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Kedves Barátaink!

Azért szólítunk így titeket ismeretlenül is, mert amióta el-
kezdtük írni ezeket a tankönyveket, ott vagytok gondolata-
inkban, imáinkban. 

Barátok lehetünk azért is, mert ugyanaz a mennyei Atya sze-
ret minket is, aki titeket, ugyanazt a Jézust szeretnénk követ-
ni, akit ti, ugyanaz a Szentlélek erősít minket, aki titeket is. 

Ebben az évben olyan emberekről olvashattok ennek a könyv-
nek lapjain, akik meghallották és válaszoltak Isten hívására. 
Ők hozzánk hasonlóan rendelkeztek jó és rossz tulajdonsá-
gokkal, erősségekkel és gyengeségekkel. Voltak vidámak és 
szomorúak, bátrak és félénkek, haragosak és szelídek, akár-
csak mi. Életüket megismerve biztosak lehetünk benne: Isten 
szeret minket úgy, ahogy vagyunk, és olyan útra hív, amelyen 
járva valóban boldogok lehetünk.  

A munkánk során egyre jobban megszerettük őket, és remél-
jük, ti is találtok köztük életre szóló példaképet magatoknak. 
Különböző korokban éltek ugyan, de mindannyian az irgal-
mas mennyei Atya barátai lettek. Ezt kívánjuk nektek is, ma-
gunknak is, és mindazoknak, akiknek ti tovább mesélitek az 
ő élettörténetüket.

Szeretettel: 
a Szerzők
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Ez a digitális tankönyv az Ecclesia Kiadó segítsége a tanév  
2020. március 16-tól bevezetett digitális oktatási időszakra.  
Emiatt csak a tanévből fennmaradó leckéket tartalmazza.
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19. A hetvenkettő elküldése

19. Mint bárányokat a farkasok közé…
Az Úr kiválasztott az apostolok mellé másik hetvenkettő tanítványt, hogy 
minél több emberhez eljusson az evangélium. Elküldte őket kettesével 
maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt 
hozzájuk: 

− Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. 
Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Ha betértek egy 
házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! 

Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek 
adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hoz-
zátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba és nem látnak 
titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is leráz-
zuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg: Közel 
van az Isten országa… − Majd hozzátette: − Aki titeket hallgat, engem 
hallgat.
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1. Emoditatium

Beszéljétek meg mondatról mondatra, mit jelentenek Jézus szavai!

19. A hetvenkettő elküldése

Jézus küldetésében járva mi a tanítványok feladata?  
Húzd alá a helyes válaszokat!

Miért nem volt szabad pénzt, tarisznyát, sarut vinniük a tanítványoknak?

Mint bárányokat a farkasok közé… Beszéljétek meg, mit jelent! Rajzolj vagy 
írj le egy olyan valóságos helyzetet, amire ráillik ez a mondat!

enni, inni, 
mulatozni

hirdetni Isten 
országát

gyógyítani

pénzt kérni 

az ellenállókra 
megharagudni

békét és áldást 
vinni

Ma a világon több mint 2 milliárd keresztény él. Jézus azt szeretné, ha tanít-
ványai Isten erejében és a Szentlélek vezetésében bízva, a szelídség eszköze-
ivel hirdetnék az evangéliumot. Minket is erre hív.

Vésd a szívedbe!

„Elég neked az én kegyelmem. 
Mert az erő a gyöngeségben 
nyilvánul meg a maga teljes-
ségében.” 
  (2Kor 12,9)

4.

3.

1.

2.
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19. A hetvenkettő elküldése

Az utolsó két betű áthelyezésével megtudod a békesség héber elnevezését. 

A béketeremtőket a világban is elismerik. A legrangosabb tudományos 
kitüntetést adják azoknak, akik a világ békéjéért kiemelkedő munkát végeznek. 
Nézz utána egy Nobel-békedíjas életének, próbáld pár szóban bemutatni!

HALMOS        

Váltsd valóra!  
A körülötted élő emberek között legyél a békesség hordozója!

Ima 
Uram! Tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
ahol sérelem, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet, 
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség, oda világosságot,
ahol szomorúság, oda örömet!

Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak!
Hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg!
Hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak!

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, akkor születünk meg az örökkévalóságra.  

(Assisi* Szent Ferenc)

Ének
A béke napja közel

5.

6.

A béke azt jelenti, 
hogy nincs háború, 

és nem veszekszenek a 
szomszédok?

Amikor Jézus idejében egy ember a 
’békesség’ szóval köszöntött egy másikat, 

mintha azt mondta volna: „Nyugalmat, 
biztonságot, jólétet, egészséget, 

elégedettséget, teljes harmóniát, sikert és 
vigasztalást kívánok neked!” 

 
A zsidó nép a békét adományként 

várta Istentől. Azt remélték, 
hogy az eljövendő Messiás hozza 

el életükbe.

* Ejtsd: assziszi.
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1. Emoditatium20. Jakab és János kérése

20. Isten országának törvénye  

Jakab és János azt hitték, hogy Jézus most fogja 
megszabadítani a népet a rómaiak uralmától. 

Ennek hallatára a 
többi tíz megnehez-
telt a két testvérre.

* Jézus saját magát nevezte így. 

Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és 
az Emberfiát* átadják a főpapok-

nak és írástudóknak. 

Halálra ítélik, 
megölik,...

de har-
madnapra 
föltámad.

Mester, szeretnénk, 
ha teljesítenéd egy 

kérésünket.

Mit tegyek 
nektek?

Add meg nekünk,  
hogy egyikünk a jobb 

oldaladon,...

...másikunk bal 
oldaladon üljön 
dicsőségedben!

Nem tudjátok, 
mit kértek. 

Készen vagytok rá, hogy 
igyatok a kehelyből, 

amelyből majd én iszom?

Készen!

Készen.

A kehelyből majd ti is isztok, 
de hogy jobb és bal oldala-
mon ki üljön, afelől nem én 

döntök. 

Az azoké, 
akiknek Atyám 

készítette.

Azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarno-
koskodnak a népeken. Közöttetek azonban ne 

így legyen. Ha valaki közületek első akar lenni, 
legyen mindenkinek a szolgája.
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20. Jakab és János kérése

Húzd alá, mit jelenthetett Jakabnak és Jánosnak Jézus jobbján és balján ülni? 

  Jézus helyetteseként uralkodni.

  Mellette ülni a lakomán.

  Folyton a közelében lenni.

Húzd a megfelelő helyre a középső oszlop szavait!

Természetesen talentumainkat nem azért kaptuk, hogy elássuk, tehát fontos, 
hogy képességeinket fejlesszük és (jóra!) használjuk. Fejezd be a mondatokat!

Aki gyors, legyen első abban, hogy …………………………………………………………..

Aki okos, legyen első abban, hogy ……………………………………………………………

Aki bátor, legyen első abban, hogy……………………………………………………………

Aki erős, legyen első abban, hogy……………………………………………………………..

az önző világ 
törvénye

Jézus törvénye

Jakab és János olyan hatalmat szerettek volna kérni Jézustól, ami a többi ember 
fölé emeli őket, hogy Jézus után az elsők lehessenek. Jézus azonban egészen 
más életutat mutatott tanítványainak: aki első akar lenni, legyen a többiek szol-
gálatára.

Vésd a szívedbe!

„… az Emberfia sem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon, és életét 
adja sokakért.”

  (Mk 10,45)

 uralkodás
szeretet

erőszak
  szolgálat

 áldozathozatal
testvéri közösség
 hatalmaskodás

kényszer
szabadság

1.

2.

3.
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1. Emoditatium20. Jakab és János kérése

Igaz vagy hamis? Döntsd el a következő állításokról, és karikázd be a megfelelő 
betűjelet!

Mit jelent a kehely kiivása? Olvasd össze az előző feladat bekarikázott betűit, és 
megtudod, mit kell beírni a kipontozott helyre.

Nemcsak a dicsőséget keresni, hanem vállalni a 

__ _ _ _ _ _ _ _-t is, amely az apostoli küldetéssel jár. 

Igaz Hamis
Jézus előre megjövendölte kereszthalálát és feltámadását. SZ G
Jézus megharagudott Jakabra és Jánosra. K E
A két testvér nem akarta követni Jézust. P N
Jézus azt szeretné, ha követői nem uralkodnának egymás fölött. V Á
Jézus azt mondta, hogy a szolgákból királyok lesznek. T E
A mennyországban az Atya készíti a helyeket. D F
Jézus egymás szeretetére és szolgálatára tanított. É B
Jézus a történtek ellenére bízott Jakabban és Jánosban. S R

Tudod-e? 
Jakab apostol Jézus halála után a jeruzsálemi egyház püspöke lett. 
János apostol volt a legfiatalabb tanítvány, Jézus különlegesen szerette.  
Végigkísérte Mesterét a keresztúton, ő a negyedik evangélium szerzője. 

Váltsd valóra!
Figyelj arra, mások mit szeretnének, ne erőltesd társaidra akaratodat!

Ima 
Segíts Istenünk, hogy a Szeretet országát építsük már itt a földön!

Ének
Lesz belőled emberhalász

4.

5.

Ez azt jelenti, hogy 
Krisztus követőinek 
szenvedniük kell?

A szenvedés minden ember 
életében jelen van. Jézus azért 

jött, hogy a nehéz pillanatokban 
erőt adjon.
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21. Cirenei Simon

21. A közösen hordozott kereszt

Cirenei Simont kényszerítették, hogy segítsen 
Jézusnak, nem volt más választása.   

Ez a találkozás azonban megváltoztatta az életét.

Cirenei Simon nem sejtette, hogy kivel viszi a ke-
resztet. Jézus szavai alapján mi azonban tudjuk, 
hogy minden jó cselekedetünket nemcsak feleba-
rátunknak, hanem neki magának is tesszük.

További sorsáról nem tudunk sokat. Valószínűleg később Jézus 
követője lett, ugyanis úgy ír családjáról a Szentírás, mint akik 
a hívek közösségéhez tartoznak.

