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AZ ELSŐÁLDOZÓK HITTANKÖNYVÉNEK HASZNÁLATA AZ ISKOLAI ÉS TEMPLOMI 
OKTATÁSOKON 

A hittankönyv elsősorban a gyermekek számára készült, de feltételez egy szakavatott hitoktatót is, aki 
egyéni munkájával készül fel a könyvben lévő anyag fel dolgozására. Az alábbiakban ehhez a munkához 
kívánunk segítséget nyújtani. 

A különböző körülményeket figyelembe véve 3 fajta tanmenetet ajánlunk. Ebből kell kiválasztani a 
megfelelőt. Ezután a könyv egyes fejezeteihez közlünk rövid óravázlatokat és tudnivalókat. 

A Nevelői cél és az Oktatási cél legyen az alapja az egyes fejezetek feldolgozásának. Ezeket sosem 
szabad szem elől téveszteni. 

A könyvben minden lecke egy színes képpel kezdődik. Ehhez kapcsolódik a Figyelemfelkeltés, melyben 
arra adunk indítást, hogy a hitoktató mivel keltse fel a gyermekek érdeklődését. Ne feledjük, amit a gyermek 
érdeklődéssel hallgat, azt könnyebben megjegyzi. Ezért minden leckét egy élményszerű történettel kell 
kezdeni, melyet úgy válasszunk meg, hogy a lecke anyaga kibontható legyen belőle. 

Az Előterjesztésben a fejezetre épített óra rövid vázlatát adjuk, melyek közül egyes fejezetek több órára is 
eloszthatók. A magyarázatnál is célszerű konkrét, megtörtént vagy kitalált történetet használni, ha az anyag 
természete ezt megkívánja. Jó, ha több apró történetet használunk, s a levont tanulság mindig rövid legyen. A 
cél az, hogy az előterjesztett anyag mondanivalóját a gyermek mindjárt magáévá tegye, magára alkalmazza. 
A magyarázatnál vegyük figyelembe a „Megjegyzések"-ben szereplő szempontokat. 

Az Új fogalmak az oktatói és a nevelői cél érdekében vannak meghatározva: Ezek nem akarnak teljes 
definíciók lenni, hanem továbbépíthető meghatározások melyekből annyit kell a gyermekkel megértetnünk, 
ami az egész anyag megértéséhez szükséges. Ne is akarjunk mindjárt teljes, teológiailag precíz 
meghatározást adni, ne akarjunk kis teológusokat nevelni. A gyermek ebben a korban számtalan új 
fogalommal találkozik. A magyarázatnál mindig a meglévő, ismert fogalmakból, dolgokból induljunk ki. A 
fogalomalkotást segíti a tervszerű visszakérdezés, ami nemcsak magyarázatunk megértésének ellenőrzését 
szolgálja, hanem a fogalom elmélyítését, többoldalú megvilágítását is. Itt jegyezzük meg, hogy a fejezetek 
feldolgozása után közöljük az új fogalmak indexét, tekintve, hogy egyes fogalmak többször is előfordulnak, s 
könnyen megtalálhatók legyenek. 

Az Alkalmazás a nevelői cél kibővítése, amit a magyarázat során figyelembe kell venni. 
A Gyakorlás sokszor túlmutat a leckén, később is vissza kell térni rá. A kijelölt gyakorlás csak minta, a 

hitoktató saját belátása szerint használja fel, illetve cserélje fel, a körülményeket, figyelembe véve. vannak 
olyan gyakorlatok, melyeknek az egész évben visszatérő gyakorlatoknak kell lenni. Ilyenek: az egyéni, saját 
szavainkkal végzett imádság, a lelkiismeretvizsgálat elemei, a kötelességek tudatos teljesítése, az 
engedelmesség, a szentmisén való részvétel, az imakönyvhasználat, az énekek stb. A helyes gyakoroltatáson 
múlik, hogy a tanultak életté válnak-e. 

A Megjegyzések célja az új könyv új szempontjainak ismertetése a leckékkel kapcsolatban. Önmagában 
nem elmagyarázandó anyag, hanem a hitoktatónak 

ad szempontokat munkájához. 
Felhívjuk még a hitoktatók figyelmét arra, hogy fontosabb a megértés és a megvalósítás, mint a helyes 

visszaadás. Tehát ne kívánják, hogy a gyermek végig el tudja mondani a fejezetek anyagát. Elégedjenek meg 
a kérdésekre megfogalmazott válaszok betaníttatásával, a többinek csak megértését kívánják meg. 

 
 

 
 
 

 
 



 

AJÁNLOTT TANMENETEK AZ ELSŐÁLDOZÓK HITTANKÖNYVÉHEZ 
"A” VÁLTOZAT: HETI 1 ÓRA + ELSŐÁLDOZÁSI OKTATÁS. 

1. IX. 1. Ismerkedés 
2.  2. 1. A templom 
3. X. 1. 2. Mennyei Atyánk 
4.  2. 3. A Teremtő 
5:  3. 4. A kegyelmi élet 
6.  4. 5. Az imádság 
7.  5. 6. Isten szent neve 
8. XI. 1. 7. Az Úr napja 
9.  2. 8. A szentek 
10.  3. 9. Az első bűn 
11.  4. 10. Isten irgalmas 
12. XII. 1. 11. Advent 
13.  2. 12. A Megváltó édesanyja 
14.  3. 13. Jézus születésének ünnepe 
15. I. 1. 14. A világ Megváltója 
16.  2. 15. Szüleink 
17.  3. 16. Jézus tanít 
18. II. 1. 17. Légy szemérmes 
19.  2. 18. Dolgozz becsületes 
20.  3. 19. Légy igazmondó 
21.  4. 20. Megbánjuk bűneinket 
22. III. 1. 21. Nagyböjt 
23.  0. 22. Sorsunk a halál után 
24.  2. 23. Az utolsó vacsora 
25.  0. 24. A húsvét titka (I.) 
26.  3. 24. A húsvét titka (II.) 
27.  0. 25. A szentmise 
28.  4. 26. A szentáldozás (I.) 
29.  0. 26. A szentáldozás (II.) 
30.  5. 26. A szentáldozás (III.) 
31.  0. 27. A bűnbocsánat szentsége 
32. IV. 1. 28. Hogyan gyónunk (I.) 
33.  0. 28. Hogyan gyónunk (II.) 
34.  2. 28. Hogyan gyónunk (III.) 
35.  0. Közös próba 
36.  3. 29. Az Egyház 
37. V. 1. 30. A Szentlélek 
38.  2. 31. Jézus újra eljön 
39.  3. Ismétlés, összefoglalás 
40.  4. 32. Így élünk mi keresztények 

 



 

AJÁNLOTT TANMENET: „B” VÁLTOZAT, HETI 2 ÓRÁS OKTATÁSHOZ 
 

1. IX. 1. Ismerkedés 34. II. 1. 17. Légy szemérmes 
2.  2. 1. A templom 35.  2. 18. Dolgozz becsületesen 
3.  3. 2. Mennyei Atyánk 36.  3. 18. Tégy jót 
4.  4. 2. Szeretjük mennyei Atyánkat 37.  4. 19. Légy igazmondó 
5. X. 1 3. A Teremtő 38.  5. Összefoglalás 30. 37. óra 
6.  2. 3. Az angyalok 39.  6. 20. Megbánjuk bűneinket 
7.  3. 4. A kegyelmi élet 40.  7. 20. Lelkiismeretvizsgálat 
8.  4. 4. A Szentháromság 41.  8. 21. Nagyböjt 
9.  5 Összefoglalás 1. - 8. óra 42. III. 1. 22. Sorsunk a halál után 
10.  6. 5. Az imádság 43.  2. Összefoglalás 39. - 42. óra 
11.  7. Imádságaink 44.  3. 23. Az utolsó vacsora 
12.  8. 5. Az első parancsolat 45.  4. 24. A húsvét titka (I.) 
13.  9. 6. Isten szent neve 46.  5. 24. A húsvét titka (II.) 
14.  10. 7. Az Úr napja 47.  6. 25. A szentmise 
15. XI. 1. 8. A szentek 48.  7. 26. A szentáldozás (I.) 
16.  2. 8. Halottaink 49.  8. 26. A szentáldozás (II.) 
17.  3. Összefoglalás 10. 16. ó 50.  9. 27. A bűnbocsánat szentsége 
18.  4. 9. Az első bűn 51. IV. 1. 28. Hogyan gyónunk (I.) 
19.  5. 10. Isten irgalmas 52.  2. 28. Hogyan gyónunk (II.) 
20.  6. (Ismétlés) 53.  3. Összefoglalás 44. - 52. óra 
21.  7. 11. Ádvent 54.  4. Jézus fogadására készülünk 
22.  8. 11. Az ószövetség 55.  5. 29. Az Egyház 
23. XII. 1. 12. A Megváltó édesanyja 56. V. 1. 29. Lelkipásztoraink 
24.  2. 12. Máriát köszöntő imádságunk 57.  2. 30. A Szentlélek. 
25.  3. 13. Jézus születésének ünnepe 58.  3. 31. Jézus újra eljön 
26.  4. (Ismétlés) 59.  4. Összefoglalás 55. - 58. óra 
27.  5. Karácsonyi készület 60.  5. (Ismétlés) 
28. I. 1. 14. A világ Megváltója 61.  6, (Ismétlés) 
29.  2. Összefoglalás 18. - 28. óra 62.  7. 32. Így élünk mi keresztények 
30.  3. 15. Szüleink     
31.  4. 15. Nevelőink     
32.  5. 16. Jézus tanít     
33..  6. 16. Felebarátaink     

 
 
 
 
 

AJÁNLOTT TANMENET: „C” VÁLTOZAT: OKTATÁS. 
1. Mennyei Atyánk szeret minket. 1. - 4.. 
2. Mi is szerethetjük mennyei Atyánkat. 5. - 8. 
3. Isten irgalmas szeretete. 9. - 10. 
4. Mennyei Atyánk a Fiúistent küldte hozzánk. 11. - 14. 
5. Jézus Isten parancsaira tanít minket. 15. - 19. 
6. Jézus mindenkit meghívott az örök életre. 20. - 22. 
7. Ismétlés. 1 - 22. 
8. Az utolsó vacsora. 23. 
9. A húsvét titka. 24. 
10. A szentmise, 25. 
11. A szentáldozás. (I.) 26. 
12. A szentáldozás. (II.) 26. 
13. A bűnbocsánat szentsége. 27. 
14. Hogyan gyónunk. (I.) 28. 
15. Hogyan gyónunk. (II.) 28. 
16. Jézus újra eljön értünk. 29. - 32. 

 
 



 

MEGJEGYZÉSEK AZ AJÁNLOTT TANMENETEKHEZ. 
A tanmenetek jól tükrözik az Elsőáldozók Hittankönyvének oktatási célját: megtanítani mindazt a 

gyermeknek, amire az Istennel való személyes kapcsolatában ebben a korban szüksége van. A könyv nevelői 
célja pedig ennek a személyes kapcsolatnak kialakítása. Ez a személyes kapcsolat akkor alakul ki, ha 
megtanítjuk a gyermeket a helyes imádságra, a szentmisén való aktív részvételre, a mindennapi tudatos 
jócselekedetekre, a jó gyónásra és a gyakori szentáldozásra, illetve mindezeknek a gyermek korában elérhető 
fokára. Ezért ismételten kell hangsúlyozni, hogy nem a tárgyi tudás a fontos, hanem a keresztény élet, a 
személyes kapcsolat kialakítása Istennel. 

Az „A” változat templomi oktatást tart szem előtt, heti egy oktatási órával és az elsőáldozási előkészítő idő + 
(C) óráival. Természetesen ugyanezt a tanmenetet kell használni iskolai oktatás esetén is, ha az 
elsőáldozásra készülő gyermekeket más gyermekekkel egy csoportban kell oktatni. Ebben az esetben ugyanis 
a heti két óra közül az egyiket az elsőáldozókra kell fordítani, s a másikat a többire. Így eredményesebb 
munkát tudunk végezni, s a gyermekeket a heti másik óráról elengedhetjük, Ez a tanmenet az új anyag 
szempontjából a közvetlen elsőáldozási előkészítő 16 órából 7 órát vesz igénybe. A maradék 9 órát teljes 
egészében próbákra és gyakorlati oktatásokra fordítsuk. Természetes, hogy a hitoktató az ajánlott tanmenetet 
minden évben az adott lehetőségekhez alkalmazza. A tanmenet az elsőáldozást április közepére ütemezi be, 
Ez után még több órát tartunk, új anyaggal, de ezek az órák szolgálják az áldozással kapcsolatos tudnivalók 
elmélyítését is. 

A „B” változat heti két órában, kizárólag elsőáldozókat magában foglaló csoport oktatása esetén 
alkalmazható. Ez a tanmenet mint maximumot 62 órát vesz figyelembe, de a - jellel összekötött órák szükség 
esetén összevonhatók, a ( ) jellel jelölt ismétlőórák pedig elhagyhatók. Így szükség esetén 46 órára is 
összevonható az anyag. Ez a tanmenet a közvetlen előkészítő oktatásra új anyagot nem ír elő, azokat teljes 
egészében próbákra és gyakorlati foglalkozásokra fordítsuk. Az elsőáldozást április közepén tartjuk, utána 
tovább folyik a tanulás, új anyaggal és természetesen az áldozási tudnivalók elmélyítésével. 

A „C” változat végső szükség esetére készült. Tanyai iskolában, ahol nincs templom, nincs templomi 
oktatásra lehetőség. Még ilyen helyzetben is szinte reménytelen vállalkozás ugyanazt az eredményt elérni, 
mint az egész évre kiterjedő oktatás esetén. Ebben a helyzetben egyetlen kedvező körülmény, hogy ilyen 
helyen legfeljebb 45 gyermek oktatásáról van szó, s ezekkel egy órán talán sokkal nagyobb anyag végezhető 
el, mint 3040 főt magában foglaló csoport esetén. Ilyen nagy csoporttal e változat szerint tanítani, s 
megelégedni 16 oktatással, súlyos lelkipásztori felelőtlenség lenne, Ahol ugyanis ennyi gyermek van, ott 
mindenképpen megvan az egész évi oktatás lehetősége a templomban, aminek elhagyása súlyos mulasztás. 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

1. A TEMPLOM 
Nevelői cél: 

Mindig örömmel megyek a · templomba. 
Oktatási cél: 

Közös otthonunk a templom. 
Figyelemfelkeltés: 

Már mindnyájan jártatok templomban. Én nem emlékszem rá, hogy mikor voltam először templomban, mert 
kicsiny koromtól fogva szüleimmel együtt jártam, és még akkor sem akartam otthon maradni, ha beteg voltam. 
Ezért csodálkoztam annyira, amikor megtudtam, hogy vannak, akik nem járnak templomba, vagy csak azért 
mennek, mert otthonról elküldik őket. 
Előterjesztés: 

1. A templom Isten háza. 
2. A templomban Jézus vár minket. 
3. Jézus minket is tanít. 
4. Jézus munkatársai a papok. 
5. Ebben az évben lesztek elsőáldozók. 
6. Aki szereti Jézust, örömmel jön a templomba. 
7. A templomban Isten gyermekei találkoznak. 

Új fogalmak: 
Jézus - Úr Jézus - Jézus Krisztus: Akit a mennyei Atya küldött, hogy megtanítson jónak lenni. Nem kis Jézus, 

sem Jézuska, csak ha az ő születéséről vagy gyermekkoráról beszélünk. 
Isten - Mennyei Atyánk. (A következő lecke tárgya. ) 
Isten gyermekéi: azok az emberek, akik szeretik Jézust, akik jók akarnak lenni. 
Papok: Jézus munkatársai, akik Jézus megbízásából tanítanak, miséznek stb. 
Szentmise: az (a cselekmény) amikor a pap ünnepi ruhában imádkozik, tanít minket a szószékről, és 

átváltoztatja az oltáron a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé. 
Szentségház - oltárszekrény: ott van Jézus a kehelyben, a szentostyában. Az ostya vékony fehér kenyér. 
Örökmécs: piros lámpácska, mely jelzi, hogy Jézus ott van a szentségházban. 
Szentáldozás: Jézus hozzánk jön, magunkhoz vesszük a kenyér színében. 
Alkalmazás: 

Örömmel jövünk a templomba, mert szeretjük Jézust. Ez látszik meg fegyelmezett magatartásunkon, azon, 
hogy figyelünk, szépen énekelünk és mondjuk a közös imádságokat. 
Gyakorlás: 

Hogyan kell szépen összetenni a kezünket, amikor imádkozunk. Ez azt jelzi, hogy csak Jézusra figyelünk. 
Természetesen e nélkül is imádkozhatunk, különösen akkor, ha csak gondolatban szólunk a mennyei 
Atyához. 

Hogyan kell szépen térdet hajtani. A térdhajtással Jézust köszöntjük. 
Megjegyzések: 

A lecke célja, hogy megszerettesse az eddig idegen környezetnek számító templomot a gyermekkel. A 
templom Isten háza, én Isten gyermeke vagyok, a templom tehát az én otthonom is. Örömmel megyek haza, 
mert otthon azok várnak, akik szeretnek. Örömmel megyek a templomba, mert ott Jézus vár, aki mindenkinél 
jobban szeret. Jó együtt lenni azokkal, akik szeretik egymást. A templomban azokkal vagyok együtt, akik a jó 
Isten gyermekei és így szeretik egymást. A hitoktatónak élményszerűen kell átadnia a gyermeknek a templom 
iránt érzett szeretetét. Jézusnak a gyermekek iránti szeretetét a gyermeknek Jézus munkatársai által kell 
megtapasztalnia. 

A templom a jóság iskolája is. Isten, a mi Atyánk, aki az egész világot teremtette, aki minket teremtett, tudja 
mi jó nekünk. Jézus, az Isten Fia, aki eljött közénk, elmondta és megmutatta, hogyan kell jónak lenni. Ezért 
tanulunk tőle. 

Már az első oktatások alkalmával tudatosítanunk kell a gyermekben, hogy elsőáldozásra készül. Ezért 
tanulunk, ezért gyakoroljuk magunkat, hogy mindig jobbak legyünk. Milyen jó lesz, ha már mi is áldozhatunk 
minden szentmisén. Nem az első áldozásra, az ünnepre, hanem a gyakori áldozásra készítjük őket elő. 

    



2. MENNYEI ATYÁNK 
Nevelői cél: 

Szeretem mennyei Atyámat. 
Oktatási cél: 

Isten mennyei Atyám. 
Figyelemfelkeltés: 

Mindenki szereti édesapját, édesanyját. Misiék nagyon szerették édesapjukat és édesanyjukat, mert 
érezték, hogy szüleik mennyire szeretik őket, mennyi áldozatot vállalnak értük. Amikor édesapjuk hazajön, 
még a játékot is félbehagyva szaladnak hozzá. Ők nem is tudják megérteni, hogy van olyan gyerek, aki nem 
szereti szüleit. 
Előterjesztés: 

1. Mennyei Atyánk is van. 
2. Isten mindig mindenütt jelen van. 
3. Mennyei Atyánk mindenkinél jobban szeret minket. 
4. A mennyei Atyát Jézus szerette a legjobban. 
5. Mi is szeretjük mennyei Atyánkat. 

Új fogalmak: 
Mennyei Atya: aki mindenkinél jobban szeret minket, tőle kapunk minden jót. 
Gondot visel: gondol arra, hogy mindene meglegyen, amire szüksége van. 
Szeretet: kedvében jár valakinek, jó hozzá, jót akar neki, viszonozza jóságát. 
Testlélek: az állatoknak csak teste van, az embereknek lelke is van, ezért tudunk gondolkodni, okoskodni, 

szeretni, áldozatot vállalni. Értelmünk és akaratunk nem látható, de már a kisgyermeknél is felismerhető: pl. 
mesét hallgat, beveszi a keserű orvosságot stb. 

Isten lélek: nincs teste, nem foglal el helyet, nincs helyhez és időhöz kötve, de mindent tud és szeret. 
Jelen van: a testi jelenlét, helyet foglalunk, 
 lelki jelenlét: ahol teszünk valamit. 
Isten egyszülött Fia: Jézust szoktuk néha így nevezni. 
Alkalmazás: 

A mennyei Atya mindig szeret minket, szeretettel nézi, hogyan játszunk, tanulunk, segítünk stb. Ő 
mindenütt lát minket, még gondolatainkat is ismeri. 

Én is gyakran gondolok mennyei Atyámra, s azzal mutatom meg; hogy szeretem, hogy jó vagyok: 
engedelmeskedem szüleimnek, segítek nekik, mindenkinek igyekszem örömet szerezni. 
Gyakorlás: 

Mondjunk példákat, hogyan tudunk másoknak örömet szerezni, s a gyerekek is mondjanak rá példákat. Sok 
ötletet adhatnak egymásnak. Szólítsuk fel őket, hogy mindig legyenek jók, és ezentúl tudatosan is tegyenek 
minden nap valami jót, szerezzenek örömet másoknak. A következő alkalommal kérdezzük meg, hogy 
megpróbálták-e, és hogy érdemes volt-e. 

Örülünk, ha szüleink megjutalmaznak jóságunkért, de amit ők nem láttak, a mennyei Atya azért is 
megjutalmaz minket. Ő úgy veszi, hogy neki tettük azt, amit az embereknek teszünk. 

Mondják el a gyerekek, hogy mit tudnak Istenről, a mennyei Atyáról. Téves fogalmaikat így kijavíthatjuk. 
Megjegyzések: 

A legtöbb gyermeknek téves istenfogalma van. 
A „jó Istenke” mumus, aki megbüntet, ha nem vagyunk jók, olyan, mint a boltos, aki ad, ha mi is adunk stb. 

Ez nem lehet alapja a mennyei Atyával való személyes kapcsolatnak. A mennyei Atya Valaki, aki még 
édesapámnál és édesanyámnál is jobban szeret. Neki köszönöm, hogy szüleim szeretnek. Erről a Valakiről 
tudunk meg egyre többet Jézustól. 

A lecke leglényegesebb célja, hogy úgy ismerje meg a mennyei Atyát a gyermek, hogy önkéntelenül is 
szeresse. A mennyei Atya tettekkel mutatja meg, hogy szeret minket: jót tesz velünk, gondunkat viseli: vannak 
szüleim, szeretettel figyel stb. 

A szeretetre szeretettel válaszolunk, jósággal, jótettekkel. Meg kell tanítanunk a gyermeket arra, hogy 
tudatosan tegye, a jót, hogy kedves gyermeke legyen a mennyei Atyának is, úgy mint szüleinek. Nem 
„erénygyakorlatra” van szükség, hanem arra, hogy megtanulja, milyen jó jónak lenni, másoknak örömet 
szerezni. Ahogy szüleim örülnek, ha örömet szereztem testvéreimnek, úgy örül a mennyei Atya is, ha az ő 
kedvéért másokkal jót teszek, másoknak örömet szerzek. 

    



 

3. A TEREMTŐ 
Nevelői cél: 

Mennyei Atyám, legyen meg a te akaratod. 
Oktatási cél: 

Isten a világ teremtő ura. 
Figyelemfelkeltés: 

Bizonyára mindnyájan láttatok már a TV-ben űrhajósokat, űrhajót. Milyen nagy izgalom volt, amikor az első 
űrhajósok a Holdra mentek, milyen nagy sikere volt az emberi tudománynak. S ezek az első űrhajósok; első 
üzenetként a Hold térségéből, a teremtés könyvének első sorait olvasták: kezdetben teremtette Isten a 
mennyet és a földet. 
Előterjesztés: 

1. Mi mindent tudnak az emberek csinálni. 
2. A világot Isten teremtette. 
3. Az emberi alkotás és a teremtés összehasonlítása. 
4. Isten az egész világ ura és gondviselője. 
5. Isten szeretetének egyik jele: mennyei Atyánk nekünk ad 
6. Isten angyalokat is teremtett. 

Új fogalmak: 
Anyag - szerszám - munka: amiből, valamivel és ahogyan az emberek csinálnak valamit. 
Világ: minden, amit látunk, tapasztalunk. 
Teremteni: úgy csinálni valamit, hogy nem kell hozzá sem anyag, sem szerszám, sem munka. Erre csak Isten 

képes, mi még elképzelni sem tudjuk. Mindenható: mindent megtehet, amit akar és jónak lát, 
(értelmetlenséget, rosszat nem akar). 

Világ ura: akinek minden engedelmeskedik. 
Törvény: előírás, rend, aminek engedelmeskedni kell mindennek és mindenkinek. 
Kormányoz: irányit, vezet, rendet tart, valamilyen eszközzel pl. kormány, gyeplő, szó, törvény. 
Övé az egész világ: szabadon rendelkezik vele, senki nem szólhat bele. 
Uralkodunk felette: úgy irányítsuk értelmünk és akaratunk segítségével, hogy hasznunkra fordítsuk. 
Angyalok: értelmes személyek, akik Istennek szolgálnak. 
Gonoszlelkek: olyan angyalok, akik, nem engedelmeskedtek Istennek. Ördögöknek is szoktuk nevezni őket. 
Személy: olyan valaki, akinek értelme és akarata van, aki tud okosan cselekedni. 
Alkalmazás: 

Gyakran megköszönöm a mennyei Atya gondviselő jóságát, különösen akkor, ha valami öröm ér. Én is a 
mennyei Atya akaratát akarom teljesíteni egész életemmel, tanulással, engedelmességgel, szeretettel. 
Gyakorlás: 

Mondassuk el a gyerekekkel, mi mindent köszönhetünk a mennyei Atya jóságának, miből ismerhetjük meg 
a mennyei Atya csodálatos nagyságát, bölcsességét és hatalmát, hogyan teljesítik az emberek a mennyei 
Atya akaratát. 
Megjegyzések: 

Isten tevékenységét nem ismerjük, elképzelni sem tudjuk. nem voltunk ott, csak alkotásait ismerjük, s 
következtetünk az Alkotó képességeire. Hogyan készül az űrhajó, sem a tervezését, sem elkészítését nem 
értjük, még elképzelni sem tudjuk, csak a szakértők. Mégis megcsodáljuk rendkívüli teljesítményét. Még 
inkább megcsodáljuk Isten teremtett világát. 

Vigyázzunk a szóhasználatra: Isten teremtette az egész világot, ő akarta, hogy legyen: hegy, völgy, állat, 
növény stb. Amikor az egészről beszélünk, akkor mondjuk, hogy Ó teremtette, amikor részletezzük, akkor 
mondjuk, hogy Ő akarta, hogy legyen. Ez a szóhasználat összeegyeztethető a fejlődéselmélettel, s ha a 
gyermek így tanulja meg, a fejlődéselmélet nem fogja hitét veszélyeztetni. Tehát Isten teremtette a világot, ő 
adott törvényt az anyagnak, s az úgy fejlődik, hogy minden létrejöjjön, amit Isten akart. A világban lévő rend 
Isten akaratának érvényesülése, Ezt még a felnőtteknek is magyarázni kell, akik közül sokan tévesen azt 
gondolják, hogy a fejlődéselmélet nem egyeztethető össze a teremtéssel. 

Az ember teremtését nem hangsúlyozzuk ki, az ember beletartozik az egész világba. Ugyanakkor ki kell 
emelni, hogy az ember értelmével és akaratával tud úrrá lenni a világon Isten parancsa szerint. Az ember tud 
alkotni, jót tenni, ebben is hasonlít Istenre, s ez különbözteti meg az állatoktól. Amikor a tudósok a természet 
titkait kutatják, és a technika úrrá lesz a természet erőin, Isten parancsát teljesítik, akaratlanul is. Nekünk el 
kell ismernünk Istentől való függésünket, öntudatosan kell az ő akaratát megvalósítanunk. 

A gondviselő Isten jóságát ismerjük meg a teremtett világ szépségeiben, minden természetes örömünkben. 
Ez is motívuma mennyei Atyánk iránti szeretetünknek. 

Az angyalokról csak annyit kell elmondanunk, amennyi üdvtörténeti szerepük megértéséhez szükséges: ők 
is a mennyei Atya szolgái. Mivel tevékenységüket 



megtapasztalni nem tudjuk, céltalan, sőt apologetikai szempontból egyenesen káros, azt naiv történetekkel 
illusztrálni. Ezért is használtuk az „értelmes személyek” kifejezést a „lelkek” helyett. Személyek, akiket 
közelebbről nem ismerünk, mert egy általunk meg nem tapasztalható világhoz tartoznak. Rendszerint 
szárnyas emberekként ábrázoljuk őket, mert nekik is van lelkük, ebben hasonlítanak hozzánk, s így jelentek 
meg, amikor Isten követeiként jöttek. A szárny annak jele, hogy ők nem emberek, nincsenek az anyagi 
világhoz kötve. 

    

 

4. A KEGYELMI ÉLET 
Nevelői cél: 

Isten gyermeke vagyok. 
Oktatási cél: 

A mennyei Atya gyermekévé fogad minket. 
Figyelemfelkeltés: 

Láttatok már keresztelést? Mi történik ott? Misi szülei örökbe fogadták Pityut, akinek szülei meghaltak. 
Ezentúl ugyanúgy bánnak vele mint Misivel, szeretettel gondoskodnak róla, részt kap életükből. Pityu Misi 
példájából tanulja meg, hogyan lehet szüleinek kedves gyermeke. 
Előterjesztés: 

1. A kegyelmi élet 
2. Amikor megkereszteltek, Isten gyermeke lettem. 
3. Jézus Isten gyermekeinek példaképe. 
4. A megkezdett örök élet: 
5. Az egy Isten három személy. 

Új fogalmak: 
Gyermekké fogadás: saját gyermekének tekinti, részt ad életéből, örökösévé tesz, vállalja, hogy szülőként 

gondoskodik róla. 
Élet: (körülírás) testi élet: mozgunk, lélegzünk, eszünk stb. 
 szellemi élet: gondolkodunk, akarunk, 
 földi élet: szüleim szeretnek, részese vagyok az ő életüknek, gondoskodnak rólam, még külsőleg is 

hasonlítok rájuk, én is szeretem őket, megteszem, amit akarnak, kedvükben járok, beszélgetek velük 
 kegyelmi élet: Isten gyermekévé fogad, részt ad életéből, szeretetével tölt el, gondoskodik rólam, hasonlóvá 

leszek hozzá, úgy élek, mint Jézus, szeretem mennyei Atyámat, megteszem akaratát, kedvében járok, 
beszélgetek vele. 

Örök élet: vég nélküli boldog élet Jézussal, a mennyei Atya szeretetében, a földi élet után, a másvilágon. 
Megszentelő kegyelem: Isten szeretete bennünk, a kegyelmi élet. 
Keresztelés: ezzel a jellel (szertartással) fogad Isten gyermekévé. 
Isten gyermeke: akit a keresztség által a mennyei Atya gyermekévé fogadott, aki szereti Jézust, követi 

példáját. 
Isten Fia - Fiúisten: Jézus, a második isteni személy, aki úgy hasonlít az Atyára, mint fiú az apára, az Atya 

megvalósult Gondolata, Igéje. (Csak a neve fiú, mert se nem fiú, se nem lány, hisz nincs teste, Ő Isten. 
Jézus, az emberré lett Isten, férfitestet vett magára. Erről a 12. - 14. leckékben lesz szó.) 

Hinni: elfogadom igaznak, amit Jézus tanít. 
Szentlélek: a harmadik isteni személy, az Atya és a Fiú megvalósult, élő szeretete. 
Szentháromság: a háromszemélyű egy Isten neve. 
Alkalmazás: 

Isten gyermeke vagyok, kegyelmi életet élek: szeretem mennyei Atyámat, ezért teljesítem kötelességeimet, 
és igyekszem másoknak is minél több örömet szerezni. Megfigyelem Jézus tanítását, hogy követni tudjam 
példáját. Boldog vagyok, hogy Isten gyermeke lehetek. 
Gyakorlás: 

Kérdezzétek meg és jegyezzétek meg, hogy mikor és hol kereszteltek meg. 
Mutassuk meg és gyakoroljuk a szép keresztvetést. 
Tanuljuk meg a Szentháromságot dicsőítő imádságot. Mondjuk el, miért jó Isten gyermekének lenni. 



Megjegyzések: 
Ez a lecke az egyik leglényegesebb az egész évben. A vallásosság, a kegyelmi élet nem egy-egy 

jócselekedet, vagy vallásos cselekmény. Isten gyermekének minden cselekedetét Isten szeretete vezérli, ezért 
teljesíti becsülettel kötelességeit, ezért szerez örömet másoknak. Ehhez ad erőt az Istennel való személyes 
kapcsolat, az imádság, a szentmisén való részvétel, ami a szentáldozással lesz tökéletessé, az Úr Jézushoz 
való tudatos hasonulás, melyhez a lelkiismeretvizsgálat és majd a szentgyónás segíti. A kegyelmi életet, a 
gyermekké fogadást érthető példákkal, hasonlatokkal (pl. árva gyermek örökbefogadása, sorsa az 
örökbefogadás előtt és után) kell megmagyarázni. 

A keresztség magyarázatánál csak magát a lényeget vegyük figyelembe, a kísérő szertartásokba ne 
mélyedjünk el. A vízzel való leöntést a testi tisztulás analógiájával magyarázzuk. 

Jézus emberré lett, hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk, hogy az ő példájából tanuljuk meg, hogyan kell 
élnie Isten gyermekének. Ezért figyeljük tanítását, követjük példáját, és kérjük segítségét. 

Aki szeretetben él, az boldog. Isten szeretetében élek, és ezt a boldog életet fogom folytatni földi életem 
után a mennyben. Mennyei Atyánk hazavár, de csak az juthat el hozzá, aki megtanult itt a földön szeretetben 
élni. 

A Szentháromság titkát nem kell sokat nagyaráznunk, inkább csak a helyes szóhasználatra tanítsuk meg 
őket. Szent Ágoston ismert példájára hivatkozva mondjuk el, hogy a végtelen Istent értelmünkkel fel nem 
foghatjuk, élete Atyánk legbensőbb titka. Mégis hisszük, elfogadjuk, mert Jézus tanított meg rá. Az elméletnél 
azonban lényegesebb a gyakorlat, a Szentháromsággal való személyes kapcsolat. Ezért beszélünk Isten 
helyett inkább a Mennyei Atyáról és Jézusról és majd később a bennünk lakó Szentlélekről, mert ez 
konkrétabb megfogalmazás és szeretettel teljesebb, mint a rideg istenfogalom. 

    

 

5. AZ IMÁDSÁG 
Nevelői cél: 

Mindig örömmel imádkozom. 
Oktatási cél: 

Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk. 
Figyelemfelkeltés: 

Szoktatok otthon közösen imádkozni? 
Misiék esténként elbeszélgettek édesapjukkal. Ő tanította meg őket arra, hogy a mennyei Atyával is kell 

beszélgetni, s azt is megtanította nekik, hogy mikor hogyan beszélgethetnek vele. Esténként pedig mindig 
közösen imádkoztak. 
Előterjesztés: 

1. Akiket szeretünk, azokkal szívesen elbeszélgetünk. 
2. Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk, ő is szól hozzánk. 
3. Mennyei Atyánk várja, hogy .beszélgessünk vele. Mikor? 
4. Sokféle imádság van. 
5. Jézus tanít minket imádkozni, ő velünk imádkozik 
6. Isten első parancsolata. 
7. Örömmel szolgálok Istennek. (Hittantanulás. ) 

Új fogalmak: 
Istennel beszélünk, mi is szólunk, g is szól. Mi szólunk Istenhez: gondolattal, szóval. énekszóval, cselekedettel 

(pl. térdhajtás). 
Isten szól hozzánk: eszünkbe juttatja amit akar, lelkiismerettel, a Szentírás szavaival, szolgái szavaival. 
Istent imádjuk: mennyei Atyánkat tartjuk a világ urának, a mi gondviselőnknek, akitől minden jót kapunk, ezért 

tőle kérünk, és neki köszönünk meg mindent. 
Szolgálok: annak akaratát teljesítem, akinek szolgálok; engedelmeskedem parancsainak, azt teszem, ami neki 

kedves. 
Alkalmazás: 

Szeretem mennyei Atyámat; nem leszek néma gyermeke, mindig szívesen beszélgetek vele, reggel, este 
és napközben is. Ezentúl tudatosan keresem az alkalmat, hogy megmutassam mennyei Atyámnak, hogy 
szeretem és örömmel szolgálok neki. Engedelmeskedem parancsolatainak. kedves gyermeke akarok lenni. 
Szívesen tanulom a hittant. 



Gyakorlás: 
Ahogyan a beszédet a gyermek szüleitől tanulja, gyakorlással, ugyanúgy gyakorlással kell megtanulnia a 

mennyei Atyával való beszélgetést is. Először példaként rövid röpimákat mondjon, hogy a gyerekek lássák, 
hogy hogyan is lehet szólni a mennyei Atyához. Néhány ilyen példa után szólítsa fel őket, hogy ők is 
próbáljanak hasonlóképpen szólni a mennyei Atyához. Így egymástól is tanulnak. Sok bátorításra, biztatásra 
van szükségük, s az egész év folyamán legyen gondja a hitoktatónak arra, hogy gyakorolják a saját szavaikkal 
való imádkozást. 

Amikor már kialakult a gyermekeknek a készsége, hogy saját szavaikkal szóljanak a mennyei Atyához, 
tanítsák meg őket arra, hogy ők is figyeljenek a mennyei Atya szavára: az elhangzott röpima után tartsunk 
rövid csendet. Ezután kerülhet sor az alapvető imádságok megtanulására, úgy, hogy elmagyarázzuk az 
imádság szövegét, és csak utána taníttatjuk meg velük. Ha pedig m: jól tudják az imádságot, akkor az 
imádság szavainak kicserélésével segíthetjük az imádság jobb megértését, a figyelmes imádságot. 

Az imádságra tanításnak még más gyakorlatai is vannak. A hitoktató kérdéseket tesz fel, s a gyerekek 
magukban válaszolnak a kérdésekre a mennyei Atyának. A hitoktató szóban felvázol egy helyzetet, s 
megkérdezi, hogy ilyen helyzetben mit mondanának Jézusnak, a mennyei Atyának. Ez a felvázolt helyzet 
lehet a gyermek életébe illő helyzet, vagy az Úr Jézus életéből, az evangéliumokból ki. ragadott kép is. 

Az énekek tanulásánál is fontos, hogy az énekszövegeket megmagyarázzuk. Kérdezzük vissza, hogy 
megértették-e magyarázatunkat, s azt is kérdezzük meg gyakran, van-e valami, amit az énekben vagy az 
imádságban nem értenek. 
Megjegyzések: 

Ez a lecke akkor éri el célját, ha a gyermek magáévá teszi a kegyelmi élet egyik alapját: milyen öröm, hogy 
mennyei Atyámmal beszélgethetek. Ennek feltétele, hogy az imádság élmény és ne teher legyen számára. 
Ne. azért imádkozunk mert kötelező, hanem azért, mert szeretjük mennyei Atyánkat. Ezt látták meg Jézuson 
az apostolok, ezért kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni. Az apostolok, akik nyilvánvalóan imádkoztak már 
azelőtt is, Jézustól azt tanulták, hogy akkor lesz az számukra élmény, ha úgy szólnak imádságban a mennyei 
Atyához, mint a gyermek édesapjához, Ezt kell tőlünk megtanulnia a gyermeknek is. 

Súlyos hiba, ha valaki túlzásaival unalmassá teszi, megutáltatja a gyermekkel az imádságot. Ezért még a 
hagyományos imádságokat sem .szabad erőltetni. Az étkezés előtti és utáni imádságot például csak 
ünnepélyes étkezéseknél (vasárnapi ebéd, vendégség stb. ) ajánljuk. A mai időben divatos összevissza 
étkezéseknél nincs szükség ünnepélyes imára, elég egy gondolatban végzett fohász. A harangozásra végzett 
Úrangyalát sem szabad erőltetni, mert a gyermek számára hosszú, s csak azért, hogy el legyen mondva, nem 
szabad rászoktatnunk a gyermeket a gépiesen elvégzett imára. Ezek egyáltalán nem kötelezőek, nem szabad 
tehát így feltüntetni őket, mert csak felesleges lelkiismereti problémákat idézünk elő vele. Ez vonatkozik a 
templom előtti keresztvetésre is. Jobb, ha a keresztvetés helyett csak egy fohásszal köszönti Jézust. 

