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1. TÉMAKÖR: JÉZUS MENNYEI ATYÁNK ISMERETÉRE ÉS SZERETETÉRE TANÍT

1. JÉZUS MINDENKIVEL TALÁLKOZNI AKAR

Zakeus találkozik Jézussal
Jerikóban élt egy Zakeus nevű gazdag ember, a vámosok (adószedők) főnöke. Szerette
volna látni Jézust szemtől szembe, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony
termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra
kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le
hamar! Ma a te házadban kell megszállnom. Erre gyorsan lemászott, és boldogan
fogadta Jézust. Megígérte Jézusnak, hogy megjavul. Vagyona felét a szegényeknek
adta, és négyszeresen kárpótolt mindenkit, akit azelőtt megkárosított. Jézus pedig azt
mondta: Azért jöttem, hogy a bűnös embereket üdvösségre vezessem. (Vö. Lk 19,1-10.)
Ez a találkozás Zakeus egész életét átalakította:
Jézus kedvéért jobb ember lett.

Jézus velünk is találkozni akar
Ő vár minket a templomban, Isten házában,
hogy találkozzunk vele, és tanuljunk tőle.
Az Ő lakása nekünk is otthonunk.
Ünnepi vacsorájára minket is meghív az oltár asztalához.
Azt akarja, hogy a szentáldozásban majd mi is a szívünkbe fogadjuk, és kedvéért jobb
emberek legyünk.
Erre a találkozásra, a szentáldozásra készülünk ebben az évben.
A templom Isten háza, és a mi közös otthonunk
Vasárnap az Úr Jézus feltámadásának a napja, röviden az Úr napja.
Akik szeretjük Jézust, elmegyünk a templomba,
hogy részt vegyünk a szentmisén.
Ezen a napon munkaszünetet tartunk: nem kell iskolába menni.
Mindenki kipihenheti magát, és felkeresheti barátait.
Isten szava: Az Úr napját szenteld meg!
(Ez Isten 3. parancsolata)
Készülj a Jézussal való találkozásra, légy jobb minden nap!
Beszéljük meg:
- Hogyan kell szépen keresztet vetni és térdet hajtani?
- Mikor jövünk templomba, mit hozunk magunkkal?
- Hogyan viselkedünk a templomban?
- Hogyan ünnepeljük meg a vasárnapot?
Jézusom, örömmel jövök hozzád a templomba!
(Rajz: miséző pap kezében paténa és kehely )

AKIK JÉZUS TANÍTÁSÁT LEÍRTÁK

Jézus kiment a Genezáreti tó partjára. Egész népsokaság tódult utána, és ő tanította
őket. Ahogy a vámnál elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, (másik nevén Máté), Alfeus fia.
Odaszólt neki: "Kövess engem!" Az tüstént felállt, és követte Jézust. Jézus Lévi
házában asztalhoz ült. Sok vámos és bűnös is ott ült együtt Jézussal és a tanítványaival
az asztalnál. A farizeusok közül való írástudók annak láttán, hogy bűnösökkel és
vámosokkal eszik, megszólították tanítványait: "Miért eszik és iszik együtt a ti
Mesteretek a vámosokkal és a bűnösökkel?" Jézus ezt hallva így válaszolt: "Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni,
hanem a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot." (Vö. Mk 2,13-17.)
Így lett Máté Jézus tanítványa. Sose felejtette el, hogy Jézus őt is kiválasztotta, pedig az
emberek megvetették. Később sokszor elmondta, majd egy könyvbe le is írta Jézus
tetteit és szavait. Könyvét Máté evangéliumának nevezzük. (Az evangélium görög
eredetű szó, magyarul: örömhír.)
(Rajz: az apostolok kiválasztása )

Jézus 12 apostolt hívott meg,
akiket tanítványai közül külön kiválasztott, hogy kövessék.
Ők mindenhová elkísérték Jézust, hallgatták beszédeit, látták tetteit.
Boldogok voltak, hogy Jézus barátai lehettek.
Jézus megbízta őket, hogy tanítását adják tovább.

Az apostolok Jézus megbízásából
szinte az egész világot bejárták, hogy Jézusról tanítsanak.
Tanításukat még ők maguk, vagy valamelyik tanítványuk leírta.
Írásaikat nevezzük evangéliumnak. 4 evangéliumos könyvet ismerünk: Máté, Márk,
Lukács és János könyvét.
(Rajz: ambón felolvasó férfi )

Az evangéliumok Jézus életéről és tanításáról szólnak
A szentmisén a Szentírásból olvasunk fel részleteket: olvasmányt, szentleckét és
evangéliumot. Ez az Isten igéje, üzenete.
A felolvasott részeket a miséző pap a szentbeszédben magyarázza meg.
(Rajz: Bibliát olvasó fiú )

A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete
A 4 evangéliumos könyvet, az Apostolok Cselekedeteinek könyvét, Pál és a többi
apostol leveleit az újszövetségi Szentírásban találjuk összegyűjtve. Az ószövetségi
Szentírásban találhatjuk meg a próféták írásait, azokat a könyveket, melyeket Jézus
eljövetele előtt írtak.
Isten üzenete a Szentírás, mindnyájunknak szól
Ezért olvassuk és hallgatjuk figyelmesen.
Elgondolkozunk Jézus tanításán, és megfontoljuk, hogyan kövessük.

2. JÉZUS A MENNYEI ATYÁRÓL TANÍT

Példabeszéd a tékozló fiú atyjáról
Egy embernek két fia volt. A fiatalabb egy napon így szólt: "Apám, add ki nekem az
örökség rám eső részét!" Erre szétosztotta köztük vagyonát. A fiatalabb pedig
összeszedte mindenét, és más vidékre költözött. Ott elpazarolta mindenét, majd
nélkülözni kezdett. Elszegődött egy gazdához, aki kiküldte a mezőére, hogy a
sertéseket őrizze. Még az állatok ételéből is szívesen evett volna, de nem adtak neki.
Ekkor megbánta, amit tett, s arra gondolt: "Apám házában a sok napszámos bővelkedik
kenyérben, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz..." Ezzel elindult
hazafelé. Apja távolról meglátta és megsajnálta. Eléje sietett, magához ölelte és
megcsókolta. A fiú ezt mondta: "Apám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy
fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be." Apja azonban
előhívta szolgáit: "Adjátok rá a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a
lábára... együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."
(Vö. Lk 15,11-32.)
Ilyen a mi Mennyei Atyánk. Minket is így szeret!

Jézus azt tanítja a Mennyei Atyáról,
hogy ne féljünk tőle, hanem szeressük őt,
mert Ő mindenkinél jobban szeret minket.
Akkor szeretjük Mennyei Atyánkat,
ha szeretjük embertársainkat.
Mennyei Atyánknak sok neve van:
Ő a jó Isten, a Teremtő, a Gondviselő... Ő a Szeretet.
Isten szeret minket, ezért irgalmas és igazságos hozzánk.
Szeretetünket megmutathatjuk, ha
mindig tisztelettel és szeretettel beszélünk Róla.
Sajnos nem mindenki szereti a Mennyei Atyát.
Sokan mert nem tudják, hogy ő mennyire szeret minket.
Mások azért nem szeretik, mert nem hisznek Jézusban.
Mi azonban örülünk, hogy megismerhetjük Jézust,
és szerethetjük Mennyei Atyánkat.
Isten szava: Isten nevét hiába ne vedd!
(Ez Isten 2. parancsolata)
Az vétkezik Isten 2. parancsolata ellen, aki káromkodik, átkozódik és vétkesen
esküszik.
Beszéljük meg:
- Mit tanít Jézus a Mennyei Atyáról?
- Hogyan beszéljünk Istenről?
- Milyen neveit ismered még Istennek? Mit jelentenek ezek?
- Kiről mondjuk, hogy káromkodik, átkozódik?
Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a Te neved!
(Rajz: gyermek keze apja kezében )

KI OLYAN JÓ, MINT A MI MENNYEI ATYÁNK?

Jézus egy alkalommal így tanított: Közületek melyik apa ad fiának követ, amikor az
kenyeret kér? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást
kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót Mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.
(Vö. Lk 11,11-13.)
Mennyei Atyánk ajándékai
Láttál már virágzó rétet, virágzó gyümölcsfákat? Jártál már állatkertben? Mennyi
szépséget és érdekességet látunk a világban. Hiába azonban a sok szép virág, hiába a
világ minden érdekessége, ha nincs aki azt felismerje, aki örülni tud minden szépnek és
jónak.
A világban a legcsodálatosabbak mi vagyunk, az emberek. Szemünk, fülünk, kezünk,
lábunk, szóval az egész testünk az állatvilághoz tesz minket hasonlóvá. Mi is lélegzünk,
táplálkozunk, szaladgálunk, mint az állatok. De van bennünk valami, ami az állatok
világa fölé emel minket. Ez a mi értelmünk és szabad akaratunk.
A kiskutyának, bármennyire is kedveled, nem mondhatsz mesét, mert nem érti meg.
Nem adsz neki ajándékba virágot, mert nem tud vele mit kezdeni. Nincs esze ahhoz,
hogy felismerje a világ szépségét. Nem tudna örülni annak, hogy virágot kapott tőled
ajándékba. Nekünk embereknek azonban van értelmünk, és fel tudjuk ismerni, milyen
szép és nagyszerű ez a világ. Meg tudjuk érteni, hogy ezt a világot a Mennyei Atya adta
nekünk, aki szeret minket. Milyen jó nekünk, hogy Mennyei Atyánk ajándékaiból is
megérezzük, hogy ő mennyire szeret minket, és hogy mi viszontszerethetjük Őt.
(Rajz: apa kenyeret ad fiának )

Megköszönünk mindent
Bizonyára már te is adtál virágot ajándékba édesanyádnak, névnapján vagy más
alkalommal. És amikor átadtad neki, valami ilyesmit mondtál: "Isten éltessen Anyukám!
Köszönöm, hogy szeretsz engem. Fogadd el ezt a virágot annak jeléül, hogy én is
szeretni akarlak téged."
Mennyire örült neki, hiszen ő is szereti a szép virágot. De mégsem a virág szépségének
örült igazán, hanem annak, hogy azt tőled kapta.
Gondoltál-e már arra, hogy a Mennyei Atyának is megköszönd jóságát?
Ne feledkezz el Róla, és jócselekedeteid legyenek a szeretetből kinőtt virágok,
melyekkel naponta kedveskedsz Neki.
(Rajz: virágcsokrot átvevő anyuka )

Részlet a 147. zsoltárból
Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni,
Istenünknek kedves a dicsőítés.
Meggyógyítja a megtört szívűeket,
és bekötözi sebeiket.
A csillagokat számon tartja,
mindegyiket nevén szólítja.
Nagy az Úr, ereje hatalmas,
és bölcsessége mérhetetlen.
Énekeljetek az Úrnak
és adjatok neki hálát!
Játszatok hárfán Istenünknek,
aki az eget felhővel borítja,
és esőt juttat a földnek.
A hegyeken füvet sarjaszt,
és növényeket az emberek javára.
Ellátja táplálékkal az állatokat,
a rikácsoló hollófiakat.
Nem a ló erejében telik öröme,
nem leli tetszését a harcos izmaiban.
Azok tetszenek az Úrnak, akik félik őt,
akik bíznak jóságában és kegyelmében.

3. A KEGYELMI ÉLET

Jézus a szőlőtőhöz hasonlítja magát
Jézus így tanított: A szőlővessző nem terem gyümölcsöt önmagától, ha nem marad a
szőlőtőn. Ugyanígy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a
szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem
semmit sem tehettek. (Vö. Jn 15,4-5.)
Ezzel a hasonlattal Jézus a kegyelmi életről tanít:
az istengyermeki élet Jézussal való élő kapcsolat,
az ő szeretete éltet minket, és tesz képessé arra,
hogy vele együtt szeressük embertársainkat.
Ez a kegyelmi élet Isten ingyenes ajándéka.

Amikor megkereszteltek Isten gyermeke lettél
A Mennyei Atya úgy szeret, mint saját gyermekét.
Benned lakik Jézussal és a Szentlélekkel együtt.
Segít és vezet, hogy Jézus példája szerint szeresd Istent,
és szeresd embertársaidat.
A kegyelem természetfeletti ajándék:
Isten élete bennünk a Szentháromság által.
Akiben Isten él, az úgy él, mint Jézus:
szereti a Mennyei Atyát és az embereket.
Erre az életre a bennünk lakó Isten tesz minket képessé.
Megvilágosítja eszünket, megerősíti akaratunkat,
és örömmel tölti be szívünket.
A kegyelmi élet Isten (szentháromságos) élete bennünk:
Isten bennünk lakik, és vezet minket.
Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg:
1. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből. - 2. Szeresd embertársadat, mint önmagadat.
Akkor szeretjük Isten mindennél jobban,
ha teljesítjük parancsait, és
Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
Tudjuk, Mennyei Atyánk szeret minket, mindig jót akar nekünk,
még akkor is, ha nehéz dolgokat kíván tőlünk parancsaival.
Mi bízunk benne, és Jézus példáját követve engedelmeskedünk neki.
Az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket.
Így szolgálunk Istennek, a mi Urunknak,
mert Ő mindenkinél jobban szeret minket.
Isten szava: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
(Ez Isten első parancsolata)
Isten az első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk
benne, és mindenekfölött szeressük őt.
Beszéljük meg:
- Miért mondjuk, hogy Jézus a mi példaképünk?
- Mit jelent az, hogy Isten bennünk lakik?
- Mit jelent az, hogy Istent imádjuk?
Jézusom, segíts, hogy kedves gyermeke legyek a Mennyei Atyának!

JÉZUSRA FIGYELÜNK

Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának
örömhírét, és meggyógyított a nép között minden betegséget. Híre elterjedt mindenfelé.
Nagy népsereg követte. A tömeg láttára Jézus felment a hegyre. Ott leült, tanítványai
pedig köréje gyűltek. Így tanította őket:
Jézus szeretetre tanít
Régen ez volt a parancs: "Szeresd felebarátodat, gyűlöld ellenségedet!" Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeteket is, tegyetek jót haragosaitokkal, és
imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai Mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra
és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek. Ha csak azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? (Vö. Mt 5,43-48.)
Mennyei Atyánk mindenkit szeret
Ő mindenkinek jót akar.
A rosszakat is szereti, azt akarja, hogy megtérjenek.
Ajándékait ingyen adja. Ilyen az igazi szeretet.
Ezt kívánja tőlünk is.
Párbeszéd
A Mennyei Atya mindenkit szeret?
- Igen.
Azokat is szereti, akik nem vallásosak, akik nem hisznek Jézusban?
- Igen
Akkor miért imádkozzak, miért járjak templomba, ha úgyis szeret?
- Nem azért imádkozunk, nem azért járunk templomba, hogy a Mennyei Atya
szeressen, hanem hálából. Azért, mert Ő már akkor szeretett minket, amikor még
nem tudtunk róla semmit.

A legfontosabb parancs:
Szeresd Istent, szeresd embertársaidat!
(Rajz: a farizeusok Jézus háta mögött tanácskoznak )

Jézus példát adott a szeretetre
Életében nem a maga javát kereste, hanem azt, ami nekünk jó. Egész életét feláldozta
értünk, a mi üdvösségünkért: tanított, és vállalta a szenvedést, a kereszthalált. Ezért
mondta:
"Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!" (Vö. Jn 13,14.)
Jézus figyelmeztet:
Nem az jut el a mennyei boldogságba, aki csak mondja, hogy szereti Istent, hanem az,
aki teljesíti az Atya akaratát. (Vö. Mt 7,21.)
Azt is mondta:
Aki teljesíti Atyám akaratát, az mind az én testvérem. (Vö. Mt 12,50.)
Jézus a mi példaképünk!
Próbáld meg!
Ülj a kereszt elé, nézz Jézusra és gondolkozz:
- mit tett értem Jézus?
- mit kíván tőlem Jézus?
- mit teszek Jézusért?
(Rajz: tabernákulum előtt imádkozók )

"A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok!" (Vö. Jak 1,22.)

4. JÉZUSSAL BESZÉLGETÜNK

Jézus példabeszéde az imádságról
Valakinek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal: "Barátom
adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy barátom, és nincs mit enni
adnom neki." De az kiszól: "Ne zavarj!" De az nem hagyja abba a kopogtatást. Mondom
nektek: Ha azért, mert barátja nem kel fel, hogy adjon neki, amiatt, hogy nem tágít,
mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Azt mondom azért nektek:
Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. (Vö. Lk
11,5-9.)
Mennyei Atyánk téged is meghallgat, neked is válaszol!
Vele mindig és mindenütt beszélhetünk,
mert Ő mindenhol lát és hall minket.

Mennyei Atyánk várja, hogy beszélgessünk vele!
Ő mindenkit meghallgat, aki szól hozzá és
elmondja neki örömét és bánatát, gondját és baját.
Ő szeret minket, és mindig azt teszi, ami javunkra válik.
Ő nemcsak meghallgat, hanem szól is hozzánk.
Amikor imádkozunk, úgy szól hozzánk, hogy
eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk.
Mennyei Atyánk üzenetét
Jézus tanításából ismerhetjük meg. Ezért csak az tud jól imádkozni, aki ismeri és szereti
Jézust, aki tud csendben lenni, Jézusra figyelni.
Amikor egyedül imádkozunk,
csendben figyelünk, és saját szavunkkal szólunk Istenhez:
Mennyei Atyánkhoz, Jézushoz vagy a Szentlélekhez.
Máskor meg egyszerűen Jézusra nézünk, rá gondolunk.
A Szentírásból is elolvashatunk egy-egy részt, hogy
azon gondolkozzunk, és megértsük Isten üzenetét.
Az imakönyvből is kiválaszthatunk megfelelő imádságot,
amelyről úgy érezzük, mintha mi írtuk volna.
Amikor közösen imádkozunk,
együtt mondunk mindenki által ismert imádságokat,
vagy figyelünk az előimádkozó szavára.
A szentmisén is közösen imádkozunk.
A templomi énekek is szép imádságok.
Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk
Rendszeresen kell imádkozni, naponta, legalább reggel és este.
Beszéljük meg:
- Hogyan szól hozzánk Isten, amikor imádkozunk?
- Hogyan imádkozzunk reggel, este?
- Milyen legyen magatartásunk imádság közben?
Örülök Mennyei Atyám, hogy beszélgethetek veled!

Szeretjük Mennyei Atyánkat
AZ 1. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA
Ellenőrizd magadat!
- Mi a templom?
- Hogyan vetsz keresztet, hogyan hajtasz térdet?
- Rendszeresen jársz-e szentmisére, oktatásra?
- Figyelsz-e Isten üzenetére?
- Mit tanít Jézus a Mennyei Atyáról?
- Mi a kegyelmi élet?
- Mikor szolgálunk Istennek?
- Tisztelettel és szeretettel beszélsz-e Istenről?
- Tudsz-e csendben lenni, Jézusra figyelni?
- Mit teszel Jézus kedvéért? Akarsz-e jobbá lenni?
- Kivel beszélgetünk, amikor imádkozunk?
- Hogyan szól hozzánk Isten, amikor imádkozunk?
- Szoktál-e minden reggel és este imádkozni?
- Tudod-e a Miatyánkot és a szentmise közös imádságait?
- Mivel töltöd el a vasárnapot?
Imádság
Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy gyermekeddé fogadtál,
hogy szeretettel gondoskodsz rólam!
Ígérem, hogy figyelek üzenetedre.
Jézusom, segíts, hogy tanításod szerint éljek!
Isten első három parancsolata:
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd! (Istenről tisztelettel és szeretettel beszélj!)
3. Az Úr napját szenteld meg!

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.

10. Mi a Szentírás?
A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye.

13. Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit?
A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség és az Újszövetség könyveire.

14. Mi a Szenthagyomány?
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása,
igehirdetésével ad tovább.

amelyet az Anyaszentegyház

24. Ki az Isten?
Isten az egész világ teremtő ura, és a mi Mennyei Atyánk.

25. Milyen az Isten?
Isten egészen más, mint a világ: Isten szent, mindenható és örökkévaló.

28. Honnan tudjuk, hogy van Isten?
Értelmünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten.

33. Milyen irántunk az Isten?
Isten szeret minket, mindenkit üdvözíteni akar.

37. Mit tesz Isten a világgal?
Isten szüntelenül gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza azt.

38. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről?
Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja azt, ami az
üdvösséghez szükséges.