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel 
is tettetek, velem tettétek.”
          (Mt 25,40)

Nem fogja 
sokáig bírni…

Jézust elfogták, ahogy előre megjövendölte. A főpapok ki- 
hallgatták, majd  Pilátus elé vitték. Ő megostoroztatta és  
átadta a katonáknak, hogy feszítsék keresztre.

Hé, te ott, 
gyere ide, 

segíts neki!

Cirenei Simon, Alexander és Rúfusz atyja ép-
pen a mezőről jött hazafele.

Vésd a szívedbe!
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21. Cirenei Simon

Egyik ismert szentünk is gyakorolta a felebaráti szeretetet.  
Felismered, hogy ki ő? 

Magyarázd meg, hogyan kapcsolódik a könyvtekercs szavaihoz a történet!

Egészítsd ki a mondatokat!

Hogyan fejeznéd be a mondatot? Segítenek a szavak.  

Gergő félti a ……………..........................., mégis szívesen kölcsönadja a barátjának.

Piroska játszani szeretne, de észreveszi, hogy segítenie kell ……………........................ 
a konyhában.

Marci focizni szeretne, de beteg öccsével a szobában marad és ……….......................

Pali haragszik az osztálytársára, mégis felhívja és …………….......................... a leckét.

2.

1.

3.

Jézusért  

megteszem!

észreveszem odafigyelek 
támogatom 

segítem  
készséges vagyok

megteszem helyette

Jézusnak teszem, amikor…

Minden templomban megtalálod Jézus keresztútjának eseményeit 14 képen 
vagy domborművön megjelenítve. Nagyböjt péntekjein a hívek imádkozva emlé-
keznek a Megváltó szenvedésére, miközben végigjárják a keresztút állomásait. 

A keresztút állomásait idegen eredetű szóval stációknak is nevezik. Manapság 
több helyen 15. állomás is látható, mely Jézus feltámadására emlékeztet.  

Tudod-e?
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21. Cirenei Simon

4. Ragaszd fel megfelelő sorrendben a 14 állomás képeit! (3. sz. melléklet) 

1. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust

4. állomás: Jézus találkozik édesanyjával

7. állomás: Jézus másodszor esik el a  
                    kereszttel

2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a  
                     keresztet hordozni

8. állomás: Jézus találkozik a síró  
                     asszonyokkal 

3. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

6. állomás: Veronika letörli Jézus arcát

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a  
                     kereszttel
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21. Cirenei Simon

Váltsd valóra!
Tégy jót másokkal, hiszen Jézusnak teszed!

Ima 
Jézusom! Köszönöm, hogy minden jó cselekedetemet úgy fogadod, 
mintha neked tenném!

Ének
Krisztus engedelmes volt

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

13. állomás: Jézus testét leveszik  
                       a keresztről

11. állomás: Jézust a keresztre szegezik

14. állomás: Jézust sírba helyezik Jézus feltámadt! Rajzold le az üres sírt!

12. állomás: Jézus meghal a kereszten
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22. Jézus és Péter barátsága

22. Halászból emberhalász 
Húsvét után Péter és János egy reggel a Templomba mentek.

Másnap…

Megtiltjuk, hogy Jézus 
nevében tanítsatok! Vi-

gyázzatok, mert különben 
bajotok lesz! 

pedig  

Imádságukra az apostolokat erővel töltötte el a Szent-
lélek, és bátran hirdették Jézust. Isten sok csodát művelt 
általuk a nép között, s egyre többen keresztelkedtek meg.

Mivel egyre többe lettek Jézus követői, Pétert 
és a többi apostolt később újra elfogták és a 

főtanács elé vitték.

Adjatok 
pénzt!

Aranyom,  
ezüstöm nincs, 
de amim van,  

   neked adom...

A názáreti Jézus 
Krisztus nevében 
állj fel és járj!

A főpapoknak azonban 
nem tetszett, ami történt.

Fogjátok el eze-
ket az embereket!  

Miféle hatalommal 
vagy kinek a nevében 

tettétek? 

Milyen 
bátrak! egyszerű  

halászok!

A názáreti Jézus 
Krisztusnak a nevé-
ben, akit ti kereszt-

re feszítettetek.
és akit Isten 

feltámasztott a 
halálból! 

Mi történt? 

Megtiltották,  
hogy Jézus nevé-

ben tanítsunk!

Imádkozzunk, hogy az Úr adjon  
nekünk bátorságot, hogy továbbra is 

hirdessük őt!

Megtiltottuk,  
hogy tanítsatok Jézus 

nevében!Vigyük ki a bete-
get az utcára!

Döntsétek el ti maga- 
tok: nem kell-e inkább en-
gedelmeskedni Istennek, 

mint az embereknek?!

Látva, hogy a béna meggyógyult, nagy tömeg 
verődött össze. Péter így szólt hozzájuk:

legalább Péter  
árnyéka érintse őt, s 

meggyógyuljon!  

Miért néztek úgy  
ránk? Nem mi, hanem Jézus  

gyógyította meg őt!
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emberek 

Gyertek,

halászává  

teszlek

benneteket!  

kövessetek,

és

22. Jézus és Péter barátsága

1.

2.

3.

4.

Emlékszel még rá, hogyan hívta meg annak idején Jézus Pétert, hogy legyen 
a tanítványa? Tedd helyes sorrendbe a halakat, s megtudod! Mit jelentenek 
Jézus szavai?

Hogyan valósult meg a fenti történetben, amit Jézus mondott Péterről?  
Beszéljétek meg!

Az evangéliumokban gyakran hallunk Simon Péterről. Milyen tulajdonságait 
ismerted meg eddig? Kösd össze a megfelelőket!

Péter Jézus tanítványa lett. Lelkesen követte, bízott és hitt benne. Néha a  
lelkesedése nagyobb volt, mint a kitartása, de Jézus így is szerette őt. 

Jézus hívására mindenét elhagyva követte Őt.

Tiltakozott, amikor Jézus meg akarta mosni a lábát.

Azt mondta, majd ő megvédi Jézust a katonáktól.

Félelemből mégis letagadta, hogy egyáltalán ismeri Őt.

Amikor rájött, mit tett, keserves sírásra fakadt.

Jézus szavára kivetette a hálót a bárka jobb oldalán, 
pedig korábban semmit sem fogtak.

Beugrott a vízbe, hogy hamarabb odaérjen Jézushoz, 
aki a parton állt.

bízott Jézusban 

esendő

lelkes

bűnbánó

hősködő

nagylelkű

heves

   „Ilyen volt, ilyen lett!” Egészítsd ki a mondatokat! 

a) Péter kezdetben a                                                                 (hol?)  halászott, 

     később                                                                         (kiknek?)  halásza lett.

b) Kezdetben inkább                                                   (kinek?) erejében  bízott, 

     később pedig                                                                       (kinek?) erejében.

c) Amikor Jézust elfogták,                                                        (mit csinált?) Őt. 

    Később azonban bátran                                                        (mit csinált?) Őt,
    a veszélyek, fenyegetések ellenére is.
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22. Jézus és Péter barátsága

6.

5. Jézus szeretete és Péter jó szándéka 
mellett ez a változás még valakinek 
köszönhető. Kinek? A kép segít!

Péter viselkedése egészen megújult az első pünkösdkor. Mit tett, amikor nagy 
tömeg gyűlt össze a ház előtt, ahol együtt voltak? Húzd alá a megfelelő választ! 

a. Kiküldte Jánost, hogy oszlassa szét a tömeget.
b. Azt mondta a többieknek, lopóddzanak ki a hátsó ajtón,   
    nehogy bajuk essék.
c. Kiállt és beszédet intézett a néphez: elmondta nekik, hogy Jézus él,  
    s valóban Ő a Megváltó.

Vésd a szívedbe  
Jézus szavait!

„Jöjjetek utánam, és én 
emberek halászaivá teszlek 
titeket!” 
  (Mk 1,17)

Váltsd valóra!
Ne vedd félvállról a Jézussal való barátságodat! 

Ima
Jézusom, add, hogy nagylelkűen 
kövesselek, mint Péter!

Péter nem volt hibátlan, ahogy mi sem vagyunk azok. Jézusnak azonban nem 
„tökéletes emberekre” van szüksége, hanem olyan gyerekekre és felnőttekre, 
akik nyitott szívvel fogadják hívását, és készek követni Őt. 

Ének
Lesz belőled emberhalász
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1. Emoditatium

A Szentlélek eljövetele után egyre többen hit-
tek Krisztusban. A főpapok és az írástudók 
nem nézték jó szemmel az új közösség növe-
kedését. Úgy látták, hogy megváltoztatják a 
Mózestől kapott törvényt, s veszélyeztetik az 
ő hatalmukat is, ezért üldözni kezdték a híve-
ket.  

Egy Saul nevű farizeus Jeruzsálemben sor-
ra járta a házakat, és börtönbe vetette Jézus 
követőit. Féktelen dühében Damaszkuszba 
indult, hogy az ottani híveket is Jeruzsálem-
be hurcolhassa. A város közelébe érve hirtelen 
nagy fényesség vette körül. A földre esett, és 
hallotta, hogy egy hang így szól hozzá:

– Saul, Saul, miért üldözöl engem? 

– Ki vagy, Uram? – kérdezte Saul. 

– Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj a városba, ott majd meg-
mondják neked, mit kell tenned.

Útitársai csodálkozva figyelték, mert ők is hallották a szózatot. Felsegítet-
ték, és kézen fogva vezették be a városba, ugyanis Saul hiába nyitotta ki a 
szemét, nem látott semmit.  

Damaszkuszban élt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr megszólította egy 
látomásban:

– Ananiás! Keresd fel a tarzuszi Sault!

– De hát ő üldöz minket! – méltatlankodott Ananiás.

– Menj csak, mert őt választottam ki, hogy neve-
met hirdesse a pogány népek között.