Vigyáznunk kell a közismert imaszövegekre. Helytelen, ha legszentebb imádságainkat „töltelék imáknak” 
használjuk, azaz azért ismételgetjük őket, hogy imádságban töltsük az időt. Quotidiana vilescunt. A Miatyánk 
és Üdvözlégy nem mindenre ráhúzható generálszövegek. A Miatyánk legszebb helye a szentmisében van, 
azon kívül csak egy-egy alkalommal végezzük. A különféle szándékokra végzett imákhoz keressünk, vagy 
készítsünk megfelelő könyörgést és fohászt, vagy kiválaszthatunk egy megfelelő zsoltárrészletet. Így érjük el, 
hogy az imádságról alkotott fogalma a gyermeknek nem néhány ismert szöveg gépies elmondását, hanem a 
mennyei Atyával való örömteli beszélgetést fogja jelenteni. 

Az imádság párbeszéd. Én szólok Istenhez és Isten szól hozzám. A gyermeknek is meg kell tanulnia, hogy 
meghallja Isten szavát, ne csak ő beszéljen. Isten pedig úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja, amit akar. 
Ezért kell lassan, odafigyelve szólnunk Istenhez, s közben csendben hallgatni. Amikor a különféle 
imádságokról van szó: ének, közös ima, könyvből olvasott ima stb. akkor külön ki kell hangsúlyozni, hogy 
ezeknek csak úgy van értékük, na odafigyelve, úgy mondjuk, mint saját mondanivalónkat. Ezért kell 
megtanulni gondolkodva, saját szavainkkal imádkozni, ezért kell figyelmesen elmagyarázni, és végigimádkozni 

a legismertebb szövegimákat is. 
Hogy mikor imádkozzunk, erre nincs előírás, csak tanács a reggeli és az esti ima. Ha megtanult a gyermek 

Istennel beszélni, és megmagyaráztuk, hogy mi a reggeli és az esti ima jelentősége, akkor megérti annak 
szükségességét, s megérti, hogy miért sürgetjük a rendszeres imádkozást. Ez vonatkozik a napközi röpimákra 
is. 

Egyedül Istent imádjuk, de imádságos szóval szólhatunk Isten barátaihoz, a szentekhez is, elsősorban a 
Szűzanyához, kérve őket, hogy ők is velünk imádkozzanak. 

Amikor Isten szolgálatáról beszélünk, ki kell hangsúlyozni, hogy szeretetből szolgálunk és nem érdekből, 
sem félelemből. Istennek szolgálni, ez nekünk a legjobb élet. Ezért teljesítjük szívesen kötelességeinket, ezért 
tanuljuk örömmel a hittant. Istennek szolgálni kitüntetés, ezért büszke vagyok arra, hogy Isten gyermeke 
vagyok, és szolgálhatok mennyei Atyámnak. Erre az öntudatra már ebben a korban szüksége van a 
gyermeknek. 



    

 

6. ISTEN SZENT NEVE 
Nevelői cél: 

Mennyei Atyámról szeretettel beszélek. 
Oktatási cél: 

Isten neve szent. 
Figyelemfelkeltés: 

(Jézus a kereszten. ) Miért bántod? 
Amikor Jézust keresztre feszítették, két gonosztevőt is megfeszítettek vele. Az egyik káromolta Jézust, a 

másik azonban figyelmeztette: miért bántod, nézd ő ártatlanul, szótlanul szenved, mi azonban gonoszságunk 
méltó büntetését viseljük. 
Előterjesztés: 

1 . Jézus mindig tisztelettel és szeretettel beszélt a mennyei Atyáról. 
2. Mi is tisztelettel és szeretettel beszélünk arról, aki szeretünk 
3. Isten második parancsolata. 
4. Ne káromkodj, ne átkozódj. 
5. Az eskü. 

Új fogalmak: 
Káromkodás: Istennek, szenteknek, szent dolgoknak gyalázása. 
Átkozódás: Istentől rosszat kérni. 
Eskü: amikor Istennel bizonyítjuk alításunk igazságát. 
Szent: Isten barátja, aki Isten kedvéért szereti a jót és utálja a rosszat, (személy jelzője); Isten tiszteletére 

lefoglalt tárgy, aminek semmi köze sincs a rosszhoz, a bűnhöz, (dolog jelzője). 
Alkalmazás: 

Istent dicsérő imádságos szavaim akkor őszinték, ha egész életem is Isten dicsőségét szolgálja. Ezért 
vigyázok, hogy ne adjak okot másnak Isten neve káromlására. 

Isten iránti szeretetből türelemmel viselek el minden bajt, kellemetlenséget: Sohasem káromkodom, 
átkozódom, szitkozódom, zúgolódok, még véletlenül sem. 
Gyakorlás: 

Gyakran áldom magamban Isten szent nevét, megköszönöm jóságát. Elmondom neki, mennyire szeretem, 
különösen akkor, ha azt látom, hogy mások megbántják. 
Megjegyzések: 

Ennek a leckének célja, hogy elmélyítse a mennyei Atya iránti szeretetünket, hogy megtanuljuk, hogyan kell 
róla és az ő dolgairól rendesen beszélni. Ezt azért kell már ebben a korban is hangsúlyozni, mert a gyermekek 
könnyen eltanulják a rossz szokást, ami sajnos őket is körülveszi. Ez ellen már nekik is tudatosan kell 
küzdeniük. A negatívumokat nem kell túlságosan részletezni, de hangsúlyozni kell, hogy aki igazán szereti a 
mennyei Atyát, az még véletlenül sem beszél úgy. Ha pedig már ez a rossz szokása lenne, mielőbb szokjon le 
róla, esetleg úgy, hogy egy ártatlan kifejezésre szoktatja rá magát, hogy azzal vezesse le indulatát. 

A második parancs lényege, hogy szavainkon is meglássék, hogy szeretjük mennyei Atyánkat . Ezért, ha 
Őt bántják, az nekünk is fáj, és szeretetünkkel tesszük jóvá mások e téren megnyilvánuló szeretetlenségét. 

Itt kell idéznünk az Úr Jézus szavait: úgy világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
cselekedeteiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki a mennyben van. A keresztény példás életével is megdicsőíti 
Isten nevét, míg ha vissza él a keresztény névvel, okot ad másoknak a káromlásra. 

    

 

7. AZ ÚR NAPJA 
Nevelői cél: 

Örömmel veszek részt a szentmisén. 
Oktatási cél: 

A vasárnap az Úr napja. 



Figyelemfelkeltés: 
Sokan megyünk vasárnap a templomba. 
Misiék szüleikkel együtt mennek a templomba. Hazafelé Misi és Panni azon versenyeznek, melyikük 

jegyzett meg többet az olvasmányokból és a szentbeszédből. Kistestvérüknek pedig édesapjuk magyarázza 
el, hogy miért kell közben felállni és letérdelni. 
Előterjesztés: 

1. Vasárnap részt veszünk a szentmisén 
2. A szentmise rövid magyarázata. 
3. Isten harmadik parancsolata. 
4. A pihenés testi-lelki felüdülés. 

Új fogalmak: 
Részvétel a szentmisén: nemcsak ott vagyunk és nézzük, hogy mi történik ott, hanem magunk is 

belekapcsolódunk: imádsággal, énekkel, figyelmünkkel, testtartásunkkal. 
Úr: Istent, mennyei Atyánkat szoktuk így is szólítani. Ünneplés: örömteli, közös megemlékezés egy 

eseményről. 
Isten szava: mennyei Atyánk Jézus és szolgái által szólt hozzánk. Ezt írták le Isten könyvébe, a Szentírásba, s 

ezt nevezzük Isten leirt szavának. Tágabb értelemben Isten szavának mondjuk Jézus munkatársainak 
szavait, melyet az Ő megbízásából mondanak nekünk, első sorban a szentmisén. 

Áldozat - Jézus áldozata: lemondok valamiről és odaadom (Istennek) - Jézus életét adta értünk a kereszten. A 
szentmisében Jézus a kenyér és bor színében adja oda, ajánlja fel magát a mennyei Atyának. 

Hétköznapi munka: olyan munka, mellyel a megélhetésünkhöz szükséges pénzt megkeressük, vagy olyan 
(házi) munka, melyet hét közben is rendszeresen elvégezhetünk. 

Evangélium: jó hír - Jézus életének és tanításának elbeszélése, - az a könyv, melyben Jézus élete és tanítása 
van leírva. 

Alkalmazás: 
Isten gyermeke vagyok, mennyei Atyám engem is vár a templomba. Akit hiába várt itt a földön, azt már a 

mennyországba is hiába várja. Örömmel veszek részt a szentmisén, figyelek, énekelek, imádkozok, és 
fegyelmezett vagyok. Vasárnap szívesen elbeszélgetünk otthon szüleinkkel és testvéreinkkel. Lehetőleg 
közösen töltjük az egész napot. 
Gyakorlás: 

Próbáljuk el a szentmise közös imáit és feleleteit. Keressük meg az imakönyvben a szentmise énekeit és 
imáit. 

Gyakoroljuk és magyarázzuk meg a szentmise közben előforduló mozdulatokat , testtartásokat. 
Megjegyzések: 

A szentmiséről a későbbiekben még lesz szó, de már most indokolt, hogy a legszükségesebbeket 
megmagyarázzuk a gyermeknek, hogy szívesen és lelki haszonnal vehessen részt a szentmisén. A gyermek 
akkor vesz részt szívesen a szentmisén, ha bele tud kapcsolódni. Ezért fontos, hogy megtanuljuk az énekeket, 
és gyakoroljuk a közös imádságokat. Az is fontos, hogy fokozatosan mindent megmagyarázzunk. Már most 
szoktassuk rá őket arra, hogy figyeljenek az olvasmányokra és a szentbeszédre. Kérdezzük meg tőlük, mire 
emlékeznek a vasárnapi olvasmányokból, milyen tanulságot vontak le a szentbeszédből. Meg kell tanítanunk 
a gyermeket az imakönyv használatára is, hogy megtalálja az énekeket. 

A harmadik parancsból számukra a szentmisén való részvétel kötelessége a fontos. De hangsúlyoznunk 
kell, hogy nem azért veszünk részt a szentmisén, mert kötelező, hanem azért, mert szeretjük Jézust, részt 
akarunk venni áldozatában, hogy mi is kedves gyermekei lehessünk a mennyei Atyának. A szentmiséről csak 
komoly ok esetén maradhatunk el. Ha a megszokott időben nem tudunk eljönni, vagy elutazunk, akkor is meg 
kell találni az alkalmat, hogy elmenjünk szentmisére. Amit fontosnak tartok, arra van időm és erőm, ne 
keressek kifogásokat a misemulasztásra. 

A vasárnapi pihenés jelentőségét a család együttléte, közös programja adja meg. A gyermeknek is elő kell 
segítenie, hogy szüleivel közösen tudja tölteni a vasárnapot. 

    

 

8. A SZENTEK 
Nevelői cél: 

Én is szent akarok lenni. 



Oktatási cél: 
A szentek közössége, a mennyei Atya családja . 

Figyelemfelkeltés: 
Boldog találkozás a mennyországban. 
Misi és Panni nagypapája nemrég halt meg. Még most is siratják, mert olyan jó volt vele együtt lenni. 

Édesapjuk azzal vigasztalja őket, hogy a mennyországban találkozni fognak. 
Előterjesztés: 

1. Milyen jó együtt örülni, együtt ünnepelni. 
2. Isten családjának földön élő tagjai vagyunk. 
3. November 1. a mennyei szentek közös ünnepe. 
4. Mindegyikünknek van védőszentje. 
5. November 2-án a tisztítóhelyen szenvedőkre emlékezünk. 
6. Isten nagy családját a szeretet köteléke egyesíti. 

Új fogalmak: 
Egyház: Isten gyermekeinek családja, Isten népének közössége. Mindenszentek ünnepe: a mennyei szentek 

közös ünnepnapja. 
Szentek: azok az emberek, akik már a mennyországba jutottak (általános értelem) - azok az emberek, akikről 

ünnepélyesen kihirdették, hogy a mennyben vannak (szűkebb értelem) - mindazok az emberek, akik bűn 
nélkül, Isten kegyelmében, szeretetében élnek (tágabb értelem). A szentek Isten rátai. 

Mennyország: az a hely (állapot), ahol Isten gyermekei örökké boldogok lesznek, mert együtt lesznek a 
mennyei Atyával, Jézussal és mindazokkal, akik Istent és egymást szeretik. Ott nem lesz sírás, fájdalom, 
ott mindenki boldog lesz, mert ott csak örülni lehet, ott minden és mindenki jó lesz. Ez a mi mennyei 
otthonunk. El sem tudjuk képzelni azt a boldogságot, amit a mennyei Atya azoknak készített, akik őt 
szeretik. 

Védőszent: az a szent, akihez szorosabb kapcsolat fűz minket, például az, akinek a nevét viseljük. 
Tisztítóhely: az a hely (állapot), amelyben földi életünk után szenvedéssel kell jóvátennünk azt, amit földi 

életünk hibái, bűnei közül még nem tettünk jóvá. 
Szenvedő lelkek: azok a megholt emberek, akik még nem juthattak be a mennyországba, hanem a 

tisztítóhelyen szenvednek. Meghalt rokonaink és ismerőseink is köztük lehetnek. 
Halottak napja: ezen a napon minden megholtért szoktunk imádkozni, mert nem tudjuk, hogy kik vannak még 

közülük a tisztítóhelyen és kik vannak már a mennyben (vagy a pokolban). 
Keresztnév: a kereszteléskor kapott nevünk. 
Isten népe: azok az emberek, akik Istenhez tartoznak. 
Alkalmazás: 

Mindent megteszek, hogy a mennybe jussak: mindig leszek, kérem Istentől a végső állhatatosság 
kegyelmét. 

Milyen jó, hogy olyán sokan vagyunk, akik szeretjük és segítjük egymást, hogy a mennybe juthassunk, 
ahová mennyei Atyánk hazavár minket. 
Gyakorlás: 

Szerezzünk örömet, segítsünk egymásnak. 
Mit tudsz védőszentedről, mikor van ünnepe (névnapod)? 

Megjegyzések: 
Ez a lecke igen nehéz feladat elé állítja a hitoktatót: olyan fogalmat alkotni a mennyországról, hogy 

felébredjen a gyermekben a vágy, hogy oda jusson. Jézus számtalan példával, hasonlattal érte el ezt, nekünk 
is ezt az utat kell járnunk. A gyermek megérti, hogy azért boldog otthon, mert szülei szeretik. A mennyben 
sokkal boldogabbak leszünk, mert a mennyei Atya mindenkinél jobban szeret minket, úgy, hogy még 
elképzelni sem tudjuk. 

S szentekről igyekezzünk reális fogalmat alkotni. Nem a csoda tesz szentté valakit, sem a rendkívüliség, 
hanem a szeretet, a kötelességteljesítés, az Istennek tetsző élet. Ez az út mindnyájunk számára járható. 
Ebben kövessük a szentek példáját. Mindenféle túlzástól óvakodjunk, ne adjunk alapot babonás gyakorlatok 
kifejlődésére, az igazi vallásosság eltorzulására. A szentek hősök, példaképek, akiket követni akarunk és nem 
„kihasználni” vagy „ügyintézőnkké” degradálni. 

A szentek közösségét a szeretet egyesíti . Ezt a segítőkész szeretetet kell erősíteni a tisztítóhelyen 
szenvedő és földön élő testvéreink iránt. 

    



 

9. AZ ELSŐ BŰN 
Nevelői cél: 

A mennyei Atya engedelmes gyermeke leszek. 
Oktatási cél: 

Az első bűnnek szomorú következményei lettek. 
Figyelemfelkeltés: 

Mennyi rossz, bűn és baj van a világon. Misi édesapja a háború borzalmairól mesél. 
Elterjesztés:  

1. Mi volt a mennyei Atya terve az emberrel. 
2. Az emberek szembefordultak a mennyei Atya tervével. 
3. Az első bűn. 
4. Az első bűn következményei. 
5. A mennyei Atya mégsem hagyott magunkra. 

Új fogalmak: 
Bűn: engedetlenség Istennel szemben. 
Kísértés: ösztönzés, csábítás, alkalom a bűnre. . 
Áteredő bűn: az első bűin, melynek szomorú következményeit mindnyájan örököltük. 
Bűnnel jön a világra: a kegyelmi életet nem örökölhetjük szüleinktől. 
Bocsánat: a bűn elengedése, a bűnösség eltörlése. 
Jóvátétel: az okozott kár, baj megszüntetése. 
Irgalmas: kész megbocsátani. 
Megváltó - Szabadító: aki megszabadítja az embereket a bűn következményeitől, aki az emberek nevében 

jóvá teszi a bűnt, akinek kedvéért Isten megbocsát nekünk. 
Irgalmazz - Kegyelmezz: kérlek, bocsáss meg. 
Alkalmazás: 

Mennyei Atyám szeret engem, mindig készségesen engedelmeskedem parancsolatainak, mert tudom, 
hogy jót akar nekem. Tudatosan törekszem a jóra, legyőzőm magamban a rosszat. 
Gyakorlás: 

Gyakran kérem Jézust, segítsen, hogy mennyei Atyámnak engedelmes gyermeke legyek. 
Fontoljuk meg, milyen rossz következményeit tapasztaljuk a bűnnek, milyen oktalanság és hálátlanság a 

bűn! 
Megjegyzések: 

Ez a téma nem ilyen korú gyermekeknek való, de tárgyalása mégis elkerülhetetlennek látszik a későbbiek 
megértéséhez. A bűn misztérium, de egyben reális valóság. A gyermek is naponta találkozik a bűnnel és 
szomorú következményeivel. Szükséges tehát, hogy ezekről a kérdésekről is beszéljünk, hogy a gyermeknek 
lehetőleg helyes fogalmai legyenek. 

A lecke lényeges mondanivalója: a mennyei Atya jót akart nekünk, az emberek visszaéltek 
szabadságukkal, és bűnt követtek el. Ennek következménye lett a kegyelmi élet elvesztése, amit Jézus 
Krisztus szerzett vissza, amint a mennyei Atya előre megígérte. Ezt a lényeges mondanivalót kell annyira 
konkretizálni, hogy érthető legyen a gyermek számára, de mégis úgy, hogy a gyermek egyéb ismereteivel 
összeegyeztetheti legyen. 

Figyelembe véve a legújabb teológiai és bibliai kutatások eredményeit, ne foglaljunk állást egyik 
természettudományos elmélet mellett sem, hanem úgy adjuk elő a kinyilatkoztatott igazságot, hogy ne adjunk 
alapot a gyermek hitét veszélyeztető érveknek. Ezért fogalmazzunk óvatosan: pl. Ádám és Éva az első 
emberek, akikről Isten könyvében olvasunk; ők az elsők, akiket Isten gyermekeivé fogadott. Jézus is mondott 
kitalált történeteket, hogy általuk oktasson. Mózes, Isten szolgája Ádám és Éva történetével tanított fontos 
igazságokat. Az ő történetük pedagógiailag igen jól felhasználható, de ne akarjunk többet mondani vele, mint 
amit maga a szent szerző mondani akart. 

Külön óvatosságra int, hogy a vulgáris vallási ismeretek, melyek teljesen figyelmen kívül hagyják a legújabb 
tudományos eredményeket, még ma is sok zavart okoznak. Ez az oka, hogy a könyvben Ádám és Éva neve 
egyáltalán nem is szerepel. Inkább értsen kevesebbet a gyermek, minthogy téves ismeretek egy egész életen 
át hitbeli problémák forrásai legyenek. Ezért pl. Káin és Ábel történetét ebben a korban még említeni sem 
szabad. Inkább használjunk fel a mai életből vett példákat, melyekkel rámutatunk arra, hogy minden bajnak az 
az oka, hogy nem arra hallgatunk, aki mindenkinél jobban szeret minket, hanem a ki · sértőre, aki gyűlöl 
minket. 

    



 

10. ISTEN IRGALMAS 
Nevelői cél: 

Szeretetből bánom bűneimet és törekszem a jóra. 
Oktatási cél: 

Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 
Figyelemfelkeltés: 

Isten szolgái által szólt hozzánk. 
Jeremiás prófétát az Úr megbízta, hogy bűnbánatra, megtérésre szólítsa fel az embereket. Amikor nem 

akartak szavára hallgatni, igát vett a nyakába, hogy így is hirdesse, hogy mi lesz bűneik következménye, ha 
nem bíznak Isten irgalmasságában. 
Előterjesztés: 

1. Isten irgalmas. 
2. Isten igazságos. 
3. Mennyei Atyánk parancsaival jót akar nekünk. 
4. A szándékos engedetlenség bűn. 
5. Mennyei Atyánk Jézus kedvéért nekünk is megbocsát. 
6. Embertársainkkal is meg kell békülnünk. 

Új fogalmak: 
Igazságos: aki a jót megjutalmazza, a rosszat pedig megbünteti. Megtérő bűnös: aki belátja hibáját, és 

mindent megtesz, hogy megjavuljon. Próféta: Isten szolgája, aki Isten nevében, Isten megbízásából beszél 
vagy tesz valamit. 

Bűnbánat: sajnálom, hogy bűnt követtem el. 
Szándékosan: amit tudva és akarva, megfontoltan teszünk. 
Súlyos bűn: szándékosan, érett ésszel, fontos dologban elkövetett bűn, melynek súlyos következménye a 

kegyelmi élet elvesztése. Az követ el ilyen bűnt, aki nem akarja szeretni a jó Istent. 
Bocsánatos bűn: a nem súlyos bűn, ami nem veszi el lelkünkből a kegyelmi életet. 
Őszinte bánat: ha szívből sajnáljuk, amit elkövettünk, és ez meglátszik cselekedeteinken. 
Szentgyónás: Jézus rendelte, hogy így kérjünk bocsánatot bűneinkért! Mennyei Atyától. 
Alkalmazás: 

Milyen jó, hogy mennyei Atyánk irgalmas, megbánhatom és jóvátehetem bűneimet. Naponta megbánom 
bűneimet az esti imában. Ne éljek vissza szeretetével, ne bízzam el magam. Isten irgalmassága vezessen el 
az embertársaimmal való megbékélésre is. 
Gyakorlás: 

Tanuljuk meg a bánatimát. Gyakoroljuk a bánat felindítását saját szavainkkal. 
Megjegyzések: 

Isten igazságosságának alapja mindentudása és szentsége. Őt becsapni nem lehet, s ha egy ideig vár is a 
büntetéssel és jutalmazással, nem marad adós vele. Irgalmasságának alapja a szeretet, Jézus irántunk való 
szeretete, aki elégtételt adott bűneinkért. Isten irgalmassága nem gyengeség, hanem erő, mely a rosszat is 
jóra tudja fordítani. 

Az előző lecke bűnfogalmát (mi a bűn) itt bővítjük a bűn szubjektív feltételeivel, melyek a bűn súlyosságát 
megszabják. A súlyos bűn fogalmában új mozzanat, hogy érett értelmet feltételez. Ez azt az ítélőképességet 
jelenti, mely képes felmérni a bűn következményeit, mint a bűn súlyosságának mértékét. Objektíve súlyos 
bűnt el tud követni a gyermek is, de kiskorú gyermek bűne szubjektíve nem lehet súlyos bűn, mely a kegyelmi 
élet elvesztésével jár. Súlyos büntetés jár érte, de nem a kegyelmi élet elvesztése, sem kárhozat. A polgári 
bíróság sem szab ki halálos ítéletet kiskorú gyermekre. Ezért a kegyelmi élet elvesztésével járó súlyos bűnről 
mindig úgy kell beszélnünk, mint ami Isten gyermekeinél általában nem fordul elő, gyermekkorban meg elő 
sem fordulhat. Ezért egyik parancsnál se mondjuk ki, hogy ez vagy az a bűn eleve súlyos bűn. Ugyanakkor 
azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a bocsánatos bűn is bűn, Isten megbántása, amit nem szabad 
könnyelműen venni. Aki szereti a mennyei Atyát, az a bocsánatos bűnt is minden erejével igyekszik elkerülni. 

Ha így vélekedünk a bűnről, akkor természetes; hogy a bánat indítéka is a szeretet lesz: sajnáljuk, hogy 
megbántottuk a mennyei Atyát, akit pedig mindennél és mindenkinél jobban akarunk szeretni. Ez a bánat indít 
a bocsánatkérésre és arra az elhatározásra, hogy ezentúl még inkább törekszem a jóra és kerülöm a bűnt. 
Fontos, hogy már most tudatosítsa a gyermek, hogy a mennyei Atya Jézus kedvéért bocsát meg nekünk. Ő 
szerezte meg számunkra Isten irgalmasságát, nélküle nem lehetne kegyelmi életünk. 

    



 

11. ÁDVENT 
Nevelői cél: 

Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem 
Oktatási cél: 

Isten szövetséget köt választott népével. 
Figyelemfelkeltés: 

Az égőáldozatok szertartása. Isten Ábrahámot felszólította, hogy áldozza fel egyetlen fiát, Izsákot. Ábrahám 
engedelmeskedett, s amikor már minden kész volt az áldozatra és fel akarta áldozni fiát, Isten parancsára fia 
helyett egy bakot áldozott fel. 
Előterjesztés: 

1. A jóakaratú emberek áldozatai. 
2. Sokáig kellett várni a Megváltóra. 
3. Ábrahám népének kiválasztása. 
4. Isten Mózes által szövetséget köt népével. 
5. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem. 
6. Ádventben a Megváltóvárás idejére emlékezünk . 

Új fogalmak: 
Feláldozás: imádság, melyben valamit magunk helyet odaadunk Istennek. Lényeges eleme a felajánlás és 

nem a megsemmisítés. Ez csak annak jele, hogy én nem használom, lemondok róla. Ezzel egyenértékű, 
ha Isten nevében odaadom valakinek, vagy kifejezetten Isten ügyének céljára használom fel. 

Oltár: asztal, akár kőből, akár más anyagból, melyen az áldozatbemutatást végezzük. 
Világ bűnei: az áteredő bűn és az emberek minden bűnének összessége. 
Engesztelés: a megsértett jóindulatának visszaszerzése, jogos haragjának megszüntetésére. 
Szövetség: megegyezés együttműködésre egy közös cél érdekében. 
Ószövetség: Istennek választott népével Mózes által kötött szövetsége. Isten oltalmát ígérte választott 

népének, az pedig megígérte a törvénynek, a 10 parancsolatnak a megtartását. - Tágabb értelemben 
Istennek az emberekkel kötött szövetsége a Megváltó eljövetele előtt. - Mint időmeghatározás: Az Úr Jézus 
eljövetele előtti idő. 

Isten Báránya: Jézust nevezzük így, Az szövetség idején gyakran áldoztak fel bárányt, s ezek az áldozatok 
Jézus áldozatának előképei voltak. 

Ádvent: Úrjövet. Jézus születése ünnepét megelőző 4 hét, melyben a Megváltó eljövetelének várására 
emlékezünk, és születésének ünneplésére készülünk. 10 parancs: Isten akaratának Isten adta 
összefoglalása. Ezt tegye, aki Őt szeretni akarja. 

Alkalmazás: 
Mi is részt veszünk engesztelő áldozaton, Jézus áldozatában, a szent. 
misén. Mi az Újszövetség választott népének tagjai vagyunk. Szeretjük mennyei Atyánkat, megtartjuk 

parancsolatait, mindennapi életünk áldozatait vállaljuk érte. Mi is várjuk Jézus eljövetelét: ebben az évben 
leszünk elsőáldozók. 
Gyakorlás: 

Igazán szeretem-e mennyei Atyámat, megtartom-e parancsait, vállalok-e érte áldozatot? Az első három 
parancsolatról már tanultak, azokon kezdjük gyakorolni a lelkiismeretvizsgálatot. Olyan kérdéseket tegyünk fel, 
hogy a gyerekek magukban könnyen tudjanak rájuk válaszolni. 
Megjegyzések: 

Az üdvtörténet a későbbi osztályok anyaga. Ebben a korban annyit kell belőle tárgyalnunk, amennyi 
feltétlenül szükséges Jézus megváltói tevékenységének megvilágításához. Ezért javasoljuk, hogy a leckét 
Izsák feláldozásának történetével kezdjük tárgyalni. Ez alkalmas az áldozat fogalmának megmagyarázására, 
a helyettesítő feláldozás bemutatására, a jóakaratú emberek áldozata és Jézus áldozata értékének 
összehasonlítására, a mennyei Atya irántunk való szeretetének megmutatására, a mi viszontszeretetünk 
felkeltésére, és a választott nép eredetének bemutatására. Mózesről csak annyit mondjunk, hogy Isten tette a 
választott nép vezérévé, általa kötött szövetséget népével, vele közölte törvényeit. Mózes küldetését rendkívüli 
jelekkel (csodákkal) igazolta. 

A prófétákról már hallottak, hiszen minden vasárnap hallják, amit jövendöléseikből felolvasnak. Ehhez 
kapcsoljuk, hogy a Megváltóvárás idején Isten megbízásából jövendöltek az Eljövendőről, és bűnbánatra, 
megtérésre szólították fel az embereket. Ők tartották ébren a választott népben a Megváltó utáni vágyat, a 
messiási ország boldogságának ígéretével. Mi már tudjuk, amit ők még nem tudtak: Jézus a Megváltó. Ő már 
eljött, s most (adventben) az ő eljövetelének ünneplésére készülünk. 

    



 

12. A MEGVÁLTÓ ÉDESANYJA 
Nevelői cél: 

Szeretettel köszöntöm Máriát. 
Oktatási cél: 

Szűz Mária a Megváltó édesanyja. 
Figyelemfelkeltés: 

Ki mondta először az Üdvözlégy Máriát? Az Úristen Gábor főangyalt küldte el Máriához, hogy tudtára adja, 
hogy őt választotta ki, hogy a Megváltó édesanyja legyen. 
Előterjesztés: 

1. Ki volt Szűz Mária? 
2. Gábor főangyal köszönti Máriát. 
3. Mária a Boldogasszony. 
4. Mária és József örömmel várják Jézust. 
5. Adventben Jézus születésének ünnepére készülünk. 
6. A karácsonyi ajándék. 

Új fogalmak: 
Szűz Mária: Jézus édesanyjának tulajdonneve. Názáret: Zsidóország vidéki kisvárosa. Mint pl. nálunk . .. 
Kegyelemmel teljes: akit a mennyei Atya kezdettől fogva egészen tisztává, bűn nélkülivé tett szeretetével, 

leginkább hasonlóvá Jézushoz. 
Szent József: Jézus (nevelő)atyja, Szűz Mária férje, a Szentcsalád feje. 
Gábor főangyal: Isten követe, az egyik legkiválóbb angyal. 
Boldogasszony: Máriát szoktuk így nevezni, mert ő Jézus édesanyja, a legboldogabb az asszonyok között. 
Jövendölés: egy később bekövetkező esemény biztos előremondása. 
Karácsony: Jézus születése ünnepének magyar neve. 
Alkalmazás: 

Mi is szeretettel köszöntjük Jézus édesanyját. Mária nekünk is mennyei édesanyánk. Az ő közbenjáró 
segítségét kérjük, hogy még jobban tudjuk Jézust szeretni. 

Szeretetünket mutatjuk meg, hogy példáját követjük, ha segítünk és örömet szerzünk egymásnak. 
Gyakorlás: 

Kérdéseinkkel ellenőrizzük, hogy a gyermekek jól értik-e az Üdvözlégy Mária imádságot. 
Mivel mutatjuk meg tiszteletünket és szeretetünket a Szűzanya iránt? Kinek készítünk ajándékot 

karácsonyra? 
Megjegyzések: 

A legtöbb gyerek már hallott Szűz Máriáról, amikor ez a lecke sorra kerül. Az a feladat, hogy helyes 
fogalma legyen Jézus édesanyjáról, akit a mennyei Atya már születése előtt kiválasztott, hogy a Megváltó 
édesanyja legyen, és akit ezért Isten rendkívüli ajándékokkal tüntetett ki. Mi is ezért szeretjük őt, mert ő 
Jézusnak az édesanyja. Példaképünk ő és közbenjárónk, akinek segítségét kérjük, akinek anyai oltalmába 
ajánljuk botladozó kegyelmi életünket. Ő Isten legkedvesebb leánya, aki minden dicséretet megérdemel. 

Szent József szerepét nem részletezhetjük még ebben a korban. Isten rendelése szerint ő a Szentcsalád 
feje, Szűz Mária férje, Jézus nevelőatyja. Igaz ember volt, aki szó nélkül alávetette magát az Isten akaratának, 
kétkezi munkájával gondoskodott övéiről. 

Már ebben a leckében el kell kezdeni a helyes fogalomalkotást Jézus isteni és emberi természetéről. Jézus 
valóságos ember, ugyanúgy van édesanyja, mint nekünk. Ugyanakkor nemcsak ember Ő, hanem valóságos 
Isten is, mert ő a Fiúisten, aki emberi testet és lelket vett magára. Közösséget vállalt velünk, hogy mi is 
részesei lehessünk az ő életének. 

Karácsonykor Jézus nevében ajándékozzuk meg egymást. Ne mondjunk le az igazságról. „Kegyes” 
hazugság nélkül is lehet meglepetés és boldog karácsony, és nem veszti el hitelét sem a hitoktató, sem a 
szülő. Elmarad a kiábrándulás is, és nem kerül veszélybe a gyermek hite sem, amikor társai azt mondják, 
hogy nincs Jézuska, mert a karácsonyi ajándékot a szülők veszik. 

    

 

13. JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE 
Nevelői cél: 

Megköszönöm Jézus szeretetét. 



Oktatási cél: 
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. 

Figyelemfelkeltés: 
Mit tudunk Szűz Máriáról és Szent Józsefről? A római császár parancsára Betlehembe mentek, ahol nem 

kaptak rendes lakást. Jézus a városszéli barlangistállóban született meg. 
Előterjesztés: 

1. Mária és József Betlehembe megy. 
2. Karácsony éjjelén megszületett Jézus. 
3. Pásztorok köszöntik Jézust. 
4. Jézus szeretetből jött közénk. 
5. Jézus születését ünnepeljük. 

Új fogalmak: 
Római császár: Jézus születése idején Rómában nem király, hanem császár uralkodott, aki akkor 

Zsidóországban is parancsolt, még a zsidók királyának is. 
Népszámlálás: összeszámolják, összeírják, hogy hány ember lakik az országban. 
Betlehem: vidéki kis város, nem túl messze Jeruzsálemtől, Zsidóország fővárosától. Betlehem: a betlehemi 

barlangistálló kicsinyített mása. 
Éjféli mise: Jézus éjjel született, ezért karácsonykor éjfélkor ünnepi szentmisét tartunk a templomban. 
Alkalmazás: 

Örömmel, énekszóval köszöntöm Jézust, megköszönöm jóságát. Mindennek tudok örülni, észreveszem és 
megköszönöm mások jóságát és szeretetét. Nagyobb öröm adni, mint kapni. 
Gyakorlás: 

Hogyan szoktatok karácsonykor ünnepelni? 
Gyakoroljuk a karácsonyi énekeket, hogy a gyerekek egyedül is el tudják énekelni. 
Kiknek szoktál örömet szerezni? Ne felejtsd el megköszönni a karácsonyi ajándékot! Jézusnak és 

szüleidnek! 
Ki fog eljönni éjféli misére? 

Megjegyzések: 
Karácsony ünnepe minden gyermek számára nagy élmény, de manapság már egyre kevesebb vallási 

tartalommal. Ezért kell Jézus születéséről úgy beszélnünk, hogy meglássák benne a mennyei Atya nagy 
ajándékát, aki elhozta közénk az igazi szeretetet. Ez a szeretet karácsonyi örömünk forrása, ezért 
ajándékozzuk meg egymást Jézus nevében. Így köszönjük meg az ő szeretetét, hogy örömet szerzünk 
egymásnak. 

Vannak családok, egyre többen, akik nem tudják jól megünnepelni a szentestét. Ezért jó, ha a gyakorlással 
a hitoktató egy kicsit besegít ennek megoldásába. A következőket javasolhatjuk: a gyermek kérdezze meg a 
gyertyagyújtáskor édesapját, hogy miért van mindez. A válasz, az apa (!) vagy elmondja, vagy elolvassa, 
esetleg a hittankönyvből a kis Jézus születésének történetét. Ezután egy karácsonyi énekkel megköszönik 
Jézus ajándékait, majd imádkoznak jótevőikért, távol lévő hozzátartozóikért. Ezután adják át egymásnak a 
karácsonyi ajándékokat, illetve mindenki megnézi, hogy mit kapott, majd megköszönik egymásnak az 
ajándékokat. Ezután még egy karácsonyi ének következhet, majd a gyerekek játszhatnak, míg előkészülnek a 
vacsorára. Ha lehet, az egész család együtt menjen el az éjféli misére. 

Jézus kisgyermekként jött közénk, de mi hisszük, hogy Ő nemcsak ember, hanem Ő a Fiúisten, aki emberi 
testet és lelket vett fel. Ezt Máriának és Józsefnek is hinnie kellett. 

A pásztorok is hittel borultak Jézus előtt, hogy őt köszöntsék. Mi is ilyen hittel köszöntjük Jézust. 

    

 

14. A VILÁG MEGVÁLTÓJA 
Nevelői cél: 

Jézus tanítványa akarok lenni. 
Oktatási cél: 

Jézus minden ember Megváltója. 
Figyelemfelkeltés: 

Kik a napkeleti bölcsek? A kis Jézus már elmúlt egy éves, amikor a bölcsek hódolni jöttek. Először 
Jeruzsálemben keresték, majd kitartásuk jutalmául megtalálták Betlehemben. Ők is hittel imádták a kis Jézust. 



Előterjesztés: 
1. A napkeleti bölcsek keresik Jézust; 
2. A bölcsek hódolnak Jézus előtt. 
3. Jézus minden embert üdvözíteni akar. 
4. Jézus az Istenember. 
5. Követem Jézus tanítását. 

Új fogalmak: 
Üdvözít: Üdvösségre; örök életre vezet. 
Bölcs: okos, tudós ember. 
Heródes: Jézus születésekor ő volt a zsidók királya. Igen gonosz, hatalmára féltékeny ember volt, aki még 

saját fiait is megölette. 
Arany: aranyból készült ékszerek. 
Tömjén: illatszer, mely parázsra téve erős illatot ad. Előkelő emberek használták ezt a drága illatszert. Mi a 

templomban használjuk. 
Mirrha: temetésnél használt illatszer. 
Vízkereszt: ez a neve annak az ünnepnek, melyen a bölcsek látogatására emlékezünk. Ezen a napon szoktak 

vizet szentelni, keresztelni, innen a magyar név. 
Misszionárius: hithirdető, aki Jézus parancsára hirdeti Jézus tanítását, idegen földön. 
Pogány: olyan ember, aki nem tagja a választott népnek (Jézus idejében), aki nincs megkeresztelve (mai 

szóhasználat). 
Istenember: Jézust szoktuk így is nevezni, mert ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. 
Örök boldogság: a mennyországban lévő emberek sorsa, állapota 
Alkalmazás: 

Milyen jó, hogy katolikus vagyok. Ma is kevesen vannak, akik hisznek, akik életüket teszik fel hitükre. Nagy 
ajándéka a mennyei Atyának, hogy elvezetett minket az élő hitre, kegyelmi életében részesít minket. Én 
életem példájával vezethetek el másokat a hitre, Isten szeretetére. Jézus tanítványa vagyok, megteszem, amit 
Ó kíván. 
Gyakorlás: 

Mit szoktál vállalni Jézusért? (Szentmisére. jövök rossz időben is, néha hétköznap is) 
Mit figyeltél meg Jézus tanításából? (Vasárnapi olvasmányok és szentbeszéd, ) 

Megjegyzések: 
A lecke célja : Isten jóságának, irántunk való szeretetének felismerése, abból, hogy még rendkívüli 

segítséget is ad, hogy Jézust, a mi üdvözítőnket megismerhessük. A bölcsek történetéből azt is 
megtanulhatjuk, hogy Jézus a föld minden emberét hívja. Minket is ő hívott meg. 

