ki állhat meg akkor színed előtt, Uram? Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged. Remélek az
Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt, várja Izrael az Urat.
Mert az Úrnál az irgalom és bőséges nála a megváltás. Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől. (Zsolt 130,1-8)

Messiási jövendölések a zsoltárokban
A Messiás fel fog támadni!
Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem s testem is
békében fog majd nyugodni. Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Az élet
útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. (Zsolt 16, 8-11)
Dicsőítlek, Uram, mivel megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, s
te meggyógyítottál, Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, megmentettél attól, hogy a sírba szálljak. Ti, akik szeretitek,
dicsőítsétek az Urat, magasztaljátok szent emlékét! (Zsolt 30,2-5)

Zsoltár, amit a keresztre feszített Jézus imádkozott:
Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos énekemtől? …„Torkom kiszáradt,
mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s gonosztevőknek serege zár körül. Kezemet
és lábamat összekötözték és a halál porába fektettek. Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak,
elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.” (Zsolt 22,1.16-19)

A barátja árulja el a Messiást!
Mind, akik gyűlölnek, együtt suttognak ellenem, ártó gondolatokat forgatnak fejükben. Béliál csapása érte utol, ezért
fekszik itt, s nem is kel fel többé. Még a barátom is, akiben megbíztam, aki együtt ette kenyeremet velem, az is ellenem
emelte a sarkát. (Zsolt 418-10)
Igen, szeretnék elfutni messze innét, kedvem szerint a pusztában laknék… Hiszen a városban csak viszályt és erőszakot
látok. Belsejében álnokság lakik, az utcákon nem szűnik a zsarolás és csalás. Ha csak ellenségem gyalázna, azt még
elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl, elbújnék előle. De te voltál az, aki társam vagy, te lettél ellenségem,
akiben megbíztam, akivel az Isten házában bensőséges barátságra léptem. (Zsolt 55,8-15)
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Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A bűn Isten szeretetének elutasítása. Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
Gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával követünk el bűnt. Nem minden bűn egyenlő, mert vannak
halálos és bocsánatos bűnök. Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten
parancsának. A halálos bűnnel elveszítjük a kegyelmi életet, vagyis a megszentelő kegyelmet.
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát,
és kiengesztelődünk az Egyházzal. A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a
megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. Feltétlenül gyónni kell legalább évente
egyszer, ha halálos pedig bűnt követtünk el, akkor minél előbb. Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban az
irgalmas Istennel találkozunk, aki nemcsak a bűnt törli el, hanem szeretetében is megerősít.

Szempontok az új anyaghoz
Az egész Bibliában találunk zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében 150, ismert és
ismeretlen szerzőktől való, különböző időben írt, hosszabb és rövidebb zsoltárt találunk.
Ezeket a zsoltárokat imádkozták a zsinagógákban, és az apostolok korától kezdve a
keresztények is. A szentmisében az olvasmányok után is zsoltárokat éneklünk.
A régebbi kiadványokban a zsoltárok egy részének sorszáma egy jeggyel kisebb.
Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Zsoltározás lantkísérettel.
A zsoltárok nagy részét Dávid királynak tulajdonítjuk. Egyik legismertebb bűnbánati zsoltár az 51.
zsoltár, amit Dávid király imádkozott, miután Nátán próféta szembesítette őt vétkével.
A zsoltározás lett a remeték és szerzetesek közös imádsága. A zsoltározás ma is az Egyház
közös imádsága, a papok részére készített zsolozsmáskönyvekben több hétre elosztva találjuk meg
a 150 zsoltárt.

Hittanfüzetbe

27. óra
(dátum)
20. Az Istent dicsőítő zsoltárok Messiási jövendölések a zsoltárokban
Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne! Istenem vagy, hálát adok
neked, Istenem, hálaénekkel dicsőítlek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma
örökké tart. (Zsolt 118,24-29)






28. óra: 21. A bölcsek tanítása –
Az igazán bölcs ember nem babonás
Bibliai forrás
Római levél, Bölcsesség könyve
Nevelési cél
Hódolattal csodáljuk meg a világ teremtő Urát!
Oktatási cél
Isten alkotásaiból felismerhető.
Az új anyag feldolgozása
Az ószövetségi Szentírásban találjuk az un. bölcsességi könyveket is.
Ezek a könyvek: Jób könyve, a Példabeszédek könyve, a Prédikátor könyve, Jézus
Sirák fiának könyve és a Bölcsesség könyve.
A bölcsesség könyveihez hasonló írásokat más keleti népek irodalmi hagyatékában is találunk. Az
ember sorsáról szólnak, a szenvedésről és az élet más kérdéseiről, nem filozófiai okoskodással,
hanem emberi tapasztalatok elmondásával. A választott nép még nem ismerhette a teljes

205

kinyilatkoztatást, így az élet kérdéseire is emberi válaszokat adtak, de ezek mögött azért
megtalálható az egyetlen Istenben való hit, aki nemcsak hatalmas, hanem irgalmas is.
Honnan is származik tehát a bölcsesség, és az értelemnek hol a lelőhelye? Fátyol takarja minden élő elől, el van rejtve az
ég madarai előtt. Maga az alvilág és a halál is vallja: mi csak hallomásból tudunk róla. Egyedül az Isten ismer hozzá utat,
egyedül ő tudja, hol a lelőhelye… Az embernek akkor csupán ennyit mondott: „Az Isten félelme, lásd, ez a bölcsesség, az
okosság meg: kerülni a bűnt.” (Jób 28,20-28)
A bűnös életútja ki van kövezve, de az út vége az alvilág mélysége. Ura érzékeinek, aki megtartja a törvényt, a teljes
bölcsesség az Isten félelme. (Sir 21,10-11)
A bölcs mint melléknév nagy tudású, tapasztalt, megfontolt és érett ítélőképességű embert jelent, aki okos, higgadt és
rugalmas. A bölcsesség józanságot jelent. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az az ember bizonyul bölcs embernek, akinek a
véleménye, az ítélete kiállja az idő próbáját. A bölcs ember döntésének alapja nem a pillanatnyi érdeke, hanem életének
végső célja, amiért érdemes élni, akár egész életünket feláldozni.

Ezzel közelítjük meg a bölcsesség keresztény fogalmát: az a bölcs ember, aki képes
a földi dolgokat az örök élet szempontjából megfontolni, és az „Isten szemével” nézni
ezt a földi világot. A bölcsesség, mint a Szentlélek ajándéka, megtanít arra, hogy Isten a
legnagyobb jó, az igazi boldogság forrása.
Az igazán bölcs ember nem babonás
A világ teremtő Ura alkotásaiból felismerhető.
A tudomány-történelem bemutatja, hogy az emberi gondolkodás, a filozófia és a világról alkotott képünk milyen fejlődésen
ment keresztül emberi ismereteink gyarapodásával. Mai tudományos ismereteink alapja az emberi kíváncsiság, amely a
világ dolgainak és eseményeinek egyre alaposabb megfigyelésére készteti ma is a tudós embereket. Csak a félművelt
emberek gondolják azt, hogy ők már mindent tudnak, mindenhez értenek. A kutató tudósok tudják, hogy minél több új
ismeretet szerzünk erről a világról, annál több újabb és újabb kérdés merül fel bennünk. Ezt fogalmazta meg már Einstein is,
amikor azt írta: „Minden természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú vallási érzésnek, mert nem
képzelheti azt, hogy azokat a rendkívül finom összefüggéseket (törvényeket), amelyeket felfedez, elsőnek ő gondolta el. A
felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan magasabb rendű értelem nyilatkoztatja ki magát.”

Az Ókori választott nép csodálatos hitvallását a Bölcsesség könyvében találhatjuk:
„Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem
tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet vagy az iramló
levegőt, a csillagok körét, a hatalmas vizet vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben
isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb a parancsolójuk. Mert a
szépség szerzője teremtette őket. Ha megcsodálták erejüket és hatásukat, ebből arra kellett volna következtetniük, hogy
mennyivel hatalmasabb a teremtőjük. Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet
ismerni teremtőjüket. De ezek még csak csekély szemrehányást érdemelnek. Mert talán csak eltévednek, amikor valójában
Istent keresik és akarják megtalálni. Teremtményei közt élnek és igyekeznek a mélyükre hatolni, s amit szépnek látnak,
annak látványa megejti őket. Még sincs mentségük ezeknek sem. Ha egyszer olyan nagy szellemi készségük volt, hogy át
tudták kutatni a világot, honnét van, hogy nem találták meg előbb ennek urát?” (Bölcs 13,1-9)
Berzsenyi Dániel hitvalló verse, Fohászkodás: „Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet.”

Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és
meghívott az örök életre. Isten hívására mindnyájunknak szabad, személyes döntéssel
kell válaszolnia. Nem elég értelemmel belátnunk, hogy a világnak van egy teremtő Ura,
hanem arra is késznek kell lennünk, hogy elfogadjuk őt legfőbb Urunknak, akinek
akaratát teljesítenünk kell.
A bálványok nem istenek.
A választott nép tanítói kigúnyolták a babonás embereket. Erre példát találunk a
bölcsesség könyvében:
„De boldogtalanok voltak és holt dolgokba vetették reményüket, akik emberi kéz műveit nevezték isteneknek; aranyat,
ezüstöt, műtárgyakat, állati alakokat vagy haszontalan köveket, régi idők keze munkáját. Ha a favágó alkalmas törzset vág
ki, körös-körül lefejti egész kérgét és szakszerűen megmunkálja, alkalmas eszközt csinál belőle, mindennapi használatra. A
munkája közben keletkezett hulladékot arra használja, hogy elkészítse ételét és jóllakjék. Ami pedig megmarad belőle, mert
semmire sem alkalmas, görbe és göcsörtös fa, azt fogja, s üres óráit kihasználva faragja, aztán a pihenéskor szokásos
gondossággal valamiféle formát ad neki. Ember képmására faragja, vagy valamely egészen közönséges állathoz teszi
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hasonlóvá. Aztán bevonja agyaggal, felületét bekeni piros festékkel és befest rajta minden foltot. Majd megfelelő házikót
készít neki, a falra illeszti, és szeggel odaerősíti. Így gondoskodik róla, hogy le ne essék. Mert tudja, hogy nem tud magán
segíteni, hiszen csak kép, és támasztékra szorul. Amikor meg imádkozni akar vagyonáért, feleségéért és gyermekeiért,
akkor nem restell az élettelen dologhoz szólni. Az erőtlenhez könyörög egészségéért. A holthoz esedezik életért, a
tehetetlenhez fordul segítségért, szerencsés utat kér attól, ami lábát sem tudja mozdítani. Keresetéhez, munkájához,
mestersége sikeréhez attól kér erőt, aminek keze erőtlen.” (Bölcs 13,10-19. – Vö. Jer 10,3-14)
„Az ő bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéznek művei. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak,
van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem éreznek, van kezük, de nem markolnak, van lábuk, de nem mozdulnak, és
torkukon nem jön ki a szó. Ilyenek azok is, akik csinálták őket, s mindnyájan, akik bennük bíznak.” (Zsolt 115, 4-8)
Már Arisztotelesz és más nagy ókori gondolkodók sem hittek a pogány istenségekben, ezért ateistáknak tartották őket. Ő
azonban rájött arra, hogy ennek a mindenkor változó, mozgó világnak kell lennie egy első mozgatójának, de ő még nem
jutott el a teremtő Isten fogalmáig. Érdekes felfedezése volt a tudományos kutatásoknak, hogy a régi primitív népek szinte
kivétel nélkül egyistenhívők voltak, akkor is, ha téves fogalmakat alkottak róla.
A babonaság a többisten-hívő népek körében terjedt el a leginkább, és minden tudományosság ellenére a mai világban is
vannak emberek, akik ilyen hiedelmekben hisznek. Tenyér és csillagjósok, és értelmetlen babonás szokásokkal ma is
általában a nem hívő emberek, illetve félművelt hívő emberek életében találkozhatunk, akik egyes jelenségeknek és
tárgyaknak olyan erőt tulajdonítanak, amellyel természettudományos ismereteink birtokában nem is lehetségesek.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük. Bálványimádónak
azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád. Ateistának azt nevezzük, aki azt vallja, hogy nincs Isten.
Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak olyan erőt tulajdonít, amelyet Isten nem adott neki.

Szempontok az új anyaghoz
A fenti idézetek csak egy szemléltető válogatás a bölcsességi könyvek tanításából.
Ha megismerjük az ókori emberek világát, gondolkodásmódját és a világról alkotott
képét, akkor beláthatjuk, hogy nem az ismeretek bősége teszi bölccsé az embereket,
hanem az, hogy képesek felismerni Istent, aki életünknek értelmet és célt ad. A
bölcsességi könyvekben láthatjuk, hogy a csupán az emberi észre támaszkodó
bölcsesség nem ad kielégítő, megnyugtató választ az élet kérdéseire. Isten kegyelme
nélkül ebben a földi életben minden emberi törekvés hiábavalónak bizonyul. Életünk
igazi értelmét az evangéliumokban, az Úr Jézus tanításában találjuk meg.
Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Az ókori világképet bemutató ábra.
Tudatában kell lennünk, hogy senkit sem lehet hitre kényszeríteni, hiszen akaratunk
szabadságát semmilyen érveléssel sem lehet elvenni. Meggyőződésünk, hogy Isten
létében való hitünket emberi értelmünkkel is meglapozhatjuk, mégsem ezért hiszünk,
hanem azért, mert Jézus Krisztusban megismertük Isten szeretetét. Észérvekkel meg
tudjuk védeni hitünk alapjait, történelmileg igazolni tudjuk, hogy Jézus valóságos
történelmi személy, akinek feltámadását Egyházunk kétezer-éves tanúságtétele
bizonyítja. Ennek a tanúságtevő Egyháznak kell nekünk is öntudatos tagjaivá lennünk,
akik embertársaink felé közvetítjük Istenünk irgalmas jóságát.
Hittanfüzetbe

28. óra
(dátum)
21. A bölcsek tanítása – Az igazán bölcs ember nem babonás
Istent a teremtett világból értelmünkkel ismerhetjük fel.
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29. óra: 22. Tanító történetek az ószövetségi Szentírásban –
A béketűrő Jób
Bibliai forrás
Apostoli levelek. – Jób könyve.
Nevelési cél
Fogadjuk el életünk keresztjét!
Oktatási cél
A szenvedés nem büntetés, hanem alkalom Isten szeretetének viszonzására.
Az új anyag feldolgozása
A tanító történetek
Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk
megőrzésére. (Róm 15,4)
„Te tarts ki abban, amit tanultál és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a
Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged. Minden Istentől
sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és
minden jócselekedetre kész legyen.” (2Tim 3,14-17)
Ezenkívül birtokában vagyunk a megbízható prófétai jövendöléseknek is. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben
világító mécsre, amíg fel nem virrad a nappal, és a hajnalcsillag fel nem kél szívetekben. Mindenekelőtt azt értsétek meg,
hogy az Írásnak egyetlen jövendölése sem származik egyéni értelmezésből. Emberi elhatározásból ugyanis sohasem
született jövendölés, hanem a Szentlélektől sugallva Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak. (2Pét 1,19-21)

Amikor az apostolok leveleiket írták, akkor az Írás az ószövetségi iratokat jelentette.
Nyilvánvaló, hogy nekünk ezeket az ószövetségi könyveket az Úr Jézus tanításának
fényében kell értelmeznünk.
A béketűrő Jób
Jób könyvének első fejezetéből nyilvánvaló, hogy ez az írás nem egy megtörtént esetet beszél el,
hanem tanító céllal készült példázat, Isten igazságosságáról, a szenvedés értelméről. Jób könyve
arra tanít, hogy az embernek meg kell hajolnia Isten végtelen bölcsessége előtt.

Jób 1,1-2,13. Jób könyvének kerettörténete: az Úr megengedi, hogy a gonoszlélek
próbára tegye az istenfélő Jób hűségét. A szenvedő Jóbbal vitázók szerint Jób saját
bűnei miatt szenved, ő bár méltatlankodik szenvedése miatt, de kitart ártatlansága
mellett. Végül az Úr megvédi Jóbot és bőségesen megjutalmazza.
Jób béketűrésre intő szavai:
„Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!”
Mindezek ellenére nem vétkezett Jób, és nem szólt dőreséget Isten ellen. (Jó 1,21-22) – Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből,
miért ne fogadnánk el a rosszat is?” Mindamellett nem vétkezett Jób az ajkával. (Jó 2,10)

Jób 3,1-37,24. Jób barátai nem vigasztalják, hanem felelőssé teszik őt szenvedései
miatt. A vita alapja a szenvedés értelme. A választott nép vallotta, hogy a világot a
végtelenül bölcs és igazságos Isten kormányozza. Elképzelésük szerint a bölcsesség és
az igazságosság jóléthez vezet, míg az oktalanság és a gonoszság romlásba dönt.
Mivel ennek az elképzelésnek a tapasztalat sokszor ellentmond, ezért merül fel az örök
kérdés, miért kell mégis az istenfélő embereknek szenvedniük.
Jób 38,1-42,17. Az Úr szól a vitatkozókhoz. Jób kiállta a próbát.
Akkor az Úr Jóbhoz fordult, s így szólt: A Mindenhatóval pörlekedő meghajol-e vajon? Aki Istent akarja bírálni, feleljen!
Ekkor Jób felelt az Úrnak és így szólt: Nézd, parányi vagyok. Mit feleljek neked? A számra teszem a kezem. Egyszer
beszéltem, de többé nem teszem, vagy másodszor is, de folytatása nem lesz. (Jób 40,1-5)
Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen…
Hallgass meg hát, kérlek! Beszélni szeretnék! Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak.
Ezért visszavonok mindent és megbánok! (Jób 42,1-6)

Jób könyvének végén Isten igazságot szolgáltat Jóbnak, amint mi az újszövetség
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fényében az utolsó ítéletről valljuk, hogy
Az ítélet napja a szeretet és az igazságosság győzelmének napja lesz. Nyilvánvalóvá lesz Isten terveinek bölcsessége,
irgalmas jósága és gondviselő szeretete, melyet sokszor nem értettünk meg földi életünkben. Akkor lelepleződik a gonoszok
gonoszsága is, és beteljesül sorsuk, elnyerik méltó büntetésüket. Jézus követőin pedig végleg beteljesedik a nyolc
boldogság tanítása (Mt 5,3-12.), mindnyájan boldogok lesznek, s bőséges jutalmat kapnak vállalt és ártatlanul elviselt
szenvedéseikért. Akkor nagy örömujjongás lesz a mennyben… (Jel 19,1-9.)

Mi a feltámadás hitének fényében valljuk, amit az apostol is ír:
Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei is Istennek, Krisztusnak
pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Az a véleményem,
hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely nyilvánvalóvá lesz rajtunk. (Róm 8,15-17)

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A sugalmazás
a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető
igazságot tévedés nélkül írják le.
Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és megajándékozzon az
üdvösséggel. Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a vele vállalt szenvedéssel részesei leszünk a
megváltás művének. Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.

