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1. TÉMAKÖR: JÉZUS MENNYEI ATYÁNK ISMERETÉRE ÉS SZERETETÉRE TANÍT 
1. JÉZUSSAL TALÁLKOZUNK 

 

 
 

Jézus és a gyermekek 
Egyik napon Jézus sokáig tanította az embereket és elfáradt. Ekkor gyermekeket 
hoztak hozzá, hogy áldja meg őket. Az apostolok azonban nem akarták őket hozzá 
engedni. Jézus akkor így szólt: "Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek..., hisz 
ilyeneké az Isten országa." Azután elbeszélgetett a gyermekekkel, és megáldotta őket. 
(Vö. Mk 10, 13-16.) 

 



  
 

A názáreti Jézus 
Közel 2000 évvel ezelőtt, 
időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. 
Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. 
Mindenki, aki csak hallott róla, szeretett volna találkozni vele. 
A gyermekek is örömmel vették körül. 
Mégis voltak, akik nem szerették, és ezért keresztre feszítették. 
Legyőzni azonban nem tudták, mert harmadnapra sírjából feltámadt, majd visszatért a 
mennybe az Atyához. 
Róla fogunk tanulni ebből a könyvből. 

 

Mi szeretni akarjuk Jézust 
és találkozni akarunk Vele. 
Templomainkban az örökmécs piros fénye jelzi, hogy  
ott van a szentségházban, és vár minket. 
Azért járunk templomba, hogy Vele találkozzunk. 

 

A kereszt Jézus jele 
Amikor belépünk a templomba 
keresztet vetünk. Jézus jelét rajzoljuk magunkra. 
A helyünkre érve térdet hajtunk a szentségház felé. 
Így köszöntjük Jézust. 

 
 

Beszéljük meg: 
- Kinek a jele a kereszt? 
- Mikor járunk templomba? Mit hozunk magunkkal? 
- Hogyan kell a templomban viselkednünk? 
- Hogyan vetünk magunkra keresztet? 

 

Jézus nevével így köszöntjük egymást: 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké, Ámen. 
 

(Rajz: pap oltárra mutatva tanít ) 



  
 

JÉZUS ELSŐ MUNKATÁRSAI 
Olvasmány 

 

 
 
 

Jézus Galileában, hazájának északi tartományában kezdett tanítani. Mikor a Genezáreti 
tó partján járt, meglátott két testvért, Pétert és Andrást. Halászok voltak és hálót vetettek 
a vízbe. Így szólt hozzájuk: "Jöjjetek utánam..." Azon nyomban otthagyták hálójukat és 
csatlakoztak hozzá. Tovább menve meglátott másik két testvért is, Zebedeus fiait, 
Jakabot és Jánost. Őket is hívta, és követték. (Vö. Mt 4, 18-22.) 
Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, közülük választotta ki apostolait. Mindenhova 
elkísérték Jézust. Hallották és látták mindazt, amit mondott és tett. Ezért tudták később 
továbbadni Jézus tanítását. 



  
 

JÉZUS MAI MUNKATÁRSAI 
Gyermekkorunkban először szüleink és nagyszüleink beszéltek nekünk Jézusról. Velük 
jártunk templomba, ők vezettek minket Jézushoz. 
A templomban a papok és munkatársaik tanítanak minket. 
Őket is Jézus hívta meg. 
Sokat tanultak Jézusról, hogy másokat is tanítani tudjanak. 
Testvéreink ők, akik Jézus megbízásából tanítanak minket. 
Jézus tanítását barátainkkal együtt hallgatjuk. 
Figyelünk rá, mert tanítása nekünk szól! 
Magyarországon  
sok millióan vagyunk katolikus keresztények. Bármerre járunk hazánkban, mindenütt 
találunk katolikus templomokat. Megfigyelhetjük, hogy vannak olyan katolikus 
templomok, ahol a jelenlévők a szentségház előtt nem térdhajtással, hanem mély 
meghajlással és keresztvetéssel (metániával) köszöntik Jézust. 
Mi római és görög katolikusok mindnyájan ebből a hittankönyvből tanulunk, hiszen 
egyformán  szeretjük Jézust. Igazában csak szertartási különbségek vannak köztünk. 

 
 

 



  
 

2. MENNYEI ATYÁNK 
 

 
 

Gondviselő Atyánkról 
Egy alkalommal Jézus így tanított: Ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit 
egyetek, vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek... Nézzétek az ég 
madarait! Nem vetnek, nem aratnak, Mennyei Atyátok táplálja őket. Nézzétek a mezei 
virágokat! Nem szőnek, nem is fonnak, mégis mily szépek... Nem értek ti többet 
azoknál?... Ne aggodalmaskodjatok... Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek 
van. (Vö. Mt 6, 25-34.) 
Mennyei Atyánk mindnyájunkról gondoskodik! 

 



  
Milyen jó nekünk 
Van édesanyánk és édesapánk, akik szeretnek és gondoskodnak rólunk. 
Milyen jó otthon, amikor senki sem ideges, nincs veszekedés, 
amikor mindenki örömmel segít az otthoni munkában, 
amikor egymással beszélgetünk, játszunk vagy olvasunk. 

 

Jézus sokszor beszélt a Mennyei Atyáról, 
Aki minden embert szeret, Aki mindnyájunkról gondoskodik. 
Ő Isten, a világ gondviselő Ura, mindnyájunk Mennyei Atyja. 
Ezért mi emberek, mindnyájan testvérek vagyunk. 
Mennyei Atyánk azt kívánja tőlünk, hogy szeressük egymást, 
szerezzünk egymásnak örömet, és segítsünk azon, aki bajban van. 
Mennyei Atyánk annyira szeret minket, hogy 
földi életünk után hazavár a mennyországba. 

 

A mi Mennyei Atyánk Isten, aki szeret minket 
Jézus arra tanít: ne csak azért tégy jót, hogy az emberek lássák! 
Mennyei Atyánk azt a jót is látja, amit titokban teszel. 
Igaz, emberi szemmel nem láthatjuk Őt, 
mert neki nincs kézzel fogható, látható teste. 
Ő mégis szeretettel nézi mit csinálsz, hogyan tanulsz vagy játszol. 
Ő segít és erősít, hogy elkerüld a rosszat, 
hogy mindig jobb legyél, és eljuthass mennyei Országába. 
Jézus azt mondta: 
"Aki teljesíti Atyám akaratát, az mind az én testvérem." (Vö. Mk 3,35.) 

 

Örömmel teljesítsd a Mennyei Atya akaratát! 
Beszéljük meg: 
- Ki a Mennyei Atyánk? 
- Miért nem láthatjuk testi szemünkkel Mennyei Atyánkat? 
- Mit jelent, hogy a Mennyei Atya gondoskodik rólunk? 
- Miből ismerhetjük meg Mennyei Atyánk akaratát? 

 

Köszönöm Mennyei Atyám, hogy szeretettel gondoskodsz rólam! 
 



  
 

MENNYEI ATYÁNK A VILÁG TEREMTŐJE 
Olvasmány 

 

 

  
Hogyan készül a homokvár? És a 
házak?  
A homokvárat gyerekek építik. Kell 
hozzá homok meg víz. E nélkül 
hiába lennének ügyesek, nem 
tudnának homokvárat építeni.  
A házak építéséhez szükség van 
téglára, mészre, cementre, fára és 
még sok más anyagra, meg 
szerszámra. Hozzáértő emberek, 
kőművesek, ácsok, szerelők és még 
sokan dolgoznak, építik a házakat.  
De mindezeken kívül kell még 
valami: egy építészmérnök, aki a ház 
terveit elkészíti, s akinek tervei 
szerint épül a ház. 

 
 

Honnan vannak a hegyek, a völgyek a Nap, a Hold és a csillagok? Talán maguktól 
lettek? Nem! 
A világot Isten teremtette! 
Ő akarta, hogy legyen a világ: a Nap, a Hold, a csillagok, a Föld, hegyek, folyók, fák, 
virágok és állatok. Ő tervezte meg az egész világot, aztán meg is teremtette, és 
elindította a fejlődés útján. 
Hogyan? Csak akarta, hogy legyen, és minden úgy lett, ahogy megtervezte. Az Ő 
akaratából van tehát az egész világ, s ebben a világban minden úgy fejlődik és alakul, 
ahogy Mennyei Atyánk előre megtervezte. 
Mennyei Atyánk akaratának, törvényeinek minden engedelmeskedik. Övé az egész 
világ, Ő a világ Ura, Teremtője. 



  
 

(Rajz: gyerek ajándékot ad anyjának ) 
Mennyei Atyánk szeret minket 
Az Ő akaratából élünk itt a földön. Ő nekünk adta a világot. Azt akarja, hogy egyre 
jobban megismerjük és szebbé tegyük. Ezért kutatják a tudósok a világ titkait, hogy 
felfedezzük és uralkodjunk felette. 

(Rajz: virágoskertet locsoló kertész ) 
Párbeszéd 
Milyen szép ez a virágoskert! 
Ki csinált benne ilyen szép rendet? - kérdezi a vendég a kertészt. 
- Én terveztem az egészet, s mindent úgy ültettem el, hogy amikor a virágok kinyílnak, 

minden ilyen szép legyen. 
- Igen, látszik, hogy ért hozzá, mert ahol ilyen rend van, ott van valaki, aki ezt 

kigondolta. 
- Így van ez kérem mindenütt a világon! 
- Hát ezt meg hogyan gondolja? 
- Úgy, hogy bármerre nézünk, akár a csillagok világába, akár a parányi növények és 

állatok életébe, mindenütt rátalálunk arra a rendre és törvényszerűségre, amit a 
Mennyei Atya megtervezett, amikor a világot teremtette, és a fejlődés útjára 
elindította. 

Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy szép világot adtál nekünk! 



  
 

3. ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK 
 

 
 
 

Isten bennünk lakik 
Jézus így tanított szeretetéről: 
"Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, 
és benne fogunk lakni." (Vö. Jn 14,23.) 

 

Mennyei Atyánk téged is szeret, 
ne zárd ki Őt szívedből! 

 



  
 

Életünket szüleinktől kaptuk 
A jó szülők szeretik gyermekeiket, gondoskodnak róluk. 
A jó gyermekek szeretik szüleiket, engedelmeskednek nekik. 

 

Mennyei Atyánk 
adta nekünk ezt a szép világot. 
De ennél még sokkal nagyobb ajándékot akar adni. 
Azért küldte hozzánk Jézust, hogy ezt nekünk elmondja: 
Ne féljünk a haláltól, Mennyei Atyánk szeret minket, 
gyermekévé fogad és meghív országába. 
Földi életünk után mindnyájunkat hazavár mennyei Országába. 

 

Akkor lettem Isten gyermeke, amikor megkereszteltek 
Hívő szülők gyermekeiket elviszik a templomba. 
Ők és keresztszüleid megígérték: úgy fognak nevelni, 
hogy mindig kedves gyermeke légy a Mennyei Atyának. 
Ezután a pap megkeresztelt. Így születtünk újjá, Isten gyermekévé. 

 

Isten bennünk lakik és vezet minket 
Ezt nevezzük istengyermeki, kegyelmi életnek. 
A kegyelmi életet a Mennyei Atyától kapjuk. 
Szeretettel gondoskodik rólunk, 
hogy földi életünk után eljussunk hozzá. 
Mi is szeretjük Őt, és Jézus tanítása szerint akarunk élni. 

 

Kövesd Jézus példáját: 
Légy kedves gyermeke a Mennyei Atyának! 

 

Beszéljük meg: 
- Miért jó Isten gyermekének lenni? 
- Hogyan lehetünk kedves gyermekei a Mennyei Atyának? 
- Mi történik, amikor valakit megkeresztelnek? 
- Tudod-e, melyik napon és melyik templomban kereszteltek meg? 

(Rajz: pap keresztel ) 
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál! 

 



  
 

JÉZUS PÉLDABESZÉDE A MAGVETŐRŐL 
Olvasmány 

 
 

 
 

A magvető kiment a szántóföldre vetni. Néhány szem az útfélre esett, és a madarak 
hamar felcsipegették. Más magok köves talajra hullottak, és nedvesség híján hamar 
elszáradtak. Ismét mások tövisek közé estek. Ezeket, alighogy kikeltek, elfojtotta a 
felnövő tövis. A többi mag azonban jó földbe hullott. Ezek szépen kikeltek, és bőséges 
termést hoztak. 
A példabeszéd értelmét Jézus így magyarázta meg. A vetőmag az Isten igéjét, Mennyei 
Atyánk tanítását jelenti. Az útfél azokat jelképezi, akik hallgatják ugyan a tanítást, de 
nem szívlelik meg azt. A köves talaj azokat jelenti, akik lelkesen fogadják az Isten 
szavát, de hamar megfeledkeznek róla, mert szalmaláng természetűek. A tövises föld 
azokra emlékeztet, akik szívesen hallgatják Jézus tanítását, de a mindennapi élet 
örömei és gondjai közt nem jut idejük megfogadni azt. Végül a termékeny talaj a jót 
őszintén akaró embereket jelképezi, akik nemcsak hallgatják a tanítást, hanem azt 
befogadják és életüket is e szerint alakítják. (Vö. Mt 13,1-9. 18-23.) 

 



  
Gondolkozz! 
- Hogyan fogadom Jézus tanítását? 
Akkor leszek Isten kedves gyermeke, 
ha figyelek Jézusra, 
és Vele együtt szeretem 
Mennyei Atyámat és embertársaimat. 

(Rajz: Bibliát olvasó lány ) 
Jézus tanítását 
az apostolok adták tovább, amikor mindenfelé tanítottak Jézusról. Tanításukat később le 
is írták. Az apostolok írásait egy külön könyvbe gyűjtötték. Ez a könyv a BIBLIA, vagy 
más szóval a SZENTÍRÁS újszövetségi része. 

 

A templomban a szentmisén 
a Bibliából olvasnak fel olvasmányt, 
szentleckét és evangéliumot. 
Amit a Szentírásból felolvastak, 
azt a szentbeszédben magyarázzák meg nekünk 

(Rajz: ambón felolvasó pap ) 
Figyelünk Jézus tanítására 
Nem elég csak meghallgatni, hanem meg is kell tenni, amire Jézus tanít. 
Próbáld meg! 
Ülj le, csukd be a szemed, és gondolj Jézusra: 
- mit mond Jézus? 
- mit kíván tőlem? 
- mit teszek én? 
Ez az Isten igéje! - Istennek legyen hála! 
Ezek az evangélium igéi! - Áldunk téged Krisztus! 
Beszéljük meg 
- Miért állunk fel, amikor a pap az evangéliumot olvassa? 
- Hogyan jelöljük meg magunkat az evangélium olvasása előtt? 