A bölcsek isteni jelre indultak útnak: meglátták a rendkívüli csillagot, s a Szentlélek sugalmazására 
felismerték, hogy ez jelzi a Megváltó születését, majd vállalva minden áldozatot és nehézséget, 
engedelmeskedtek a hívó jelnek, kitartóan keresték Jézust. Az ő hitük és kitartó áldozatvállalásuk feltételezi a 
kegyelem segítségét, mely megvilágosította értelmüket, hogy felismerjék a hívó jelet, és megerősítette 
akaratukat. hogy vállalják az áldozatot és elinduljanak. 

Jézus az Istenember. Már az előző leckékben is volt erről szó, de itt kell tudatosítani, levonni a 
következtetést mindabból, amit eddig Jézusról tanultak. 

A misszionáriusok Isten szeretetének követei. Itt kell a papi hivatásra is utalni. Mi is Isten eszközei vagyunk, 
hogy elvezessük az embereket Jézushoz. 

Jézus minden embert üdvözíteni akar, az ő tanítása minden embernek szól: olyan tanítás, mely mindenkit 
el tud vezetni az üdvösségre. Ő váltott meg bűneinktől, csak általa üdvözülhet mindenki. Ezért lett emberre, 
hogy tanítson és megváltson. 

    

 

15. SZÜLEINK 
Nevelői cél: 

Szeretettel viszonzom jóságukat. 
Oktatási cél: 

Tiszteljük és szeretjük szüleinket és nevelőinket. 



Figyelemfelkeltés: 
Kik voltak Jézus szülei? Mária és József sok áldozatot vállalt Jézusért. Miatta kellett Egyiptomba 

menekülniük. Amikor visszatértek Názáretbe, egész életüket Jézus nevelésére fordították. Ő pedig 
engedelmeskedett nekik. Boldogok voltak. mert nagyon szerették egymást és a mennyei Atyát. 
Előterjesztés: 

1. Jézus Názáretben. 
2. Isten bízott szüleinkre, akik szeretnek minket. 3. Isten negyedik parancsolata. 
4. Hogyan viszonzom szüleim szeretetét. 
5. Nevelőim: nagyszülők, tanítók, lelkipásztorok, szüleim segítői és helyettesei. 

Új fogalmak: 
Szüleink helyettesei: akikre szüleink rábíznak. 
Nevelő: aki a gyermekekkel foglalkozik, hogy őket tanítsa, nemcsak tudásra, hanem helyes magatartásra is. 
Tisztel: megbecsül, nagyra értékel valakit, megadja neki, ami neki kijár szóban és cselekedetben. 
Alkalmazás: 

Milyen jó, hogy vannak szüleim, akik szeretettel nevelnek. Engedelmes, jó gyerek leszek, hogy becsületes, 
jó emberré váljak, mindig kedves gyermeke legyek Istennek és szüleimnek. Így követem Jézus tanítását, 
példáját. 
Gyakorlás: 

Mindig duzzogás nélkül, első szóra engedelmeskedek. Amiben tudok, önként is segítek. Imádkozom 
szüleimért, nevelőimért. Arra törekszem, hogy mindig örömüket leljék bennem. 
Megjegyzések: 

Jézus gyermekkoráról a Szentírásból nem sokat tudhatunk meg, de bizonyos következtetéseket 
levonhatunk. Ennek alapján taníthatjuk, hogy Jézus engedelmes gyermeke volt szüleinek. Szent Józseftől 
eltanulta mesterségét, s mindenképpen példás életet élt, ami feltűnhetett az embereknek. Szándékosan nem 
használtuk fel a 12 éves Jézus történetét, mert ennek megfelelő magyarázatát ebben a korban a gyermekek 
még nem értik meg. Ez a történet nem is illik ebbe a leckébe, mert inkább Jézus istenemberi természetének 
tanítására szolgál, mint a 4. parancsolat illusztrálására. 

Meg kell magyaráznunk a gyermekeknek, hogy szüleink által is a mennyei Atya szeret minket, s rajtuk 
keresztül is szerethetjük mennyei Atyánkat. Ő rendelte, hogy az embereknek olyan sokáig szükségük legyen a 
szülői gondozásra, s ő parancsolta, hogy szüleink szeretettel neveljenek minket. A szülök szeretnek minket, 
mi is őket. Ezt a természetes szeretetet kell öntudatossá tenni. Azért engedelmeskedünk szüleinknek, mert 
Jézus is ezt tette. Isten rendelte őket nevelőinknek, ők szeretnek és jót akarnak nekünk, még akkor is, ha nem 
értjük parancsaikat. Mi is szeretjük őket, ezért engedelmeskedünk nekik, szívesen segítünk nekik, kedvükben 
járunk és imádkozunk értük. Szeretetünket sokféleképpen megmutathatjuk, erre számtalan példát 
felhozhatunk. 

Tanítóink is, akikre szüleink rábíznak minket, szeretettel nevelnek és tanítanak minket. Engedelmességgel, 
szorgalommal és jósággal kell megkönnyítenem áldozatos munkájukat. 

A lelkipásztorok is nevelőink. Jézus bízta meg őket, hogy a jóra, hogy a mennyei Atya és embertársaink 
szeretetére tanítsanak minket. Az irántuk való tisztelet alapja az legyen, hogy tapasztalják meg, hogy ők a 
mennyei Atya szeretetének követéi. 

Természetesen a szülök és nevelők iránti tiszteletre és szeretetre nemcsak ebben a leckében kell oktatni a 
gyermekeket, ez egész évi feladat. A hitoktatói munka eredményességének egyik feltétele az együttműködés 
a nevelők közt. A probléma akkor kezdődik, amikor nyilvánvalók a szülők hibái, és nevelésükben sok a 
következetlenség és oktalanság. Ilyenkor van szükség különleges okosságra és óvatosságra, hogy egyrészt 
ne helyeseljük azt, amit el kell ítélni, s ugyanakkor ne ártsunk a szükséges tekintélynek. Már a gyermek is 
megérti, hogy minden embernek vannak hibái, gyengeségei. Ezeknek elismerése sokkal kevésbé rontja a 
tekintélyt, mint a nyilvánvaló hibák elkendőzése. Különösen vonatkozik ez az idős, beteges és ideges 
nagyszülőkre, akik korban is messze vannak a gyermektől. 

Már ebben a korban kell kezdeni rászoktatni a gyermekeket arra, hogy önmagukat neveljék. Ezt szolgálja a 
lelkiismeretvizsgálat gyakorlása, és a mindennapi esti lelkiismeretvizsgálat szorgalmazása. 

    

 

16. JÉZUS TANÍT 
Nevelői cél: 

Mindenkihez jó leszek. 



Oktatási cél: 
Minden embert szeretnünk kell. 

Figyelemfelkeltés: 
Ki volt keresztelő János? Jézus 30 éves korában elindult tanító körutjára. Első útja keresztelő Jánoshoz 

vezetett, hogy őt is megkeresztelje. János tett tanúságot róla: Ő az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. 
A mennyei Atya pedig arra szólít fel, hogy Öt hallgassuk. 

Előterjesztés: 
1. Keresztelő János Jézus előfutára. 
2. Jézus megkeresztelése. 
3. János tanúságot tesz Jézusról. 
4. Jézus tanító körútra indul. 
5. Jézus tanítása az embertársi szeretetről. 
6. Isten ötödik parancsolata. 
7. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. 

Új fogalmak: 
Jordán: folyó Zsidóországban, a Genezáreti-tótól a Holt-tengerig folyik. 
Keresztelő János: Szűz Mária rokonának, Erzsébetnek fia. Ő az utolsó próféta, akinek feladata volt a Megváltó 

utjának előkészítése, a Megváltó bemutatása. 
Megtérés: amikor valaki szakit bűnös életével, és Isten parancsainak utjára tér. 
János keresztsége: bűnbánatuk jeléül vízzel öntötte le az emberek fejét. (Jelképes szertartás, de nem 

szentség. ) 
Apostolok: Jézus 12 tanítványa, akiket külön kiválasztott és megbízott, hogy tanítását hirdessék az egész 

világon. Ők mindig Jézussal voltak, látták csodáit, és külön is tanította őket. 
Testi épség: egészség, betegségtől, fájdalomtól való mentesség. 
Lelki épség: kegyelmi élet, becsület. 
Megbocsátás: nem haragszom tovább, a megbántás miatt, nem viszonzom rosszal a rosszat, visszafogadom 

jóindulatomba azt, aki megbántott. Nem jelenti a rossz helyeslését, utólagos jóváhagyást 
Alkalmazás: 

Jézus az én bűneimet is magára vette. &ismerem hibáim. Jézus tanítványa akarok lenni, figyelek 
tanítására, és igyekszem azt megvalósítani életemben. . 

Ezentúl mindenkihez mindig jóindulatú leszek, vigyázok a magam és a mások testének és lelkének 
épségére, egészségére, megtartom a közlekedési szabályokat, jóra segítem társaim. 
Gyakorlás: 

Milyen voltam eddig másokhoz: verekedő, veszekedő, csúfolódó, haragtartó, vagy jóindulatú, segítőkész? 
Miben kell változtatni eddigi magatartásomon? 
Megjegyzések: 

A gyermeknek már eddig is volt fogalma Jézusról, és már tanult is róla. Ebben és a következő leckékben a 
tanító Jézusról alkotott fogalmát kell tökéletesíteni. Jézus Isten Fia, a mennyei Atya tekintélyével tanít: „Ez az 
én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” Jézus példabeszédekkel tanított, hogy mindenki meg tudja érteni. Amit 
tanít, a mi javunkra szolgál, ezért is figyeljük. 

A bűnbánatról, megbocsátásról már többször is volt szó. Keresztelő Jánossal kapcsolatban ezeknek a 
fogalmaknak ismétlésével mélyítjük el, és alakijuk ki a megtérés fogalmát. A gyermeknél megtérésről nincs 
szó, de el kell indítanunk a tudatos Istenhez-térés felé. El kell kezdenünk a bűntudat kialakítását is. Nekik még 
nincsenek nagy bűneik, de vannak hibáik, amikből nagy bűnök lehetnek, ha nem vigyáznak. Senki sem akar 
rossz emberré lenni, de senki sem lesz véletlenül jóvá. Ezért kicsiny kortól kezdve tudatosan kell törekedni a 
jóra. 

Jézus magára vette a világ bűneit, hogy megváltson minket. Itt kell kezdenünk magyarázni a helyettesítő 
elégtétel fogalmát, utalva Jézus kereszthalálára. Igaz, erről meg a tananyagban nem volt szó, de ebben a 
korban már minden gyerek hallott Jézus keresztre feszítéséről. 

Jézus legfontosabb tanítása a szeretet volt. Az embertársaink iránti szeretetről több leckében is tárgyalunk. 
Ez segít abban, hogy a parancsokat pozitív szempontból tárgyaljuk. Nagyon fontos, hogy a szeretet parancsát 
bőséges példákkal konkretizáljuk, mert nem elég csak egy-egy jócselekedetet tenni „szeretetből", hanem 
minden cselekedetünkben a szeretetnek kell vezetnie minket. Példáinkkal ezt mutassuk be, hogy ez mit jelent 
mindennapi életünkben: hogyan segítünk másoknak, hogyan vigyázunk a mások egészségére, mit teszünk, 
ha megbántottak stb. Szólni kell azokról is, amik nem egyeztethetők össze a szeretettel: mások életének, 
egészségének veszélyeztetése, mások bűnre csábítása, az idegen bűnök, a verekedés, veszekedés, 
csúfolódás, haragtartás stb. Ezek annyira mindennapi dolgok, hogy a gyermek könnyen megértheti, mit kíván 
tőle a szeretet. Ha jól megértette, hogy a szeretet önzetlen jóság, mely nem vár viszonzást, annyi jót tesz, 
amennyit tud és kész megbocsátani, akkor ezt a magatartást nem fogja gyávaságnak vagy gyengeségnek 
tartani, hanem olyan eszménynek, melyet érdemes követni. Így kell megvalósítanunk Jézus tanítását, melyet 
szavaival és példájával adott. 



    

 

17. LÉGY SZEMÉRMES 
Nevelési cél: 

Testben - lélekben tisztán élek. 
Oktatási cél: 

Isten tiszta életet kíván tőlünk. 
Figyelemfelkeltés: 

Kinek van kistestvére? Misinek és Panninak mindig nagy szórakozása volt a heti fürdés. Amikor jó idő lett, 
édesapjuk megígérte, hogy elviszi őket az uszodába. Édesanyjuk ezért fürdőruhát vett nekik. Minek ez mondja 
Panni - ki látott már ilyet, ruhában fürdeni? Misi felel neki: Az más, amikor itthon fürdünk és mosakszunk. Én 
szégyellném magamat az uszodában fürdőruha nélkül, bolondnak néznének és kinevetnének, azt mondanák, 
szemérmetlen vagyok. Édesapja megdicsérte Misit okos feleletéért, és figyelmeztette őket, ne beszéljenek, 
nézzenek vagy játsszanak szemérmetlenül, mint azt a rossz gyerekek teszik. 
Előterjesztés: 

1. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. 
2. Családunk élete szüleim házasságával kezdődött. 
3. Szüleim adtak életet nekem. 
4. Isten hatodik parancsolata. 
5. Isten kilencedik parancsolata. 

Új fogalmak: 
Szemérem érzés: az, hogy ruha nélkül szégyelljük magunkat ma sok előtt, mert van testünknek olyan része, 

melyet mások elől mindig eltakarunk. . 
Szemérmes: aki nem beszél, nem tesz olyan szégyellni valót, amivel a szemérem érzést megsértené. 
Szemérmetlen - parázna: aki a szemérem érzést megsértve szégyellni valót beszél vagy tesz, egyedül vagy 

másokkal. 
Tisztaság: szennytől, piszoktól való mentesség (mindennapos szóhasználat). 
Lelki tisztaság: bűntől való mentesség. Átvitt értelemben: szemérmetlen bűntől való mentesség. 
Esküvő - házasság: egy férfi és egy nő életközös létrehozó nyilvános szerződése. 
Házastársak: akik egymással házasságot kötöttek. 
Férfi - nő, fiú - leány: testünk nem egyforma. A különneműség feladata az élet továbbadása felnőtt korban. 
Hűség: a házastársaknak egymás melletti kitartása életük végéig, jóban-rosszban. 
Alkalmazás: 

Jó szülő akarok lenni, ezért fegyelmezem, nevelem magam. Vigyázok az egészségemre, testi és lelki 
tisztaságomra. Nem teszek szégyellni való dolgot. 

Segítem szüleimet, hogy mindig jobban szeressék egymást. 
Gyakorlás: 

Megtanulok parancsolni magamnak: kíváncsiság megfékezése (TV); megfontolt, rendes beszéd; 
önfegyelmezés gyakorlása (felkelés, cukorka stb. ). 
Megjegyzések: 

Jelen körülményeink közt ez az egész anyag legkényesebb része. A mai élet visszássága, hogy amikor a 
gyermek a TV-ben és a mindennapi életben szinte mindent lát és hall, az álszemérmesség akadályozza, hogy 
a szülők és a nevelők ezekről a kérdésekről természetes módon beszéljenek, amikor szóba kerül. Ezért a 
hitoktatónak is okosan kell eljárnia. Nem teheti meg, hogy erről a kérdésről ne beszéljen, de. nagyobb csoport 
előtt már nem lehet minden szükséges dolgot megbeszélni. Ezért azt ajánljuk, hogy az alapelveket rögzítse: 
minden, amit Isten elgondolt, jó; Isten rendelte a különneműséget és a házasságot, hogy a szülők 
továbbadhassák az életet gyermekeiknek; életemet szüleimtől kaptam; stb. Ezután példákkal tisztázzuk a 
fogalmakat, majd visszakérdezéssel ellenőrizzük, hogy megértették-e. Ezzel egyben szájukba adhatjuk, 
hogyan kell ezekről a dolgokról tisztességesen beszélni. Ha sikerül természetes módon beszélni erről a 
témáról, ugyanúgy mint az anyag bármely más részéről, akkor kevesebb lesz a nehézség. Ha megriadunk 
tőle, és nem merünk beszélni a szükséges dolgokról, akkor könnyen félrevezetjük őket. A tisztaságról való 
elvont magyarázkodásnak pedig semmi értelme. 

Ha olyant kérdez valaki, amire nyilvánosan már nem felelhetünk, pl. hogyan születik a kisbaba, házastársak 
szerelme stb. akkor azt kell mondanunk, hogy ezt kérdezzék meg otthon szüleiktől, mert ez már nem ide 
tartozik. Természetesen ehhez az is kell, hogy a szülőknek elmondjuk, hogy mi mit fogunk mondani, s ha a 
gyermek hozzájuk fordul, okosan feleljenek. Itt (teljességgel) igazolódik, hogy a szülőkkel való együttműködés 



nélkül lehetetlen a normális oktatás, s felmerül annak szükségessége is, hogy a szülőket kioktassuk, hogy ők 
mit mondjanak gyermekeiknek. 

A kilencedik parancsolattal kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy Isten azt akarja, hogy a családok boldogok 
legyenek. Ezért a szemérem törvényén kívül a felnőtt embert kötelezi a házassági hűség törvénye is. Milyen 
jó, hogy szüleink szeretik egymást, s gonosz ember az, aki ezt a hűséget és szeretetet tönkre akarja tenni. Jól 
felhasználható példa erre E. Kästner közismert írása: A két Lotti, vagy Zaymus Gy. Éjféli mise című 
elbeszélése. 

    

 

18. DOLGOZZ BECSÜLETESEN 
Nevelői cél: 

Becsületes, jó ember akarok lenni. 
Oktatási cél: 

A becsületes ember teljesíti kötelességeit 
Figyelemfelkeltés: 

Kiket ismersz a képen? Zakeus, a megvetett adószedő is szerette volna látni Jézust. Kicsiny termetű volt, 
ezért felmászott egy fára, hogy láthassa. Nem is gondolta, hogy mi fog történni. Jézust vendégül fogadhatta. 
Így lett belőle is becsületes ember. 
Előterjesztés: 

1. Az emberek látni, hallani akarták Jézust. 
2. Jézus azért jött, hogy a bűnösök megtérjenek. 
3. Isten hetedik parancsa. 
4. Isten tizedik parancsa. 

Új fogalmak: 
Becsületes: aki mindig megteszi azt, ami a kötelessége; akinek kifogástalan a magatartása. 
Kötelesség: elvégzendő feladat, melyet vagy önként vállaltunk, vagy életkörülményeink szabnak ki ránk. 
Lopás: más holmijának eltulajdonítása. Tolvaj: aki titokban veszi el a másét. 
Csaló: aki becsapja embertársát, észrevétlen módon. 
Rabló: aki erőszakkal veszi el a másét. 
Kártevő: aki tönkreteszi a másét. 
Rongálás: valamely dolognak ok nélküli tönkretétele. 
Takarékosság: felesleges kiadásoktól való tartózkodás. 
Vagyon - tulajdon: olyan tárgy, (érték), ami a mienk és amire szükségünk van. 
Önző - kapzsi: aki mindent magának akar megszerezni, csak a sajátjára van gondja. 
Irigy: akinek a másé kell, sajnál valamit mástól. 
Telhetetlen: akinek semmi nem elég, mindig az kell, amilye még nincs. 
Alkalmazás: 

Örömmel teljesítem kötelességeimet. Nem pazarolok, hanem jóra használom fel azt, amim van. Tudok 
lemondani, megelégedett vagyok. Vigyázok, hogy másnak ne okozzak kárt. 
Gyakorlás: 

Hogyan szoktam kötelességeimet teljesíteni: tanulás, elvállalt feladatok? Biztatni kell-e rá? Megvárom-e, 
míg kérnek, vagy önként segítek? Jószívű vagyok-e? 
Megjegyzések: 

A gyermeket már kiskorától kezdve rá kell nevelni a kötelességteljesítésre és az anyagi javak helyes 
értékelésére. A mindennapi munkával, kötelességeink teljesítésével nemcsak megélhetésünket biztosítjuk, 
hanem Istent is szolgáljuk. Ezért érdemeljük meg, hogy van enni és innivalónk, van lakásunk, ruhánk stb. Aki 
nem teljesíti kötelességeit, az nem érdemel meg semmit. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. (2Tessz 3,10.) 
Az a gyerek, aki nem akar tanulni, nem érdemel jó jegyet, az nem érdemli meg szülei gondoskodó szeretetét. 

Az anyagi javak arra valók, hogy megélhetésünket, kényelmünket biztosítsák. Csak használói vagyunk, 
nem korlátlan urai. Mindenről számot kell majd adnunk, hogyan és mire használtuk. Amikor ezt a felelősséget 
hangoztatjuk, akkor egyben arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy ne legyünk az anyagi javak rabjai, hogy 
függetleníteni tudjuk magunkat azoktól. 

Az anyagi javaktól való függetlenség biztosítója: a jó cselekedetek tudatos gyakorlása, az ajándékozás 
örömének megismerése. Ezt egészíti ki az emberi bírvágynak tudatos megrendszabályozása. Ha 



megtanultunk lemondani meglévő dolgainkról, hogy jót tegyünk, akkor le fogunk tudni mondani az elérhetetlen 
dolgok utáni kívánkozásról is. Nem az tesz megelégedetté, ha minden kívánságunkat kielégítjük, hanem ha le 
tudunk mondani minden kívánságunk feltétlen kielégítéséről. Ennek hangsúlyozása egyre fontosabb a 
gyermekek oktalan elkényeztetése miatt. 

Az anyagi javak megszerzésére vonatkozólag igen laza a közfelfogás. „A nyomtató lónak ne kösd be a 
száját!” elv elfogadható, de nem jogcím arra, hogy ragadós legyen a kezünk. Ezt lelkiismeretünk is meg tudja 
különböztetni, mert amit már nem egészen becsületes úton szerez valaki, azt igyekszik titokban tartani, 
hacsak nem tompult el eziránti érzéke. 

Ezeket az elveket konkrét példákkal kell megmagyarázni és vonzóvá tenni. A becsületes élet sokszor nem 
könnyű, de épp ezért van értéke a becsületnek. 

    

 

19. LÉGY IGAZMONDÓ 
Nevelői cél: 

Mindenkiről szertettel beszélek. 
Oktatási cél: 

Mindig igazat kell mondani. 
Figyelemfelkeltés: 

Kik szerették Jézust? Sokan voltak jóakaratú emberek, akik őrömmel hallgatták Jézus szavait, tanulni 
akartak tőle. Voltak azonban olyanok is, akik irigykedtek Jézusra, és féltették tőle hatalmukat. Ezek nem 
akartak tőle tanulni, nem akartak megjavulni. Ezek Jézus ellenségeivé lettek. 
Előterjesztés: 

1. Jézus a főtanács előtt. 
2. Jézus szeretettel beszélt mindenkiről. 
3. Isten nyolcadik parancsolata. 
4. Beszélj szeretettel. 
5. Tudj hallgatni. 

Új fogalmak: 
Igazmondás: azt mondom, amit gondolok. 
Kétszínűség - farizeuskodás: amikor valaki másnak mutatja magát, mint amilyen; amikor jó színben akarja 

feltüntetni magát mások előtt, hibáit takargatva; amikor valaki hol így, hol úgy beszél. 
Hazugság: valótlan dolog állítása, vagy az igazság részbeni (jogtalan) elhallgatása, hogy mást tévedésbe 

ejtsen. 
Rágalmazás; aki olyan hibát fog másra, ami nem igaz. . 
Árulkodás: más hibájának kibeszélése, hogy megbüntessék. 
Pletyka - megszólás: más hibájának ok nélküli kibeszélése. 
Hamis tanú: aki bíróság előtt rágalmaz. 
Bíróság: hivatalos szerv, mely igazságot tesz a perlekedők közt, illetve itt letet mond a bűnözők felett. 
Elitélés: a bűnösség kimondása és az érte járó büntetés kiszabása. 
Főpap: az ószövetségi papságban a legfőbb pap, akinek Jézus idejében közigazgatási szerepe is volt. 
Hiu: aki túlzott jelentőséget tulajdonit annak, hogy az emberek előtt kedvező színben tüntesse fel magát. 
Öntelt: aki meg van elégedve saját kiválóságával, s közben nem veszi észre hibáit. 
Titok: amit nem szabad elmondanunk. 
Alkalmazás: 

Mindig megfontoltan beszélek, tudok hallgatni, nem leszek fecsegő. Vigyázok mások becsületére, de nem 
pártolom a bűnt. Az igazság mellett bátran kiállok, nem leszek megalkuvó, kétszínű ember. 
Gyakorlás: 

Igazmondó vagyok-e? Szeretettel beszélek-e másokról? Tudok-e hallgatni? 
Megjegyzések: 

A tapasztalat bizonyítja, hogy a gyermekek előtt nem imponáló a bátor kiállás, ha valaki nem él a kibúvás 
lehetőségével. A gyermekek igen korán megtanulják a kétszínűséget és a megalkuvást. Ezért Jézus kiállása 
sem vonzó előttük, ha nem magyarázzuk meg, hogy ő éppen azért lett emberré, hogy tudatosan magára 
vállalja a kereszthalált a mi megváltásunkért. Ezért nem menekült el a letartóztatás elöl, és ezért nem vette 
igénybe isteni erejét ellenségeivel szemben. 



Ebben a leckében kerül szóba először, hogy már akkor is voltak, akik nem szerették Jézust, akik nem hittek 
neki. Az emberi gondolkodás nehezen érti meg, hogy Jézus miért nem kényszeríttette őket a hitre, s ha 
végképp hitetlenek maradtak, akkor miért nem büntette meg őket azonnal. Ezzel kapcsolatban kell 
megmagyarázni, hogy Jézus szeret mindenkit és azt várja, hogy önként, saját elhatározásunkból kövessük őt, 
viszont-szeretetből és ne kényszerből. És miért vannak sokan, akik nem szeretik őt, sőt gyűlölik? Azért, mert 
félnek tőle, féltik tőle földi boldogságukat, s nem akarnak tudni a bűneik miatt rájuk váró örök büntetésről. 

Az igazlelkűséggel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy mindig igazat kell mondanunk, de nem vagyunk 
kötelesek elárulni azt, amit tudunk, sőt, tudnunk kell titkot is tartani. Idegen előtt titok a család belső élete, Van 
hivatali titok is, továbbá baráti titoktartás is. Nem élhetek vissza mások belém vetett bizalmával, nem 
szolgáltathatom ki fecsegésemmel sem magamat, sem másokat a rosszakaratú embereknek. 

A hazugsággal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az igazság elhallgatásával, hamis beállításával is 
lehet hazudni: Azt azonban, akinek nincs joga, hogy megtudjon tőlem valamit, (például azt, hogy hol tartjuk a 
.lakáskulcsot), azt meg lehet hagyni tévedésében. Azt is meg kell említeni, hogy nemcsak szó, hanem 
cselekedet is lehet hazugság. A hazugságot súlyosbítja, ha vele másoknak kárt okozunk. Az ilyen kárt sokszor 
jóvá sem lehet tenni. Ezért is nagyon kell vigyáznunk, hogy megfontoljuk minden szavunkat. 

Az árulkodással kapcsolatban tisztázni kell, hogy akkor tilos mások hibájának illetéktelen elbeszélése, ha 
azért tesszük, hogy azt megbüntessék érte. Ha azonban más hibájának elbeszélésével azt ki akarjuk javítani, 
vagy valami nagyobb bajt akarunk elhárítani, akkor egyenesen kötelességünk, hogy az illetékeseknek 
elmondjuk azt, amit tudunk. Hallgatásunkkal nem szabad más hibájának előmozdítójává, részesévé lennünk. 

Más tényleges hibájáról azért nem szabad beszélnünk, mert nincs jogunkban mások felett ítéletet mondani, 
hisz nem tudjuk, hogy ki, mit és miért tett. A szeretet kötelez arra, hogy másoknak segítsünk, ne beszéljünk 
hibáikról, hogy alkalmuk legyen azokat kijavítani. A meg nem érdemelt jó hírnevet azonban nem 
kötelességünk megvédeni, főleg akkor, ha valaki visszaél vele. Meg kell azonban védenünk embertársunk 
becsületét, ha ártatlanul megrágalmazták s igazolni tudjuk ártatlanságát. Védelmünkbe vehetjük 
embertársunkat akkor is, ha valóban hibázott, de nem a hiba eltagadásával vagy jóváhagyásával, hanem a 
felmentő vagy az enyhítő körülmények megmutatásával. A szeretetnek és az okosságnak úgy kell vezérelnie 
szavainkat, hogy sem az igazságnak, sem embertársaink jogos érdekének ne ártsunk. 

    

 

20. MEGBÁNJUK BŰNEINKET 
Nevelői cél: 

Naponta megvizsgálom magam és megbánom bűneimet. 
Oktatási cél: 

Minden bűnünket meg kell bánnunk. 
Figyelemfelkeltés: 

Otthon mindig szeretettel várnak. Jézus a tékozló fiúról szóló példabeszédével tanította nekünk, hogy a 
mennyei Atya mindig megbocsátó szeretettel fogadja a megtérő bűnöst. 
Előterjesztés: 

1. A mennyei Atya szívesen megbocsát. 
2. Esti imádságban végiggondoljuk napunkat. 
3. A lelkiismeretvizsgálat. 
4. A bánat és jóelhatározás. 

Új fogalmak: 
Örökség: azok a javak, melyeket szüleink halála után mi kapunk meg. 
Lelkiismeret: az a megismerő képesség, mely cselekedeteinkről megmondja, hogy jók avagy rosszak; 

megelőzően buzdít a jóra és visszatart a rossztól, utólag pedig megnyugtat a jóért vagy vádol a rosszért. 
Lelkiismeretfurdalás: lelkiismeretünk szava, mely elhibázott, rossz cselekedeteink után vádol és nyugtalanít, 

hogy a rosszat megbánjuk, és amennyire tudjuk, jóvá tegyük. 
Lelkiismeretvizsgálat: cselekedeteink végiggondolása, hogy megállapítsuk, mi volt helyes és mi volt helytelen 

(ez az esti lelkiismeretvizsgálat) - Amikor végiggondoljuk cselekedeteinket, hogy összeszedjük, mik voltak 
rosszak, miket kell megbánnunk és jóvátennünk. (Gyónás előtti lelkiismeretvizsgálás ) 

Lelkitükör: kérdések összessége, melyeknek segítségével megismerhetjük magunkat, felismerhetjük 
bűneinket. A lelkitükrök a leggyakrabban előforduló bűnöket szokták felsorolni, és így segítenek a 
lelkiismeretvizsgálatban. Mindenkinek saját életkorának és állapotának megfelelő lelkitükröt célszerű 
használni. 



Őszinte bánat: amikor valóban sajnáljuk, helytelenítjük bűneinket, és elhatározzuk, hogy mindent megteszünk, 
hogy máskor ne forduljanak elő, elhatározzuk, hogy megjavulunk. 

Alkalmazás: 
Milyen jó, hogy mennyei Atyám szeret, és kegyelmében élhetek. Ezért soha nem akarok tőle elszakadni, 

hanem mindent megteszek, hogy kedvét találja bennem. Hallgatok lelkiismeretem szavára. Minden este 
megvizsgálom magam, hogyan viszonoztam az ő jóságát. Ha megbántottam, őszinte bánatot indítok. 
Gyakorlás: 

Vegyük elő a lelkitükröt (lásd a hittankönyv végén) magyarázzuk meg, és gyakoroljuk használatát. 
Példákkal magyarázzuk el, hogy mi mit jelent benne. Ezzel röviden átismételjük, amit a parancsokról tanítunk, 
s egyben előkészítjük a gyónás előtti lelkiismeretvizsgálatot is. 

Az esti lelkiismeretvizsgálatot is mutassuk be példákkal, s ennek gyakorlását rendszeresen szorgalmazzuk. 
Megjegyzések: 

A parancsok tárgyalásának pozitív beállítása azt a célt szolgálta, hogy a gyermek megtanulja, hogyan tud a 
mennyei Atya szeretetében élni. Az egyes parancsokkal kapcsolatban gyakorolt kérdésekkel már elkezdték a 
lelkiismeretvizsgálás gyakorlását. Ezután kell ránevelnünk a gyermeket a rendszeres esti 
lelkiismeretvizsgálatra. Itt azonban óvakodni kell a túlzástól. Az egész lelkitükröt nem lehet minden este 
végigolvastatni. Elég, ha egy fél percre megáll az esti ima első versszaka után, hogy eszébe jusson, hogy mi 
mindent kapott a mennyei Atyától és hogy mivel bántotta meg őt. Egyáltalán nem fontos a teljességre való 
törekvés, minden bűnnek aprólékos összegyűjtése, csak annyi kell, amennyi a bánat felindításához, és a 
másnapra való jóelhatározáshoz szükséges. 

A bűnbánat alapja Isten szeretete. Ha nem engedelmeskedünk Istennek, bajba jutunk. Az 
engedetlenségből származó bajok döbbentenek rá minket arra, hogy milyen jó volt Isten szeretetében élni, 
mint engedelmes jó gyermekei a mennyei Atyának. Ezért vágyunk hozzá vissza, ezért bánjuk bűneinket, és 
kérjük bocsánatát. Ez a bánat akkor őszinte, ha mindent megteszünk, hogy ezentúl újra engedelmes 
gyermekei legyünk a mennyei Atyának. 

A mennyei Atya megbocsátó jóságát úgy tárgyaljuk, hogy az a hozzá való ragaszkodást erősítse bennük, 
és ne adjon biztatást a rosszra, mondván, hogy 

a mennyei Atya úgyis megbocsát. Az Ő irgalmas szeretetét viszonozzuk az állandó törekvéssel a jóra. 
A jóra való törekvésben irányítónk Jézus: az ő példáját követjük. Ezért kérdezzük meg többször magunktól, 

mit tenne ő az én helyemben, mit kíván ő most tőlem. Itt ismét tudatosítani kell, hogy Jézus seggit minket 
lónak lenni, ezért kérjük imádságban az ő segítségét. 

    

 

21. NAGYBÖJT 
Nevelői cél: 

Jézust követem, naponta felveszem keresztem. 
Oktatási cél: 

Bűnbánati cselekedeteinkkel készülünk a feltámadásának ünneplésére. 
Figyelemfelkeltés: 

Honnan kapta hamvazószerda a nevét? 
Misinek és Panninak édesapjuk elmagyarázta, hogy mi a hamvazás értelme. Régen szőrzsákba öltöztek és 

hamut hintettek fejükre a vezeklők. A hamvazás ennek a lelkületnek a jele Iz. 58,19. és Mt 6,1-18. 
szellemének megfelelően. 
Előterjesztés: 

1. Húsvét ünnepére készülünk. 
2. Nagyböjt a bűnbánat ideje. 
3. A keresztény élet Krisztus követése. 
4. Minden péntek bűnbánati nap. 

Új fogalmak: 
Nagyböjt: 40 napos készületi idő húsvétra. 
Húsvét: Jézus feltámadásának napja. 
Hamvazószerda: a nagyböjt első napja. Ezen a napon van a hamvazás. Nagypéntek: Jézus kereszthalálának 

napja. 
Önmegtagadás: nagyobb értékért lemondunk a kisebbről 



Böjt: önfegyelem az étkezésben: ételben és italban. 
Jócselekedet: minden cselekedet, mely Isten előtt kedves. 
Szűkebb értetemben: olyan cselekedet, melyet azért teszünk, hogy valakinek örömet szerezzünk. 
Hittanulók: azok a felnőttek, akik keresztségre készülnek. 
Lelkigyakorlat: (pasztorációs gyakorlatban) háromnapos beszédsorozat (a húsvéti ünnep előkészítésére), 

melynek célja, hogy jobbá legyünk, Jézus szeretetében megerősödjünk. 
Önfegyelmezés: következetes végrehajtása kitűzött célunknak, vállalva az ezzel járó önmegtagadásokat, 

áldozatokat. 
Felveszi keresztjét: mindennapi életünk kellemetlenségeinek és áldozatainak öntudatos vállalása. 
Bűnbánati nap: minden péntek, amikor valamilyen bűnbánati cselekedettel mutatjuk Jézusnak szeretetünket. 
Szigorú böjt: olyan böjt, amikor napjában 1 + 2 szer eszünk. 
Alkalmazás: 

A nagyböjti időben mi már a közeledő elsőáldozásra is készülünk. Én is Jézus követője akarok lenni, 
cselekedeteimmel mutatom meg Jézusnak, hogy szeretem. 
Gyakorlás: 

Mivel tudom megmutatni szeretetemet Jézusnak? Hogyan kell felvennem keresztemet? Soroljunk fel 
példákat, hogy milyen önmegtagadásokat tudnak ők gyakorolni. 
Megjegyzések: 

A keresztény aszkézis célja: eljutni az örök életre; alapja: Jézus követése. Az Ő szeretete vezet az örök 
élet felé vezető úton. Ez a cél ad értelmet minden bűnbánati cselekedetünknek. Az örök életért vállalunk 
mindent, ezért élünk. Ennek a leckének a célja, hogy megismertessük a gyermekkel a keresztény életnek 
azokat a gyakorlatait, melyek megerősítenek a jóban, Jézus szeretetében, A böjt, az önmegtagadás és a 
jócselekedetek eszközük, őszinte bűnbánatunk jelei, jóelhatározásaink végrehajtásának segítői. 
Önfegyelmezés nem öncélú fakírság, hanem Jézusért vállalt önnevelés. Úgy kell élnem, mint Isten 
gyermekének, s ez sok lemondással, áldozattal jár. E nélkül nem követhetem Jézust. Erre figyelmeztet minden 
péntek, Jézus kereszthalálának napja. 

Ebben a leckében is hangsúlyoznunk kell, hogy nem a külső cselekedetek a fontosak, hanem a lelkület, 
melyek ezekben a cselekedetekben is kifejezésre jutnak . Mégsem feleslegesek ezek a külső formák, mert az 
ember testből és lélekből áll, és a külső is visszahat a lelkületre, és segít bennünket a jóban való 
előhaladásban. Figyelmeztetnünk kell azonban őket arra is, hogy az önmegtagadásnak is ésszerűnek kell 
lenni, nem szabad belőle sportot csinálni. 

A pénteki bűnbánati napokkal és a szigorú böjttel kapcsolatban kell megemlíteni, hogy már most 
gyakorolják, legalább részben, nem azért mintha kötelező lenne, hanem Jézus iránti szeretetből, hisz később 
is ez lesz a fő szempont. Arra is hívjuk fel a figyelmüket, hogy az önfegyelmezés ürügyén sem szabad 
megfeledkezni az embertársaink iránti szeretetről, sőt erre ilyenkor külön gondot kell fordítani, mert az 
önmagunkkal szembeni szigorúság hajlamossá tesz a mások iránti szeretetlenségre. Ezért értékesek és 
ajánlatosak azok az önfegyelmezési és önmegtagadási gyakorlatok, melyekkel egyben másokon is segítünk, 
másoknak is ürümet szerzünk. 

    

 

22. SORSUNK A HALÁL UTÁN 
Nevelői cél: 

Mindent megteszek, hogy a mennybe jussak. 
Oktatási cél: 

Jézus az örök életre hívott meg minket. 
Figyelemfelkeltés: 

Voltál-e már lakodalmi vendégségben? Az Úr Jézus korában ez volt az emberek egyik legnagyobb 
szórakozása, öröme, ha meghívták őket a hét napig tartó lakodalomba. Egy ilyen lakodalmon Jézus is részt 
vett édesanyjával és tanítványaival, amikor a vizet borrá változtatta. Ezért, amikor a mennyei boldogságról 
beszélt, azt egy ilyen lakodalmi vendégséghez hasonlította. 
Előterjesztés: 

1. A mennyei Atya örök boldogságot szánt nekünk. 
2. Jézus tanítása a mennyei boldogságról. 
3. Sokan kerülnek előbb a tisztítóhelyre. 
4. Vannak, akik soha nem juthatnak be a mennybe. 