Szempontok az új anyaghoz
Számunkra a Szentírás Isten üzenete az emberekhez.
Az ószövetségi Szentírásban találunk ún. történeti könyveket, amelyekben a
választott nép történetéből olvashatunk részleteket. Ezekből ismertünk meg a tanév
során néhányat. A szent íróknak az volt a céljuk, hogy az Istenbe vetett hitet és bizalmat
népük történetéből vett példákon mutassák be. Így a történetek igazi „főhőse" mindig az
Isten, aki nyilvánvalóan sokat tett népéért és az egész emberiségért. A Szentírás tanító
történeteiből a tanulságot vonjuk le.
Jób történetében megismerjük egy istenfélő ember küzdelmét az élettel, vitáját a
szenvedés értelméről. Az Úr próbára tette hitét. Ezt a próbát Jób kiállta, jutalmul az
Isten jobbra fordította a sorsát.
Jób könyve számunkra is sok megfontolandó igazságot tanít:
Sohasem a földből sarjad elő a baj, nem a szántóföldön terem a szenvedés. Az ember maga okozza a bajt, ahogy a sas
keresi a magasságot. De én azért mégis Istenhez fordulnék, ügyemet Istenem elé terjeszteném. Ő alkotja, ami nagy s
kifürkészhetetlen, csodás tetteinek se szeri, se száma… A szegénynek így reménysége támad, a gonoszság kénytelen
befogni a száját. Lám, boldog az ember, ha fenyíti az Isten, ne vesd meg azért a Mindenható feddő szavát! Ha sebet üt
rajtad, majd be is kötözi, ha szétzúz is, meggyógyít a keze… Kikutattuk ezt, és bizonnyal így van. Így hallottuk. Te is vésd
jól az eszedbe! (Jób 5,6-27)
Könyörüljetek meg rajtam, barátaim, mert utolért az Istennek keze. Miért üldöztök ti is… Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki,
följegyezné őket egy táblára! Ó, bár vasvésővel, aztán íróónnal örökre bevésnék őket a sziklába! Tudom jól, él ügyem
szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Látni
fogom, s ő a pártomon lesz, kit szemem lát, az nem lesz majd idegen, vágyódás tölti el veséimet. (Jób 19,21-27)

Földi életünk igazi értékelésére az Úr Jézus tanított meg: Az Ő szeretete és az örök
élet ígérete teszi értékessé minden ember életét. Sorskérdéseinkről, életünk értelméről
az Úr Jézus egyértelműen tanít:
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot
akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket, hogy megtérjenek. (Mt 9,913) – Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?
(Mt 16,25-26) – Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a
világnak. (Jn 3,16-17)
A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Amikor
még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább
megment minket haragjától, megmenekülünk az ő életében. (Róm 5,1-10)
Ember, ki vagy te, hogy perbe szállj az Istennel? Mondhatja-e a mű mesterének: Miért alkottál engem ilyennek? Vagy nem
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a fazekastól függ, hogy ugyanabból az anyagból egyik edényt díszesnek, a másikat közönségesnek készíti? (Róm 9,20-21)
Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek
mindenkinek, aki kérdőre von titeket reménységetekről. De ezt szerényen, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban
való tisztességes életeteket becsmérlik, rágalmaikkal szégyent valljanak. (1Pét 3,14-16)

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Jób és barátai.
A keleti ember arra gondol, amit a történet az ő számára jelent, amit tanulhat belőle.
A Szentírás ilyen leírásaiban sem az a lényeges, hogy hogyan történt, hanem az
igazság, amit Isten az ilyen esemény által közölni akart.
Tehát akár közösségben, akár egyedül olvassuk, mindig azt keressük: mit üzen nekünk az Isten?
Ezt akkor tudhatjuk meg, ha többek között ismerjük azoknak az embereknek a világát, akiknek az
üzenet először elhangzott. Ezért kívánatos, ha a Szentírás olvasásával párhuzamosan végzünk
tanulmányokat a Biblia világáról, vagy olvassuk el a Szentírásban is megtalálható magyarázatokat.
Alapvető szabálya még a Szentírást magyarázatának, hogy mindig figyelembe kell venni a
Szenthagyományt, az Egyház élő tanítását.

A 22. leckére a tanmenet szerint két órát fordítunk. Ha valamiért év végére kevés
óránk maradt, akkor a leckét egy órában kell feldolgoznunk.
Ezeknek az óráknak az anyaga arra szolgál, hogy mi is elgondolkozzunk életünk
értelmén, mindennapi életünk elkerülhetetlen szenvedésein és más bajain.

Hittanfüzetbe

29. óra
(dátum)
22. Tanító történetek az ószövetségi Szentírásban
A béketűrő Jób
A Szentírást olvasva mindig azt keressük, mit akar azzal nekünk az Isten üzenni.
Az a véleményem, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez,
mely nyilvánvalóvá lesz rajtunk.






30. óra: Tobit, Sára és Tóbiás, akiket meghallgatott az Úr
Bibliai forrás
Tóbiás könyve.
Nevelési cél
Bízzuk rá magunkat Mennyei Atyánk gondviselő szeretetére!
Oktatási cél
A házasság Isten terveiben.
Az új anyag feldolgozása
Tobit és Sára imádsága
Tób 1,1-2,14. Tobit családjával Ninivébe került fogságba. Jámbor ember volt,
megtartotta Mózes törvényeit, és amíg jól ment sora, gondoskodott a szegényekről. Mint
a király kereskedője Médiában, Rágesban Gábaelnél letétbe helyezett tíz talentum
ezüstöt. Egy halott eltemetése után az eresz alatt aludt, piszok hullott a szemébe és
megvakult. Szegénységében az Úrhoz fohászkodott:
Igazságos vagy Uram! Tetteid igazságosak, s minden utad irgalom és hűség. Te vagy a világ bírája. Jussak hát eszedbe,
Uram, tekints rám! Ne büntess bűneimért, sem tévelygéseimért, sem pedig atyám vétkeiért! … Bánj velem úgy, ahogy
neked tetszik. Parancsold meg, és elszáll a lelkem, meghalok és porrá leszek. Mert jobb meghalnom, mintsem élnem,
hiszen nagyon nagy a bánatom. Uram, várom, hogy elhatározásod megszabadít ettől a megpróbáltatástól. Hadd menjek
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már az örök hazába! Ne fordítsd el, Uram, arcodat tőlem! Mert jobb meghalni, mint élni, ha ilyen kegyetlen rossz sora van az
embernek. (Tób 3,2-6)

Tób 3,7-10. Amikor Ráguel lányát, Sárát kicsúfolták, hogy már hét férfihez is
feleségül adták, de mindegyiket meghalt, mielőtt mint házastársak, összekerültek volna.
Keserűségében így imádkozott:
Légy áldott, irgalomnak Istene! Legyen áldott a neved örökre! Dicsőítsen minden alkotásod örökkön-örökké! Uram, most
fölemeltem tekintetemet és rád szegeztem a szememet. Szólíts el erről a földről… Egyetlen lánya vagyok apámnak, s nincs
olyan sem a rokonságban, aki miatt életben kellene maradnom, hogy a felesége legyek. Hetet már elvesztettem, mi értelme
van hát az életemnek? De ha mégsem akarod elvenni az életemet, tekints rám és szánj meg: ne kelljen több gyalázatot
elviselnem. (Tób 3,11-15)

Tób 3,16-4,13. Az Úr mindkettőjük imáját meghallgatta, és elküldte Rafaelt, hogy
gyógyítsa meg mindkettőjüket: Tobit szeméről távolítsa el a fehér foltokat, hadd lássa
szemével az Isten világát, Sárát meg, Ráguel lányát adja hozzá Tobit fiához, Tóbiáshoz.
Tobit így bíztatta fiát:
Ha Istennek szolgálsz, megtérül. Vigyázz magadra, fiam, minden tettedben, és tudd mindig, mit csinálsz. Amit magadnak
nem szeretnél, azt másnak se tedd… A bölcs emberektől kérj tanácsot, és ne vess meg semmi hasznos tanácsot. Minden
időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd, hogy az egyenes úton járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek.
Egy népnek sem adatott meg a bölcsesség, hanem az Úr ad minden jót… Ha istenfélő leszel, és távol tartod magadat a
bűntől, és azt teszed, ami kedves az Úr, a te Istened szemében, akkor gazdag leszel. (Tób 4,14-20)

Tóbiás és Sára közös imádsága
Tób 4,20-8,4. Tobit szegénységében elküldte fiát, Tóbiást a letétbe helyezett pénzért.
Rafaelt, akiről nem tudta, hogy az Úr angyala, megfogadta, hogy fiát kísérje el az útra.
Útközben egy éjszakára betértek Ráguelhez. Kísérője bíztatására feleségül vette Sárát,
akivel házasságkötésük első éjszakáján együtt imádkoztak:
Áldott vagy, atyáink Istene! Áldott a te neved örökkön-örökké! Dicsőítsenek az egek és mind a teremtmények mindörökké.
Te teremtetted az embert és azt mondtad: nem jó az embernek, ha egyedül van. Alkossunk mellé hozzá hasonló
segítőtársat. Uram, én most nem rendetlen vággyal veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat
találjon és találjak én is, és együtt öregedjünk meg. (Tób 8,5-8)

Tób 8,9-12,5. Amíg a lakodalom tartott, Rafael elment és elhozta a pénzt Rágesből,
majd haza indultak. Hazaérve az angyal meggyógyította Tobitot, végül felfedte kilétét,
és így szólt:
Dicsőítsétek Istent minden élőlény előtt, és mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett. Dicsőítsétek és
magasztaljátok nevét. Mindenki előtt hirdessétek az Isten tetteit, mert méltó rá, s ne szűnjetek meg köszönetet mondani
neki. – Nem magamtól jöttem, hanem Istenünk akaratából. Ezért őt dicsőítsétek minden áldott nap, mert őt illeti a
köszönet… Dicsőítsétek ezért az Urat a földön, és adjatok hálát Istennek. (Tób 12,6. 18-20)

Tobit akkor így dicsérte az Urat:
Áldott legyen az élő Isten, mert uralma örökké tart. Mert büntet és kegyelmez… Dicsőítsétek, Izrael fiai, a pogány népek
előtt! Magasztaljátok minden élőlény előtt. Mert ő a mi Urunk, ő a mi Istenünk, ő a mi Atyánk, Isten örökkön-örökké.
Megbüntet benneteket vétkeitekért, de meg is könyörül rajtatok. Ha szívetek, lelketek mélyéből hozzá tértek, s igaz életet
éltek színe előtt, felétek fordul, és nem födi el előletek arcát. (Tób 13,2-6)