Ananiás erre felkereste Sault, és így szólt hozzá:

– Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megje-
lent neked idejövet az úton, hogy visszakapd 
szemed világát, s eltelj a Szentlélekkel.  

Saul – aki ettől fogva a másik nevét, a Pált hasz-
nálta – Jézus tanítását megismerve minden ere-
jével a hit terjesztéséért küzdött. Elvitte Krisztus 
evangéliumát a pogányok közé is. Három nagy 
missziós utat tett, számos levelet írt a külön-
böző keresztény közösségeknek. Leveleiben fáj-
dalmasan emlékezett arra, hogy egykor üldözte 
Jézus tanítványait. Írásaival megalapozta a fiatal 
Egyház tanítását, világosan és érthetően igazol-
ta, hogy Jézus a várt Messiás.  

23. Miért üldözöl? 
23. Saul megtérése
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Tudod-e? 
Szent Pált Péter apostollal együtt apostolfejedelemnek nevezzük, ünnepük is 
egy napon van, június 29-én.

Korábban már beszéltünk Szent Pálról, idéztünk leveleiből is. Emlékszel, ho-
gyan nevezzük őt a pogányok között végzett térítése miatt? A bal felső négy-
zetből kiindulva lóugrással megkapod a választ.

A találkozás Jézussal sokaknak megváltoztatta az életét.  
Kikről tanultunk már?

Vámszedőből lett apostol.

Kíváncsiságával kezdődött, később bőségesen  
kárpótolta a becsapott embereket.           

Megtagadta mesterét, Jézus mégis rábízta az Egyházat.

Vak volt, mégis felismerte Jézusban Isten Fiát.
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2.

1.

Igen, úgy gondolta, 
azonban Isten nevében 
sincs jogunk bántani 

egymást.

Azt gondolta Saul, hogy 
jót tesz, ha üldözi Jézus 

követőit?

23. Saul megtérése
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1. Emoditatium

Azt, amikor az ember élete a Jézussal való találkozás következtében gyöke-
resen megváltozik, megtérésnek nevezzük. Ma is sokan megtérnek felnőtt 
korukban. Vajon hogyan változik meg az ő életük? Beszéljétek meg!

Hogyan nevezzük Saul megtérését népies szóval?

Gondolkozz el, hogy te milyen módon lehetsz Jézus apostola (küldötte)? 

Vésd a szívedbe!

„Krisztus szeretete sürget 
minket.”  
  (2Kor 5,14)

Váltsd valóra!
Lelkesen tedd a jót!

Ima
Jézus! Szent Pál példájára adj lelkesedést a szívembe,  
hogy elvigyem örömhíredet társaimnak!

Ha felismertük Isten szeretetét, ez arra ösztönöz minket, hogy másoknak is 
továbbadjuk az örömhírt.

4.

3.

5.

23. Saul megtérése
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            Uram,  kihez   mehetnénk?           Tiéd az    örök életet   ad
ó

   tanítás.

24. Összefoglalás

24. Uram, kihez mehetnénk?

Kinek mi a foglalkozása? Kösd össze!

Bartimeus

1.
Simeon

Jakab

Kafarnaumi 
százados

SaulJános

Anna

Péter

Cirenei 
Simonföldműves

apostol

írástudó
koldus

katona 
halász

próféta 

Ki mondta?

„Add, hogy lássak!” 

„Uram, nem vagyok méltó...” 

„Most már elbocsáthatod, Uram, szolgádat...” 

„Ne vigyetek magatokkal se erszényt…”

„Ki vagy, Uram?” 

„Add, hogy egyikünk a jobb oldaladon,  
másikunk bal oldaladon üljön dicsőségedben!”

2.

Ebben a fejezetben olyan emberekkel ismerkedtünk 
meg, akik Jézust nyitott szívvel hallgatták, és életük 
végéig hűségesen ragaszkodtak hozzá. Péterrel együtt 
tehették volna fel a kérdést: „Uram, kihez mehetnénk? 
Tiéd az örök életet adó tanítás.” A Szentlélek kiáradása 
után ezt az örömhírt adták tovább szerte a világon. Ezért 
hallhatunk mi is most Jézusról majd’ 2000 év távolából. 
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24. Összefoglalás

A felidézett történetekből ki volt a legszimpatikusabb számodra? Írj neki egy 
pár soros levelet úgy, mintha személyesen ismernéd!

Képzeld el azt a jelenetet, amikor Cirenei Simon hazatér a Jézussal való 
kereszthordozás után. Mit mond a feleségének, miért érkezett olyan  
későn haza? Szóban válaszolj!

Melyik szót tudod mindhárom emberhez kapcsolni? Húzd alá! Miért?

5.

4.

3.

6.

7.

Kedves

Szeretettel

Bartimeus Simeon Saul

félelem | éhség | bátorság | világosság | szegénység | tudomány | ügyesség | vadság

Gyűjtsd össze, hogy ki mindenkinek változott meg az élete a Jézussal való 
találkozás után azok közül, akikről a fejezetben hallottunk! Beszéljétek meg, 
hogyan!

Melyik újszövetségi történetben hallottál a legtöbb megszámlálható 
szereplőről?

Számold össze gondosan,  hány ember szerepelt ebben a történetben? 

+ + =
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Melyik négy állat szerepelt a fejezetben megismert történetekben? Rajzold le!8.

24. Összefoglalás

Vésd a szívedbe
Péter szavait!

„Tiéd az örök életet adó  
tanítás.”  
          (2Kor 5,14)

Váltsd valóra!
Hallgasd nyitott szívvel  
Jézust!
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Jézus követői
az Egyházban 

III.
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25. Szent Mónika

25. Egy anya reménye
Szent Mónika 322-ben, Észak-Afrikában született. A keresztény hitről öreg 
dajkájától hallott. Mikor felserdült, szülei egy pogány vallású férfihoz, Patríci-
ushoz adták feleségül. Mónikának nem volt könnyű az élet mellette, Pat rícius 
ugyanis indulatos, erőszakos ember volt. Mónika szelídsége és okossága 
azonban hosszú idő után meghozta gyümölcsét: férje élete végén megke-
resztelkedett. A házaspárnak időközben három gyermeke született. Mónika 
kereszténynek nevelte őket, de egyikükkel, Ágostonnal, sok gondja akadt.

Ágoston különösen tehetséges fiú volt, de emel-
lett legalább annyira fegyelmezetlen is. Édesanyja 
remélte, hogy fiából nagy ember lesz,  híres isko-
lákba küldte tanulni. Ágostont okossága azonban 
felfuvalkodottá is tette. Úgy vélte, azt tehet, amit 
akar: a hitet és Isten parancsait semmibe vette. 
Egyik kedvesét a másik után váltotta, de feleségül 
venni egyiket sem akarta. Csak a szórakozáson 
járt az esze. 

Mónika nagy aggodalommal látta, hogy a fia rossz 
úton jár. Megértette, hogy nem annyira Ágoston 
tanulmányaival kell foglalkoznia, hanem Isten 
segítségét kell kérnie, hogy jó útra térjen. Amel-
lett, hogy többször figyelmeztette őt, éjjel-nappal 

buzgón imádkozott 
érte. De bizony a hely-
zet semmit sem javult. Mónika ekkor megkérte a 
városuk püspökét, hogy beszéljen ő a fiával. Any-
nyira könyörgött neki, hogy a püspök végül azt 
felelte: „Menj csak, lehetetlen, hogy ennyi könny 
gyermeke elvesszen!’’

Mónika úgy vette ezeket a szavakat mintha egye-
nesen az égből jöttek volna. Ettől kezdve remény 
gyúlt a szívében, s még buzgóbban imádkozott 
fiáért. Hosszú évek teltek el, de Mónika sohasem 
hagyta abba az imádságot. Amikor belefáradt 
volna, mindig erőt merített az ígéretből. Ágoston 
közben híres szónok és tanító lett. Noha sikeres 
volt, a szíve mélyén nem volt boldog. Nyugtala-
nul kereste az igazságot, mert érezte, hogy még 
nem talált rá. Elhatározta, hogy Európába megy, 
hogy ott vállaljon előkelő állást. Milánóba került, 

s ott meghallotta egy szent életű püspök, Ambrus tanítását. Olyan nagy ha-
tással volt rá, hogy rendszeresen hallgatni kezdte. Végül egy isteni sugallat 
hatására felnyitotta a Szentírást, és ezekre a sorokra esett a tekintete:  

„Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a ver-
sengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust!” (Róm 13,13). Ágos-
tont mint a villám érte a felismerés, hogy Isten mit kér tőle. Szakított addigi 
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25. Szent Mónika

Miben reménykedett Mónika, mikor Ágoston fiatal fiú volt? Mire alapozta 
a reményét? Miben reménykedett később? Ekkor mi volt a reménye alapja? 
Fogalmazzátok meg a válaszokat az alábbi szavak felhasználásával!

Mindennapi reményeink megvalósulásában nem lehetünk egészen biztosak, hi-
szen azok emberektől vagy külső körülményektől függenek. Isten ígéreteiben 
azonban biztosan reménykedhetünk! Természetesen meg kell tennünk min-
dent, ami rajtunk áll. Azt pedig, amit nem ígért meg, ne kérjük számon rajta!

1.

2.

3.

OKOS HÍRES TUDÓSMEGTÉR ISTEN

Hogyan fejeznéd be az alábbi mondatokat? Mi mindentől függ ezeknek a 
reménykedéseknek a teljesülése? Beszéljétek meg! 

Remélem, mindenki eljön a születésnapi zsúromra, akit meghívtam, mert… 

Remélem, hogy szép idő lesz ma, mert … 

Remélem, jól sikerül a matematika …

Remélem, elérem a buszt, …

Remélem, hogy

életmódjával és egészen Istennek szentelte életét. Egy szerzetesi közössé-
get alapított barátaival. Később pap lett, majd püspökké szentelték. Ma az 
egyház legnagyobb tanítói között tiszteljük. 

Mónika öröme és hálája határtalan volt, amikor látta, hogy reménye betel-
jesült. Amikor eljött az ideje, békében hunyt el, mert fiát Isten közelében 
tudhatta.