5. Jézus tanítása a jók és a gonoszok örök sorsáról 
6. Mindnyájan feltámadunk. 

Új fogalmak: 
Halál: földi életünk vége, amikor lelkünk elválik testünktől. 
Pokol - örök kárhozat: a gonoszlélek országa, ahol minden és mindenki rossz. Az örök szenvedés helye, 

ahová a gonoszok jutnak. 
Feltámadás: amikor testünk és lelkünk Isten erejéből újra egyesül, és örökké tovább él (vagy a mennyben, 

vagy a pokolban). 
Megdicsőült test: (feltámadásunk után testünk is részesül lelkünk örök sorsában) a feltámadás után a lélek 

örök boldogságában részesült ember teste. 
Alkalmazás: 

Milyen jó, hogy meg vagyok híva az örök el a meghívást, úgy élek, hogy valóban oda juthassak. 
Gyakorlás: 

Szoktál-e minden nap imádkozni azért, hogy eljuthass az örök életre? 
Megjegyzések: 

A 8. leckében már szó volt az örök életről. Ebben a leckében a hangsúly azon van, hogy az örök életben 
ránk váró sorsunk földi életünktől függ. Ezért kell nagyon komolyan vennünk, hogy Jézus tanítása szerint 
éljünk. 

A pokol büntetésével kapcsolatban nem kell fenyegetőzni, de rá kell mutatni annak szörnyűségére és arra, 
hogy akik oda jutnak, azok azt mind megérdemlik, s nem véletlenül jutottak oda, hanem azért, mert nem 
akartak jók lenni. Aki bűnbánó életet él, az biztos nem kárhozik el. Aki viszont már a pokolba jutott, az ott 
hiába bánná bűneit, onnan soha ki nem szabadulhat, rajta már nem lehet segíteni. Ha Isten szeretete nem tart 
vissza a rossztól, tartson vissza legalább a pokol büntetésétől való félelem. Az örök életet és főleg az örök 
kárhozatot azok tagadják, akiknek alapos okuk van rá, hogy féljenek tőle. Aki úgy él, hogy nem kell a pokoltól 
félnie, annak nem lesz ez hitbeli problémája. 

A tisztítóhely szenvedéseit a tisztítótűz szentírási hasonlataiból lehet magyarázni. Komoly, súlyos büntetést 
kell ott elszenvednünk, hogy földi életünk adósságait letörlesszük, A tisztítóhely szenvedésének elviselésére 
egyedül az ad erőt, hogy akik ott vannak, azok tudják, hogy a mennybe fognak jutni és ezért készek mindent 
elviselni. Ha nem olyan erős bennünk az Isten iránti szeretet, hogy vissza tud tartani a kisebb bűnöktől, akkor 
tartson tőlük vissza a tisztítóhely büntetéseitől való félelem. 

A feltámadással kapcsolatban kezdettől fogva hangsúlyozni kell, hogy az a mennyei Atya rendkívüli 
ajándéka, (mely a gonoszok számára azonban súlyosbító teher), melyet mindenható jósága készített azok 
számára, akik szeretik őt. Az örök életet hisszük, de a hitetlenekkel nem vitatkozunk róla, inkább imádkozunk 
értük. 

Az örök életért mindent meg kell tennünk, de ne feledkezzünk meg a legfontosabbról, hogy érte minden 
nap imádkozzunk, mert ez elsősorban Isten ajándéka, s nélküle hiába teszünk bármit, csak az ő segítségével 
nyerhetjük el. 

    

 

23. AZ UTOLSÓ VACSORA 
Nevelői cél: 

Jézus jóságát szeretettel viszonzom. 
Oktatási cél: 

Jézus szeretetének jelét adta nekünk. 
Figyelemfelkeltés: 

Mennyit kell fáradni a mindennapi kenyérért. Egy alkalommal, amikor már az emberek harmadnapja 
hallgatták Jézus tanítását, az éhes embereknek Jézus adott kenyeret: néhány kenyérből jóllakatott több ezer 
embert, csodálatosan megszaporította a kenyeret. Másnap, az őt kereső embereknek megígérte az örök élet 
kenyerét. 
Előterjesztés: 

1. Jézus megígéri az örök élet kenyerét. 
2. Jézus az Utolsó Vacsorán. 
3. Jézus parancsát a szentmisében teljesítjük. 
4. Jézus a szentmisében táplálékként jön hozzánk. 



Új fogalmak: 
Mennyei kenyér - örök élet kenyere: Jézus saját testét és vérét adja nekünk táplálékul a kenyér és bor 

színében: Ő a mennyei kenyér, az örök élet kenyere, az Oltáriszentségben. 
Eucharisztia - Oltáriszentség: Jézus teste és vére a kenyér és bor színében. 
Ostya: fehér lisztből készült kovásztalan kenyér. 
Kehely: talpas ivópohár. A szentmisében külön erre a célra készített, aranyozott kelyhet használunk. 
Nagycsütörtök: Jézus kereszthalála előtti nap. 
Utolsó Vacsora: az a vacsora, amikor Jézus utoljára evett együtt apostolaival szenvedése előtt. 
Újszövetség: Istennek az emberekkel Jézus kereszthalála és feltámadása által kötött szövetsége. Jézus 

szenvedésével és kereszthalálával mutatta meg engedelmességét a mennyei Atyának, s ezzel jóvátette az 
emberek valamennyi engedetlenségét: megváltott minket. A mennyei Atya Jézusra való tekintettel 
gyermekeivé fogadja mindazokat, akik a keresztségben eggyé lesznek Jézussal, meghalnak a bűnnek, és 
új életre támadnak, hogy az örök élet örökösei legyenek. - Mint időmeghatározás: Jézus kereszthalála utáni 
idő. 

Szentmise: az a szent cselekmény, melyben a pap ugyanazt teszi, amit Jézus az Utolsó Vacsorán tett: 
átváltoztatja a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé. 

Püspökök: Olyan papok, akik az apostolok utódaiként az egyházmegyéket kormányozzák: Jézus 
munkatársainak vezetői. 

Átváltoztatás: amikor Jézus parancsa szerint Jézus munkatársainak a szavára a kenyérből és a borból Jézus 
teste és vére lesz, de úgy, hogy ez a változás a kenyéren és a boron nem látszik meg. 

Lelki táplálék: a testi táplálék ad életerőt testünknek, a lelki táplálék ad élet erőt lelkünknek a kegyelmi életre, a 
jócselekedetekre, Isten szeretetére, hogy mint Isten gyermekei éljünk. 

Alkalmazás: 
Jézus hívását soha nem utasítom vissza. Örömmel megyek a szentmisére, ahol a pap ugyanazt teszi, amit 

Jézus tett az Utolsó Vacsorán. Hiszem, hogy a kenyér és bor színében Jézus van jelen, ezért hajtok előtte 
térdet. Az ő jelenlétére figyelmeztet a templomban az örökmécs, Jézus itt van köztünk. Ezért szoktunk 
szentmisén kívül is betérni a templomba. 

Jézus mirólunk is gondoskodott, milyen jó, hogy hozzánk jön. Megígérem Jézusnak, nem fogom sose 
visszautasítani szeretetét. Úgy élek, hogy mindig örömmel jöjjön hozzám. 
Gyakorlás: 

Mivel tudom megmutatni Jézusnak, hogy szeretem? Példáink ne csak külön vállalt áldozatokra és 
jócselekedetekre biztassanak, hanem arra is, hogy minden vonatkozásban sokkal jobbnak kell lennie ezentúl. 
Így fog meglátszani rajta, hogy komolyan készül az Úr Jézussal való találkozásra. 
Megjegyzések: 

A könyvben ebben a leckében szerepel először Jézus csodája, bár a hitoktatónak alkalma van már 
előzőleg is Jézus csodáiról, jóságáról beszélni, s a gyermek a vasárnapi evangéliumokban is hall róluk. Ezért 
ki kell hangsúlyoznunk, hogy Jézus azért tett csodákat, hogy az emberek megismerjék istenségét, és 
tanításának hitelt adjanak. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy Jézus ne mint varázsló szerepeljen a 
gyermekek képzeletében, aki ámulatba ejti az embereket, hanem mint a mennyei Atya küldötte, aki úgy szeret 
bennünket, hogy egyes esetekben még csodát is tesz, lelkünk üdvössége érdekében. 

A kenyérszaporítás csodájával Jézus bizonyítja, ismeri emberi szükségeinket, s ő tud is segíteni rajtunk. Ez 
a csoda azonban nem állandó segélyakció, hanem jel, hogy higgyünk neki, amikor azt ígéri, hogy mennyei 
kenyeret ad nekünk, hogy kegyelmi életünk táplálója legyen. 

Jézus csodáival továbbá megmutatta, hogy Ő mindenható Isten, amit Ő mond, az úgy van. Ezért hitték az 
apostolok is az Utolsó Vacsorán, hogy a kenyér és a bor Jézus teste és vére, mert megtanulták, hogy amit 
Jézus mond, az úgy van. Itt lehet utalni a kánai mennyegző csodájára, a vihar lecsendesítése re, a halottak 
feltámasztására. Ez utóbbi alkalmas arra a következtetésre, hogy aki vissza tudta adni a megholtaknak 
életüket, az nekünk is tud majd örök életet adni 

A szentmiséről még egy külön lecke következik. Ebben a leckében azt hangsúlyozzuk ki, hogy Jézus 
parancsát a szentmisében teljesítjük, amikor a pap ugyanazt teszi, amit Ő tett az Utolsó Vacsorán. A pap 
Jézustól kap hatalmat az átváltoztatásra. Már itt kell utalnunk a gyakori szentáldozásra. Az Utolsó Vacsorán 
minden jelenlévő áldozott. Erre is vonatkozik Jézus parancsa, hogy ezt cselekedjétek. Ezt akkor teljesítjük, ha 
mi is áldozunk a szentmisén, melyen részt veszünk. 

A szentáldozásról is következik még egy külön lecke. Ebben a leckében a szentáldozás szükségességét 
kell kihangsúlyoznunk. Csak akkor nyerjük el az örök életet, ha az örök élet kenyerével táplálkozunk. Krisztus 
teste a szentáldozásban táplálékunk, erősíti, táplálja bennünk a kegyelmi életet, erőt ad a jóra, hogy olyan jók 
tudjunk lenni, mint Jézus. Jézus jön hozzánk és él bennünk, nélküle nem élhetek kegyelmi életet, nem juthatok 
el az örök életre, az üdvösségre 



    

 

24. A HÚSVÉT TITKA 
Nevelői cél: 

Én is felajánlom életemet Jézusnak. 
Oktatási cél: 

Jézus szenvedésével, halálával és feltámadásával váltott meg minket. 
Figyelemfelkeltés: 

Jézus önként vállalta sorsát. Tudta, hogy Júdás mit tervez, hogy ellenségei kezére akarja adni. Az Olajfák 
hegyén is tudta, mi vár rá. Mégsem menekült el. Szenvedése minden pillanatában megszabadíthatta volna 
magát, mégsem tette. Pedig megtehette volna, úgy, mint amikor le akarták taszítani a hegyről, vagy amikor 
királlyá akarták tenni, s egyszerűen elment az emberek elöl. Akkor azért tette, mert még nem volt itt az ideje. 
Most elérkezett a beteljesedés napja, amiért jött. 
Előterjesztés: 

1. Jézus az Utolsó Vacsorán felajánlotta magát. 
2. Jézust elfogják. 
3. Jézust halálra ítélik. 
4. Jézus keresztútja. 
5. Jézust keresztre feszítik. 
6. Jézus meghal a kereszten. 
7. Jézus temetése. 
8. Jézus feltámad. 
9. Jézus megjelenik apostolainak. 

Új fogalmak: 
Olajfák hegye: olajfákkal beültetett hegy Jeruzsálem mellett. 
Getszemáni kert: nagyobb kert az Olajfák hegyén, ahol Jézus gyakran töltötte az éjszakát apostolaival. 
Főtanács: a zsidók vezető embereiből alakított vallási, közigazgatási és bírói testület. 
Helytartó: a római császár megbízottja, aki ellenőrizte a zsidó vezetőket, és fontos kérdésekben döntött. 
Poncius Pilátus: Jézus működése idején ő volt a helytartó. 
Ostorozás: akkoriban szokásos büntetési eszköz, szíjjal, szöges korbáccsal ütötték az áldozat hátát vagy 

mellét. 
Töviskorona: nagy tövisekből font koszorú, melyet koronaként tettek Jézus fejére. 
Vádló: aki tanúskodik valakinek bűnösségéről, és büntetését kéri. Kereszt : akkoriban a bűnösük 

kivégzésének eszköze. 
Kálvária - Golgota: Koponyahegy, annak a Jeruzsálem melletti hegy, ahol a gonosztevőket szokták kivégezni. 
Sziklasír, zárókő: egyik fajta temetkezési szokás volt, hogy a sziklába barlangszerűen üreget vájtak, ahová a 

halottat helyezték, s a bejáratot egy nagy kővel zárták le. 
Újszövetség áldozata: az Ószövetség idején különféle állatokat áldoztak fel Istennek, kérve az ő irgalmát. 

Jézus által Isten új szövetséget kötött az emberekkel: Jézus életét adta áldozatul a kereszten, a mennyei 
Atya pedig megbocsátja bűneinket, és gyermekeivé fogad minket. Jézus keresztáldozatát jeleníti meg 
minden szentmise, Jézus keresztáldozata és minden szentmise egy, azonos áldozat, az Újszövetség 
egyetlen, örök áldozata. 

Megváltás: Isten irántunk való szeretetének megnyilatkozása. 
A mennyei Atya Fiát adta a bűnösök sorsára, aki helyettünk vállalta ártatlanul a büntetést, hogy megmentsen 

az örök kárhozattól minket. Így szerezte vissza nekünk az istengyermekséget és a mennyei örökséget. 
Alleluja: zsidó szó, mellyel örömünknek adunk kifejezést. Annyit jelent: dicsérjétek az Istent. 
Alkalmazás: 

Jézus engem is megváltott. Én is örömmel vállalok Jézusért minden áldozatot. Minden pénteken külön is 
megmutatom Jézusnak, hogy szeretem, ezért vállalok érte pénteken áldozatot. Feltámadása napján pedig 
részt veszek a szentmisén. 
Gyakorlás: 

Milyen áldozatot szoktál vállalni Jézusért? 
Szoktál-e másokért áldozatot vállalni Jézus lelkületével, hogy segíts más baján, helyrehozd hibáját? 

Példákkal segíthetjük a gyermekeket, és egymásnak is adhatnak indítást. Az ilyen megbeszélés alapja lehet 
annak is, hogy közösen is vállaljanak áldozatot. 

Mit tett érted Jézus? Ez a kérdés összefoglalása lehet mindannak, amit Jézusról tudnak, aki mindent értünk 
tett. 



Megjegyzések: 
Ez a lecke tárgyalja megváltásunk eseményét. Úgy kell előadni Jézus szenvedésének, halálának és 

feltámadásának történetét, hogy ebből megismerjék Jézusnak irántunk mutatott végtelen szeretetét. Ez 
indítson minket arra, hogy őszintén, komolyan megbánjuk bűneinket, megígérjük, hogy mindent megteszünk, 
hogy többé ne vétkezzünk, és ezután Isten szolgálatában, szeretetében éljünk. Ha kell, életemet áldozom fel. 

Meg kell értetni a gyermekkel, hogy Jézus értünk, helyettünk vállalta a büntetést, a kereszthalált. Mi soha 
nem tudtuk volna jóvátenni bűneinket, ezért örökké kellett volna szenvednünk, ha Jézus nem vált meg minket. 
Ezt a helyettesítő elégtételt konkrét példával kell megvilágítani, pl. Kolbe atya önfeláldozása. 

Jézus szenvedése, halála és feltámadása szorosan összetartoznak, egymás nélkül nincs értelmük. A mi 
szenvedésünknek is az ad értelmet, hogy felajánljuk magunkat a mennyei Atyának, egyesülve Jézussal, s 
várva, hogy vele együtt majd mi is részesei lehetünk a feltámadás dicsőségének. 

Jézus halála és feltámadása a történelem legfontosabb eseménye. Jézus halálának biztos jele volt, hogy 
oldalát átszúrva, vér és víz folyt ki belőle. Az ő halálát jeleníti meg minden szentmisében a kenyér és bor 
színében jelenlévő teste és vére, mely a két színben jelképesen szétválasztva valóságos szétválasztását 
örökíti meg. 

Jézus feltámadását a szentmisében a kenyér és bor színének egyesítése jelképezi. A szentáldozásban a 
feltámadt Jézust fogadjuk szívünkbe a szent színek alatt, akinek teste és vére többé már elválaszthatatlan. 

Jézus feltámadásának tényét az apostolok és a többi tanuk serege igazolja. A hitetlenek azért tagadják, 
hogy ne kelljen elfogadni Jézus tanítását, tagadásukat azonban bizonyítani nem tudják. Vádjaik hamisságával 
és hevességével ők maguk is történelmi valóságának bizonyítóivá lesznek. 

    

 

25. A SZENTMISE 
Nevelői cél: 

Örömmel veszek részt a szentmisén. 
Oktatási cél: 

A szentmisében Jézussal találkozunk. 
Figyelemfelkeltés: 

Kenyértörés a szentmise régi neve. Az emmauszi tanítványok csak akkor ismerték fel Jézust, aki útközben 
őket tanította, amikor megtörte nekik a kenyeret. Az apostolok is így nevezték a szentmisét. 
Előterjesztés: 

1. Jézust felismerik a kenyértörésben. 
2. Mi is találkozunk Jézussal a szentmisében. 
3. A szentmise közös áldozatunk. 
4. A szentmise két része a tanító és az áldozati rész. 
5. A szentáldozásban Jézus áldozati lakomájában részesülünk. 

Új fogalmak: 
Kenyértörés: a szentmise régi neve, onnan ered, hogy a kenyeret megtörték, hogy a résztvevők közt 

szétoszthassák. 
Emmausz: Jeruzsálemtől nem messze lévő falu neve. 
Messiás: a Megváltó zsidó neve, Latinul: Krisztus. 
Áldozás: az áldozati lakomában való részesülést nevezzük áldozásnak. A szentmisében áldozáskor jön 

hozzánk Jézus a kenyér színében. 
Alkalmazás: 

Milyen jó, hogy találkozhatunk Jézussal a szentmisében. Nemsokára már a szentáldozásban is 
találkozhatunk vele. S az lesz majd csak az igazi boldogság, amikor az örök életben is találkozhatunk vele, 
Ebben azonban csak annak lesz része, aki már itt is rendszeresen találkozott vele. 

Figyelmesen veszek részt a szentmisén, mert szeretem Jézust. Figyelek tanítására, egyesülök Vele 
felajánlásában. 
Gyakorlás: 

Magyarázatunk alapján kérdezzük vissza, mit miért mondunk és csinálunk a szentmisén. Jó, ha 
visszakérdezéssel meggyőződünk arról, hogy megértették, mi a szentmise lényege. Ne feledjük el azonban, 
hogy a szentmisén való részvétel módjának gyakorlása nem csak egy óra, hanem az egész év feladata. 



Megjegyzések: 
A szentmiséről, annak egyes elemeiről már volt szó. Ez a lecke mintegy összefoglalása mindannak, amit 

ebben a korban a gyermeknek a szentmiséről tudnia kell. Szükséges, hogy a gyermek a legfontosabb 
dolgokkal tisztában legyen, hogy szívesen vegyen részt a szentmisén, hogy az valóban javára váljék, és ne 
érezze tehernek. Ezért magyarázzuk el a szentmise egyes szertartásainak és imádságainak értelmét, a 
szentmisén való részvétel , helyes módját. 

A szentmise első része a tanító rész, amikor a pap az ambónál van. Könyörgéseket mond, felolvas Isten 
könyvéből, a próféták írásaiból, az apostolok leveleiből és az evangéliumból majd prédikál. Minden 
szentmisében tanulunk valamit Istentől. Ezért célszerű, ha alkalmanként megkérdezzük a gyermekektől, hogy 
mit hallottak az olvasmányokban, mit tanultak a szentbeszédből. Ez a visszakérdezés igen tanulságos lesz a 
mi számunkra is, hogy mit jegyeznek meg szavainkból. Az tud a gyermekek nyelvén beszélni, aki meghallgatja 
és megfigyeli őket. 

A szentmise második része az áldozati rész, amikor a pap az oltárnál van. Előkészíti az ostyát és a bort, 
amiből Jézus teste és vére lesz. Majd elmondja mit tett Jézus az Utolsó Vacsorán, s közben átváltoztatja a 
kenyeret és a bort. Így lesz jelenvalóvá Jézus örök felajánlása, mellyel a kereszten értünk feláldozta önmagát. 
A szentmisében mi is felajánljuk magunkat Istennek, Jézussal egyesülve. Ezért térdelünk átváltoztatáskor, a 
szentmise legfontosabb cselekménye alatt. 

A szentmisében Jézussal találkozunk, de ez a találkozás csak akkor teljes, ha a szentáldozásban 
magunkhoz vesszük Őt. A szentmisén való teljes részvételhez hozzátartozik a szentáldozás is. Ez 
természetesen feltételezi, hogy valóban figyelmesen veszünk részt a szentmisén, s nemcsak megszokásból, 
hanem Jézus iránti szeretetbál megyünk áldozni. Ezt különösképpen azért kell hangsúlyoznunk, mert még a 
buzgó, jószándékú hívek sem értik meg ezt kellőképpen. A gyermekeknek meg kell magyarázni, hogy sokan a 
felnőttek közül azért nem áldoznak minden szentmisén, mert őket meg nem tanították erre. Akkor, amikor 
sokan csak egyszer áldoztak egy évben, a havi szentáldozásra buzdították őket, amit sokan meg is tesznek. 

    

 

26. A SZENTÁLDOZÁS 
Nevelői cél: 

Minden szentmisén áldozok. 
Oktatási cél: 

Jézus az Utolsó Vacsora asztalához hív bennünket. 
Figyelemfelkeltés: 

Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus. Milyen boldog volt Zakeus, hogy Jézussal egy asztalhoz 
ülhetett. Milyen boldogan követték a apostolok Jézus hívását. Jézus, munkatársai által, minket is hiv. 
Előterjesztés: 

1. Jézus hiv., hogy magunkhoz vegyük. 
2. Jézus fogadására már otthon készülünk. 
3. Lelkünket is előkészítjük a szentáldozásra. 
4. Minden szentmisén áldozunk. 
5. Hogyan áldozzunk? 
6. Áldozás utáni hálaadásunk. 
7. Jézust visszük az emberek közé 

Új fogalmak: 
Rendbe szedjük magunkat: ruha, cipő, kéz, haj stb. minden azt mutassa, hogy Jézus fogadására készülünk. 

Ez is tiszteletadás Jézusnak, mint a szentségi böjt. 
Szentségi böjt: Jézus iránti tiszteletünket mutatjuk meg azzal, hogy a szentáldozás előtt 1 órával semmit nem 

veszünk magunkhoz, víz és orvosság kivételével. Így mutatjuk meg, hogy hisszük, hogy a szentostya Jézus 
teste, nem közönséges kenyér. 

Tiszta lélek: annak tiszta a lelke, akinek nincs bűne, Isten kegyelmében, szeretetében él. Áldozni az mehet, 
akinek nincs súlyos bűne, s bocsánatos bűneit megbánta. 

Krisztus teste - Ámen = Úgy van hiszem, vallom, hogy szentostyában Jézus van jelen. 
Alkalmazás: 

Mindig meghallgatom és követem Jézus hívó szavát. Összeszedettségemmel és komolyságommal 
mutatom meg, hogy szeretem Jézust, hogy valóban hiszek benne. Szeretetem egyik jele az apostolkodás, 
hogy másokat is hívok a gyakori szentáldozásra. 



Gyakorlás: 
Az áldozás technikája. Hogyan beszélgetek Jézussal áldozás előtt és után. 

Megjegyzések: 
Ez a lecke összefoglalása mindannak, amit a szentáldozásról egész évben tanultunk. Ezeket az elméleti 

tudnivalókat egészítik ki  a szentáldozásra vonatkozó gyakorlati tudnivalók. Ahhoz, hogy a gyakori 
szentáldozás valóban a lélek javát szolgálja, szükséges, hogy a gyermek ne csak a mi szavunkra tegye, 
hanem valóban magáévá tegye Jézus szavát: aki e kenyeret eszi, örökké él. 

Ahhoz, hogy a szentáldozás valóban a lélek javát szolgálja, szükséges továbbá, hogy a gyermek 
megtanulja, hogyan kell a szentáldozáshoz járulni. Ehhez tartozik a külső összeszedettség és komolyság is, 
sokkal fontosabb azonban a helyesen kialakított imádságos lelkület. A szentáldozásra való lelki előkészület 
első eleme, hogy tiszta lélekkel veszünk részt a szentmisén. Gyónást csak zárójelben említjük, mert 
feltételezzük, hogy keresztény ember mindig kegyelmi életet él, az elsőáldozó korú gyermek pedig biztos a 
kegyelem állapotában van. A szentmise elején történő bánatindítás pedig a bocsánatos bűnüktől tisztítja meg 
a lelkünket. A szentmise elején szokásos lelkiismeretvizsgálat tárgya pedig: mehetek-e áldozni, mert úgy 
veszünk részt igazán méltóképp a szentmisén, ha áldozni is megyünk. 

A szentáldozásra való lelki előkészület lényeges eleme a szentmisén való figyelmes részvétel. Az egész 
szentmise készít elő a szentáldozásra, ezért a szentmise imádságain kívül áldozás előtt semmiféle 
magánimádságot nem kell végezni. Olyat ne is taníttassunk meg a gyermekekkel, még az elsőáldozás napján 
se végezzünk külön közös imádságot. Ennél sokkal fontosabb az, hogy Jézusra gondolva várjuk a 
szentáldozás pillanatát. Tehát a gyermek (és felnőtt) lélekben is készüljön a személyes találkozásra. Ezeket a 
gondolatokat segítheti elő három kérdés: Ki jön hozzám, kihez jön Jézus, miért jön hozzám Jézus? Külön 
áldozás előtti imádságra mise közben nincs is idő, erőltetésével ne öljük ki az imádságos lelkületet. Ha esetleg 
valaki mise közben felügyel a gyerekekre, az odasúghatja nekik, hogy mire gondoljanak, amikor az ének és a 
közös imádság közt csendes, magánimára való idő van: Ha rendkívüli esetben valaki misén kívül áldozik, 
akkor az imakönyvben talál megfelelő előkészítő imádságot. 

A szentáldozás technikáját külön próbán kell oktatni. Azonban ilyenkor is fel kell hívni a figyelmet, hogy a 
legfontosabb az imádságos lelkület, mellyel Jézust várjuk. Amikor a szentostyát lenyeljük, Jézust köszöntjük, 
arra gondolva: Jézusom szeretlek, imádlak! Áldozás után nem hajtunk térdet, hisz Jézus a szívünkben van, 
hanem a helyünkre megyünk, és elbeszélgetünk Jézussal. Míg a közös éneket énekeljük, Jézusra gondolunk. 
A közös hálaadás csendes pillanataiban is Jézussal beszélgetünk. Sok mindenről beszélgethetünk vele: 
elmondjuk neki, hogy imádjuk, szeretjük, hiszünk benne, ... Megköszönjük jóságát, hogy eljött hozzánk, hogy 
... Megígérjük neki, hogy szeretni fogjuk, hogy ... Felajánljuk neki magunkat, és kérjük tőle, hogy segítsen, 
hogy ... Egész évben arra kell törekednünk, hogy megtanítsuk a gyermeket saját szavaival imádkozni. Csak 
akkor lesz igazán üdvösséges a gyakori szentáldozás, ha a gyermek már örömmel imádkozik a saját 
szavaival. A gépiességet és a sablonosságot mindenképpen kerülni kell. Ezért legyen gondunk, hogy a közös 
hálaadás olyan legyen, hogy a gyermek jól bele tudjon kapcsolódni. Jó ha egy-egy szóval figyelmeztetjük, 
hogy miről beszéljen Jézussal, pl. köszönöm Uram, ígérem, kérlek stb. 

Áldozni mehet mindenki, aki szereti Jézust, akinek tiszta a lelke. Sok szülő már bocsánatos bűnök miatt 
visszatartja gyermekét a gyakori szentáldozástól. Ennek mindenképp elejét kell vermünk, s a szükséges 
dolgokat az elsőáldozási megbeszéléskor feltétlenül tudomásukra kell hozni. A szentáldozás nem a jók 
jutalma, hanem a küzdők erősítője. 

    

 

27. A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE 
Nevelői cél: 

Őszinte bánattal kérek bocsánatot Istentől. 
Oktatási cél: 

A mennyei Atya Jézus kedvéért megbocsát nekünk. 
Figyelemfelkeltés: 

Miért zárkóztak be az apostolok? Mert féltek. Amikor Jézust elfogták, megijedtek, elfutottak és félelmükben 
bezárkóztak: Amikor Jézus sírját üresen találták, még jobban féltek, mert azt gondolták, hogy rajtuk fogják 
keresni Jézus holttestét. 
Előterjesztés: 

1. Jézus mindig szeretettel fogadta a bűnösöket. 
2. Jézus bűnbocsátó hatalmat ad apostolainak. 



3. A szentgyónásban kérünk bocsánatot Istentől. 
4. Milyen gyakran gyónjunk? 
5. Légy őszinte a lelkiatyához. 
6. Mit kell tenni, ha valakinek nincs alkalma gyónni? 

Új fogalmak: 
Bűnbocsátó hatalom: akárki nem bocsáthatja meg a bűneinket. Csak a megsértett mondhatja, hogy nem 

haragszom, vagy az, akit ő erre megbíz. Ez a megbízás a bűnbocsátó hatalom. 
Apostolok utódai: azok az emberek, akiknek az apostolok Jézustól kapott hatalmukat továbbadták: a püspökök 

és papok. 
Gyónás - szentgyónás - bűnbocsánat szentsége - bűnbánat szentsége: amikor azért mondjuk el a gyóntató 

papnak bűneinket, hogy Isten nevében megbocsássa azokat. Jézus rendelte, hogy így kérjünk bocsánatot 
bűneinkért mennyei Atyánktól. 

Gyóntató pap - lelkiatya: akkor mondjuk így, amikor a pap nem a saját nevében, hanem Jézus nevében mond 
vagy tesz valamit lelkiismereti ügyünkben. Feloldozás: a bűntől, illetve annak egyes következményeitől való 
szabadulás. Megbízatás a bűnbocsánatra: a papok a papszentelésben kapják a püspöktől a megbízást a 
bűnök megbocsátására. 

Alkalmazás: 
Jézus engem is szeretettel fogad, ha megbánom bűneimet. Bizalommal vagyok a lelkiatyához. 

Rendszeresen gyónok, hogy mindig jobb tudjak lenni. 
Gyakorlás: 

Miért bánjuk bűneinket? Mert a bűn utálatos hálátlanság a mennyei Atya jóságával szemben, mert 
Jézusnak bűneink miatt kellett szenvednie és meghalnia, s aki súlyos bűnben hal meg arra örök büntetés vár, 
a bocsánatos bűnökért pedig ideigtartó büntetés jár. Ennek a kérdésnek részletes elemzése segíti a bűnbánó 
lelkület kialakulását, s megelőzi a könnyelműséget, ami abban nyilvánul meg, hogy könnyen veszi a bűnt, 
mondván, hogy majd meggyónja. 
Megjegyzések: 

Isten irgalmasságáról, a bűnbocsánatról, a bánatról már az előzőkben volt szó. Ennek a leckének célja az 
eddigieknek konkrét alkalmazása a szentgyónásra. A szentgyónás nem mágikus szertartás, hanem 
személyes találkozásunk az irgalmas Jézussal. Ő hozta el nekünk Isten békességét, ő engesztelte ki a 
mennyei Atyát bűneinkért. Még mielőtt a gyónás módjáról esne szó, meg kell tanulni, hogy a gyónás imádság, 
melynek lényege a bocsánatkérés Istentől és Isten bocsánatának elnyerése, de nem lényege bizonyos 
meghatározott imádságok elmondása. Isten helyett a lelkiatyának mondjuk el bűneinket, s 6 Isten nevében 
szól hozzánk, és bocsátja meg bűneinket. Ez a gyónás lényege: bánat, bocsánatkérés és megbocsátás. 

A feltámadás napjának örömhíréhez tartozik hozzá a bűnből való feltámadás öröme. Ezért rendelte Jézus a 
bűnbocsánat szentségét feltámadása napján. Ezt az örömet kell hangsúlyoznunk, hogy a gyónás ne legyen 
teher a gyermek számára, hanem a lelki békének és örömnek forrása. 

Jézus más módját is elrendelhette volna a bűnbocsánatnak, de azért rendelte a bűnvallomást, mert 
nemcsak megbocsátani akar, hanem jobbá tenni is. Ezért szükséges az őszinte bűnvallomás, hogy a lelkiatya 
jótanácsaival segíthessen küzdelmünkben. Szükséges, hogy a lelkiatya megnyerje a gyónó bizalmát, de 
legyen gondja a hitoktatónak arra, hogy ez a bizalom ne csak az ő személye, hanem más gyóntató iránt is 
meglegyen. Ezért tanácsos már a gyermeket is egyszeregyszer vendéggyóntatóhoz küldeni, nehogy a 
lelkipásztor áthelyezése után elmaradjon a gyermek a gyónástól. 

A gyónás gyakoriságának kérdése vitatott téma. A rendszeres gyónásra a lelkivezetés érdekében van 
szükség, ez a rendszeres kegyelmi élet alapja. Bár a gyermek nem követhet el súlyos bűnt, mégis rá kell 
tanítani, hogy soha ne éljen .bűnben, ha valamikor ilyen baj érné, minél előbb gyónja meg. 

Feltétlenül szükséges annak megtárgyalása is, hogy mit tegyen, ha nincs alkalma gyónni. Kollégium, 
katonaság stb. adhatnak ilyen eseteket. 

A rendszeres gyónás ajánlható időköze a havi gyónás. Az évi kötelező gyónásról ebben a korban még 
nincs értelme beszélni, mert annak hangsúlyozása a minimummal való megelégedésre vezet, és a legjobb út 
a gyónás teljes elhanyagolása felé. Inkább csak annyit mondjunk, hogy az, aki hosszabb ideig nem megy 
gyónni, s visszautasítja Isten irgalmas jóságát, az saját üdvösségét veszélyezteti, mert végleg elveszítheti a 
kegyelmi életet. A másik véglet a minden szentáldozás előtt való gyónás, amit lehetőleg meg kell előznünk, 
mert ez sablonossá teszi a gyónást, és szintén a rendszeres gyónás elhanyagolását eredményezi a 
későbbiekben. 

    



 

28. HOGYAN GYÓNUNK? 
Nevelői cél: 

A szentgyónást rendszeresen, komolyan végzem. 
Oktatási cél: 

Hogyan kell jól szentgyónást végezni. 
Figyelemfelkeltés: 

Mi a lelkiismeretvizsgálat? Ha visszagondolsz eddigi életedre sok minden eszedbe jut, a sok jó is, amit 
tettél, és a sok engedetlenség, rossz is, amit elkövettél. Ezeket az engedetlenségeket kell összeszedni 
gondolatban, hogy bocsánatot kérj értük a mennyei Atyától. Rajtad kívül egyedül ő ismeri gondolataidat, öt 
kérd, hogy juttasson eszedbe mindent, s ne akard letagadni se előtte, se magad előtt, ha rosszat tettél, inkább 
kérj érte bocsánatot. Meglátod, ha Isten megbocsátott, régi bűneid nem fognak már nyugtalanítani. 
Előterjesztés: 

1. Hogyan készülünk a gyónásra? 
2. A gyónás módja. 
3. Mit tesz Isten lelkemmel a szentgyónásban. 
4. Mit kell tenni a gyónás után. 

Új fogalmak: 
Gyóntatószék: a szentgyónás céljára készített templomi bútor. Sok fajta van belőle. Nem muszáj benne 

letérdelni. A gyónás nincs gyóntatószékhez kötve, az csak a zavartalan gyónást segíti elő. 
Elégtétel: imádság vagy jócselekedet, amit a gyóntató pap bűneink jóvátételére felad. 
Alkalmazás: 

Milyen jó, hogy Jézus megtanított minket arra, hogy hogyan kérhetünk bocsánatot a mennyei Atyától; hogy 
a megbocsátásnak ilyen biztos jelét adta. Nem félek a gyónástól, még ha ismeretlen pap a gyóntató, az is a 
mennyei Atya megbocsátó szeretetével vár, még akkor is, ha az arca szigorúnak, morcosnak látszik. 

Minden este tartok lelkiismeretvizsgálatot, hogy a gyónási készület könnyebb legyen. Komolyan veszem a 
bánatot, és mindent megteszek, hogy ezentúl jobb legyek. 
Gyakorlás: 

A gyónás gyakorlása az előkészülettel és a hálaadással összekapcsolva. Célszerű, ha a helyszínen 
bemutatjuk, mit hogyan kell tenni, s minden gyermekkel végigpróbáltatjuk. 
Megjegyzések: 

Ez a lecke a gyónás gyakorlati tudnivalóit tárgyalja. A lelki ismeretvizsgálatról már az előző leckékben volt 
szó, annak egyes részleteit az egyes parancsokkal kapcsolatban tárgyaltuk. Itt a gyónás előtti 
lelkiismeretvizsgálatról úgy kell beszélni, hogy az a mindennapos lelkiismeretvizsgálatnál alaposabb, 
összefoglaló jellegű lelkiismeretvizsgálat. 

A bánat felindításánál ne elégedjünk meg a bánatima elmondásával, hanem minden esetben azt 
gyakoroltassuk, hogy gondoljanak arra, hogy miért bánjuk bűneinket. Így bánatuk őszinte lesz. 

Az erős fogadással kapcsolatban konkrét elhatározásokat kell tenni, hogy ne legyen üres fogadkozás. Ezt 
is gyakorolni kell példákat mutatva. 

A gyónás módjánál szándékosan maradt el a hajdan szokásos bevezető ima Ez nem tartozik a gyónás 
lényegéhez, inkább annak elgépiesedését segíti elő. 

Az utolsó gyónás időpontjának említésén kívül szükséges annak megemlítése is, hogy milyen gyakran 
szokott áldozni. A gyóntatók tudják, hogy ennek a lelkivezetés szempontjából van nagy fontossága, s főleg a 
városi és az idegenben gyóntatókat segíti abban, hogy ne csak feloldozó automaták legyenek. 

Fontos pontja a leckének, hogy mit tesz Isten lelkünkben a szentgyónásban. Bár erről más beállításban 
már volt szó, ennek a kérdésnek ilyen értelmű tisztázása a tudatosan rendszeres gyónás alapja. Aki csak 
bocsánatos bűnöket gyónik, annak a lelkében is növekszik a kegyelmi élet, tehát ebben az értelemben is 
hasznos a rendszeres gyónás. A bűnök elleni megerősödést oly módon is szolgálja a szentgyónás, hogy 
tervszerű küzdelemre késztet főhibáink ellen. A rendszeres gyónás továbbá az állhatatosságnak, a hűségnek 
az erősítője, Végeredményben ez az elsőpénteki gyónás gyakorlatának értelme is. 