 



  
 

4. JÉZUSSAL BESZÉLGETÜNK 
 

 
 

Jézus látogatása barátainál 
Jézus egy alkalommal meglátogatta barátját, Lázárt. Egyik nővére, Mária, odaült Jézus 
lábához, és hallgatta szavait. Másik nővére meg azon fáradozott, hogy illendően 
megvendégelje őket. Szóvá is tette Jézusnak: Szólj neki, hogy segítsen! Jézus azonban 
így válaszolt: Márta, Márta, sok mindenre gondod van, pedig egy a szükséges. Mária a 
jobbik részt választotta. (Vö. Lk 10,38-42.) 

 



  
 

Apuval, anyuval 
mindig szívesen elbeszélgetünk. 
Milyen jó, hogy meghallgatnak, és szólnak hozzánk. 
Akiket szeretünk, azokkal szívesen elbeszélgetünk. 

 

A jó Istennel is beszélgethetünk 
Jézus arra bíztatott minket, hogy úgy beszéljünk vele, 
mint legjobb barátunkkal, 
Mennyei Atyánkkal pedig úgy, mint a legjobb szülővel. 

 

Amikor imádkozunk Istennel beszélgetünk 
Ő meghallgat minket és válaszol nekünk. 
Ha csendben vagyunk és Rá figyelünk, 
eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. 

 

Mennyei Atyánk várja, hogy beszélgessünk Vele! 
Boldog vagyok, amikor jó Atyámmal beszélek. 
Imádkozom minden nap, néma gyermek nem leszek! 

 

Mindennap imádkozzál: reggel, este és napközben is! 
 

Próbáld meg! 
Fogalmazz magadnak Jézushoz szóló imádságot, 
legyen benne: köszönet, ígéret és kérés! 

 

Beszéljük meg: 
- Kivel beszélgetünk, amikor imádkozunk? 
- Mikor szoktunk magunkra keresztet vetni? 
- Miről beszélgethetünk Mennyei Atyánkkal? 
- Mikor és hogyan imádkozzunk? 
- Hogyan használjuk imakönyvünket? 

(Rajz: együtt imádkozó család ) 



  
 

Szeretjük Mennyei Atyánkat 
AZ 1. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ellenőrizd magadat! 
- Kinek a jele a kereszt? 
- Szívesen jársz-e a templomba? 
- Mit tudunk templomunkról? 
- Milyen berendezési tárgyakat találunk a templomban? 
- Ki a mi Mennyei Atyánk? 
- Mikor lettél Isten gyermeke? 
- Szoktál-e köszönetet mondani a Mennyei Atyának? 
- Örülsz-e annak, hogy Isten gyermeke vagy? 
- Kivel beszélgetünk, amikor imádkozunk? 
- Imádkozol-e minden nap, este, reggel? 
Énekeljünk! 

Mindenek szemei Tebenned bíznak Uram, 
mert Te adsz nekik eledelt alkalmas időben. 
Föltárod a Te szent kezeidet, 
És betöltesz minden élőket áldásoddal. (ÉE 352.) 

Énekeljünk! 
Magasztalja lelkem az én Uramat! 
Örvendezve élek szárnyai alatt. 
Szolgálója lettem lepillantott rám, 
Alázattal zengi dicséretét szám. (ÉE 251.) 



  
 

Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból 
2. Hogyan szerette Isten a világot? 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte. 
5. Mi a kinyilatkoztatás? 

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.  
17. Milyen vallásúak vagyunk? 

Mi katolikus keresztény vallásúak vagyunk. 
24. Ki az Isten? 

Isten az egész világ teremtő ura, és a mi mennyei Atyánk. 
26. Hol van az Isten? 

Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk. 
27. Miért nem  látjuk Istent földi életünkben? 

Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ő lélek. 
28. Honnan tudjuk, hogy van Isten? 

Értelmünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten. 
30. Mit tud az Isten? 

Isten mindent tud. 
31. Mit tehet meg az Isten? 

Isten mindent megtehet, amit akar, Isten mindenható. 
33. Milyen irántunk az Isten? 

Isten szeret minket, mindenkit üdvözíteni akar. 
34. Ki teremtette a világot? 

A világot Isten teremtette. 
36. Hogyan teremtette Isten a világot? 

Isten csak akarta, hogy legyen, és létrejött minden. 
37. Mit tesz Isten a világgal? 

Isten szüntelenül gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza azt. 
67. Mit tanított az Úr Jézus? 

Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk, és 
eljussunk az örök életre. 

69. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? 
Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük. 

 



  
 

2. TÉMAKÖR: JÉZUS EMBERTÁRSAINK SZERETETÉRE TANÍT 
5. SZERESD SZÜLEIDET 

 

 
 
 

Jézus gyermekkoráról 
megírták az evangéliumban, hogy szüleivel - Szűz Máriával és Szent Józseffel - 
Názáretben lakott. Segített nekik, és engedelmes volt. (Vö. Lk 2,51-52.) 

 

Jézus azt akarja, hogy engedelmes légy! 
 



  
 
 

Életünket szüleinktől kaptuk 
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy a szülők 
szeretettel neveljék gyermekeiket és 
gondoskodjanak róluk. 
A jó szülők szeretnek minket, és mindent megtesznek azért, hogy becsületes, 
jó emberré neveljenek minket. 

 

Szüleinknek első szóra és örömmel engedelmeskedjünk 
Megérdemlik, hogy szeressük őket. 
Ezért mindig szívesen engedelmeskedünk és segítünk nekik. 
Igyekszünk minél több örömet szerezni, 
szorgalmas tanulással, 
példás magatartással, 
holmink rendbetartásával... 

 

Szeresd szüleidet, fogadj szót és segíts nekik! 
 

Beszéljük meg: 
- Hogyan képviselik szüleink a Mennyei Atya jóságát? 
- Hogyan engedelmeskedjünk szüleinknek? 
- Hogyan szerezhetünk örömet szüleinknek? 
- Kik segítenek szüleinknek, hogy minket felnevelhessenek? 

 

 (Ne feledd el születésnapodon megköszönni szüleidnek, 
hogy szeretetben nevelnek téged!) 

 

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy jó szülőket adtál nekem! 
 

(Rajz: apuka a tanító nénire bízza kislányát ) 



  
 

JÉZUS ÍGY TANÍTOTT A CSALÁDRÓL 
Olvasmány 

 

 
 

Mennyei Atyánk férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: Ezért a férfi 
elhagyja apját, anyját, a feleségével tart, és egy test lesz a kettő. Most már többé nem 
ketten vannak, hanem egy család. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne 
válassza. (Vö. Mt 19,4-6.) 

(Rajz: fiatal párt eskető pap ) 
Jézus azt akarja, hogy a házastársak hűségesen szeressék egymást! 
Édesapád és édesanyád is olyan gyermek volt, mint most te vagy. Mikor felnőttek lettek, 
megismerkedtek egymással, megszerették egymást, és egy szép napon elhatározták, 
hogy összeházasodnak. Az volt életük egyik legszebb napja, amikor megtartották 
esküvőjüket. A templomban az eskető pap Jézus nevében megáldotta őket, ők pedig 
megígérték egymásnak, hogy egész életükben hűségesek lesznek egymáshoz. Már 
akkor tervezgettek arról, milyen jó lesz, ha majd gyermekeik születnek. Már akkor 
szerettek téged, amikor még meg sem születtél. 



  
 

(Rajz: pincér asztalt terít ) 
 

 
 

A Mennyei Atya azt akarja, hogy minden család boldogan éljen! 
Jó azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei szeretik egymást és gyermekeiket. 
Milyen jó otthon, amikor senki sem ideges, nincs veszekedés, amikor mindenki 
szívesen segít a másiknak. 
Mindennap szerezz örömet szüleidnek! 
Ezért légy szüleidnek jó gyermeke. Segíts nekik, hogy ők is örömet szerezhessenek 
egymásnak, hogy ne kelljen miattad aggodalmaskodniuk, veszekedniük, hogy több 
idejük legyen beszélgetni és játszani. 

Az emberek közül szüleink szeretnek minket a legjobban! 
(Rajz: kiránduló család ) 

Gondolkozz! 
- Mivel tudsz örömet szerezni szüleidnek? 
- Segítesz-e otthon minden nap? 

Jézusom, segítsd és áldd meg szüleimet, testvéreimet, hogy mindnyájan 
békességben és szeretetben éljünk! 

 



  
 
 

 
 
 

6. SZERESD EMBERTÁRSAIDAT! 
Jézus példával tanít 
Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta: Egy embert az országúton rablók támadtak 
meg. Összeverték, kirabolták és félholtan otthagyták. Többen is elmentek mellette, de 
nem segítettek rajta. Végül egy idegen (szamaritánus) ment arra, akiket a zsidók 
lenéztek. Ez, amikor meglátta szerencsétlen embertársát, segítségére sietett. Bevitte 
egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Jézus ezt mondta: Ti is így tegyetek! (Vö. 
Lk 10,30-37.) 

 

Jézus minden embert szeret, nekünk is minden embert szeretnünk kell! 
 



  
 

Jézus parancsa: 
"Amint én szerettelek benneteket, 
úgy szeressétek ti is egymást." (Vö. Jn 13,34.) 
Jézus minden emberhez kedves volt. 
A szomorúakat megvigasztalta, 
segített a bajban lévőkön, 
végül meghalt értünk a kereszten. 

(Rajz: kislány csokoládéval kínálja társát ) 
Minden embert szeretnünk kell! 
Még azokat is, akik nem szeretnek, hanem bántanak minket! 
Jézus azt akarja, hogy ők is megjavuljanak a mi szeretetünk által. 
Ezért mondta: "Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, 
ti is tegyétek velük." (Vö. Mt 7,12.) 
Azt is mondta: Bármi jót teszünk valakivel az Ő kedvéért, 
azt úgy tekinti, hogy neki tettük. (Vö. Mt 25,40.) 

 

Jézus iránt 
bizonyára mindig udvarias és figyelmes lennél. 
Mindig szeretettel beszélnél vele, szívesen segítenél neki, 
és szívesen szereznél neki örömet is. 
Tégy így embertársaiddal is. 

 

Légy mindenki iránt kedves és jóindulatú! 
Bármit teszek, bárkinek, úgy tegyem, hogy Jézusnak teszem! 

 

Úgy szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett minket. 
 (Rajz: vakot utcán átkísérő gyerek ) 

Beszéljük meg: 
- Miért kívánja Jézus, hogy minden embert szeressünk? 
- Hogyan szerethetünk mindenkit? 
- Hogyan szerezhetünk örömet embertársainknak? 
- Tudod-e kiket nevezünk szenteknek? 
- Hallottál-e már Szent Erzsébetről és Szent Miklós püspökről? 

 

Jézusom, segíts, hogy mindenkihez jó legyek! 
 



  
 

7. TELJESÍTSD KÖTELESSÉGEDET! 
 

 

Jézust Názáretben így ismerték:  
Amikor Jézus egy alkalommal a názáreti zsinagógában tanított, sokan hallgatták, és 
csodálkozva mondták: "Honnét vette mindezt? Ki adott neki ekkora bölcsességet? 
Hogyan tud ilyen csodákat tenni? Nem az ács ez, Mária fia?" (Vö. Mk 6,1-3.) 

 

A becsületes munkában is kövesd Jézus példáját! 
 



  
 

Jézus 30 éves koráig 
ácsként dolgozott Názáretben. 
Az emberek becsületes, dolgos embernek ismerték, 
aki mindenkivel jót tett. 
Később is szüntelenül dolgozott: tanított, testet-lelket gyógyított. 

 

Mennyei Atyánk ránk bízta 
az egész világot, hogy mindennapi munkánkkal tegyük szebbé, 
hogy minden ember békességben élhessen. 
Mindenki, aki becsületesen dolgozik, 
a Mennyei Atya akaratát teljesíti. 
Pál apostol így figyelmeztet: 
"Aki nem dolgozik, ne is egyék!" (Vö. 2Tessz 3,10.) 

 

Minden embernek becsületesen kell dolgoznia 
akár testi, akár szellemi munkát végez. 
Mi Jézus követői vagyunk, 
teljesítjük kötelességeinket, szorgalmasan tanulunk és 
mindenkihez jók vagyunk. 

 

Tanulj szorgalmasan, dolgozz becsületesen! 
(Rajz: anyuka tanulásra bíztatja fiát ) 

Beszéljük meg: 
- Hogyan kell minden embernek dolgoznia? 
- Milyen kötelességei vannak egy iskolásnak a tanulás mellett? 
- Miért kell szorgalmasan tanulnunk? 
- Hogyan segíthetjük társainkat? 

 

Jézusom segíts meg minden munkámban! 
 



  
TÉGY JÓT! 
Olvasmány 

Jézus egy alkalommal leült a templompersellyel szemben, és figyelte, hogyan dob a nép 
pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. De aztán jött egy szegény özvegy, s 
csak két fillért dobott be. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: "Igazán mondom 
nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. 
Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, ami csak 
szegénységéből telt, egész megélhetését." (Vö. Mk 12,41-44.) 
Jézusnak az egész kicsi ajándék is tetszik, ha valakinek csak kevés az 
ajándékoznivalója, amit odaadhat. 

 

"Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Vö. ApCsel 20,35.) 
 

Számodra az év egyik legszebb napja bizonyára a születésnapod. Akkor sokan 
meglátogatnak és megajándékoznak, és így köszöntenek fel: Isten éltessen! Édesanyád 
pedig a füledbe súgja még azt is: Mindig légy jó és becsületes! 

(Rajz: gyerek megosztja csokoládéját társával ) 
Gondolkozz! 
- Mit csináltál a legutóbbi születésnapodon az ajándékba kapott cukorkával? Egyedül 

fogyasztottad el, vagy megkínáltad vele testvéreidet és barátaidat? 
- Szívesen megengeded-e másnak, hogy Játékoddal játsszon? 
- Adsz-e másoknak abból, amit kaptál? 
- Segítesz-e másoknak a tanulásban? 
- Mi köze van Mikulásnak Szent Miklós püspökhöz? 