4.

Amikor Ágoston a fényesebb jövő érdekében arra készült, hogy Európába ha-
józzon, édesanyja utánament a kikötőbe, hogy megakadályozza. Egész éjjel 
imádkozott, hogy fia ne menjen el, de Ágoston titokban mégis hajóra szállt. 
Mónika nagyon csalódott volt, amikor másnap reggel észrevette, mi történt. 
Isten ígéretei gyakran nem a mi elképzeléseink szerint valósulnak meg.

Milyen jó származott abból, hogy Ágoston, Mónika akarata ellenére mégis 
Európába ment? Húzd alá az olvasmányban! 

Kösd össze az összetartozókat!

Isten nem ígérte meg, hogy…

sosem leszel beteg,

mindenből ötöst kapsz,

nem fogsz csalódni az emberekben 
időnként,

sosem vallasz majd kudarcot,

de azt igen, hogy…

megjutalmazza a szorgalmadat.

az Istent szeretőknek minden a 
javára válik.

Ő soha nem hagy el.

veled van a betegségben.
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5.

6.

Ágoston megtérése után ezt mondta édesanyjáról: „Anyámnak köszönhetek 
mindent, ami vagyok.” Mire gondolhatott? Beszéljétek meg!

Rajzold le a hit, a remény és a szeretet jelét!

Tudod-e? A remény a Szentírásban többször a hittel és a szeretettel 
együtt kerül említésre. A hit, remény és szeretet hármasságát a kereszt, a 
horgony és szív jelével ábrázolják. 

Váltsd valóra!
Bármi történik, ne feledd, hogy Isten nem hagy el!

Ima
 „Magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, 
amíg meg nem nyugszik benned!” (Szent Ágoston)

„Veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,20)

„Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.”  
                 (Mt 6,8)

„Minden gondotokkal forduljatok hoz zá, mert neki  
gondja van rátok.” (1Pét 5,7)

Isten sok ígéretet adott nekünk, amelyeket szeretne beteljesíteni az életünkben.  
Válassz közülük egyet, tegyél mellé egy jelet, és...

Vésd a szívedbe!
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26. Szent Benedek

26. Isten szeretete elé semmit ne tégy!
Benedek előkelő családban született Krisztus után majd 500 évvel Nursiában*, Itália kis hegyi városkájában. 
Szülei a birodalom fővárosába küldték tanulni, de ő úgy érezte, hogy a léha római diákélet elszakítja Istentől, 
ezért elhagyta a várost. 

Hamarosan többeknek meg-
tetszett az ő életmódja, és 
követni kezdték. 

* Ejtsd: nursziában.

Merre tartasz, 
testvérem?

Egy helyet keresek, ahol 
teljes figyelmemet Istennek 
szentelhetem. Szeretném őt 

minél jobban megismerni.

Három évet Isten közelségében egy barlang magányában 
töltött. Idővel a környékbeliek felfedezték rejtekhe-
lyét, és sokan felkeresték, hogy tanácsot kérjenek tőle. 

Benedek atyám! Úgy 
érzem, Isten szerzetesi 

életre hív engem.

Mi egészen Istennek 
ajánljuk életünket, 

imádságban és 
munkában töltjük 

napjainkat. 

Jézus tanítását 
szeretnénk minél 
tökéletesebben 

megtartani.

Fiam, örömmel fogadunk 
kolostorunkban. A próbaidő 

alatt kiderül, hogy hivatásod a 
közösségi életre szól-e. 

Apát úr! Egy koldus 
kér bebocsáttatást. Mit 

tegyek? 

Úgy fogadjuk, 
mintha maga Krisztus 

kopogtatna. 

Engedd be, imádkozz vele, majd vezesd  
a konyhába, hogy éhét csillapíthassa!

Próbáljátok a kedvenc ételét elkészíteni. A 
déli imaóra után magam is meglátogatom.

Apát úr! Paulus testvér 
napok óta nagyon beteg.

Különös gonddal 
vigyázzatok rá! 

Kolostort épített Monte Cassino hegyén tanít-
ványaival, hogy együtt szolgálhassák Istent.

Ő maga pedig megírta, milyen szabályok szerint 
éljenek a hozzá csatlakozni vágyó szerzetesek.
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1.

2.

?? ?

Benedek Istent helyezte első helyre az életében. Hogyan tükröződik ez a rend 
jelmondatában, mely latinul így hangzik: Ora et labora?

Pótold a hiányzó betűket ( Z O Á Z L  –  Z O O L Á ), és megtudod a magyar 
megfelelőjét!

Hogyan valósul meg a szerzetesek (téli) napirendjében a jelmondat? Írd mellé 
a tiédet!

Beszéljétek meg, melyek a legnagyobb különbségek az ősi szerzetesi 
életforma és a ti életetek között! Hasonlítsd össze az evés és az imádság 
számát! 

virrasztó zsolozsma
szent olvasmányok olvasása
zsolozsma (laudes)
imádság, tisztálkodás
zsolozsma (príma) 
munka
zsolozsma (tercia) 
munka
zsolozsma (szexta) 
ebéd, közben felolvasás
pihenés
zsolozsma (nóna) 
munka
zsolozsma (vesperás)
vacsora, közben felolvasás
közösségi élet: beszélgetés,                                     
felolvasás vagy magánima
zsolozsma (kompletórium)
lefekvés

hajnal 2

reggel 6

de. 9

déli 12

du. 3

du. 5

este 7

ébredés
reggeli
indulás az iskolába
tanítás kezdete
tízórai 
     
ebéd

vacsora

lefekvés

I M __ D K __ __ __ Á __   ÉS   D __ __ G __ Z __ __ L !

„Jól használjátok 
fel az időt…” 
            (Ef 5,16)

Vésd a szívedbe  
Szent Pál szavait!

Mit gondolsz, Szent Benedek követői 
jól használták fel az idejüket?

És te?

Mi az a 
regula? Szabályzatot 

jelent. 

Benedek tudta, hogy egy közös  - 
ségnek szabályokra van szüksége 
ahhoz, hogy együtt követhessék 
Krisztust. Ezért vetette papírra, 

hogy hogyan tudják Jézus tanítását 
társaival megvalósítani. 
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ébredés
reggeli
indulás az iskolába
tanítás kezdete
tízórai 
     
ebéd

vacsora

lefekvés

26. Szent Benedek
A következő fogalmak a kolostori élettel vannak kapcsolatban. Keresd meg és 
húzd össze a magyarázatukkal!

A fentiek közül húzd alá, amit te is meg tudnál valósítani!

Itt található a leghíresebb bencés kolostor Magyarországon: 

P __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nézz utána, ki volt Jedlik 
Ányos, Czuczor Gergely vagy 
Olofsson Placid!

Benedek álma az volt, hogy a szerzetesek „szárnyaló szívvel” teljesítsék Is-
ten parancsait, és haladhassanak az Ő országa felé. Ezért szabályzatában az 
Evangélium tanítása szerint rendezte el a kolostori életet. A következőket 
tartotta legfontosabbnak:

• „Isten szeretete elé semmit ne tégy!”
• legyen elegendő idő az imádságra és a munkára egyaránt 
• olvassanak lelki olvasmányokat
• fogadják szívélyesen a vendégeket
• segítsenek a bajbajutottakon
• legyenek mértékletesek az evésben, ivásban
• öltözködjenek egyszerűen
• tartsák be a napirendet
• engedelmeskedjenek az apátnak
• türelemmel viseljék el egymás gyengeségeit
Ma is sokakat hív Isten, hogy Benedekhez hasonlóan – bencés szerzetesként 
– éljék meg az örömhírt, és mutassák meg másoknak Isten szeretetét.

3.

4.

5.

Főleg zsoltárokból álló imádság, melyet meghatározott 
időben mondanak el a papok, szerzetesek és bárki, aki 
csatlakozni szeretne.
A kolostor vezetője, aki jó pásztorként irányítja a szerze-
tesek életét.
A szerzetesek életét meghatározó szabályzat.

regula

zsolozsma

apát

Tudod-e?
Benedek közösségei futótűzként terjedtek el egész Európában. Kolostorai a 
szellemi élet központjaivá váltak, a tudomány és a kultúra terén mindenhol 
maradandót alkottak. Ezért is lett Szent Benedek Európa védőszentje. 

Váltsd valóra!
Legyen helye az életedben az imádságnak és jó cselekedetnek is!

Ima
Szent Benedek, könyörögj értünk!
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Csehország

Német-Római 
Császárság

Horvátország

Bizánci Császárság

Besenyők

Kijevi Rusz

Lengyelország

Milyen tettek bizonyítják uralkodói bölcsességét? 

Koronát és áldást kért a pápától, hogy „Isten kegyelméből országló 
király” legyen. 
Hatalmát kiterjesztette az egész Kárpát-medencére. Kemény kézzel 
lépett fel a pogány törzsfők ellen, de a kor szokásaival ellentétben 
családjukat nem irtotta ki, az utódoknak engedte, hogy tovább élje-
nek megmaradt birtokaikon. 
Vármegyékre és püspökségekre osztotta az országot, várakat, uta-
kat, templomokat építtetett. 
Az ország ügyeiben nem egymaga döntött, királyi tanács segítette 
munkáját. 
Az egész társadalomra érvényes törvényeket hozott, hogy megfékez-
ze az erőszakos cselekedeteket, hogy védje az özvegyeket és árvákat, 
hogy senki vissza ne élhessen hatalmával, hogy a keresztény tanítás 
eljuthasson minden alattvalóhoz. A vasárnapot ünnepnappá nyilvá-
nította. 
Szomszédaival békére törekedett. Az egyetlen hadjárata alkalmával 
a bolgár cárt nem ölte meg, a kincsek megszerzését és a fosztogatást 
nem engedélyezte katonáinak. 