A bűnbocsátás megköszönése ne csak szóval történjék, hanem cselekedetekkel, a jóra való törekvéssel. 
Ezért is célszerű, ha a gyóntatók nem ragaszkodnak az imádság elégtételhez, hanem nevelő jellegű 
feladatokat is adnak elégtételül 

    



29. AZ EGYHÁZ 
Nevelői cél: 

Az Egyház élő tagja akarok lenni. 
Oktatási cél: 

Az Egyház Isten népének közössége. 
Figyelemfelkeltés: 

Mennyi ideig tanította Jézus apostolait? Három évig, majd feltámadása után negyven napig, Ebben az 
időben bízta meg Pétert, hogy tanítványainak vezetője legyen. 
Előterjesztés: 

1. Jézus megalapítja Egyházát. 
2. Az Egyház feladata. 
3. Az Egyház tagjai. 
4. Az Egyház szervezete. 
5. Mit kivan tőlünk Jézus. 

Új fogalmak: 
Genezáreti tó: nagy tó Zsidóország északi részén. 
Jó pásztor: Jézus hasonlította magát a jó pásztorhoz. 
Jézus bárányai, juhai: Jézus hasonlatában híveit nevezte így. 
Egyház - Isten népe: azoknak közössége, akik hisznek Jézusban. 
Pápa: Péter apostol utóda, az Egyház látható feje, vezetője. 
Lelkipásztorok: Jézus hasonlata alapján nevezzük így Jézus munkatársait. 
Egyházmegye, egyházközség: az Egyház területi tagozódásának egységei. 
Püspök, plébános, káplán: akik az Egyház meghatározott területén különböző hatáskörrel vezetik a rájuk 

bízott híveket. 
Tanúságtétel: életünkkel, szavainkkal bizonyítjuk, igazoljuk hitünket: Jézus a mi Megváltónk, át követjük. 
Apostol: mindenki, aki Jézus evangéliumát hirdeti, szavaival, életével, (tágabb értelem) - Jézus 12 kiválasztott 

tanítványa (szűkebb értelem) 
Alkalmazás: 

Az Egyház mi vagyunk, én is tagja vagyok az Egyháznak. Az Egyház feladata, folytatni Jézus Krisztus 
életét. Nekünk kell mások előtt képviselni Isten üzenetét, nekem is Jézus apostolának kell lennem, Hogyan 
folytatom Jézus életét? Kegyelmi életet élek, megtartom a parancsokat, a szentáldozás és a gyónás 
erőforrásából meritek. Hogyan teszek tanúságot? Minden magyarázkodás nélkül élek Jézus példája szerint. 
Eljöhet az idő, hogy mint édesapa vagy édesanya szóban is tanítsak Jézus Krisztusról és az ő követéséről. 
Főleg, ha valakit meghív az Úr Jézus, hogy mint munkatársa, úgy kövesse. 
Gyakorlás: 

Hogyan tudom Jézus parancsát teljesíteni mindennapi életemben? 
Hogy hívják lelkipásztorainkat? 

Megjegyzések: 
Az elsőáldozás megtörténte után, amikor a gyermek a lelkiéletben kezd a saját lábára állni és 

öntudatosodni, szükséges, hogy tudatosodjék benne, hogy ő egy nagy családnak is tagja. Az Egyház 
fogalmának kialakítására legalkalmasabb azoknak a képeknek és hasonlatoknak alkalmazása, melyeket maga 
az Úr Jézus is alkalmazott. 

Fontos, hogy a gyerek megértse, hogy már neki is van feladata az Egyházban, neki is folytatnia kell Jézus 
életét, kegyelmi életet kell élnie, példás életével társai közt kell apostolnak lennie. Ahogy a család tagjaként 
kezd beilleszkedni a nagyobb iskolai közösségbe, úgy kell ezzel párhuzamosan fejlődnie az egyházközségbe 
való beilleszkedésnek is. Ennek megfelelően kell kezdeni az Egyház szervezetével való megismerkedést is. 
Az Egyház vezetői különféle szolgálatokat látnak el, s megbízatásukat az apostolokon és utódaikon keresztül 
Jézustól kapták. Az Egyházban egyébként mindnyájan testvérek vagyunk. 

Amikor az Egyházban szolgalatokat végzőkről, Jézus munkatársairól beszél a hitoktató, gondoljon arra, 
hogy lehet tanítványai közt olyan, akit Jézus szintén kiválasztott, hogy meghívja szolgálatára. Saját példájával, 
tanításával és szeretetreméltóságával teheti vonzóvá, s egyengetheti bennük a papi hivatás utját. 

Ebben a leckében tudatosan nem tettünk említést a nemkatolikus keresztényekről. Olyan fogalmat kell az 
Egyházról kialakítani, mely alapja lehet a keresztények közti teljes egységnek. Ez különösen fontos a vegyes 
vallású helyeken. 

Ilyen helyeken kezdettől fogva az egymás iránti szeretetre kell nevelni őket. Ebben a korban még amúgy 
sem tudják felfogni, hogy mi az, ami elválaszt bennünket egymástól, s oktalanság lenne ilyen kérdések 
tárgyalásával nehezíteni a közeledés útját. A közömbösség megelőzésére ebben a korban elégséges, hogy 
tudatosítsuk bennük, hogy milyen nagy ajándéka az Úr Jézusnak, hogy ők már áldozhatnak. A későbbiekben 
a közömbösségtől a tudatos kegyelmi élet = fogja megőrizni őket. Akik pedig lemaradnak a lelkiéletben, azok 
már amúgy is csak papíron és jogilag fognak különbözni azoktól a másvallású testvéreinktől, akik szintén 
közömbösek saját vallásuk iránt. 



    

 

30. A SZENTLÉLEK 
Nevelői cél: 

A Szentlélek erejével teljesítem Jézus küldetését. 
Oktatási cél: 

Jézus felment a mennybe, és elküldte a Szentlelket. 
Figyelemfelkeltés: 

Milyen volt Jézus feltámadt teste? Jézus megdicsőült testét színeváltozásakor mutatta meg először 
kiválasztott apostolainak. Feltámadása után ugyanúgy evett, beszélt velük, mint előtte. Meg is tapintották. 
Azonban mégis más volt, hisz a zárt ajtókon keresztül is megjelent. Utoljára mennybemenetelekor látták. 
Előterjesztés: 

1. Jézus felmegy a mennybe 
2. Jézus megígérte a Szentlelket. 
3. A Szentlélek eljövetele. 
4. Ki a Szentlélek? 
5. A Szentlélek megerősíti és egyesíti az Egyházban Jézus tanítványait. 

Új fogalmak: 
Áldozócsütörtök: Jézus feltámadása utáni 40. nap. - Valamikor ezen a napon tartották az elsőáldozást. 
Tanácsadó: A Szentlelket szoktuk így is nevezni. 
Pünkösd: A feltámadás utáni 50. nap, a zsidók ezen a napon ünnepelték a tízparancs kihirdetését. 
Alkalmazás: 

Engem is a Szentlélek vezet. az ő ereje élteti bennem a kegyelmi étetet, hogy követni tudjam Jézust. 
Gyakorlás: 

Hogyan teljesítem küldetésem az emberek között? 
Ez nem más, mint a mindennapi keresztény élet, amit naponta tudatosan kell élnünk. 

Megjegyzések: 
A lecke célja az öntudatosodó keresztény életre nevelés. Jézus felment a mennybe, s nekünk kell a 

Szentlélek erejével folytatnunk művét a világban: a megváltás örömhírének apostolaivá, élő tanúivá kell 
lennünk. 

Ezt kívánja tőlünk Jézus. 
A Szentlélekről már eddig is volt szó, de ennek a leckének célja, hogy a Szentlélekről egy kissé bővebb 

fogalmat alkosson magának a gyerek. A Szentlelket, a harmadik isteni személyt tevékenysége alapján 
ismerjük meg, s így értjük meg szerepét kegyelmi életünkben. Ebben a korban elég róla annyit tudni, hogy 
Jézus küldte el hozzánk, hogy folytatni tudjuk Jézus művét, teljesíteni tudjuk küldetését. Mi csak emberek 
vagyunk, Isten segítsége nélkül nem tudjuk teljesíteni keresztény hivatásunkat. A Szentlélek tevékenységének 
bővebb magyarázata már a bérmálási oktatás anyagába tartozik. 

Az elméleti megalapozásnál azonban fontosabb ebben a korban annak megtárgyalása, hogy hogyan 
teljesíthetik már most Jézus küldetését. Ez voltaképpen számukra nem más, mint a mindennapi keresztény 
élet. Így ez a lecke már végeredményben ismétlése és összefoglalása az egész évben tanultaknak, abból a 
szempontból, hogyan kell a tanultakat megvalósítani mindennapi életében. 

    

 

31. JÉZUS ÚJRA ELJÖN 
Nevelői cél: 

Mindig kész vagyok Jézus fogadására. 
Oktatási cél: 

Jézus ismét eljön a világ végén. 



Figyelemfelkeltés: 
Mit mondtak az angyalok Jézus mennybemenetelekor? Hogy Jézus újra el fog jönni. Maga az Úr Jézus is 

beszélt erről, hogy a világ végén eljön ítélni, jobbjára állítja a jókat, baljára a gonoszokat. A jókat bevezeti a 
mennybe, a gonoszok pedig örök kárhozatra jutnak: 
Előterjesztés: 

1. Jézus megígérte, hogy újra eljön értünk. 
2. Mindig készen kell lennünk Jézus fogadására. 
3. Mit tesz Jézus, amikor újra eljön. 

Új fogalmak: 
Ítélet napja – Amikor Jézus újra eljön, mindnyájunkat feltámaszt és megítél. Akik Isten szeretetbéen éltek és 

haltak meg, azoknak része lesz a Szentháromság boldog örök életében. Csak azok nem juthatnak be 
mennyei országába, akik visszautasították végtelen szeretetét. 

A világvége – Mennyei Atyánk a világ teremtő Úra, teremtő akaratából befejeződik az a világ, amiben ma 
élünk, és Ő újjá teremti ezt a világot. 

Alkalmazás: 
Én sem tudom, hogy értem mikor jön el Jézus, ezért mindig készen vagyok fogadására. 

Gyakorlás: 
Mi lenne, ha most szólítana Jézus! készen vagyok-e? 

Megjegyzések: 
Ebben a leckében mindennapi keresztény életünk céljára tekintünk. Földi életünk értelme az örök élet 

elnyerése. Ezért élünk mindig készen, Jézus eljövetelét várva. Mi nem ebben az életben, hanem az örök 
életben remélünk, s mindent ezért az örök életért kell tennünk 

Amikor Jézus eljön, nyilvános ítéletet tart. Számunkra azonban a halál jelt a földi élet végét, akkor kell 
számot adnunk életünkről, akkor dől el örök sorsunk. Ez az ítélet hasonlítható a lelkiismeretvizsgálathoz, mely 
a jóért megdicsér, a rosszért vádol. Isten mindenkit lelkiismerete szerint ítél meg. Az utolsó ítélet hasonlítható 
a bizonyítványosztáshoz, amikor mások is meg fogják tudni, hogy milyen életet éltem, és én is fogom tudni 
másokról. 

Az ítéletre mindig készen kell lennünk, mert nem tudjuk Jézus mikor szólít számadásra. Készenlétünk 
alapja a tudatos kegyelmi élet, mely a szeretet cselekedeteiben nyilvánul meg mindennapi életemben. 

Jó ha a világ végével kapcsolatos dolgokban már eleve eloszlatjuk a tévedéseket. Úgy adjuk elő, hogy ne 
szolgáltasson alapot sem a babonának, sem a hitetlenek gúnyolódásának. Ismételten hangsúlyoznunk kell, 
hogy el sem tudjuk képzelni azt a boldogságot, amit Isten az ő választottainak készített. 

    

 

32. ÍGY ÉLÜNK MI KERESZTÉNYEK 
Nevelői cél: 

Mindig jobban akarom szeretni Jézust. 
Oktatási cél: 

Az elsőáldozás nem befejezés, hanem kezdet. 
Figyelemfelkeltés: 

Mit fogsz tenni a nyáron? Misi és Panni a Balatonra mentek nyaralni, nagynénjükhöz. Ők megtanulták, 
hogy a mennyei Atya szeretetében nincs szünet. Szentmisére nyáron is mennek, ők akkor is kedves 
gyermekei Istennek, megtesznek mindent, úgy, ahogy a hittanórán tanulták. Példás életükből mindenki csak 
tanulhat, hogyan kell jónak lenni. 
Előterjesztés: 

1. Isten gyermekei vagyunk. 
2. Isten gyermekének élete. 
3. Jövőre folytatjuk a tanulást. 

Alkalmazás: 
Mindig Isten kedves gyermeke akarok lenni. 

Gyakorlás: 
Miden nap kérjem Jézust, legyen velünk. 



Megjegyzések: 
Ez a befejező lecke, összefoglalása az egész évben tanultaknak, de úgy, hogy előre mutat: hogyan kell 

élnie Isten gyermekének. Jó, ha a keresztségi fogadást átalakítjuk elsőáldozási ígéretté, melynek elemei: napi 
imádság, heti szentmise és szentáldozás, havi szentgyónás, felebaráti szeretet, kötelességteljesítés, 
tanúságtétel. 

Tudomásul kell vennünk, hogy mindig lesznek olyanok, akikkel többet nem találkozunk. Ezért kell az utolsó 
órán is hangsúlyoznunk, hogy a legfontosabb parancs a szeretet parancsa. Jézus szeretetében minden nap 
előre kell haladnunk, s ez nyilvánul meg az emberek iránti szeretetben. A szentáldozás nem cél, hanem 
kegyelemeszköz, hogy szeretetben tudjunk élni. Olyan eszköz azonban, melyet rendszeresen kell 
használnunk. Amit tehát elkezdtünk, folytassuk életünk végéig. Persze még sok mindent meg kell tanulni, 
ezért reméljük, hogy jövőre újra találkozunk. 

Az utolsó órán és azt megelőzően a rendelkezésre álló ismétlő órákon célszerű, ha konkrét példák 
sokaságával mutatjuk be, mit jelent a mindennapi keresztény élet az ő számukra. Ilyen példákat könnyen 
készíthetünk, ha magunk elé képzeljük, hogy általában hogyan, milyen körülmények közt töltik a gyermekek 
szünidejüket, s a példával azt mutatjuk meg, hogy az adott körülmények közt, hogyan kell Isten gyermekének 
élnie, milyen legyen a napirendje, otthon, idegenben, hogyan érintkezzen rokonokkal, ismerősökkel, 
idegenekkel, jó és rossz gyerekekkel, hogyan segítsen stb. Azt is megtehetjük, hogy mondunk egy történetet, 
s a gyermekeknek kell megmondani, hogy mi volt benne jó és mi rossz. Minden biztatásnál és okfejtésnél 
többet használ a vonzó példa. Önmaguk számára pedig gyakran tegyék fel a kérdést, mit fog hozzájuk szólni 
Jézus? Úgy éljenek, hogy örök jutalmat kapjanak. 

    

 
 
 

 
 
 



 
 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR KÖRLEVELE 
az „ELSŐÁLDOZÓK HITTANKÖVE” 

című új hittankönyvről 
 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai átnyújtják 
paptestvéreiknek az új hittankönyv sorozat második 
kötetét, amely az első szentáldozásra készülő 
gyermekek számára íródott. 

Az új hittankönyv ismertetéséről, felhasználási 
módjáról rövid tájékoztatást nyújtunk. 

Az Elsőáldozók Hittankönyvét az elsőáldozásra 
készülő gyermekek oktatására szerkesztették. 
Oktatói célja: Annyi vallásos tudást adjon a 
gyermeknek, amennyi a meleg Istenélményhez és az 
aktív szeretet-élethez ilyen korban szükséges. 
Nevelői célja: Elindítani a gyermeket az 
öntudatosodó kegyelmi élet útján, a mennyei Atya és 
Jézus Krisztus szeretetéből táplálkozó termékeny 
szeretet-életre. 

A könyv a reális körülményeket figyelembe véve, 
a katolikus vallású gyermekek többségének igényét 
vette figyelembe. Részben figyelembe veszi a 
hittankönyv-sorozat első kötetét is, de arra is számít, 
hogy kezdő fokon még sok gyermek nem részesül 
rendszeres oktatásban. Tudjuk, hogy vannak 
rendkívüli igények is, de a könyv szerkesztésénél 
mégis a többségre: a rendszeresen oktatásra járókra 
kellett gondolni. Az anyag olyan egységekre van 
felosztva, hogy szeptembertől májusig heti egy 
oktatási órában és a két hónapos heti két órás 
előkészítésben könnyen elvégezhető. 

Ahol heti két óra áll rendelkezésre, ott egyes 
részek két órában tárgyalhatók, továbbá megfelelő 
ismétlések is beiktathatók. Ebben az esetben a két 
hónapos közvetlen elsőáldozási előkészítés jó 
alkalom az alkalmazások és gyakorlások 
kiszélesítésére. 

Ahol rendkívüli körülmények miatt a 32 egység 
elvégzése még a két hónapos oktatást beszámítva 
sem lehetséges, ott magának a hitoktatónak kell a 
könyv anyagát ügy kezelnie, hogy a lényeg ne 
maradjon ki, és ne sikkadjon el a könyv aktív 
szeretet-életre nevelő jellege. Nyugodt lelkiismerettel 
csak azokat engedhetjük a szentáldozáshoz, akik a 
könyv teljes anyagát elfogadhatóan ismerik. A 
hitoktatónak kell eldöntenie, hogy mit bíz a gyerekek 
és a szülők magánszorgalmára, és mit tárgyal saját 
maga. De minden esetben kötelessége 
meggyőződni, hogy a gyermek a minimális 
ismereteket elsajátította-e és azokat körülményeihez 
képest életté is tudja-e váltani. 

Olyan helyeken, ahol összevont csoportban kell 
tanítani a gyerekeket, az elsőáldozásra készülőket a 
hitoktató válassza külön a többiektől, s a heti két óra 
közül az egyiket teljesen nekik szentelje. Ez jobban 
megfelel a könyv szellemének. 

 A KÖNYV RÖVID GONDOLATMENETE A 
KÖVETKEZŐ: 
1. Mennyei Atyánk szeret minket. (1-4. fejezet). A 
könyv indításában kapcsolódik az első új 
hittankönyvhöz természetesen már itt is bővített 
anyaggal. 
2. Mi is szeretjük mennyei Atyánkat. (5-8. fejezet). 
Ima, istentisztelet, szentbeszédhallgatás, 
hittantanulás, stb. a szeretet jelei.. Ebben a részben 
tárgyaljuk a Tízparancs 1-3. parancsolatait. 
3. Isten bűneink ellenére irgalmasan szeret minket 
(9-10. fejezet). Az első könyvhöz képest teljesen új 
anyag. Bűnbeesés, kegyelmi élet elvesztése, 
ősevangélium, Jézus a bűnbocsánat szerzője. 
4. Mennyei Atyánk a Fiúistent küldte hozzánk. (11-
14. fejezet). Az első könyv anyagát mélyíti el és 
részletezi. Ábrahám, választott nép, próféták, angyali 
üdvözlet Jézus születése, Jézus minden ember 
megváltója. 
5. Jézus tanított minket. (15-19. fejezet). Jézus 
életéből és tanításából kibontva tárgyalja a 
Tízparancs 4-10. parancsolatait. 
6. Jézus meghívott minket az örök életre. (20-22. 
fejezet). Jézus tanítása a bűnbánatról, saját 
követéséről és örök ;jutalmunkról. 
7. Jézus részesít minket áldozatában. (23-26. 
fejezet). Az oltáriszentség megismerése, utolsó 
vacsora, keresztáldozat, szentmise és szentáldozás. 
8. Jézus megszabadít bűneinktől. (27-28. fejezet). 
Jézus megbocsátott a megtérőknek, ezt a hatalmát 
át is adta, szentgyónás, bánat. 
9. Jézus újra eljön értünk.(29-32. fejezet). 
Mennybemenetel, Egyház, Szentlélek, apostoli 
küldetés, hitvalló élet. Jézus visszatérését várjuk 
A KÖNYV JELLEMZŐ VONÁSAI: 

Már a könyv gondolatmenete is elárulja, hogy a 
könyv részben hagyományos, részben újszerű 
szerkesztéssel készült. Hagyományos a könyv 
anyagválasztása és anyagelosztása: A hit 
alapelemei és az elsőáldozáshoz szükséges 
tudnivalók. Viszont újszerű, hogy nem akar 
kicsinyített dogmatikai tankönyv lenni., Ezért csak az 
került bele, ami kimondottan szükséges a 
szentáldozáshoz és a gyermek állapotának 
megfelelő gyakorlati keresztény élethez. Emiatt több 
fontos kérdés nem szerepel az Elsőáldozók 
Hittankönyvében. Föltételezzük, hogy aki magát 
kereszténynek vallja, az vallási ismereteiben 
továbbra is képezni fogja magát. 

Hagyományos vonás a könyvben, hogy mint a 
Kis Katekizmus - anyagát az üdvösségtörténet 
főeseményeihez köti és alkalmazkodik az egyházi 
évhez. Viszont újszerű, hogy az elsőáldozás 
tudnivalóit is az Úr Jézus életének eseményeiből 
bontja ki. Az elsőáldozás anyaga nem függeléke a 
könyvnek, hanem az egész könyv teljességében 
előkészítés a szentáldozásra. 

 



 

Az Elsőáldozók Hittankönyve a kérdés-felelet 
módszert is megőrzi a hagyományos gyakorlatból. 
Ebben az életkorban még elengedhetetlen, hogy a 
tudnivalók pontosan megfogalmazott kérdésekben és 
szó szerint közölt válaszokban legyenek rögzítve. A 
kérdések az egység mondanivalójának lényegét 
foglalják össze a lecke végén. 

A hagyományos sorrendben tárgyalt anyagot az 
a szemlélet hatja át, hogy nemcsak tudásanyagot 
akar adni, hanem inkább életet: élményszerű, meleg, 
reális vallásos életet. Ezt úgy akarja elérni, hogy 
rögtön a könyv elején a kegyelmi életnek a gyermek 
számára is világos ismertetését adja. Már jóval az 
elsőáldozás ideje előtt is tudatos kegyelmi életre, a 
lelkünkben élő Szentháromsággal összekapcsolt 
vallásosságra nevel. Ez a vallásos élet a mindenkit 
szerető Jézus követése a vele együtt folytatott 
szeretet-életben. Istent embertársainkban szeretjük, 
vallásosságunk fő ismertető jele a gyakorlati 
szeretet-élet hőfoka. El kell fogadnunk Szent X. Pius 
állítását: A hittudományban még járatlan, sok 
mindent nem értő gyermek is élhet tudatos kegyelmi 
életet, mert itt nem a szabatos fogalom-ismeret a 
lényeg, hanem a helyes gyakorlás. 

Külön felhívjuk a figyelmet a könyv néhány 
újszerű sajátosságára. Az egyik, hogy előbb tárgyalja 
a szentáldozást, mint a gyónási tudnivalókat. Ennek 
tudatos pedagógiai oka van: az elsőáldozásra, és 
főleg a gyakori áldozásra készítjük elő a 
gyermekeket. Nyomasztóvá tenné a gyermek 
lelkivilágát, ha a készület túlnyomóan a bűnnel, 
lelkiismeretvizsgálattal és a gyónási tudnivalókkal 
foglalkoznékKi kell alakítanunk azt a szemléletet, 
hogy áldozni nem csak gyónás után lehet. Kérjük a 
hitoktatókat, hogy az oktatás első óráitól kezdve ők is 
a kegyelmi életet, a Jézussal-egyesült, aktív 
szeretet-életet hangsúlyozzák. Ebben a beállításban 
a gyónás a szeretet-élet eszköze, hogy jóvátegyük a 
bűnt és eligazítást kapjunk küzdelmeinkben 

Természetesen a gyónási tudnivalókat is meg 
kell tanulni egyszer és erre mégis csak az 
elsőáldozási előkészület ideje a legalkalmasabb. 
Világos, hogy a gyónási tudnivalók olyan számosak, 
hogy egyetlen egységben teljesen nem tárgyalhatók. 
Ezért a gyónással kapcsolatos tudnivalók már a 
könyv elején is szóba kerülnek. Az egész könyv 
készít elő a szentáldozásra és a gyónásra egyaránt! 
Amikor a könyv a szentmisével kapcsolatban az 
áldozási tudnivalókat már közölte, utána következik a 
bűnbánat szentségének rendelése és a gyónási 
tudnivalók összefoglalása. Ez már csak az egész 
évben tanult elemek összeillesztését jelenti. Így oldja 
meg a könyv, hogy a tényleges gyónási előkészületet 
csupán egy egységben tárgyalja. Így akarja 
megőrizni a pozitív lelkiség szépségét, s ugyanakkor 
nem sikkad el a bűnbánó lelkület kialakítása sem. 

Újszerű a könyvben, hogy a szentáldozást a 
szentmisével kapcsolatban tárgyalja. Ez az 
elhelyezés tudatos. Az új liturgikus lelkület 
természetesnek tartja, hogy a szentmisében akkor 
veszünk részt igazán, ha szentáldozáshoz is 
járulunk. A könyv evvel nemcsak a gyakoribb 
áldozást akarja ajánlani, hanem a szentmise jobb 
megértését és megélését is szeretné elősegíteni. 

 A kellő előkészületre úgy nevel, hogy önálló 
imádságra szoktat, és a szentmisével magával 
készíti elő a gyermeket az áldozásra ezért 
szoktassuk rá őket hogy, már mise közben 
gondoljanak a szentáldozásra. A hálaadás 
méltóságát is biztosítja az új liturgia, csak ki kell 
használni, és rá kell szoktatni a gyermekeket arra, 
hogy áldozás után a saját szavaikkal is szóljanak 
Jézushoz. 

Célszerű, hogy az elsőáldozás időpontja akkor 
legyen, amikor a könyv anyagában eljutottunk a 
szentmise, szentáldozás és gyónás ismertetéséhez. 
A tanterv szerint ez áprilisban esedékes, minél 
közelebb Húsvéthoz. Ez is tudatos elhelyezés, mert 
a gyermek még további vezetésre és oktatásra 
szorul az elsőáldozás utánra. Ezzel is hangsúlyozni 
kívánja, hogy az elsőáldozás nem befejezése 
valaminek, hanem kezdete az öntudatos vallásos 
életnek.  

Újszerűnek tűnhet a gyónás ismertetett módja. A 
hosszú bevezető imát a könyv elhagyja. Indokoltnak 
tartja viszont a bűnvallomás megkezdése előtt és az 
utolsó gyónás idejének megmondása után a 
szentáldozások gyakoriságának megemlítését. 
Minden gyóntató tudja, hogy a lelki vezetés 
szempontjából sokkal fontosabb információt jelent ez 
az adat, mint az utolsó gyónás ideje. 

Az erkölcstan követelményeit a könyv a Tíz 
parancsra építve ismerteti, de a szeretetparancs 
mindenek felettiségét hangoztatja. Isten iránti 
szeretetünket azzal mutatjuk meg, hogy megtartjuk 
parancsait. Ezért tárgyalja a könyv a parancsokat 
pozitív formában. Minden parancs a szeretet-törvény 
egy részlete, amelyet a gyermek mindennapi tetteivel 
magyaráz. A parancs megszegése a bűn. A 
gyermek-lelkitükör csak a gyermek életében 
előfordulható leggyakoribb bűnöket tartalmazza. 

Az erkölcsi ítélőképesség kialakításában a könyv 
igyekszik egyaránt elkerülni a rigorizmust és a 
lazaságot. Ezt azzal próbálja elérni, hogy pozitív 
lelkiséget alakít ki, amelyben helyére kerül a bűn is. 
Mindig a jót akarja megmutatni és vonzóvá tenni, 
hogy a kísértést és a bűnt lélektanilag ellensúlyozza 
a megismert jó szépsége, az elkövetett rosszat pedig 
tegye jóvá a bűnbánat cselekedeteivel az őszinte 
szeretet.. 

A világ teremtésénél, a bűnbeesésről szóló 
részben a szerzők a tényeket ismertetik. Nem 
indokolt ebben a könyvben olyan problémákat 
felvetni, amelyek a kisgyermek értelmi fokán úgysem 
oldhatók meg kielégítően. Téves fogalmak rögzítése 
csak kárt okoz. Hasonló a helyzet a karácsonyi 
ajándékok és a VI. parancs témáját illetően is. 

Célkitűzése a könyvnek, hogy a gyermeket 
kezdettől fogva rá akarja nevelni a saját szavaival 
történő imádkozásra. Erre szolgál minden lecke 
végén a fohász is. Vannak bizonyos imádságok, 
melyek a függelékben megtalálhatók, ezeket 
természetesen tudnia kell majd a gyermeknek. 
Vigyázzanak azonban a hitoktatók, hogy az imák 
végzése el ne gépiesedjék! A könyv által nyújtott 
példák segítségével idejében vezessük rá a 
gyermeket a mindennapos helyes önvizsgálatra, 
mely előkészít a gyónás előtti lelkiismeretvizsgálatra. 

 



 

A KÖNYV FELHASZNÁLÁSA: 
A hitoktatók vegyék figyelembe, hogy a könyv 

nem nekik; hanem a gyermekeknek készült. Ne 
keressen tehát a hitoktató a könyvben sem 
óravázlatot, sem módszertani elemeket. Az ő 
számukra egy segédkönyvjellegű füzet készül, 
melyben segítséget kapnak az óravázlatok 
elkészítéséhez, az egyes leckék feldolgozásához. 
Természetesen még ez a segítség sem kapcsolhatja 
ki a hitoktató lelkiismeretes készülését. 

A hitoktatók azt is vegyék figyelembe, hogy a 
hittan nem csupán tantárgy, amelyet elég megérteni 
és tudni. Ezeken kívül még az alapimákat kell 
megtanítani a gyermekkel. Mindezek alapján 
törekedjék a hitoktató az alapvető igazságok 
megértetésére, a helyes fogalmak alkotására és a 
tanultak életté váltására. Ezt példákkal, gyakorlati 
alkalmazásokkal és konkrét feladatokkal kell elérnie. 

 A hittananyaghoz függelékként kis énekanyagot 
is kapcsoltak. Ezeknek az énekeknek megtanítása 
természetesen nem kötelező, de mindenképpen 
hasznos. Az énekanyag - a kodályi énekpedagógia 
eredményeit és módszereit figyelembe véve - az 
elsőáldozók oktatási szintjén mozog. 

A hitoktató nem tanár elsősorban, hanem 
lelkipásztor, aki nemcsak a tudás kedvéért tanít, 
hanem elsősorban kegyelmi életre akarja nevelni 
tanítványait. A hangsúly a megértésen, de még 
inkább a megvalósításon van. A pontosan 
megtanulandó részeket a kérdések feleletei 
magukban foglalják. Segítse ez a könyv a hitoktatók 
és szülők áldozatos munkáját eredményessé tenni. 
Ehhez kérjük a Szentlélek Úristen kegyelmét. 
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A HITTANKÖNYVEKKEL ÉS A HITOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS 
TANULMÁNYOK 

HITÉLMÉNY, ÉS A HITET MEGALAPOZÓ TAPASZTALAT 
 

MIÉRT HISZEK, MIÉRT VAGYOK KERESZTÉNY 
Ezzel a kérdéssel a mai világban minden felnőtt 

kereszténynek előbb-utóbb foglalkoznia kell. Bár 
régen is voltak nem hivő emberek, a keresztény 
Európában a hit mégis mintegy magától értetődő 
dolog volt. A hivő embernek gyakorlatilag nem volt 
szüksége arra, hogy hivő magatartását 
megindokolja. Ez a helyzet azonban megváltozott, s 
a hivő emberek együtt élnek nem hivő emberekkel, 
nemcsak a munkahelyeken és iskolákban, hanem 
gyakran még saját családjukban is. Ennek 
következtében a hivő emberekben is felmerülnek 
olyan kérdések, amelyek azelőtt eszébe sem 
jutottak, s ilyen kérdésekről beszélniük is kell, ha ez 
a kérdés mindennapi emberi kapcsolataik során 
felmerül. A hivő keresztény nem zárkózhat el az ilyen 
kérdések elől azzal a jelszóval, hogy „A vallás 
magánügy!” Mert bár igaz, hogy vallásosságunk, az 
Istennel való személyes kapcsolatunk elsősorban a 
saját, egyéni ügyünk, ez mégsem jelenti azt, hogy ne 
legyen az egyben közös ügye azoknak, akik egy 
közösségbe tartoznak, akik valamiképpen felelősek 
is egymásért. Ha tehát valaki ilyen kérdésekkel fordul 
hozzánk, akkor kötelességünk, hogy a legjobb 
tudásunk szerint válaszolva, segítsük problémáinak 
megoldásában. Ha pedig hitünket olyan kincsnek 
tekintjük, amelyet azért kaptunk, hogy általa másokat 
is gazdagítsunk, akkor magától értetődőnek tartjuk 
Péter apostol szavait: „Mindig álljatok készen arra, 
hogy megfeleljetek mindenkinek, aki 
reménységetekről kérdőre von titeket” (1Pt 3,15). 

Erre a kérdésre, hogy miért vagyok keresztény, 
sokan így felelnek: „Azért, mert gyerekkoromban 
megkereszteltek, és így neveltek.” Ámde ez a válasz 
nem kielégítő, hiszen milyen sokan vannak, akiket 
megkereszteltek, akik keresztény nevelést kaptak, és 
mégsem maradtak keresztények. Ahhoz, hogy valaki 
ma felnőttként is keresztény legyen, nem elégséges 
a kisgyermekkori keresztény nevelés, ahhoz több 
kell: tudatos, egyéni állásfoglalás, 

Természetesen ezt az állásfoglalást többféle 
módon is meg lehet fogalmazni. Itt most a Hitünk és 
életünk c. hittankönyvből idézzük: „Jézus azért jött a 
világra, hogy örömhírt hozzon nekünk: Mennyei 
Atyánk végtelenül szeret, és örök életre hív minket. 
Vállalta a szenvedést és a kereszthalált, hogy 
bűneinktől megváltson és üdvözítsen minket. 
Tanítása minden embernek szól, életét mindenkiért 
ajánlotta fel, feltámadása mindenki számára 
reménység. Azért hiszek Jézus Krisztusban, azért 
vagyok keresztény, mert Jézus életével, halálával és 
feltámadásával igazolta istenségét és meggyőzött, 
hogy végtelenül szeret minket. Ezért csatlakozom 
övéinek közösségéhez, és követem őt.” Ez logikus, 
ésszerű állásfoglalás: Ha meggyőződtem róla, hogy 
Jézus szeret, akkor természetes, hogy viszonzom 
ezt a szeretetet. De ezek után felmerül az a kérdés: 
Hogyan jut e! valaki erre az állásfoglalásra? 

 Ha az idézett hivő állásfoglalást közelebbről 
megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy az a következő 
előzményeket foglalja magában: Belátom, elfogadom 
Isten létét, aki mindentudó - tehát nem tévedhet, és 
végtelenül szent - ezért nem téveszthet meg. 
Elfogadom, hogy Jézus Krisztus a Fiúisten, aki 
emberré lett, aki nekünk Isten üzenetét közvetíti. 
Elfogadom, hogy Jézus irántunk való szeretetből 
áldozta fel életét, hogy megszabadítva bűneinktől 
elvezessen az örök életre. Elfogadom, hogy Jézus 
követőinek közössége, az egyház szavahihetően 
közvetíti nekünk Jézus kinyilatkoztatását. Mindezek 
alapján vallom, hogy Jézus Krisztusban Isten szeret 
minket, aki meghívott az örök életre, tehát 
megteszem, amit Jézus kíván tőlem: követem, és 
csatlakozom követőinek közösségéhez. Ezek a 
hitelőzmények értelemmel belátható igazságok (Isten 
léte, szavahihetősége) és történelmileg igazolható 
tények (Jézus élete, kereszthalála, feltámadása, az 
egyház folytonos tanúságtétele).z Ezek a 
hitelőzmények továbbá magukban foglalnak egy 
olyan tapasztalást, mely meggyőz arról, hogy Jézus 
valóban szeret minket, s ez a felismerés késztet arra, 
hogy ezt a szeretetet életünkkel viszonozzuk, mert 
ez nekünk jó. A tényleges hit az eddig említett 
hitelőzményeken kívül feltételezi még az akarat 
hitkészségét is, ami azt jelenti, hogy kész vagyok 
elhárítani a hit elfogadásának esetleges külső vagy 
belső akadályait és kész vagyok vállalni a hivő 
állásfoglalás következményeit. Ahhoz tehát, hogy 
valaki eljusson az öntudatosan hivő állásfoglalásra, 
szükséges, hogy értelmével megfontolja a 
hitelőzményekhez tartozó igazságokat, megismerje 
és elfogadja a történelmi tényekre vonatkozó 
tanúbizonyságokat, szükséges, hogy valami módon 
megtapasztalja Jézus szeretetét és mindezek 
alapján eljusson arra a belátásra, hogy jó hinni, 
érdemes érte áldozatot vállalni. Ezek alapján 
születhet meg az akarat tudatos döntése, 
állásfoglalása: Hiszek Jézus Krisztusban! 

Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy a hit nemcsak szabad emberi cselekedet, 
hanem egyben Isten kegyelmi ajándéka is. A hitnek 
ez a természetfelettisége magyarázza meg, hogy a 
nem hivők miért nem tudják valójában megérteni a 
hivő embereket, annak ellenére, hogy a hivő 
magatartás ésszerűen megalapozható.  

Aki megkapta a hit kegyelmét, annak értelmi és 
akarati tevékenységét Isten kegyelmi ereje teszi 
képessé a hivő látásra és magatartásra. Ennek 
következtében a hivő ember a hit igazságait nem 
csupán a természetes ész fényében, hanem a hit 
fényében is szemléli, s az így megismert jó (cél) 
megvalósításában (elérésében) természetes 
akaraterején kívül a kegyelem erejére is 
támaszkodik. Ezért lesz számára magától értetődő 
és megvalósítható az, amit a nem hivő ember nem 
képes elfogadni és megtenni. 



 

A HIVŐ MAGATARTÁS ÉRZELMI OLDALA 
A hivő magatartást elemző vizsgálódás során 

nem szabad rnegfeledkeznünk az ember 
cselekedeteit befolyásoló érzelmi tényezőkről sem. A 
hit teljes emberi odafordulás az önmagát 
kinyilatkoztató Isten felé, így az ember értelmi és 
akarati odafordulását kísérnie kell az érzelmi 
odafordulásnak is. Azt hiszem, nem kell külön 
hangsúlyoznunk, hogy a mindennapi életben milyen 
fontos szerepe van az ember érzelemvilágának. A 
mindennapi élet apró döntéseiben ugyanúgy, mint a 
fontos, egzisztenciális döntésekben az érzelmi 
szempontok gyakran kapnak nagyobb szerepet, mint 
a racionális szempontok. Figyeljük csak meg saját 
magunkat, hogy megfontolt jó elhatározásaink 
megvalósításához milyen nagy önfegyelemre van 
szükségünk, ha nincs kedvünk hozzá, illetve ha pont 
az ellenkezőjéhez lenne kedvünk. Talán nem túlzás, 
ha azt mondjuk, hogy az emberek nagy része nem 
azt teszi, amit eszével jónak lát, hanem azt, amihez 
kedve van, s ha számon kérik, akkor ezt igyekszik 
mindenáron ésszerűnek feltüntetni. Amikor pedig 
valakinek valamihez nincs kedve, akkor igen nehéz 
észérvekkel rábírni a helyes cselekvésre. - Mit jelent 
mindez a hivő magatartással kapcsolatban? Azt, 
hogy lehetséges olyan egyéni hivő állásfoglalás is, 
mely nem a hivő magatartás ésszerűségén, hanem 
annak erős, pozitív érzelmi hatásán alapul, és ennek 
ellentéteként lehetséges olyan hitet elutasító 
magatartás is, amelynek erős, negatív érzelmi hatás 
az alapja, és nem a hit ésszerűségének 
kétségbevonása. Azt hiszem, nagyon tanulságos 
lenne egy kicsit közelebbről megvizsgálni, hogy az 
emberek hány százalékát vezetik egzisztenciális 
döntéseikben inkább az érzelmi szempontok, és 
hány százalékuk hallgat inkább a józan észre. Az 
azonban, hogy a hivő magatartás kialakításában az 
értelmi szempontokon kívül az érzelmi tényezőket is 
figyelembe kell vennünk, minden különleges 
felmérés nélkül is nyilvánvaló. 