  
 

KI A JÓ EMBER? 
Olvasmány 

A puszta közepén volt egy kút. Mellette állt egy vödör, rákötve egy kötélre. Ott lakott a 
kút közelében egy idős ember az unokájával. Mindenki, aki arra járt, a vödörrel 
meríthetett és ihatott a kút vízéből. Egy szép napon azonban a kötél elszakadt, és a 
vödör beesett a kútba. Másnap reggel arra jött egy ember lovas kocsival. Kocsiján a 
szalma alján volt a vödre. Amikor leszállt vizet meríteni, látta, hogy a vödör beesett a 
kútba. Ránézett az idős emberre és az unokájára, majd továbbment. "Milyen ember 
ez?" - kérdezte az unoka. "Gonosz ember." - válaszolta a nagyapa. 
Dél felé ismét arra utazott valaki. Neki is volt vödre, s amikor látta, hogy a kút vödre 
beesett a kútba, saját vödrével merített, adott inni az idős embernek és unokájának, 
majd vödrével együtt tovább ment. "Ez milyen ember?" - kérdezte az unoka. "Ez sem 
igazán jó ember." - válaszolta a nagyapja. 
Estefelé egy harmadik ember is arra ment. Amikor meglátta a vödröt a kútban, saját 
vödrét kötötte a kötélre, vizet merített, ivott, köszönt, és vödrét otthagyva, tovább ment. 
"És ez milyen ember?" - kérdezte az unoka. "Ez igazán jó ember, önzetlen és 
segítőkész." - válaszolta a nagyapa. 
Legyünk ilyen jó emberek! 
Énekeljünk! 

Jézusom én szeretlek, égen-földön kereslek, 
Tudom jól, hogy megtalállak. 
Jézusom én akarom, tied legyen kis dalom, 
Azt is tudod, mindig várlak. 
 Én olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném 
 Soha, soha el nem hagylak. 
Jézusom, ha lehetne, maradj velem örökre, 
Tudom, Te is ezt kívánod. 
Jézusom, én jó leszek, így szerzek majd örömet, 
Tudom, Te is csak ezt várod. 
 Most Rád bízom a szívemet, hogy mindig kedves, jó legyek, 
 Te is örülsz, hogyha látod. 

 



  
 

8. LÉGY ŐSZINTE! 
 

 
 

Jézus a farizeusok között 
Az Úr Jézust sok jóakaratú ember szerette. Beszédeinek, csodáinak híre egyre terjedt. 
Sokan hallgatták, hogy tanuljanak tőle. Voltak azonban olyanok is, akik irigykedtek rá, 
féltették tőle hatalmukat. Ezek ellenséges szemmel nézték, és terveket szőttek, hogyan 
lehetne őt elhallgattatni. Mégis kénytelenek voltak megvallani: “Mester, tudjuk, hogy 
igazmondó vagy és az igazságnak megfelelően tanítasz, és szavaidat nem 
befolyásolják emberi érdekek.“ (Vö. Mt 12,14.) 

 



  
 

Őszinte ember az, 
akinek mindig megbízhatunk szavában, 
mert nem akar senkit sem félrevezetni, vagy becsapni. 
Nagy baj lenne, ha nem bízhatnánk egymás szavában! 

 

Aki őszinte, 
az félelemből sem hazudik, elismeri, ha hibázott. 
Az őszinte embernek a magatartása is őszinte, 
képmutatással sem vezet félre másokat. 
Nem őszinte, aki másra fogja a rosszat, 
vagy elárulja a rábízott titkot. 

 

Jézus azt akarja, 
legyünk őszinték, 
szavainkat a szeretet és igazság irányítsa. 

 

Sose beszélj meggondolatlanul! 
Őszinte szó ajkamon 
Segítség lesz másokon. 
Hogyha ezzel nem segítek, 
Másról rosszat nem beszélek. 

 

Beszéljük meg: 
- Kit nevezünk őszintének? 
- Igazat mond-e az, aki csak félig mondja el az igazságot? 
- Mindig meg kell mondani az igazat? 
- Miért kell tudni hallgatni? 
- Szabad-e tréfából hazudni? 
- Aki mesét mond, hazudik-e? 

(Rajz: betört ablak előtt fiát számon kérő apa ) 
Jézusom, segíts, hogy őszinte legyek! 

 



  
 

Szeretjük embertársainkat 
A 2. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ellenőrizd magadat! 
- Hogyan engedelmeskedjünk szüleinknek? 
- Rendszeresen segítesz-e szüleidnek? 
- Szoktál-e szüleidnek örömet szerezni? 
- Hogyan szeressük egymást? 
- Van-e valaki, akivel haragban vagy? 
  (Ha igen: - Hogyan tudnál vele kibékülni?) 
- Szoktál-e társaidnak segíteni, örömet szerezni? 
- Hogyan kell minden embernek dolgoznia? 
- Szorgalmas vagy-e a tanulásban? 
- Őszinte vagy-e? 
- Megbízható vagy-e? 
- Megtartod-e azt, amit ígérsz? 

 



  
 

Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból 
 

302. Hogyan szól Isten tízparancsolata? 
Isten tízparancsolata így szól:  
  1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!  
  2. Isten nevét hiába ne vedd!  
  3. Az Úr napját szenteld meg!  
  4. Atyádat és anyádat tiszteld!  
  5. Ne ölj!  
  6. Ne paráználkodj!  
  7. Ne lopj!  
  8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!  
  9. Felebarátod házastársát ne kívánd!  
10. Mások tulajdonát ne kívánd!  

324. Ki a felebarátunk? 
Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk. 

330. Miért kell szüleinket tisztelnünk és szeretnünk? 
Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert az életet és a gondoskodást Isten után 
nekik köszönhetjük.  

349. Köteles-e az ember dolgozni? 
Minden ember köteles a legjobb képességei szerint dolgozni, mert a teremtő Istentől erre 
meghívást kapott. A munkanélküli, aki önhibáján kívül nem dolgozik, nem vétkezik, és 
igényt tarthat a társadalom szolidaritására.  

 



  
 

3. TÉMAKÖR: JÉZUS A FIÚISTEN, AKI ÉRTÜNK LETT EMBERRÉ 
 

9. JÉZUS ÉDESANYJA 
 

 
 

Szűz Mária 
Názáretben, Zsidóország egyik városkájában élt. Őt választotta ki a Mennyei Atya, hogy 
az Üdvözítő édesanyja legyen. Egy József nevű ácsnak volt a jegyese. Isten elküldte 
hozzá Gábor angyalt, aki így köszöntötte Máriát: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr 
van teveled!" Mária nagyon meglepődött. Az angyal elmondta neki Isten üzenetét: "Fiad 
fog születni, Jézusnak fogod hívni." Ő az Isten Fia, Ő lesz a Megváltó, az Üdvözítő. 
Mária így válaszolt: "Az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Az 
angyal azt is elmondta Máriának, hogy idős rokonának, Erzsébetnek is fia fog születni. 
(Vö. Lk 1,26-38.) 

 



  
 

A Mennyei Atya Szűz Máriát választotta ki, 
hogy az Üdvözítő anyja legyen. 
A Szent Család tagjai: Jézus, Szűz Mária és Szent József. 

 

Az angyali üdvözlet után 
Szűz Mária meglátogatta idős rokonát, Erzsébetet. 
A Szentlélek tudtára adta Erzsébetnek, hogy 
Mária lesz a megígért Üdvözítő édesanyja. 
Ezért, amikor Erzsébet meglátta Máriát, így köszöntötte: 
"Áldott vagy te az asszonyok között, 
és áldott a te méhednek gyümölcse!" (Vö. Lk 1,42.) 
Akkoriban született meg Erzsébet kisfia, akit 
Jánosnak hívtak. 
Mi Keresztelő Szent Jánosnak nevezzük. 

 

Jézus édesanyjáról mindig szeretettel beszélj! 
Jézus édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát 
tiszteljük és szeretjük. 
Képét vagy szobrát minden templomban megtaláljuk. 
Ő a legboldogabb asszony, mert Ő az Üdvözítő édesanyja. 
Őt kérjük, imádkozzék értünk most és halálunk óráján. 

 

Teljesítsd a Mennyei Atya akaratát, mint Mária! 
(Rajz: adventi koszorú meggyújtása ) 

Beszéljük meg: 
- Tudod-e mit jelent: advent? 
- Kit választott ki a Mennyei Atya, hogy az Üdvözítő anyja legyen? 
- Tudod-e mikor van Gyümölcsoltó Boldogasszony napja? 
- Miért fordulunk imádságos szavakkal Szűz Máriához? 
- Mit tudsz az angyalokról, mi a feladatuk? 

 

Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes! 
 



  
 

10. KARÁCSONY 
 

 
 

Jézus születése 
20.. évvel ezelőtt Augusztusz római császár elrendelte, hogy tartsanak népszámlálást. 
Ezért Máriának és Józsefnek a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe kellett utazni. 
Amikor odaértek, sehol sem kaptak szállást. Egy városszéli barlangistállóban húzódtak 
meg. Itt született meg Jézus, a világ Megváltója, az Üdvözítő. Mária pólyába takarta és 
jászolba fektette. (Vö. Lk 2,1-20.) 

 



  
 

Jézus a júdeai Betlehemben született 
Amikor Jézus megszületett, 
pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, 
és éjnek idején őrizték nyájukat. 
Hirtelen nagy fényesség támadt, és ott állt előttük az Úr angyala. 
Nagyon megijedtek. De az angyal megnyugtatta őket: 
"Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek 
és majd az egész népnek. 
Ma megszületett a Megváltót, Krisztus, az Úr. 
Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." 
Ekkor más angyalok is megjelentek, és így dicsőítették Istent: 
"Dicsőség a magasságban Istennek, 
és békesség a földön a jóakaratú embereknek." 
A pásztorok így szóltak egymáshoz: 
"Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk, ami történt, 
amit az Úr tudtunkra adott." 
Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és 
a jászolban fekvő gyermeket. (Vö. Lk 2,1-20.) 
Karácsonykor 
Jézus születését ünnepeljük. 
Jézus szeretetből jött közénk. 
Arra tanít, hogy szeressük egymást. 
Szeretetünket azzal is megmutatjuk, 
hogy ajándékkal lepjük meg egymást. 
Így ünnepeljük meg Jézus születését, a szeretet ünnepét. 

 

Jézus nevében szerezz örömet embertársaidnak! 
 

Beszéljük meg: 
- Hogyan készüljünk adventban Jézus születésének ünnepére? 
- Hogyan ünnepeljünk karácsonykor? 
- Kinek milyen meglepetést készítsünk karácsonyra? 

 

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél hozzánk. 
 



  
 

11. JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE 
 

 
 

Amikor Jézus 30 éves lett 
elment Jánoshoz a Jordán folyó mellé, hogy megkeresztelkedjék. János vonakodott: 
"Neked kellene megkeresztelned engem, és Te jössz énhozzám?" Jézus így felelt: 
"Hagyd ezt most. Teljesítenünk kell, amit előre megírtak." János erre a vízhez vezette, 
és megkeresztelte. Amint Jézus kilépett a vízből, megnyílt az ég. János látta, hogy a 
Szentlélek galamb alakban leszállt és Jézus fölé ereszkedett. A körülállók pedig a 
Mennyei Atya szavát hallották: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik." (Vö. Mt 
3,13-17.) 

 



  
 

Keresztelő János 
a Jordán folyó partjánál bűnbánatot hirdetett: 
"Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, 
mert hamarosan eljön az Üdvözítő!" (Vö. Mt 3,9.) 
Akik megfogadták szavát, azokat bűnbánatuk jeléül 
megkeresztelte a Jordán vízében. 

 

Jézusnak nem volt bűne, 
mégis elment Keresztelő Jánoshoz, és megkeresztelkedett, 
hogy példát adjon nekünk, embereknek a bűnbánatra. 

 

Nézzétek, Ő az Isten Báránya! 
Keresztelő János így mutatta be tanítványainak Jézust, 
majd hozzátette: Ő a Megváltó, 
aki elveszi a világ bűnét, 
Ő az Isten Fia, az Üdvözítő, 
aki elvezet az örök életre. (Vö. Jn 1,29-34.) 

 

Ezután indult el Jézus tanítani. 
Hallgatói közül választotta ki 12 apostolát. 

 

Jézus azért jött közénk, hogy megszabadítson bűneinktől, 
és elvezessen az örök életre. 

 

Légy Isten kedves gyermeke! 
(Rajz: keresztelő kút ) 

Beszéljük meg: 
- János is keresztelt, minket is megkereszteltek. Mi a különbség a kétfajta keresztség 

között? 
- Miért nevezzük Jézust az Isten Bárányának? 

 

Köszönöm, Jézusom, hogy megismerhettelek téged! 
 



  
 

A JERUZSÁLEMI TEMPLOM 
Olvasmány 

 (Kép: zsinagógában felolvasó férfi ) 
Jézus idejében, akik a választott néphez tartoztak, minden szombaton összejöttek 
zsinagógájukban. 
Ott együtt imádkoztak és zsoltárokat énekeltek. Közben felolvasták a Szentírás egy-egy 
részletét, és meghallgatták az írástudók magyarázatát. Zsinagóga, szombati 
gyülekezőhely, Zsidóország minden városában és községében volt. Templomuk 
azonban csak egy volt, Jeruzsálemben. Ennek központjában volt a szentély épülete, 
melyet udvar vett körül. Ott volt az égőáldozatok oltára. Ebbe az udvarba csak a papok 
és leviták mehettek be. Az ő dolguk volt az áldozatbemutatás. Az áldozati udvart 
épületek és oszlopcsarnok vette körül. A templomépület legkülső oldala volt a pogányok 
udvara, ahová bárki bemehetett. 

 

Gondolkozz! 
- Mi a hasonlóság és mi a különbség a Jézus korabeli jeruzsálemi Templom és 

zsinagóga, és a mi mai templomaink között? 
 
 

 
 



  
 

Jézus a jeruzsálemi Templomban 
A húsvéti ünnepekre Jézus is fölment Jeruzsálembe. A templomban (a pogányok 
udvarában) kereskedőket talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint 
pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a 
templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt. A pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat 
felforgatta. A galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innen ezeket, ne tegyétek 
Atyám házát vásárcsarnokká!" (Vö. Jn 2,13-22.) 

 

Az emberek nem értették a dolgot. Meg is kérdezték: hogyan mersz ilyet tenni, ki bízott 
meg, ki adott neked erre hatalmat? Ők akkor még nem tudták, amit mi tudunk: Jézus a 
Fiúisten, aki értünk emberré lett. 