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.

280. Mi a kegyelem?
A kegyelem természetfeletti ajándék: Isten élete bennünk a Szentlélek által.

282. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet?
A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kapjuk meg.

286. Hogyan szól az Egyház öt parancsolata?
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és
munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és
gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

287. Melyek a kötelező egyházi ünnepek?
A kötelező egyházi ünnepek Magyarországon: Karácsony, Újév, Nagyboldogasszony.

290. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani?
A bűnbánati napokat hústól való tartózkodással, vagy jócselekedettel, önmegtagadással,
imádsággal kell megtartani.

300. Hogyan szól a főparancs?
A főparancs:
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

301. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban?
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és
semminek a kedvéért nem bántjuk meg.

303. Mire kötelez minket Isten első parancsolata?
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk benne, és
mindenekfölött szeressük őt.

305. Mikor szolgálunk Istennek?
Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket.

313. Mire kötelez minket Isten második parancsolata?
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a szent
dolgokat becsüljük meg.

314. Ki vétkezik Isten második parancsolata ellen?
Isten második parancsolata ellen az vétkezik, aki káromkodik, átkozódik vagy vétkesen
esküszik.

315. Ki káromkodik?
Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza.

319. Mire kötelez minket Isten harmadik parancsolata?
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a vasárnapot
szenteljük meg.

320. Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk?
A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával
szenteljük meg.

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

366. Mit teszünk, amikor imádkozunk?
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk.

372. Mikor kell imádkoznunk?
Rendszeresen kell imádkoznunk, naponta, legalább reggel és este.

374. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?
Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük.

Énekeljünk!
Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr,
boldog az az ember, aki Őbenne bízik.
- Áldom én az Urat minden időben,
az Ő dicsérete mindenkor ajkamon.
- Magasztaljátok az Urat énvelem,
és dicsőítsük az Ő nevét egyenlőképpen. (ÉE 598.)

2. TÉMAKÖR: JÉZUS EMBERTÁRSAINK SZERETETÉRE TANÍT

5. TISZTELD SZÜLEIDET!

Jézus gondoskodik édesanyjáról
Jézus szüleinek engedelmes gyermeke volt, tisztelte és szerette őket. Első csodáját is
édesanyja kívánságára tette, amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta.
Amikor pedig keresztre feszítették, így gondoskodott édesanyjáról: "Jézus keresztje
alatt ott állt anyja. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így
szólt anyjához: Asszony, nézd a te fiad! Aztán a tanítványhoz fordult: Nézd, a te anyád!
Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány." (Vö. Jn 19,25-27.)
Légy figyelmes szüleidhez!

Mennyei Atyánk úgy akarta,
hogy minden gyermeknek legyenek szülei.
Azt kívánja tőlük, hogy szeretettel gondoskodjanak rólunk,
és becsületes, felnőtt emberré neveljenek minket.
Tőlünk pedig azt kívánja, hogy tiszteljük és szeressük őket.
Akkor tiszteljük és szeretjük szüleinket
- ha mindig szívesen engedelmeskedünk nekik,
még akkor is, ha nehezünkre esik, amit kérnek,
- ha tisztelettel beszélünk velük,
- ha örömmel segítünk és kedvükben járunk,
- ha minden nap imádkozunk értük.
Szerezz minél több örömet szüleidnek!
Mondd el nekik minden örömödet és bánatodat,
hogy segíteni tudjanak rajtad, és együtt örülhessenek veled.
Jó, ha tudják, hová mész, mit csinálsz,
hogy ne aggódjanak érted hiába.
Szüleinket segítik
nagyszüleink és tanítóink is, akik együtt nevelnek minket.
Szeretetüket szeretettel kell viszonoznunk.
Öregkorukban is tisztelnünk és szeretnünk kell őket.
Isten szava: Atyádat és anyádat tiszteld! (Ez Isten 4. parancsolata)
Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk,
mert Isten után az életet és a gondoskodást nekik köszönhetjük.
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk,
kivéve, ha olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten akaratával ellenkezik.
Beszéljük meg:
- Mikor szeretjük igazán szüleinket?
- Milyen hibákkal szokták a gyermekek megszomorítani szüleiket?
- Hogyan szerezhetünk örömet szüleinknek?
- Milyen gyermek az, aki kicsúfolja az öregeket, betegeket?
Jézusom, segíts, hogy szüleimnek minden nap tudjak örömet szerezni!
(Rajz: anyuka gyermeke ágya mellett )

6. LÉGY SZEMÉRMES!

Jézus így tanított a családról
"Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját,
anyját, a feleségével tart, és egy test lesz a kettő." (Vö. Mt 19,4-5.)
Minden új család élete a házasságkötéssel kezdődik.
(Rajz: utcán sétáló fiatalok )

A fiúk és a lányok nemcsak abban különböznek egymástól, hogy más a ruhájuk és a
hajviseletük. Testük sem teljesen egyforma. Amikor megnövünk, még jobban
észrevehető ez a különbség hangunkon, testalkatunkon. Miért van ez a különbség?
Azért, hogy a fiúkból édesapák, a lányokból édesanyák lehessenek.
Mennyei Atyánk a család életét, az élet továbbadását szépnek és jónak gondolta el. Az
ő terve szerint van, hogy a férfiak és a nők testében az élet továbbadásához szükséges
sejtek termelődnek. Minden édesapa nagy szeretettel juttatja el sejtjét az édesanya
testébe, hogy ott az édesanya sejtjével egyesüljön. E két sejt találkozásával kezdődik
Isten akaratából a megszületendő kisgyermek élete. Ezért mondjuk, hogy a gyermekek
szüleik szeretetének legszebb gyümölcsei.
Te is szüleidnek köszönheted az életedet. Édesanyád kilenc hónapig hordozott a szíve
alatt. Ezalatt fejlődtél kisbabává. Azután egy szép napon megszülettél. Ettől kezdve
talán még nagyobb szeretettel gondoskodnak rólad. Édesanyád hosszú ideig szoptatott,
pelenkázott...
(Rajz: terhes mama gyerekágy mellett )

Mennyei Atyánk akaratából mindnyájan így születtünk e világra.
Ő azt akarja, hogy minden család élete boldog legyen.
Ezért a családok egységét és békéjét,
az élet továbbadását parancsolataival is védi.
Isten szava: Felebarátod házastársát ne kívánd!
(Légy hű házastársadhoz!)
Ne paráználkodjál! (Légy szemérmes!)
(Ezek Isten 9. és 6. parancsolatai)
(Rajz: vízben úszó fiú )
Testünknek azokat a szerveit, amelyekhez az élethez szükséges sejtek termelődnek,
és amelyekre az élet továbbadásához is szükség van, nemi szerveknek nevezzük.
Ezeket a testrészeinket ruhánkkal is eltakarjuk és védjük, és mások előtt nem
mutogatjuk. Erre késztet szeméremérzetünk is.
Szemérmetlennek nevezzük azt,
- aki az élet továbbadásáról tiszteletlenül beszél és viccelődik,
- aki mások előtt kellő ok nélkül meztelenkedik,
- aki szeméremsértő dolgot cselekszik, vagy ilyent nézeget.
A szemérmetlenkedést paráznaságnak is mondjuk.
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szemérmesek legyünk!
A szemérmes emberről azt mondjuk, hogy tiszta szívű,
mert nincs benne rossz szándék.
"Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják Istent!" (Vö. Mt 5,8.)
Beszéljük meg:
- Kit nevezünk tiszta szívű embernek?
- Mit tegyünk, hogy tisztaszívűek maradjunk?
- Mikor szabad más előtt ruhátlanul mutatkozni?
- Miért nem szabad a szemérmetlenséggel játszani?
Légy tisztaszívű!

7. ÉLJ BÉKESSÉGBEN!

A megbocsátó szeretetről
Jézus ezt a példabeszédet mondta: Egy királynak sok pénzzel tartozott egyik szolgája.
Mikor a kölcsönt visszakérte tőle, a szolga nem tudott fizetni, csak haladékot kért. A
király megsajnálta a szolgáját, és elengedte minden tartozását. A szolga hamarosan
találkozott egyik szolgatársával, aki meg neki tartozott valami csekély összeggel.
Nekiesett, és kegyetlenül követelte, hogy fizessen. Hiába rimánkodott a másik, nem
engedte el neki a tartozást, de még haladékot sem adott. A király megtudta az esetet.
Látta, hogy szolgája milyen kegyetlen. Büntetésül visszavonta szavát, és behajtotta
szolgáján a hatalmas tartozást. "Így tesz Mennyei Atyám is veletek - mondta Jézus - ,
ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből embertársának." (Vö. Mt 18,23-35.)
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy szeretetben, békességben éljünk, bocsássunk meg
szívből egymásnak!

Mennyivel szebb lenne az életünk,
- ha Jézus tanítása szerint szeretnénk embertársainkat,
udvariasak és jóindulatúak lennénk mindenkihez,
- ha mindenki örömmel segítene bajbajutott embertársán
- ha szívből megbocsátanánk egymásnak, és
Jézus kedvéért a rosszat is jóval viszonoznánk,
- ha bocsánatot tudnánk kérni, ha hibáztunk,
és hibáinkat mindig is jóvá tennénk.
Isten szava: Ne ölj! (Védd az életet!) (Ez Isten 5. parancsolata)
Aki igazán békességben akar élni, az nem árt senkinek.
Ezért vigyázzunk ne csak a magunk, hanem a mások
testi és lelki épségére és egészségére is.
Tartsuk meg a közlekedési szabályokat.
Szeretettel intsük és segítsük egymást,
hogy el tudjuk kerülni a veszekedést és a verekedést.
Ne tartsunk haragot, és ne gyűlölködjünk senkivel.
A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök
1. verekedés, testi sértés; 2. az élet és egészség veszélyeztetése, káros szenvedélyek;
3. segítségnyújtás elmulasztása; 4. gyilkosság, öngyilkosság, abortusz, eutanázia;
Minden ember felebarátunk,
akár jóakarónk, akár ellenségünk.
Mégis sokszor megbántjuk egymást,
néha szándékosan, máskor meg véletlenül is, mert figyelmetlenek vagyunk egymáshoz,
és nem szeretjük egymást igazán.
Engesztelődjetek ki szívből egymással! Legyen békesség köztünk mindenkor!
Beszéljük meg:
- Milyen veszélyek fenyegetik életünket, egészségünket?
- Milyen veszélyek fenyegetik lelki-, kegyelmi életünket?
- Hogyan szerezhetünk örömet embertársainknak?
- Szabad-e mást a rosszban segíteni vagy bűnre csábítani?
Segíts, Jézus, hogy szívből megbocsássunk egymásnak!

8. DOLGOZZ BECSÜLETESEN!

Jézus példabeszéde a talentumokról
Egy gazdag ember idegenbe készült. Összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát, hogy
gazdálkodjanak vele. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak
csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint. Hosszú idő múlva a gazda visszatért, és
szolgáit számadásra idézte. "Uram - mondta az első -, öt talentumot adtál, nézd, másik
ötöt nyertem rajta." A másik hasonlóképpen gazdálkodott, két talentumot nyert. A
harmadik azonban földbe ásta ura pénzét, hogy el ne vesszen. Így csak azt tudta
visszaadni, amit kapott. Az Úr megdicsérte, és megjutalmazta szorgalmas, derék
szolgáit. A lusta szolgát azonban felelősségre vonta, és hanyagsága miatt megbüntette.
(Vö. Mt 25,14-30.)
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy
szorgalmas munkával, becsületes tanulással
kamatoztassuk képességeinket, és
szolgáljuk embertársaink javát!

Minden ember kötelessége,
hogy képességei szerint becsületesen dolgozzék.
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy tegyük szebbé és jobbá a világot,
szerezzünk örömet egymásnak, szolgáljuk a magunk és mások javát.
A mi kötelességünk a tanulás, és hogy segítsünk az otthoni munkában.
Isten szava: Ne lopj! (Dolgozz becsületesen!) (Ez Isten 7. parancsolata)
Hogyan lesz valami a mienk?
Úgy, hogy megdolgozunk érte, megvesszük vagy ajándékba kapjuk.
Vannak, akik nem akarnak dolgozni, ezért elveszik a másét.
A tolvaj titokban, a rabló erőszakkal veszi el a másét,
a csaló pedig úgy, hogy megtéveszti embertársát.
Amit így szerez valaki, az nem az övé, azt vissza kell adnia.
Isten parancsa védi munkánk eredményét
Vigyáznunk kell a magunk és mások dolgaira,
arra is, ami mindnyájunknak közös tulajdona.
Aki elveszi, vagy megrongálja más holmiját,
annak az okozott kárt jóvá kell tennie,
még akkor is, ha véletlenül történt.
Aki becsületes munkát végez,
munkájával Isten akaratát teljesíti,
örömet szerezhet embertársának és saját magának,
akár testi, akár szellemi munkát végez.
(Rajz: tanuló fiú )

Tanulj szorgalmasan, dolgozz becsületesen, légy megbízható!
Beszéljük meg:
- Miért bűn a munkakerülés és a hanyag munka?
- Miért kell vigyáznunk a magunk és mások dolgaira?
- Kinek okoz kárt, aki nem tanul rendszeresen?
- Hogyan tegyük jóvá, ha kárt okoztunk valakinek?
Jézusom segíts, hogy jól végezzem munkámat!

9. ISTEN ORSZÁGÁÉRT DOLGOZUNK

A mennyei kincs
Jézus így tanított: "Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és
rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset,
ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a
tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is." (Vö. Mt 6,19-21.)
Jézus arra tanít, hogy
ne vágyakozzunk a földi gazdagság után,
hanem inkább tegyünk jót másokkal.
Így leszünk kedves gyermekei Mennyei Atyánknak,
és kincset gyűjtünk magunknak a mennyben.

Mennyei Atyánk azt akarja,
hogy földi életünk után eljussunk a mennyországba.
Ezért nem az a fontos, hogy meggazdagodjunk,
hanem, hogy szeressük embertársainkat,
és mindenkivel jót tegyünk.
Ez annyit jelent, hogy Isten országáért dolgozunk.
Annak örülj, hogy jót tehetsz
Sajnos vannak, akik csak a saját érdeküket nézik,
irigylik mások jó dolgát, elveszik a másét,
vagy tönkreteszik mások munkáját.
Mégsem tudnak igazán örülni,
mert kapzsiságukat semmi sem tudja kielégíteni.
Ők nem tudják megérteni Jézus tanítását:
"Nagyobb öröm adni, mint kapni." (Vö. ApCsel 20,35.)
Igazán boldog ember az,
akinek nem a zsebe van tele pénzzel,
hanem a szíve van telve szeretettel.
A pénz arra való, hogy megvegyük, amire szükségünk van.
Ezért kell takarékoskodnunk, hogy mindenre jusson,
még mások megajándékozására is.
Mindig örömmel tegyünk jót másokkal,
különösen bajbajutott embertársainkkal.
(Rajz: beteg társukat látogatók )

Isten szava: Mások tulajdonát ne kívánd!
(Tégy jót másokkal!) (Ez Isten 10. parancsolata)
Beszéljük meg:
- Hol élnek ma szegény emberek a világon?
- Hogyan tudunk a szegényeken segíteni?
- Csak pénzzel lehet segíteni embertársainkon?
- Miért bűn a pazarlás?
Jézusom, segíts, hogy érted minden jóra kész legyek!

10. LÉGY MEGBÍZHATÓ!

Júdás kétszínűsége
Jézust egyszer vendégségbe hívták. Étkezés közben egy asszony odament Jézushoz.
Leborult előtte, és tiszteletből drága, illatos olajat öntött Jézus lábára. Egyik tanítványa,
Júdás, aki később elárulta, méltatlankodni kezdett: "Miért nem adták el inkább ezt az
olajat háromszáz dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között?" De nem
azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő
kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. (Vö. Jn 12,1-6.)
Jézus azt akarja, hogy becsületes ember légy!

Becsületes ember az,
akiben mindig meg lehet bízni.
Júdás nem mondott igazat: mást mondott, mint amit gondolt.
Jogtalanul félre akarta vezetni társait: hazudott.
Az ilyen emberben, aki nem őszinte, nem lehet megbízni.
Nagy baj lenne, ha nem tudnánk megbízni egymásban.
Ezért vigyázzunk a magunk és mások becsületére.
Jézus azt kívánja tőlünk,
hogy becsületes emberek legyünk,
hogy megbízhassunk egymás szavában.
Ezért magunkról és embertársainkról
mindig az igazságnak megfelelően beszéljünk.
Ne akarjunk jobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk.
Ha hibáztunk, ismerjük el, és igyekezzünk jóvá tenni hibánkat.
Szavunkat a szeretet vezesse
Ha segíteni nem tudunk, inkább hallgassunk,
de mások hibáiról feleslegesen ne beszéljünk.
Ne hallgassunk a más hibájáról rosszindulattal
beszélő, árulkodó, pletykázó emberre.
Ha valakire ártatlanul ráfogtak valami rosszat,
meg kell védenünk becsületét a rágalmazóval szemben.
(Rajz: fiú apja előtt )

Isten szava: Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!
(Légy megbízható!) (Ez Isten 8. parancsolata)
Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk, védjük
felebarátaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.
Beszéljük meg:
- Miért szükséges, hogy meg tudjunk bízni egymás szavában?
- Hogyan beszéljünk embertársainkról?
- Mikor kell, és mikor nem szabad hallgatni mások hibájáról?
- Mindig meg kell mondani az igazat?
- Mindig meg kell őrizni a titkot?
- Szabad-e gyanúsítani valakit?
Jézusom, segíts, hogy becsületes, megbízható ember legyek!

Szeretjük embertársainkat
A 2. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA
Ellenőrizd magadat!
- Miért ad nekünk parancsokat Isten?
- Kinek a javát szolgálják Isten parancsai?
- Mikor szeretjük igazán szüleinket?
- Első szóra engedelmeskedsz szüleidnek?
- Szoktál-e szüleidnek segíteni, örömet szerezni?
- Tisztelettel és szeretettel beszélsz-e szüleidről, nevelőidről?
- Kikért szoktál imádkozni?
- Tisztaszívű vagy-e?
- Jó testvér vagy-e?
- Szoktál-e másoknak segíteni, örömet szerezni?
- Vigyázol-e a magad és mások életére, egészségére?
- Mi a kötelessége minden embernek?
- Becsületesen teljesíted-e kötelességeidet? Hogyan tanulsz?
- Megbízható, becsületes vagy-e?
- Nem okoztál-e valakinek kárt? És ha igen: Jóvá tetted-e?
- Hogyan bánsz a pénzeddel, holmiddal?
- Segítségére sietsz-e a bajbajutott embereknek?
- Udvarias vagy-e, szeretettel beszélsz-e mindenkiről?
- Őszinte és igazmondó vagy-e?
- Lehet-e titkot rád bízni? Tudsz-e hallgatni?
Imádság
Köszönöm, Jézusom, hogy megtanítottad,
hogyan kell Isten gyermekeinek élniük.
Ígérem, követem tanításodat.
Kérlek, segíts, hogy példádat követve,
szeretetben éljek, mindenkihez jó legyek!
Jézus tanítványainak ismertető jele a szeretet
"Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról
ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás
iránt." (Vö. Jn 13,34-35.)

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!

329. Mire kötelez minket Isten negyedik parancsolata?
Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük,
nekik engedelmeskedjünk, felnőttként pedig gondoskodjunk róluk.

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

331. Szüleinken kívül még kiknek kell engedelmeskednünk?
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk.

332. Kiknek nem szabad engedelmeskednünk?
Nem szabad engedelmeskednünk azoknak, akik olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten
akaratával ellenkezik.

334. Mire kötelez minket Isten ötödik parancsolata?
Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és
védelmére kötelez minket.

335. Melyek a testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?
A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: 1. verekedés, testi sértés; 2. az élet és
egészség veszélyeztetése, káros szenvedélyek; 3. segítségnyújtás elmulasztása; 4.
gyilkosság, öngyilkosság, abortusz, eutanázia.