A lélektan megállapítása szerint az érzelem a 
külső világ jelenségeihez, tárgyaihoz való szubjektív 
viszonyulásunkat fejezi ki. Érzelmeink színezik 
megismerési folyamatainkat, segítik vagy gátolják a 
cselekvés létrejöttét, végrehajtását. Ezért van nagy 
szerepe annak, hogy milyen érzelmek kísérik a hivő 
döntést megelőző hitelőzmények megismerését és 
megfontolását. Egy és ugyanazon jelenségnek, 
eseménynek vagy igazságnak más-más emberekben 
igen eltérő érzelmi hatása lehet. 

A hitelőzmények is a legellentétesebb érzelmi 
hatásokat válthatják ki, s ez az érzelmi hatás függ 
mind a hitelőzmények megismerési körülményeitől is, 
mind pedig azoktól a személyektől, akiknek a 
hitelőzmények megismerésében valamilyen szerepe 
van. A hivő döntés teltételezi, hogy ezek a 
körülmények összességükben végül is pozitív 
érzelmeket keltenek az emberben. S amikor azt 
mondjuk, hogy a hit Isten kegyelmi ajándéka, akkor 
ez azt is jelenti, hogy Istennek a hithez adott aktuális 
kegyelme nemcsak megvilágosítja az értelmünket és 
megerősíti az akaratunkat, - amint ezt a 
hagyományos hitoktatás tanította, - hanem szívünket 
is megfelelő érzelmekkel tölti el.  

 Ez a hit öröme a hitélmény lényeges eleme. 
Erről az örömről beszélt Jézus tanítványainak az 
utolsó vacsora után (vö. Jn 15,11), és ez az öröm 
jellemezte az első keresztény közösségek életét (vö. 
ApCsel 2,46. 5,41. stb.). 

Igaz, hogy érzelmeinknek nem tudunk mindig 
közvetlenül parancsolni, de igenis tudjuk irányítani 
azokat. Elmélkedéssel, egy-egy énekkel, vagy más 
módon a legkülönbözőbb érzelmeket kelthetjük fel 
saját magunkban, s embertársainkban is képesek 
vagyunk tudatosan különböző érzelmeket kelteni. És 
erre gondolnunk kell akkor is, amikor hitünkről 
beszélünk. Nem elég logikusan megalapozni hivő 
magatartásunkat, igazán hinni csak az képes, akiben 
valóban él a hit öröme. Ámde a hivő embernek is 
figyelembe kell vennie az alapvető lélektani 
szabályokat, mert különben esetleg pont az 
ellenkező hatást váltja ki, mint amit szándékozott, 
amikor hitéről beszélt. Ez nemcsak a hitoktatókra és 
prédikáló papokra vonatkozik, hanem mindnyájunkra, 
egész keresztény közösségünkre, annak minden 
tagjára és képviselőjére. Gondoljuk csak meg, hogy 
milyen ellenszenves tud lenni egy fanatikus agitátor, 
egy kenetes szavú térítő vagy egy képmutató 
keresztény. 
A HITET MEGALAPOZÓ TAPASZTALAT 

A nem hivő emberek saját világnézetüket 
gyakran nevezik „tudományos világnézetnek”, 
ugyanakkor a vallást babonának, a valóság torz 
tükrözésének, a tudománnyal összeférhetetlen 
világnézetnek mondják. Itt nem akarunk a tudomány 
és a világnézet kapcsolatával foglalkozni, csak arra a 
ki nem mondott, de feltételezett helytelen szemléletre 
utalunk, mely szerint az öntudatos ember 
világnézetének alapja csakis a természettudományos 
tapasztalás lehet. A természettudományos 
megismerés alapja a természettudományos 
tapasztalat, s ide tartozik az anyagvilág 
jelenségeinek megfigyelése, mérése és különböző 
kísérletekkel és eszközökkel való vizsgálata. Amikor 
pedig vallási tapasztalatról beszélnek, akkor pedig 
ezt a tapasztalatot az objektív, természettudományos 
tapasztalattal nem egyenértékű, szubjektív 
tapasztalatnak tekintik. Valójában azonban minden 
embernek el kell ismernie, hogy van a 
természettudományos tapasztalattal teljesen 
egyenértékű másfajta tapasztalás is, gondoljunk csak 
például a szeretet megtapasztalásának 
lehetőségére. 

Ez a fajta tapasztalat is alkalmas arra, hogy 
életre szóló, egzisztenciális döntéseknek legyen 
alapja, például a házasságkötés alapja az egymás 
iránti kölcsönös szeretet megtapasztalása. Ha a 
keresztény vallásosság lényegeként Isten 
szeretetének megtapasztalását és viszonzását 
tekintjük, akkor nyilvánvaló, hogy itt nem 
természettudományos tapasztalásról van szó. 
(Megjegyezhetjük, hogy a nem hivők sem 
természettudományos tapasztalatra építik fel 
világnézetüket, hanem egy olyan filozófiai 
meggondolásra, mely feltételezi azt a még senki által 
sem bizonyított állítást, hogy a halállal egyszer s 
mindenkorra megszűnünk létezni.) De hogyan juthat 
el az ember Isten szeretetének megtapasztalására? 

 



 

„Ami Istenről megismerhető, ami benne 
láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ 
teremtése óta művei alapján értelemmel 
felismerhető.” - írja Pál apostol (Róm 1,19-20). Itt 
természetesen nem filozófiai istenérvekre kell 
gondolnunk, hanem inkább arra a gyakorlati 
ismeretre, amely elégséges ahhoz, hogy Isten felé 
forduljunk. Isten létének elfogadása amúgy sem 
filozófiai bizonyítás kérdése, annak ellenére, hogy 
valljuk, hogy az Isten létének elfogadása ésszerűen 
megalapozható. Aki találkozott azzal, akit szeret, 
annak nem kell a szeretett lény létét külön 
bizonyítani. A hivő ember sem igényli ezért a 
filozófiai istenérveket, elégséges számára, ha tudja, 
hogy az Isten léte elfogadásának ésszerűségét lehet 
igazolni, azaz, hogy az Isten léte ellen felhozott 
érveket kellőképp meg lehet cáfolni. 

„Miután többféleképpen és különböző módon 
szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e 
végső korszakban Fia által szólt hozzánk.” - olvassuk 
a Zsidókhoz írt levélben (Zsid 1,1-2). Az, hogy Isten 
valóban kapcsolatba lépett velünk emberekkel, - 
történelmi tény kérdése. Aki közvetlen részese az 
ilyen kinyilatkoztatásnak, az nyilván nem kételkedik 
ennek valóságában. Ám ha a kapott kinyilatkoztatást 
valakinek tovább kell adnia, akkor megfelelő jelekkel 
igazolnia kell, hogy az üzenet valóban Istentől való. 
A keresztény hivő számára ezek a jelek nem 
egyenként, hanem összességükben adják azt a 
szükséges tapasztalati ismeretet, amire a 
kinyilatkoztatás elfogadásához szüksége van. 
Azonban ezen jelek összességében mégis 
kiemelkedő jelentősége van azoknak a jeleknek, 
melyek Jézus istenségét igazolják: Az apostolok és 
Jézus személyes tanítványai Jézus nyilvános 
működése során, majd pedig feltámadása után 
közvetlenül megtapasztalhatták ezeket a jeleket, s 
ennek alapján lettek Jézus tanúi áldozatos apostoli 
életükkel és vértanú halálukkal. - Az ő tanítványaik, 
akik Jézust személyesen már nem ismerték, az 
apostolok életében tapasztalhatták meg Jézus 
szeretetét, annak a Jézusnak szeretetét, aki hívei 
közösségében, az egyházban él tovább közöttünk. 
HOGYAN LETTEK AZ APOSTOLOK JÉZUSBAN 
HIVŐKKÉ?  

Ennek bemutatására János evangéliumának 
első fejezetében találunk példát. Az emberek 
hallgatják Keresztelő Jánost. Majd egyszer csak jön 
Jézus, a názáreti ács, és megkeresztelkedik. 
Másnap, amikor ismét jön Jézus, János rámutat: 
Nézzétek, az Isten Báránya! Őróla beszéltem. - 
Akkor ketten, János és András utána mennek, s egy 
egész estét Jézussal töltenek. Arról, hogy miről 
beszélgettek, az evangélium nem tudósít, de arról 
már igen, hogy mi lett ennek a hatása. András 
másnap testvérének, Simonnak ezt mondja: 
Megtaláltuk a Messiást! (Vö. Jn 1,19-42) Kellett egy 
tanú, aki az ismert ember-Jézusra rámutat: Ő az 
Isten Báránya! S akik a tanúságtétel hatására 
találkoznak Jézussal, azok számára ez a találkozás 
ad olyan döntő élményt, tapasztalatot, melyből 
közvetlenül meggyőződhettek: Jézus a Messiás! 
Ilyen közvetlen meggyőződés van Péter apostol 
vallomása mögött (Mt 16,13-20). 

 Amikor később az apostolok Jézus parancsát 
teljesítve szóban és írásban hirdették az 
evangéliumot, minduntalan erre a tapasztalatra 
hivatkoznak (vö. Jn 20,19-31. 1Jn 1,1-4. 2Pt 1,16-18. 
1Kor 15,1-20. stb.). Az Apostolok Cselekedeteinek 
tanúsága szerint az apostoli tanúságtétel lényege: 
Jézus az Isten Fia, értünk feláldozta magát, meghalt 
a kereszten, majd harmadnapra feltámadt. - István 
diakónust kifejezetten Jézus istenségének 
megvallása miatt kövezték meg. - Azt pedig, hogy 
mennyire fontosnak tartották a hiteles, ellenőrizhető 
tanúságtételt, Lukács evangéliumának bevezető 
szavai is mutatják (Lk 1,1-4). Az első keresztények 
élete tapasztalati tényekkel ellenőrizhető 
tanúbizonyságon alapult. 

És hogyan lesz hivővé valaki ma, közel kétezer 
évvel Jézus feltámadása után? Azt hiszem, érvényes 
az a megállapítás, hogy komoly történész ma nem 
vonja kétségbe Jézus történelmi létét, legyen az hivő 
vagy nem hivő. Ma már csak népszerűsítő írásokban 
emlegetnek Jézus-legendát. Jézus feltámadásának 
elfogadásával azonban már más a helyzet. Aki nem 
fogadja el Isten létét, az - ha következetes akar 
maradni magához - kénytelen Jézus feltámadásának 
valóságát is tagadni. Ennek ellenére 
megállapíthatjuk, hogy aligha van a történelemnek 
még egy olyan ténye, melyről annyi hiteles 
tanúságtétel lenne, mint Jézus feltámadásáról. Ám 
ahhoz, hogy valaki megismerve a történeti Jézust, 
elfogadja Öt, mint Isten Fiát, Megváltónkat, - kell, 
hogy legyen valaki, aki tanúságtételével elvezeti a 
Jézussal való találkozásra. Így lesz a más által 
közvetített hitet megalapozó tapasztalatból saját 
tapasztalat, hitélmény, ha a Jézussal való személyes 
találkozásban együttműködött a hit kegyelmével. 
NÉHÁNY GONDOLAT A HITÉLMÉNNYEL 
KAPCSOLATBAN 

Bármit mondunk a hitélményről, annak, aki nem 
élte át, csak olyan fogalma lehet róla, mint a 
csokoládé ízéről annak az embernek, aki még soha 
nem evett csokoládét, s csak mások elbeszéléséből 
tud róla. De meg tudnám-e magyarázni valakinek, 
hogy milyen ízű a csokoládé? Épp így nehéz a 
hitélményről szólni, arról az élményről, amit az él át, 
aki hivő döntésében személyesen találkozott 
Jézussal.  

A hitélményben a szeretethez kapcsolódó 
érzelmek töltik be az embert: az öröm, a lelkesedés, 
a béke, ~a megnyugvás… 

Természetesen a hitélmény hevessége és 
tartóssága sok mindentől függ. Más annál, aki a 
hitetlenségből megtérve, szinte váratlanul részesült 
benne, más annál, aki hosszas keresés után talált rá 
Jézusra, más annál, aki visszatalált hozzá, és más 
annál, aki már kiskorában megkapta a hit kegyelmét, 
és abban, ha küzdelmek árán is, de töretlenül 
kitartott. 

A hittel, vallással kapcsolatban különféle 
élményei lehetnek a hivő embernek. De kifejezetten 
hitélménynek, vagy más szóval Isten-élménynek az 
Istennel való személyes szeretetkapcsolatunk 
átélését nevezzük, amikor egészen átadtuk 
magunkat Jézusnak, amikor megvalósul az, amit 
János evangéliumában így olvashatunk: 



 

„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám 
is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni” (Jn 14,23). Ebben az értelemben mondhatjuk, 
hogy a hitélmény a kegyelmi élet átélése, 
megtapasztalása, a mennyei örök boldogság előlege, 
záloga. 

Amikor két jóbarát egymással beszélget, 
elmondják egymásnak gondolataikat, hogy 
megértsék egymást, elmondják szándékaikat, hogy 
egymásért minden áldozatra készek legyenek, 
kifejezik érzéseiket, hogy együtt örüljenek. És minél 
jobb barátok, annál kevesebb szóból értenek és 
annál többet. - Amikor imádkozunk, Istennel 
beszélgetünk. Ő úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe 
juttatja, amit nekünk mondani akar: megérteti velünk 
igazságait, arra késztet, hogy áldozatot vállaljunk 
érte és betölti szívünket a szeretet, az öröm 
érzelmeivel. Mi pedig személyes odaadásunkkal 
válaszolunk, elmondva örömünket, bánatunkat, 
terveinket és nehézségeinket. Lényegében 
megbeszéljük Vele való kapcsolatunkat és annak 
következményeit mindennapi életünkre. - A 
hitélményt is ennek mintájára lehet elképzelni, 
amikor ez a személyes találkozás megvalósul, 
anélkül, hogy egyetlen szót is kellene mondanunk. 
Ilyenkor sejthetjük meg, hogy mit éltek át az 
apostolok a Tábor hegyen Jézus színeváltozásakor. 

S valóban ismételten átéli az, akinek van ideje 
az imádkozásra, aki tudatosan tanulva halad előre 
Isten ismeretében, aki egyre nagyobb áldozatokra 
kész Jézus követéséért, aki újra és újra átadja magát 
Jézusnak.  

Am a hitélmény újra és újra, sőt egyre 
mélyebben átélhető, amint az ember előrehalad Isten 
szeretetében. Nem szabad azonban megfeledkezni 
arról, hogy Jézus követésének útja az olajfák hegyén 
s a keresztúton vezet a feltámadáshoz. Aki megélte 
a Tábor hegy örömét, annak át kell élnie Jézus 
szenvedését is.  

 Ezért elsősorban ne a hitélmény örömét keressük, 
hanem magát Jézust, a vele való személyes 
kapcsolatot, teljes közösséget. A földi életben 
minden múlandó, s a legragyogóbb élmények is 
egyre halványuló emlékekké válnak; ez a 
hitélményre is vonatkozhat, ha az csak egyszeri 
élmény valakinek az életében. 

Jézussal való teljes közösségünk megélésének 
kiváló alkalma a szentmise, a szentáldozás. Amint 
már mondtuk, ahhoz, hogy valaki a történeti 
Jézusban felismerje az Isten Fiát, valakinek a 
tanúságtétele szükséges. Ezt a tanúságtételt 
közvetíti a keresztény közösség is épp a 
szentmisével, o szentmisén való részvétellel. A 
szentmisén részt vevők hitének megtapasztalása is 
hatásos tanúságtétel lehet. Az egyház kétezer éves 
életének tanúságtételében talán a legjelentősebb 
tényező a keresztáldozat folytonosan megújuló 
ünneplése. 

A szentmisén kívül Jézussal való közősségünk 
átélésére természetesen más közösségi alkalmak is 
vannak. A közös Szentírás-olvasás és imádság 
nyomán a résztvevők megélhetik Jézus szavának 
valóságát: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” 
(Mt 18,20). Ilyen eseményről számol be az Apostolok 
Cselekedeteinek könyve, amikor az apostolok a 
főtanács előtti tanúságtételük után visszatértek 
övéikhez (ApCsel 4,23-31). 

Befejezésül fel kell hívnunk a figyelmet arra, 
hogy a hitélmény sem nem lényege, sem nem célja a 
keresztény vallásosságnak, hanem a Jézussal való 
elkötelezett személyes kapcsolat kísérője. Az 
Istennel való személyes kapcsolat elsősorban az 
ember értelmi és akarati tevékenységében valósul 
meg, s az érzelmek csak ennek a tevékenységnek 
átéléséből fakadnak. De nagy segítséget 
jelenthetnek, hogy Jézusért örömmel vállaljunk 
minden áldozatot! 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

LEHET-E A GYEREKNEK HALÁLOS BŰNE? 
 

LELKIPÁSZTORI MŰHIBA? 
Nem tudom, mit tegyek a kislányommal, - kezdte 
panaszát egy édesanya. - Néhány hete nem akar 
templomba jönni. Azelőtt mindig szívesen eljött 
velem, most meg úgy kell rákényszeríteni. Pedig 
most készül az elsőáldozásra… Nem tudom, mi 
történt, de annyira fél a pokoltól, hogy gyakran még 
álmából felriadva is azt mondja: nem akarok a 
pokolba jutni…” 
A további beszélgetésből azután kiderült, hogy az 
elsőáldozási oktatást végző lelkipásztor az örök 
kárhozattal fenyegette a gyerekeket, ha halálos bűnt 
követnek el és azt őszintén nem gyónják meg. Az 
eredmény pedig az lett, hogy a gyerek már a 
templomtól is fél, ahol így ráijesztettek. Vajon mi 
élhet ezek után a gyermek lelkében? Milyen fogalma 
lehet Istenről, a mennyei Atyáról? Örömhír-e 
számára Jézus tanítása? Mi lesz az ilyen gyerekből, 
ha felnő? 
Saját keserves tapasztalatom jutott az eszembe. 
Valamikor 7 éves koromban én is megtanultam, hogy 
mi a halálos bűn, hogy érts örök büntetés jár. Azt is 
megtanultam. hogy ha valaki például nem tartja meg 
a szentségi böjtöt, az szentségtörést követ el. 
Néhány hónappal az elsőáldozás után aztán az 
áldoztató rácsnál jutott az eszembe, hogy otthon a 
kenyér héjából letörtem egy darabot és megettem. 
Még meggondolni sem tudtam, mit tegyek, mert rám 
került a sor és megáldoztam. Attól kezdve nem 
tudtam megnyugodni. Nem tudtam, hogyan gyónjam 
meg „halálos” bűnömet, nem mertem elmondani, mit 
„tettem”. Ezért féltem a gyónástól, az áldozástól, a 
prédikációtól és mindentől, ami a kárhozatot juttatta 
eszembe. Néhány év múlva végül egy lelkigyakorlat 
után szántam rá magam, hogy a gyónásban 
elmondjam, mi bánt. Sose felejtem el gyóntatóm 
szavait: „Te csacsi, hát azt hiszed, hogy a mennyei 
Atya…” Ezután a gyónás után madarat lehetett volna 
fogatni velem, olyan boldog voltam. Végre valaki 
megmagyarázta nekem, hogy a mennyei Atya igazán 
szeret, hogy nem kell állandó rettegésben élnem, a 
pokoltól való félelem miatt. Valóban „csacsi” voltam. 
De vajon nem lehetett volna ezt a félreértést 
elkerülni? Azóta nem egy hasonló esettel 
találkoztam. Azt hiszem, nem kevesen vannak 
„sorstársaim”, akik hasonló félelemben élnek. De 
vajon közülük hánynak oldódik meg a problémája? 
Attól félek, hogy többségük sosem találja meg a 
megfelelő megoldást, és a félelem végül elfordítja 
őket a vallástól, Istentől. Nem lehetne az ilyen 
bajokat megelőzni? Nemcsak lehet, hanem 
kötelességünk is mindent megtenni, hogy ilyen eset 
elő se fordulhasson.. Ehhez azonban helyes 
szemléletet kell kialakítanunk: valójában mi a halálos 
bűn, mit jelent a keresztény ember életében?  
ISTEN: URUNK, GAZDÁNK, VAGY ATYÁNK? 
A hagyományos megfogalmazás szerint az követ el 
halálos bűnt, aki fontos dologban, tudva és akarva 
nem engedelmeskedik Isten parancsának. Aki 
halálos bűnt követett el, az elveszti a megszentelő 
kegyelmet s ha ilyen állapotban hal meg, akkor 
elkárhozik. 

  
Nem akarom kétségbe vonni e megállapítások 
helyességét. Mégis megkérdezem, milyen 
istenfogalom rejlik ezek mögött? 
Az úr parancsol rabszolgájának és az 
engedelmeskedik, mert tudja, hogy ha nem teszi, 
akkor jaj neki. - A gazda parancsol béresének, aki 
hozzá elszegődött, és az engedelmeskedik, mert 
tudja, hogyha nem, akkor mehet és oda a várt 
fizetség. - Az édesapa is parancsol gyermekének és 
az is engedelmeskedik, de nem azért, mert fél 
valamilyen büntetéstől, nem is csupán azért, mert 
valamilyen jutalmat remél, hanem azért, mert szereti 
édesapját. Tapasztalatból tudja, hogy édesapja 
mindig jót akar neki, még akkor is, ha nem érti, hogy 
mit miért kíván tőle. 
Ezek után talán már belátható, hogy a hagyományos 
megfogalmazás mögött Isten nem mint Atya 
szerepelt, hanem mint parancsoló úr, esetleg jó 
gazda. Amíg azonban ilyen fogalmaink a keresztény 
életről… 
Akkor hát mi a bűn, kik jutnak a pokolba? 
A választ távolabbról kell kezdenünk. Keresztény az, 
aki hisz Jézus Krisztusban és mindent megtesz érte. 
Azért vagyok keresztény, mert Jézustól 
megtanultam, hogy mennyei Atyám szeret, 
gyermekévé fogad és meghív az örök életre. 
Természetes, hogy én is viszonzom szeretetét úgy, 
ahogy azt Jézustól megtanultam. Ez az Isten 
szeretetében való élet, ez az Isten életében való 
részesedés: a kegyelmi élet. 
Akkor nevezhetem magamat igazán kereszténynek, 
ha már tudatosan döntöttem Jézus mellett. Ha pedig 
döntöttem, akkor „természetemmé” válik, hogy azt 
tegyem, amit Jézus, a szeretet kíván tőlem. A bűn 
az, amikor nem ezt teszem. „Halálos” bűn pedig az, 
amikor megszakítom az Istennel való 
szeretetközösséget, amikor „fütyülök” rá és azt 
mondom, nem érdekel, nem törődöm vele. Ennek a 
magatartásnak természetes következménye, hogy 
elveszítem a kegyelmi életet, jobban mondva 
kizárom magamból a kegyelmi életet. Ez a szeretet 
nélküli bűnös állapot vezet a kárhozatba, ha életem 
végéig, halálomban is megmaradok ilyen Istentől 
elfordult állapotban. Ezek után természetesnek 
tartjuk, hogy aki igazán keresztény, az „halálos” bűnt 
nem követ el. Előfordulhat ugyan ilyen is, de az 
ritkaság. Ezután azonban sokan aggódva kérdezik: 
nem vagyunk túl „elnézőek”, nem vezet ez 
laxizmushoz? Kik jutnak egyáltalán a pokolba? 
Hogyan ítéljük meg azokat a bűnöket, amiket eddig 
súlyos bűnöknek tartottunk? 
SÚLYOS VAGY HALÁLOS? 

A továbbiak megértéséhez tisztáznunk kell: a 
bűnöket tárgyuk szerint osztályozva van súlyos. bűn 
és nem súlyos. bűn; a felelősség, illetve a bűnök 
következménye szempontjából osztályozva pedig 
van halálos bűn és bocsánatos bűn. A két felosztás 
összekeverése sok félreértésnek az oka, bár 
kétségtelen, hogy maga a terminológia is félrevezető. 
Nyilvánvaló, hogy a súlyos bűn sokszor nem halálos 
bűn. 

 



 

A hagyományos megfogalmazás szerint is a 
tárgyilag súlyos bűn csak akkor halálos, ha tudva és 
akarva követte él valaki. Vitatkozni lehet azonban 
azon, hogy milyen fokú tudatosság és szándékosság 
kell ahhoz, hogy egy tárgyilag súlyos bűn halálos 
bűnné legyen? 

Mielőtt erre a kérdésre felelnénk, fontoljuk meg, 
hogy életünk nem egymástól független 
cselekedetekből áll, hanem folytonos 
cselekvéssorozat, amelyben az egyes cselekedetek 
szorosan összefüggenek egymással azért 
cselekedeteinket sem lehet csupán egyenként 
megítélni, hanem figyelembe kel vennünk alap 
beállítottságunkat, azt, hogy milyen lelkület vezet 
bennünket. Lélektanilag ugyanis lehetetlennek 
látszik, hogy egyik pillanatban egészen más elvek 
szerint cselekedjünk, mint a következőben. 
Elképzelhető, hogy valakiben, aki Jézus mellett 
döntött, kihűl a szeretet és hűtlenné lesz, de az élet 
nem lehet állandó „köpönyegforgatások” sorozata. 

Ebből a megfontolásból következik, hogy a 
súlyos bűnökkel küszködő keresztények, akik 
naponta megtapasztalják gyengeségüket, de 
ugyanakkor mindent megtesznek, hogy ezektől 
megszabaduljanak, egy-egy elhibázott 
cselekedetükkel még nem követnek el halálos bűnt, 
bár amit tettek, az tárgyilag súlyos. halálos bűnné 
válik azonban botlásuk, ha feladják a küzdelmet és 
már nem érdekli őket Isten parancsa, ha 
„csakazértis” szembefordulnak akaratával. 

A súlyos bűn súlyos marad önmagában akkor is, 
ha elkövetője csak bocsánatosan vétkezett vele, és 
nem halálosan. Ha valóban a szeretet vezet 
bennünket, akkor biztos nem nyugszunk bele súlyos 
bűneinkbe, de a pokoltól sem kell rettegnünk miattuk. 
Nem vezet ez a szemlélet laza felfogáshoz, - 
laxizmushoz? Nem, mert a laxizmus gyökere nem a 
szeretet, hanem az az önzés, amikor azon 
alkudozom, hogy mi az, amit feltétlenül meg kell 
tennem, hogy ne kárhozzak el. Ezzel a lelkülettel 
nem is lehet elkerülni a halálos bűnt. De ha a 
szeretet vezet, akkor a bűntől nem a kárhozattól való 
félelem tart vissza, hanem éppen a szeretet. 

Természetesen a szereteten kívül a büntetéstől 
való félelem is segíthet, hogy elkerüljük a bűnt, de 
tévedés lenne azt gondolni, hogy az egyetlen 
büntetés a kárhozat. Bűneinkért megbűnhődünk már 
ezen a világon is, és a tisztítótűzben is. Isten 
igazságossága valóban megköveteli az igazságos 
büntetést. De hibás dolog lenne „ágyúval lőni 
verébre”. Ilyent még az emberi igazságszolgáltatás 
sem tesz. Vagy kétségbe merné-e vonni valaki, hogy 
Istennek a kárhozaton kívül van más lehetősége is 
az igazságos büntetésre? 
A GYEREK NEM „MINI FELNŐTT 

Amit eddig mondtunk, az elsősorban a 
felnőttekre vonatkozik. Elveinket azonban a 
gyermekekre is alkalmazhatjuk, ha figyelembe 
vesszük a gyermeklélektan és a pedagógia 
megállapításait. A nevelés során a gyermekekkel 
szemben is lehet, és kell is követelményeket 
támasztani.  

A gyermeket a követelmények teljesítésére 
azonban elsősorban a szülők és nevelők tekintélye 
készteti, még akkor is, ha a nevelők 
követelményeiket megindokolják és arra törekednek, 
hogy a gyermek saját meggyőződéséből teljesítse a 
követelményeket. Hosszas nevelőmunka eredménye 
és erkölcsi, szellemi érettségének a jele, amikor a 
felnőtté váló gyermek már saját elvi meggyőződése 
alapján cselekszik. Mindez a vallási nevelésre is 
vonatkozik. Ha a gyermek valamit „Isten iránti 
szeretetből”, vagy „Jézus kedvéért” tesz, akkor is 
nevelői tekintélynek engedelmeskedik. És ha 
mégsem engedelmeskedik, akkor sem Istennel fordul 
szembe, hanem nevelői tekintélyével. 

Mindezekből következik, hogy a gyermek 
„bűneit” nem mérhetjük a felnőttek mércéjével. Nem 
kétséges, hogy a gyermek is képes a tárgyilag súlyos 
bűnre (pl. káromkodás, gyilkosság stb.), halálos bűn 
elkövetésére azonban még képtelen. Addig, amíg 
nem jut el valaki arra a szellemi és erkölcsi érettségi 
fokra, hogy felelősséggel és önállóan tudjon dönteni 
az élet fontos kérdéseiben, addig a kegyelmi élet 
vonatkozásában is képtelen az önálló, felelős 
döntésre, tehát a halálos bűnre is. Ez arra a gyermek 
re is vonatkozik, aki Isten nélküli környezetben nő fel. 
A gyermek állásfoglalásáért ugyanis elsősorban 
nevelői felelősek. 

Ebből a megfontolásból következik, hogy milyen 
súlyos felelősség terhel minden nevelőt. A gyermek 
sohasem tehet róla, hogy megkeresztelték-e, hogy 
megtanítják-e Isten szeretetében élni. Isten 
ajándéka, ha valaki keresztény környezetben élhet 
és keresztény nevelésben részesül, mert ez 
kedvezően készíti fel élete öntudatos döntésére. 
Fokozott felelősséggel tartozik az a keresztény 
nevelő, aki a gyermeket nem a szeretet meggyőző 
erejével, hanem a külső kényszerítés megfélemlítő 
eszközeivel akarja Isten szeretetére ránevelni. 

Az elsőáldozásra készülő gyermekek, ha 
koruknak megfelelően megértették, hogy a kegyelmi 
élet Isten szeretete bennünk, akkor megértik, hogy a 
bűn a szeretet visszautasítása. Nem kell 
bizonyítanunk, hogy a mai korbon a gyermekek 
milyen hamar megismerkednek a bűn létezésével. 
Az utcán, a tévében és esetleg saját családjukban is 
naponta találkoznak a bűnnel. Azt is 
megtapasztalják, hogy a bűnnek milyen súlyos 
következményei vannak. Ennek alapján azt is 
megérthetik, hogy aki így hal meg, arra örök büntetés 
vár. Ugyanakkor azonban azt is megtanulhatják, 
hogy Isten gyermekei nem ilyenek. Természetes, 
hogy velük ilyen elő sem fordulhat, hiszen miért is 
fordulnának szembe azzal, akit szeretnek.  

Ahogyan a becsületes embernek nem kell félnie 
a börtöntől, úgy Isten gyermekeinek· sem kel! félniük 
a kárhozattól. A gyerekek már azt is megérthetik, 
hogy véletlenül senkiből sem lesz becsületes ember, 
s abból, aki kiskorában nem törekszik Isten 
szeretetét viszonozni, felnőtt korában sem lesz Istent 
szerető ember. Igenis, tudatosan kell törekedniük a 
jóra, a szeretetre. De erre ne a félelem késztesse 
őket, hanem az, hogy mennyei Atyánk szeret minket. 

 



 

A KATEKUMENÁLIS KATEKÉZIS 
BEVEZETÉS A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG ÉLETÉBE 

 
A HITÁTADÁS CSATORNÁI:  
 1) A KERESZTÉNY CSALÁD 

Valamikor - a kereszténnyé váló Európában és 
Magyarországon - nemcsak a család, hanem az 
egész társadalom biztosította a gyermekek 
keresztény nevelését, a felnövő fiatalok 
bekapcsolódását a keresztény közösség életébe. 
Ennek következtében - miután egyre többen kezdtek 
iskolába járni -, a (kötelező iskolai) hitoktatásra nem 
hárult más feladat, minthogy a keresztény 
környezetben felnövő gyerekekkel megismertesse 
hitünk igazságait, a jézusi élet követelményeit, és 
keresztény életünk mindennapos gyakorlatait. A 
nevelési célt alárendelték az oktatási célnak. 

Ám századok múlva egyre inkább kiderült, hogy 
nincs minden rendben, a hitet nem lehet 
automatikusan továbbadni utódainknak. Ahhoz, hogy 
- a felvilágosodás és a francia forradalom óta egyre 
jobban elkereszténytelenedő világban - az 
elkövetkező nemzedék ne csak hagyományból 
legyen keresztény, nem elég külsőleg kereszténnyé 
nevelnünk őket, hanem minden tanítványunkat el kell 
vezetni a személyes megtérésre és a jézusi életet 
vállaló felnőtt elkötelezettségre. 

Nálunk Magyarországon az elmúlt évtizedekben 
tudatosodott ez a felismerés. Az 1968-as, majd az 
1979-es hittankönyv-pályázatok már ebbe az irányba 
mutattak, a hittant elsősorban nem tanítani kell, 
hanem kateketizálni kell, azaz a tanítás által kell a 
gyermekeket a keresztény közösség tudatos és 
tevékeny tagjává nevelni. 
A magyar kereszténységet 1938. és 2000. között egy 
sátáni stratégia törte meg. Az 1938-as Eukarisztikus 
Világkongresszust egy tényleges hívő magyar nép 
fővárosában rendezték meg. Komoly előkészület, 
népmissziók és lelkigyakorlatok tették a tömegeket 
ténylegesen hívő, templomba járó és szentségekkel 
élő keresztény társadalommá. Az idei 2000. jubileumi 
évi Eukarisztikus körmenet arra tanúskodott, hogy a 
nevében és az anyakönyvi nyilvántartásban még 
mindig többségében keresztény Magyarország 
valójában már nem keresztény Magyarország, mi 
hívő katolikusok kisebbségben vagyunk, még akkor 
is, ha azért még sokan szimpatizálnak velünk. 

Mi történt ebben az időben? Bedugult a 
keresztény családok hitátadási csatornája. Hogy ez 
miért és hogyan történt, arról egy külön előadás 
számolt be. 
A HITÁTADÁS CSATORNÁI:  
 2) A KATEKUMENÁTUS 

A katekézis a kereszténység első századaiban 
felnőttek oktatása volt. A megtérő zsidókat és 
pogányokat kezdetben egyenként készítették fel a 
keresztségre. A keresztségre jelentkezők számának 
növekedése és előképzettségük hiánya késztette az 
Ősegyházat a keresztelendők csoportos, egyre 
tervszerűbb és módszeres felkészítésére: kialakult a 
katekumenátus intézménye. Ennek az intézménynek  

 az lett a feladata, hogy megismertesse a jelöltekkel a 
keresztény hit alapjait, a lelkiélet elemeit és 
bevezesse őket a keresztény közösség életébe. A 
megtérőket általában húsvét éjszakáján keresztelték 
meg, de felkészítésük több évet is igénybe vett. 
Aránylag kevés ismeretet, de sok életalakító próbát 
követeltek meg. 

A katekumenátus négy szakaszból állt. Az első 
szakaszban (prekatekumenátus) az érdeklődő 
megismerkedett Jézussal, a jézusi élet 
követelményeivel. Ezt a szakaszt zárta le a 
befogadás szertartása, amellyel felvették őt a 
hittanulók (katekumenek) közé, miután eldöntötte, 
hogy ő valóban meg akar keresztelkedni, 
kereszténnyé akar lenni, a keresztény közösség 
tagjává. 

A második szakasz maga a katekumenátus, 
amelyben sorba vették a hitvallás 12 ágazatát, a 
szentségeket, a parancsokat és az imádságokat. Ez 
a szakasz akár több évig is eltartott. Ebben a 
szakaszban a hittanuló nemcsak a keresztény 
tanítást ismerte meg, hanem pártfogója segítségével 
elsajátította a keresztény élet alapvető gyakorlatait, a 
keresztény gondolkodásmódot és életet. 

A harmadik szakasz a megtisztulás és a 
megvilágosodás szakasza volt. A megvizsgált 
(scrutiniumok) és a beavató szentségek felvételére 
alkalmasnak talált katekumeneket, a jelölteket ebben 
a szakaszban lelkileg készítették fel a szentségek 
vételére, elvezetve őket az őszinte megtérésre. Ezt a 
szakaszt zárta le a beavató szentségekben való 
részesedés: megkeresztelték, megbérmálták és 
részesítették az Eukarisztiában. 

A negyedik szakaszt misztagógiának nevezték. 
Ebben a szakaszban lett az újhívő (neofita) a 
keresztény közösség teljes jogú tagjává, elmélyítve 
őt a keresztény élet misztériumában. 
MAI HELYZETÜNK, LEHETŐSÉGEINK 

A hagyományos katekézis „csődje”-ként élhettük 
meg az elmúlt évtized nagyfokú elvallástalanodását. 
A hagyományos vallásosság nem tudta megőrizni 
fiataljainkat az ateizmus erőszakos támadásaival 
szemben. Csak egy dolog maradt fenn egy darabig, 
a szentségekhez járulás: a kisgyermekek 
keresztelése (minden előkészület nélkül), az 
elsőáldozás (két hónapos felkészítéssel), a bérmálás 
(egyhónapos felkészítéssel), a templomi esküvő 
(néhány jegyes-oktatással) és az egyházi temetés 
igénye (egyre többször a betegek szentségének 
felvétele nélkül). Mégis sok keresztény számára ezek 
az események adtak alkalmat, hogy lelkipásztorukkal 
valamiféle kapcsolatot keressenek.  

A lelkipásztor ilyenkor nem lehet számonkérő 
bíró, hanem csak az eltévedt bárány után menő jó 
pásztor.  

De hogyan? Végre 1999-ben megszületett a 
döntés: Magyarországon bevezetjük a 
katekumenátust. Ez a következőket jelenti: 

 



FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA 
Egyre többen vannak, akik a kegyelem hatására 

keresni kezdenek és eljutnak a megtérés 
szándékáig. Az ő számukra, az őszinte megtérők 
számára bevezetjük a 4 szakaszból álló 
katekumenátust. Igen sokan vannak, és még sokáig 
sokan lesznek, akik csupán azért jelentkeznek, mert 
valamely „szolgáltatásunkat” szeretnék igénybe 
venni, legtöbbször csak templomi esküvőt 
szeretnének, vagy kisgyermeküket akarják 
megkereszteltetni. Ha sikerül őket meghívni a 
katekumenátusra, akkor különösen fontossá válik 
annak első szakasza, hogy elvezessük őket odáig, 
hogy most már valóban kereszténnyé akarjanak 
válni, és ne csak a külsőség kedvéért jöjjenek.  

A vallásilag közönyös keresztényekkel való 
kapcsolatfelvételre ma is jó alkalom a szentségek 
kiszolgáltatása. Nagyon fontos, hogy a lelkipásztorok 
és katekéták a hozzájuk így „betévedt” híveket ne 
számonkérő szigorral fogadják, hanem az 
evangélium örömhírével, a hitben való előrehaladás 
lehetőségével, hívják meg őket a katekumenátusra. 