 

Jézus azt akarja, hogy mi Isten házává, templomává legyünk. 
Ezért meg kell tisztulnunk, hogy ne legyen bennünk semmiféle rossz gondolat vagy 
szándék. 
Arra törekedjünk, hogy mindig azt gondoljuk és tegyük, 
ami tetszik Mennyei Atyánknak, ami megfelel Jézus tanításának. 

(Rajz: Jézus kiűzi az árusokat a templomból ) 
 



  
 

12. JÉZUS SZENVEDÉSE 
 

 
 

Jézus három éven át tanított 
Az utolsó évben többször is figyelmeztette tanítványait: "Felmegyünk Jeruzsálembe, 
ahol az Emberfia a gonoszok kezére kerül. Sokat kell szenvednie, megölik, de 
harmadnapra feltámad." (Vö. Lk 18,31-33.) 

 

Jézus tudta, hogy ellenségei mit terveznek ellene. 
Elmenekülhetett volna, de nem tette. 
Önként vállalta a szenvedést és a kereszthalált. 
Jézus érted is szenvedett. 

 



  
 

Jézus szenvedése előtt 
amikor utoljára együtt vacsorázott apostolaival 
ünnepélyesen felajánlotta életét a Mennyei Atyának 
áldozatul, hogy fogadjon minket szeretetébe. 
Ekkor rendelte Jézus az Oltáriszentséget. 
Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival kiment az Olajfák hegyére, 
a Getszemáni kertbe. 
Arra kérte őket: "Maradjatok itt és virrasszatok velem." (Vö. Mt 26,36-46.) 

 

Jézus az Olajfák hegyén 
töltötte a szenvedése előtti éjszakát. 
Előre látta és átélte a megostorozás, a töviskoronázás, 
a keresztút és a keresztre feszítés kínjait, 
amit az emberek bűneinek jóvátételére kellett vállalnia. 
Bűneink miatt nagy szomorúság fogta el, 
verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. 
Ezért így imádkozott: 
Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a szenvedést. 
"De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd!" (Vö. Lk 22,39-44.) 

 

Jézus egész életével, értünk vállalt szenvedésével és 
kereszthalálával mutatta meg, hogy szeret minket. 

 

Most már értem, miért kell annyira szeretnünk Jézust! 
 

Szívesen vállalj áldozatot Jézusért! 
 

Beszéljük meg: 
- Miért nem hisz mindenki Jézusban? 
- Hogyan lehettek Jézusnak ellenségei? 
- Milyen áldozatot tudunk vállalni Jézusért? 
- Mire való a nagyböjt? 

 

Jézusom, te értem is szenvedtél, köszönöm Neked! 
 



  
 

13. HÚSVÉT 
 

 
 

Jézus feltámadása 
Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és néhány asszony illatszereket vásároltak, 
hogy Jézus testét bebalzsamozzák. Vasárnap hajnalban kimentek a sírhoz. Útközben 
arról tanakodtak: "Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejáratától?" De amikor odanéztek, 
látták, hogy a kő el van hengerítve. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába 
öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: "Ne féljetek! Ti a 
keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt a hely, 
ahová tették!" (Vö. Mk 16,1-6.) 

 

Húsvéti köszöntés: Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt! 
 



  
 

Miután Jézus meghalt a kereszten 
egy katona lándzsával átszúrta Jézus oldalát, 
amelyből vér és víz folyt ki. 
Ezután Jézus testét levették a keresztről, 
és egy sziklába vájt sírba temették. 
A sír bejáratához nagy követ gördítettek, 
majd Jézus ellenségei őrséget állítottak. 
Húsvétvasárnap hajnalban 
nagy földindulás támadt. 
Az Úr angyala elhengerítette a követ és ráült. 
Az őrök megrémültek, és elmenekültek. (Vö. Mt 28,1-4.) 
Jézus sírja már üres volt: 
Feltámadt, ahogy előre megmondta. 
Jézus legnagyobb csodája, 
hogy harmadnapra feltámadt sírjából. 
Föltámadása azt is bizonyítja, 
hogy érdemes őt követnünk, Vele mi is feltámadunk. 

 

Jézus keresztre feszítése után meghalt, eltemették 
majd harmadnapra feltámadt. 

 

Jézus a mi életünk és reményünk! 
 

Beszéljük meg: 
- Miért nem szállt le Jézus a keresztről? 
- Mi történt Jézussal keresztre feszítése után? 
- Mikor és hogyan ünnepeljük Jézus halálát és feltámadását? 
- Miért tiszteljük Jézus Szívét? 

 

Feltámadt Krisztus e napon, alleluja! Hála légyen az Istennek! 
 

(Rajz: feltámadt Krisztus szobor ) 



  
 

14. JÉZUS VISSZATÉRT AZ ATYÁHOZ 
 

 
 

Jézus így búcsúzott apostolaitól 
Ha szeretnétek engem, csak örülnétek annak, hogy az Atyához megyek. Ti most ugyan 
szomorkodtok, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömötöket 
senki sem veszi el többé tőletek. (Vö. Jn 14,28. 16,22.) 

 



  
 

Az apostolok három évig kísérték Jézust, 
látták tetteit, hallották tanítását. 
Örültek, hogy Jézus követői lehettek. 
Aztán jött a nagypéntek, a keresztre feszítés. 
Amilyen nagy volt a bánatuk, oly nagy lett az örömük: 
Jézus feltámadt, Jézus újra él, Jézus ismét velük van. 

(Rajz: a Szentlélek eljövetele ) 
Feltámadása után Jézus többször is megjelent tanítványainak 
Megmagyarázta nekik: Ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak. 
Megígérte, hogy elküldi nekik a Szentlelket. 
Majd rájuk bízta örömhírének terjesztését: Menjetek el az egész világra!  
Hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványommá minden népet, 
kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és 
tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. 
Végül hozzátette: Veletek vagyok minden nap a világ végéig. 
(Vö. Mt 28,16-18. Mk 16,15. Lk 24,44-48.) 

 

Feltámadása után a 40. napon 
Jézus kivezette tanítványait az Olajfák hegyére, 
megáldotta őket, és visszatért az Atyához: 
Szemük láttára felemelkedett, és egy felhő elfedte, 
úgyhogy tovább nem láthatták. (Vö. ApCsel 1,9-11.) 

 

Jézus mennybemenetele előtt megígérte, hogy 
velünk marad a világ végéig. 

 

Életed hirdesse Jézus örömhírét! 
 

Beszéljük meg: 
- Mit tett Jézus feltámadása után? 
- Milyen feladatokat bízott ránk Jézus, hogyan teljesítsük? 
- Hogyan van velünk Jézus? 
- Hol van a mennyország? 

 

Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 
 



  
 

Hiszünk Jézus Krisztusban 
A 3. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ellenőrizd magadat! 
- Tudod-e a Máriát köszöntő imádságot, az Üdvözlégyet? 
- Kedve telik életedben a Mennyei Atyának? 
- Szoktál-e másoknak örömet szerezni? 
- Kiket ajándékoztál meg karácsonykor? 
- Miért jött közénk Jézus? 
- Mivel mutatta meg Jézus, hogy szeret minket? 
- Szoktál-e áldozatot vállalni Jézusért? Mit? 
- Életed Jézus örömét sugározza-e? 
Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból 

 

21. Hány Isten van? 
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek. 

22. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? 
A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak nevezzük. 

53. Kicsoda Jézus Krisztus? 
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett. 

54. Mit jelent Jézus neve? 
Jézus neve azt jelenti: "Isten megszabadít". 

56. Hogyan lett a Fiúisten emberré? 
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és 
lelket vett fel. 

58. Jézus Krisztus Isten vagy ember? 
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember egyetlen személyben. Ő az 
Istenember. 

 

Énekeljünk! 
Örvendjetek, vigadjatok, - Mert ím az Úr feltámadott, 
Szent hitünknek ez ad új erőt - Íme, igazat mondott. 
- 
Alleluja, alleluja, Jézus feltámadt, 
és reánk az ő sírjából ragyogó fény áradt. 



  
 

59. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen? 
Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen. 

61. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? 
Jézus Krisztus nevelőapja Szent József volt. 

62. Hol született Jézus? 
Jézus Betlehemben született. 

63. Hol nevelkedett Jézus? 
Jézus Názáretben nevelkedett. 

64. Mikor kezdett Jézus tanítani? 
Jézus körülbelül 30 éves korában kezdett tanítani. 

67. Mit tanított az Úr Jézus? 
Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk, és 
eljussunk az örök életre. 

69. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? 
Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük. 

71. Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjaiban? 
1. Az Olajfák hegyén vérrel verítékezett; 2. megostorozták; 3. tövissel megkoronázták; 4. a 
keresztet hordozta; 5. keresztre feszítve meghalt a Golgotán.  

75. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? 
Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.  

77. Mit tett Jézus halála után harmadnapon? 
Jézus halála után harmadnapon, húsvét vasárnapján feltámadt.  

84. Ki a Szentlélek? 
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval 
együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.  

85. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra? 
A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.  

311. Kit tisztelünk a szentek közül leginkább? 
A szentek közül leginkább a Boldogságos Szűz Máriát tiszteljük.  

377. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? 
Jézus édesanyját az Angyali Üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük.  

 



  
 

4. TÉMAKÖR: JÉZUS VELÜNK VAN 
15. JÉZUS FELTÁMASZTJA JAIRUS LEÁNYÁT 

 

 
 

Jézus életre kelti a megholtat 
Egy alkalommal egy Jairus nevű férfi jött Jézushoz, és leborult előtte. Közben így 
kérlelte Jézust: "Halálán van a kislányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy 
meggyógyuljon és éljen." Jézus már elindult, hogy meggyógyítsa, amikor ezt a hírt 
hozták Jairusnak: "Leányod meghalt. Minek fárasztanád a Mestert?" A hír hallatára 
Jézus így bátorította: "Ne félj, csak higgy!" Amikor odaértek Jairus házához, nagy sírás-
rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. Jézus bement, s így szólt hozzájuk: "Mit lármáztok 
itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik." Erre kinevették. Ő azonban 
mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel bement oda, 
ahol a gyermek feküdt. Megfogta a kislány kezét, s így szólt: "Kislány, parancsolom, kelj 
föl!" A kislány rögtön fölkelt és elkezdett járni. (Vö. Mk 5,21-24. 35-42.) 

 



  
 

Jézus mindenkivel jót tett 
Bármerre ment, mindenütt örömmel várták az emberek. 
Mindenki bizalommal fordulhatott hozzá. 
Ezért kereste fel Őt Jairus is, 
akinek a kislánya súlyos beteg volt. 

 

Jézus tudta, 
hogy a kislány meghalt, mégis azt mondta: 
Nem halt meg, csak alszik, mert tudta, 
hogy fel fogja támasztani. 
Ő az élet Ura, 
ugyanolyan könnyen életre kelti azt, aki meghalt, 
mint amilyen könnyű felébreszteni azt, aki alszik. 

 

Jézus ezzel a csodával is megmutatta, 
hogy Ő Isten Fia, életünk Ura, 
aki szeret minket, és segít rajtunk. 
Ő ígérte meg, hogy 
velünk marad a világ végéig. 

 

Jézus csodáival azt bizonyította, hogy 
Ő az Isten Fia, és szeret minket. 

 

Te is tégy jót mindenkivel! 
 

Beszéljük meg: 
- Hogyan segíthetünk embertársainkon? 
- Honnan tudjuk, hogy Jézus szeret minket? 

 

Uram Jézus, légy velünk! 
 

(Rajz: beteget ellátó pap ) 



  
 

JÉZUSBAN REMÉLÜNK 
Olvasmány 

 

 
 

Jézus szívesen töltötte az éjszaka csendes óráit magányos imádságban. Így történt 
akkor is, amikor többnapos tanítás után az emberek hazamentek. Míg Jézus magában 
imádkozott, az apostolok a tavon eveztek. Előre küldte őket Kafarnaumba. A vitorlát 
nem vonhatták fel, mert ellenszél fújt. Lassan haladtak előre az erős hullámverésben. 
Már hajnalodott, amikor Jézus elindult az apostolok felé, a vízen járva. Olyan nyugodtan 
lépkedett a vízen, mintha csak sima úton járt volna. Amikor az apostolok 
megpillantották, nagyon megrémültek. "Jaj nekünk! - kiáltották - Kísértet!" Jézus 
azonban megnyugtatta őket: "Ne féljetek, én vagyok!" Erre Péter így szólt: "Ha tényleg 
te vagy az, parancsold meg, hogy a vízen járva hozzád menjek!" "Gyere hát!" - felelte 
Jézus. Péter kiszállt a bárkából és elindult a vízen Jézus felé. Hirtelen szélroham 
támadt. Péter megijedt, és megrendült bizalma. A megrémült apostol merülni kezdett. 
"Segítség! - kiáltotta - Uram, ments meg!" Jézus csak kezét nyújtotta feléje, s Péter 
ismét biztonságban volt. "Kishitű, miért kételkedtél?" - szólt Jézus. Az apostolok nem 
győztek csodálkozni: "Te valóban az Isten Fia vagy!" (Vö. Mt 14,22-33.) 

(Kép: Jézus kiemeli Pétert a vízből ) 



  
Az apostolok követték Jézust, 
szerették és bíztak benne. Látták csodáit is. Mégis megijedtek, amikor a viharos tavon 
Jézus közeledett feléjük. Ismét meggyőzte őket, ne féljenek, mert ő mindig velük van, 
akkor is, ha nem gondolnak rá. Tud rajtuk segíteni, mert 

Jézus mindent megtehet, amit csak akar, 
szavára a természet is engedelmeskedik. 

Jézus rólunk is gondoskodik 
Ismeri gondjainkat, nem hagy el, velünk van és megsegít. 
Ha pedig valami baj ér minket, azt is javunkra fordítja. 

(Rajz: mentők hordágyon visznek valakit ) 
Gondolkozz! 
- Miért hagyja Jézus követőit küszködni, szenvedni? 
- Hogyan segíthetünk bajbajutott embertársainkon? 

Jézusom, bármi baj ér, tudom, hogy velem vagy! 
 