341. Mire kötelez minket Isten hatodik parancsolata?
Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket.

342. Mit jelent a tiszta élet?
A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való
felkészülésben.

344. Mi a paráznaság?
A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete.

345. Ki vétkezik Isten hatodik parancsolata ellen?
Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél vagy
cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik.

348. Mire kötelez minket Isten hetedik parancsolata?
Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes
munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk fel.

354 Ki károsítja meg felebarátját?
Az károsítja meg felebarátját, aki lop, csal vagy kárt okoz.

355. Mire kötelez minket Isten nyolcadik parancsolata?
Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk, védjük
felebarátaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.

357. Ki vétkezik hazugsággal?
Hazugsággal az vétkezik, aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse felebarátját, akinek
pedig joga van az igazsághoz.

360. Ki tesz kárt felebarátja becsületében?
Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül
gyanúsít másokat.

361. Mi a különbség a megszólás és a rágalom között?
A megszólás valós, a rágalom valótlan rosszat állít másról.

362. Ki köteles kártérítésre?
Az köteles kártérítésre, aki másnak életében, anyagi javaiban vagy becsületében kárt tett.

363. Mire kötelez minket Isten kilencedik parancsolata?
Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem szabad
megsérteni.

365. Mire kötelez minket Isten tizedik parancsolata?
Isten tizedik parancsolata arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük mások anyagi és szellemi
értékeit, és ne legyünk elégedetlenek.

Énekeljünk!
Szent Szívének gondolata nemzedékről nemzedékre,
hogy megmentse a haláltól lelküket,
és az éhínség idején táplálja őket.
- Örvendezzetek igazak az Úrban,
az igazakhoz illik a dicséret.
- Boldog nemzetség, akinek az Úr az Istene,
a nép, akit örökül választott magának. (ÉE 580.)

3. TÉMAKÖR: JÉZUS A FIÚISTEN, AKI ÉRTÜNK EMBERRÉ LETT
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el
ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje
a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.” (Jn 3,16-17.)

"Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, Őt hallgassátok!” (Mt 17,5)
Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt.. Ő, isteni mivoltában
nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül
ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát, és hasonló lett az
emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember; megalázta magát, és
engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten fölmagasztalta, és
minden nevet fölülmúló nevet adott neki: Jézus nevére hajoljon meg minden térd a
mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten
dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. (Fil 2,5-11)
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34-35)

11. A SZENTCSALÁD

József Jézus nevelőatyja lesz
A Mennyei Atya Szűz Máriát választotta ki, hogy az Üdvözítő édesanyja legyen.
Üzenetével Gábor angyalt küldte hozzá, Názáretbe. Mária készségesen elfogadta a
Mennyei Atya akaratát. Ő ekkor már jegyese volt Józsefnek, a názáreti ácsmesternek. A
Mennyei Atya azt akarta, hogy József legyen oltalmazója Máriának és a születendő
gyermekének. Ezt vele is közölte, amikor álmában megjelent Isten angyala, és ezt
mondta: "József, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát!" Az ő gyermeke Isten fia lesz.
Jézusnak fogod őt nevezni. József erre feleségül vette Máriát. Gondosan vigyázott rá,
és mindketten boldogan várták Jézus születését. (Vö. Mt 1,18-25.)
Te is örömmel készülj Jézus fogadására!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
Ezt mondjuk, amikor keresztet vetünk magunkra.
Gábor angyal szavából tudjuk, hogy
a Fiúisten úgy lett emberré,
hogy az Atya akaratából
és a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától született.
Szűz Mária
nem volt gazdag leány. Sokat dolgozott, és imádkozott.
Soha nem követett el bűnt, élete szeplőtelen, bűnnélküli volt.
Élete első pillanatától kezdve betöltötte Isten kegyelme.
Ezt úgy mondjuk: Szeplőtelenül fogantatott.
Ezért köszönthette őt így Gábor angyal:
"Üdvözlégy! Kegyelemmel teljes. Az Úr van teveled! "
Szent József
ácsmester volt Názáretben. Igaz ember volt.
Mindig készségesen teljesítette Isten akaratát.
Olyan szeretettel gondoskodott Jézusról és Máriáról,
mint a legjobb édesapa és a legjobb hitvestárs.
Jézus édesanyja Szűz Mária,
nevelőapja pedig Szent József volt.
A Szentcsalád tagjai: Jézus, Szűz Mária és Szent József.
Mindig készségesen teljesítsd Isten akaratát!
Beszéljük meg:
- Hogyan készüljünk Jézus születésének ünnepére?
- Miért tiszteljük Szűz Máriát és Szent Józsefet?
(Rajz: adventi koszorú )

12. JÉZUS SZÜLETÉSE

A napkeleti bölcsek látogatása
Jézus születése után bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek: "Hol van
a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki
hódolatunkat." Heródes király udvarában megtudták az írástudóktól, hogy a megígért
Messiás királynak Betlehemben kell születnie. Erre tovább indultak, a csillag pedig
előttük haladt, míg meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Bementek a házba,
és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd
elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Vö. Mt 2,1-11.)
Te is hittel és szeretettel fordulj Jézus felé!

Jézus a júdeai Betlehemben született
néhány évvel időszámításunk előtt.
Először a környékbeli pásztorok keresték fel.
A kis Jézus külsőleg olyan volt, mint a többi pólyás.
Ők mégis úgy köszöntötték, mint a várva várt Messiást,
mert hittek az angyal szavának, aki születését hírül adta.
A napkeleti bölcsek is hittel hódoltak Jézus előtt.
Csak Heródes király nem akart hinni benne,
aki hatalmát féltette tőle.
Előle kellett a Szentcsaládnak Egyiptomba menekülnie.
Onnan Heródes halála után térhettek vissza hazájukba. Ekkor
A Szentcsalád Názáretbe költözött
Jézus itt élt, nevelkedett és dolgozott 30 éves koráig.
A názáretiek csak úgy ismerték, hogy
Ő Máriának és Józsefnek, az ácsnak a fia.
A Mennyei Atya akarta így,
hogy Fiát majd csak felnőtt korában ismerjék fel igazán.
Jézus a mi Üdvözítőnk
Ő a második isteni személy, a Fiúisten, aki értünk lett emberré,
hogy mi emberek Isten gyermekeivé lehessünk,
hogy minket elvezessen az örök életre.
Születését karácsonykor, december 25-én ünnepeljük.
Jézus kedvéért szerezz örömet embertársaidnak!
Beszéljük meg:
- Miért december 25-én ünnepeljük Jézus születését?
- Hány év telt el Jézus születése óta?
- Kiket akar Jézus elvezetni a mennyországba?
- Milyen karácsonyi szokásokat ismerünk?
Dicsőség a magasságban Istennek.
Békesség a földön a jóakaratú embereknek!

13. JÉZUS A FIÚISTEN

Jézus színeváltozása
Jézus három tanítványával fölment egy hegyre. Míg Jézus imádkozott, külseje hirtelen
megváltozott: arca ragyogott, mint a nap, ruhája fehéren tündökölt. Péter akkor így szólt
Jézushoz: "Uram, jó itt nekünk!" Amíg beszélt, fényes felhő ereszkedett föléjük. A
felhőből szavakat hallottak: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, Őt
hallgassátok!" Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus
odalépett hozzájuk, és megérintette őket: "Keljetek föl, ne féljetek!" A hegyről lejövet
Jézus megparancsolta: "Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem
támad a halálból!" (Vö. Mt 17,1-13.)
A Mennyei Atya tőled is azt kívánja, hogy hallgass Fia szavára!

Jézus valóságos ember
Édesanyától született. Tudott sírni és örülni.
30 éves koráig munkájával kereste kenyerét.
Názáretben az emberek nem is sejtették, hogy Ő az Üdvözítő.
Amikor tanított, sokat gyalogolt, elfáradt és megéhezett.
A kereszten szörnyű kínokat szenvedett,
végül pedig meghalt és eltemették.
Jézus több mint ember
Nemcsak tanított, hanem rendkívüli dolgokat is tett.
Meggyógyított különféle betegségben szenvedő embereket,
akiken senki más nem tudott segíteni.
Csodálkoztak tanításán,
mert úgy tanított, mint akinek hatalma van.
Jézus valóságos Isten
Ő a második isteni személy, a Fiúisten, aki értünk emberré lett.
A tanítványok felismerték: Jézus egyszerre Isten is meg ember is.
Ezt jelentette ki róla a Mennyei Atya,
ezt mondta saját magáról is, és ezt
csodáival sokszorosan be is bizonyította.
Igaz, voltak, akik nem akartak hinni benne,
és halálra ítélték ezzel a váddal, hogy:
Ember létére Isten fiává tette magát. (Vö. Jn 19,7.)
Feltámadásával azonban igazolta, hogy valóban Isten Fia.
Jézus Krisztus Isten is meg ember is.
"Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!"
Beszéljük meg:
- Miért tett Jézus csodákat?
- Miért nem hitt mindenki Jézusban?
- Felhasználta-e Jézus hatalmát saját érdekében?
Jézusom, hiszem, hogy te vagy a Fiúisten, aki értünk emberré lettél!
(Rajz: a Jézust kivégző százados hitvallása )

PÉTER HITVALLÁSA

Jézus bejárta az egész országot, Júdeát és Galileát. Mindenfelé tanított és sok beteget
meggyógyított. Egyre többen csodálták meg szavait és tetteit. Egy alkalommal
megkérdezte tanítványait: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Azok így
válaszoltak: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy
valamelyik más prófétának." Jézus most hozzájuk fordult: "Hát ti mit mondotok, ki
vagyok?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus így
válaszolt: "Boldog vagy te, Simon, mert ezt a titkot nem ember, hanem maga a Mennyei
Atya adta tudtodra. Én is mondok neked valamit: Te Péter vagy (ami azt jelenti:
Kőszikla). Erre a sziklára építem Egyházamat, amelyet a gonoszság hatalma soha le
nem győzhet. Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz
kötve a mennyben is. Amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. (Vö. Mt
16,13-19.)

Jézusról megjövendölték a próféták
"Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, s
a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve
ujjongva ujjong." (Vö. Iz 35,4-6.)
(Rajz: a prófétai jövendölések olvasói )

Az apostolok ismerték a próféták jövendöléseit
A zsinagógákban rendszeresen olvasták ezeket. Az apostolok látták Jézus csodáit,
amikor meggyógyította a különféle betegségben szenvedő embereket. A Mennyei Atya
akaratából ezek alapján ismerte fel Péter apostol, hogy Jézus a Krisztus, a megígért
Messiás, akiről a próféták jövendöltek.
(Rajz: hitvallás a szentmisében )

Mi is az apostolokkal együtt valljuk
Hiszek az egy Úrban:
Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában, Aki...
értünk emberekért,
a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától,
és emberré lett.

14. JÉZUS ÉLETÉT ADTA ÉRTÜNK

Jézus a kereszten
Így imádkozott azokért, akik keresztre feszítették: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem
tudják, mit tesznek." (Vö. Lk 23,34.) Jézus három óra hosszat függött a kereszten.
Apostolai közül csak János állt mellette, Máriával, Jézus édesanyjával. Péntek volt.
Délután három órakor felkiáltott: "Beteljesedett!" (Vö. Jn 19,30.) "Atyám kezedbe
ajánlom lelkemet!" (Vö. Lk 23,46.) Ezután lehajtotta fejét és meghalt. Többen, akik
azelőtt kigúnyolták, most szenvedése láttán megbánták bűneiket. A Jézust keresztre
feszítő katonák parancsnoka, egy római százados pedig kijelentette: "Ez az ember
valóban az Isten Fia volt!" (Vö. Mk 15,39.)
Így áldozta fel magát Jézus, ennyire szeretett minket!
Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Jézus szenvedése előestéjén,
az utolsó vacsorán ünnepélyesen felajánlotta magát,
áldozatul a Mennyei Atyának, hogy megváltson minket.
Átváltoztatta a kenyeret és a bort,
értünk áldozattá váló testévé és vérévé.
A vacsora után kiment az Olajfák hegyére, ahol
vért izzadva, imádkozva készült halálára.
Ott találtak rá a katonák, az áruló Júdás vezetésével.
Jézus hagyta, hogy elfogják, és megkötözve a főpap házába vigyék.
Jézust halálra ítélték,
mert a főpap előtt Isten Fiának vallotta magát.
Ezután Pilátus, a rómaiak helytartója elé vitték,
aki kihallgatta és ártatlannak találta Jézust, mégis
megostoroztatta, és jóváhagyta a halálos ítéletét.
A katonák töviskoronát tettek Jézus fejére és kigúnyolták.
Majd vállára tették a keresztet, és elvezették.
Amint felértek a Kálváriára, megfosztották ruháitól,
és keresztre feszítették, két gonosztevő között.
Jézus értünk szenvedett,
hogy jóvátegye bűneinket, és megszerezze a Mennyei Atya bocsánatát.
Szenvedésével, kereszthalálig tartó hősies engedelmességével bizonyságot tett
végtelen szeretetéről a Mennyei Atya iránt, aki Jézus kedvéért megbocsát nekünk és
gyermekévé fogad. Így váltott meg minket Jézus.
Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.
Beszéljük meg:
- Mit jelent: passió, megváltás, üdvözítés?
- Milyen áldozatot vállalhatunk Jézusért?
- Mit csinálunk nagyböjtben?
Jézusom, tied vagyok életemben és halálomban!

15. JÉZUS FELTÁMADT

Jézus megjelenik apostolainak
Húsvét vasárnapján együtt voltak az apostolok. Miközben az elmúlt órák eseményeiről
beszélgettek, Jézus megjelent közöttük, és így szólt hozzájuk: "Békesség nektek! Én
vagyok, ne féljetek!" Zavarukban és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak.
Jézus azonban folytatta: "Miért ijedtek meg, s miért támadt kétely szívetekben?
Nézzétek meg a kezemet és a lábamat! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássátok! A
szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van." Ezután megmutatta
nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak.
Ezért így szólt hozzájuk: "Van itt valami ennivalótok?" Adtak neki egy darab sült halat.
Fogta, és szemük láttára evett belőle. (Vö. Lk 24,36-43.)
Feltámadt Krisztus, vigadjunk!
A bűnből mi is támadjunk!

Jézus feltámadásáról
Pál apostol így írt: "Krisztus meghalt bűneinkért... eltemették, és harmadnap föltámadt...
Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz
testvérnek jelent meg... Aztán Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk
pedig, mint méltatlannak, megjelent nekem is." (Vö. 1Kor 15,3-8.)
Az apostolok bátran tanítottak
Nem ijedtek meg a főtanács fenyegetéseitől sem. Azt mondták: "Mi nem hallgathatunk
arról, amit láttunk és hallottunk!" (Vö. ApCsel 4,1-22. 5,17-40.)
Jézusért szívesen vállalták a szenvedést, végül pedig a vértanúhalált. Tanúságtételükre
több ezer ember csatlakozott Jézus követőihez.
(Rajz: gyertyagyújtás a húsvéti gyertyáról )

Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük
húsvét ünnepével, a vasárnapokkal és minden szentmisével.
Jézus feltámadása után megjelent apostolainak
és több mint ötszáz tanítványnak.
Hirdessétek mindenütt: Jézus Krisztus él!
Beszéljük meg:
- Milyen volt Jézus feltámadt teste?
- Miért nem hiszi el mindenki, hogy Jézus feltámadt?
- Mit jelent, hogy Jézus feltámadása hitünk alapja?
(Rajz: az üres sír bejáratának fényképe )

Örvendetes napunk támadt,
Jézus Krisztus mert feltámadt!

16. JÉZUS ELKÜLDTE A SZENTLELKET

Amikor elérkezett pünkösd napja,
ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből,
mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol
összegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek
mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. (Vö. ApCsel 2,1-4.) Pünkösdkor
teljesedett, amit Jézus búcsúzásakor megígért apostolainak: "Kérni fogom az Atyát, és
más pártfogót ad nektek, az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad... megtanít
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek... Amikor eljön az Igazság
Lelke, Ő majd elvezet titeket a teljes igazságra." (Vö. Jn 14,16;26.16,13.)
Kövesd a Szentlélek irányítását!

Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra
szemmel láthatóan megváltoztak. Eddig félénken hallgattak, most bátran kezdték
hirdetni, amit láttak és hallottak: Jézust, s az Ő feltámadását. Betöltötte őket a hit öröme.
Megértették Jézus szavait és tetteit. Akik hallgattak tanúságtevő szavukra és hittek
Jézusban, azokat megkeresztelték: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
A Szentháromság titkát
Jézus nyilatkoztatta ki nekünk.
Az egy Isten három személy: Atya és Fiú és Szentlélek.
Az első isteni személy az Atya, a világ teremtő Ura.
A második isteni személy a Fiúisten, Isten örök Igéje,
aki az Atyától öröktől fogva születik.
Ő a mi Urunk, aki értünk emberré lett Jézus Krisztusban.
Ő a Messiás, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk.
A harmadik isteni személy a Szentlélek, Isten örök Szeretete,
aki az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származik.
Ő az Egyház Lelke és a mi keresztény életünk irányítója,
akit nekünk az Atya Jézus nevében küldött.
A Szentháromság maga az egy Isten, aki három személy:
Atya és Fiú és Szentlélek.
Beszéljük meg:
- Milyen neveit ismerjük a Szentléleknek?
- Milyen ünnepek kapcsolódnak húsvét ünnepéhez?
- Milyen kapcsolatban vagyunk a Szentháromsággal?
(Rajz: Szentháromság ikon )

Szállj szívünkbe nagy Isten, lélekadó Lélek!

Hiszünk Jézus Krisztusban
A 3. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA
Ellenőrizd magadat!
- Ki volt Jézus édesanyja és nevelőatyja?
- Kik a Szentcsalád tagjai?
- Tudod-e a Szűzanyát köszöntő imádságot?
- Mikor szoktál imádkozni?
- Mikor szoktál templomba menni?
- Melyek voltak Jézus életének legfontosabb eseményei?
- El tudod mondani Jézus születésének történetét?
- El tudod mondani Jézus szenvedésének történetét?
- Mit tett Jézus feltámadása után?
- Kinek jelent meg Jézus feltámadása után?
- Miből tudjuk, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember?
- Szoktál-e Jézus nevében másoknak örömet szerezni?
- Szoktál-e Jézus kedvéért áldozatot vállalni?
- Életedben kedve telik-e a Mennyei Atyának?
- Elmondhatod-e magadról, hogy igazán szereted Jézust?
- Ki a Szentháromság?
Imádság
Köszönöm, Jézusom, hogy értünk emberré lettél,
hogy szenvedtél és meghaltál.
Ígérem, követem tanításodat, példádat.
Kérlek, segíts, hogy érted minden áldozatra kész legyek,
hogy továbbadhassam embertársaimnak örömhíredet.
Add, hogy örökké szeretetedben élhessek!

Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból
2. Hogyan szerette Isten a világot?
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte.

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.

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.

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.

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.

72. Miért szenvedett és halt meg Jézus?
Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a
kárhozattól, és megajándékozzon az üdvösséggel.

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.

4. TÉMAKÖR: JÉZUS A MI ÉLTETŐNK

17. JÉZUS AZ ÉLET URA

Lázár feltámasztása
Jézus barátja, Lázár meghalt. Mikor Jézus meghallotta a szomorú hírt, tanítványaival
együtt a sírhoz ment. Az egy kővel elzárt barlang volt. Jézus megszólalt: "Hengerítsétek
el a követ!" Az elhunyt nővére, Mária közbeszólt: "Uram, már szaga van, hiszen
negyedik napja halott!" Jézus így felelt: "Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!" Erre
elhengerítették a követ. Jézus pedig hangosan bekiáltott a sírba: "Lázár jöjj ki!" A halott
azonnal kijött. Lába és keze pólyával volt körültekerve, arcát pedig kendő takarta. Jézus
így szólt: "Oldjátok fel, hogy járni tudjon!" (Vö. Jn 11,1-44.)
Jézus visszaadhatta halott barátjának az életet, mert ő az élet Ura.