Tanítás a házaaságról
Isten terve: az emberi méltóság; Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, a
szexualitás értelme, a női egyenjogúság; – monogámia és poligámia az ókortól
napjainkig.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, aki test és lélek. Isten az embert férfinak és nőnek
teremtette. Jónak teremtette, és gyermekévé fogadta. Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot
adott nekünk, és meghívott az örök életre.
A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. A házasság szentsége
egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége. A keresztény házasság lényeges
tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és a nyitottság az élet továbbadására.
Krisztus a házastársaknak megadja azt a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel ő szereti

211

Egyházát. Az teszi boldoggá a házasságot, hogy a házastársak megszentelődnek: egymás kölcsönös szeretetével, az élet
áldozatos szolgálatával és gyermekeik nevelésével.
Azok köthetnek házasságot, akik megkeresztelkedtek és bérmálkoztak, érettek a házasságra, és felkészültek a szentség
vételére. A házasság szentségének felvételére úgy kell készülni, hogy a jegyesek kellő időben jelentkeznek plébánosuknál,
részt vesznek a jegyes-oktatáson, meggyónnak, megáldoznak, és egymásért imádkoznak.
Akkor érvényes szentség a katolikusok házasságkötése, ha a jegyesek az illetékes katolikus pap és két tanú előtt
kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni. A vegyes házasság nehézsége az, hogy a házastársak vallási
közömbösségéhez vezethet, és nehezíti a gyermekek katolikus nevelését. Akinek érvényes házassága van, még ha
polgárilag elvált, akkor sem köthet újabb szentségi házasságot.

Szempontok az új anyaghoz
Két istenfélő család küzd sajátos problémáival. Egyikük sem méltatlankodik a rájuk
telepedő gondok miatt. Tobit vaksága miatt szomorkodik, Sára nem talál házastársat
magának. Mindketten az Úrhoz fohászkodnak, és Ő meghallgatja kérésüket. Tobit Isten
embere közreműködésével visszanyeri szeme világát, Sára pedig Isten segítségével
istenfélő társra lelt.
Rafael tanítása nekünk is szól: „Dicsőítsétek Istent, és mondjatok neki köszönetet azért, amit
veletek tett. Mindenki előtt hirdessétek az Isten tetteit, ne szűnjetek meg köszönetet mondani neki.”
(Tób 12,6)

Gondokkal, problémákkal mindannyian találkozunk. Ezeket mindenki világnézetének
megfelelően kezeli. Vannak, akik Istent okolják a csapásokért, problémákért. A hívő
ember bizalommal fordul Istenhez. Az Isten minden kérésünket teljesíti, ha az a mi
üdvösségünkre válik. Ha bizalommal fordulunk feléje, azt se felejtsük el hozzátenni, amit
Jézus tanított: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy
én akarom, hanem ahogyan te!” (Mt 26,39)
Tóbiás könyve elsősorban a jámbor, imádkozó emberek Istenbe vetett bizalmáról
szól, ugyanakkor jó alkalom arra, hogy az Isten terve szerinti házasságról beszéljünk. A
mai világban még a hívő keresztény emberek is sokszor tévesen vélekednek a
házasságról és a szexualitásról, ezért kell ezekről a gyerekek életkori szintjének
megfelelően beszélni. Mivel a jó ismerete még senkit nem tesz jóvá, nemcsak beszélni
kell a tisztaságról, az önzetlen szeretet és az önfegyelem kapcsolatáról és
fontosságáról, hanem tudatosítani kell bennük, hogy neveljék magukat, uralkodni
tudjanak magukon az élet minden területén.

Megjegyzések
A leckének nincs saját képe.
Tóbiás könyve csodás elemeket tartalmazó tanító történet, hiteles történelmi keretbe
helyezve. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk: a szenvedés nem Isten büntetése
személyes bűneink miatt, hanem próbatétel és alkalom Isten iránti szeretetünk
„gyakorlására”. Isten hosszú távon szemléli életünket. Isten végtelenül irgalmas, a
megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten igazságos, megjutalmazza az igazakat
és megbünteti a gonoszakat, akik visszautasították irgalmas szeretetét.
Hittanfüzetbe

30. óra
(dátum)
Tobit, Sára és Tóbiás, akiket meghallgatott az Úr
Hirdessétek az Isten tetteit, és ne szűnjetek meg köszönetet mondani neki.
A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé
tartozik.
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31. óra: 23. Jónás, aki menekülni akart az Úr elől
– Judit, aki megmentette Betuliát
Bibliai forrás
Jónás könyve. – Judit könyve.
Nevelési cél
Legyünk hálásak Istenünk irgalmas jóságáért!
Oktatási cél
Isten minden embernek kész megbocsátani.
Az új anyag feldolgozása
Jón 1,1-2,10. Isten Jónást Ninivébe küldte, de ő ellenkező irányba indult és hajóra
szállt. A hajósok a tengeri viharban Jónást a vízbe dobták, mire elült a vihar. Isten
azonban csodálatos módon megmentette Jónást, akit egy nagy hal nyelt el és három
nap múlva kivette a szárazföldre.
Jón 3,1-10. A próféta elment Ninivébe, és a város lakói megtértek.
Jón 4,1-11. Jónás méltatlankodott az Úr irgalmassága miatt, de az Úr leintette:
Uram, azért akartam Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy jóságos és irgalmas Isten vagy, türelmes és könyörületes,
aki megbánja a rosszat. Most azonban vedd el tőlem az életemet, mert jobb nekem a halál, mint az élet. – Azt hiszed, jogos
a haragod? – Bánkódsz emiatt a ricinus miatt, hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több mint
százhúszezer olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok állat? (Jón 4,23. 9-11)

Jud 1,1-4,15. Az asszírok elfoglalták a szomszédos országokat, és Izraelt is
megadásra szólították fel. Ők azonban ellenálltak és Istenhez fordultak segítségért.
Jud 5,1-9,14. Az ellenség körbe vette egyik városukat, Betuliát, hogy kiéheztesse
őket. Amikor a város vezetői már elvesztették reményüket, Judit eléjük állt és kitartásra
bíztatott mindenkit, majd imádságban fordult Istenhez segítségért.
Jud 10,1-16,25. Judit az ellenség táborába ment, és miután egy lakomán a fővezér
lerészegedett levágta fejét, és visszatért a városba. Amikor Judit hazatérése után
megtámadták ostromlóikat, azok vezérük halálát látva fejvesztve menekültek. Az
ellenségtől megszabadulva Istent dicsőítő éneket zengve adtak hálát.
Amint igaz, hogy él az Úr, aki megoltalmazott utamon, tekintetem rászedte ugyan ezt az embert, a vesztére, de azért nem
követett el bűnt, nem szennyezett be és nem gyalázott meg. Az egész nép leborult és magasztalta Istent: Áldunk, Istenünk,
mert ezen a napon megsemmisítetted néped ellenségeit! – Áldjon meg, leányom, a Magasságbeli Isten a föld minden
asszonyánál jobban! S legyen áldott Isten, az Úr, az ég és a föld Teremtője. (Jud 13,16-18)

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek
szívesen megbocsát. Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. Isten kegyelme az
üdvösségre szükséges.
Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges. Istenem, remélek
tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.

Szempontok az új anyaghoz
Jónás az Úr vonakodó prófétája, aki nem akarja vállalnia küldetést, hogy a
pogányokat megtérésre szólítsa fel. Jónás könyvét a prófétai könyvek közé soroljuk,
mégsem a próféta szavait írja le, nem is egy történelmi eseményt, hanem maga az
esemény elbeszélése a tanítás Isten irgalmas szeretetéről, amelyből a pogányok
sincsenek kizárva.
Jónás könyve történetének kerete szórakoztató, csodálatos elemekkel díszített tanítás.
Betűszerinti értelmezése képtelenség, bár Isten a természet erőinek feltétlen Ura, de a „csodák”
egymásutánja egyértelművé teszik a tanítói célzatot. Ilyen elemek az Istenben hívő hajósok, a vihar

213

hirtelen elülése, Jónás a hal gyomrában imádkozik, majd a hal partra veti, Ninive akkora város, hogy
háromnapi járóföldet megy benne a próféta, a ricinusbokor hirtelen kinövése, majd elszáradása,
mind-mind olyan elemek, amelyek azt tanítják, hogy a választott nép elképzelése ellenére, a
pogányok megtérése lehetséges, bármennyire is elképzelhetetlen volt a számukra.

Judit könyve vallási dráma, történelmi köntösben megfogalmazva. A „Judit” név
jelentése: „zsidónő.” Ő képviseli Isten népét, aki egy gyenge asszony keze által
győzedelmeskedik a hatalmas ellenségen. Ő így a Szűzanya, a keresztények
segítségének előképe.

Megjegyzések
A leckének nincs saját képe.
Jónás történetét megismerve jó alkalom adódik, hogy beszéljünk a küldetésünkről, felelősségről,
tetteink következményeiről. A felelősségvállalásra buzdítás soha ne legyen erőszakos.

Isten a történelem Ura, aki akaratát emberek által valósítja meg, még akkor is, ha
ezek nem tagjai a választott népnek. Isten választott népét minden bajban az Isten által
kiválasztott megbízottak szabadították meg. Akit Isten meghív, annak nem saját emberi
erejében, hanem Isten kegyelmében bízva kell vállalni a küldetést, és teljesíteni Isten
akaratát. Ezt mutatják a próféták sora: Illés, Jeremiás, Dániel és a többiek, köztük
olyanok mint Judit, Eszter, illetve akikről később lesz szó, a Makkabeusok. Ők vállalták a
kockázatos küldetést, mert bíztak Isten segítségében.

Hittanfüzetbe

31. óra
23. Jónás, aki menekülni akart az Úr elől
Judit, aki megmentette Betuliát
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.