27. Felelősen egy nép jövőjéért 
Szent István államalapító és térítő munkájának köszönhetjük, hogy országunk 
ezer éve fennáll, része Európának. Egészen fiatalon nagy feladatok vártak rá:  
a nomád magyar törzseket Krisztushoz akarta vezetni, és le akarta telepíteni a 
Kárpát-medencében. Segítségére volt ebben Bajorországból származó, mélyen 
hívő felesége, Gizella, s azok a szerzetesek is, akiket külföldről hívott az országba.

1.

Hová köthetőek István uralkodói tettei? Tanári segítséggel egészítsd ki a   
térképet a fenti ábrákkal!2.

Esztergom
Győr

Kalocsa

Pécs

Várad
Veszprém

Eger

Vác

GyulafehérvárCsanád

27. Szent István király
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Besenyők

27. Szent István király

Szent István még életében fiát, Imre herceget jelölte meg örököséül. Neveléséhez bencés szerzetesek segítségét kérte.

„Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, 
akik nem férnek a hatalomhoz.”  „...megparancsolom, hogy a szeretetre 
támaszkodva ne csak a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a 
gazdagokhoz, és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem mindenkihez,  
aki hozzád járul!” „Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.”

Te milyen tanácsokat írnál gyermekednek, hogyan viselkedjen felnőtt korában?

Te vajon kiért vagy felelős?
• azért, akit szeretsz,
• azért, aki bajba jutott és tudnál rajta segíteni,

Gondolkodj el rajta, miért van   egy népnek nagy szüksége törvényekre?

Első királyunk törvénykönyve így kezdődik: 
„... módot szabtunk a mi népünknek, hogyan élne tisztességes  
és háborúság nélkül való életet...” 
Milyen jövőt álmodott István a magyaroknak?

3.

4.

Vésd a szívedbe!

„Mert mindenki, aki hallgatja szavaimat és követi  
azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklá- 
ra építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a 
szelek és nekizúdultak a háznak, de az nem dőlt össze, 
mert az alapjait sziklára rakták.”    (Mt 7,24−25)

Szent István egy egész nép, 
egy egész ország jövőjéért 
volt felelős. Istentől kapott 
feladatát legjobb tudása 
szerint végezte.

(Írd ide a legjobb barátaid nevét!)

Örömmel, 
felséges Uram.

Szent atyám, szeretném, ha segítenél írásba önteni 
Imre herceg számára mindazt a bölcsességet, mely az 

Istennek tetsző kormányzáshoz szükséges.

Összegyűjtöttük 
azokat az Intel-

meket, melyek 
segítségül lesznek 
számodra a kor-

mányzásban. 

Köszönöm, 
Apám!



92

27. Szent István király

Szent Istvánt óriási veszteség érte élete alkonyán.

Szent István nyomán írj rövid imádságot hazánkért! 5.

Váltsd valóra!
Jó szándékkal tekints minden társadra, különösképpen a gyengébbekre!

Ima 
Mindenható Istenünk, Szent István királyunk közbenjárására erősítsd meg 
hitünket, őrizd országunk békéjét! Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,  
könyörögj érettünk!

Ének
Te vagy az út, az igazság

Uram, Királyom, 
szörnyűséges hírt kell 
közöljek veled. Fiadat, 

Imre herceget a vadászat 
során megtámadta egy 

vadkan.

Hogy van 
ő? Belehalt 

sérüléseibe.

Istenem, Uram! Rám, gyarló 
szolgádra bíztad ennek az 

országnak a vezetését. 

Mondd, hogyan tovább? Mi 
lesz ennek a népnek a sorsa?

Ó kegyes, gyönyörű-
séges Szűz Mária!

Oltalmadba ajánlom édes magyar hazámat és nemze- 
temet, buzgó imádsággal kérvén téged, hatalmas  

pártfogásoddal védelmezzed és szeretetben  
egyesítsd néped!

Máriát ettől kezdve a magyar nép különös pártfogójaként tiszteli, és Magyarok 
Nagyasszonyának is nevezi.
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28. Boldog Gizella

Szent István királynak országalapító munkájában nagy segítségére volt fe-
lesége, Gizella királyné.

Gizella Bajorországban született hercegi családban. Fiatal lányként kolos-
tori életre készült. Ám amikor Géza fejedelem megkérte a kezét István fia 
számára, igent mondott, mert Isten hívásának érezte, hogy közreműköd-
jék egy nép megtérésében. Kitűnő neveltetésének köszönhetően később 
megállta a helyét a királyi udvarban is férje mellett, hiszen a hímzéssel és 
varrással együtt elsajátította mindazt, amit egy várúrnőnek tudnia kellett. 
Értett birtokai vezetéséhez, a pénzügyekhez, a betegápoláshoz és némileg 
az orvosláshoz is.  Beletanult a törvénykezésbe és még a harcászatba is, 
hogy szükség esetén meg tudja védeni a birtokait.

 
István király Veszprém városát és sok egyéb birtokot is adományozott 
kedves feleségének. Ő pedig vagyonát városa szépítésére, templomok és 
kolostorok építésére, a szegények megsegítésére fordította. Az ő feladata 
volt az újonnan épült templomok miseruhákkal és egyéb felszerelésekkel 
való ellátása is. Az általa alapított varró- és hímzőműhelyek, ötvösműhe-
lyek hozzájárultak a magyar kézműves mesterség fejlődéséhez is. Emel-
lett sokszor elkísérte férjét fontos országjáró körútjaira. Amerre csak járt, 
bőkezű volt a szegényekhez és az idegenekhez. Férjével, Istvánnal köl-
csönösen szerették és tisztelték egymást. Több gyermekük is született, 
közöttük Imre herceg, akit a szentek között tisztelünk. 

De nem csak az örömből, a szenvedésből is jutott neki osztályré-
szül. Édesanyaként  nagy fájdalom volt számára Imre herceg halála. 
Megpróbáltatásai ezzel nem értek véget. Férje halála után az új ural-
kodók elvették birtokait, és kétszer is fogságba vetették. Végül visz-
szatért Bajorországba, s itt megvalósította ifjúkori álmát: bencés szer-
zetesnővér lett. Nagy szeretete és bölcsessége miatt két év múlva 
apátnőnek választották, s így is halt meg a kolostorban. Halála után rög-
tön szentként kezdték tisztelni mind hazájában, mind Magyarországon.  

28. Királyi segítőtárs 
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28. Boldog Gizella

Gizella, aki jó nevelést kapott, maga is szívén viselte gyermekei neveltetését. 
Szent Imre herceg is, akárcsak Gizella, kitűnően megtanult latinul. Saját művelő-
déseddel, szorgalmaddal te is megalapozod leendő gyermekeid nevelését!

Hogyan gazdagította Gizella királyné a magyar történelmet?  
Húzd alá a szövegben!
Válassz ki egy eseményt az életéből, és készíts hozzá illusztrációt!

Gizella tehetségét és vagyonát nemcsak családjára, hanem a magyar népre is for-
dította. Sajátkezűleg is sok miseruhát hímzett a templomok számára. Bőkezű 
volt a szegényekhez, gyakorolta a vendégszeretetet, jól bánt a vándorokkal. Hoz-
zá hasonlóan a magyar történelemben számos nő, édesanya, feleség, szerzetes-
nő tett sokat hazájáért.

Te hogyan tudod kifejezni, hogy szereted a hazádat? 

Már te is ismersz néhány latin szót. Kösd össze a megfelelőket! Ismersz más 
latin kifejezést is?

1.

3.

2.
Ven i  Sa n c te

r e gu la

g l o r i a

adven t

Ora  e t  la b o ra !

eljövetel
Imádkozzál és dolgozzál!
szabályzat
Jöjj, Szent (lélek) – a tanévkezdő mise  
kezdőénekének neve
dicsőség
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eljövetel
Imádkozzál és dolgozzál!
szabályzat
Jöjj, Szent (lélek) – a tanévkezdő mise  
kezdőénekének neve
dicsőség

28. Boldog Gizella

A Szentírás egy helyen így ír a feleségekről: „Derék asszonyt ki talál? Értéke a 
gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul 
vele. Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján. Kiterjeszti kezét 
az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja. Bölcsen beszél, jóságos 
tanítás árad a nyelvéről. Szemmel tartja háza népének munkáját, a tétlen lustaság 
nem kenyere. Kiállnak fiai, s boldognak hirdetik, a férje is így dicséri: » Sok asszony 
megmutatta, milyen derék, de te felülmúlod őket, mind valamennyit! « ” 
       (Péld 31,10–11.20.26–29)

Szerinted milyen egy jó édesanya és édesapa? Írd ide! 6.

Tudod-e?
A Magyar Nemzeti Múzeumban máig őrizzük azt az ősi koronázó palástot, 
amelynek készítésében Gizella királyné maga is részt vett. A palást alapanyaga 
bizánci selyem, amelyet csaknem teljesen beborít az aranyszállal hímzett 
díszítés: Krisztus, az apostolok, próféták, angyalok sokasága. A királyi pár is 
látható a paláston, mellettük egy ifjú, valószínűleg Imre herceg.  

Váltsd valóra!
Szeresd magyar hazádat! 

Ima 
Köszönöm, Istenem,  
szüleimet, s hazámat!

Isten ezt mondta az ember 
teremtésekor: „Nem jó az 
embernek egyedül lenni! 
Alkotok hozzá illő segítő-
társat!”              (Ter 2,18)

Vésd a szívedbe!

Tervezd meg a miseruha hímzését!

Nézz utána, ki volt Zrínyi Ilona, Lorántffy Zsuzsanna, Brunszvik Teréz, 
Erzsébet királyné, Salkaházi Sára!

4.

5.
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29. Boldog Özséb

29. A közösségteremtő remete

Egyszer különös látomásban volt része. Álmát meg is valósította. Az a közösség, melyet 
Özséb alapított, a mai napig 
fennálló szerzetesrend.

Milyen komolyan, 
szépen mutatja 
be a szentmisét!

Gyertek,  
pihenjetek meg 

nálam!

De szeretnék én is 
elvonulni a világtól, s 

remeteként élni! 