Jézus elmondta nekünk
azért küldte el Őt az Atya hozzánk,
hogy aki benne hisz, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Földi életünk után Ő ad nekünk örök életet. (Vö. Jn 6,38-40.)
Ő vezet el minket az üdvösségre, Ő a mi Üdvözítőnk.
Jézus örök életet ígér nekünk
"Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.
Az, aki úgy él, hogy hisz bennem,
nem hal meg örökre." (Vö. Jn 11,25-26.)
Jézus feltámadásával legyőzte a halált, majd
visszatért az Atyához, hogy helyet készítsen nekünk. (Vö. Jn 14,3.)
Mi hiszünk Jézus Krisztusban
mert Ő, aki értünk meghalt, fel is támadt. Így szeretett Ő minket.
Ezért akarjuk mi viszontszeretni, és követni.
Amikor megkereszteltek, a Mennyei Atya új életet adott nekünk.
Ez az élet a kegyelmi élet, Jézushoz hasonlóvá tesz minket.
Isten bennünk lakik, és vezet minket.
Mi pedig reméljük, hogy földi életünk után
tovább szerethetjük Őt az örök életben.
A világ Üdvözítője Jézus Krisztus
Az örök életre Jézus Krisztus vezet el minket,
aki értünk emberré lett, meghalt a kereszten és feltámadt.
Mindig azt tedd, amit Jézus tenne helyedben!
Beszéljük meg:
- Miért hiszünk Jézusban, miért követjük Őt?
- Ki vezet el minket az örök életre?
- Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus Üdvözítő?
- Mit kell tennie annak, aki követni akarja Jézust?
- Kitől függ, hogy reményünk valóra válik?
Uram Jézus légy velünk!
(Rajz: templomban hitvallást imádkozó hívek )

18. A KENYÉRSZAPORÍTÁS

Jézus kenyeret ad követőinek
Egy alkalommal sok ember követte Jézust, még az étkezésről is megfeledkeztek. Jézus
szerette volna megvendégelni őket. Hány kenyeretek van? - kérdezte tanítványait. Péter
válaszolt: "Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi az ennyinek?"
Jézus azt mondta: "Telepítsétek le az embereket!" A férfiak mintegy ötezren lehettek.
Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta. Ugyanígy adott a halakból is, amennyit
akartak. Mikor jóllaktak, Jézus így szólt: "Szedjétek össze a maradékot!" Össze is
szedték, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából. (Vö. Jn 6,115.)
Jézus gondoskodott azokról, aki hallgatták és követték Őt.
Mindent meg tud adni, amire az ember testének és lelkének szüksége van.

Jézus így tanított a kafarnaumi zsinagógában
Kerestek engem, mert ettetek a kenyérből, és jóllaktatok.
Ne olyan kenyér után fussatok, amellyel ha jóllaktok,
újból csak éhesek lesztek... Olyan kenyeret keressetek,
amelyből ha esztek, örökké élni fogtok.
Jézus mennyei kenyeret ígért
Tanítását így folytatta: Mennyei kenyeret adok nektek.
"Én vagyok az élet kenyere... Aki e kenyérből eszik, örökké él.
A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért...
Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, általam él.
Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él."
Az emberek nem értették
és megütköztek Jézus szavain. Ő azonban megerősítette:
"Ha nem eszitek az Emberfia testét,
és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek."
Amikor többen otthagyták Jézust, megkérdezte apostolait:
"Ti is el akartok menni?" Péter válaszolt társai nevében is:
"Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.
Mi hittünk, és tudjuk, hogy Te vagy az Isten Szentje." (Vö. Jn 6,22-69.)
Jézus örök életet adó kenyeret ígért tanítványainak.
Az örök életet adó kenyér Jézus teste.
Jézus nekünk is megígérte az örök élet kenyerét!
Beszéljük meg:
- Miért ütköztek meg az emberek Jézus tanításán?
- Miért hittek az apostolok Jézusban?
- Miért nem akarta Jézus, hogy a jóllakott emberek királlyá tegyék?
- Miért van szükségünk az örök élet kenyerére?
Jézusom hiszek tebenned!
(Rajz: a megszelt kenyér )

A JERIKÓI VAK MEGGYÓGYÍTÁSA

Amikor Jézus Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az út szélén és kéregetett.
Hallotta, hogy nagy tömeg vonul el arra, megkérdezte hát, hogy mi történt. Megmondták
neki, hogy a názáreti Jézus halad arra. Erre elkezdett kiabálni: "Jézus, Dávid fia,
könyörülj rajtam!" Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De annál hangosabban
kiáltozott: "Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus erre megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!"
Azok odaszóltak a vaknak: "Bátorság, kelj föl, téged hív!" Az ledobta köntösét, felugrott
és odasietett Jézushoz. Amikor odaért, Jézus megkérdezte: "Mit akarsz tőlem, mit
tegyek?" "Uram - kérte -, hogy lássak!" Jézus megérintette a szemét és így szólt: "Láss!
Hited meggyógyított téged." Azon nyomban visszanyerte látását, és Istent dicsőítve
követte Jézust. (Vö. Lk 18,35-43.)
Nemcsak szemével lát az
ember,
hanem eszével és szívével is.
Szemünkkel látjuk az embereket
és a dolgokat.
Eszünkkel látjuk be, mi igaz és mi
nem.
A szívünkkel látjuk meg a jót, azt,
hogy valaki szeret minket.

(Rajz: akik hittek Jézusban )

Akik Jézust látták
szemükkel az embert látták,
aki Betlehemben született,
Názáretben nevelkedett,
aki tanított és sok beteget meggyógyított.
Eszükkel azonban azt is belátták,
hogy Jézus nemcsak ember, hanem
Isten is, aki képes csodát tenni.
Szívükkel pedig azt is meglátták,
hogy Jézus mennyire szereti őket.
Aki így látja Jézust, arról mondjuk, hogy hisz Jézus Krisztusban
Bartimeusz, a jerikói vak, hitt Jézus Krisztusban. Ezért mondta neki Jézus: "Hited
meggyógyított téged!" Csak azok nem hittek Jézusban, akik elzárták előle szívüket,
akiket a gyűlölet elvakított.
A hit Isten ajándéka
Ő világosítja meg értelmünket, hogy belássuk: Jézus az Isten Fia.
Ő teszi készségessé akaratunkat, hogy megtegyük, amit Jézus tanít.
Ő tölti be örömmel a szívünket, hogy örömünket leljük Jézus szeretetében.
Szemünkkel csak akkor látunk, ha világos van, és nem csukjuk be szemünket.
Jézus Krisztusban csak az tud hinni, aki megkapja Istentől a hit ajándékát, és nem zárta
be szívét Jézus szeretete előtt.

19. AZ UTOLSÓ VACSORA

Jézus az utolsó vacsorán
Jézus tudta, hogy közeledik a nap, amikor ellenségei keresztre fogják feszíteni.
Közeledett húsvét, a zsidók ünnepe. Az ünnep előestéjén Jézus vacsorára hívta meg
tanítványait. Ez volt szenvedése előtt az utolsó vacsora. "Vacsora közben Jézus
kezébe vett a kenyeret, megáldotta, megtörte, s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a
szavakkal: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem!" Aztán fogta a kelyhet, hálát adott,
és s ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én
vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontok a bűnök bocsánatára." (Vö. Mt 26,2628.) Majd hozzátette: "Ezt tegyétek az én emlékezetemre!" (Vö. 1 Kor 11,24.)
Jézus szavára a kenyér és a bor átváltozott az Ő testévé és vérévé.

Jézus beváltotta ígéretét,
olyan kenyeret és bort adott övéinek,
amely egyúttal az Ő szent teste és vére.
Mennyei kenyeret adott nekünk,
hogy aki belőle eszik, örökké éljen.
(Rajz: paténán a megtört kenyér és kehelyben a bor )

Jézus az utolsó vacsorán
felajánlotta életét áldozatul.
Értünk vállalta a kínszenvedést és a kereszthalált.
Az átváltoztatott kenyér és bor Jézus szeretetének jele.
Az apostolok megtanulták
Jézus csodáiból, hogy amit Jézus kimond, azt meg is valósítja.
Ezért is hitték, hogy a kenyér és a bor Jézus szavára
az Ő valóságos testévé és vérévé változott.
Jézus meghagyta övéinek,
hogy ugyanazt cselekedjék, amit Ő tett az utolsó vacsorán:
változtassák át a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé,
és egyesüljenek Ővele az átváltoztatott kenyérben és borban.
Az Eukarisztia vagyis az Oltáriszentség
az Úr Jézus valóságos teste és vére
(az átváltoztatott kenyérben és borban)
a kenyér és bor színe alatt.
Jézus szeretetének ajándékát mindnyájunknak adta!
Beszéljük meg:
- Mit tett Jézus az utolsó vacsorán?
- Milyen kenyeret használunk a szentmisében?
- Mi történik a szentmisében a kenyérrel és borral?
- Miért áldozta fel magát Jézus?
- Mikor ünnepeljük az utolsó vacsora emlékét?
Köszönjük, Jézus, hogy örök életet adó kenyeret adtál nekünk!

20. A SZENTMISE

Az emmauszi tanítványok
Húsvétvasárnap délután két tanítvány egy Emmausz nevű helységbe indult. Éppen
Jézus haláláról tanakodtak, amikor maga Jézus csatlakozott hozzájuk, de ők nem
ismerték fel. Beszélgetni kezdtek. A tanítványok szomorúan panaszolták, hogy
csalódtak Jézusban. Jézus szelíden válaszolt nekik. Megmagyarázta, hogy mindennek
így kellett történnie. Közben odaértek a faluhoz, ahova tartottak. Jézus úgy tett, mintha
tovább akarna menni. De azok marasztalták: "Maradj velünk, mert már esteledik!" Erre
betért velük. Mikor asztalhoz ültek, Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte,
és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. De ő eltűnt előlük. (Vö.
Lk 24,13-31.)
A két tanítvány a kenyértörésből ismerte fel Jézust.
Mi is felismerhetjük őt a szentmisében.
Az oltáron Ő jelenik meg köztünk,
az átváltoztatott kenyérben és borban.

A szentmisében a feltámadt Jézus jön el közénk
Ő tanít minket papjai szavával a szentmise tanító részében,
Ő töri meg nekünk az örök élet kenyerét a szentmise áldozati részében.
Ő van jelen az átváltoztatott kenyérben és borban,
aki értünk vérét ontotta a kereszten, meghalt és föltámadt.
Ő a mi lelkünk tápláléka a szentáldozásban.
A szentmise közös áldozatunk
Közösen imádkozunk és énekelünk,
meghallgatjuk Jézus tanítását.
Jézussal egyesülve felajánljuk magunkat a Mennyei Atyának,
és különösen egyesülünk vele a szentáldozásban.
(Rajz: evangéliumot felolvasó pap )

Részt veszünk a szentmisén,
hogy Jézussal találkozzunk,
a szentáldozásban vele egyesüljünk,
hogy vele együtt ünnepeljük halálát és feltámadását.
A szentmise az újszövetség áldozata
az Eukarisztia ünneplésében.
A szentmise két fő része a tanító rész, az Ige liturgiája
és az áldozati rész, az Eukarisztia liturgiája.
(Rajz: Ő általa jelenet a szentmisében )

Tiszta lélekkel és figyelmesen vegyél részt a szentmisén!
Beszéljük meg:
- Kivel találkozunk a szentmisén?
- Milyen gyakran menjünk szentmisére?
- Mit készítenek elő a szentmiséhez?
- Magunkat hogyan készítjük fel a szentmisére?
- Hogyan vegyünk részt a szentmisén?
Halálodat hirdetjük Urunk, és
hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!

EGY IGAZI JÓ BARÁT

János és Józsi gyermekkoruktól kezdve jó barátok voltak. A háborúban is együtt kellett
bevonulniuk. A harctéren is együtt voltak. Egy csendes vasárnap délután épp a
lövészárokban pihentek, szunyókáltak. Józsi egy tompa puffanásra ébredt fel.
Körülnézett, mi történt, s észrevette, hogy alvó barátja feje mellé esett egy kézigránát.
Tudta, hogy bármely pillanatban felrobbanhat. Odaugrott, felkapta, hogy jó messzire
elhajítsa. De abban a pillanatban a kézigránát felrobbant a kezében. A robbanás Jánost
is felriasztotta, és látta, hogy a barátja a földön fekszik, s csonka karjából ömlik a vér.
Gyorsan elővette sebkötöző csomagját és elsősegélyben részesítette barátját. A
kórházban tudta meg János, hogy valójában mi történt. Barátja az életét mentette meg.
Nem is tudta, hogyan köszönje meg Józsinak, amit érte tett. Ő azonban csak annyit
válaszolt: "János, a barátom vagy, örülök, hogy megmenthettem az életedet!"

Azóta hosszú évek teltek el, a csonka kezű Jánost leszerelték és haza vitték, Józsi
pedig hadifogságba esett. Barátságuk azonban nem szakadt meg. Amikor Józsi a
fogságból hazatért, első útja csonka kezű barátjához vitte. Amikor meglátta így szólt:
"Köszönöm, Józsi, amit értem tettél!" János ezt válaszolta: "A barátom vagy, örülök,
hogy megmenthettem az életedet. A jó barátok barátsága azóta is egyre erősödött.
Majdnem mindennap találkoztak egymással. És János bácsi valahányszor meglátja
barátja csonka kezét, mindig csak azt ismétli: "Köszönöm, Józsi, amit értem tettél!" S a
jó barát újra csak ezt válaszolja: "A barátom vagy, örülök, hogy megmenthettem az
életedet. Ma is ugyanezt tenném!" Józsi bácsi csonka keze élő jele az ő hősies
szeretetének.
Jézus kereszthalálával váltott meg minket bűneinktől, hogy mi Isten gyermekei, örökké
élhessünk.
Ő jelenik meg minden szentmisében, az átváltoztatott kenyérben és borban, aki értünk
vérét ontotta. Ezzel azt is jelzi, hogy ma ugyanúgy szeret minket , mint amikor meghalt
értünk a kereszten. Ez a mi hitünk szent titka.
Jézus azt parancsolta apostolainak: Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A szentmise
Jézus szeretetének jele.
Mi a szentmisén való részvétellel köszönjük meg Jézusnak, amit értünk tett. Ezért
járunk szentmisére, mert szeretjük Jézust, aki értünk életét áldozta.

21. A SZENTÁLDOZÁS

A kafarnaumi százados hite
Mikor Kafarnaumba ment, egy százados járult hozzá, és elpanaszolta: "Uram szolgám
bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek, és
meggyógyítom." A százados ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj
házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!" Jézus ezt mondta követőinek:
"Ekkora hitet senkinél sem találtam!" A századosnak pedig azt mondta: "Menj, legyen
úgy, ahogy hitted!" A szolga még abban az órában meggyógyult. (Vö. Mt 8,5-13.)
Amikor mi Jézus testét és vérét magunkhoz vesszük a szentáldozáskor, ugyanez a
hatalmas, mindenkin segítő Jézus jön el hozzánk.

A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás
Amikor áldozunk, Jézust vesszük magunkhoz az Oltáriszentségben.
Ő a mi legjobb barátunk, aki életét adta értünk a kereszten.
Ő most minket is meghív az utolsó vacsora asztalához,
hogy részesei lehessünk áldozatának,
és az örök élet kenyerével tápláljon minket.
Ezért is áldozzunk, amikor részt veszünk a szentmisén!
Áldozni mindenki mehet, aki szereti Jézust, és felkészült a szentáldozásra.
A szentáldozásra úgy készülünk,
hogy tiszta lélekkel és figyelmesen veszünk részt a szentmisén.
Már otthon rendbe szedjük magunkat, egyórás szentségi böjtöt tartunk, és jóvá tesszük,
ha valakit megbántottunk.
A szentmise elején megvizsgáljuk lelkiismeretünket.
Átváltoztatáskor imádjuk Jézust az átváltoztatott kenyérben és borban.
Jézussal együtt felajánljuk magunkat a Mennyei Atyának.
Kérjük, hogy adjon nekünk békét.
Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten Báránya!
Beszéljük meg:
- Kit veszünk magunkhoz, amikor áldozunk?
- Ki mehet áldozni?
- Miért áldozunk?
- Hogyan áldozzunk?
- Hogyan készülünk fel a szentáldozásra?
- Milyen szentségi böjtöt kell tartanunk?
- Mit kell tennie annak, aki misén kívül áldozik? (Vö. Függelék 138. old.)
- Kinek kell áldozás előtt meggyónnia?
Köszönöm Jézusom, hogy meghívtál asztalodhoz!

JÉZUS ÖRÖMHÍRT HOZOTT

Tanító útján Jézus eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement a
zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki. Kinyitotta a
könyvet, és ezt olvasta: "Az Úr küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a
vakoknak meg a látást..." Azután összetekerte az Írást, visszaadta a szolgának és leült.
Akkor megszólalt: "Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok!" (Vö. Lk 4,14-21.)
Jézust az Atya küldte, hogy örömhírt hozzon nekünk, és mindenkin segítsen. Minket
pedig Jézus küld az emberek közé, hogy életünkkel tanúsítsuk és elmondjuk Jézus
örömhírét. Ő maga is velünk jön, hiszen lelkünkben él. A szentáldozásban pedig táplál
minket, hogy mindig kövessük: Szeressük Istent, szeressük embertársainkat.
Jézus örömhíre:
Mennyei Atyánk végtelenül szeret,
gyermekévé fogad és örök életre hív minket.
Jézus életét adta értünk a kereszten.
Kedvéért Mennyei Atyánk megbocsátja bűneinket,
gyermekévé fogad minket és meghív országába.
Azt akarja, hogy mint jó testvérek
szeressük és segítsük egymást.
Így hirdetjük életünkkel Jézus örömhírét,
így juthatunk el hozzá az örök életre.
(Rajz: pap gyerekeknek magyaráz )

Milyen jó, hogy Isten szeret minket, és mi is szerethetjük Őt!

A KÁNAÁNI ASSZONY HITE
Jézus Názáretből a tengerpart felé tartott, a pogányok lakta vidékre. (Pogányok, akik
nem tartoztak a választott néphez.) Ott egy kánaáni asszony elébe futott, és hangosan
kérlelte: "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányom súlyos betegen kínlódik." De Ő
szóra sem méltatta, mert próbára akarta tenni az asszony hitét. Jézus tanítványai
türelmetlenkedni kezdtek: Teljesítsd kérését, hogy békén hagyjon minket. Jézus ezt
válaszolta: "Az én küldetésem nem a pogányokhoz szól, hanem a választott néphez.
Egyébként a közmondás is ezt mondja: "Fiad kenyerét ne vesd a kutyáknak!" Erre az
asszony így felelt: Igaz, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül
Uruk asztaláról. Erre Jézus így szólt: "Asszony nagy a te hited. Legyen hát akaratod
szerint." Leánya még abban az órában meggyógyult. (Vö. Mt 15,21-28.)
Nagy öröm, hogy Jézus meghív az utolsó vacsora asztalához,
hogy saját magát adja nekünk az örök élet kenyeréül.
Ezért lehetőleg minden vasárnapi szentmisén áldozzunk.
De ha alkalmad van rá vegyél részt egy-egy hétköznapi szentmisén is, hogy a
szentáldozásban Jézust a szívedbe fogadhasd!
Milyen jó, hogy magamhoz vehetem Jézust a szentáldozásban!
(Rajz: az asszony hátulról megérinti Jézust )

22. SZENTÁLDOZÁS UTÁN

Az ünnepi lakoma
Jézus egy alkalommal a mennyei boldogságot az ünnepi lakomához hasonlította. Majd
így tanított: Amikor vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, sem testvéreidet, sem
rokonaidat, nehogy visszahívjanak, és viszonozzák neked. Ha vendégséget rendezel,
hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. S boldog leszel, mert nem tudják
neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor megkapod jutalmad. Ezek hallatán az
egyik vendég így szólt hozzá: "Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában." (Vö. Lk
14,12-24.)
Köszönd meg Jézusnak, hogy meghívott lakomájára,
hogy a szentáldozásban találkozhatsz vele!