(dátum)



32. óra: A próféták és bölcs tanítók
Bibliai forrás
Mózes 5. könyve a Második Törvénykönyv. (MTörv)
Nevelési cél
Isten legyen életünk legfőbb Ura!
Oktatási cél
Áttekintés, az Úr hogyan tanította népét.
Az új anyag feldolgozása
A próféták és bölcs tanítók
Áttekintésünk célja annak a ténynek a belátása, amit az apostol így fogalmazott meg:
„Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk.” (Zsid 1,1-2)
Izsák feláldozása után az Úr megígérte Ábrahámnak:
Magamra esküszöm - ez az Úr szava -, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon
megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az
ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra. (Ter 22,16-18)

A próféták Isten üzenetének, akaratának közvetítői, akik elsősorban kortársaikhoz
szóltak. Védték a választott nép egyistenhitét, az Úrhoz való hűségét, és a szövetség
törvényeinek megtartására figyelmeztették a népet. A próféták messiási jövendölései az
Ábrahámnak tett ígéret ébren tartói és továbbvivői voltak. Juda törzséből Dávid király
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kapta az ígéretet, hogy az ő családjából fog születni a Messiás. Izaiás a Messiás
szenvedéséről jövendölt, Mikeás pedig a Messiás születési helyét jövendölte meg.
A bölcsesség könyvei bepillantást adnak az ókori emberek gondolkodásmódjába, a
világ dolgairól alkotott nézeteikbe. Íróik névtelen bölcs tanítók, akik sokszor nagyon is
emberi módon gondolkodnak, de örök emberi igazságokat megfogalmazva közvetítik
Isten üzenetét, hogy ne ragadjunk bele evilági gondjainkba, próbáljuk meg megérteni,
hogy Isten, a világ teremtő Ura a végtelen bölcsesség forrása, akinek létét emberi
ésszel is felismerhetjük, de akinek útjait kifürkészni nem tudjuk.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott. A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.
Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől, és életében részesíti. Azért élünk a világon, hogy
Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. Új kinyilatkoztatást azért nem várunk, mert
Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát Jézus Krisztusban.
A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, amelyeket az
Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el. A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja,
hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le. A Szentírás könyveit
két részre osztjuk: az Ószövetség és az Újszövetség könyveire.

Szempontok az új anyaghoz
Ennek a témakörnek az áttekintésénél vissza kell tekintenünk az előző témakörre is,
a próféták és bölcs tanítók működése ugyanis szorosan kapcsolódik mindazzal, amit a
választott nép történetéről megbeszéltünk. Ezért fontos, hogy az áttekintés közben
előttünk legyen a könyvünk végén lévő időszalag, hiszen a két témakör ugyanarról az
időszakról szól, csak más szempontból.
Az áttekintés a fogalmak tisztázását is szolgálja, de ezt úgy, hogy mintegy „Isten
szemével” nézzük a történteket, az Ő üzenetét keresve olvassuk az Írásokat.
Megjegyzések
Az áttekintéskor először a témakör kezdő képéről beszélgessünk, majd nézzük meg,
és böngésszük az időszalagot.
Hittanfüzetbe

32. óra
(dátum)
A próféták és bölcs tanítók
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott. A kinyilatkoztatás Isten üzenete az
emberekhez. Mennyei Atyánk a világ teremtő Ura, Ő a mi Istenünk, legfőbb Urunk!






4. témakör: A választott nép a babiloni fogság után
A témakör kezdő képe: Jeruzsálem városfalának újjáépítése.

33. óra: 24. Hazatérés a babiloni fogságból
– A választott nép hitvallása
Bibliai forrás
Ezdrás próféta könyve; Nehemiás próféta könyve, Aggeus próféta könyve
Nevelési cél
Mindig szükség van a megújulásra!
Oktatási cél
A választott nép sorsának alakulása a fogság utáni időben.
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Az új anyag feldolgozása
Szabadulás és hazatérés
Már Tóbiás megfogalmazta a hazatérés reményét:
Akkor Isten megint megkönyörül rajtuk, és visszavezeti őket Izrael földjére. Újra fölépítik házát, ha nem is lesz olyan szép,
mint a régi volt, addig, míg el nem jön annak is az ideje. Akkor aztán mindnyájan hazatérnek a fogságból, s teljes
pompájában újjáépítik Jeruzsálemet, és újra fölépítik benne az Isten házát, amint Izrael prófétái előre megmondták. (Tób
14,5)

A remélt hazatérés Cirusz király idejében bekövetkezett:
Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy
építsek neki házat a júdeai Jeruzsálemben. Aki közületek népéhez tartozik, azzal legyen vele az Istene! Menjen föl
Jeruzsálembe, amely Júdeában van, s építse fel az Úrnak, Izrael Istenének házát. (Ezd 1,2-3)

Ezd 2,64-4,24. A királyi rendelet után az első csoport, 40 ezer ember tért vissza az
Ígéret földjére. A papok és a nép egy része Jeruzsálembe költözött, a többiek Izrael
városaiba. A hazatérés után már nem különültek el két országra, de elkülönítették
magukat a pogányokkal összeolvadt otthonmaradtakkal. Az ő leszármazottaik voltak a
szamaritánusok, akiket soha nem fogadtak be maguk közé, akik ezért áskálódtak
ellenük, még a templom újjáépítését is megakadályozták.
Jeruzsálem újjáépítése: templomépítés és a város falainak felépítése
Ezd 5,1-6,22. Évekkel később Aggeus próféta elérte, hogy folytatni tudták a
templomépítést, amihez adományaival a király is hozzájárult. Amikor elkészült a
templom, azt ünnepélyesen felszentelték, és ismét megünnepelték húsvét ünnepét.
Neh 1,1-7,5. Nehemiást, aki a király pohárnoka volt, a király hazaengedte, hogy
újjáépíthesse Jeruzsálem falait. Mivel nem engedte, hogy ebben az idegenek részt
vegyenek, megpróbálták megakadályozni az újjáépítést. Ezért Izrael fiai karddal a
kezükben dolgoztak, hogy megvédjék magukat és az épülő városfalat. Amikor a falak
elkészültek, őröket állítottak, és hazatértekkel benépesítették a várost.
Aggeus próféta, aki a templom építésére bíztatta a népet, a templom felszentelése
után így jövendölt:
Az Úr szózatot intézett Aggeus próféta által a főpaphoz és a nép maradékához: Ki van közületek még életben, aki látta ezt
a házat hajdani dicsőségében? És milyennek látjátok most? … Igen, ezt mondja a Seregek Ura. Még egy kis idő, és
megrendítem az eget és a földet… Betöltöm ezt a templomot dicsőséggel… Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja
a régiét, mert ezen a helyen adom a békét – mondja a Seregek Ura. (Ag 2,2-9)

Ezdrás pap felolvassa Mózes törvényét
Ezd 7,1-10,44. Artaxerxész király engedélye alapján újabb csoportok tértek haza a
fogságból. Ezdrás pap és írástudó ember volt, a népet az Úr törvényeinek megtartására
tanította. Azt is elérte, hogy Izrael fiai, akik idegen származású nőt vettek feleségül,
elbocsássák őket. Ettől kezdve Izrael fiai nem köthettek vegyes házasságot.
Neh 8,1-18. 10,1,-40. Ezdrás pap (az első 8 napos sátoros ünnepen) felolvasta
Mózes törvényét, majd megújította a nép Istennel kötött szövetségét.
Akkor egy emberként összegyűlt az egész nép a Víz-kapu előtti térségen. Felszólították Ezdrás papot, hogy hozza elő
Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr rendelt Izraelnek… A Víz-kapu előtti térségen reggeltől délig olvasott belőle a
férfiaknak, a nőknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a törvény könyvére. Ezdrás írástudó
felállt az erre a célra készült faállványra, s amikor kinyitotta a könyvet, az egész nép felállt… Ezdrás felolvasott az Isten
törvénykönyvéből, lefordította és megmagyarázta az értelmét, úgyhogy meg is értették, amit felolvasott. Akkor így szóltak
az egész néphez: Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok! (Neh 8,1-9) –
Ezek miatt szilárd szövetséget kötünk, és írásba is foglaljuk. A pecsétes íráson rajta vannak vezetőink, levitáink és
papjaink… (Neh 10,1)

A választott nép hitvallása
A Teremtés könyve ezzel a mondattal kezdődik: „Kezdetkor teremtette Isten az eget
és a földet.” (Ter 1,1) Isten Mózesnek kinyilatkoztatta nevét, amikor saját magát Jahvenak nevezi. Ő az, „AKI VAN”, a világ teremtő Ura, aki igazságos és irgalmas Isten. „Én
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vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
Senki mást ne tekints Istennek, csak engem.” (Kiv 20,2-3) „Én vagyok az Úr, a te
Istened.” Mózes mindig ezekkel a szavakkal kezdte, amikor az Úr törvényeit kihirdette.
Azt csak az Úr Jézustól tudjuk, hogy az egy Isten három személyben él. Személynevein Ő az
Atya, és Ő a Fiú, és Ő a Szentlélek. Amikor az ószövetségi Szentírás az Úr lelkéről szól, akkor a
szent szerző az egyetlen Isten erejéről ír, aki kegyelmével segíti választottait.