  
 

16. A KÁNAI MENYEGZŐ 
 

 
 

Jézus a vizet borrá változtatja 
Amikor Jézus Kánában tartózkodott, meghívták esküvőre. Vele volt édesanyja és 
tanítványai is. A lakodalom közben elfogyott a bor. Mária észrevette ezt. Csendben szólt 
Jézusnak, a szolgáknak pedig meghagyta: "Tegyetek meg mindent, amit csak Jézus 
mond!" Volt ott hat nagy korsó. A szolgák Jézus parancsára megtöltötték vízzel. Ezután 
azt mondta nekik: "Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Amikor a násznagy 
megkóstolta, elcsodálkozott. Nem tudta, honnan vették a szolgák ezt a finom bort. A 
szolgák is meglepődtek. Jézus szavára a víz borrá változott. (Vö. Jn 2,1-11.) 

 



  
 

Jézus csodát tett, 
amikor Kánában a vizet borrá változtatta. 
kkor mutatta meg először isteni hatalmát, 
hogy az embereken segítsen, 
hogy tanítványai higgyenek benne. 
Jézus parancsára 
a papok a kenyeret és a bort változtatják át a szentmisében, 
Jézus testévé és vérévé. 
Hisszük, 
hogy az átváltoztatott kenyérben és borban Jézus jelen van, 
mert parancsának ma is minden engedelmeskedik. 

 

Örömmel járj szentmisére! 
Beszéljük meg: 
- Mikor változik át a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé? 
- Miért térdelünk le ilyenkor? 
- Mi a különbség az ostya és a szentostya között? 
- Hogyan köszöntjük Jézust az átváltoztatott kenyérben és borban? 

 

Hiszem, Jézusom, hogy itt vagy köztünk, 
az átváltoztatott kenyérben és borban! 

 
 
 

 
 
 



  
 

KENYÉRTÖRÉS, A SZENTMISE RÉGI NEVE 
Olvasmány 

 

 

amikor Jézus feltámadása után visszatért a mennybe az Atyához, az apostolok 
visszamentek Jeruzsálembe az utolsó vacsora termébe. A Szentlélek eljövetelekor is itt 
voltak, és később is itt jöttek össze, imádkozni és egymással beszélgetni. 
Az utolsó vacsora terme hamarosan szűknek bizonyult. Olyan sokan 
megkeresztelkedtek, hogy a legnagyobb teremben sem fértek el. Ezért magánházaknál 
jöttek össze, hogy meghallgassák valamelyik apostol tanítását, és együtt 
imádkozzanak. Rendszerint a hét első napján, vasárnap jöttek össze, hogy 
megünnepeljék Jézus halálát és feltámadását. 
A tanítást befejezve az apostol Jézus parancsa szerint kezébe vette a kenyeret, majd a 
borral telt kelyhet. Közben az Ő szavait ismételve átváltoztatta Jézus testévé és vérévé. 
Majd megtűrve a kenyeret szétosztotta a jelenlévőknek. Ezért nevezték ünnepi 
összejövetelüket kenyértörésnek. 

 



  
Miről ismerjük fel egymást? 
Milyen jó szórakozás, amikor mindenki jelmezbe öltözik. Még legjobb ismerősünket sem 
ismerjük fel, ha kéményseprőnek, motorversenyzőnek vagy űrhajósnak öltözik. Még 
nehezebb felismerni azokat, akik járásukat, hangjukat is elváltoztatják. De felismerjük 
egymást, ha szóba elegyedünk, nem külsőnkről, nem hangunkról, hanem arról, hogy 
hogyan és mit mondunk. Akit ismerünk, annak ismerjük véleményét, 
gondolkodásmódját. Hiába változtatja külsejét, alakját és hangját, akkor is ráismerünk. 
A szentmisében, 
az átváltoztatott kenyérben és borban a miséző pap szaváról ismerjük fel Jézust. A pap 
ugyanazt teszi és mondja, amit Jézus tett és mondott az utolsó vacsorán, amikor 
ünnepélyesen felajánlotta életét a Mennyei Atyának, áldozatul értünk, bűnös 
emberekért. 

 

 
 
 



  
 

17. A VIHAR LECSENDESÍTÉSE 
 

 
 

Jézus tanítványaival 
Egy este Jézus így szólt tanítványaihoz: "Keljünk át a túlsó partra!" Miután elindultak, a 
tanításban elfáradt Jézus a csónak végében egy vánkoson elaludt. Hamarosan nagy 
szélvihar támadt. A hullámok átcsaptak a hajócska felett, úgyhogy az már-már megtelt 
vízzel. De Jézus nyugodtan aludt. Tanítványai felkeltették: "Mester, nem félsz, hogy 
elveszünk?" Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és rászólt a vízre: "Csendesedjél, némulj 
el!" A szél elült és nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult: "Miért féltek ennyire? Hát 
még mindig nem hisztek bennem?" (Vö. Mt 4,35-40.) 

 



  
 

Jézus mindig velünk van 
Mennybemenetele előtt megígérte tanítványainak: 
"Veletek vagyok minden nap, a világ végéig!" (Vö. Mt 28,20.) 

 

Aki Istent szereti, 
annak minden a javára válik. (Vö. Róm 8,28.) 
Ha szenvedünk, Jézus velünk szenved, ha örülünk, Jézus velünk örül. 
Vele teszünk jót, amikor valakivel jót teszünk. 
Az ő kedvéért teljesítjük lelkiismeretesen kötelességeinket. 
Jézus erejével segít minket, velünk van, bennünk lakik, 
akkor is, ha nem érezzük, nem gondolunk vele. 

 

Amikor megkereszteltek, 
Mennyei Atyánk gyermekévé fogadott. 
"Aki szeret engem, megtartja parancsaimat, Atyám is szeretni fogja - mondta Jézus -, 
hozzá megyünk, és benne fogunk lakni." (Vö. Jn 14,23.) 
Jézus az Atyával és a Szentlélekkel együtt lakik bennünk. 
Ezért mondjuk, hogy a Szentlélek temploma vagyunk. (Vö. 1 Kor 6,19.) 

 

Jézus úgy van velünk, 
hogy az Atyával és a Szentlélekkel együtt bennünk lakik. 

 

Szentírási közmondás: Ha Isten velünk, ki ellenünk? (Vö. Róm 8,31.) 
Beszéljük meg: 
- Mi a fontos, hogy jók legyünk, vagy hogy jónak lássanak? 
- Hogyan indítsuk fel naponta jó szándékunkat? 
- Hogyan tudatosítsuk, hogy Jézus velünk van? 
- Mit hallottál az őrzőangyalokról, mi a feladatuk? 

(Rajz: templomban tanító pap ) 
Őrangyalom szívből kérlek, Bűntől, bajtól őrizzél meg! 

Életemben légy vezérem, Halálomkor állj mellettem! 
 



  
 

JÉZUS HALÁLÁT ÉS FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK 
Olvasmány 

 

 

Voltál már lakodalomban?  
Amikor egy fiatal pár házasságot köt, esküvőjükre meghívják rokonaikat, barátaikat, 
ismerőseiket. 
A templomi esküvő után a család és a meghívottak rendszerint együtt étkeznek és 
mulatnak. Ezt az ünnepi étkezést és együttlétet nevezik lakodalomnak. 
Részvételünkkel megmutatjuk, hogy együtt örülünk az ifjú párral életük egyik legszebb 
napján. 

 

Voltál már halotti torban? 
Amikor valaki meghal, temetésén részt vesznek a rokonok, a jó barátok, az ismerősök. 
Sok helyen a temetés után a meghívottak halotti torra jönnek össze. A közös étkezés 
annak kifejezője, hogy az elhunytat gyászolva együtt érzünk mindnyájan a gyászoló 
családdal. 
Akik összetartozunk és szeretjük egymást, osztozunk egymás örömében és bánatában. 
Együttérzésünk egyik jele a közös étkezés és beszélgetés. Együttérzésünket akkor is 
kifejezzük, ha valamilyen okból nem tudunk részt venni a közös ünneplésben vagy 
gyászban. 



  
 

 

Jézus életének legfontosabb eseménye az ő halála és feltámadása 
Jézus azért jött közénk, hogy értünk feláldozza magát, hogy minden embert üdvözítsen. 
Most jött el életének legfontosabb órája. Amikor a szenvedése előtti estén utoljára ült 
asztalhoz tanítványaival, így szólt hozzájuk: "Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam 
veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek." 
És akkor, vacsora közben átváltoztatta az előkészített kenyeret és bort az ő saját 
testévé és vérévé. Ünnepélyesen kijelentette tanítványainak, hogy értünk ajánlja fel 
áldozatát, a mi üdvösségünkért adja oda életét a kereszten. Végül meghagyta nekik: 
"Ezt tegyétek az én emlékezetemre!" Jézus azt akarta, hogy 
tanítványai is résztvevői, tanúi legyenek élete legfontosabb eseményének. 
Jézus mindnyájunkat meghív, hogy élete legfontosabb eseményét vele ünnepeljük. 
Minden szentmisén az oltár az utolsó vacsora asztala. Jézus itt nekünk töri meg az örök 
élet kenyerét, hogy részesei legyünk ünnepi vacsorájának, egyben élete áldozatának. 
Mi, akik szeretjük Jézust, mindig örömmel megyünk a szentmisére, különösen vasárnap 
és ünnepnap, hogy megünnepeljük Jézus halálát és feltámadását. 

 
 

 



  
 

Jézus velünk van 
A 4. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ellenőrizd magadat! 
- Mit bizonyított Jézus csodáival? 
- Jó vagy-e mindenkihez? 
- Megteszed-e, amire Jézus szeretete indít? 
- Hogyan van velünk Jézus? 
- Rábízod-e magadat Jézusra? Mit jelent ez? 
- Mit tesznek a szentmisén a papok a kenyérrel és borral? 
- Szívesen jársz-e szentmisére? 
- Miért jársz misére? 

 

Énekeljünk! 
Itt jelen vagyon az Istennek Fia, 
itt jelen vagyon feláldozott Bárány, 
itt jelen vagyon erős, igaz Isten, 
a Jézus Krisztus. (ÉE 163.) 

 



  
 

Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból 
 

154. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség? 
Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és 
bor színe alatt.  

157. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem"? 
A Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem", átváltoztatta a kenyeret és a 
bort saját testévé és vérévé.  

160. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus 
testévé és vérévé? 

A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus 
testévé és vérévé.  

162. Miből áll a szentmise? 
A szentmise az Ige és az Eukarisztia liturgiájából áll.  

165. Hogyan veszünk részt a szentmisén? 
A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az 
Atyának, és lehetőleg megáldozunk.  

174. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van? 
Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.  

175. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben? 
Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltáriszentségben.  

 



  
 

5. TÉMAKÖR: JÉZUS SEGÍT MINKET  
18. JÉZUS BETEGEKET GYÓGYÍT 

 

 
 

A bénakezű ember meggyógyítása 
Egyik szombaton Jézus bement a zsinagógába, ahol volt egy ember, akinek a jobb keze 
el volt sorvadva. Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon gyógyít-e szombaton, 
hogy legyen alapjuk bevádolni Jézust. Jézus így szólt hozzájuk: "Kérdem tőletek, 
szabad szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni?" Azok 
hallgattak. Akkor Ő folytatta: "Ha valakinek közületek csak egy juha van, s az 
szombaton gödörbe esik, vajon nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a 
juh! Szabad tehát szombaton jót tenni!" Majd így szólt a bénához: "Nyújtsd ki kezedet!" 
Az szót fogadott, és meggyógyult a keze. (Vö. Mt 12,8-14. Lk 6,6-11.) 

 

Élj Jézus tanítása szerint! 
 



  
 

Jézus tanító körútján 
bejárta a városokat és falvakat, tanított a zsinagógákban, 
meggyógyított minden betegséget és minden bajt, 
hirdette Isten országának örömhírét. 
Az emberek megérezték: Jézus szeret minket, 
jót akar nekünk és segít rajtunk. 
Arra tanít, viszonozzuk szeretetét, kedvéért 
szeressük Istent és embertársainkat. 
Ez a legfőbb parancs, fontosabb minden más előírásnál, 
még a szombati munkaszünet megtartásánál is. 

 

Akkor cselekszünk helyesen, 
ha Jézus tanítása szerint élünk, és mindenkit szeretünk. 
Aki tudatosan mégis rosszat tesz, az vétkezik. 
Arról mondjuk, hogy bűnt követ el, 
aki szándékosan nem tesz eleget Isten parancsának. 
Ő szeret minket, és tudja, mi válik igazán javunkra. 
Sajnos, vannak, akik nem bíznak benne, 
visszautasítják szeretetét, és nem tartják meg parancsait. 

 

A bűn a legnagyobb rossz a világon, 
rosszabb a testi betegségnél is, még a halálnál is. 
Aki ugyanis súlyosan vétkezik, az megbántja az Istent, 
testi-lelki kárt okoz önmagának és embertársainak. 
Ennek következményeit mindennap szomorúan megtapasztalhatjuk, 
mennyi szenvedést, bajt és fájdalmat okoznak az emberek egymásnak. 

 

Jézus azt akarja, hogy bűn nélkül éljünk, 
szeressük Istent és embertársainkat! 

 

Beszéljük meg: 
- Kiről mondjuk, hogy önző ember? 
- Miért okoznak az emberek egymásnak annyi bajt? 
- Hogyan tudunk segíteni bajban lévő embertársainkon? 

 

Jézusom segíts, hogy kedvedért mindenkihez jó legyek! 
 



  
 

A LUSTASÁG BŰNRE VEZET 
Olvasmány 

Három legény vándorolt az úton, amikor hirtelen besötétedett. Hatalmas hóvihar támadt. 
A legények egy elhagyott kunyhóban húzták meg magukat, hogy ott töltsék az éjszakát. 
"Milyen hideg lett." - sóhajt az első. "A kezem és a lábam egészen megdermedt." - 
mondta a második. "Igen, már fagy is." - suttogta a harmadik, miközben lekuporodtak a 
kunyhó sarkában. 
Egy darabig csak hallgattak. Múlt az idő, egyre hidegebb lett. Akkor megszólalt az első: 
"Rőzsét kellene szedni." "Ha volna rőzsénk, tüzet gyújthatnánk." - jegyezte meg a 
második. "És akkor melegben üldögélhetnénk." - tette hozzá a harmadik. Aztán megint 
csak hallgatásba burkolóztak, egyikük sem mozdult. " Hozz rőzsét - szólt egy idő után 
az első a másodikra - megfagynak a lábaim!" "Menj érte magad, egészen el vagyok 
merevedve a hidegtől." - válaszolta a második. "Én már mozdulni sem tudok" - mondta a 
harmadik. 
Aztán végleg elhallgattak. Az első úgy vélekedett: "Nem vagyok szolgájuk, nem 
megyek!" "Nem leszek bolond kimenni, míg ők innen nézik, hogy kínlódom!" - duzzogott 
a második. "Nekem ne parancsolgassanak! Ha ők nem mozdulnak, én miért menjek ki 
rőzséért" - igazolta magát a harmadik. 
Éjfél felé járt már és még hidegebb lett. "Ugyanúgy fáznak ők is, mint én, majd csak 
kimegy valamelyik" - gondolta az első. A másik kettő is így vélte, és egyik sem mozdult. 
Kezük és lábuk már annyira átfagyott, hogy nem is érezték. Aztán lassan elaludtak. 
Álmukból fel sem ébredtek, mind a hárman megfagytak a nagy hidegben. 
Ilyen az önző ember 
Látszólag a legények nem tettek semmi rosszat, 
mégis súlyosan vétkeztek, 
mert elmulasztották megtenni azt, 
amit szeretetből meg kellett volna tenniük. 
Bűnt az követ el, aki szándékosan nem tesz eleget Isten parancsának 
De nemcsak az a bűnös, aki szándékosan rosszat tesz, hanem az is, 
aki gondolattal, szóval vagy a jónak elmulasztásával vétkezik. 