Jézus ünnepi lakomája a szentmise
Az Oltár az utolsó vacsora asztala. Jézus minket is szeret, ezért minket is meghívott.
Boldogok vagyunk, hogy a szentmisén, a szentáldozásban Vele találkozhatunk. Ezért
Szentáldozás után megköszönjük Jézusnak,
hogy eljött hozzánk, és elbeszélgetünk vele
Miről beszélgessünk Jézussal?
Beszéljük meg Vele, hogyan kövessük Őt!
Sok minden van, amit megköszönünk Jézusnak
Megköszönjük neki életünket, azt hogy szeret minket... eljött hozzánk... életét adta
értünk... örök életre hív és vezet minket... Mindent megköszönünk neki, amit kaptunk
tőle, ami örömmel tölti el szívünket.
Sok minden van, amit megígérünk Jézusnak
Elmondjuk Jézusnak, hogy mennyire szeretjük, hogy mindent megteszünk érte, amit
kíván tőlünk. Felajánljuk neki egész életünket, hogy mindenben az Ő tanítását akarjuk
követni...
Minden szentáldozás alkalmával ígérjünk meg valamit Jézusnak, amit kedvéért a
következő napokban teljesítünk.
Sok minden van, amit kérünk Jézustól magunk és mások számára
Elsősorban azt kéjük, segítsen ígéretünk beváltásában, hogy tanítása szerint tudjuk
szeretni Istent és embertársainkat,... hogy földi életünk után eljuthassunk az örök
életre...
(Csak olyasmit kérjünk, ami megfelel Jézus szándékainak.)
Bátran beszéld meg Jézussal:
minden örömödet és bánatodat, tervedet és gondolatodat!
Beszéljük meg:
- Mit jelent nekünk a szentáldozás?
- Hogyan végezzük a szentáldozás utáni imádságunkat?
- Mi a szentségimádás? Mi a szentséglátogatás?
Köszönöm Jézusom, hogy a szentáldozásban találkozhatok Veled!

KI MEHET ÁLDOZNI?
Tudjuk, hogy Jézus milyen szeretettel engedte magához a gyermekeket. Száz évvel
ezelőtt azonban a gyermekeknek mégsem engedték meg, hogy 12 éves koruk előtt
áldozni mehessenek a szentmisén. Akkoriban történt Olaszországban a ki Jóskával a
következő. A kis Jóska mindig szívesen ministrált a szentmisén. Az elsőáldozásra
készülők oktatását is rendszeresen végighallgatta. Amikor azonban eljött az
elsőáldozás napja, odaállt plébánosa elé: "Én is szeretnék áldozni!" "Hogy képzeled válaszolta a plébános -, hiszen még 10 éves sem vagy? Te még meg sem tudod
tanulni, amit az elsőáldozóknak tudniuk kell!" "De tudom!" - válaszolta Jóska. S valóban,
a plébános kérdéseire okosabban felelt, mint a legjobb tanulók az elsőáldozók között.
"Mégsem lehetsz elsőáldozó, mert 12 éves kor előtt nem szabad. Ez az előírás!"
Jóska azonban nem nyugodott bele a dologba. Mikor a szomszéd faluban bérmálás
volt, elment és ministrált. A bérmálás végeztével a püspök a környék papjaival együtt
ebédelt a plébánián. A kis Jóska egy óvatlan pillanatban beosont, s egyenest a püspök
elé állt. Köszönt, majd így szólt: "Püspök Atya! Miért nem mehetek áldozni?" "Azért,
mert csak az áldozhat, aki már elmúlt 12 éves. Te pedig, úgy látom, még 10 éves sem
vagy - válaszolta a püspök. Majd így folytatta: Különben is, az áldozáshoz sok mindent
meg kell tanulni, amit egy ilyen kisgyermek még nem tud." "De én mindent tudok, amit
az elsőáldozóknak tudni kell!" - állította Jóska. A püspök rá akarta bizonyítani, hogy
bizony ő mégsem tud mindent, ezért elkezdte kérdezgetni. Jóska azonban minden
kérdésre meg tudott felelni. "Mégsem mehetsz áldozni fiam, mert az előírás ezt nem
engedi meg, és az előírást én sem változtathatom meg. De - tette hozzá hamiskás
mosollyal -, ha majd te leszel a pápa, megváltoztathatod azt." Jóska szomorúan
távozott, mert még évekig kellett várnia a szentáldozásra. S mikor végre megérte, Jóska
boldog volt, hogy a szentáldozásban Jézussal találkozhatott.

Sok év telt el azóta. A Jóskából József atya lett. Előbb káplán volt, majd plébános lett.
Aztán évek múlva püspökké szentelték, majd bíboros lett. Végül pedig 1904-ben
megválasztották pápának, s azóta X. Piusz néven ismerjük. Az új pápa talán már el is
felejtette, amit gyermekkorában püspöke mondott neki. De mégsem.
Egy pápai kihallgatáson egy hosszas köszöntő közben egy hatéves kislány
észrevétlenül odalopódzott a pápához. Amikor a kamarások észre vették, közbe akartak
avatkozni, de a pápa leintette őket, és megkérdezte a kislányt, mi a kívánsága. "Pápa
bácsi áldozni szeretnék!" - mondta a kislány. X. Piusz egy pillanatra lehunyta szemét.
Eszébe jutott saját gyermekkori kívánsága és püspökének válasza. A kislánynak
hosszúnak tűnt ez a pillanat, ezért megrázta a pápa kezét: "Pápa bácsi alszol?" És a
pápa akkor mosolyogva kérdezgetni kezdte a kislányt. És ez a kislány mindent tudott,
amit az elsőáldozóknak tudni kell. Végül azt kérdezte: "Hol van anyukád?" "Itt vagyok!" felelte az édesanya. "Kérem - mondta neki a pápa-, holnap reggel hozza el a kislányát a
kápolnámba, saját magam fogom megáldoztatni." "De Szentatya - szólt közbe titkára -,
ezt tiltják az előírások!" "Nem, holnap reggel már nem fogja ezt semmiféle előírás sem
megtiltani." - válaszolta a pápa.
S valóban, még aznap kiadta a rendelkezést: Azok a gyermekek, akik vallásos
családban élnek, és különbséget tudnak tenni jó és rossz között, akik tudják, hogy mi a
különbség a közönséges kenyér és a szentostya között, akik ismerik és szeretik Jézust,
és remélhető, hogy kitartanak Jézus szeretetében, azok ugyanúgy áldozhatnak, mint a
felnőttek, akár minden nap. Másnap reggel pedig maga a pápa áldoztatta meg a
kislányt, aki annyira szerette Jézust, aki annyira vágyakozott, hogy a szentáldozásban
Jézussal találkozhasson.
Te is Szent X. Piusz pápának köszönheted,
hogy rövidesen találkozhatsz Jézussal a szentáldozásban.
A két szín alatti áldozás
A szentmisében minden pap két szín alatt áldozik, azaz a kenyér és bor színében
egyesül Jézussal. A görög katolikus szentmisén a résztvevő hívők is mindig két szín
alatt áldoznak. A pap aranyozott kiskanálon nyújtja a híveknek Jézus Testét és Vérét,
úgy, hogy a híveknek ajka ne érintse a kiskanalat. A római katolikusoknál a hívek csak
rendkívüli alkalmakkor áldoznak két szín alatt. Ilyenkor a pap a szent Ostyát bemártja a
szent Vérbe, és úgy nyújtja az áldozóknak.

Jézus a mi éltetőnk
A 4. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA

Amit a szentmiséről és a szentáldozásról tudni kell
Beszéljük meg
- Ki a világ Üdvözítője?
- Mi a különbség az ostya és a szentostya között?
- Mikor lesz ostyából szentostya?
- Külsőleg az ostya és szentostya egyforma. Honnan tudjuk mégis, hogy melyik a
szentostya?
- Mit tett Jézus az utolsó vacsorán?
- Mi történik, amikor a pap a szentmisében elmondja, hogy mit tett Jézus az utolsó
vacsorán?
- Mi történik a szentmisében?
- Melyek a szentmise fő részei?
- Kivel találkozunk a szentmisén?
- Mi történik, amikor áldozunk?
- Hogyan vegyünk részt a szentmisén?
- Miért megyünk áldozni?
- Mikor áldozzunk?
- Hogyan készülünk már otthon a szentáldozásra?
- Mit jelent a szentségi böjt?
- Miről beszélgessünk Jézussal szentáldozás után?
Ellenőrizd magadat!
- Szívesen jársz-e szentmisére?
- Hogyan viselkedsz a templomban?
- Szépen hajtasz-e térdet az Oltáriszentség előtt?
- Tiszta lélekkel mész-e a szentmisére?
- Odafigyelsz-e a szentmisén?
- Hogyan és mikor szoktál imádkozni?
- Mit szoktál imádságban Jézussal megbeszélni?
- Hogyan készülsz már most a szentáldozásra?
- Hogyan szereted embertársaidat?

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.

155. Miért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Azért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék áldozata, kereszthalála
és feltámadása, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.

156. Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán alapította.

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.

158. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?
Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével
és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.

159. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé
változtassák át?
Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort
testévé és vérévé változtassák át.

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.

161. Mi a szentmise?
A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.

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.

166. Mi történik, amikor áldozunk?
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.

167. Ki áldozhat?
Az áldozhat, aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására.

168. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?
Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 1. a halálos bűnöktől megtisztítjuk
lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig legalább megbánjuk; 2.
imádságos lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást.

169. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?
Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egy órás szentségi böjtöt, és
megfelelő módon öltözködünk.

171. Mit teszünk a szentáldozás után?
Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és
segítségét kérjük.

172. Mi a szentáldozás hatása?
A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet,
erősíti bennünk az Egyházhoz tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk.

173. Ki áldozik méltatlanul?
Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.

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.

Imádság
Hiszem, Uram Jézusom, hogy az Oltáriszentségben jelen vagy.
Köszönöm, hogy a szentáldozásban eljössz hozzám.
Remélem, engem is elvezetsz az örök életre.
Ígérem, hogy tanításod szerint akarok élni.
Kérlek, erősíts meg szeretetedben,
hogy mindig azt tegyem, amit te is tennél helyemben!
Görög katolikus szentmisén szentáldozás előtt
ezt az imát mondja a pap a hívekkel együtt:
Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, ki a világra
jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. - A te titkos vacsorádnak
részesévé fogadj ma engem, Isten Fia, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot,
sem csókot nem adok neked mint Júdás, hanem, mint ama gonosztevő megvallak
téged:
Emlékezzél meg rólam Uram, midőn eljössz a te országodba.
Emlékezzél meg rólam Uralkodó, midőn eljössz a te országodba.
Emlékezzél meg rólam Szent, midőn eljössz a te országodba.
Ne váljék Uram ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés,
hanem lelkem és testem meggyógyulására. - Hiszem Uram és vallom, hogy ez, amiben
most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested s a te valóságos és
elevenítő véred. Kérlek add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz bűneim
bocsánatára s az örök életre. Ámen.

5. TÉMAKÖR: JÉZUS A MI GYÓGYÍTÓNK

23. A BŰN A LÉLEK BETEGSÉGE

Jézus meggyógyítja a vakon született embert
Jézus egyszer meglátott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték Jézust:
"Mester! Ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?" Jézus így felelt: "Sem ez
nem vétkezett, sem szülei, hanem az Isten tetteinek kell nyilvánvalóvá válniuk." Ezután
Jézus sarat csinált, bekente vele a beteg ember szemét, majd elküldte: "Menj, mosakodj
meg a Siloe tavában!" Az ember elment, megmosdott, és épp szemmel tért vissza. (Vö.
Jn 9,1-41.)
Nagy baj, ha valaki beteg. Jézus azt tanítja, hogy még nagyobb baj,
ha valakinek nem a teste, hanem a lelke beteg.
Legnagyobb rossz a bűn, a lélek betegsége.

A legnagyobb rossz: a bűn
Mennyei Atyánk szeret minket, jót akar nekünk.
Ő tudja, mi válik javunkra. Parancsait is azért adja,
hogy akarata szerint éljünk és eljussunk az örök életre.
Sajnos vannak, akik nem bíznak benne, és nem hallgatnak rá.
Aki tudva és akarva nem tesz eleget Isten parancsának,
(aki nem hallgat lelkiismerete szavára), bűnt követ el.
De nemcsak az követ el bűnt, aki valami rosszat tesz,
hanem az is, aki gondolattal (szándékkal), szóval
vagy a jónak elmulasztásával vétkezik.
Nem minden bűn egyforma
Aki nem törődik Jézus tanításával, és érett ésszel, szándékosan és súlyosan megsérti
Istent vagy embertársait, az bűnével kiöli lelkéből a szeretetet és elfordul Istentől:
elveszíti kegyelmi életét. Az ilyen bűnt nevezzük halálos bűnnek.
Aki komolyan törekszik arra, hogy Jézus tanítása szerint éljen, de meggondolatlanul
mégis megsértette Istent vagy embertársait, az nem veszti el kegyelmi életét. Az ilyen
bűnt nevezzük bocsánatos bűnnek, vagy inkább veszélyes bűnnek, amit gyarlóságunk
miatt nem tudunk mindig elkerülni. Mégis minden ilyen bűn kisebb vagy nagyobb
mértékben veszélyezteti Istennel való szeretetkapcsolatunkat, attól függően, hogy
milyen rosszat tettünk.
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem tesz eleget Isten parancsának, (illetve
lelkiismerete szavának).
Kegyelmi életét az veszíti el, aki nem törődik Jézussal és halálos bűnével elfordul
Istentől.
Aki Jézust szereti, a veszélyes bűnt is kerüli.
Beszéljük meg:
- Miért tartjuk a bűnt szeretetlenségnek, hálátlanságnak és ostobaságnak?
- Kinek árt, aki bűnt követ el?
- Lehetséges-e halálos bűn nélkül élnünk?
Jézusom, segíts, hogy mindig bűn nélkül éljek!

24. TARTSATOK BŰNBÁNATOT

Keresztelő János tanít
Mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, Keresztelő János így tanított a Jordán partjánál:
"Tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa!… Készítsétek az Úr utját,
egyengessétek ösvényeit!… Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!" Sokan
hallgatták szavait, és megkérdezték tőle: "Mit tegyünk hát?" Keresztelő János pedig
arra tanította az embereket, hogy tegyenek jót másokkal, ne bántsanak másokat…
hallgassanak lelkiismeretük szavára. (Vö. Mt 3,1-12, Lk 3,1-14.)
Hallgass lelkiismereted szavára!

Akkor cselekszünk helyesen,
ha Jézus tanítása szerint élünk, és mindenkit szeretünk.
Erre figyelmeztet lelkiismeretünk szava is.
Mindnyájan tapasztaljuk, hogy van bennünk valami,
ami arra késztet, hogy a jót tegyük és a rosszat elkerüljük.
Ez a lelkiismeretünk, melynek szavát követnünk kell.
Ugyanez a belső hang nyugtat meg, ha valami jót tettünk,
és nyugtalanít, ha vétkeztünk. (Ez a lelkiismeret-furdalás.)
Ilyenkor arra késztet, hogy bűnünket megbánjuk és jóvá tegyük.
Lelkiismeretünk arra indít, hogy a jót megtegyük,
a rosszat pedig elkerüljük.
Mi csábít bűnre?
A szeretet késztet arra, hogy másokkal jót tegyünk.
Ezzel szemben bűnre csábít:
- lustaságunk, ha nem akarunk áldozatot vállalni a jóért,
- önzésünk, ha csak a magunk érdekét nézzük,
és nem törődünk vele, hogy másoknak bajt, kárt okozunk,
- a rossz ember, aki arra kér, hogy a rosszban segítsünk,
- a rossz barát, aki a rosszat is jónak tünteti fel előttünk.
Vannak, akik előre megtervezve, szándékosan tesznek rosszat.
Máskor a bűnre kínálkozó alkalom csábít a rosszra. Ez a kísértés.
A kísértések tűzében is hallgass lelkiismereted szavára!
Beszéljük meg:
- Mikor cselekszünk helyesen?
- Hogyan kell lelkiismeretünket nevelni?
- Hogyan küzdhetünk a kísértések ellen?
- Mit tudunk a gonosz lélekről, hogyan csábít bűnre?
Jézusom segíts, hogy tanításod szerint éljek!

GYÓGYÍTÁS A BETEZDA-FÜRDŐNÉL

Jeruzsálem egyik kapujának közelében volt egy fürdő. Öt oszlopcsarnoka volt, sok
beteg feküdt bennük, vakok, sánták, bénák sokasága. Jézus észrevett egy bénát, aki
már harmincnyolc éve betegeskedett. Megkérdezte tőle: "Meg akarsz gyógyulni?" Az
így válaszolt: "Uram nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz." Erre
Jézus azt mondta: "Kelj fel, vedd ágyadat és menj!" A béna tüstént meggyógyult. Felkelt,
majd ágyát felmarkolva járni kezdett. Később Jézus találkozott vele és azt mondta neki:
"Nézd meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen." (Vö. Jn 5,116.)
A zsidók bűnösnek tartották Jézust, amiért szombaton gyógyított.
(Rajz: a fekhelyét vivő béna )

Jót mindig szabad tenni
(Rajz: tanácskozó farizeusok )

A zsidóknál szombat volt a munkaszüneti nap. Az írástudók és a farizeusok igen
szigorúan magyarázták Mózes törvényét, ezért a legcsekélyebb munkát is tiltották. Még
azt is megszabták, hogy hány lépést szabad szombaton megtenni.
Jézus is megtartotta Mózes törvényeit. De azt tanította, hogy a legfontosabb parancs a
szeretet. Ha valaki nem tudja, hogy két parancs közül melyiknek kell inkább
engedelmeskednie, akkor azt kell tennie, amit a szeretet kíván.
Előfordulhat velünk is, hogy amikor templomba megyünk, meglátunk az utcán egy
balesetet ért embert. A szeretet ilyenkor azt kívánja tőlünk, hogy ne hagyjuk magára,
hanem segítsünk rajta, még akkor is, ha emiatt lekésünk a szentmiséről.
- Mikor igaz, hogy a két rossz közül a kisebbiket kell választanunk?
(Rajz: mentőautó a tömegben )

25. JÉZUS A LÉLEK ORVOSA

Jézus meggyógyítja a bénát
Egy béna embert hoztak Jézushoz. Mivel a tömegtől nem tudták eléje vinni, kibontották
a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva
Jézus így szólt a bénához: "Fiam, bűneid bocsánatot nyertek." Néhány írástudó is ott
ült. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: Hogy beszélhet ez így? Káromkodik.
Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint az Isten? Jézus belelátott gondolataikba. "Miért
gondoltok ilyeneket magatokban? - kérdezte. - Mi könnyebb? Azt mondani a bénának:
Bűneid bocsánatot nyertek -, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj?
Tudjátok meg hát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök
megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: "Mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat
és menj haza." Az felkelt, fogta a hordágyat, és mindenki szeme láttára elment. (Vö. Mk
2,1-12.)
Bűneinktől senki más nem szabadíthat meg minket,
csak Jézus Krisztus, ami Szabadítónk és Megváltónk!

(Rajz: tabernákulum előtt imádkozók )

Bűneinket csak Isten bocsáthatja meg
Ebben a farizeusoknak igazuk volt.
Jézus azonban Isten is meg ember is.
Ő tehát megbocsáthatja a bűnöket is.
Kinek bocsát meg a Mennyei Atya?
Mennyei Atyánk mindenkinek megbocsát - tanítja Jézus -,
aki megtér: megbánja bűneit, és bocsánatot kér Istentől.
Mennyei Atyánk Jézus kedvéért bocsátja meg bűneinket,
aki hősies szeretetével jóvátette minden bűnünket.
Bűneinktől Jézus Krisztus, a mi Megváltónk szabadít meg minket.
Mit kell tennünk, ha bűnt követtünk el?
Ha bűnt követtünk el, minél előbb forduljunk újra Isten felé.
Gondoljunk arra, hogy mennyit szenvedett értünk Jézus,
és bánjuk meg, hogy bűneinkkel megbántottuk.
Kérjünk bocsánatot tőle, és ígérjük meg,
hogy ezentúl a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük.
Ha bűneinkkel valami kárt okoztunk,
akkor azt minél előbb jóvá kell tennünk!
Isten a bűneink ellenére is szeret minket,
ezért mindig bizalommal fordulj hozzá!
Beszéljük meg:
- Mit jelent, hogy Isten igazságos és irgalmas?
- Mit tanít Jézus példabeszéde a tékozló fiú apjáról?
- Mit jelent: megtérés, bánat, jó elhatározás?
- Hogyan bánjuk meg bűneinket?
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom,
hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek bocsáss meg nekem.
Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

26. JÉZUS MEGBÍZÁST AD A BŰNBOCSÁTÁSRA

Jézus bűnbocsátó hatalmat ad
Húsvétvasárnap este az apostolok zárt ajtók mögött együtt voltak. Akkor eljött Jézus,
közéjük lépett, és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik
kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte:
"Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a
szavakkal rájuk lehelt: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." (Vö. Jn 20,19-23.)
Nagy öröm, hogy Jézus megbocsátja bűneinket.
Jézus a megbocsátás igéit apostolaira, és azok utódaira bízta.