Mózes ötödik könyve a Második Törvénykönyv Mózes három beszédét tartalmazza,
amelyben üdvtörténeti szempontból összefoglalja az Egyiptomból való szabadulás óta
eltelt 40 év eseményeit, és nyomatékkal megismétli a sínai törvényhozás tételeit.
A választott nép szigorú egyistenhitével különült el az őt körülvevő pogány népektől.
Hitük alapja Isten az Úr az egyetlen Isten, Ő a világ Teremtője, akinek feltétlen
engedelmességgel tartozunk. Ő aki hatalmas, igazságos és irgalmas, tiszteletben tartja
emberi szabadságunkat, ezért bűneinkért felelősek vagyunk. Ezt a hitvallást mindig
szem előtt kell tartanunk, ezt a hitet kell továbbadnunk gyermekeinek és unokáinknak,
ez a hitvallás az alapja a választott nép mindennapi életét meghatározó törvénynek.
Ezek azok a parancsok, rendelkezések és törvények, amelyekre az Úr parancsára meg kell tanítanom benneteket, hogy
hozzájuk szabjátok majd tetteiteket! Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit,
amelyeket ma szabok - te és fiad meg unokáid is -, hogy sokáig élj!
Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá tetteidet, hogy jól menjen a sorod és elszaporodj a tejjel-mézzel folyó országban,
amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked! Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet
szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd
gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor
fölkelsz! (MTörv 6,1-7)

A pátriárkákról szóló elbeszélésekből azt látjuk, hogy valamiképpen hittek a halál
utáni életben, az alvilágban, de fogalmuk sem volt arról, hogy ott milyen sorsuk lesz. A
halálunkat követő ítélet és az azt követő büntetés illetve jutalom gondolata csak később
alakul ki a próféták és bölcs tanítók hatására.
A bölcsesség könyvei elsősorban az ember sorsával foglalkoznak, de Sirák fiának
könyvében már felmerül a halál és az ítélet gondolata is:
Az Úrnak félelme üdíti a szívet, ujjongó örömet ad s hosszú életet. Jó véget ér, aki tiszteli az Urat, halálának napján
irigykedve nézik. A bölcsesség kezdete az Úr félelme; (Sir 1,11-14) Bármit teszel, gondolj halálodra, akkor sohasem fogsz
bűnt elkövetni. (Sir 7,36) A jó és a balsors, az élet és a halál, a szegénység és a gazdagság: minden Istentől van. A jó
emberek megtartják az Úr adományát, tetszése örökös jólétet biztosít… Ne nézd csodálkozva a bűnös műveit, bízzál az
Úrban, s maradj meg a munkád mellett. Mert az Úr számára nagyon könnyű dolog a szegényt hirtelen gazdaggá tenni. A
jámbor jutalma az Úrnak áldása.. Ne mondd: Mire volna nekem még szükségem, mi az a jó, aminek még híjával vagyok?
Ne mondd: El vagyok látva mindennel, érhet-e bármiféle balsors? Egyetlen jó nap is feledteti a bajt, s a boldogság emlékét
egy rossz nap is eltörli. Könnyen kifizeti Isten az embert a halála napján érdemei szerint. (Sir 11,14-26) Gondolj a végső
dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. (Sir 28,6)

Dániel könyvében már a holtak feltámadásáról is olvashatunk:
Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra.
Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkönörökké, miként a csillagok. (Dán 12,2-3)

A Bölcsesség könyve pedig már az örök élet hitéről tanúskodik:
Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A sátán irigysége révén azonban
a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják. Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és gyötrelem
nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték,
elmenetelüket megsemmisülésnek. De békességben vannak. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük
tele volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához
méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket égőáldozatul. Látogatásuk idején majd
felragyognak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik… Akik benne bíztak, akkor majd megismerik
az igazságot, és akik hűek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrészük.
(Bölcs 2,23-3,9)
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Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A világot Isten teremtette. Isten egészen más, mint a világ: Isten szent, mindenható és örökkévaló. Isten szeret minket,
mindenkit üdvözíteni akar. Értelmünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten. Értelmünkkel Istent a teremtett
világból ismerhetjük fel.
(Isten a tértől, időtől, az anyagi világtól függetlenül létező Valaki, aki láthatatlan és megmérhetetlen. Isten mindenütt jelen
van. Isten szellemi létező: Személy, akinek mindentudó értelme és mindenható szabad akarata van. Azért nem látjuk Istent
földi életünkben, mert Ő lélek. Isten mindent tud, előtte nincs titok. Isten mindent megtehet, amit akar, Isten mindenható.
Isten végtelenül tökéletes, a jót akarja, a rosszat elítéli, ő végtelenül szent. )
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek. Onnan tudjuk, hogy az egy Isten három személy, hogy Jézus
Krisztus kinyilatkoztatta. Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a háromszemélyű egy Istenben: az Atyában, a
Fiúban és a Szentlélekben.
A Szentírás szerint a törvény Isten atyai tanítása, amely megmutatja az embereknek a megígért boldogsághoz vezető
utat. A természeti törvény Istennek minden ember szívébe vésett ajándéka, amely megmutatja, mi a jó és a rossz. Ez
lelkiismeretünk szava, amely arra késztet, hogy a jót megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük. Az ószövetségi törvény az
evangéliumra készít elő, foglalata a tízparancsolat. Az újszövetségi törvény a Szentlélek ajándéka, a szeretet, a kegyelem
és a szabadság törvénye.
Isten szüntelenül gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza azt. Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy
mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges.

Szempontok az új anyaghoz
Kűrosz a perzsák királya legyőzte a babiloniakat, s visszaadta a leigázott népek,
köztük a zsidó nép szabadságát. A babiloni fogság mintegy hetven éve eggyé
kovácsolta a népet. A fogságból több csoportban tértek haza, de nem mindenki, ők
maradtak a diaszpórákban.
Ezdrás pap, amikor összegyűjtötte a szentírási tekercseket, a hazatérőknél talált addig nem
ismert könyveket is. Tudjuk, hogy minden élő nyelv fejlődik, így alakulnak ki a különböző
nyelvcsaládok. A fogságból hazatérők nyelve már a szemita nyelvcsaládba tartozó arám volt, ezért
kellett Ezdrásnak a héber nyelven írt törvényt lefordítani és megmagyarázni a nép számára.
A perzsa királyok, amikor hazaengedték a fogságban élő népeket, a hazatérő Izraelitáknak
visszaadták a Templom elrabolt kincseit, és adományaikkal is támogatták a templom újjáépítését. A
fogságba hurcoltak egy része mégis Babilonban maradt. A hazatért zsidóság rövid önállósága Szíria,
majd a Római Birodalom terjeszkedése idején ismét elveszett. Voltak, akik ezért a Földközi-tenger
partvidékének egy-egy nagyobb városában telepedtek le, és ahol tudtak, zsinagógát is építettek
maguknak. Leszármazottaik eredeti anyanyelvüket elvesztve görögül beszéltek, de továbbra is
összetartottak és hitüket is megőrizték. Ezután fordították le a szent iratokat héber illetve arám
nyelvből az akkor használt görög nyelvre.
Számunkra a választott nép hetvenéves fogsága és szabadulása a Mennyei Atya, a történelem
Ura gondviselésének történelmi bizonysága. Az Úr még pogány uralkodók által is elő tudja készíteni
a Megváltó eljövetelé, végre tudja hajtani terveit.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: Ezdrás pap felolvas a Szentírásból.
Jézus Egyháza Isten újszövetségi népe. Amikor a választott nép történetéről és
hitéről tanulunk, nem ószövetségi hittant tanulunk, hanem az Újszövetség fényében
értelmezzük az Írást, ahogy az Úr Jézus és az apostolok korában az ószövetségi
Szentírást nevezték.
Hittanfüzetbe

33. óra
24. Hazatérés a babiloni fogságból
Ezdrás pap felolvassa Mózes törvényét
Az Úrban való reményünk a mi erősségünk!






(dátum)
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34. óra: 25. Isten népe harcba száll a hit védelmében
– Amikor nem volt vallásszabadság
Bibliai forrás
A Makkabeusok két könyve.
Nevelési cél
Életünkkel valljuk meg hitünket!
Oktatási cél
A vallásszabadság helyzetének alakulása a fogság utáni időben.
Az új anyag feldolgozása
Görög uralom alatt
1Makk 1,1-2,70. A Makkabeusok első könyve a fogság utáni évszázadok küzdelmes
40 évéről számolnak be. A pogány uralkodó hitük elhagyására akarta rávenni a
választott nép fiait. Matatiás pap és fiai ennek ellenálltak, és szembefordultak a király
akaratának behódoló honfitársaikkal. A király csapatokat küldött a lázadók leverésére,
akik kénytelenek voltak a hegyekbe menekülni.
1Makk 3,1-5,61. A Makkabeusok szabadságharcát Makkabeus Judás, Matatiás fia
vezette. Köréje gyűltek mindazok, akik hűségesek maradtak hitükhöz, és hősies
küzdelemben legyőzték ellenségeiket, visszafoglalták a templomot, felszentelték az újra
épített oltárt, nagy örömünnepet tartottak.
(1Makk 6,1-9,73. Győzelmük mégsem volt teljes, mert ismételten hadjáratot indítottak ellenük. Többször is sikeresen
megvédték magukat, a rómaiakkal is szövetséget kötöttek, sokszor legyőzték az ellenük küldött csapatokat, amikor azonban
Júdás egy csatában elesett, emberei elmenekültek. Temetése után testvérét Jonatán választották meg helyébe. A
hitehagyottak ismét behívták ellenségeiket, akiket Jonatán legyőzött. Végül Jonatánnak sikerült békét kötnie a csalódott
ellenséggel, és így elcsendesedtek a fegyverek, de elűzték Izraelből az istenteleneket.
1Makk 10,1-16,24. A választott nép továbbra is függő viszonyban maradt a felettük uralkodó nagyhatalmakkal. Hitük
gyakorlásában nem zaklatták őket, de az uralkodók abba is beleszóltak, hogy ki legyen a főpap. Vö. 2Makk 1,1-5,27. )

A lelkiismereti és vallásszabadság
A vallásszabadság az embernek az a joga, amely szerint vallási téren, minden külső kényszertől
mentesen, lelkiismerete szerint cselekedhet, magánéletében és a nyilvánosság előtt, egyénileg vagy
másokkal társulva.