Ma már mi is missziós ország vagyunk. Nem-
hívő, vagy félig-hívő kortársainkat nem a bíró 
keménységével, hanem a jó pásztor szeretetével kell 
fogadnunk. A kereszténység nem egy egységes 
szint, amit mindenkitől meg kell követelnünk, hanem 
sokkal inkább irány, el kell indulni, tovább kell lépni a 
Jézus felé vezető úton. Hozzánk betévedő 
embertársainkat megismerve, meg kell állapítanunk, 
meddig jutottak el a hit fejlődésének útján, hol és 
miért akadtak el, és ezután kell segítenünk és 
késztetnünk őket, hogy vállalják és tegyék meg a 
következő lépést. Ezzel a szemlélettel lehet elkerülni 
azokat a meddő lelkipásztori vitákat, melyek azt 
akarják eldönteni, milyen meghatározott 
követelményeket kell állítanunk azokkal szemben, 
akik elsőáldozók, bérmálkozók akarnak lenni, illetve 
templomban szeretnének házasságot kötni. Meg kell 
hívni őket a katekumenátusra. 
A GYERMEKEK KATEKUMENÁLIS 
KATEKÉZISE ELSŐÁLDOZÁS ELŐTT 

Vannak még keresztény családjaink, akik 
valóban élő tagjai a keresztény közösségnek, akik 
megfelelő katekézissel továbbra is felkészülhetnek a 
szentségek vételére. Ám sokkal többen vannak azok, 
aki esetleg megkereszteltették gyermekeiket, de 
ezen kívül semmit sem tettek keresztény nevelésük 
érdekében, és oktalan nevelésükkel még a 
becsületes emberségre sem vezették el őket. Az ő 
számukra kell bevezetni a katekumenális katekézist 

Elsőáldozás előtt (1. osztályban szeptembertől 
decemberig) el kell őket vezetni Jézus ismeretére és 
szeretetére, hogy valóban akarjanak elsőáldozók 
lenni. Ők az érdeklődők, akiknek szüleit ugyanígy 
meg kell hívni, hogy gyermekükkel együtt vállalják az 
elsőáldozási felkészítést. Adventben vagy 
karácsonykor megtartjuk velük a befogadást. 

A katekézis második fázisa (1. osztály második 
félévében és a 2. osztályban) megismertetni a 
hittanulókkal Jézus tanítását és követelményeit, az 
életkoruknak megfelelő szinten.. Nemcsak a 
hitismereteket adjuk át, hanem elsősorban 
megtanítjuk őket imádkozni, tudatos jóra-törekvésre 

 késztetjük őket és megszerettetjük velük a 
templomba járást, a szentmisét. Természetesen 
ebben is a szülők együttműködését kérjük, meghívva 
őket minden félév végén külön skrutiniumra. 

A harmadik fázis egy rövid, de intenzív 
felkészítés a szentgyónásra és a szentáldozásra. Ez 
a tisztulás és a megvilágosodás fázisa, ami szintén a 
gyermek életkorának megfelelő megtérést kívánja 
szolgálni. Célszerű ezt az egyhetes - napi 3+2 órás - 
felkészítést közvetlenül a tanév kezdete előtti időre 
tenni, hogy az elsőáldozás augusztus utolsó 
vasárnapján legyen. 

Az első szentgyónás és szentáldozás utáni 
tanév feladata a misztagógia, a havi szentgyónás és 
a heti szentmise és szentáldozás helyes 
gyakorlatának kialakítása és megszoktatása. 
A FIATALOK KATEKUMENÁLIS KATEKÉZISE 
BÉRMÁLÁS ELŐTT 

A bérmálási korhatár kérdését lelkipásztori 
szempontok döntik el. Célszerű, ha a bérmálási 
felkészítés a serdülőkor első szakaszára esik. 

Bérmálás előtt (6. v. 7. osztályban szeptembertől 
decemberig) újból el kell őket vezetni Jézus 
ismeretére és szeretetére, hogy valóban akarjanak 
bérmálkozni az Egyház tudatos tagjává válni. Ők 
ismét az érdeklődők, akik már ne csak szokásból 
vagy szüleik kedvéért vállalják a bérmálási 
felkészítést, hanem azért, mert maguk is meg 
akarnak bérmálkozni. Adventben vagy karácsonykor 
megtartjuk velük a befogadást. A katekézis második 
fázisa (6. v. 7. osztály második félévében és a 7. és 
8. osztályban) megismertetni a hittanulókkal Jézus 
tanítását és követelményeit, az életkoruknak 
megfelelő szinten. Nemcsak a hitismereteket adjuk 
át, hanem elmélyítjük imaéletüket, tudatos 
önnevelésre késztetjük őket és megerősítjük bennük 
a templom, a szentmise szeretetét. Minden félév 
végén külön skrutiniumot tartunk velük. 

A harmadik fázis egy rövid, de intenzív 
felkészítés a bérmálásra, lehetőleg egy zárt 
lelkigyakorlat keretében. Ez a tisztulás és a 
megvilágosodás fázisa, ami szintén a gyermek 
életkorának megfelelő megtérést kívánja szolgálni. 

A bérmálás utáni tanév feladata a misztagógia 
már az ifjúsági csoportban történik, a tanúságtevő 
keresztény élet kérdéseinek tisztázásával, a felnőtt 
keresztény világnézet és értékrend kialakításával, a 
társadalom életében való tudatos keresztény 
részvétellel. 
A FIATALOK KATEKUMENÁLIS KATEKÉZISE 
HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTT 

A házasságra való felkészítést is az 
előkatekumenátus fázisával kell kezdenünk, 
meghívva őket, hogy ismerkedjenek meg a házasság 
és a család keresztény fogalmával. Ezt követően a 
lényegében középiskolai szintnek megfelelő 
rendszeres ifjúsági katekézist tartunk. Ez a 
katekumenátus fázisa, ami felkészít az élethivatásra, 
az életre szóló döntés vállalására. A házasságra 
felkészítő személyes jegyes-foglalkozás ennek a 
katekumenális házassági előkészítőnek a 
misztagógikus fázisa. Végül a misztagógikus fázis 
gyakorlatilag a családok közösségébe kapcsolja be a 
fiatalokat. 

 



 

AZ ÚJ HITTANKÖNYVEK KATEKETIKAI SZEMLÉLETE 
KATEKETIKAI SZEMLÉLETÜNK ALAKÍTÁSA 

 

ELŐZMÉNYEK.  
Magyarországon a második világháborút követő 

években a hetvenes évekig dr. Hamvas Endre érsek 
úr hittankönyveit használtuk a hitoktatásban. Ezek a 
hittankönyvek azonban egyre kevésbé feleltek meg a 
megváltozott körülmények közt folyó hitoktatás 
követelményeinek. Ezért a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar 1968-ban, majd 1975-ben országos hittankönyv 
pályázatot írt ki. Ennek eredményeként 1970-től 
illetőleg 1985-től folyamatosan jelentek meg az új 
hittankönyvek. Az új hittankönyvek egy megújuló 
hitoktatási szemlélet alapján készülnek. Érthető, 
hogy azok, akik nem ismerik a megfontolásokat, 
amelyek az új könyvek íróit vezetik, sokszor 
értetlenül fogadják az új könyveket. 
MIÉRT VAN SZÜKSÉG ÚJ 
HITTANKÖNYVEKRE?  

Valamikor a gyermekek keresztény szellemű 
nevelését a keresztény társadalmi környezet 
biztosította. Ebben a helyzetben a hitoktatás nem 
jelentett különösebb problémát. Legfontosabb 
feladatának azt tekintette, hogy a gyermekekkel 
megismertesse hitünk tanítását, mindazt, amit egy 
keresztény embernek hinnie és tennie kell, hogy 
eljuthasson az örök életre. Erre a célra régebbi 
hittankönyvek megfeleltek. 

Az elmúlt évtizedekben életkörülményeink 
megváltoztak. A szülők és hitoktatók különböző 
nehézségeket tapasztalnak: a gyerekek közt sokan 
közömbösek, nem szívesen tanulják a hittant, nem 
akarnak szentmisére járni, sokan lemorzsolódnak…  
Így merül fel a kérdés: Hol a hiba, mit kellene esetleg 
másként tennünk, hogy a hitoktatás és keresztény 
nevelés kudarcait elkerüljük? A megoldást keresve 
jutunk el arra a felismerésre, hogy hitoktatásunkat, 
egész hitoktatási szemléletünket felül kell 
vizsgálnunk, meg kell újítanunk. Hitoktatásunk 
megújítása pedig szükségessé teszi, hogy olyan 
hittankönyveink legyenek, amelyek megfelelnek 
ennek a megújuló hitoktatási szemléletnek. 

A teológiát mindig az készteti fejlődésre, hogy az 
életben felmerülő új kérdésekre az örök igazságok 
fényében kell új választ keresni. Ezekre a kérdésekre 
aligha lehet előre megfogalmazott válaszokkal 
megfelelni, hiszen a mai élet olyan kérdéseket vet 
fel, amelyekre régebbén nem is gondolhattak. Nem 
feladatunk, hogy ezeket a témákat sorra vegyük, 
csak néhányat említünk, amelyeket a hitoktatásban 
mindenképpen figyelembe kell vennünk. Ilyenek: az 
egyházfogalom; a lelkiismereti szabadság 
tiszteletben tartása és a vallásszabadság biztosítása; 
az ökumenizmus; a biológia és orvostudomány 
fejlődése nyomán felmerülő, továbbá a pluralista 
környezetből fakadó erkölcsi kérdések; a 
szentírástudomány legújabb eredményeinek (pl. az 
irodalmi műfajokkal kapcsolatos kérdések) 
következményei … 

A megújuló hitoktatásnak mindezeken kívül 
figyelembe kell vennie a mai pedagógia és lélektan 
leszűrt eredményeit. és a hitoktatás megváltozott 
körülményeit is. Nyilvánvaló, hogy a hitoktatást nem 

 tekinthetjük pusztán pedagógiai feladatnak De mint 
lelkipásztori feladatnak, figyelembe kell vennie 
azokat az emberi tényezőket, amelyekre a 
pedagógia és a lélektan felhívja a figyelmünket. 
Elengedhetetlen például, hogy a hitoktatásnál 
figyelembe vegyük a gyermekek életkori 
sajátosságait. Nem taníthatunk nekik értelmi 
szintjüket meghaladó ismereteket. Például: 8-10 
éves kor előtt a gyermeknek még nincs 
történelemszemlélete, nem képes helyesen bánni 
elvont, filozófiai jellegű fogalmakkal. Nem 
követelhetünk gyermekektől felnőtt ítélőképességet 
feltételező erkölcsi döntéseket sem. 
HITOKTATÁS ÉS KERESZTÉNY NEVELÉS. 

Jézus megbízása: „Hirdessetek az örömhírt…” 
(Mk 16,15) „Tegyétek tanítványommá mind a 
népeket … tanítsátok meg őket mindannak 
megtartására …” (Mt 28,19-20) minden katekézis 
alapja. Ebből következik, hogy a hitoktatás nem 
csupán ismeretközlés, hanem annál sokkal több: 
keresztény nevelés, bevezetés a keresztény 
közösség életébe. Való igaz, hogy a gyermekek 
keresztény nevelése ma is elsősorban a szülőkön 
múlik, de az mégsem csupán egy-egy család egyéni 
feladata, hanem a keresztény közösség közös ügye. 
Ezt a feladatot a keresztény közösség a katekéták 
közreműködésével teljesíti, együttműködve a 
gyermekek szüleivel. 

A hitoktatás megújításában az egyik 
legfontosabb szemléleti változás, hogy a hitoktatást 
nevelés centrikus oktatási folyamatnak tekintsük. „… 
a katekézis igazi célja nem egyszerűen tudás 
közvetítése, hanem a keresztény életre rávezetés. 
Törekedni kell arra, hogy emlékezetükbe és szívükbe 
véssük mindazt ami fontos az életre …” (EN 44.). Ezt 
a szemléletet tette magáévá a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar is az 1979-es hittankönyv pályázat 
kiírásakor megfogalmazott célrendszerben. Ez 
érvényesül az új hittankönyvekben, amikor a 
hitismereteket nem a teológia tudományos sorrendje 
szerint közöljük, hanem abban a sorrendben. 
amelyet a hit fejlődése megkíván. 

A nevelés centrikus hitoktatás természetesen 
egyáltalán nem jelenti azt, mintha nem lenne 
szükség a hitismeretek közlésére, tanítására és 
megtanulására. A hitigazságokat igenis meg kell 
tanítani, de az igazságok közlésének sorrendjét, 
egymásutánját nem a teológia tudományos 
rendszere határozza meg, hanem a keresztény 
nevelési cél és természetesen, a gyermeki 
ismeretszerzés pedagógiai logikája. Mindenkinek 
szüksége van biztos alapokra, bizonyos 
alapszövegek ismeretére és betanulására, megfelelő 
vallási fogalmakra. … Ámde ezzel kapcsolatban 
különösképpen hangsúlyozni kell, hogy helyes 
fogalmakra, megértett tudásra van szükség, és nem 
csupán bemagolt, verbális ismeretekre. - A hitoktatás 
több mint ismeretközlés: igehirdetés. Amikor 
hitoktatunk, nem „tant” tanítunk, hanem örömhírt 
hirdetünk: Jézus Krisztust és az ő Jó hírét, amit nem 

 



 

elég meghallgatni, hanem életté kell váltani. Másként 
megfogalmazva: a hitoktatásbannem az Isten 
Országának leírását adjuk, hanem Isten Országának 
felfedezésére vezetjük tanítványainkat, 
megismertetve őket Krisztus misztériumával. 
Tudatában kell lennünk, hogy a jó ismerete, tudása 
még senkit  sem tesz jóvá. Ahhoz, hogy 
tanítványaink valóban Jézus tanítványaivá legyenek, 
szükséges, hogy Akit tanítunk, Azt megszeressék, 
tanítását szívükbe fogadják, hogy ezáltal életük 
alakítója legyen. Hitoktatásunknak állandó feladata, 
hogy tanításunkkal, tanítványainkat a jóra 
késztessük. Ezért kell megfelelő gyakorlatokkal 
nevelni jóra hajlóvá tenni akaratukat, és megfelelő 
érzelmek ébresztésével rá kell hangolnunk őket, 
hogy örömmel legyenek Jézus követői, hogy 
örömüket leljék Jézus követesében, az érte vállalt 
áldozatokban. 

Tudnunk kell, hogy egyedül a felnőtt ember lehet 
öntudatosan elkötelezett keresztény. Kateketikai 
feladatunk, hogy a gyermekeket és fiatalokat erre a 
felnőtt döntésre felkészítsük. Tőlük azonban még 
nem kívánhatunk érett döntést. Ezért nem lenne 
szabad félbehagyni a hittantanulást a 
gyermekkorban, mert megfelelő katekézis nélkül 
aligha juthatnak el felnőttkoruk küszöbén a hívő 
döntésig, hogy elkötelezzék magukat Jézusnak. 
Sajnálatos tény mégis, hogy gyakorlatilag a legtöbb 
gyermek hitoktatása félbemarad a bérmálás, de sok 
esetben már az elsőáldozás után. Ez késztet nem 
kevés hitoktatót arra, hogy az elsőáldozás és a 
bérmálás előtt mindent meg akar taníttatni a 
gyermekekkel, amire az életben szükségük lesz. Be 
kell azonban látnunk, hogy ez a gyakorlat nem 
egyeztethető össze sem a nevelésközpontú oktatás 
elveivel, sem a gyermekek életkori sajátosságaival, 
sem azzal a kateketikai szemlélettel amelyre a zsinat 
óta megjelent kateketikai dokumentumok tanítanak.. 

Ennek a gyakorlatnak sajnos, nem kívánt 
következményei is vannak. Sok gyerek épp azért 
hagyja abba a hittantanulást bérmálás után, mert ő 
már „mindent tud”. S valóban, sok hitoktató bérmálás 
után nem tud nekik mit tanítani, hiszen már 
mindenről tanított. Ennél még sajnálatosabb 
következmény, hogy nem kevés gyerek egy életre 
elfordul Jézus örömhírétől és követésétől, mert 
hitoktatója nem vette figyelembe a gyermekek 
életkori sajátosságait, képességét meghaladó 
ismeretekkel terhelte és megvalósíthatatlan 
követelmények elé állította. Ennek következtében 
téves fogalmai lesznek, s később úgy fog vélekedni, 
hogy hite összeegyeztethetetlen a modern tudomány 
eredményeivel, és a keresztény élet követelményei 
megvalósíthatatlanok. 

 A megoldást tehát nem abban kell keresnünk, 
hogy megpróbálunk mindent megtanítani a 
gyermekeknek. E helyett mindent meg kell tennünk, 
hogy a gyermekek örömmel kapcsolódjanak be a 
keresztény közösség életébe, és így később is meg 
legyen az alkalmunk arra, hogy katekézisüket, 
esetleg megváltozott formában, de mégis tovább 
folytassuk. 

 BIBLIKUS KATEKÉZIS.  
Egy másik lényeges szemléletbeli változást kell 

megfontolnunk amikor azt hangsúlyozzuk, hogy a 
hitoktatásnak biblikusnak kell lennie. A biblikus 
katekézis azt jelenti, hogy a katekézisnek az Isten 
igéjét kell átültetnie azok nyelvére, akikhez irányul. 
Így „az isteni ige a katekézisben az szó által lesz 
jelenvalóvá (DCG 11-17 és 30-32). 

A hitoktatás szükségszerűen biblikus oktatás kell 
legyen, hiszen a katekézis tárgya a keresztény 
örömhír teljessége. Jézus parancsa: „Hirdessétek az 
örömhírt …” Mk 16,15), élőszóban való tanítást 
jelent. E parancsot teljesítve már az első években 
szükségessé vált írásos feljegyzések készítése és 
használata, és ez vezetett el az evangéliumok 
megírására (vö. Lk 1,1-4). Ezek az írások lettek az 
ősegyház katekézisének alapjai. Hamarosan 
szükségét érezték azonban annak is, hogy a 
legfontosabb igazságokat megfelelő formulákban 
foglalják össze. Így születtek meg a hitvallások, 
amelyek a liturgikus szövegekkel, imádságokkal 
együtt szintén a katekézis alapjává lettek. 

A hitoktatás biblikus jellege akkor szorult 
háttérbe, amikor megjelentek a katekizmusok, majd 
később a különböző teológiai tárgyak szerint 
összeállított hittankönyvek. Valójában ezek is a 
kinyilatkoztatott igazságokat tolmácsolták - 
kiegészítve az egyház tanítóhivatala és a hittudósok 
magyarázataival -, de az igazságok közlésének 
sorrendjét már nem a keresztény életbe való 
bevezetés követelményei, hanem hittudományi 
megfontolások határozták meg, szétválasztva a hit 
tanítását és a keresztény élet követelményeit. 
Lényegesen megváltozott ebben az oktatási módban 
a Biblia szerepe. Idővel ugyanis már nem úgy 
alkalmazták, mint az örömhír forrását, hanem úgy 
használták, mint az egyes hittételek bizonyítékát, 
vagy mint a parancsok illusztrálását. - A biblikus 
hitoktatás ma már nem azt jelenti, hogy a 
katekizmuson kívül a Bibliát is tanítjuk, hanem azt, 
amire a zsinati és az azóta megjelent dokumentumok 
is tanítanak: Isten örömhírét tolmácsoljuk 
tanítványainknak úgy, hogy valóban megértsék az 
örömhírt, a nekik szóló üzenetet és azt életté váltsák. 
Így hitoktatásunkban a Biblia nem példatár, nem 
érdekes történetek sorozata, nem hittételek 
bizonyítéka, hanem hitünknek és keresztény 
életünknek éltető forrása, nevelője. A hitoktatásban 
tanítványainkkal együtt leülünk a tanító Jézus köré, 
meghallgatjuk és megfontoljuk, hogy mit mond 
nekünk, hogy tanítása mit kíván tőlünk.  

A hitoktatásban a teljes örömhírt kell tanítanunk, 
de mindig figyelembe véve azok helyzetét, akiket 
tanítunk. A hitoktatás ugyanis tudatosan 
megtervezett keresztény oktató-nevelő folyamat. 
Ezért a kinyilatkoztatásból, a Bibliából mindig azt a 
részt vesszük elő, amelyet a katekézis nevelési és 
oktatási célja meghatároz, hogy Isten igéjéből, Jézus 
tanításából azt fontoljuk meg,  amire 
tanítványainknak szükségük van, hogy hitükben 
fejlődjenek, hogy Jézus követésében  előre 

 



 

haladjanak.  Isten üzenetének tanításában tehát nem 
a kezünkben lévő szentírási könyvek sorrendjét 
követjük, hanem abban a rendben vesszük sorra az 
egyes szentírási részeket, ahogy a gyermekek fel 
tudják fogni és be tudják építen 

Vigyáznunk kell arra, nehogy Isten szavának 
erejét hatástalanítsuk. Ez akkor fordul elő, ha az 
érdekes részleteket olvasgatjuk, anélkül, hogy a 
magunk számára levonnánk belőle a megfelelő 
tanulságokat. Ebben az esetben ugyanis, ha a 
gyermek már idősebb korában találkozik az ismert 
történettel, azt fogja mondani, „ezt már ismerem, ez 
nem mond nekem semmi újat”. Nagyon fontos tehát, 
hogy a Szentírást már a gyermekek is Isten 
üzenetének tekintsék, melyben nem az a fontos, 
hogy mi történt, hanem az, hogy mit akar általa Isten 
nekem mondani. (Ezért például a gyermekbiblia sem 
lehet a szentírási szöveg „elgügyögése”, hanem 
olyan szentírási részek válogatása, amelyekből már 
a gyermek is fel tudja ismerni - rávezető kérdések 
segítségével -, hogy mit üzen neki Isten.  Erre jó 

 példa Courtois: A legszebb történet.) A Szentírásban 
vannak továbbá olyan részletek, amelyek egyáltalán 
nem gyermekeknek valók. Itt nemcsak olyan 
részletekre gondolunk, mint például Lót lányainak 
esete, hanem a Teremtés Könyvének első fejezeteire 
is, melyeknek félreértése veszélyezteti a felnövő 
gyermekek hitét. 

Az 1979-es hittankönyv pályázat nyomán, az 
Országos Hitoktatási Bizottság szerkesztésében 
készülő új hittankönyvek ezeket a szempontokat 
figyelembe véve készültek és készülnek. Az 
Elsőáldozók könyvét - amely az Újszövetségre épül -
, követi a Válaszol az Úr c. könyv, amely az 
Ószövetségnek azokat a részleteit veszi sorra, 
amelyeknek megértése nem feltételezi az irodalmi 
műfajok és más problémák ismeretét. A kicsikkel 
nem tárgyalt szentírási részletek a nagyobbak 
hitoktatásában kerülnek sorra, a Nagykorúság 
Krisztusban, az Üdvösség története és a Hitünk és 
életünk című hittankönyvekben. 

 
KRISZTUS-KÖZPONTÚ KATEKÉZIS 

Az előzőekben hitoktatási szemléletünk 
alakításának két fontos tényezőjéről szóltunk: a 
hitoktatás nevelés-központúságáról és a biblikus 
hitoktatásról. Hitoktatási szemléletünk alakításának 
ugyancsak fontos tényezője a hitoktatás Krisztus-
központúságának új megközelítése. 
A TEOLÓGIA KRISZTUS-KÖZPONTÚSÁGA 

Az elmúlt évtizedekig a Krisztus-központú 
hitoktatás minden hitoktató számára azt jelentette, 
hogy Jézus Krisztus megváltói tevékenységét 
tartották a hitoktatás központi kérdésének. Ennek 
szellemében már a legkisebbek hitoktatásának 
vezérfonala is Isten üdvösségtervének történelmi 
kibontakozása és megvalósulása volt. Ezért kezdték 
el a hitoktatást a Teremtő Isten bemutatásával, majd 
ezt követte a bűnbeesés, a Megváltó megígérése, 
jöveteiének előkészítése, a Megváltó születése … 

A hitoktatásban tapasztalt nehézségek 
késztettek arra, hogy ezt a gyakorlatot is 
felülvizsgáljuk. Minden hitoktató megtapasztalhatja, 
hogy a 6-8 éves gyermeknek nincs 
történelemszemlélete. (Egy mai magyarországi 
gyermek, aki az állami ünnepségeken egyszerre hall 
Kossuthról (1802-1884) és Leninről (1870-1924), úgy 
véli, hogy ők kortársak voltak, mert mindig együtt 
hallja emlegetni őket:) Ebben az életkorban még nem 
tudnak helyesen bánni az elvont fogalmakkal, 
cselekedeteikben is konkrét indítékok és nem eszmei 
célok vezetik őket. Ennek következtében valójában 
fel sem tudják fogni sem az áteredő bűn lényegét, 
sem az egyes események üdvösségtörténeti 
összefüggését. Így az üdvösségtörténeti szempont 
számukra érthetetlen, idegen világ marad. Ezért a 
leggondosabb hitoktatás ellenére is helytelen 
fogalmak és elképzelések alakulnak ki bennük, 
amelyek a legtöbbször később sem tisztázódnak, 
amint ezt a felnőtt híveink körében tapasztalható 
téves nézetek is tanúsítják. (Például: „Milyen jó 
lenne, ha ősszüleink nem vétkeztek volna … 
Mennyivel könnyebb dolgunk lenne … „) 

 A KERESZTÉNY ÉLET KRISZTUS-
KÖZPONTÚSÁGA 

A teológia Krisztus-központúságán kívül még 
beszélhetünk mindennapi keresztény életünk, a 
szentháromságos istengyermeki élet Krisztus-
központúságáról is. Jézus a mi életünk, Vele 
beszélgetünk, amikor imádkozunk, Vele találkozunk 
a szentmisén a szentáldozásban, az f5 keresztje 
ékesíti otthonunkat, Őt akarjuk követni, az Ö tanítása 
szerint akarunk élni … Amikor a gyermekeket be 
akarjuk vezetni a keresztény hit és élet világába, 
akkor először ezekről a kérdésekről kell velük 
beszélgetni, ezeket az ismereteket kell velük közölni, 
melyek szorosan hozzátartoznak mindennapi 
keresztény életünkhöz. Az elméleti, teológiai 
kérdésekről pedig majd akkor tárgyalunk velük, 
amikor szellemileg már elég érettek ahhoz, hogy 
helyes fogalmakat tudnak maguknak alkotni ezekkel 
kapcsolatban. 

Sokszor lehet hallom azt az ellenvetést, hogy mi 
lesz azokkal, akik később már nem tanulnak hittant. 
Tény, hogy nem elhanyagolható azoknak a 
gyermekeknek a száma akik elsőáldozás után már 
nem tanulnak hittant. Mégis be kell látnunk, hogy ez 
sem indokolja, hogy a gyermekek felfogóképességét 
meghaladó ismereteket közöljünk velük. Amint a 
mindennapi életben lehetetlen felnőtt módon élni 8 
éves kornak megfelelő ismeretekkel, ugyanúgy 
lehetetlen felnőtt keresztényként élni gyerekes 
hitismeretekkel. Akik elsőáldozás után nem tanulnak 
hittant, azok számára nem az lesz a legnagyobb 
gond, hogy hiányosak a hitismereteik, hanem az, 
hogy nem élnek Jézus tanítása szerint. Minden 
lelkipásztor megtapasztalja, hogy mennyivel 
közömbösebbek azok a fiatalok a hit kérdéseivel 
szemben, akik csak gyerekkorukban tanultak hittant, 
mint azok, akik soha nem részesültek hitoktatásban. 
Ennek egyik oka a betanult, de meg nem értett 
hitismeretek „immunizáló” hatása. 

A teológiai krisztusközpontúságra épülő 
hittankönyvekben Jézusról szó sem volt mindaddig, 
amíg születéséig nem jutottunk el. Felmerül a 

 



 

kérdés, a hitoktató se beszéljen addig Jézusról? 
Milyen keresztény hitoktatás ez, amelyben Jézus 
nem kerül elő? Hogyan lehet imádságról, szentmisén 
való részvételről beszélni addig, amíg nem 
beszélhetünk Jézusról? Valóban Krisztus-központú 
hitoktatás az ilyen? Véleményünk szerint - ezt 
követtük az új Elsőáldozók könyvének felépítésében 
is -, a gyermekek hitoktatásának Krisztus-
központúsága azt jelenti, hogy a hitoktatást Jézussal 
kezdjük, mégpedig a felnőtt Jézussal. A megoldásra 
maguk az evangéliumok adták a példát. Az apostolok 
Jézus örömhírét hirdetve a felnőtt Jézusról tanítottak, 
mindarról, amit Ö tett és tanított Keresztelő János 
fellépésétől mennybevétele napjáig. (Vö. ApCsel 1 
,21-22; 10,34 43.) 

A felnőtt Jézussal való kezdést javasolja a 
pedagógiai megfontolás is, miszerint a tanításban az 
új fogalmakat a meglévőkre kell építeni. A gyermek 
számára Jézus emberileg elképzelhető 
meghatározott valóságos Valaki - akit először talán 
hitoktatója formájára képzel el -, akit megismerhet és 
szerethet, és aki által megismerheti az Atyát. - Ez a 
módszer a valóban Krisztus-központú hitoktatás, 
mert Jézust állítja az oktatás központjába, aki szeret 
minket, és akit mi is szerethetünk. Ha elfogadjuk, 
hogy a főparancs  a szeretet, hogy a szeretet előbbre 
való' mint az igazságosság, akkor ez nemcsak az 
embertársainkkal való kapcsolatban érvényes, 
hanem Isten és ember kapcsolatában is. Ez pedig 
azt jelenti, hogy fontosabb ismeret az, hogy Isten 
szeret és örök életre hív minket, mint az, hogy mi 
emberek vétkeztünk és ezért megváltásra szorulunk. 
Isten szeretetét pedig Jézus Krisztusban ismerhetjük. 
meg igazán … Ez a magyarázata talán annak, hogy 
az áteredő bűn kérdése miért nem volt tárgya az 
apostoli igehirdetésnek, hogy azt miért nem említi 
egyetlen hitvallás sem … Az igazságok 
hierarchiájának érvényesülnie kell a hitoktatásban is. 
Ez felel meg a nevelésközpontú hitoktatási 
szemléletnek is, mely szerint először azokat az 
ismereteket kell közölni a gyermekekkel, melyekre 
hitük harmonikus fejlődéséhez és mindennapi 
keresztény életükhöz szükségük van. Nyilvánvaló, 
hogy ez nem jelenti azt, hogy a többi igazságról ne 
tanítsunk, hanem csak azt, hogy mindenről a maga 
idejében tanítsunk. 
JÉZUS ÁLTAL ISMERJÜK MEG AZ ATYÁT 

Az elmondottakból következik az a gyakorlat, 
hogy a katekézisben kezdettől fogva Jézusról 
tanulunk. Továbbá be kell látnunk, hogy egész 
vallásosságunk, keresztény életünk múlik azon, hogy 
milyen fogalmunk van Jézusról, Istenről, hogy milyen 
kapcsolatban vagyunk vele. Ezért a hitoktatás, a hitre 
nevelés alapvető és elsődleges feladata a hit 
ébresztése és elmélyítése, a helyes Jézuskép és 
istenfogalom kialakítása. 

A hitoktatásra kerülő gyermekeknél Jézussal 
kapcsolatban sok meseszerű fogalommal 
találkozhatunk, de Jézus ellenes érzülettel sohasem. 
Jézusról beszélve ne „Jézuskázzunk” és ne tűrjük 
meg a karácsonyi Jézuska-mesét. Ez a látszólag 
ártatlan szokás a gyerekben azt az érzést fogja 
támasztani, hogy a felnőttek nem veszik komolyan  

 Jézust. Jézus valóságát az a gyermek fogadja el, aki 
látja, hogy szülei és hitoktatói valóban hisznek 
benne, komolyan veszik. Ö vallásos életük központi 
személye. 

Először a történeti Jézusról kell beszélni: tanított, 
jót tett, keresztre feszítették, nem halt meg végleg, 
feltámadt, tanítványainak többször is megjelent, 
visszatért az Atyához, de mégis velünk maradt: - 
követőinek közösségében: „ … ahol ketten vagy 
hárman …” (Mt 18,20) - tanításában. Igéjében: „aki 
titeket hallgat, engem hallgat …” (Lk 10,16) - az 
Oltáriszentségben … Fontos a helyes szóhasználat, 
ha nem is ért még mindent, megtapasztalja, hogy 
Jézus valóság, akit mindnyájan annyira szeretünk. A 
hagyományos hitoktatás nem szólt Jézusról, csak 
miután már szó volt Jézus születéséről és 
gyermekkoráról. Ez a gyakorlat azonban ellentmond 
a mindennapi élet követelményeinek, hiszen, amikor 
imádkozni tanítjuk gyermekeinket, amikor 
szentmisére járásról beszélünk, lehetetlen, hogy ne 
szóljunk Jézusról. Feltehetjük azt a kérdést is, ha 
nem tudok semmit Jézusról, akkor miért érdekelne 
az ő születése? Fontoljuk csak meg, hogy 
ismerőseink nagy részéről azt sem tudjuk hány éves, 
mikor és hol született, kik a szülei … mégis jól 
ismerhetjük őket, mert ismerjük magatartásukat, 
gondolkodásmódjukat … Csak akkor érdekelnek 
valakinek a családi körülményei, ha már olyan közeli 
kapcsolatba kerültünk vele, hogy ez is fontossá válik 
számunkra. Így vagyunk Jézussal is. Ha már tudjuk, 
hogy Ő, aki annyit tanított és oly sok jót tett, 
mennyire szeret minket, akkor kezd érdekelni, hogy 
„honnan vette mindezt?”, Ki is ~ valójában. 

További megfontolásokat is érdemes figyelembe 
venni. Mi a felnőtt Jézusban hiszünk, őt szeretjük, 
hallgatjuk és követjük. Ő a mi példaképünk. Az 
egészséges lelkületű gyermek nem jó gyerek akar 
lenni, hanem egy nagyszerű felnőtt. (Ezt mutatja az 
is, hogy a gyerekek játékukban a felnőtteket 
utánozzák és játsszák meg!) Ha nem akarjuk, hogy a 
felnövő gyermekek gyerekes dolognak tartsák a 
vallást, a vallásosságot, akkor velük is a felnőtt 
Jézust kell elsősorban megismertetni és 
megszerettetni. Az első hittanórán felmutatunk egy 
feszületet. Megkérdezzük: - Mi ez? - Mit tudunk róla? 
- és elkezdünk Jézusról beszélni. Jézus 
meghatározott időben és helyen élt tanított és sok jót 
tett. Ő nem mesehős, hanem valóban élő Valaki, aki 
19 … évvel ezelőtt született Betlehemben … Ezzel - 
még ha nem is tudnak 2000-ig számolni megérzik 
Jézus valóságát, és ez a fontos. Ezt segítheti később 
a turini lepel képeinek bemutatása is. Akkor sem hitt 
benne mindenki, érthető, hogy ma is vannak, akik 
nem akarnak benne hinni. - Amikor Jézus csodáiról 
beszélünk, ne beszéljünk róla meseszerűen. Jézus 
annyira szeret, hogy mindent meg tud tenni, 
szeretetből. Így alapozzuk meg a mindenhatóság 
fogalmát. 

A Jézuskép alakítása és a Jézus iránti szeretet 
élesztése nem csupán egy-egy hittanóra, de nem is 
egy-egy tanév feladata, hanem egy egész életé. 
Nekünk ezt kell megalapozni a gyermekekben 
azáltal, hogy elvezetjük őket Jézushoz. (Vö. Jn 1 ,35-
42). 

 



 

HOGYAN TANÍTSUNK ISTENRŐL? 
Ezzel kapcsolatban figyeljük meg, milyen 

istenfogalmuk van a hitoktatásra kerülő 
gyermekeknek. Néhány pozitív vonás mellett sok 
problémával találkozunk: igazságosságának 
félreértése, az imameghallgatás félreértése, a 
káromkodások negatív érzelmi hatása, az ateista 
szemlélet beállítása, mintha Isten a világ része 
lenne, a Biblia félremagyarázása, a mindenhatóság 
félreértése és más megalapozatlan fogalomjegyek, a 
mumus szerep, amit a korszerűtlen hitoktatás is 
elmélyített . . A hagyományos hitoktatás - feltételezve 
a gyermekekben valamilyen otthonról hozott 
istenfogalmat -, az istenfogalom filozófiai jellegű 
kérdéseivel kezdte a gyermekek hitoktatását. Ez az 
út a mai világban már nem járható. Egyrészt a 
gyermek valójában nem tud mit kezdeni ezekkel a 
számára érthetetlen, elvont fogalmakkal, másrészt 
nincs meg az a kezdetleges istenfogalma sem, 
amelyet így tisztázni kellene vagy lehetne. A mai 
világban, amikor tanítványaink nem jelentéktelen 
részének elvált szülei vannak, nem indulhatunk ki a 
gyermekek atyafogalmából sem. Így hát nem 
tehetünk mást, mint amit Jézus is ajánl, hogy általa 
ismertetjük meg az Atyát a gyermekekkel is Ezért 
kezdjük tehát a tanítást Jézussal, akiről tudjuk, hogy 
tanított és sok jót tett … Ő, - aki annyira szeret 
minket -, tanít arról, hogy van egy Mennyei Atyánk, 
aki jobb minden földi édesapánál, aki szeret minket, 
és meghív Országába . . A katekézisben Jézust 
hallgatjuk, aki az ismert evangéliumi részletekben a 
Mennyei Atyáról tanít hasonlatokkal, 
példabeszédekkel. Ő a tékozló fiú apja, Ő a szolgái 
között igazságot tevő király, … Így alapozzuk meg a 
gyermekekben azokat a fogalmi jegyeket, 
amelyekből fokozatosan fejlődik ki istenfogalmuk, 
melynek első fogalomjegye: szeret minket. Ez a 
biblikus alapú istenfogalom annyival több a filozófiai 
istenfogalomnál, amennyivel több egy mosolygó 
ember saját csontvázánál. Az istenfogalom 
kialakítása sem egy-két hittanóra feladata, hanem a 
hitoktatás állandó, folyamatos feladata. 
HOGYAN TOVÁBB? 

Az elsőáldozás előtti hitoktatásban Jézussal 
ismerkedünk és megtanítjuk mindazt, amire a 
gyermekeknek szükségük van a koruknak megfelelő 
eucharisztikus élethez és lelkiséghez. Az 
elsőáldozás utáni katekézis feladata: elmélyíteni a 
gyermekek hitét, bővíteni hitismereteiket, hogy 
megerősödjenek a kegyelmi életben, a keresztény 
magatartásban és az egyház közösségében. Ehhez 
a katekézishez készült a megjelenésre váró új könyv: 
Válaszol az Úr. Ez a könyv az ószövetségi Bibliából 
azokat az ismert részeket veszi sorra, amelyek 
alkalmasak arra, hogy a gyermekek megtanulják 
felismerni az egyes eseményekben Isten nekik szóló 
üzenetét, amelyek helyes megértéséhez nincs 
szükség életkori sajátosságaikat felülmúló biblikus 
ismeretekre. A gyermekek ekkor kezdenek 
ismerkedni az időszalaggal, amelybe mint 
mozaikokat helyezzük el az egyes szentírási 
eseményeket. Még nem üdvösségtörténetet tanítunk, 

 hanem arra figyelünk, hogy az egyes eseményekkel 
mit üzen nekünk Isten, hogy hogyan kell 
értelmeznünk az ószövetségi üzenetet Jézus 
tanításának fényében. Így kerülnek sorra azok a 
témák, amelyek alkalmat adnak a hittani, erkölcsi és 
liturgikus ismeretek kibővítésére. 

A következő lépés a tizenéves korúak 
katekézise. Amikor a felsősök az iskolában már a 
történelemmel ismerkednek, a katekézis elvezeti 
őket Isten üdvözítő tervének felismerésére a 
választott nép történetének eseményeiben. Az 
időszalagra felfűzött eseménymozaikok ekkor állnak 
bennük össze egységes képpé. Ezt seg íti az 
Üdvösségünk története c. könyv, amellyel 
kapcsolatban oly sok a nézeteltérés hitoktatók, 
történészek és hittankönyv írók közt. Valójában egy 
olyan kézikönyv jellegű egyháztörténelem könyvre 
lenne szükség, amelyben a fiatalok felismerik, hogy 
Jézus él tovább Egyházában, amely egy-egy 
kiemelkedő és vonzó személy életében bemutatja, 
hogy Jézus tanítása minden korban megvalósítható. 
Ennek a könyvnek igen sok - de nem betanulásra 
szánt - adatot kell nyújtania ahhoz, hogy az 
egyházzal azonosulni tudó fiatalok megerősödjenek 
egyházunk szeretetében, meg tudják védeni saját 
egyházhűségüket. Számukra az egyház története így 
már nem egy idealizált történelmi mese, hanem a 
mai keresztény élet tanítómestere lesz. 