Jézust Mennyei Atyánk küldte,
hogy elvegye a világ bűneit. Ő ugyanígy küldte apostolait:
Isten akaratából bocsássák meg az ember bűneit.
Jézus mindig szeretettel fogadta a bűnösöket:
megbocsátotta bűneiket,
és erőt adott nekik, hogy megváltozzanak, jobbá legyenek.
Jézus minket is szeret
Tudja, hogy jóakaratunk ellenére gyakran hibázunk,
bűneinkkel megbántjuk Istent és embertársainkat.
Jézus segíteni akar rajtunk.
Ezért bízta meg apostolait és azok utódait, hogy lelkünk orvosai legyenek:
Nevében bocsássák meg bűneinket,
és segítsenek, hogy jobbá legyünk.
Bűneinket csak Isten bocsáthatja meg, és azok,
akiknek Jézus erre megbízást adott.
A bűnbocsánat szentségében
a bűnbocsátó Jézussal találkozunk. A pap az ő megbízottja.
A gyóntató papnak megvalljuk bűneinket,
bocsánatot kérünk Istentől, és akkor feloldozást kapunk.
Papjai által maga Jézus oldoz fel minket.
A gyónásban Isten megbocsátja bűneinket,
megerősít szeretetében és lelki békét ad.
A gyóntató papok pedig jó tanácsaikkal segítenek minket.
Jézus a gyóntató papok által oldoz fel minket bűneink alól.
Örülj, hogy Jézus neked is megbocsát!
Beszéljük meg:
- Csak gyónásban kaphatunk feloldozást bűneinkre?
- Miért jó, hogy Jézus papjaira bízta a bűnbocsátást?
- Mit csinálnak a papok, amikor meglátogatják a betegeket?
Jézusom, erősíts meg szeretetedben!

JÉZUS ÉS A BŰNÖSÖK

Egy alkalommal az írástudók és a farizeusok egy asszonyt állítottak Jézus elé. Így
szóltak: "Ez az asszony olyan nagy bűnt követett el, amiért Mózes törvénye szerint
halálra kellene kövezni. Te mit mondasz erre?" Azért kérdezték ezt, hogy próbára
tegyék és vádolhassák Jézust. Jézus látva kétszínűségüket, szó nélkül lehajolt, és az
ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták. Azért fölegyenesedett és azt mondta
nekik: "Az vesse rá az első követ, aki bűntelen köztetek!" Aztán újra lehajolt, és tovább
írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymásután csendben eloldalogtak. Végül csak
Jézus maradt ott az előtte álló asszonnyal. Jézus felegyenesedett és megszólította:
"Asszony hová lettek vádlóid? Senki sem ítélt el?" "Senki, Uram!" - felelte az. Erre Jézus
azt mondta neki: "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezz!" (Vö. Jn 8,1-11.)
Jézus a bűnt elítéli, a bűnösnek azonban megbocsát
Amikor Jézus megbocsát, nem hagyja jóvá a bűnt, a rosszat, hanem
kiemeli a bűnöst a bűnből, és
erőt ad neki, hogy jóval győzze le a rosszat, és ezentúl elkerülje a bűnt.

A KIRÁLY SZOLGÁI
Egy királynak volt egy börtönbezárt szolgája. Bilincsbe verve sínylődött már hosszú
évek óta, mert lázadást szított a király ellen. Végül a király fia menyegzője napján
megkegyelmezett hűtlen szolgájának. Megparancsolta egyik szolgájának, hogy vegye le
a bilincseket szolgatársáról.

A király megbocsátott hűtlen szolgájának, de a bilincsek levételét szolgatársára bízta.
Hasonlóképpen bízza rá Jézus a gyóntató papokra, hogy bűnbánó embertársaikat
feloldozzák a bűnök kötelékéből. Jézus megkívánja papjaitól, hogy hozzá hasonlóan
szeretettel fogadják a megtérő bűnösöket.
A bűnösök barátja
Ezt mondták Jézusra a farizeusok. Valóban az? Ő a bűnt ítéli el, de a bűnösöknek
megbocsát, mert meg akarja szabadítani bűnétől. Azt mondta: Nem azért jöttem, hogy
lelkeket pusztítsak, hanem hogy megmentsem őket. Nem az egészségeseknek kell az
orvos, hanem a betegeknek. Azért jöttem, hogy a bűnösök megtérjenek. (Vö. Lk 5,3132.)
Vedd komolyan Jézus szavát: Menj, és többé ne vétkezzél!
(Rajz: a gyónót feloldozó pap )

27. ÍGY KÉSZÜLÜNK A GYÓNÁSRA

Péter tagadása és bánata
Amikor Jézust elfogták ellenfelei, a főpap házába vitték. Péter messziről követte. A
főpap házának udvarán a szolgák tűzet raktak. Péter is közéjük ült. Egy cselédlány
ránézett és megjegyezte: "Ez is vele volt!" Péter tagadta: "Asszony, nem is ismerem!"
Ezután az egyik szolga, majd az egyik katona állította, hogy Pétert is Jézus követői
között látták. Péter akkor már esküdözve letagadta, hogy Jézushoz tartozik. Jézust
akkor vezették át megkötözve az udvaron. Az Úr rátekintett Péterre. Péternek pedig
eszébe jutott, hogy Jézus előre megjövendölte az ő gyáva tagadását. Fölállt, kiment, és
keserves sírásra fakadt. (Vö. Lk 22, 54-62.)
Péter apostol súlyosan vétkezett.
Letagadta Jézus barátságát. Amikor Jézus rátekintett, Péter rádöbbent súlyos bűnére.
Azonnal megbánta, amit tett.
Nagy baj, ha megbántjuk Istent, aki szeret minket!

Isten irgalmas
mindenkinek megbocsát, aki megbánja bűnét, és bocsánatot kér tőle.
Erre szolgál a gyónás, a bűnbocsánat szentsége,
amelyben megvalljuk bűneinket, bűnbánatot tartunk,
és bocsánatot kérve Istentől, feloldozást kapunk.
A gyónásra azonban fel kell készülnünk:
A Szentlélek segítségét kérjük,
hogy bűneinket felismerjük, szívből megbánjuk,
és őszintén meggyónjuk.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
Gondolatban összeszedjük, hogy milyen bűnöket követtünk el.
Ebben segít a lelkitükör.
Megbánjuk bűneinket
Jézus keresztjére nézünk: Mit szenvedett, mennyire szeretett minket! Ezután bűneinkre
gondolunk: Mennyire hálátlanok voltunk! Ő mégis szeret minket. Kérjük, bocsásson meg
és segítsen rajtunk!
Amikor megbánjuk bűneinket, a keresztre szegezett
Jézusra gondolunk, aki a mi bűneinkért halt meg.
Egész szívünkkel Isten felé fordulunk
Meggondoljuk, hogy mit kell kijavítani életünkben.
Ebben lelkiatyánk segítségét és tanácsát is kérhetjük.
Megígérjük, hogy mindent megteszünk, hogy jobbá legyünk.
Jézusom, légy irgalmas hozzám!
Beszéljük meg:
- Hogyan használjuk a lelkitükröt? Mit jegyezzünk meg?
- Hogyan tartsunk esténként lelkiismeretvizsgálatot?
- Mi indít minket bűnbánatra?
- Milyen legyen jó elhatározásunk?
Jézusom segíts, hogy mindig jobban szeresselek téged!

28. ÍGY GYÓNUNK

A megtérő lator Jézushoz fordul
Amikor Jézust keresztre feszítették, jobbról és balról két gonosztevőt feszítettek föl. A
egyik megfeszített gonosztevő a keresztről káromolta Jézust. De a másik rászólt: "Nem
félsz az Istentől? Hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink
méltó jutalmát kapjuk. De ez semmi rosszat nem tett." Aztán hozzá fordult: "Jézus
emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmaddal." Jézus így felelt neki: "Még ma
velem leszel a mennyei boldogságban!" (Vö. Lk 23,33-43.)
Jézus meghalt értünk, hogy bűneinktől megszabadítson minket.
Jézus megbocsát mindenkinek, aki bűnei bocsánatát kéri tőle.
Te is tarts bűnbánatot!

A gyónás módja
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelységbe köszönj.
2. Majd letérdelve (leülve vagy állva) keresztvetéssel kezdd.
3. Ezután a lelkiatya szól hozzád, majd így valld meg bűneidet:
Gyónom a mindenható Istennek, és neked lelkiatyám:
Utoljára gyóntam... áldozni szoktam... ezeket a bűnöket követtem el:
Ekkor el kell mondanod utolsó gyónásod óta elkövetett bűneidet. Bűneidet őszintén és
érthetően gyónd meg. Ha valami kérdeznivalód van, azt is bátran add elő, hogy a
gyóntató tanácsaival segíthessen. Ha más mondanivalód nincs, így fejezd be:
Más bűnömre nem emlékszem.
4. Ezután figyelmesen hallgasd meg a lelkiatya szavait. Ha valamit kérdez, bátran
válaszolj. Végül feladja az elégtételt. Miután elfogadtad az elégtételt, újra indítsd fel a
bánatot: Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem,
és a bűnt kerülöm.
5. Amikor a lelkiatya feloldozást ad, vess magadra keresztet, és felelj: Ámen. Így fogadd
el Isten irgalmas szeretetét.
6. Ezt követően a pap mondja: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! Te meg
válaszold: Mert örökké szeret minket!
7. Ezután állj fel, köszönj, és menj el imádkozni, hálát adni.
Azért gyónunk,
hogy rendbe hozzuk Istennel való kapcsolatunkat,
megszabaduljunk bűneinktől, és megerősödjünk a kegyelmi életben.
Az elégtétel
imádság vagy jócselekedet, amivel Jézus mellé állunk,
aki magára vette bűneinket, hogy azokat jóvá tegye.
Jól készülj fel minden gyónásra!
Beszéljük meg:
- Mit kell meggyónnunk, és mit tanácsos megbeszélni a gyónásban?
- Mi a gyónási titok? Kinek kell megtartani?
- Milyen gyakran, és mikor menjünk gyónni?
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy Jézus kedvéért megbocsátod bűneimet!

ÉDESAPÁM MEGBOCSÁTOTT
Ha gyermekkoromra gondolok - mesélte Péter bácsi -, mindig vidám leszek. Nekünk
voltak a legjobb szüleink. Éppen ezért még ma is fáj nekem, amikor eszembe jut egy
rettenetes eset. Mégis, akkor tanultam meg édesapámat igazán szeretni.
Kisiskolás koromban nem szívesen jártam iskolába. Lusta voltam. Aztán egyszer csak a
hazugság hálójába keveredtem. Rosszul csináltam meg házi feladatomat, és egyest
kaptam rá. Ha akkor összeszedem magam, könnyen bepótolhattam volna addigi
mulasztásaimat, de ehhez lusta voltam. Aztán jött a következő egyes, és ezt is én írtam
alá édesapám helyett, mint az előzőt. Hamisítottam. Aztán jött a többi... Kezdtem félni:
Mi lesz, ha édesapám belenéz az füzetembe? Vettem egy másik füzetet, és elbújva a
padlásszobába, barátom füzetét másolgattam napról napra. Piros tintát is vettem, és a
füzetbe jó jegyeket írtam, tanárom aláírását is hamisítva. Amikor apám kezébe vette a
füzetet, nem vette észre a csalást. De nekem egyre többet kellett másolnom, és
hazudnom, és hamisítanom, hogy rá ne jöjjenek. Kár volt elkezdeni, de már nem
tudtam, mit kezdjek. Egyre jobban féltem, mikor tör ki a botrány. Úgy emlékszem rá,
mintha csak tegnap történt volna. Húgaim vidáman labdáztak, én búsan gubbasztottam
a padlásszobában, amikor csengettek. A postás levelet hozott. Egy-két perccel később
édesapám szólított: "Peti, gyere csak ide!" A szívem a torkomban dobogott, amikor
megláttam íróasztalán a felnyitott levelet. Felismertem osztályfőnököm írását. Két rövid
sor volt az egész, amelyben édesapámat beszélgetésre hívta az iskolába. "Ülj le fiam mondta apám -, és mondd el, mi történt!" És akkor elmondtam neki mindent, úgy, ahogy
történt. Apám csak hallgatott, mérhetetlen szomorúság ült ki arcára. Amikor befejeztem,
csak ennyit mondott: "Tőrt szúrtál a szívembe. Eredj!" És én felmentem a szobámba, a
könnyeim csorogtak. Ledőltem az ágyra, és csak néztem a levegőbe. Egyre jobban
kétségbeestem. Besötétedett közben, és senki nem hívott vacsorázni. Mi lesz velem
ezután. Édesapám sose fog már rám mosolyogni, engem már senki sem fog szeretni...
Már éjjel volt. Hallottam, hogy húgaim is lefeküdtek és elcsendesültek.
Egyszer csak hallottam, hogy nyílik apám szobájának ajtaja. Aztán óvatos léptekkel
elindult a lépcsőn felfelé, egészen lassan, mint aki valami súlyos terhet cipel.
Megdöbbentem, mert édesapám nem szokott hozzám felmászni a padlásszobába.
Vajon most mi lesz? Jön az elszámolás, és elzavar a háztól?

Aztán csendben belépett a sötét szobába. A lélegzetem is elállt. Halkan kérdezte: "Peti,
alszol már?" Kitört belőlem a zokogás, egy szót sem tudtam szólni. Ő pedig kezét
rátette a fejemre, és szelíden mondta: "Nyugodj meg, fiam, most már örülhetsz, hogy
minden tisztázódik." Aztán lehajolt, megcsókolta a fejemet, és lement. Bénultan
feküdtem az ágyon, bár szerettem volna felugrani, és édesapám nyakába borulni, de
nem volt hozzá erőm. Egyedül maradtam, de végtelen öröm töltött el: Édesapám
megbocsátott! Igen, ezentúl minden rendbe jön...
A következő napon édesapám elment az osztályfőnökömhöz. Nem tudom, mit
beszélgettek, egy szót sem szóltak róla, de én megújult erővel fogtam hozzá tanulni.
Édesapám pedig soha nem tette szóvá a történteket.
Ezután értettem meg igazán, mit jelent, hogy Mennyei Atyánk megbocsátja bűneinket,
és azt soha fel nem rója. Jézus kedvéért bocsát meg, aki feláldozta magát értünk a
kereszten. A megbocsátás az Ő szeretetének ajándéka. És micsoda erőt ad az új
életre, az újrakezdésre! Aki ezt megtapasztalja, nem tudja nem szeretni a Mennyei
Atyát!

A szentgyónásban a pap a következő szavakkal adja meg a feloldozást:
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által
kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára,
az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét. És én
feloldozlak téged bűneidtől az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. - Ámen.

29. A GYÓNÁS UTÁN

A tíz leprás
Útközben egyszer 10 leprás férfi jött Jézushoz. Fertőző betegségük miatt csak távolról
kérték: "Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Jézus rájuk nézett és így szólt: "Menjetek, és
mutassátok meg magatokat a papoknak." (Az ő dolguk volt, hogy a fertőző betegek
gyógyulását ellenőrizzék.) Nagy volt az örömük, amikor útközben észrevették, hogy
meggyógyultak. Az egyikük azonnal visszafordult, s Jézus előtt leborulva adott hálát, és
dicsérte jóságáért. Jézus akkor ezt kérdezte: "Nemde tízen voltak, aki megtisztultak?
Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az egy, aki visszajött volna, hogy
dicsőítse Istent?" (Vö. Lk 17,11-19.)
Te se légy hálátlan!

A bűnbocsánat szentségében,
amikor a gyóntató pap feloldozást ad,
Isten megbocsátja bűneinket: lelki békét ad,
visszafogad illetve megerősít szeretetében, a kegyelmi életben.
Szeretete megszűnteti lelkiismeret-furdalásunkat,
és lelki békét ad.
(Rajz: a gyóntatószék mellett )

Szentgyónás után
köszönd meg a Mennyei Atyának,
hogy megbocsátotta bűneidet.
A feladott elégtételt mielőbb teljesítsd,
és láss hozzá, hogy hibáidat jóvá tedd!
Gyónás után megköszönjük Istennek,
hogy megbocsátotta bűneinket, és
elvégezzük a feladott elégtételt.
A bűnbánó lelkület
arra késztet, hogy gyarlóságunk tudatában
újra és újra Jézushoz forduljunk.
Gyógyító kegyelmét kérjük,
hogy megerősítsen a bűneink elleni küzdelmekben.
Lelkiismeretedet minden este vizsgáld meg:
Mit kaptam, hogyan viszonoztam Jézus szeretetét?
Beszéljük meg:
- Gyónáson kívül is bocsánatot nyerhetünk Istentől?
- Miért jó, hogy gyónhatunk?
- Hogyan tudjuk hibáinkat elkerülni?
- Miért jó minden este lelkiismeretvizsgálatot tartani?
Jézus segíts, hogy soha el ne szakadjak tőled!

30. JÉZUS HÍV: KÖVESSÜK!

A gazdag ifjú
Egy ifjú megkérdezte Jézustól: "Mester mit kell tennem, hogy eljussak az örök életre?"
Jézus így felelt: "Ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat." Az
megkérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne lopj... apádat és anyádat tiszteld,
embertársaidat pedig úgy szeresd, mint saját magadat." Az ifjú erre kijelentette: "Ezeket
mind megtartottam. Mit kell még tennem?" "Ha tökéletes akarsz lenni - folytatta Jézus -,
add el amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben.
Aztán jöjj, és kövess engem!" Ennek hallatára az ifjú nagyon szomorúan távozott, mert
nagy vagyona volt. (Vö. Mt 19,16-22.)
Jézus életét adta értünk.
Te is örömmel vállalj érte áldozatot!
Jézus követői vagyunk
Ő szeret minket, és hazavezet az örök életre.
Ezért megtesszük, amit tőlünk kíván: megtartjuk a parancsokat,
szeretjük Istent és embertársainkat.
Azért követjük Jézust, mert ő szeret minket, és hazavezet az örök életre.

Gondolkozzunk!
"Úgy szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek titeket!" - mondta Jézus.
Ő életét áldozta fel értünk a kereszten.
Te hogyan szereted embertársaidat?
Örömmel vállalsz-e Jézusért áldozatot,
lemondást?
Tartsd meg a parancsokat
Tudjuk, hogy Mennyei Atyánk szeret, és jót akar nekünk.
Parancsai javunkra szolgálnak, ha megtartjuk azokat.
Jézus saját példájával mutatta meg nekünk,
hogyan kell Mennyei Atyánk akaratát teljesíteni.
Mi is örömmel tegyünk eleget szent akaratának.
Úgy követjük Jézust, hogy szeretjük Istent és embertársainkat.
Add el mindenedet,
mondta Jézus a gazdag ifjúnak.
Ő azonban jobban ragaszkodott a gazdagsághoz, mint Jézushoz.
Ha Jézust akarjuk követni, nem elég csak parancsait megtartani,
hanem kedvéért mindent meg kell tennünk, amit kíván tőlünk.
Minden reggeli imádságban beszéld meg Jézussal:
Mit kíván ma tőlem? Hogyan tudom követni Őt?
Beszéljük meg:
- Miért kell tudni lemondani a gazdagságról Jézus követőinek?
- Mi öröm van az áldozatvállalásban, a lemondásban?
- Kivel beszéljük meg Jézus követésével kapcsolatos gondjainkat?
Jézusom, segíts, hogy mindig hűségesen kövesselek!