Amikor nem volt vallásszabadság
A Makkabeusok korában, amíg a hitetlenek uralkodtak rajtuk, sokan átvették a görög
szokásokat és elhagyták hitüket. Ebben az időben, Júdás első fellépése idején
történtek azok az események, amelyekről a Makkabeusok második könyvében
olvashatunk részleteket.
(2Makk 6,1-31. Eleázárt, az idős írástudót is rá akarták venni pogány áldozat bemutatására. Ő azonban a kínzások
ellenére is hű maradt hitéhez, halálra verték. )

2Makk 7,1-42. Elfogtak egy asszonyt hét fiával, és arra akarták őket rávenni, hogy
legalább tömjént szórjanak az áldozati oltárra. A fiúk a legkülönfélébb kínzásokat
viselték el, de mindvégig hűségesek maradtak. Édesanyjukat arra akarták rábeszélni,
hogy fiait a tömjénáldozatra bíztassa, de ő inkább kitartásra bíztatta gyermekeit. végül
őt is megölték. A megkínzott testvérek haláluk előtt megvallották Isten ítéletébe és a
feltámadásba vetett hitüket:
Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de a Mindenség Királya föltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért
halunk meg. (2Mak 7,9)
Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménységbe, hogy föltámaszt
minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre. (2Mak 7,14)
Az édesanya így bíztatta legkisebb fiát: Gyermekem, kérlek, tekints az égre, és nézz a földre és mindarra, ami rajta van!
Gondold meg, hogy Isten semmiből teremtette és az emberi nem is ugyanígy keletkezett. Ne félj ettől a hóhértól, légy méltó
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bátyáidhoz! Vállald a halált, hogy a könyörület napján majd bátyáiddal együtt visszakapjalak. (12Mak 7,28-29)
Judás gyűjtést rendezett a katonák között, és mintegy 2000 ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe engesztelő áldozat
bemutatására. Ilyen szépen és nemesen viselkedett, mivel gondolt a feltámadásra. Ha ugyanis nem hitt volna az elesettek
föltámadásában, fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni. Arról is meg volt győződve, hogy akik
jámborságban halnak meg, azokra nagy jutalom vár - ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő
áldozatot, hogy megszabaduljanak bűneiktől. (2Mak 12,43-45)

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Az ember szabadsága azt jelenti, hogy felelősen tud dönteni élete kérdéseiben. Az erkölcs azt jelenti, hogy az ember
felelős cselekedeteiért.
A világ végén bekövetkező ítéletet utolsó ítéletnek nevezzük. Az utolsó ítélet után a jók a mennyországba, a gonoszok
pedig a kárhozatra jutnak.

Szempontok az új anyaghoz
A fogságból való hazatérés után a választott nép egy ideig békét élvezett, a perzsák,
majd a görögök fennhatósága alatt. Önállóságukat Szíria, majd a Római Birodalom
terjeszkedése idején ismét elvesztették.
Amikor Nagy Sándor legyőzte a perzsákat, akkor került Palesztina a görög uralma alá. Nagy
Sándor halála után birodalma több részre szakadt, és hosszú háborúskodás kezdődött az egymással
versengő új országok között. Az egymással viaskodó felek a választott népet is megosztották.
Voltak, akik a görögök pártjára álltak, és úgy gondolták, hogy át kell venniük a görög szokásokat.
Krisztus születése előtt 167-ben ebben a helyzetben foglalta el Antiochusz Epifánesz szír-görög
uralkodó Jeruzsálemet, a Templomban fölállíttatta a pogány Zeusz szobrát, a Tóra telőírásait
érvénytelennek nyilvánította, a zsidóktól pedig azt követelte, hogy felhagyva vallási szokásaikkal
pogány módon éljenek, és vegyenek részt a pogány isteneknek bemutatott áldozatokon. Ezt Matatiás
pap és fiai megtagadták. Ekkor robbant ki a Makkabeus felkelés a zsidók szabadságharca.

A lelkiismereti- és vallásszabadság
Az emberek nagyra értékelik a személyes szabadságot. Teremtő Istenünk ajándéka, hogy
tudatosan és szabad választás szerint cselekedhetünk. Becsületünknek, erkölcsi értékünk
kibontakozásának szabadságunk az alapja. A belső szabadságot azonban csak akkor érhetjük el, ha
úrrá tudunk lenni szenvedélyeinken és ösztöneinken. A szabadsággal mindig együtt jár a felelősség.
Sokan viszont fonák módon értelmezik a szabadságot, mint jogcímet arra, hogy mindent
megtehessenek, ami jólesik, még a rosszat is. Felelősek vagyunk nemcsak saját magunkért, hanem
egymásért is. Cselekedeteinkben tekintettel kell lennünk mások jogaira, mások iránti
kötelességeinkre és mindenki közös javára.

A szabadság minden embert megillet, azokat is, akik másként vélekednek vagy
viselkednek, mint mi. Ebből azonban nem következik, hogy bárki is közömbös lehetne
az igazság és a jó iránt. Arra kell törekednünk, hogy a jó, az igazság érvényesüljön, de
úgy, hogy tiszteletben tartjuk embertársaink szabadságát. Erőszak, kényszer
alkalmazására még az sem jogosít fel, ha az igazság birtokában vagyunk. Még az sem
veszti el a jogát a szabadsághoz, aki tévedésben van, de az ilyen is felelős
cselekedeteiért.
A taxi amikor még várakozik, úgy „szabad”, hogy arra mehet amerre akar. Amikor azonban már
elindult utasával, akkor megy „szabadon”, ha akadálytalanul halad célja felé. A céltalan embernek
nincs hová mennie, bármerre mehet, mint az utas nélküli taxi - ő így szabad. A keresztény ember
felismerte célját. Van hová mennie, akkor „szabad” tehát ha akadálytalanul mehet. A cél pedig: Isten
aki maga az Igazság.

Megjegyzések
A lecke kezdő képe: A makkabeus fiatalok vértanúsága.
A választott nép fogság utáni életének eseményeit csak a Szentíráson kívüli
forrásokból ismerjük. Igaz, erre az időre eset Ezdrás pap és Nehemiás helytartó
működése, ebben az időben volt a Makkabeusok háborúja, és a róluk szóló írások
bepillantást adnak egy-egy rövid időszakra, és jellemzik a választott nép sorsát. A
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Szentíráson kívüli források pedig a legtöbbször csak a hatalomért versengő családok és
pártok viaskodásiról és testvérharcairól szólnak, akik alkalmazkodtak a hellénista
világhoz és annak szokásaihoz, akiknek az életében hitük nem sok szerepet kapott.
Sok uralkodó gondolta úgy, hogyha övé az ország, akkor ő határozhatja meg, hogy alattvalói
milyen vallásúak legyenek. Ugyanakkor mindig voltak, akik úgy gondolták, hogy az igazságot meg kell
védeni a tévedéssel szemben, ha kell erőszakkal is. A kirobbanó vallásháborúk idején az
ellenérdekelt felek mindig azzal igazolták háborújukat, hogy ők az igazságért harcolnak.

A kérdésben lényeges változást a II. Vatikáni Zsinat hozott, amikor a lelkiismereti- és
vallásszabadságról kiadott nyilatkozatban kifejtette, hogy nem az igazság a jog alanya,
amit embereknek érvényesíteni kell, hanem az egyes embereknek joga és kötelessége,
hogy az igazságot keresve, lelkiismeretük szavára hallgatva a jót tegyék és a rosszat
elkerüljék. Ezért senkit sem szabad megakadályozni, hogy lelkiismerete szerint éljen,
nem szabad rákényszeríteni, hogy a lelkiismeretével ellenkező dolgot tegyen.
Az Úr Jézus tanítása:
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is
pokolba taszíthatja. Két verebet ugye egy fillérért adnak? De Atyátok nélkül egy sem esik a földre. Nektek viszont minden
szál hajatok számon van tartva. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti a verebeknél. Mindazt tehát, aki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt. De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom
mennyei Atyám előtt. (Mt 10,28-33.)
Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen
engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha
az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért? Az Emberfia ugyanis el fog
jönni angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten. (Mt 16,24-27)

Hittanfüzetbe

34. óra
(dátum)
25. Isten népe harcba száll a hit védelmében
Amikor nem volt vallásszabadság
Istent mindenek felett szeretem, őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántom meg,
ha kell hitemért az életemet is feláldozom.






35. óra: 26. A választott nép a rómaiak uralma alá kerül
Bibliai forrás
Erről az időről csak Biblián kívüli forrásaink vannak.
Nevelési cél
Ne akarjunk egyszerre két úrnak szolgálni!
Oktatási cél
Isten terveinek megvalósítói.
Az új anyag feldolgozása
Palesztina a Római Birodalom egyik provinciája lett
A főpapi tisztségért egymással versengő családok az uralkodók kegyeit keresve
kiszolgáltatták országukat a hódító hatalmaknak. Heródes ügyesen átpártolt a győztes
Octaviushoz, aki Augusztusz néven lett a Birodalom egyeduralkodó császára. A
meghódított provinciák lakóinak csak adót kellett fizetniük, ha nem lázongtak, békében
hagyták őket, így Augusztusz császár uralkodása alatt békesség volt birodalmában.
Heródes király továbbépíti a Templomot
Heródes, aki idegen származású volt, megtarthatta királyi címét, és nagy építkezésekbe fogott. A
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zsidók kedvében akart járni, ezért tovább építette és bővítette a Templomot. Ez az építkezés több
évtizedig is eltartott. (Vö. Jn 2,20) Ennek a templomnak az lett az igazi dicsősége, hogy ebben a
Templomban mutatták be a 40 napos kis Jézust, amint azt Aggeus próféta megjövendölte.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk. Nem szabad engedelmeskednünk
azoknak, akik olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellenkezik.