De nem hagyhatom itt 
a híveimet, hiszen any-

nyit szenvedtek a tatárok 
pusztításától.

Érsek úr, engedélyt 
kérek, hogy remete-

ként élhessek…

Magyarországért és a 
nemzetemért fogadd el 
imáimat és engesztelé-

semet, Uram!

Legyen a közösségünk párt-
fogója Remete Szent Pál, az 

első sivatagi remete!

Szeressétek egymást  
és mutassatok jó példát 

az életetekkel! 

Özséb, a tehetséges és buzgó pap, 1200 körül született 
Esztergomban.

Néhány évvel később...

Özséb szétosztotta mindenét a szegények közt, s elvonult 
a rengetegbe.

Uram, azt akarod,  
hogy a remetéket egy 

közösségbe hívjam, mint 
ahogy ez a sok kis láng 

egyesül?

A hegyekből időnként remeték jöttek a városba, 
hogy eladják fonott kosaraikat. Özséb szívesen 
fogadta őket.
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Tudod-e?
A remeték régen sivatagban vagy erdei barlangokban éltek, s a világtól elvonulva, 
imádkozva fordultak Istenhez. 

Miért nem ment el remetének Özséb akkor, amikor szeretett volna?  
Keresd meg a szövegben!

Hogyan nevezik Boldog Özséb követőit? Vágd ki a lángokat a 2. B mellékletből! 
Ragaszd be az ábrába a megfelelő helyre, ügyelj a méretre és az alakra!  
Ha jól sikerült, akkor a betűket összeolvasva megkapod a választ. 

Mikor volt a tatárjárás? A választ megtalálod a 99. oldalon. 

1.

3.

4.

2.

Milyen élete lehetett régen egy remetének? Húzd alá a megfelelő szavakat!

csend  |  magány  |  tánc  |  cigaretta  |  böjt  |  paplan  |  barlang 
tévé  |  fűtés  |  forrás  |  zuhany  |  torta  |  ima  |  hideg  |  esernyő 
gyümölcs  |  villany 

Most is barlangban élnek vajon Özséb mai követői? Nézz utána!

A boldog hasonlót jelent, mint a 
szent. Az Egyház kimondja róla, 

hogy biztosan Istennél van. 

Annyi a különbség, hogy nem az 
egész világon ismerik, csak kisebb 
körben: a rendjében, s bizonyos 

országokban ünneplik.

Miért mondjuk,  
hogy Boldog Gizella 

és BOLDOG Özséb?
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5.

6.

Isten ellen elkövetett bűneinkért 
vagy mások bűneiért imával, 
önmegtagadással, böjttel, 

jócselekedettel engesztelhetünk, 
kérhetjük az Ő irgalmát.  

Mi a feladata ma is ennek a közösségnek?  
Özsébnek a keresztnél kimondott szavaiban megtalálod!

Közösen könnyebb… Folytassátok szóban a megkezdett történeteket!

Anya tíz kiló barackot tesz el éppen lekvárnak. Veronika befejezte a 
leckét és játszani kezdene a számítógépen…

Berci megtudta, hogy a szomszéd fiú kificamította a lábát, s most 
feküdnie kell. Fogta az új társasjátékát…

Egy szép, tavaszi szombaton apa kinézett az ablakon, s meglátta Feri 
bácsit, aki éppen a közös kertben kezdett ásni. Ránézett Bercire:  
Nem volna kedved…

Panni az iskolai étkezdében mindig egyedül evett az asztalnál, nem ült 
mellé senki. Kata a barátnőjével belépett, s arra gondolt, hogy…

A szomszéd néninek meghalt a férje, s teljesen egyedül maradt. Anya és 
Apa megbeszélték, hogy vasárnapra…

A család nagy túrát tervezett hétvégére. Veronika lelkesen mesélte 
barátnőjének, aki szomorúan hallgatta, mert a szülei dolgoznak 
hétvégén, s őt a szomszéd nénire bízták. Veronikának jó ötlete támadt…

és

Váltsd valóra!
Ne különcködj, kapcsolódj be a közös játékba, munkába!

Ima 
Köszönöm, Istenem, hogy közösségre teremtettél. Segíts, hogy egymást  
segítve tudjunk élni, s mindig a nevedben munkálkodni!

Mit jelent pontosan 
az engesztelés? 

Ha valakit megbántottam, nem elég, hogy 
bocsánatot kérek, hanem ki kell egyenlítenem 

a rosszat valamilyen jóvátétellel, ezzel 
szeretném megbékíteni őt. 
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30. A  b é k e s z e r z ő  k i r á l y l á n y

A király visszatérhetett, s megkezdte az ország 
újjáépítését. Fogadalmáról sem feledkezett meg. 

Margit tíz éves korától a Nyulak szigetén élt egy kolos-
torban.

Margit még több engesztelő 
áldozatot vállalt, böjtölt s 
buzgón imádkozott.

Margit már fogadalmas apáca volt, amikor…

Az országot 1241-42-ben feldúló tatárok elől IV. Béla király családjával menekülésre kényszerült. A királyi pár 
megfogadta, hogy ha az ország megmenekül, s Isten segedelmével hazatérhetnek, akkor születendő gyermeküket 
felajánlják neki. A tatárok egy év múlva nagy pusztítás után váratlanul kivonultak az országból. 

Uram, neked  
szenteljük leányun-

kat, Margitot!

Királylány, mégis 
minden munkát zokszó 

nélkül elvállal. 

Engem meg olyan sze-
retettel ápolt, amikor 

beteg voltam!

Istenem, fogadd el 
életemet hazámért 

és családomért! 

Nőül kért a cseh király. 
Fontos ez az ország-

nak. A pápa úr felment 
fogadalmad alól.

Istennek ígértetek, én 
Őt választom, és hű 

maradok hozzá!

Margit! István bátyád fel-
lázadt királyi apád ellen, 
a hatalmára tör! Belső 

háború fenyegeti hazánkat.
Esküszöm, hogy megtartom  

a békeszerződést!

Margit imái nem voltak hiábavalók. István 
kibékült atyjával a Nyulak szigetén.

g
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Margit fiatalon halt meg, de évszázadok óta kérjük imáit magyar hazánkért és a 
békéért.
A Pest és Buda között elterülő Nyulak szigetét Margit korában Boldogasszony 
szigetének is nevezték. Ma a szent királylány nevét viseli. A Margitszigeten ma 
is láthatók a kolostor és a templom romjai. Ha teheted, látogasd meg egyszer! 

Hogyan segítheted a családi békét a képen látható esetben? Beszéljétek meg!3.

2.

1. Mit tett Margit, hogy atyja és bátyja kibéküljön?  
Keresd meg a képregényben és írd le! 

Keresd meg a lecke oldalain elrejtőzött gömböket. A rajtuk lévő betűket ösz-
szeolvasva megkapod a Margit név jelentését! Írd le a megoldást! Mennyiben 
illik ez a név Margitra?

és

n

Y



• Annát nem szívesen veszik be a 
játékba, mert nem olyan ügyes.

• Pali és Dani összeverekedett, mert 
Pali azt állította, hogy Dani róla 
leste a megoldást.

• Borka lelökte Csenge könyvét, 
mire ő dühösen ráripakodott.      

• A fiúk focizni szeretnének, a lá-
nyok kidobósozni, de nem férnek 
el együtt az udvaron. 

• Senki nem akarta feltörölni a 
kiömlött szörpöt az osztályban, 
egymásra mutogattak.

• Egy dologban egyetértettek, 
mindannyian: csúfolták, bosszan-
tották Zolit. 
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ö

4.Az iskolában is sokszor előfordul békétlenség. Hogyan próbálnak békíteni a 
gyerekek? Kösd össze a szétszakadt mondatpárokat! Miről kell ezekben a hely-
zetekben lemondani? Kerültél-e már hasonló helyzetbe? Beszéljétek meg!

• Ádám érezte, hogy ez helytelen, s 
beszélt a társaival, hogy ne tegyék 
többet.

• Bár nem ő öntötte ki, Verka feltö-
rölte a padlót.

• Boldi közéjük állt, s elmondta, 
hogy előzőleg Daninak elma-
gyarázta a leckét, tehát jól érti a 
feladatot.

• Dávid javaslatára megállapodnak, 
hogy az egyik szünetben a fiúk, a 
másikban a lányok fognak játsza-
ni.

• Balázs felvette, s visszatette az 
asztalra. Szűk itt a hely – mondta.

• Panni meggyőzi társait, hogy nem 
a győzelem a fontos, hanem a 
közös játék.

„Boldogok a békességben 
élők, mert Isten fiainak  
hívják majd őket.”             

                                (Mt 5,9)

Vésd a szívedbe!

Váltsd valóra!
Ezen a héten különösen figyelj arra,  
hogy ne okozz békétlenséget!

Ima 
Istenem, segítsd a világ vezetőit, hogy törekedjenek a békére!

Ének
Békesség legyen velünk

Jézus többször hangsúlyozta tanítványa-
inak, hogy milyen fontos a kibékülés, a 
megbocsátás. Boldognak, sőt Isten fiainak 
nevezte azokat, akik békességben élnek!

A béke a mindennapokban kezdődik.  
A béke megőrzése nem könnyű, mégis tö-
rekedj rá a családodban, a környezetedben!

Y
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31. Néri Szent Fülöp

Néri Fülöp Firenzében született 1515-ben. Ötéves volt, amikor elveszítette 
édesanyját. Nagy fájdalmát csak az enyhítette, hogy sok szeretet kapott 
derűs természetű nagymamájától. Már fiatalon feltűnt a fiú jósága és vi-
dámsága. 