A bérmálási felkészítés legfőbb gondja, a 
bérmálkozásra készülők eltérő életkora. A 
serdülőkorú bérmálásra készülő fiatalok 
katekézisében az önállósuló személyiség lépteit kell 
segítenünk a szükséges ismeretekkel, 
követelményekkel és késztetésekkel. Ez a 
közösséghez való tartozás tudatosításának és 
megélésének, a keresztény közösségi élet 
begyakorlásának kellő ideje. Ezt segíti elő a 
Nagykorúság Krisztusban c. könyv. Sajnálatos dolog, 
ha a bérmálási felkészítés ideje nem a serdülő kor 
kezdeti szakaszára esik. 

Az életre szóló keresztény elkötelezettségre való 
felkészítés az ifjúkori katekézis feladata. Ekkor kell 
kialakítani a tudatos keresztény világnézetet, 
szintetizálni a hitismereteket és követelményeket az 
élettel. Ekkor kell felkészülni az elkötelezett 
élethivatásra: a házasságra vagy szerzetességre, 
papságra. Ehhez nyújt segítséget a Hitünk és életünk 
c. könyv, és a katolikus gimnáziumok hittankönyve. 
BEFEJEZÉSÜL 

Hitoktatási szemléletünk megújításának 
legfontosabb kérdései: a hitoktatás nevelés-
központúsága, a biblikus hitoktatás és a hitoktatás 
Krisztus-központúságának új felfogása. Ennek 
szemléletében felül kell vizsgálnunk elképzeléseinket 
és gyakorlatunkat, nehogy újra elkövessük azokat a 
hibákat, amelyekre eddig nem is gondoltunk… 

Katekézisünket feltétlenül meg kell újítanunk, 
hogy a mai világban ránk bízott fiatalokat valóban el 
tudjuk vezetni Jézus Krisztus ismeretére és 
szeretetére; hogy meg tudjuk őket tanítani arra, hogy 
a mai élet kérdéseire hogyan keressenek választ az 
örök igazságok fényében. 

 



 

HITTANKÖNYVEKRŐL MINDENKINEK! 
 

A HITTANKÖNYVEK TÖRTÉNETÉBŐL 
 

Az emberi ismeretek a régmúlt időkben 
szájhagyomány útján terjedtek és maradtak fenn. 
Minden „oktató” emlékezetből mondta el 
hallgatóinak, amit fontosnak tartott. Feljegyzések 
csak az írás „feltalálása” után készülhettek. 

Jézus örömhírének továbbadása is 
hasonlóképpen indult, minden igehirdetés alapja az 
Apostolok élő tanítása volt. A hit-tanulók, a 
tanítványok liturgikus imákat és rövid formulákat 
tanultak be, és megjegyeztek egy-egy apostoli 
elbeszélést Jézus életéből, szavaiból és tetteiből. A 
hívők számának növekedésével, az apostolok 
munkájába bekapcsolódó tanítványok számára 
hamarosan szükségessé vált az igehirdetést 
elősegítő feljegyzések készítése. Így késztette a 
Szentlélek az evangéliumok szerzőit, hogy leírják az 
apostolok tanítását, amit ők élő szóval hirdettek. 

A hitismeretek régi oktatói tanításuk anyagát a 
Szentírásból és az Atyák hagyományából vették. 
Újabb forrást jelentettek a középkori egyetemek 
tanárainak kéziratos munkái, a különböző Szentírás 
kommentárok és a vitatott kérdéseket megtárgyaló 
előadások, amelyeket részben maguk a tanárok írtak 
le, vagy hallgatóik jegyezték fel. Ezek a kézírásban, 
illetve később nyomtatásban megjelenő teológiai 
művek nagy segítséget jelentettek a 
lelkipásztoroknak, a hit oktatóinak, de ezek az írások 
nem a tanulók számára készültek. Amíg nem terjedt 
el a könyvnyomtatás, amíg az emberek nagy része 
még olvasni sem tudott, addig tanulók kezébe kerülő 
könyvek sem készültek. 
A KATEKIZMUSOK 

A katekizmus a keresztény hitismereteket 
összefoglaló írás (könyv), amely a maga sajátos 
rendszerében tárgyalja a hitünkkel kapcsolatos 
ismereteket. Hagyományos felépítése: - A hitvallás - 
A keresztény misztérium ünneplése - Élet 
Krisztusban - A keresztény imádság. A katekizmusok 
jellemzője, hogy csupán hitismereteket fogalmaznak 
meg valamilyen teológiai tudományos szempontnak, 
rendszerének megfelelően. 

Ugyancsak katekizmusnak nevezik valamely 
tudománynak kérdés-felelet formában való 
tárgyalását. Ez a módszer a középkori summák 
nyomán született, amelyek anyagukat kérdések 
formájában dolgozzák fel. A summák szerzői a 
tárgyalt igazságot kérdés feltevésével vezették be, 
körüljárták a különböző vélekedéseket és 
ellenvetéseket, majd röviden összefoglalták a helyes 
választ. Ezt követte a megfelelő magyarázat és a 
témához kapcsolódó kiegészítések. Ennek a 
tárgyalási módnak a lerövidítése a felvetett kérdés és 
a rá adott válasz, a diák kérdezett és a tanár 
válaszolt. Amikor ez a forma tankönyveknek lett a 
formája, igyekeztek a kérdésre rövid, könnyen 
megjegyezhető választ adni. A kérdés-felelet forma 
előnye a szabatos fogalmazás, az áttekinthetőség és 
a tanulhatóság. A jól feltett kérdések növelik az 
érdeklődést, az ismert megfogalmazások pedig 
segítenek az igaz hit felismerésében 

 Az első nyomtatott könyv a Szentírás volt (1440). 
Sokan épp a Biblián tanultak meg olvasni. Az első 
katekizmust Rotterdami Erazmus írta 1513-ban: A 
keresztény ember tanítása - címmel. Luther Márton 
1529-ben adott ki katekizmust. Tridenti Zsinat 
eredményeként jelent meg 1566-ban a Római 
Katekizmus a plébánosok részére, amelyet Borromei 
Szent Károly állított össze Szent Tamás summái 
nyomán.  

Az első igazi hittankönyvek valójában a 
reformáció korában elterjedő katekizmusok voltak. A 
legelterjedtebb katekizmust Kaníziusz Szent Péter 
írta: A keresztény tanítás összefoglalása címen 
1555-ben adta ki első katekizmusát a Nagy 
Katekizmust. Ennek a gyermekek számára 
átdolgozott változata, a Kis Katekizmus 1556-ban 
jelent meg, majd a Középső Katekizmus 1559-ben. 
Ezt több nyelvre is lefordították, s két évszázadon 
keresztül ezen nevelkedett Európa katolikus ifjúsága. 

A II. Vatikáni Zsinat után 1992-ben jelent meg a 
Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK), a katolikus 
keresztény hit tanításának hiteles kifejtése. Ez a 
katekizmus nem hittankönyv, hanem inkább a 
keresztény hit rendszerezett összefoglalása. A régi 
Római Katekizmus és a most kiadott Katolikus 
Egyház Katekizmusa, bőséges anyagot nyújtanak az 
egyes helyi egyházak saját hittankönyveinek 
megszerkesztéséhez. 
A MAGYAR KATEKIZMUSOK 

Telegdy Miklós püspök már 1562-ben 
lefordíttatta Kaníziusz Közép Katekizmusát. A 1850-
ben a Deharbe-féle katekizmust fordították le 
magyarra, és Tárkányi Béla átdolgozásában adták ki 
Egerben. (Ez volt az ún. Egri katekizmus.) 1868-ban 
Simor érsekprímás Esztergomban bizottságot 
nevezett ki, hogy a már elavultnak tűnő Deharbe 
katekizmus helyébe új hittankönyvet szerkesszenek. 
Ennek a munkának eredményeként jelent meg 1906-
ban Pokorny Emánuel háromfokozatú Katekizmusa 
(Kis, Elemi és Nagy katekizmus) Ezek a 
katekizmusok rövid kérdés-felelet formában 
tárgyalják hitünk legfőbb igazságait. 

A meginduló iskolai oktatásnak a különböző korú 
gyerekeknek írt katekizmusok voltak a hittankönyvei. 
A katekizmusokat kiegészítő hittankönyvek voltak 
még a különböző korú gyermekek számára készült 
Bibliák, bibliai történetek. A középfokú iskolák 
számára külön - egy-egy teológiai tantárgynak 
megfelelő - hittankönyveket készítettek: 
Szertartástan, Ó- és Újszövetségi Kinyilatkoztatás 
története, Egyháztörténelem, Katolikus Hittan, 
Erkölcstan, Katolikus Hitvédelem stb. A legismertebb 
szerzők: Aubermann Miklós, Gábriel Antal, Meszlényi 
Antal, Radó Polikárp, Rajeczky Benjámin, Töttösy 
Miklós és Schütz Antal voltak. A pedagógiai és 
kateketikai tapasztalatok új utak keresésére 
ösztönözték a hitoktatókat. Nálunk így születtek meg 
a 20. század első felében Vass János, Tomka 
Ágoston, Giegler Károly újszerű, színes 
hittankönyvei, majd később Hamvas Endre könyvei,  

 



 

melyek összekapcsolták a biblia- és 
katekizmusoktatást. Ezeket a hittankönyveket 
használtuk az iskolákban a fakultatív hitoktatás 
bevezetéséig (1949. szeptember). Az iskolák 1948-
as államosítása után már csak Hamvas Endre 
hittankönyvei jelenhettek meg. 

A gyermekek számára készített katekizmusok és 
bibliák a szó szerint betanulandó anyagot 
tartalmazták, rövid megfogalmazásokban, figyelmen 
kívül hagyva a gyerekek életkori sajátosságait. Ez a 
gyakorlat, amíg a keresztény társadalom biztosította 
a felnövő új generációk keresztény nevelését, nem is 
okozott problémát. Csak a megkezdődő ateista 
propaganda vezetett el arra a felismerésre, hogy a 
hitoktatásnak figyelembe kell vennie a gyermekek 
hitének fejlődését, életkori sajátosságait. 
HITTANKÖNYVEK A II. VATIKÁNI ZSINAT 
UTÁN 

A zsinati megújulás alapján, és a technika által 
kínált lehetőségek bővülésének hatására világszerte 
újabb hittankönyvek jelentek meg. A Világegyházban 
a Holland katekizmus volt az első hittankönyv, amely 
a hagyományos tananyagbeosztással szemben új 
utat nyitott a hittankönyvek íróinak (1966). A zsinati 
atyák közül többen kérték a Szentatyát, hogy a zsinat 
nyomán készüljön el egy új katekizmus. Ez azonban 
csak 1992-ben jelent meg a Katolikus Egyház 
Katekizmusa néven (KEK), a katolikus keresztény hit 
tanításának hiteles kifejtése. Magyar fordítása 1993-
ban jelent meg, s ennek alapján készítette el a 
MKPK megbízásából az OHB a Magyar Katolikus 
Katekizmust, amely 1995-ben jelent meg, javított 
kiadásban. Ez a kérdés-felelet katekizmus lett a 
készülő hittankönyvek egyik forrása. 

Magyarországon az 1968-as hittankönyv-
pályázat hozott igazán előrelépést. A papoknak a 
Hamvas Endre által írt régi hittankönyvekkel 
szembeni elégedetlenségét tapasztalva, a 
hittankönyveket kiadó Szent István Társulat 
vezetőjének javaslatára írta ki a MKPK az első 
hittankönyv pályázatot. 5 könyvre írtak ki pályázatot, 
s a helyzetet jellemzi, hogy az elsőáldozók könyvére 
72 pályázat érkezett be. Ekkor jelentek meg 1970-től 
a következő könyvek: A Mennyei Atya szeret minket 
(1970), 

 Elsőáldozók hittankönyve (1971), - Keresztény 
élet (1972), - Hitünk és életünk (1975), - Az 
üdvösség története (1976). - Középiskolások 
számára külön hittankönyv nem készülhetett, ezért a 
katolikus gimnáziumok részére sokszorosított 
formában adták közre az egyes osztályok anyagát 
tartalmazó jegyzeteket. Ez nem volt más, mint rövid 
tananyag, amit addig a középiskolásoknak a 
hittanórákon lediktáltak. 

Az első új hittankönyveket vegyes fogadtatás 
érte. A pályázók nagy száma mutatja, hogy igen sok 
hitoktató papnak volt elképzelése egy ideális 
hittankönyvről, és sokan csalódtak, mivel a 
megjelenő könyvek nem feleltek meg 
elképzeléseiknek. Valóban sok jogos kritika volt a 
megfelelő egyeztetések nélkül megjelenő új 
könyvekkel kapcsolatban, ezért a püspök kar új 
pályázatot írt ki 1979-ben. Okulva azonban az előző 
pályázat tanulságain, a pályázatot 1978-ban 
megelőzött egy országos közvélemény kutatás, hogy 
mit várnak el a papok az új hittankönyvektől. A 
kiadott ívekre 994 válasz érkezett, és ezek között 
több olyan is volt, amely nem egy-egy papnak, 
hanem egy egész esperesi kerület papságának 
közös véleményét tolmácsolta. Az 1979-es 
hittankönyv pályázat után három új könyv készült: 
Nagykorúság Krisztusban (1985), - Elsőáldozók 
könyve (1986), - Válaszol az Úr (1987). 

A közvélemény kutatás eredményét az Országos 
Hitoktatási Bizottság (OHB) összegezte. A legtöbb 
kérdésben fő vonalaiban egybehangzóak voltak a 
kívánságok és vélemények. Volt azonban néhány 
olyan kérdés, amelyben egymásnak ellentmondó 
kívánságok fogalmazódtak meg. Az OHB összegezte 
ezeket a vitatott pontokat is, és azokat 1978. 
júniusában a püspöki konferencia elé terjesztette. A 
konferencia döntését figyelembe véve fogalmazta 
meg végül az OHB a pályázat kiírás tervezetét, 
amelyet Lékai László bíboros úr hagyott jóvá, az 
1978. aug. 6-án megtartott értekezleten. Ebben a 
munkában személyesen is részt vettem, innen 
tudom, hogy melyek voltak a legfőbb vitatott 
kérdések. 

 

 
 

MIT VÁRUNK EL EGY HITTANKÖNYVTŐL 
 

A közvélemény kutatásban résztvevők 
egyértelmű kívánsága volt, hogy az új hittankönyvek 
ne csak színesek legyenek, hanem vegyék 
figyelembe a gyerekek életkori sajátosságait, vegyék 
figyelembe azt a mai világot, amelyben a gyerekek 
élnek, és készítsék fel őket a hitüket és keresztény 
életüket érő támadásokra. Több olyan kérdés is 
felmerült, amin ma is sokan vitatkoznak, ezért ezeket 
nekünk is érdemes átgondolni. 
KIKNEK KÉSZÜLNEK A HITTANKÖNYVEK? 

A hittankönyvek „kimondva” elsősorban a 
gyerekeknek készülnek, ezért fontos, hogy 
megfelelően vonzó legyen a kiállításuk. A 
hittankönyvek  „ténylegesen” azonban a hitoktatók  

 számára készülnek, hogy arról beszéljenek, azt 
tanítsák meg, amire a gyerekeknek szükségük van, 
mert ha valami nincs benn a hittankönyvben, arról a 
hitoktató nem fog beszélni. Természetesen a 
hittankönyvek a szülőknek is szólnak, hogy ők is 
tudják, miről tanult a gyerek a hittanórán, ha egy 
szülő komolyan foglalkozni akar gyermeke hittan 
tanulásával. 

A közvélemény kutatás során ezzel 
kapcsolatban különböző igények fogalmazódtak 
meg. Voltak, akik úgy gondolták, hogy a 
hittankönyvek elsősorban a szülőknek készüljenek, 
hiszen ők nevelik kereszténnyé gyermekeiket, nekik 
kell leírni, hogy mit tanítsanak gyermekeiknek.  

 



 

Külföldön jelentek meg olyan hittankönyvek is, 
amelyekben minden leckénél a gyerekeknek szánt 
rész után külön oldalon volt egy-egy oldal a 
hitoktatóknak és a szülőknek is. Ez a próbálkozás 
azonban hamar zsákutcába került, mert megnövelte 
a könyvek terjedelmét és előállítási költségeit. 

Olyan próbálkozás is volt, hogy minden 
hittankönyv mellé adtak egy külön füzetet a 
hitoktatók és szülők részére. Ezeknek a külön 
füzeteknek a kiadása azonabn rövid idő alatt 
feleslegessé vált, mert a szülők többsége még át 
sem vette azokat, így azok a plébániák hulladékaivá 
lettek. 

Aki gyermekeknek mesekönyvet ír, az tudja, 
hogy a meséket nem maga a gyerek fogja elolvasni, 
hanem az a felnőtt, aki a gyerekekkel foglalkozik. A 
mesekönyvben lévő képek keltik fel a gyermekek 
érdeklődését, és késztetik őket arra, hogy valakivel 
azt felolvastassák. Hasonlóképp a kisgyerekeknek 
készülő hittankönyveket sem azért írjuk, hogy a 
gyerekek azt maguk elolvassák, hanem hogy 
felkeltsük a gyerekek érdeklődését Jézus iránt, és 
így késztessük a gyerekek felelős nevelőit, hogy 
nekik Jézusról beszéljenek, és elmondják nekik 
mindazt, amit Egyházunk Jézus megbízása alapján 
nekik tanítani akar. 
A HITTANKÖNYVEK TERJEDELME 

A közvélemény kutatás során néhány azt 
kívánták, hogy a hittankönyvben csak igen rövid 
szöveg legyen. Valamikor „szóról szóra” meg kellett 
tanulni a hittankönyv anyagát a gyerekeknek, ezért 
kívánták, hogy az egyes leckék rövidek legyenek. Ma 
sokan azért követelnek rövid szövegű könyveket, 
mert a gyerekek nem szeretnek, de nem is tudnak 
olvasni.  Valóban, vannak olyan formulák, amelyeket 
be kell tanulni, de a hitoktatás anyaga ennél sokkal 
több. 

Abban az időben voltak olyan helyek, ahol 
gyakorlatilag nem volt rendszeres hitoktatás, csak 
egy kéthónapos elsőáldozási felkészítés, és egy 
egyhónapos bérmálási felkészítés.  Ezeknek a 
helyeknek a lelkipásztorai olyan könyveket láttak 
volna szívesen, amelyek anyagát ilyen rövid idő alatt 
is fel lehet dolgozni. 

A másik véglet az a kívánság volt, hogy a 
hittankönyv olyan legyen, hogy a gyerekek a 
hitoktató magyarázata nélkül is megértsék az 
anyagot, hogy legyen alkalmas az egyedül tanulásra. 
Valóban lehetne olyan könyvet szerkeszteni, 
amelyben minden szükséges fogalom részletes 
magyarázatát megtalálhatjuk, de ehhez minden 
leckéhez 5-6 oldalas szöveg kellene, ami végül több 
száz oldalas hittankönyveket eredményezne. Ilyen 
könyvre azért sincs szükség, mert hittant egyébként 
sem lehet magántanulóként tanulni! 

Minden hittankönyv feltételezi, hogy nem a 
gyerekek olvassák el először az egyes leckéket, 
hanem a hitoktató magyarázza el az anyagot. Egy jó 
hittankönyvtől ezért azt kell elvárnunk, hogy úgy 
fogalmazza meg hitünk tanítását, hogy azt a hitoktató 
magyarázata után a gyermekek megértsék, és 
segítsen nekik a tanultak alkalmazásában és 
megjegyzésében.  

 Nem kell ettől eltérnie az olvasni tanuló, de 
olvasni még nem tudó gyermekek számára 
készítendő hittankönyvnek sem.  

A hittankönyvben tárgyalt anyagot pedig úgy kell 
felépíteni, hogy azzal fokozatosan fejlesszük a hitét, 
bővítsük a gyermekek vallási fogalmait. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a hittankönyveket a 
gyerekek nagy része el sem olvassa, még akkor 
sem, ha az rövid, hanem a hitoktatónak kell arról 
beszélnie, ami a hittankönyvben van. Hiába van 
benn valami a könyvben, ha én nem magyaráztam 
el. Ha pedig jól elmagyaráztam, akkor sokszor nem 
is fontos, hogy a gyerekek otthon még egyszer 
elolvassák azt a hittankönyvből. Természetesen 
„feladom nekik a leckét”, de tudnom kell, hogy amit 
nem magyaráztam meg, amit nem tanítottam be, azt 
a gyerekek nem fogják tudni, amit viszont jól 
elmagyaráztam, azt könyv nélkül is tudni fogják. 

A hitoktatónak nem a hittankönyv szövegét kell 
elmondania, hanem a könyv szellemében kell 
önállóan feldolgoznia minden óra anyagát. A könyv 
egyes leckéi alapján - az egyes órákra lebontott 
nevelési és oktatási célnak megfelelően - az adott 
körülményeket figyelembe véve - kell átgondolnia az 
egyes órákat, megfontolva, hogyan terjessze azt 
tanítványai elé, milyen logikai sorrendben 
magyarázza meg az egyes fogalmakat, hogy kitűzött 
célját elérje. 
MILYEN ANYAG LEGYEN A 
HITTANKÖNYVEKBEN 

Az iskolák államosításáig a hitoktatásnak is meg 
volt a saját, heti két hittanórára tervezett részletes 
tanterve. Ennek megfelelően készültek a különböző 
hittankönyvek. 1948-tól kezdve már nem volt 
országos hittan tanterv, és egy ideig mindenki 
Hamvas Endre hittankönyveit tanította. Hamarosan 
kiderült azonban, hogy ezek a hittankönyvek a 
marxista-ateista környezetben már egyre kevésbé 
használhatók. Ettől kezdve minden lelkipásztor azt 
tanította, amit ő szükségesnek és jónak tartott. 

Az 1968-as hittankönyv pályázat sem 
fogalmazott meg semmiféle tantervet, a könyvek 
felépítését teljesen a pályázókra bízták. Ennek 
következtében a papok a legkülönfélébb  
pályázatokat adták be. Ezt a problémát az 1979-es 
hittankönyv pályázat kiírás azzal oldotta meg, hogy 
megfogalmazta a hitoktatás évfolyamonként 
egymásra épülő nevelési és oktatási célrendszerét. 
Végül ez a nevelési és oktatási célrendszer lett az 
alapja, az OHB által készített, és a MKPK által 1996-
ban jóváhagyott Római Katolikus Hittan Tantervnek. 
Ettől kezdve nem a hittankönyv írók, hanem a 
Tanterv határozza meg, hogy milyen ismeretanyagot 
kell az egyes korosztályok hittankönyveiben 
feldolgozni. Ez a tanterv úgy készült, hogy heti egy, 
esetleg heti két hittanórára számíthatunk. 

Az elmúlt években bevezetett kötelezően 
választható hit- és erkölcstan oktatás heti egy 
hittanórára ad lehetőséget. Ezért a hittankönyvek 
íróinak egy-egy tanévre 35 hittanórára számítva kell 
hittan tananyagot megfogalmaznia. Ehhez 
gyakorlatilag 26 új leckét és 4 témakör áttekintést kell 
tervezni, gondolva az ünnepi és egyéb órákra, hogy 
a tananyag egy tanév alatt elvégezhető legyen. 

 



 

Ha tetszik, ha nem, a hittan az egyik legnehezebb és 
legkomplexebb tantárgy, amelynek természeténél 
fogva sok új fogalmat és ismeret anyagot kell 
nyújtania. Szükségszerű, hogy vannak benne 
nehezen érthető fogalmak, amelyeket nem könnyű 
megmagyarázni. Ezért sokan szeretnék a 
hittankönyvek szövegét lerövidíteni, vagy egyszerűen 
ezeket a nehéz részeket kihagyni. A probléma 
valójában az, hogy nem a szöveg a sok, hanem azok 
az új fogalmak és ismeretek tűnnek soknak, 
amelyekre mindenképpen szükségük van a 
gyerekeknek, hogy hitükben fejlődjenek. Ezeknek a 
fogalmaknak a megfogalmazását pedig csak annyira 
lehet lerövidíteni, tömöríteni, hogy a hitoktató 
magyarázata után a gyerekek számára érthető 
legyen, ami a könyvben le van írva. Nem kis 
hittudósokat akarunk nevelni, hanem értelmesen 
hívő keresztényeket, ezért ne bonyolódjunk bele a 
teológiai magyarázkodásba. Hogy valóban sok-e egy 
könyvben a szöveg, vagy nem, ez szemlélet 
kérdése. A hittankönyvek szövegére eddig gyakorló 
hitoktatók sosem mondták nekem, hogy sok, csak 
„okos” felnőttek. Ha egy téma érdekli a gyereket, 
akkor a szövegmennyiség nem zavarja, ha nem 
érdekli, akkor a rövid szöveg is sok neki. 

A kommunista diktatúra idején csak az OHB által 
készített és az Állami Egyházügyi Hivatal által 
engedélyezett hittankönyvek jelenhettek meg. Ma 
azonban bárki megjelentethet hittankönyvet, akinek 
vagy elég pénze, vagy megfelelő kapcsolatai vannak. 
Ha egy egyházmegye ordináriusa engedélyt ad rá, 
akkor olyan hittankönyvek is megjelenhetnek, 
amelyek csak részben veszik figyelembe az OHB 
által készített Hittantantervet. Igaz, hogy ez a Hittan 
Tanterv már 20 éve elkészült, de jobbat azóta még 
senki sem javasolt. 

A világszerte megjelenő új hittankönyvekkel, 
hittankönyv-sorozatokkal is akadnak gondok. Ezek 
általában mind színesek, igyekeznek figyelembe 
venni a pedagógiai követelményeket, de sokszor 
megfeledkezve a hit ébredésének és fejlődésének 
logikájáról, anyaguk elrendszerezésében még mindig 
a régi, hagyományos hittankönyveket felépítését 
követik. Amikor 20 évvel ezelőtt Münchenben 
bemutatták az európai országokban készülő újabb 
hittankönyveket, nem kellett szégyenkeznünk. 
MIVEL KEZDJÜK A HITOKTATÁST? 

Az új hittankönyvek jellemzője, hogy már nem a 
teológiai könyvek gyermekeknek szánt kivonatai, 
nem követik a teológia tudományos felépítését, 
hanem a tanítványok helyzetét figyelembe véve, a 
megismerés sorrendjében tárgyalják azokat a 
kérdéseket, amelyek ismeretére a tanulóknak 
szükségük van hitük harmonikus fejlődéséhez. Ezek 
a hittankönyvek elsősorban tananyagot nyújtanak, de 
a tananyag kiválogatásának és tárgyalásának az 
alapja a hitoktatás nevelési és oktatási célrendszere 
által meghatározott részletcélok egymásutánja. Mivel 
a katekézis hosszú évekig elhúzódó keresztény 
nevelési folyamat, ezért ma már nem önmagában 
egy-egy korosztály számára szerkesztenek 
hittankönyveket, hanem az egész katekézist átölelő 
hittankönyv-sorozatokat készítenek. 

 A régi hitoktatás feltételezte, hogy a gyerekek 
keresztény társadalomban élnek, a kötelező iskolai 
hitoktatás pedig biztosította, hogy a gyerekek minden 
fontos hitismeretet elsajátítsanak. A régi hitoktatás 
feltételezte azt is, hogy a gyerekek hívő 
környezetben nőnek fel, és mindegy volt, hogy a 
hitismereteket milyen sorrendben közlik velük. 

Ez a helyzet azonban már a múlt században 
megváltozott. A legtöbb országban fakultatív tantárgy 
lett a hittan, az ateista és liberális propaganda pedig 
egyre hevesebben támadta a keresztény emberek 
hitének egyes kérdéseit. 

A hagyományosnak nevezett hitoktatás az 
istenfogalom tisztázásával kezdte a hitoktatást, majd 
Isten üdvösségtervét bemutatva vezette el a 
gyermekeket Jézushoz. Ennek a hittan tananyag 
felépítésnek a legnagyobb nehézsége, hogy a mai 
gyermekek nagy részének vagy egyáltalán nincs 
fogalma Istenről, amit tisztázni lehetne, vagy olyan 
negatív elemekkel terhelt, ami nem lehet a hitoktatás 
kiinduló alapja. (Nem kevés gyermek először 
káromlásokban hallja Isten nevét, akit mindig akkor 
gyaláznak az emberek, amikor valami bajuk van.) 
További nehézsége ennek a gyakorlatnak, hogy a 
gyermekeknek még nincs történelemszemlélete, 
ezért az üdvtörténeti szempont nekik elvont, 
semmitmondó ismeret. 

Újabb próbálkozás, amikor a hitoktatást a 
Mennyei Atyáról szóló tanítással kezdik, alapozva a 
gyermekek apafogalmára. Más próbálkozás, amikor 
a hitoktatást Isten gyermekeinek családjával kezdik. 
Mindkét próbálkozás gyengéje, hogy a mai 
gyermekek apa-, illetve család-fogalma aligha 
alkalmas arra, hogy Istenről, illetve Isten 
gyermekeinek családjáról azok alapján helyes 
fogalmat tudjanak alkotni. 

Ma is követhető azonban az apostoli igehirdetés 
gyakorlata, akik a tanítást mindig Jézussal kezdték, 
aki meghirdette Isten országának örömhírét, beszélt 
a Mennyei Atyáról, életünk értelméről, az örök életről. 
Ez az út a gyermekek számára is járható. 

A gyermekeknek először a felnőtt Jézusról 
beszélünk, akit konkrétan el tudnak képzelni és meg 
tudnak szeretni, aki tanított és mindenkihez jó volt. 
Jézus által jutunk el az istenfogalom alapjainak 
ismeretére, hallgatva a Mennyei Atyáról szóló 
tanítását. Jézustól tanuljuk meg, milyen ajándékokat 
kaptunk Mennyei Atyánktól, tőle tanuljuk meg, 
hogyan kell élni Isten gyermekeinek. Jézus életéről 
elmélkedve, tanítására figyelve egyre jobban 
megszeretjük Őt, amikor megtudjuk, mi mindent tett 
Ő miértünk. 

Nem ismeri a gyermekek világát az, aki a 
Jézusról szóló tanítást Jézus születésének leírásával 
kezdi. Mindnyájunknak számtalan olyan jó ismerőse 
van, akiről azt sem tudjuk, kik a szülei, mikor és hol 
született, mégis jól ismerhetjük őket. Ezek a családi 
ismeretek csak akkor lesznek érdekesek számunkra, 
ha valakivel közelebbi kapcsolatba kerülünk. A 
gyerekek is a felnőttekkel, szüleikkel és 
nagyszüleikkel találkoznak először, és ameddig nem 
tudják, hogy valójában kicsoda az Úr Jézus, addig 
nem is érdekelik a kis Jézus születésének 
körülményei. 

 



 

Gyakran előfordul, hogy a felnőttek a kicsiknek 
„jó Istenkéről” vagy „Jézuskáról” beszélnek. A 
látszólag gyerekes fogalmazás mögött azonban a 
gyermek inkább azt érzi, hogy az a felnőtt, aki így 
beszél, vagy maga sem hisz igazán Istenben, vagy 
engem, a gyereket nem vesz komolyan. Egy 
egészséges lelkületű gyermek nem jó gyerek akar  

 lenni, hanem stramm felnőtt, még a játékban is a 
felnőtteket utánozza. A gyerekek is a felnőtt Jézusért 
tudnak igazán lelkesedni. Lehet, hogy a „jó Jézuska” 
egyik-másik kisgyereknek tetszik, de 10 éves 
korában már nem fogja a kis Jézust vonzó 
példaképnek tekinteni. 

 

 

A HITTANKÖNYVEK A HITOKTATÁS ESZKÖZEI 
NEM A HITTANKÖNYV NEVEL, HANEM A 
KATEKÉTA 

Minden hitoktatás feltételez egy szakavatott és 
egyházi tekintéllyel megbízott katekétát, aki tanít és 
nevel. A hittankönyv ennek a tanításnak keresztény 
nevelésnek csak segítője és támasza. A 
hittankönyveknek elsősorban a tananyagot kell 
nyújtania, amire szükség van, hogy a gyerekek hite 
harmonikusan fejlődjön. A hitoktató feladata, hogy a 
tanultakat a gyerekek életére alkalmazzák. Nekik kell 
a gyermekek hite fejlődésének következő lépéséhez 
szükséges ismeretek átadnia, az ő dolga, hogy a 
gyerekeknek, helyzetüknek és életkoruknak 
megfelelő, konkrét feladatokat adjanak. A 
hittankönyvek csak a feladatok irányát jelölhetik ki. 
Nincs olyan hittankönyv, amely konzerv módjára 
bárhol és bármikor felhasználható. Egy hitoktató 
megteheti és meg is kell tennie, hogy ismételten 
bíztassa a rábízott gyerekeket egy-egy feladatra, 
amit fontosnak tart. Ne a hittankönyvektől várjuk el, 
hogy a hitoktatók számára ötlettárak legyenek. 

A hittankönyvek képei nem csak élményt 
nyújtanak, hanem a tanítás eszközei, a gyakorlati 
alkalmazások pedig a tanultak életre váltását segítik. 
Így a jó hittankönyv nemcsak a lecke 
megtanulásában segíti a tanulót, hanem a 
keresztény életben való előrehaladásában is. Ehhez 
azonban az szükséges, hogy a hitoktató ne csak 
leckét adjon fel a könyvből, hanem azt valóban a 
katekézis nevelési-oktatási segédeszközeként 
használja. 
A HITOKTATÁS MÓDSZEREI 

Amíg a katekizmus és a gyermekbiblia volt a 
hittankönyv és a hitoktatás módszere lényegében a 
szövegmagyarázás és alkalmazás volt, addig a 
hitoktatók igen sok nehézséggel találkoztak. Érhető, 
hogy a lelkiismeretes és buzgó hitoktatók új 
módszereket kerestek. Ezeknek az új módszereknek 
a célja lényegében a száraz hittananyag 
megértésének és elsajátításának elősegítése, 
megkönnyítése, vonzóvá tétele volt. Igen sok jó 
ötletet találtak és dolgoztak ki. Végül ezeknek az 
útkereséseknek az eredményei lettek azok az új 
hittankönyvek, amelyek nem száraz tananyagot 
tartalmaznak, hanem annak a gyermekek számára 
könnyen megérthető és elsajátítható feldolgozását. 

A katekézisben a módszer eszköz, amellyel 
nevelési és oktatási célunk elérésére törekszünk. 
Mivel nincsenek „csodamódszerek”, amelyek mindig 
és mindenki által eredményesen használhatók, ezért 
a katekéta feladata, hogy a lehetőségek közül mindig 
a legalkalmasabbat válasszák. Az alkalmazandó 
módszer megválasztásában figyelembe kell vennünk 
a feladatot, a nevelési és oktatási célt, a tanítványok  

 körülményeit és helyzetét, a téma jellegét stb. végül 
saját egyéniségünket is. A hittankönyvek írói ezért ne 
akarják meghatározni a hitoktatás módszerét. illetve 
a bérmálás időpontja stb. A hitoktató mégsem A 
könyvek színes képei, a kiemelések, a kérdés-
feleletek, az összefoglalások, a gyakorlati 
alkalmazások stb. egyaránt felhasználhatók a 
különböző módszerek alkalmazása esetén is. A 
hitoktató a tanmenet készítése során eltérhet még a 
könyv leckesorrendjétől is - ha ezt lelkipásztori vagy 
pedagógiai indokok megalapozzák -, például a 
liturgikus évhez való igazodás, vagy az elsőáldozás 
függetlenítheti magát a hittankönyvtől - hiszen 
tanítványai abból tanulnak -, de rabszolgája sem 
lehet a könyvnek. 
A MUNKÁLTATÓ TANKÖNYVEK 

Az elmúlt évtizedek találmánya a korszerűnek 
mondott munkáltató tankönyvek. A munkáltató 
tankönyvek ötvözik a tankönyvet, a füzetekkel és 
munkafüzetekkel. A praktikusnak tűnő eszközt, ami a 
kiadók számára jó üzlet, azt sem pedagógiai, sem 
szociológiai szempontok miatt nem tartjuk 
elfogadhatónak. Nem vezet jóra, ha a gyerekek 
megszokják, hogy belefirkálhatnak egy színes 
könyvbe. Ez az egyszer használatos eszközök 
világában is pazarlás, hiszen a jó tankönyvek 
színesek és drágák. Ha egy könyvbe bele kell írni, 
rajzolni, kivágni és beragasztani, és ha a családban 
több gyerek is van, akkor minden gyerek számára 
meg kell venni egy drága és új könyvet. 

A modern informatikai ismeretek birtokában 
jobban meg kellene becsülnünk a nyomtatott 
könyveket, írásokat. Gondoljunk arra, hogy sokszor a 
20 évvel ezelőtt írt és számítógépen tárolt 
anyagunkhoz sem tudunk hozzáférni, míg a 
nyomtatott könyvek évszázadok óta biztonságosan 
őrzik a leírt „információt”, és a könyvtárakban ma is 
könnyen megtaláljuk őket. 

Tény, hogy a televízió és az Internet világában 
nem könnyű a gyerekek figyelmét lekötni. Az 
információ dömping pedig még ki is öli belőlük azt az 
érdeklődést, amelyre minden komoly tanuláshoz 
szüksége lenne. A különböző kézműves 
foglalkozássá váló oktatási módszerekkel pedig 
könnyű a gyerekeket foglalkoztatni, de egyre 
nehezebb őket igazán nevelni. 

Sajnos már megjelentek munkáltató 
hittankönyvek is. Igaz, munkafüzetnek nevezi magát, 
de a kiállítása szerint mégis csak könyv, amit a 
gyerekek „kitöltenek”, azaz összefirkálnak, és amit a 
tanév végén el lehet dobni. Attól egyetlen órából sem 
lesz hittanóra, hogy vallási témájú tárgyakkal 
végeztetünk kézműves foglalkozást. 

 



 

A hittanórán lélekben leülünk Jézus mellé, akire 
figyelünk, és akinek irántunk való szeretetére 
életünkkel akarunk válaszolni. Az Úr Jézusra való 
odafigyelést segítheti, ha közben egy olcsó 
munkafüzetben kiszíneznek egy-egy megfelelő bibliai 
képet, mert a színezés önmagában nem köti le 
teljesen a gyermekek figyelmét, és amíg színeznek, 
addig figyelni is tudnak arra, amit közben nekik 
elmagyarázunk. 
A MODERN TECHNIKA ALKALMAZÁSA A 
HITOKTATÁSBAN 

Ma már lehetőség van különböző képek és 
filmek vetítésére is. Ha álló képek vetítése közben 
magyarázunk, a kép áll, de a gyerek fantáziája 
„mozog”. Filmek vetítése ellenkező hatást vált ki, a 
gyereknek nem kell gondolkodnia, fantáziáját csak 
tömik a látottak. Ezért egy-egy jelenetet bemutató 
rövid film csak valamely téma felvetésére lehet jó 
eszköz, amit a hittanórán meg akarunk beszélni. 

 Hosszabb filmet azonban csak hittanórán kívül 
vetíthetünk, amit megfelelő előkészítés után utólag 
megbeszélünk. A mai világban mindennapos 
feladatunk lehet, hogy megbeszéljük, amit a 
hittanórát megelőző napokban láttak, hallottak. 

Hasznos eszköze lehet a hitoktatásnak, ha 
bemutatjuk, hogy az Interneten barangolva hogyan 
találjuk meg a hiteles és hasznos információkat. 
Ugyancsak hasznos eszköze lehet a hitoktatásnak 
egy interaktív tábla is, de soha nem felejtsük el, hogy 
a hitoktatás célja nem megfelelő eszközök 
használata, hanem Isten irántunk való szeretetének 
megismerése és minél tudatosabb viszonzása. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