ÉJSZAKAI BESZÉLGETÉS

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, aki a jeruzsálemi főtanács tagja
volt. Ez éjnek idején felkereste Jézust, s így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől
jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe ilyen jeleket, amilyeneket te végbevittél, ha
nincs vele az Isten." Jézus ezt mondta akkor neki: "Mondom neked, aki nem születik
újjá, az nem láthatja meg Isten országát." Nikodémus először nem értette, Jézus mit
akar ezzel mondani. Jézus ugyanis arról beszélt, ahhoz, hogy eljussunk az örök életre,
a keresztségben kell újjászületnünk az istengyermeki életre. Majd így folytatta tanítását:
Az Emberfiát keresztre fogják feszíteni, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem
örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. (Vö. Jn 3,1-17.)
A keresztségben a Mennyei Atya szent Fiának, Jézus Krisztusnak kedvéért fogad
minket gyermekévé, hogy mint Isten gyermekei, örökké élhessünk, földi életünk után
hazamehessünk hozzá az örök életre.
"Isten azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről,
hogy Jézus Krisztus meghalt értünk." (Vö. Róm 5,8.)
(Rajz: Jézus viszi keresztjét )

Te mivel teszel tanúságot Isten iránti szeretetedről?

Örömmel szolgálunk Istennek
Egy embernek nagy földbirtoka volt. Mivel kevés rabszolgája volt, aratás idején
béreseket, napszámosokat is fogadott. Végül a fiának is szólt, jöjjön ki vele a mezőre
dolgozni.
A rabszolga azért dolgozott, mert félt. Tudta jól, ha nem dolgozik rendesen, szigorú
büntetést kap.
A napszámos is szorgalmasan dolgozott, mert érdekében állt. Tudta, ha nem végzi el
munkáját, nem kapja meg a bérét.
A fiú pedig azért dolgozott, mert szerette édesapját. Tudta, hogy apja mennyire szereti
őt, ezért ő is mindent megtett a kedvéért.
Te miért követed Jézust?
Ha azért, mert félsz, hogy különben Isten megbüntet - akkor csak szolgalelkű
keresztény vagy.
Ha csak azért, mert tudod, hogy csak így kapsz Istentől örök jutalmat - akkor béres
lelkületű keresztény vagy.
Ha pedig azért követed, mert tudod, hogy Isten mennyire szeret téged - akkor vagy
igazán keresztény, aki istengyermeki életet él.
Egész életed legyen Isten szeretetének viszonzása!

Jézus a mi gyógyítónk
AZ 5. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA

Amit a bűnbocsánat szentségéről tudni kell
Beszéljük meg!
- Ki veszti el kegyelmi életét?
- Mire indít lelkiismeretünk?
- Ki szabadít meg bűneinktől?
- Mire indít Jézus bűnbocsátó szeretete?
- Ki bocsáthatja meg bűneinket?
- Kinek bocsát meg a Mennyei Atya?
- Kinek a kedvéért bocsátja meg bűneinket a Mennyei Atya?
- Ki által oldoz fel minket Jézus bűneink alól?
- Mit tegyünk, ha bűnt követtünk el?
- Milyen gyakran menjünk gyónni?
- Mikor menjünk gyónni?
- Kihez menjünk gyónni?
- Hogyan készülünk a gyónásra?
- Mit jelent a lelkiismeret-vizsgálás?
- Mi segít a lelkiismeret-vizsgálásban?
- Hogyan bánjuk meg bűneinket? Hogyan indítsunk bűnbánatot?
- Kire gondolunk, amikor megbánjuk bűneinket?
- Miért gyónunk?
- Hogyan gyónjuk meg bűneinket?
- Mit kell meggyónnunk és mit tanácsos meggyónnunk?
- Mit beszéljünk meg lelkiatyánkkal?
- Milyen elégtételt, jóvátételt vállaljunk?
- Mi történik, amikor a gyóntató pap feloldozást ad?

Ellenőrizd magadat!
- Jó vagy-e mindenkihez, törekszel-e a jóra?
- Komolyan törekszel-e arra, hogy legyőzd a kísértéseket és elkerüld a bűnt?
- Belátod-e, ha hibáztál? Mit teszel ilyenkor?
- Szoktál-e esténként lelkiismeretet vizsgálni?
- Őszintén megbánod-e, ha hibáztál?
- Szoktál-e bocsánatot kérni?
- Valóban Jézus tanítása szerint akarsz élni?
- Követed-e mindenben lelkiismereted szavát?
- Szoktál-e Jézus kedvéért áldozatot, önmegtagadást vállalni?
- Tudsz-e megbocsátani embertársaidnak?
Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból
180. Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a
megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.

183. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?
A bűnbocsánat szentségének rendje: 1. lelkiismeretvizsgálat; 2. bánat és erős fogadás; 3.
bűnbevallás és feloldozás; 4. elégtétel.

184. Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?
Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a Szentlélek segítségét kérjük; 2. megkérdezzük
magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. gondosan számba vesszük azóta elkövetett
bűneinket.

185. Mit kell feltétlenül meggyónnunk?
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító
körülményeket is.

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.

189. Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól
feloldozzon minket.

190. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?
Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a
következő gyónásban meg kell vallania.

192. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott
hatalmával feloldozza bűneitől.

193. Mit teszünk a szentgyónás után?
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük
az elégtételt.

194. Mi az elégtétel?
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket
jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele is.

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.

255. Egyenlő-e minden bűn?
Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök.

256. Ki követ el halálos bűnt?
Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten
parancsának.

257. Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel?
A halálos bűnnel elveszítjük a kegyelmi életet, vagyis a megszentelő kegyelmet.

258. Ki követ el bocsánatos bűnt?
Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem
engedelmeskedik Isten parancsának.

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.

265. Mi lehet bűnre vezető alkalom?
Bűnre vezető alkalom lehet a rossz barát, társaság, hely, szórakozás és környezet.

Imádság
Köszönöm, Jézusom, hogy meghaltál értem a kereszten!
Köszönöm, hogy kiengesztelted bűneimet!
Ígérem, hogy meg fogok javulni,
és tanításod szerint akarok élni.
Kérlek, segíts, hogy a bűnt elkerüljem,
és mindhalálig hűséges maradjak szeretetedben!

6. TÉMAKÖR: JÉZUS KÖZÖSSÉGÉBEN ÉLÜNK, ÖRÖK ÉLETRE KÉSZÜLÜNK

31. JÉZUS EGYHÁZÁHOZ TARTOZUNK

Jézus Péterre bízza övéit
Föltámadása után egy alkalommal Jézus a Genezáreti tó partján jelent meg
apostolainak. Parázsló tűz mellett reggelit készítettek. Étkezés után Jézus megkérdezte
Simon Pétertől: "Simon, János fia, szeretsz engem?" Péter így felelt: "Igen, Uram,
tudod, hogy szeretlek." Erre így szólt hozzá: "Legeltesd bárányaimat!" Jézus még
kétszer megismételte a kérdést. Péternek háromszoros vallomásával kellett jóvá tenni
háromszoros tagadását. Jézus erre követőinek vezetésével bízta meg őt. (Vö. Jn 21,117.)
Csak úgy tartozhatunk Jézushoz, ha szeretjük Őt!

Jézus egyháza Isten népének közössége
Azok tartoznak hozzá, akik hisznek Jézus Krisztusban, és
tanítása szerint élnek, egy közösségben,
az apostolok utódainak vezetése alatt.
Jézus Egyházát minden ember számára alapította,
ezért egyetemes, vagyis katolikus.
Mi ennek a nagy közösségnek vagyunk tagjai:
Katolikus keresztény vallásúak vagyunk.
Szerte a világon élnek vallásos emberek,
akik hisznek Istenben, de Jézus örömhírét még nem ismerik.
Sokan vannak jóakaratú emberek, akik nem hisznek Istenben.
Jézus minden embert, őket is el akarja vezetni az üdvösségre.
Egyházára bízta, hogy az egész világon hirdesse örömhírét,
és minden embert elvezessen Isten országába.
Egyházunk apostoli munkáját
a lelkipásztorok irányítják: a püspökök és a papok.
Egyházunk legfőbb pásztora, Péter apostol utóda,
Róma püspöke, a római pápa.
Az egyházmegyék főpásztorai a püspökök, az apostolok utódai.
Az egyházközségek lelkipásztorai a püspökök munkatársai,
a plébánosok és a káplánok.
A mi feladatunk részt vállalni Egyházunk apostoli munkájában,
hogy egész életünkkel hirdessük Jézus örömhírét.
Katolikus keresztény vallásúak vagyunk
Azok a megkeresztelt emberek tartoznak Jézus Egyházához, (akik hisznek Jézus
Krisztusban, és tanítása szerint élnek,) akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház
szentségeit, közösségben a pápával és a püspökökkel.
(Rajz: II. János Pál pápa fényképe )

Életeddel hirdesd Jézus örömhírét!
Beszéljük meg:
- Milyen nem katolikus keresztényeket ismerünk?
- Hogy hívják lelkipásztorainkat?
- Milyen apostoli munkában tudunk részt venni?
- Milyen nem keresztény vallásokat ismerünk?
Jézus, segíts, hogy szeretetben éljünk!

JÉZUS KÖVETŐINEK MONDTA

Jézus egyszer így tanított
Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az
emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet
elrejteni. S ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem tartóra teszik, hogy
mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az
embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat! (Vö. Mt 13,34-35.)
Jézus az utolsó vacsorán mondta tanítványainak
"Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.
Arról tudják meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."
(Vö. Jn 13,34-35.)
Minket katolikus keresztényeket a közös hit és a kölcsönös szeretet egyesít Jézussal és
egymással. Egységünk jele és erősítője közös áldozatunk a szentmise.
A mindennapi életben is úgy kell szeretnünk egymást, hogy
akik ismernek minket,
Jézus szeretetét ismerjék fel közösségünkben!
(Rajz: szentmisén résztvevő hívek )

TISZTELENDŐ BÁCSI, MIÉRT LETT PAP?
x

Sokszor megkérdezik ezt a papoktól, nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is.
Valaki így válaszolt: Azért, mert Jézus Egyházának szüksége van papokra. Ezt először
gyermekkoromban értettem meg. A háború utolsó évében történt, még egészen gyerek
voltam. Házunkat már több bombatalálat érte. Leszakadtak a folyosók, szétnyíltak a
falak, csak a pincében, az óvóhelyen voltunk biztonságban. Ezért ott laktunk.
Templomba menni sem tudtunk. Ezért a plébánia papjai jártak házról-házra, és ott a
pincében, az óvóhelyen miséztek, gyóntattak és prédikáltak. Mindnyájan vártuk, mikor
jön el hozzánk Pál atya, a mi papunk, mikor lesz szentmisénk. Az egyik nap azonban
hiába vártuk. Nem jött. Estére már szomorúan gyanítottuk, hogy valami baj történt.
Valóban. Aznap délelőtt, amikor az egyik házból a másikba ment, mellette csapódott be
egy ágyúgolyó, és ő hívatása teljesítése közben életét vesztette. Hosszú ideig nem volt
szentmisénk. Ekkor éreztem meg először, mennyire szükséges, hogy Jézus
Egyházának legyenek papjai.

Mi a pap dolga?
A pap dolga, hogy Isten igéjét hirdesse, prédikáljon, hittant tanítson...
(Rajz: fiatalokkal foglalkozó pap )

A pap dolga, hogy misézzen, gyóntasson, kereszteljen, eskessen, betegeket
áldoztasson...
(Rajz: pap idős emberrel )

A pap dolga, hogy híveinek pásztora legyen, irányítsa az apostoli munkát, hogy a
rábízott közösség élő szeretetközösséggé váljék...

32. A MENNYORSZÁG, ÖRÖK OTTHONUNK

Jézus így búcsúzott apostolaitól
Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám
házában sok hely van... Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán
elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is
ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek oda az utat, ahová megyek... Én vagyok
az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. (Vö. Jn 14,16.)
Földi életünk után Mennyei Atyánk mindnyájunkat hazavár.
Jézus azért jött, hogy minket meghívjon,
és elvezessen az Atyához.

Földi életünk vége
Jézus is meghalt, azonban harmadnapra fel is támadt az örök életre.
Ezzel előre jelezte: A halállal nem ér véget életünk.
A halál csak átmenet a földi életből az örök életbe.
Halálunk után testünk porrá válik, de mi mégis tovább élünk:
életünk megváltozik, de meg nem szűnik. Jézus mondta:
"Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem
hal meg örökre. (Vö. Jn 11,25-26.)
A halál átmenet a földi életből az örök életbe.
Örök otthonunk az Atyánál
Jézus megígérte, majd visszajön értünk, és magával visz.
Az örök életben együtt leszünk Vele a mennyben, ahol
Mennyei Atyánk végtelen szeretete tesz minket boldoggá.
Örök otthonunkban együtt leszünk mindazokkal,
akik földi életükben szerették Istent és embertársaikat.
Az örök életben Mennyei Atyánk végtelen szeretete tesz minket boldoggá.
Jézus által jutunk el az Atyához
Ő tanít minket arra, hogyan kell szeretetben élnünk.
Ebben segít és erősít, amikor a szentmisén az örök élet
igéjével és kenyerével táplál minket.
Ő mondta: "Aki e kenyérből eszik, örökké él." (Vö. Jn 6,51.)
A szeretet erősebb, mint a halál!
Beszéljük meg:
- Hogyan jutunk el a mennyországba?
- Kikkel leszünk együtt a mennyországban?
- Miért nehéz elképzelni az örök élet boldogságát?
- Mit jelent, hogy Jézus az út, az igazság és az élet?
Jézus, segíts, hogy általad eljussak az Atyához!
(Rajz: család együtt )

PÉLDABESZÉD A MENYEGZŐS LAKOMÁRÓL

Jézus ezt tanította: A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett
fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak: gyertek, minden készen
van. Azok azonban nem akartak jönni, nem törődtek vele. Az egyik a földjére ment, a
másik az üzlete után... Akkor így szólt szolgáihoz: A menyegző ugyan kész, de a
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki ezért a keresztutakra, s akit csak
találtok, hívjátok meg a menyegzőre. A szolgák így tettek, s mindenkit összeszedtek,
akit csak találtak. Fel is öltöztettek mindenkit a királytól ajándékozott menyegzős
ruhába. A menyegzős terem megtelt vendégekkel. Mikor a király bejött, hogy lássa a
vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. Megszólította:
Barátom, hogy kerültél ide menyegzős ruha nélkül? Az elnémult. A király pedig
megparancsolta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, s vessétek ki a külső
sötétségre. (Vö. Mt 22,1-13.)
A példabeszéd magyarázata:
A király Mennyei Atyánk. Fia, Jézus Krisztus. Menyegzője, az ő kereszthalála és
feltámadása, mellyel életét áldozta értünk. A menyegzős lakoma terme az Isten
országa. Előbb a választott nép fiait hívta Jézus, de azok nem hittek benne, nem
követték. Ezután küldte Jézus tanítványait az egész világra, hogy minden embert
meghívjanak országába. A menyegzős ruha a kegyelmi élet, a keresztségben kapjuk
meg, amikor Isten gyermekévé fogad, istengyermeki életet ad, és meghív az örök életre.

Jézus példabeszéde nekünk is szól!
(Rajz: Jézus az utolsó vacsorán megtöri a kenyeret )

Jézus halálával és feltámadásával szövetséget kötött új választott népével. Ez a
szövetség a királyi menyegző, melyet az Atya Fiának rendezett. Ezt ünnepelte Jézus
apostolaival az utolsó vacsorán, és ezt ünnepeljük ma is minden szentmisével.
Az igazi ünneplés majd a mennyben lesz, amikor véglegesen tagjai leszünk Isten
mennyei országának. A meghívást Jézus közvetíti nekünk. Általa kaptuk meg a
keresztségben az istengyermeki, kegyelmi életet, menyegzős ruhánkat.
A szentmisén való részvételünk annak is jele, hogy a mennyei lakomán is részt akarunk
venni. Sokan vannak, akik nem fogadják el Jézus meghívását. A földi élet dolgai és
gondja lekötik figyelmüket.
Jézus nem akarja azt, hogy ne törődjünk a földi élet dolgaival, embertársaink javával.
Azt akarja, úgy rendezzük be földi életünket, hogy soha meg ne feledkezzünk örök
célunkról.
Párbeszéd
(Rajz: evangéliumolvasás, álló hívek )
- Én nem érek rá vasárnap szentmisére menni!
- Tévét nézni ráérsz?
- Az más, az kikapcsolódás.
- Valóban más, de az ember arra ér rá, amit fontosnak tart. Aki sosem ér rá szentmisére
menni, az nem tartja azt fontosnak. Aki szereti Jézust, az úgy tervezi meg hétvégi
programját, hogy részt tudjon venni a vasárnapi szentmisén.
Régiek mondása:
Aki földi életében nem találja meg a templom ajtaját,
az halála után sem fogja megtalálni a mennyország kapuját!

33. KIK JUTNAK A MENNYORSZÁGBA?

Jézus tanítása az ítéletről
Amikor eljön dicsőségben az Emberfia, elébe gyűlnek az összes nemzetek. Ő pedig
elválasztja őket, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A jókat jobbjára
állítja, a gonoszokat pedig baljára. Aztán így szól a jobbján állókhoz: "Jöjjetek, Atyám
áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes
voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok..." Aztán így szól a balján
állókhoz: "Távozzatok színem elől ti átkozottak, az örök tűzre! Mert éhes voltam és nem
adtatok ennem, szomjas voltam s nem adtatok innom..." Ezek örök büntetésre mennek,
az igazak meg örök életre. (Vö. Mt 25,31-46.)
Mennyei Atyánk azért küldte hozzánk Jézust,
hogy meghívjon és elvezessen az örök életre.
Amikor a világ végén ismét eljön, az emberek közül kiválogatja,
és magával viszi azokat, akik követték hívó szavát földi életükben.

Isten a Szeretet
Akik földi életükben Isten akarata szerint éltek,
követték lelkiismeretük szavát, és szerették embertársaikat:
örök jutalomban részesülnek,
Mennyei Atyánk szeretetében örökké boldogok lesznek.
Isten végtelenül irgalmas,
a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.
Aki földi életében szeretetben élt, teljesítve Isten akaratát, de gyarlóságból mégis
vétkezett, annak Isten megbocsát, ha belátja bűnét, bűnbánatot tart, és megtér hozzá.
Jézus irgalmas szeretetével találkozhatunk a bűnbocsánat szentségében. Akinek pedig
Jézus megbocsátott, az ugyanúgy eljuthat az örök életre, mint az, aki soha nem
vétkezett.
Isten igazságos,
a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti, amint megérdemlik.
Aki földi életében visszautasítja Isten irgalmasságát,
az halála után megtapasztalja Isten igazságosságát.
Az, aki földi életében nem akar szeretetben élni,
saját magát zárja ki az örök szeretet országából.
Szeretet nélkül szenvedés az élet.
Az örök élet pedig csak örök szenvedés lehet Isten szeretete nélkül.
Mindig szeretettel szolgálj Jézusnak!
Beszéljük meg:
- Mit kér tőlünk számon Jézus az ítéleten?
- Eljuthatnak-e az örök életre, akik nem ismerték Jézust?
- Mit jelent, hogy Isten lelkiismeretünk szerint ítél meg?
- Miért jó minden este megvizsgálni lelkiismeretünket?
Köszönöm, Jézusom, hogy ismerhetlek és szerethetlek téged!