Fiatal legény volt már, amikor apja elküldte 
őt kereskedő nagybátyjához tanulni. Fülöp 
szabadidejében sokat kirándult, szerette 
a természet szépségeit. Magányos sétái 
során Isten akaratát kutatta. Úgy érezte, 
hogy Rómába kell mennie, így otthagyta a 
nagybácsit, s követte a belső hangot. Ott 
a tanulás és munka mellett imádsággal 
töltötte idejét. Szívesen látogatta a város 
alatt húzódó katakombákat (ősi keresz-
tény temetkezési helyeket) és a régi temp-
lomokat. Egyszer, pünkösd ünnepén, ima 
közben Isten szeretete rendkívüli örömmel 
töltötte el. Ezt az örömet akarta továbbad-
ni. Eljárt a kórházakba, ápolta a betegeket, 
segítette a szegényeket. Lassan érlelődött 
meg benne az a gondolat, hogy pap legyen. 
Így, miután felszentelték, más módon is 
tudta szolgálni az embereket: sokan jártak 
hozzá gyónni, mert nagyon megértő és ba-
rátságos volt. 

31. Szeretet és öröm 

Rendszeresen végiglátogatta Róma hét 
főtemplomát. Egyre többen csatlakoztak 
ezekhez a zarándoklatokhoz, énekeltek, 
imádkoztak, uzsonnáztak, de a tréfának is 
volt helye. 

Néhány paptársával közösséget alapított, 
hogy velük együtt vezesse és segítse a vá-
rosban csellengő fiúkat. Összejöveteleiken 
együtt imádkoztak, beszélgettek. Híres ze-
nészek, neves tudósok részvételével zenei 
és tudományos előadásokat is tartottak az 
érdeklődőknek.  

Társait ezzel buzdította:

− Tegyetek minél több jót!

Gyakran mondogatta azt is:

− A vidámakat könnyebben lehet vezetni a 
lelki életben, mint a búslakodókat.
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Tudod-e? 
Zarándoklatnak nevezzük azt, amikor imádságos lelkülettel meglátogatunk egy 
helyet, melyhez valami fontos vallási esemény kapcsolódik. Rómába évente több 
millió ember zarándokol, hogy felkeresse a nagy szentek sírját, és áldást kapjon a 
pápától.

1.Róma hét főtemplomának mai fényképét ragaszd be a 4. sz. mellékletből a 
megfelelő helyre! Segít az olasz nyelvű elnevezés. Ha a Szent Péter-bazilikától 
kiindulva sorban összeolvasod a színes betűket, megtudod, hogyan nevezték 
Néri Szent Fülöp összejöveteleit. A szó eredeti jelentése imaterem, mert ott 
tartották a találkozókat. A közösségnek is ez lett a neve.

Basilica di San Pietro

Basilica di Santa Maria Maggiore

Basilica di San Lorenzo

Basilica di San Giovanni in Laterano

Basilica di San Paolo

Basilica di San Sebastiano

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme

Róma

(báziliká di szán pietro)

(báziliká di szán  
dzsovánni in láteráno)

(báziliká di szán páolo)

(báziliká di szán  
szebásztiáno)

(báziliká di szántá krócse  
in dzseruzálemme)

(báziliká di szántá  
máriá máddzsóre)

(báziliká di szán lorendzó)
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2.

3.

4.

Néri Szent Fülöp megtapasztalta Isten szeretetét. Tudta, hogy minden jó az  
Istentől van, nem kell félnie, aggodalmaskodnia. Ezért tudott egész életében 
olyan vidám és felszabadult lenni. Jóságos és barátságos természete miatt sokan 
vonzódtak hozzá, számos fiatalt vezetett jó útra, Isten felé. Fontosnak tartotta, 
hogy társai legyenek vidámak, tudjanak nevetni saját magukon is.
Istent nem szomorúan kell követni és szeretni, hanem vidám szívvel és örömmel.  

Mi mindent jelent ez a gondolat? A 
kép segítségével beszéljétek meg!

Ha a szövegben megkeresed a vastagon szedett betűket, s egymás mellé leí-
rod, megtudod, hogy Néri Szent Fülöp milyen szavakkal bátorította a fiatalo-
kat. Írd ide a megoldást! 

Húzd ki azokat a mondatokat, ahol helytelen a nevetés, a vidámság!

• Dani megbotlott és elesett a folyosón. A többiek kinevették.
• Peti beteg kisöccsének furcsa grimaszokat vágott, hogy felvidítsa.
• Kari az esti ima közben furcsa grimaszokat vágott, hogy a testvérei 

nevessenek.
• Panni nevetve nézte a majomház előtt az állatok viháncolását.
• Csongor a labdát jól a kapu fölé lőtte, s az éppen berepült a szemétlá-

dába. Mindenki, Csongor is, jót nevetett ezen. 
• Jutka pimaszságáért intőt kapott. Vigyorogva ült le a helyére.
• Zoli nevetve mesélte, hogy látott az utcán egy sántikáló bácsit. Be is 

mutatta, hogyan mozgott.
• Kata kishúga elesett, és sírva fakadt. Kata és barátnője felsegítették, 

és addig bohóckodtak neki, míg a kislány is elnevette magát.

„Isten a jókedvű adakozót 
szereti.”             

                                (2Kor 9,7)

Vésd a szívedbe
Szent Pál szavait!

Váltsd valóra!
Ezen a héten próbálj vidáman felkelni reggelente, s fogadd meg Néri Szent 
Fülöp buzdítását!

Ima 
Tedd vidámmá szívemet, Uram! 

31. Néri Szent Fülöp
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32. Vianney Szent János 

32. Az ember gyengesége, Isten ereje 
Vianney* Szent János több mint 200 évvel ezelőtt született 
egy kis franciaországi faluban a család negyedik gyermeke-
ként. A földműves családban a fiúk már fiatalon együtt dolgoz-
tak apjukkal a földeken. 7 évesen rábízták a család juhainak, 
teheneinek őrzését, s hogy közben hasznosan teljék az idő, 
testvérével harisnyát kötöttek. János munkája közben sokszor 
imádkozott. Így gondolkodott magában: „Ha Istennel dolgo-
zol, te vagy az, aki dolgozik, de Ő az, aki megáldja munkádat.” 

A temérdek mezei munka miatt János nemigen járt iskolába. 
Nem is járhatott, mert születése után nem sokkal kitört a for-
radalom. Sok iskolát és templomot bezártak, a papokat ül-
dözték, ezért elsőáldozó is csak titokban lehetett. Már 17 éves 
volt, amikor rendeződött az ország helyzete, s ekkor elhatá-
rozta, hogy kijárja az iskolát, mert pap szeretett volna lenni. 
Ám a fogékony évei elmúltak, a tanulás nagy-nagy gyötrelmet 
okozott neki. Ráadásul, amit megtanult, azt is nehezen őrizte 
meg emlékezetében. Ezért világosan tudta, hogy vágya szin-

* Ejtsd: viannei.  |  ** Ejtsd: arsz.

te elérhetetlen álom számára, hiszen a papok latinul tanultak, s ő 
csak franciául tudott. A közeli város plébánosának mégis előadta 
tervét, aki aztán éveken keresztül segítette, támogatta tanulmá-
nyaiban. 

Sok vizsgán megbukott – azonban látva lángoló istenszeretetét − 
végül 29 évesen pappá szentelték. 

Egy Ars** nevű kicsiny falucska plébánosa lett, ahol 60 család la-
kott, de a szegényes templomba senki sem járt. Négy kocsma és 
a hétről-hétre megtartott táncmulatságok határozták meg a falu 
életét. János atya végiglátogatta a családokat, barátkozott a falusi-
akkal, de nem ért el sok eredményt. Ekkor elhatározta, hogy imád-
kozni, virrasztani fog a faluért, és felújítja a templomot, hogy akár 
csak kíváncsiságból is, de betérjenek az emberek. 

Mindeközben eljárt gyóntatni a környékbeli falvakba, és hamaro-
san kiderült különleges képessége, hogy belelát az emberek szí-
vébe. Egyre többen és többen keresték fel az egyszerű arsi plébá-
nost, sőt a közelébe is költöztek, mert segítségével visszataláltak 
a szerető mennyei Atyához, akit a forradalom igyekezett kitörölni 
az emberek életéből. Hamarosan a zarándokok olyan tömege lá-
togatott Arsba, hogy menetrend szerinti gyorskocsijáratokat szer-
veztek a faluba. A gyónásra rendszerint egy hetet kellett várakozni 
– ezért a visszafelé szóló jegy 8 napig volt érvényes. Pedig Vianney 
Szent János ekkor már napi 10–16 órát gyóntatott!

Alig aludt, naponta kétszer evett egy keveset, és ezen kívül csak a 
szentmise bemutatására hagyta el a gyóntatószéket. Hihetetlen, 
de élete vége felé évente százezer zarándokot fogadott a falu, s 
megvalósult János atya álma: Ars lakói is megtértek.
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1.

2.

Igaz vagy hamis? Állapítsd meg a következő állításokról!

Ezek Vianney Szent János képzeletbeli névjegykártyái. Egészítsd ki a monda-
tokat a lenti szavakkal!

beszélgetek | latinul | odaajándékoznám | megismerné | gyóntatok | filozófiát

megmutatni az embereknek Isten szeretetét | olvasni | vezetni a lovakat | írni | 
megfejni a teheneket | állatokat gondozni | pap lenni

Vianney Szent János …
azért nem járt iskolába, mert jobban szeretett játszani.    
sokat küzdött azért, hogy pap lehessen. 
szívesen imádkozott a bűnösök megtéréséért.
nem örült az Arsba érkező rengeteg zarándoknak.
életét leginkább evéssel és alvással töltötte.
a nála gyónó embereket Isten felé irányította.

a szegényeknek, s azt szeretném, 

Most 44 éves vagyok. Örömmel 

az emberekkel. Még mindig nem egészen értem a

és

a minket szerető Istent.

és nem tudok  Legszívesebben mindenemet 

ha mindenki  

Most 10 éves vagyok. Könnyen tudom és

és

és

Nagyon szeretem az 

Alig tudok viszont 

Mégis, felnőtt koromban szeretnék 

„Ha Istennel dolgozol, te vagy az, aki dol-
gozik, de Ő az, aki megáldja munkádat.” 