  
 
 

 
 

 Jézus szeretetre tanított 
Azt mondta: Úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket. 
Arra tanít: "Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, 
ti is tegyétek velük." (Vö. Mt 7,12.) 

(Rajz: Jézus betegeket gyógyít ) 
Jézus példát adott a szeretetre 
Meggyógyította a betegeket, 
szeretettel fogadta a gyerekeket, 
segített a szegényeken... 

 

Jézus arra tanít: 
A rosszat, a bűnt csakis szeretettel lehet legyőzni! 

 



  
 

19. JÉZUS MEGMENTI A BŰNÖSÖKET 
 

 
 

Jézus a jó pásztor 
"Én vagyok a jó pásztor - mondta Jézus -, életemet adom a juhokért." (Vö. Jn 10,14-15.) 

 

Mi vagyunk Jézus juhai, akikért életét adta a kereszten. 
 



  
 

Jézus a betegek orvosa 
Jézus nemcsak a test betegségének, hanem a lélek betegségének, a bűnnek is 
orvoslója: Megbocsátotta a bűnbánók bűneit. 
Nem mindenki nézte jó szemmel, hogy Jézus szóba áll a bűnösökkel. Ezeknek ezt a 
példát mondta: "Ha valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a 
pusztában a kilencvenkilencet, és megy keresni az egy elveszettet, amíg meg nem 
találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és 
szomszédait: Örüljetek ti is, mert megtaláltam elveszett bárányomat. Mondom nektek, 
éppen így jobban örülnek a mennyek országában egy megtérő bűnösnek, mint 
kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs szüksége megtérésre." (Vö. Lk 15,3-7.) 

 

Jézus a mi Megváltónk 
Ő szabadítja meg az embereket bűneik terhétől. 

 

Jézus bátorít minket 
Mennyei Atyánk bűneink ellenére is szeret minket, 
és várja, hogy hozzá forduljunk. 
Mindenkinek szívesen megbocsát, 
aki megbánja bűnét, és bocsánatot kér tőle. 
Természetesen a bánatot és a bocsánatkérést 
követnie kell a jóvátételnek, a jó elkezdésének. 

 

Ha hibáztál, kérj bocsánatot Istentől, és tégy valami jót! 
 

Beszéljük meg: 
- Mikor kérünk bocsánatot Istentől? 
- Hogyan kérjünk bocsánatot Istentől? 

(Rajz: pásztor nyáját vezeti, kezében kisbárány ) 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! 

 



  
 

JÉZUS GYÓGYÍTANI KÜLDI APOSTOLAIT 
Olvasmány 

 

 
 

Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országának 
örömhírét, és meggyógyított minden betegséget, minden bajt. Amikor látta a tömeget, 
megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázott és 
kimerült. "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés - mondta tanítványainak -, kérjétek hát 
az aratás urát, küldjön munkásokat aratásához." Összehívta tizenkét tanítványát, s 
hatalmat adott nekik, hogy meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. 
"Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. A betegeket gyógyítsátok 
meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg... Nézzétek, úgy 
küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, 
és ártatlanok mint a galambok." A tanítványok útra keltek, bejárták a falvakat, mindenütt 
hirdették az örömhírt, a bűnbánatot, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. 
(Vö. Mt 9,35-10,16. Mk 6,12-13.) 

 

 
 
 



  
 

Jézus örömhírt hozott 
Jézus azt tanítja: 
Mennyei Atyánk bűneink ellenére is szeret minket. 
Ő megbocsát nekünk. 
Higgyünk jóságában, irgalmas szeretetében. 
Kedvéért legyünk mi is jók egymáshoz, és 
bocsássunk meg szívből egymásnak. 
Ő azt akarja, hogy jó testvérként szeressük, segítsük egymást. 

(Rajz: kibékülő kézfogás ) 
Jézus mindnyájunkat szeret 
Minden emberen segíteni akar. 
Ezért ahová nem tudott eljutni, 
oda elküldte tanítványait, 
hogy az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak. 
Arra is megbízást adott apostolainak, 
hogy nevében megbocsássák az emberek bűneit. 
Jézus rajtunk is segít 
Jézus ismeri gondjainkat és bajainkat. 
Azért küldi hozzánk papjait, hogy hirdessék nekünk Országának örömhírét, 
és nevében megbocsássák bűneinket. 

 

Köszönjük, Jézus, hogy irgalmas vagy hozzánk! 
 

(Rajz: pap tanít padokban ülő gyereket ) 



  
 

20. KI KEDVES ISTEN ELŐTT? 
 

 
 

A farizeus és a vámos 
Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni. 
Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus előre ment, és így imádkozott 
magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, 
igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, 
mindenemből tizedet adok. A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, 
inkább a mellét verte és könyörgött: Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. Mondom 
nektek, a vámos megtisztultan ment haza, a farizeus nem. (Vö. Lk 18,9-14.) 

 



  
 

A bűn nagy baj 
Aki bűnt követ el, megbántja Istent, 
kárára van embertársainak és saját magának is. 
Még nagyobb baj azonban az, ha valaki nem látja be bűnét. 

 

Aki szereti Jézust, 
az Jézus tanítása szerint él. 
Ha vétkezett, belátja bűnét, és igyekszik azt jóvátenni. 
Jézus szeretete késztet arra, hogy napról napra jobbá váljunk. 

 

Őszintén megbánjuk bűneinket 
A bánat azt jelenti: Szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk, 
hiszen szeretni akarjuk őt. 
Ezért bocsánatot kérünk tőle bűneinkért, 
elhatározzuk és komolyan megígérjük, 
hogy többé nem akarjuk őt megbántani. 
Mindent megteszünk, hogy bűneinket jóvátegyük. 

 

Kedvesek akarunk lenni Isten előtt 
Akkor vagyunk kedvesek Isten előtt, ha Jézus tanítása szerint 
szeretjük Istent és embertársainkat. 

 

Jézusom, légy irgalmas hozzám! 
 

Beszéljük meg: 
- Miért nem tetszett Jézusnak a farizeus imája? 
- Mit kell tennünk, hogy el tudjuk kerülni a bűnt? 
- Hogyan ismerhetjük fel hibáinkat? 

 

Jézus, segíts, hogy Isten kedves gyermeke legyek! 
 

(Rajz: lelkiismeretvizsgálatot tartó gyerek ) 



  
 

MI TESZ KEDVESSÉ ISTEN ELŐTT? 
Olvasmány 

Jézus figyelmeztette tanítványait: Óvakodjatok a képmutató, hamis emberektől. 
Báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok. 
Gyümölcseikről ismeritek fel őket.  

 

 

 
 
Szednek-e a tövisek 
közül szőlőt, vagy a 
bogáncsról fügét? A jó 
fa jó gyümölcsöt terem, 
a rossz fa pedig rossz 
gyümölcsöt. Kivágnak 
és tűzre vetnek minden 
fát, amely nem terem jó 
gyümölcsöt. 

 

Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki azt mondja: Uram, Uram! Csak az, aki 
teljesíti Mennyei Atyám akaratát! (Vö. Mt 7,15-21.) 

Nem szép szavaink tesznek kedvessé Isten előtt, 
hanem szeretetből fakadó jócselekedeteink! 

 

 

Kedves vagy-e Isten előtt? 
Akik szeretjük Jézust: 
- naponta imádkozunk, 
- minden vasárnap részt veszünk a szentmisén, 
- szorgalmasan tanuljuk a hittant... 

 

Mindez fontos és jó, de nem elég! Kérdezd meg 
magadtól: 
- Első szóra engedelmeskedsz-e szüleidnek és 
nevelőidnek? 
- Örömmel segítesz-e másoknak, figyelmes vagy-
e másokkal szemben? 
- Jó vagy-e mindenkihez? Ahhoz is, aki 
megbántott? 

 



  
 

KI A HIBÁS? 
Olvasmány 

Peti és Pali egymás mellett ültek az iskolában. Fogalmazást írtak. Peti elhibázott 
valamit, ezért ki akarta radírozni. Nagy igyekezetében véletlenül meglökte Palit, aki erre 
odaütött egyet. Peti visszaütött, s máris kitört a verekedés. 
Nem sokáig tartott a verekedés, mert a tanító néni véget vetett: 
- Ki kezdte? - kérdezte. 
- Pali ütött meg először - mondta Peti -, én csak visszaütöttem. 
- Peti kezdte - mondta Pali -, ő lökött meg, én csak visszaütöttem. 

 

Szerinted kinek van igaza? 
Figyeld meg, hogyan kezdődött a verekedés. Peti és Pali nem haragudtak, de nem is 
figyeltek egymásra. Így történt, hogy véletlenül lökte meg társát, az pedig azt vélte, 
szándékosan tette... 
Jézus arra tanít, hogy a rosszat is jóval viszonozzuk. 
Ha így teszünk, el tudjuk kerülni a veszekedést. A véletlen megbántásoknak is elejét 
vehetjük, ha egymásra jobban figyelünk. 
Ének a Mennyei Atyáról (részletek) 

A Mennyei Atya szereti a hegyet és a völgyeket. 
A Mennyei Atya szereti az erdőt és a réteket, 
és örül, mikor látja, hogyan nyílik a sok kis virág, 
s a méhecskék is szorgalmasan gyűjtik a virág porát. 
... 
A Mennyei Atya legjobban az embereket szereti, 
A Mennyei Atya szeretetből adta ezt a világot nekik, 
és örül mikor látja, hogyan szeretnek az emberek, 
de szomorú, ha bántják egymást, gonoszak és gyűlölnek. 



  
 

21. BOCSÁNATOT KÉRÜNK ISTENTŐL 
 

 
 

Simon farizeus 
ebédre hívta meg Jézust. Odajött egy rosszhírű asszony és Jézus lábaihoz borulva 
sírva fakadt. Könnyeit hajával törölte le Jézus lábáról, majd bekente illatos olajjal. A 
házigazda így vélekedett: Ha próféta, tudnia kell, hogy miféle... "Simon - szólalt meg 
Jézus-, mondanék neked valamit. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik 500 dénárral 
tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem tudtak fizetni, elengedte mind a kettőnek. 
Melyik fogja őt jobban szeretni?" "Akinek többet engedett el." - válaszolta Simon. "Úgy 
van - folytatta Jézus -, te nem adtál vizet a lábamra, ez az asszony könnyeivel mosta... 
mondom neked, sok bűne nyert bocsánatot, mert nagyon szeretett." Majd az 
asszonyhoz fordulva ezt mondta: "Bocsánatot nyertek bűneid. Hited megszabadított, 
menj békével!" (Vö. Lk 7,36-50.) 

 



  
 

Jézus megbocsát nekünk, 
ha megbánjuk bűneinket, és bocsánatot kérünk tőle. 
Miután pedig megbocsátott, mindent meg kell tennünk, 
hogy jobbak legyünk, hibáinkat jóvá tegyük. 

 

Minden reggel 
imádságban gondold végig, mit kíván tőled Jézus. 
Ígérd meg, hogy jó leszel, és kérd, hogy segítsen. 

 

Minden este 
köszönd meg Jézus jóságát, és 
vizsgáld meg, hogyan viszonoztad szeretetét. 
Köszönd meg, amiben segített jónak lenni, 
és kérj bocsánatot mindazért, amit elhibáztál. 

 

Minden szentmisén 
lelkiismeret-vizsgálatot és bűnbánatot tartunk. 
Figyelünk Jézus tanítására, és elgondolkozunk azon, 
mit tehetnénk még érte, mit kellene jobban csinálnunk. 

 

Minden pénteken 
bűnbánati napot tartunk. 
Jézusra gondolunk, aki nagypénteken halt meg értünk a kereszten. 
Valamit mi is vállalunk érte: 
önmegtagadást, jócselekedetet... 
amivel megmutatjuk, hogy szeretni akarjuk. 

 

Jézus bűnbocsátó szeretete bűneink megvallására és jóvátételére indít. 
 

Örömmel vállalj Jézusért áldozatot! 
(Rajz: esti imát végző gyerek ) 

Beszéljük meg: 
- Miért kell rendszeresen bűnbánatot tartanunk? 
- Milyen önmegtagadásokat vállaljunk? 
- Milyen bűnbánati, böjti napokat és időket tartunk? 

 

Jézusom, szeretlek, segíts, hogy bűn nélkül éljek! 
 



  
 

A SZŰK KAPU 
Olvasmány 

 

 

Egyszer valaki megkérdezte Jézustól: "Uram vajon kevesen vannak, akik eljutnak az 
örök életre?" Jézus így válaszolt: "Igyekezzetek bejutni a szűk kapun! Mert tágas a 
kapu, és széles az út, amely a romlásba visz, sokan mennek be rajta." 

 

 
 

Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, kevesen vannak, akik megtalálják. 
(Vö. Lk 13,23-24. Mt 7,13-14.) 

Jó nekünk, hogy Mennyei Atyánk gyermekévé fogadott, és földi életünk után 
hazavár az örök életre! 

Ennek feltétele, hogy kövessük Jézust! 
Jézus Krisztusban remélünk 
Tudjuk, hogy szeret és segít minket. Ha szeretjük Istent és embertársainkat, akkor jó 
úton járunk. Ha valamit mégis elhibáztunk, ő szívesen megbocsát, ha bűnbánatot 
tartunk és bocsánatát kérjük. Ő ad nekünk erőt, hogy követni tudjuk a keskeny úton, és 
belépjünk az életre vezető szűk kapun. 