Szempontok az új anyaghoz
Az üldözések ellenére a választott nép megőrizte a hitét. A visszaszerzett szabadsággal azonban
nem tudtak élni. Nehezen kivívott függetlenségüket nem sokáig tudták megőrizni. Vezetőik nem
tudtak megegyezni, s hatalmi harc alakult ki közöttük. A rómaiak segítségét kérték. A római császár
egy idegen uralkodót, Heródest nevezte ki az ország vezetésére, aki nagy építkezésekbe kezdett, a
jeruzsálemi templomot mintegy újjáépítette. A templomot hatalmas fallal vette körül, melynek
maradványait mind a mai napig megcsodálhatjuk. Tudtán kívül felkészítette a templomot a Megváltó
méltó fogadására. A zsidók tehát ismét elveszítették önállóságukat. Vigaszuk az volt, hogy közel van
a Szabadító érkezése, mert elvették az uralmat Dávid családjától, és ez Jákob jövendölése szerint a
Szabadító közeli érkezését jelenti.
A rómaiak és a zsidó főpapok viszonyát jellemzi Székely János, Caligula helytartója c.
színdarabja. Ennek legfőbb tanulságát Petronius helytartó előtt Barakiás főpap fogalmazza meg:
„Minden diktátor hatalma addig terjed, ameddig az alattvalók engedelmessége!”

Megjegyzések
Ennek a leckének a képén Salamon temploma falának mai fényképét láthatjuk.
Közelebbről megtekintve megfigyelhetjük, hogyan építették azt tovább a fogság után, még
Heródes király alatt is. A zsidók templomát a rómaiak lerombolták és felgyújtották. A lerombolt város
romjait elegyengetve a rómaiak később újból felépítették a várost, de a templom falának maradványa
ma is látható. A templom egykori területére a muzulmánok két mecsetet építettek.
A római hódításokról beszélgetve érdemes felhasználnunk a bibliai történelmi atlaszok térképeit.

Hittanfüzetbe

35. óra
(dátum)
26. A választott nép a rómaiak uralma alá kerül
Minden diktátor hatalma addig terjed, ameddig alattvalóinak az engedelmessége!






36. óra: A választott nép a babiloni fogság után
Bibliai forrás
Ezdrás könyve, Nehemiás könyve és a Makkabeusok két könyve.
Nevelési cél
Nézzük hívő szemmel a történelem eseményeit.
Oktatási cél
A babiloni fogság utáni idő történelmi és hívő áttekintése.
Az új anyag feldolgozása
Nagyhatalmak között
Az északi országot legyőző és fogságba hurcoló asszírokat a babiloniak győzték le.
Legyőzték Júdea szövetségesét, Egyiptomot is, és Jeruzsálem elfoglalása után lakóit
fogságba vitték. A babiloniakat végül a perzsák királya győzte le, aki visszaadta a
korában legigázott népek szabadságát. Így Izrael Perzsia egyik provinciája lett. Ezekben
az időkben működött Ezdrás, illetve Nehemiás, és ezekben az években éltek Aggeus,
Zakariás, Abdiás, Malakiás és Joel próféták is.
A perzsákat Nagy Sándor győzte le, az ő hirtelen halála után birodalmát a satrapák, a provinciák
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vezetői egymás között felosztották, de rövidesen egymás ellen fordultak. Ezzel nem csak hosszas
háborúskodás kezdődött, de a hadiszerencse forgandósága a választott népen belül is ellentéteket
támasztott. Ekkor kezdődött meg az a pártoskodás, amelyben az egyes családok egyik vagy másik
félhez pártolva próbálták megszerezni a főpapi tisztséget, illetve a királyi hatalmat. ebben az
időszakban játszódtak le azok az események, amelyekről a Makkabeusok könyvei szólnak.

A hosszas háborúskodásnak a Római Birodalom megerősödése vetett véget, amikor
kiterjesztette befolyását és hatalmát a Földközi tenger környékén lévő országokra.
Heródes királyságát már a római uralkodóknak köszönhette.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, amelyeket az
Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el. A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja,
hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le.

Szempontok az új anyaghoz
Az egymást váltó nagyhatalmak uralma alatt élő választott népnek egy-egy ideig
nyugalma volt, de a hellénizmus befolyása és a pártoskodás sokakat eltérített
vallásuktól. Istenhitüket megtartották, de életükben pogány szokásokat követtek. Akik
hűek maradtak hitükhöz, nem nagyon szólhattak bele az eseményekbe, a nép pedig
várta a Messiás érkezését, hiszen elvették az uralmat Dávid családjától.
Megjegyzések
Ez az óra a témakör áttekintését szolgálja.
Az ószövetségi Szentírás több könyve a babiloni fogságból való hazatérés után készült, illetve
nyerte el a ránk maradt formáját. Magáról a fogság utáni időről csak Ezdrás, Nehemiás és a
Makkabeusok két könyvében olvashatunk. Az ószövetségi Szentírás a választott nép történelmének
eseményeit vallási szempontból közelíti meg. A szent írók nem történelmet akartak írni, hanem
megvallották, hogy Isten a történelem Ura, akivel választott népének együtt kell, illetve kellett volna
működnie. A Szentírás helyes értelmezését segítik azok a régészeti kutatások, amelyeket a
Szentföldön végeztek és végeznek, továbbá a Szentíráson kívüli egyéb írott források. Ezek közül a
legismertebb Josephus Flavius két könyve, A Zsidó régiségek, illetve A Zsidó Háború, amelyekben
egy a rómaiakhoz átpártolt zsidó szerző írta le népének történetét.
A racionalista és hitetlen bibliakutatók szeretnének minden természetfeletti történést
„megmagyarázni”, de a kutatások ismételten rácáfoltak „érveikre”. Ezek közül a legjelentősebbek a
Qumráni leletek, amelyek igazolják, hogy a szent írókat valóban a Szentlélek sugalmazta.

Hittanfüzetbe

36. óra
A választott nép a babiloni fogság után
A választott nép sorsában Isten üdvözítő terve érvényesült




(dátum)



37. óra: Isten felkészítette választott népét a Megváltó
fogadására
Bibliai forrás
ApCsel 7,1-52.
Nevelési cél
Hisszük, hogy Isten szeret, és örök boldogságra hív mindnyájunkat!
Oktatási cél
Isten üdvösségtervének megvalósulása a történelemben.
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Az új anyag feldolgozása
István diakónus beszéde
Istvánt diakónus nagy csodajeleket művelt a nép között. Néhányan fölléptek ugyan a
libertinusok… zsinagógájából, és vitatkozni kezdtek vele, de olyan bölcsen beszélt, , hogy nem tudtak
ellenállni neki. Erre fölbujtottak néhány embert, akik ezt állították: Ez az ember minduntalan a szent
hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk ugyanis, mikor azt hangoztatta, hogy a názáreti Jézus romba
dönti ezt a helyet, és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat. – Szentlélekkel eltelve
föltekintett az égre, és megpillantva az Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbján áll,
fölkiáltott: „Bizony látom a megnyílt eget, s az Emberfiát, amint az Isten jobbján áll!” Erre a városon
kívül vonszolva megkövezték. (ApCsel 6,8-14; 55-57)

István diakónusnak a főtanács előtt elmondott beszéde az ószövetségi történelem
üdvtörténeti összefoglalója. Ő lett Jézus Egyházának első vértanúja, aki
tanúságtételével megvallotta, hogy Jézusban teljesedtek a prófétai jövendölések, Ő az
Isten Fia, aki az Atya jobbján áll.

Részletek a Magyar Katolikus Katekizmus tanításából:
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől,
és életében részesíti. Isten Megváltót ígért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse. A világot Jézus
Krisztus váltotta meg.
A világot Isten teremtette. Isten az egész világ teremtő ura, és a mi mennyei Atyánk. Isten egészen más, mint a világ:
Isten szent, mindenható és örökkévaló.
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az örök életre. Isten úgy
gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges.

Szempontok az új anyaghoz
Körülbelül négyezer évvel ezelőtt élt Mezopotámiában egy nomád pásztorfejedelem, Ábrahám.
Váratlan elhatározással elköltözött rokonsága földjéről. Utódaiból alakult ki az izraeliták népe. Ez
feltűnően másként kezdett élni, mint a többi nép. A pogányok tengerében megőrizte egyistenhitét, és
Isten szövetségesének tartotta magát. Azt vallotta, hogy Isten megbízottjai által szólt hozzá, és meg
volt győződve arról, hogy Isten rendkívüli módon segíti és oltalmazza választott népét. Ez a nép a
zsidó nép; leírta saját történetét és Istennel való kapcsolatát. Így jött létre azoknak a könyveknek a
gyűjteménye, melyet ma ószövetségi Szentírásnak nevezünk.
A tanév hittanórája ne legyen unalmas ismétlés, hanem az első keresztény tanúságtétel alapján
tekintsük át Mennyei Atyánk üdvösségtervét, és annak megvalósulását a történelemben.

Megjegyzések
A választott nép országa három földrész határán a történelem során mindig a nagyhatalmak
ütköző zónája volt. Felmerülhet a kérdés, mi volt Gondviselő Atyánk terve azzal, hogy választott
népét erre a területre vezesse. A kérdésre az Úr Jézus missziós parancsa fényében kapunk választ.
Amikor az apostolok elindultak, hogy az evangéliumot hirdessék, mindenütt először a szórványban
élők helyi zsinagógáiba mentek, ahol arról tanítottak, hogy a messiási jövendölések a Názáreti
Jézusban teljesedtek. Ezek a szórványok attól kezdve alakultak ki, amikor a választott népet
fogságba hurcolták, amikor saját hazájukból is elüldözték azokat, akik hűségesek akartak maradni
hitükhöz. A menekülők rendszerint egy-egy nagyobb városban települtek le, ahol egymás közelébe
költöztek, és így alakultak ki azok a helyi közösségek, akik zsinagógát tudtak építeni maguknak.
Valójában ezzel, a szórványok kialakulásával az Úr az evangélium terjesztését készítette elő,
lehetőséget adva az apostoloknak, hogy az akkor ismert világ minden tájára elmenjenek.

Hittanfüzetbe

37. óra
(dátum)
Isten a történelem Ura szeret minket, és hazavár az örök életre!
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