PÉLDABESZÉD A SZŐLŐMUNKÁSOKRÓL

A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment a piacra, hogy
munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett velük napi egy dénárban, kiküldte
őket a szőlőbe. Később megint kiment a piacra, s látta, hogy mások is ácsorognak ott
munka nélkül. Őket is megfogadta, és kiküldte szőlőjébe. Ugyanígy tett délben és még
késő délután is. Amikor beesteledett, így szólt a gazda vincellérjéhez: Hívd a
munkásokat, és fizesd ki bérüket. Akik utoljára jöttek dolgozni, azok is egy-egy dénárt
kaptak, ugyanúgy mint azok, akik reggeltől fogva dolgoztak. Amikor ezek átvették a
pénzt, zúgolódni kezdtek: Ezek csak egy órát dolgoztak - mondták -, s ugyanúgy bántál
velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Barátom - felelte a gazda
egyiküknek - , nem követtek el veled szemben igazságtalanságot. Nem egy dénárban
egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj! Én az utolsónak is annyit szánok, mint
neked. Vagy rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok? (Vö. Mt 20,1-15.)
(Rajz: a szőlőmunkások meghívása )

Örömmel követjük Jézust
Sokan vagyunk, akiket már kisgyermekkorunkban megkereszteltek. Jézus hívását
követve szolgálunk Istennek, amikor szeretjük embertársainkat és teljesítjük
mindennapi kötelességeinket. Jó nekünk, hogy tudjuk: Mennyei Atyánk szeret minket,
földi életünk után hazavár a mennyországba.
Vannak azonban olyan emberek is, akik
- alig hallottak valamit Jézusról, és ezért nem hisznek benne, vagy akik
- hiába hallottak róla, mert nem követik Jézust.
Egyszer aztán történik valami az életükben. Rádöbbennek arra, hogy milyen nagy öröm,
hogy Isten bűneik ellenére is szereti őket, és meghívja országába. Ezek a megtérők,
akik fiatalabb vagy idősebb korukban szegődnek el Isten szolgálatára.
(Rajz: család asztali áldást mond )

Gondolkozz:
Kinek jobb?
- annak, aki egész nap dolgozik, s tudja, hogy biztos a keresete, lesz mit hazavinnie
családjának, vagy
- annak, aki egész nap munka nélkül vár és aggódik, hogy lesz-e keresete, amit
hazavigyen családjának, s végül csak egy órát dolgozva kapja meg az egész napi bért?
(Rajz: misszionárius felnőttet keresztel )

Kinek jobb?
- annak, aki gyermekkorától kezdve követi Jézust, és tudja, biztos a reménye: földi élete
után eljut az örök életre, vagy
- annak, aki nem tud Jézusról, s nem tudja mi lesz vele, ha meghal, s csak később,
esetleg élete végén lesz Jézus követője?
Örülj, hogy megismerhetted Jézust, és követheted!

34. JÉZUS ÚJRA ELJÖN

Jézus a világ végéről jövendöl
"...A Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, s a
világmindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia
jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég
felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s
összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából... Azt a napot és órát
azonban nem tudja senki, még az ég angyalai sem, csak az Atya..." (Vö. Mt 24,1-51.)
Jézus ilyen színes, festői képekben mondta el tanítását a világ végéről és az ő
dicsőséges eljöveteléről.

Ennek a világnak akkor lesz vége,
amikor Isten, aki kezdetkor megteremtette a mindenséget,
egy általa kiválasztott napon újjáteremti a világot.
Nem tudjuk, hogy ez a nap mikor jön el,
mert a Mennyei Atya ezt nem nyilatkoztatta ki senkinek.
Jézus a világ végén jön el ismét,
amikor az Atya újjáteremti a világot.
Jézus a világ végén mindnyájunkat feltámaszt
és követőit örök boldogságban részesíti.
Akkor, az ítélet napján
mindenki megismeri Isten gondviselő jóságát,
az igazak hűségét és a gonoszok gonoszságát.
A jók feltámadnak a boldog örök életre,
a gonoszok pedig az örök kárhozatra.
Az újjáteremtett világról
így írt János apostol: "Új eget és új földet láttam... hangot hallottam: Nézd, ez az Isten
hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek, és maga Isten lesz
velük. Letöröl szemükről minden könnyet..." (Vö. Jel 21,1-4.)
"Ezután nagy sereg örömujjongását hallottam a mennyben: Alleluja! Dicsőség legyen
Istennek, mert igazak és jogosak ítéletei!... Örüljünk és ujjongjunk és dicsőítsük, mert
eljött a Bárány menyegzőjének napja..." (Vö. Jel 19,1-9.)
Mindig légy készen Jézus fogadására!
Beszéljük meg:
- Jobb lenne, ha tudnánk Jézus második eljövetelének időpontját?
- Mit jelent, hogy Jézusban remélünk?
- Tétlenül várhatjuk-e Jézus eljövetelét?
Jöjj el, Urunk Jézus!

35. ÍGY ÉLÜNK MI, KERESZTÉNYEK

Az első keresztények
"Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt." - mondta Jézus. (Vö. Jn 13,35.) Az első keresztények valóban így éltek.
Ezt írja róluk a Szentírás: "Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban... A hívek mind összetartottak...
Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig napról napra növelte
az üdvösségre rendeltek számát." (Vö. ApCsel 2,42-47.)
Örülj, hogy Jézus követője lehetsz!

Kitartunk az apostolok tanításában
Jézus örömhírét az apostolokra bízta.
Ezt az örömhírt ismerjük meg az evangéliumból,
ezt halljuk minden szentmisén,
erről tanulunk a hittanórákon.
(Rajz: felolvasó fiú )

Kitartunk az apostolok közösségében
Akik hiszünk Jézus Krisztusban, összetartozunk,
egy közösségnek vagyunk a tagjai,
melynek vezetői az apostolok utódai a pápa és a püspökök.
Testvérként szeretjük és segítjük egymást.
Naponta imádkozunk. Rendszeresen gyónunk.
Részt veszünk a közös istentiszteleteken:
vasárnap szentmisére járunk és áldozunk.
Arról ismerni meg, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy szeretettel vagyunk
egymás iránt.
Mindnyájan úton vagyunk
Örök hazánkba, hová Mennyei Atyánk meghívott.
Földi vándorlásunk társa lett az Úr Jézus is.
Ő vezet, segít és erősít minket.
Ő, aki értünk vállára vette a keresztet, felszólít: Kövessük!
Mi pedig követjük Jézust, mert tudjuk, hogy Mennyei Atyánk szeret minket, ezért mi is
szeretni akarjuk Őt.
(Rajz: hegyekben kirándulók )

Jó nekünk, hogy Mennyei Atyánk szeretetében élhetünk!
Beszéljük meg:
- Mit tegyünk, hogy életünk végéig hűségesek legyünk Jézushoz?
- Hogyan segíthetjük egymást Jézus követésében?
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

MERRE MENJÜNK?

Hegymászók érkeztek egy magas hegy lábához. Tanakodtak, merre induljanak. Van,
aki az egyik irányba, van, aki az ellenkező irányba akar indulni, s van, aki ismét más
irányba. Tapasztalt hegymászók, de ezt a hegyet még nem ismerik, és térképük sincs
róla. Mindegyik a maga elképzelése szerint akar nekivágni, hogy feljusson a csúcsra.
Erre közéjük lép egy ember, és így szól: Én ismerem ezt a hegyet. Éppen most jöttem a
csúcsról. Nézzétek, ezt a havasi gyopárt hoztam magammal. Jöjjetek utánam, én
felvezetek mindenkit a csúcsra! Másfelé kár elindulni, mert mindenfelé szakadékok
vannak. És akkor mindnyájan elindultak a nyomában.
Amióta ember él a földön, azóta keresi, hogyan juthat el Istenhez. Minden nép a saját
elképzeléseinek megfelelően kereste az Isten felé vezető utat. Ezért van annyiféle
vallás a világon.
Mennyei Atyánk nem hagyott magunkra az útkeresésben. Elküldte hozzánk Jézust,
hogy megmutassa az örök életre vezető utat. Őt kell tehát követnünk!

Jézust követjük
mert tudjuk, hogy Ő szeret minket, és elvezet az örök életre. Ez a hittankönyv segített
abban, hogy egyre jobban megismerkedjünk Jézussal, és felkészüljünk arra, hogy
találkozzunk Vele a szentáldozásban és a bűnbocsánat szentségében.
Ezentúl már rendszeresen gyónhatsz, és úgy vehetsz részt a szentmisén, hogy
egyesülhetsz Jézussal a szentáldozásban.
Szereted Jézust. de ahhoz, hogy még jobban szerethesd, még jobban meg kell
ismerned. Ezért járj továbbra is hitoktatásra.
A következő hittankönyvekből megtanulhatjátok, hogyan készítette elő a Mennyei Atya
Jézus eljövetelét egy nép kalandos történetében, hogyan éltek az apostolok és az első
keresztények a Szentlélek eljövetele után, és hogyan lett az apostolok közösségéből
kétezer év alatt olyan naggyá az Egyház, amilyen a mai világban.
Közben azt is megtanuljuk, hogy nekünk, mai keresztényeknek hogyan kell élnünk a
mai világban, és hogyan kell részt vennünk Egyházunk közös istentiszteletében.
Egész életedben Jézus követője akarsz lenni. A bérmálást megelőző hittankönyv az
elkötelezett, felnőtt keresztény életre való felkészülésben fog segíteni.
Könyvünk függelékében megtalálod a felsorolást: hét szentség van. A keresztségről, a
bérmálkozásról, az áldozásról és a bűnbocsánat szentségéről az elsőáldozók és a
bérmálkozók könyvében van szó. De fel kell majd készülnöd a házasságra is, illetve a
papságra, azoknak, akiket az Úr meghív, hogy papi szolgálatra vállalkozzanak. Végül
mindenkinek fel kell készülnie, előbb vagy utóbb, a betegek kenetének felvételére. Van
tehát még mit tanulni, hogy Jézus szeretetében megerősödjünk.
(Rajz: szentáldozás )

Jó nekünk, hogy Jézus Krisztust megismerhetjük és szerethetjük!
(Rajz: gyónó fiú )

Jézus Egyházában élünk
A 6. TÉMAKÖR ÖSSZEFOGLALÁSA
Beszéljük meg!
- Mit tudunk Egyházunk szervezetéről?
- Mit tudunk egyházközségünkről?
- Milyen keresztény vallásokat ismerünk?
- Milyen nem keresztény vallásokat ismerünk?
- Milyen legyen a nem hívő emberekkel a kapcsolatunk?
- Miről ismerni meg, hogy Jézus tanítványai vagyunk?
- Mit tesz velünk Jézus a világ végén?
- Mit jelent, hogy Isten újjáteremti a világot?
- Mit készít Mennyei Atyánk azoknak, akik Őt szeretik?
- Mi tesz minket boldoggá az örök életben?
- Mit tudunk a tisztítótűzről?
- Kell-e félnünk a pokoltól?
Ellenőrizd magadat!
- Rendszeresen imádkozol-e?
- Figyelsz-e Isten üzenetére?
- Hogyan veszel részt a szentmisén?
- Mit teszel még Jézus kedvéért?
- Megtartod-e jó elhatározásaidat?
- Valóban Jézus követője vagy?
- Mit teszel azért, hogy hűséges maradj Jézushoz?
- Jézus örömhírét sugározza-e életed?
- Segítesz-e másoknak Jézus követésében?

Kérdések a Magyar Katolikus Katekizmusból
17. Milyen vallásúak vagyunk?
Mi katolikus keresztény vallásúak vagyunk.

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.

83. Mit tesz velünk Isten a világ végén?
Isten a világ végén mindnyájunkat feltámaszt. Testben-lélekben részesülünk az
üdvösségben vagy a kárhozatban.

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

94. Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon?
Magyarországon latin, görög és örmény rítusú katolikus keresztények élnek.

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

102. Ki az Anyaszentegyház feje?
Az Anyaszentegyház feje maga Jézus Krisztus.

103. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává?
Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszentegyház alapjává.

104. Mi a római pápa?
A római pápa Szent Péter utóda, a püspökök testületének feje, Krisztus helytartója és az
egész Egyház pásztora.

105. Kik az Egyház püspökei?
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, egységben a
pápával.

106. Kik segítik a püspököket küldetésükben?
A püspököket küldetésükben az áldozópapok és a diakónusok segítik.

211. Mi a papok feladata?
A papok feladata, hogy a püspök megbízásából, mint Isten népének pásztorai: 1.
bemutassák a szentmiseáldozatot; 2. kiszolgáltassák a szentségeket; 3. hirdessék Isten
igéjét; 4. vezessék Isten népét.

212. Kinek van papi hivatása?
Annak a fiúnak van papi hivatása, akinek a lelkében Isten kedvet ébreszt a papi életre és
szolgálatra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál.

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

117. Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet?
A halál utáni ítéletet külön ítéletnek nevezzük.

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.

124. Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet?
A világ végén bekövetkező ítéletet utolsó ítéletnek nevezzük.

125. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után?
Az utolsó ítélet után a jók a mennyországba, a gonoszok pedig a kárhozatra jutnak.

200. Hogyan segíti a betegek kenete a szenvedőket?
A betegek kenete úgy segíti a szenvedőket, hogy erőt ad a szenvedésben, megerősít a
kísértések ellen, és felkészít a jó halálra.

201. Milyen hatása van még a betegek kenetének?
A betegek kenete: 1. a halálos bűnöket is eltörli, ha a beteg már gyónni nem tud; 2. a testi
gyógyulást is segítheti, ha az a beteg üdvösségére szolgál.

Imádság
Köszönöm, Jézusom, hogy megismerhettem örömhíredet.
Köszönöm, hogy Isten gyermeke lehetek.
Ígérem, hogy követni akarlak, és ezért mindent megteszek a te kedvedért.
Kérlek, segíts, hogy mindig hűséges legyek hozzád,
hogy szeretetedben napról napra megerősödjek.
Add, hogy minél többen legyünk majd együtt
Mennyei Atyánk örök országában!
Felajánló imádság
Fogadd el Uram egész szabadságomat. Fogadd emlékezőtehetségemet, értelmemet és
egész akaratomat. Amim van és amivel rendelkezem, mind te adtad nekem. Mindezt
visszaadom neked, egészen és mindenestül átadom szent akaratodnak, hogy
rendelkezzél vele. Csak a hozzád való szeretetet és kegyelmet add nekem, és nem
kívánok többé semmi egyebet. Ámen.
Énekeljünk!
Jertek Atyám áldottai, és vegyétek az országot,
mely nektek készíttetet a világ kezdetétől.
- Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az Ő irgalmassága örökkévaló.
- Nyissátok meg az igazság kapuit, belépek és magasztalom az Urat,
Ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta. (ÉE 550.)

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.

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

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

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

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

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.

(Itt gondold meg, mit akarsz tenni Jézusért!)

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. ÍGY KÉSZÜLÜNK A GYÓNÁSRA
A Szentlélek segítségét kérjük
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam,
és őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy
milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra
is készülj fel!)
Megbánjuk bűneinket
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem,
és a bűnt kerülöm.
(Más bánatimát is mondhatsz. Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és így indíts
magadban bánatot.)

LELKITÜKRÖK
A) Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján
1. Isten teremtő, mennyei Atyám. - Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e vele?
Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel tanulásommal?
Szoktam-e rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása.)
2. Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. - Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás)
3. Vasárnap az Úr napja. - Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén?
Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)
4. Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk
nekik, imádkozunk értük. - Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés,
megszomorítás.)
5. Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére. Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz? Segítettem-e nekik? (Csúfolódás,
verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése.)
6. Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. - Ilyen voltam-e
gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés.)
7. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük
meg a magunk és mások tulajdonát. - Vigyáztam-e a magam és mások holmijára?
Adtam-e a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás,
károkozás, kötelességmulasztás, lustaság.)

8. Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről
szeretettel beszéljünk. - Megbízható, őszinte voltam? Megvédtem-e más becsületét?
(Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése.)
9. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. - Örülök-e
annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban.)
10. A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. - Mit teszek Jézus kedvéért?
Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg.)
B) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján
I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!
1. Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e
Istenről?
2.. Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?
3. Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan
viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?
4. Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet?
Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)
II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!
1. Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam-e segíteni, örömet szerezni? Megbízható
vagyok-e?
2. Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak
segíteni? Örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?
3. Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet vállalok-e közmunkát? Igazságos vagyok-e?
Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?
4. Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e
egyházi elöljáróimra?

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

A GYÓNÁS MÓDJA
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2. Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:
Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:
Utoljára gyóntam:...Áldozni szoktam:... Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután el kell
mondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni az esetleges
kérdéseket.) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.
4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk
az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket:
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem,
és a bűnt kerülöm.
5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Ámen.
6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Így válaszolunk: Mert örökké szeret minket.
7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.

III. 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.)

IV. ELSŐÁLDOZÁSI MISÉBEN
A szentbeszéd után megújítjuk a keresztségi fogadást.

Keresztségi fogadás
(Az elsőáldozók hitoktatójuk kérdéseire közösen válaszolnak:)

Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondunk.
Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne
kerüljetek? - Ellene mondunk.
Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? - Ellene mondunk.
Hisztek-e Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hiszünk.
Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától
született, aki kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és visszatért
a mennybe az Atyához? - Hiszünk.
Hisztek-e Istenben, a Szentlélekben, hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a
szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök
életben? - Hiszünk.
Ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban. - Ámen.
Most pedig tegyetek ünnepélyes ígéretet, hogy mindig hitünk tanítása szerint éltek.
Mondjátok utánam:
Uram, Jézusom, - elsőáldozásom napján megígérem neked, hogy:
- minden nap imádkozok,
- vasárnap misére járok, és gyakran áldozok,
- rendszeresen gyónok,
- mindig jó leszek, és másoknak sok örömet szerzek.
Kérlek, segíts, - hogy mindig kedves gyermeke legyek a Mennyei Atyának,
- jó testvére embertársaimnak,
- és eljussak az örök életre. Ámen.
(Ezután hitvallás már nincs, a közös könyörgés következik.)

Közös könyörgés
Testvéreim, most imádkozzunk ezekért az elsőáldozókért, hogy Jézusnak mindig hű
tanítványai legyenek:
1. Add Urunk, hogy mindig tisztaszívűek legyenek, és szeretetedben éljenek!
2. Add Urunk, hogy a gyakori szentáldozás által megerősödjenek az istengyermeki,
kegyelmi életben!
3. Add Urunk, hogy napról napra növekedjenek jóságban, bölcsességben és
kedvességben, előtted és az emberek előtt!"

4. Add Urunk, hogy szüleiknek öröme teljék jóra törekvő, engedelmes életükben!
5. Add Urunk, hogy akik ma együtt eszik az örök élet kenyerét, a mindennapi életben is
megmaradjanak a kölcsönös szeretetben!
6. Áldd meg Uram mindazokat, akik az örök élet kenyeréhez segítették őket!
Mindenható Atyánk! Add, hogy akik ma először részesülnek Szent Fiad áldozati
lakomájában, növekedjenek a kegyelmi életben, és eljussanak az örök élet
boldogságára. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.
Imádság szentáldozás után
Uram, Jézusom, megköszönöm neked, hogy eljöttél hozzám. Itt vagy nálam, és én
boldog vagyok. Mindennél jobban szeretlek téged. Köszönöm jóságodat, köszönöm,
hogy szeretsz.
Megígérem, hogy mindig szeretni foglak. Mindig azt akarom tenni, ami neked tetszik.
Kérlek, segíts, hogy mindig jobb legyek, hogy tanításodat meg tudjam tartani, és hozzád
az örök életre. Kérlek, segítsd és áldd meg hozzátartozóimat, szüleimet, testvéreimet,
barátaimat. Add, hogy mindnyájan eljussunk hozzád a mennybe. Ámen.


AZ ÁLDOZÁSI IMÁDSÁGOKRÓL
Ha figyelmesen veszel részt a szentmisén, ráfigyelsz arra, amit imádkozol és énekelsz, akkor más
áldozás előtti imádságot nem kell végezned. Ha szentmisén kívül áldozol, akkor külön imádsággal
készülj fel.

Imádság szentáldozás előtt
Uram, Jézusom, szentáldozásra készülök. Hiszem, hogy itt vagy a szentostyában. Az
Utolsó Vacsorán, amikor kezedbe vetted a kenyeret, ezt mondtad: Vegyétek és
egyétek, mert ez az én testem, amelyet értetek áldozatul adok. - Uram, te annyi beteget
meggyógyítottál! Remélem, hogy engem is kigyógyítasz gyarlóságaimból és
megerősítesz szeretetedben, amikor a szentáldozásban eljössz hozzám. - Bánom, hogy
tanításodra nem mindig figyeltem, és bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg
nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, a bűnt kerülöm, és mindent megteszek,
hogy hűséges tanítványod legyek. - Szeretlek, Jézusom, mert oly jó és irgalmas vagy
hozzám és minden emberhez. Jöjj, Uram, Jézus, áldj meg látogatásod kegyelmével.
Ámen.
Áldozás előtt közösen elimádkozzuk az Úr imádságát: Mi Atyánk...
majd együtt mondjuk: Uram, nem vagyok méltó...
Áldoztatás után, amikor a pap áldást ad, keresztet vetünk magunkra.
Ezután még magunkban elbeszélgetünk Jézussal.