  
KI AZ ERŐSEBB? 

Olvasmány 
Misi jó eszű, szorgalmas, de kistermetű fiú volt. Laci volt osztályuk bandavezére, aki 
tanulás helyett másra használta az eszét. Erős fiú volt, társaival sok durva 
csínytevésnek volt főszereplője. Sokan tartottak vele, mégis az bosszantotta, hogy Misi, 
a legjobb tanuló nem tart vele. Ezért hacsak lehetett belekötött, s nemegyszer meg is 
verte. Védelmére kelni senki sem mert, bár többen együtt éreztek vele. Csodálták 
béketűrését. Misi sosem panaszkodott, csak édesanyja tudta, milyen nehéz helyzetben 
van a fia. Ő bíztatta: "Keresd az alkalmat, hogy Lacin segíts, ha bajban van. A rosszat 
csak a jó tudja legyőzni. Erre tanít minket Jézus." Laci megérzett ebből valamit, de ez 
csak annál jobban bosszantotta. 
Egyszer eltört Laci keze. Begipszelt kézzel biciklizett ki a focipályára, de csak a pálya 
széléről nézhette társait. Hazafelé indulva a fiúk észre sem vették, hogy Laci lemaradt 
leeresztett hátsó gumijával. Hiába volt pumpája, fél kézzel sehogy sem boldogult. Végül 
is Misi vette észre, hogy Laci lemaradt. Visszament segíteni. Laci csak bámult. Amikor 
végeztek megszólalt: "Te mégiscsak rendes gyerek vagy! Erősebb vagy mint én, te 
győztél! Úgy látszik, te valóban nem hiába jársz hittanra." 
A többiek nem értik, mi történt. Laci különböző csínytevéseit és verekedéseit 
végérvényesen abbahagyta, amikor levették kezéről a gipszet. 
Te is tégy hasonlóképpen! 
"Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, 
inkább te győzd le a rosszat jóval!" (Vö. Róm 12,21.) 
"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, 
ti is tegyétek velük!" (Vö. Mt 7,12.) 

(Rajz: mosolygó arc ) 



  
 

Jézus segít minket 
AZ 5. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ellenőrizd magadat! 
- Jó vagy-e mindenkihez? 
- Mikor cselekszünk helyesen? 
- Belátod-e, ha hibáztál? 
- Mikor őszinte a bánatunk? 
- Komolyan akarsz-e jobbá lenni? 
- Mire indít Jézus bűnbocsátó szeretete? 
- Kinek bocsát meg a Mennyei Atya? 
- Örömmel vállalsz-e áldozatot Jézusért? 
- Tudod-e a rosszat is jóval viszonozni? 

 

Énekeljünk! 
Volt egyszer egy király, ma is él, köztünk jár. 
Országát ne keresd térképeid felett. 
Hintója sose volt, mindig csak gyalogolt, 
Szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart. 

 



  
Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból 

 

186. Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás? 
A bűnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.  

187. Mikor van bűnbánatunk? 
Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.  

188. Mi az erős fogadás? 
Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt 
kerüljük.  

240. Mi a lelkiismeret? 
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely arra int, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk.  

253. Ki követ el bűnt? 
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.  

254. Hányféleképpen követünk el bűnt? 
Gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával követünk el bűnt.  

263. Mi kísért minket bűnre? 
Bűnre rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet és a gonosz lélek kísért minket.  

264. Hogyan győzhetjük le a kísértést? 
A kísértést úgy győzhetjük le, ha mindjárt kezdetben ellenállunk, és Isten segítségét 
kérjük.  

 



  
 

6. TÉMAKÖR: JÉZUS KÖZÖSSÉGÉBEN ÉLÜNK, ÖRÖK ÉLETRE KÉSZÜLÜNK 
22. JÉZUS EGYHÁZÁHOZ TARTOZUNK 

 

 

A csodálatos halfogás 
Jézus beszállt Simon Péter halászbárkájába, és a bárkából tanította a népet. Amikor 
befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: "Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat 
halfogásra!" "Mester - válaszolta Péter-, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk 
semmit, de a te szavadra kivetem a hálót." Így is tett, s annyi halat fogtak, hogy 
szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek 
segíteni... Péter akkor leborult Jézus elé: "Uram menj el tőlem, mert bűnös ember 
vagyok!" Jézus azonban így bátorította: "Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel." Kivonták 
a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva Jézus nyomába szegődtek. (Vö. Lk 5,1-11.) 

 



  
 

Az apostolokat 
Jézus tanítványai közül választotta. 
Közösségbe gyűjtötte a tizenkettőt, 
hogy együtt kövessék és tanuljanak tőle, 
hogy majd egymást segítve adhassák tovább örömhírét. 

 

Az utolsó vacsorán 
Jézus erre a közösségre, apostolaira bízta, 
hogy megvalósítsák követőinek szeretetközösségét. 
Amikor visszatért az Atyához, 
megbízta őket, hogy hirdessék örömhírét. 
Majd pünkösd napján elküldte rájuk a Szentlelket, 
hogy küldetésüknek eleget tehessenek. 

 

Az apostolok tanítottak 
Akik hallgattak szavukra, és hittek Jézus Krisztusban, 
megkeresztelkedtek, és csatlakoztak az apostolok közösségéhez. 
Így növekedett Isten népének közössége, az Egyház. 

 

Mi is Jézus Egyházához tartozunk 
A keresztségben Isten gyermeki lettünk. 
Megismertük Jézus örömhírét, az apostoli tanítást. 
Hiszünk Jézus Krisztusban, és tanítása szerint akarunk élni. 
Örömmel tartozunk Isten népének közösségéhez. 

 

Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste. 
 

Örülj, hogy Jézus közösségéhez tartozol! 
 

Beszéljük meg: 
- Miért mondta Jézus Péternek, hogy emberek halásza lesz? 
- Kiket nevezünk keresztényeknek? 
- Mi a keresztények feladata a világban? 

 

Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy gyermekeddé fogadtál! 
 



  
 

PÉLDABESZÉD A KONKOLYRÓL 
Olvasmány 

 

 
 

Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: "A mennyek országa 
hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Éjnek idején ellensége 
konkolyt szórt a búza közé. Amikor a mag kikelt, a konkoly is felütötte fejét. Szolgái 
ekkor elmentek gazdájukhoz: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe. Honnét van hát a 
konkoly? Ellenséges ember tette, válaszolta a gazda. A szolgák tovább kérdezték: 
Akarod-e, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem - válaszolta -, nehogy a konkolyt 
gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig. Akkor 
majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és 
égessétek el. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe. (Vö. Mt 13,24-30.) 
Jézus példabeszéde ezt jelenti: Ő a gazda, aki jó magot vetett földjébe. A szántóföld ez 
a világ, amelyben élünk. A jó mag az Isten országának fiait jelenti, a rossz mag a rossz 
embereket. Itt a földön a jó és a rossz embereknek együtt kell élniük. Majd az ítélet 
napján elkülönítik őket egymástól: a jók az örök életre, a gonoszok pedig az örök 
kárhozatra jutnak. 
Jézus a mi "gazdánk". Lelkipásztoraink az Ő szolgái. Az ő dolguk, hogy gondozzák a 
rájuk bízottakat. 



  
 

Mi Jézus követői közé tartozunk 
Vannak köztünk jobbak és rosszabbak, de mindnyájan arra törekszünk, hogy Jézus 
tanítása szerint éljünk. Jézus nem akarja, hogy a rosszakat "kigyomlálják" Egyházából, 
hanem azt akarja, hogy szeretettel jóra segítsük egymást. 
Párbeszéd 
- Miben vagytok ti keresztények különbek, mint a többi becsületes ember? - kérdezi egy 

nem hivő a barátját. 
- Nem vagyunk mi különbek - válaszolja az -, köztünk is vannak jók is, rosszak is. 

Mindnyájan emberek vagyunk, küzdenünk kell hibáink ellen. 
- Akkor miben különböztök a nem hivő emberektől? 
- Abban, hogy tudjuk: Isten szeret minket. Ezért nemcsak becsületes emberek akarunk 

lenni, hanem arra törekszünk, hogy megéreztessük Isten szeretetét az emberekkel. 
Kié vagy te? 
Földi életedet szüleidtől kaptad. Amikor szüleid akaratából megkereszteltek, akkor Isten 
gyermeke lettél. A keresztelő pap Jézus jelét rajzolta homlokodra, azóta te is Jézushoz 
tartozol. 
Valahányszor keresztet vetünk magunkra, megvalljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, 
Jézushoz tartozunk. 
Az életed is ezt mutatja? 

 

 
 



  
 

23. A MENNYORSZÁG 
 

 
 

Az elrejtett kincs 
Jézus így tanított az örök életről: "A mennyek országa hasonlít a szántóföldön elrejtett 
kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta 
mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. A mennyek országa hasonlít a 
kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta 
magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette." (Vö. Mt 13,44-46.) 

 

A legnagyobb kincs: Isten szeretete. 
 



  
 

Milyen a mennyország? 
Jézus azt tanítja, hogy Mennyei Atyánk szeret minket, 
és földi életünk után hazavár az örök életre. 
Ezt a boldog örök életet mondjuk mennyországnak. 
Jézus onnan jött. Ő tudja, hogy milyen: 
Olyan jó, hogy azt elképzelni sem tudjuk. 

 

Jézus példabeszédekben tanított róla 
A mennyországban mindig boldogok leszünk, 
ott nem lesz sem sírás, sem fájdalom. 
Mindenki jókedvű lesz, mert ott csak örülni lehet. 

 

Miért lesz jó a mennyországban? 
Azért, mert együtt leszünk Mennyei Atyánkkal, 
Jézussal és a Szentlélekkel, akik végtelen szeretetben élnek. 
A mennyországban együtt leszünk Jézus édesanyjával, 
a Boldogságos Szűz Máriával és mindazokkal az emberekkel, 
akik földi életükben szerették Istent és embertársaikat. 

 

A Mennyei Atya boldog, örök életet készít azoknak, akik őt szeretik. 
 

A Mennyei Atya téged is hazavár a boldog örök életre! 
 

Beszéljük meg: 
- Hogyan kell készülnünk itt a földön Isten országába? 
- Miért nem elég, ha csak a saját sorsunkkal törődünk? 
- Bejuthat a mennyországba, aki nem keresztény? 

 

Mennyei Atyám, segíts,  
hogy sok örömet tudjak szerezni embertársaimnak, 

 és eljussak hozzád! 
 



  
 

DÚSGAZDAG ÉS A SZEGÉNY LÁZÁR 
Olvasmány 

 

Volt egy gazdag ember. Mindig pompás ruhákban járt, és minden nap nagy lakomát 
rendezett. Volt egy Lázár nevű ember, aki beteg volt és szegény. Koldult, hogy éhen ne 
haljon, de a gazdag ember még a maradékból sem adott neki. Csak a kutyák jöttek, és 
nyaldosták sebeit. 
A szegény Lázár végül is meghalt. Mivel istenfélő ember volt, a mennybe került, 
Ábrahámnak és a választott nép jámbor őseinek társaságába. Meghalt a gazdag ember 
is. Pompás temetése volt, mégis a pokolba jutott. Ott láthatta be, hogy mennyire 
elhibázta életét, amikor Istennel és lelkével nem törődött. 
A gazdag látva, hogy Lázár a mennyben van, felkiáltott: Ábrahám, könyörülj rajtam! 
Rettenetesen szenvedek itt a pokol tűzében. Küldd el hozzám Lázárt, hogy egy kis 
hideg vízzel enyhítse szomjúságomat! Ábrahám így válaszolt: Emlékezzél csak vissza, 
milyen jó dolgod volt földi életedben, Lázár pedig szenvedett. Most tehát megkaptad, 
amit érdemeltél. Különben is köztünk és közted nagy szakadék tátong, melyen senki át 
nem juthat. (Vö. Lk 16,19-31.) 

 

Jézus azt akarja, hogy a mennyországba jussunk 
Arra tanít, hogy azok jutnak el a mennyországba, 
akik a földi életben szeretik Istent és embertársaikat. 
Ezért nem az a fontos, hogy meggazdagodjunk, 
hanem, hogy szeressük embertársainkat. 
Ha az emberek igazán szeretnék embertársaikat, 
nem lenne a földön éhező, nyomorgó szegény ember. 

 



  
 

Kik a szerzetesek? 
Vannak, akik Jézus kedvéért 
önként lemondanak a gazdagságról, 
lemondanak arról, hogy saját családjuk legyen, és 
megígérik, hogy készségesen engedelmeskednek elöljáróiknak, 
hogy egész szívükkel szolgálhassák 
Isten dicsőségét és embertársaik javát. 
Ezek a szerzetesek, akik közösségben élnek, 
egymást segítik Isten és embertársaik szolgálatában. 
A szerzetesnőket apácáknak, vagy kedvesnővéreknek is nevezzük. 

 

Magyarországon 
az első szerzetesek a bazilíták és a bencések voltak, akiket Szent István király hívott be 
országunkba. Azóta Európában újabb szerzetesrendek alakultak. Közülük többen 
letelepedtek és ma is hazánkban élnek. Fontos szerepük van a katolikus iskolák 
fenntartásában, a szegények és betegek gondozásában, és a lelkipásztori munkában 
is. 

 

A szerzetesek élete azt tanúsítja: 
Jézusért érdemes vállalni minden áldozatot és lemondást, mert földi életünk célja, hogy 
Jézust kövessük, és eljussunk az örök életre, arra a boldogságra, melyet Mennyei 
Atyánk azoknak készített, akik szeretik őt. 

(Rajz: Pannonhalma légi felvételről ) 
A bencések jelmondata: 

 

Imádkozzál és dolgozzál! 
 
 

 



  
 

24. JÉZUS ÚJRA ELJÖN 
 

 
 

Az Úr érkezése 
Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta: A mennyek országa hasonlít majd a tíz 
koszorúslányhoz, akik lámpásukkal a vőlegény elé mentek. Öten azonban balgák 
voltak, mert nem vittek magukkal tartalék olajat. A vőlegény késett, így ők elálmosodtak 
és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek elébe! Erre felkeltek, és 
rendbe hozták lámpásaikat. Az öt balgának azonban el kellett mennie, olajat vásárolni. 
Míg oda voltak, megérkezett a vőlegény. Akik készen voltak, bevonultak a menyegzőre, 
s az ajtókat bezárták. A későn jövők már hiába zörgettek, a kapus azt mondta nekik: 
Nem ismerlek titeket - és nem engedte be őket. (Vö. Mt 25,1-13.) 

 



  
 

Légy készen Jézus fogadására! 
Jézus megígérte tanítványainak, hogy vissza fog jönni, és magával viszi őket az örök 
életre. De, hogy ez mikor lesz, azt még apostolainak sem mondta meg. Azt akarta, 
legyünk mindig készen. 
Akkor vagyunk készen Jézus fogadására, ha úgy élünk, hogy ránk ismernek: Jézus 
tanítványai vagyunk: szeretjük egymást. 

 

Halálunk után 
testünk elporlad, mi azonban tovább élünk. 
A jók a mennyországba, a gonoszok a pokolba jutnak. 
Akik jók voltak, de lelki tisztulásra szorulnak, 
előbb a tisztítótűzbe kerülnek. 
Amikor pedig Jézus újra eljön, 
feltámadt testünkkel is részesei leszünk 
az örök jutalomnak vagy szenvedésnek. 

 

Az örök boldogságra csak az juthat el, 
aki földi életében megtanulta szeretni Istent és embertársait. 
Azok, akik szándékosan nem teljesítik Isten akaratát, 
akik nem követik lelkiismeretük szavát: nem élnek szeretetben, 
nem részesedhetnek Isten szeretetének örök boldogságában. 
Az önző, gőgös, gyűlölködő embereknek nincs helyük 
Jézus és követőinek boldog társaságában. 

 

Az örök boldogságra az jut, aki teljesíti Isten akaratát, 
(követi lelkiismerete szavát): aki szeretetben él. 

 

Minden nap szerezz örömet valakinek! 
 

Beszéljük meg: 
- Hogyan szabadulhatunk meg hibáinktól? 
- Hogyan erősíthetjük meg szeretetünket? 
- Kell-e félnünk az örök kárhozattól? 
- Segíthetünk-e a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken? 

 

Ígérem Jézusom, hogy a bűnt kerülöm, és a jóra törekszem! 
 

(Rajz: lakodalmi asztalnál ülők ) 



  
 

25. ÍGY ÉLÜNK MI, KERESZTÉNYEK 
 

 
 

A sziklára épített ház 
Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: "Aki hallgatja szavamat és tettekre is 
váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette házát. Szakadt a zápor, ömlött az 
ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. 
Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki 
házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a 
háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált." (Vö. Mt 7,24-27.) 

 

Váltsd életre Jézus tanítását! 
 



  
 

Megismerkedtünk Jézussal 
Arra törekszünk, hogy tanítása szerint éljünk. 
"Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, 
az szeret engem." (Vö. Jn 14,21.) - mondta Jézus. 
Mi szeretni akarjuk Jézust. 

 

Sokan vagyunk, 
akik hiszünk Jézusban és követni akarjuk őt. 
Ebben jó testvérként segítjük egymást. 
Részt veszünk a közös imádságban és a vasárnapi szentmisén, 
közösen járunk hitoktatásra, 
segítjük egymást mindennapi kötelességeink teljesítésében, 
és társaink szeretetében. 

 

Jézus követésében 
példaképeink a szentek, 
elsősorban Jézus édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária. 
Készségesen akarjuk teljesíteni a Mennyei Atya akaratát, 
ahogy ezt Szűz Mária tette. 

 

Nyári szünetben 
nem kell iskolába járni, tanulni, 
sokat lehet pihenni, játszani. 
Ne felejtsd el: Jézus mindig veled van. 
Naponta imádkozzál, beszéld meg Vele, 
mit kíván tőled szeretete. 
Vasárnap járj misére. 
Minden nap szerezz örömet valakinek. 

 

Beszéljük meg: 
- Mit tegyünk, hogy a nyári szünetben is hűségesek legyünk Jézushoz? 
- Mit ünnepelünk Nagyboldogasszony napján? 

 

Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk! 
 



  

Jézus Egyházában élünk 
A 6. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ellenőrizd magadat! 
- Örülsz-e hogy Jézus követői közé tartozhatsz? 
- Mit mutat az életed: Jézushoz tartozol? 
- Rájöttél-e, hogy a legnagyobb kincs Isten szeretete? 
- Mit készít a Mennyei Atya azoknak, akik őt szeretik? 
- Hogyan készülsz a mennyországba? 

 

Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból 
 

81. Mikor jön el ismét Jézus? 
Jézus a világ végén jön el ismét.  

82. Miért jön el Jézus a világ végén? 
Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert föltámassza, megítélje, és a világot 
megújítsa.  

88. Mi az Anyaszentegyház? 
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség, Krisztus titokzatos 
teste.  

100. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz? 
Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház szentségeit, 
közösségben a pápával és püspökeikkel. 

108. Kik a szerzetesek? 
A szerzetesek azok a közösségben élő férfiak és nők, akik a szegénység, tisztaság és 
engedelmesség fogadalmával Istennek és népének szolgálatára szentelik magukat.  

116. Mi történik az emberrel, amikor meghal? 
Amikor az ember meghal, a földi életből átlép az örökkévalóságba, és Isten megítéli őt.  

118. Mi lesz az ember sorsa a külön ítélet után? 
Az ember a külön ítélet után vagy a mennyországba, vagy a tisztítóhelyre, vagy a 
kárhozatra kerül.  

119. Mi a mennyország, vagyis az üdvösség? 
 A mennyország, vagyis az üdvösség részesedés Isten boldog, örök életében.  

120. Kik jutnak a mennyországba? 
A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak és büntetést nem 
érdemelnek.  

123. Kik jutnak a kárhozatra? 
A kárhozatra azok jutnak, akik bűnbánat nélkül, halálos bűnben halnak meg.  

 



  
FÜGGELÉK 

I. A LEGFONTOSABB IMÁDSÁGOK ÉS TUDNIVALÓK 
Katolikus köszöntés 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké. Ámen! 
Keresztvetés 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
A Szentháromság dicsőítése 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 
Az Úr imádsága (Miatyánk) 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te 
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól. (Mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké.) Ámen. 
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) 
Üdvözlégy Mária! kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok 
között, és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek 
szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 
Az Úr angyala (Úrangyala) 
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhében foganá 
Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy... 
Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy... 
És az Ige testté lőn, és miközöttünk lakozék. Üdvözlégy... 
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az 
Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
Apostoli hitvallás (Hiszekegy) 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És 
Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, 
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és 
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a 
bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 



  
Hitünk fő igazságai 
1. Egy Isten van. 
 Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja. 
3. A Fiúisten emberré lett, 
 meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 
 Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig, akik visszautasították 

irgalmasságát, megbünteti. 
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 
6. Az ember lelke halhatatlan. 
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 

 

Jézus örömhíre (evangéliuma) 
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után 
hazavár az örök életre. 
Az isteni erények felindítása 
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. 
Istenem remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. 
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, 
 mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. 
A főparancs (Vö. Mk 12,30-31.) 
Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Szeresd 
embertársadat, mint önmagadat. 
Jézus "új parancsa" (Vö. Jn 13,35.) 
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 
Isten tízparancsolata 
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
2. Isten nevét hiába ne vedd! 
3. Az Úr napját szenteld meg! 
4. Atyádat és anyádat tiszteljed! 
5. Ne ölj! 
6. Ne paráználkodjál! 
7. Ne lopj! 
8. Ne hazudj, mások becsületében kért ne tégy! 
 (Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!) 
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

 



  
 

Az Egyház öt parancsolata 
1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és 
 munkaszünettel szenteld meg! 
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál! 
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és 
 gyermekeidet katolikus módon neveld! 
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal támogasd! 
Szentségek 
1. A keresztség 2. A bérmálás 
3. Az Oltáriszentség 4. A bűnbocsánat szentsége 
5. A betegek kenete 6. A papság szentsége 
7. A házasság 
A szentségek: az Úr Jézusnak kegyelmet közvetítő szent jelei 
1. a keresztelés: részesedés az istengyermeki-, kegyelmi életben; –  
2. a bérmálás: részesedés a Szentlélek ajándékaiban; –  
3. a szentáldozás: részesedés az Újszövetség áldozatában, az Eukarisztiában; –  
4. a szentgyónás: részesedés Isten bűnbocsátó kegyelmében; –  
5. a betegek kenete: részesedés az Úr Jézus gyógyító kegyelmében; –  
6. a papszentelés: részesedés Jézus Krisztus papi hatalmában; –  
7. a házasságkötés: részesedés a Teremtő életadó kegyelmében; 

 

Megbánjuk bűneinket 
(Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és indíts magadban bánatot…) 

Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel 
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, 
és a bűnt kerülöm. 

 

Jöjj el, Szentlélek Úristen 
Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét, és szereteted tűzét gyullaszd fel 
bennük! 
V. Áraszd ki Lelkedet, és újjászületünk! 
F. És megújul a föld színe! 
Könyörögjünk! Istenünk, ki híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítottad, add, 
hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük ami helyes, és az ő 
vigasztalásának mindenkor örvendjünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
vagy: 
Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísérd 
segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, 
segítségeddel be is fejezzük. Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 

 



  
 

Reggeli imádság 
 Szívem első gondolata 
Hozzád száll fel Istenem, 
Te őriztél meg az éjjel. 
Maradj ma is énvelem! 

 

 Téged áldlak és imádlak, 
Mint szerető gyermeked, 
Szívem csakis azt akarja, 
Ami kedves teneked. 
(Itt gondold meg, mit akarsz tenni Jézusért!) 

 

 Édes Jézus add kegyelmed, 
Őrizz engem szüntelen, 
Hogy egész nap neked éljek 
Tiszta szívvel, bűntelen. 

 

 Szűz Mária Jézus Anyja, 
Te mindnyájunk anyja vagy, 
Oltalmazz meg minden bajtól, 
Kísértésben el ne hagyj! Ámen. 

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

 

 Bánom sok vétkemet, 
Szent Fiadnak vére 
Mossa meg kegyesen 
Szívemet fehérre! 
 Virrasszon felettem 
Gondviselő szemed, 
Kérlek, óvd ez éjjel 
Testemet, lelkemet. 

 

 Szűzanyám, s őrangyal 
Legyetek énvelem, 
Ha ti rám vigyáztok, 
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 

 

Más reggeli imádság 
Szívből kérlek, Istenem, 
Ma egész nap légy velem! 
Segíts meg, hogy jó legyek, 
Mindenkivel jót tegyek! 
Ha rám nézel e napon, 
Öröm legyen arcodon. Ámen. 

Más esti imádság 
Kezed közé leteszem 
Elmúlt napom, Istenem. 
Minden munkám, örömöm, 
Ami jó volt, köszönöm! 
Ígérem, még jobb leszek! 
Őrizd Uram, gyermeked. Ámen. 

 
 

Étkezés előtt 
Édes Jézus légy vendégünk, 
Álld meg amit adtál nékünk. Ámen. 

Étkezés után 
Aki ételt, italt adott, 
Annak neve legyen áldott. Ámen. 

 



  
 

A szentolvasó (Rózsafüzér) 
Az első három Üdvözlégyben: 
1. aki hitünket növelje. 
2. aki reményünket erősítse. 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 
Az örvendetes olvasó titkai: (hétfőn és szombaton) 
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél. 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. 
A rózsafüzér világosság titkai: (csütörtökön) 
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. 
3. aki meghirdette Isten országát. 
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. 
A fájdalmas olvasó titkai: (kedden és pénteken) 
1. aki érettünk vérrel verítékezett. 
2. akit érettünk megostoroztak. 
3. akit érettünk tövissel koronáztak. 
4. aki érettünk a keresztet hordozta. 
5. akit érettünk keresztre feszítettek. 
A dicsőséges olvasó titkai: (vasárnap és szerdán) 
1. aki a halálból feltámadt. 
2. aki a mennybe fölment. 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte. 
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. 
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. 

 
 



  
 

II. A  SZENTMISE  IMÁDSÁGAI  ÉS  ÉNEKEI 
Bűnbánati imák: 

 

Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! 
- Mert vétkeztünk ellened. 
Urunk mutasd meg nekünk irgalmasságodat! 
- És add meg nekünk az üdvösséget! 

 

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat 
vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, 
én igen nagy vétkem. 
Kérem azért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat 
és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 

 

Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, 
irgalmazz!  -  Uram, irgalmazz! 
Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!  -  
Krisztus, kegyelmezz! 
Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!  -  
Uram irgalmazz! 

 

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az 
örök életre.  -  Ámen. 

 

Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! 
Krisztus kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz! 
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy! / Mindenség Ura, Istene! / Dicsőséged betölti a 
mennyet és a földet. / Hozsanna a magasságban! / Áldott, aki jön az Úr nevében. / 
Hozsanna a magasságban! 

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét! 

 



  
 

Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség a jóakaratú embereknek! / Dicsőítünk téged, / áldunk téged, / 
imádunk téged, / magasztalunk téged, /hálát adunk neked nagy dicsőségedért. / Urunk 
és Istenünk! / Mennyei Király! / Mindenható Atyaisten! / Urunk Jézus Krisztus: / 
egyszülött Fiú, / Urunk és Istenünk, / Isten Báránya, az Atyának Fia! / Te elveszed a 
világ bűneit: / Irgalmazz nekünk! / Te elveszed a világ bűneit: / hallgasd meg 
könyörgésünket! / Te az Atya jobbján ülsz: / irgalmazz nekünk! / Mert egyedül te vagy a 
Szent, / te vagy az Úr, / te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus. / A Szentlélekkel 
együtt / az Atyaisten dicsőségében! / Ámen. 
Hiszek az egy Istenben, 
mindenható Atyában, / mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak 
Teremtőjében. / Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban. / Isten egyszülött Fiában, / Aki 
az Atyától született az idő kezdete előtt. / Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, / 
valóságos Isten a valóságos Istentől. / Született, de nem teremtmény: / az Atyával 
egylényegű és minden általa lett. / Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a 
mennyből. / Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, / és emberré lett. / 
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, / kínhalált szenvedett és eltemették. / 
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, / fölment a mennybe, ott ül az Atyának 
jobbján, / de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, / és országának nem lesz 
vége. / Hiszek a Szentlélekben, / Urunkban és éltetőnkben, / aki az Atyától és a Fiútól 
származik, / akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, / mint az Atyát és a Fiút. / Ő szólt a 
próféták szavával. / Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, / 
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, / várom a holtak feltámadását / és az 
eljövendő örök életet. / Ámen. 
(A szentmisében az Apostoli hitvallást is lehet mondani.) 