Vésd a szívedbe
Vianney Szent János szavait!

Sokan elmesélték, hogy – bár 
először találkoztak János 

atyával – gyónásuk után mégis 
rákérdezett olyan tetteikre, 
amit nem akartak megvallani. 

Mit jelent,  
hogy Belelátott 

a szívekbe?

Az Istennel való 
barátságunk pedig csak 
akkor újulhat meg, ha 

minden bűnünket megbánjuk. 

i      h
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beszélgetek | latinul | odaajándékoznám | megismerné | gyóntatok | filozófiát

Legszívesebben mindenemet 

32. Vianney Szent János 

3.Vianney Szent János már gyermekkorában szívén viselte a szegények sorsát, 
segítette őket, ahogy tudta. Felnőttként is bármit kapott ajándékba, rögtön 
továbbadta a rászoruló embereknek. Arsban otthont alapított kitagadott,  
kallódó lányok számára, melyet úgy nevezett el, hogy Providence (ejtsd:  
providansz). Fejtsd meg a rejtvényt, s megtudod a szó magyar jelentését!

2) Harcolt az Úrral.

3) Európa védőszentje.

4) Izrael királya, sok zsoltár szerzője.

5) Államalapító királyunk.

6) Idős ember, aki felismerte a Megváltót.

7) „Vízből kihúzott”.

8) Pünkösd után már bátran beszélt Jézusról.

9) Dávid bölcs fia.

10) A pilisi szerzetes.

11) Egy becsapott testvér.

Tudod-e?
XI. Piusz pápa 1925-ben szentté avatta, majd 1929-ben – őt, akit alig akartak 
csekélyke tudása miatt pappá szentelni – a plébánosok patrónusává 
(védőszentjévé) nyilvánította. (Így lesznek az utolsókból elsők!!!!:-))

Váltsd valóra!
Ne keseredj el, ha valamiben társaidnál gyengébbnek tűnsz! Bízd a mennyei 
Atyára, hogy ott használjon téged, ahol Ő akar!

Ima 
Vianney Szent János, imádkozz értem, hogy elfogadjam önmagam!

Ének
Lelkem, áldd az Urat!

1) Dávid ellenfele.



33. Boldog Batthyány-Strattmann László

33. Eszköz Isten kezében

Batthyány-Strattmann László korának kiváló 
szakembere volt, orvosi sikereit azonban min-
dig szerényen Istennek köszönte, magát az Ő 
eszközének tekintette.

Imádlak, végtelen Fönség, 

aki nekem az orvosi hivatást 

jelölted ki, s megadod a lehe-

tőséget, hogy kórházat tart-

sak fenn a testvéri szeretet 

gyakorlására.

Doktor úr! Én nem tudom 
kifizetni az orvosságot!

Menjen  
csak el a  
patikába! 

Ha ezt bemu-
tatja, nem kell 

fizetnie.

Kérem, doktor úr, 
gyógyítsa meg a 
gyermekemet!

Tud jól imádkozni? Kérje 
Istent is! Akkor tudok se-
gíteni, mert én csak eszköz 

vagyok az Ő kezében.

A sok munka mellett családját sem hanyagolta el. Isten után 
ők voltak a legfontosabbak számára. Feleségével nagy szere-
tettel nevelte 11 gyermekét. 

Jöjjön be, 
jános bácsi!

Gyerekkori álma valóra vált, orvos lett belőle. Főleg szem- 
betegekkel foglalkozott. sosem gondoltad vol-

na, hogy egy herceg 
fog megvizsgálni!

Más úrnak eszébe  
sem jutna, hogy kór-
házat rendezzen be a 

kastélyában!

Orvos leszek, s a szegénye-
ket ingyen fogom kezelni!

Batthyány* László ősi magyar nemesi csa-
ládba született. 

* Ejtsd: battyányi.
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33. Boldog Batthyány-Strattmann László

Boldog Batthyány-Strattmann László a betegeinek nemcsak a testi egészségét 
akarta visszaadni, hanem a lelkükkel is törődött. Egy kis könyvecskét írt a belső 
látásról, vagyis a hitről, s ezt osztogatta a hozzáfordulóknak.

A szentéletű orvos élete példájával arra tanít minket, hogy Isten rajtunk keresz-
tül adja ajándékait, áldását a világnak. A mi kezünkkel akar adni, a mi szájunkkal 
akar beszélni, a mi mosolyunkkal akar bátorítani, a mi lábunkkal akar megláto-
gatni, a mi szívünkkel akar szeretni.

1.

2.

3.

Ha ügyesen összeolvasod jobbról kezdve visszafelé a betűket, megtudod ennek 
a műnek a címét, s azt is, hogy miképpen emlegetik azóta is László herceget.

Hogyan lehetsz te Isten eszköze? Írj egy-két példát!

Nézz utána, milyen szolgálatot végeztek, végeznek a következő emberek: 
Kalkuttai Szent Teréz anya, Böjte Csaba, Dr. Hardi Richárd!

NY
ISD  FEL   SZEMEID

ET  ÉS  LÁSS
 !  A  SZEGÉNYEK   ORVOSA
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4.

5.

6.

Egy ókori mese szerint a 
pelikán saját vérével keltette 
életre elpusztult kicsinyeit. 
Ezt a jelenetet láthatjuk a 
Batthyány család címerében is. 
A pelikán az önmagát értünk 
feláldozó Jézust jelképezi a 
keresztény művészetben.  
Egészítsd ki a rajzot!  

Batthyány-Strattmann László Istennek tetszően, okosan használta fel  
vagyonát a szegények és a családja javára. Nem a maga kényelmét kereste, 
hanem azon fáradozott, hogy minél több jót tehessen. Ti mire költenétek,  
ha nagyon sok pénzt bíznának rátok? Beszéljétek meg!

Ha összeilleszted a szétszakadt végrendelet darabjait, megtudod,  
hogy mit üzent gyermekeinek Boldog Batthyány-Strattmann László!  
Írd le a tekercsre, és... 

33. Boldog Batthyány-Strattmann László

Vésd a szívedbe!

Váltsd valóra!
Segítő kezeddel Isten eszköze vagy! Így cselekedj!

Ima 
A te mindenhatóságod
és szereteted pótolja mindazt,
amit én emberi gyöngeségem miatt
nem tudok megtenni.
Jöjj, Szentlélek,
világosíts meg mindabban,
ami hivatásom teljesítéséhez szükséges!
(Batthyány-Strattmann László imája) 
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34. Összefoglalás

Isten, a mi mennyei Atyánk arra teremtett minket, hogy örömmel, bátran, sze-
retetben, egyszóval szentül éljünk. Szentnek lenni mindannyiunk hivatása. Azt 
jelenti, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, azzá válunk, akiknek Isten meg-
álmodott minket. Az évszázadok során rengetegen járták ezt az utat előttünk. 
Most rajtunk a sor! 

1.

2.

A szentek sokfélék. Írd a megfelelő személy alá a rá vonatkozó állítás számát. 
Egy számot több helyre is beírhatsz!

Te kit ajánlanál? Gondolj az előző fejezetek szereplőire is!

A p r ó h i r d e t é s e k

1) Jól szervező, a sivatagot jól 
ismerő, hívő munkatársat. 

2) Csellengő fiatalokra szakoso-
dott nevelőt.

3) Mesterlövészt.

4) Éles eszű állattenyésztőt.

5) Szemész munkatársat.

6) Megértő gyóntatót.

7) Római zarándoklathoz idegen-
vezetőt.

8) Leendő magyar király hívő  
hercegnővel. Külhoni szárma-
zás nem akadály.

Megunt tabletemet negyedikes 
hittankönyvre cserélném! 

Keresünk!

Megismerkedne...

Adok/Veszek

1

2

3

4

5

6

7

8

34. Szentek serege

1. édesanya
2. édesapa
3. pap 
4. szerzetes
5. gazdag 

6. szegény
7. magyar
8. külföldi
9. orvos
10. gyerekek barátja

11. jólelkű adakozó
12. uralkodó
13. híres gyóntató
14. közösséget  
   alapított

15. kibékítette test- 
 vérét és édesapját
16. királyi család tagja
17. a remény embere
 

18. egyik fiát szent- 
 ként tiszteljük 
19. afrikai szent
20. sokat vezekelt
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34. Összefoglalás

3.

4.

Oldd meg az eszperente (csupa e magánhangzós) rejtvényt!  
Ki jut eszedbe a megoldásról? 

Vianney Szent János gondolataiból kiesett néhány szó.  
Keresd meg a helyüket, és írd be!  
állította | tudatlanabb | irgalma | eszköz

1. Nagyon sok (más szóval); sűrű erdőre is mondják. 
2. Isten képmására teremtett lény.
3. Tanító, rabbi; Jézust is szólították így.
4. Tízszer száz. Kerek szám, ennyi éve élt Szent István király. 
5. Tónál nagyobb víz. Mózes egy ilyen vízen vezette át száraz  

lábbal a népet. 
6. Ebben a napszakban megy le a nap.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Én.....................vagyok Isten kezében. 
És ha talált volna még …..................., 
még méltatlanabb papot, azt 
…........................ volna az én helyembe, 
hogy megmutassa ........................ nagy-
ságát.

A szentek nemcsak példaként állnak előttünk, hanem imájukkal hathatósan se-
gítenek minket, hogy Isten útján járjunk. A keresztségben mindannyian kaptunk 
a szentek közül egy égi pártfogót.
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Kinek a közbenjárását lesz érdemes kérned, amikor…

szemműtétre vár valaki a rokonaid közül?  

Magyarországért imádkozol? 

nehéz sorsú gyerekekről hallasz?

szeretnél kibékülni valakivel?

arra gondolsz, hogy jó édesapa/édesanya  
legyél majd egyszer? 
a plébános atyáért imádkozol? 

Válassz valakit a szentek közül, és fogalmazz meg egy fohászt, amiben a segít-
ségét, közbenjárását kéred valamilyen számodra fontos dologban!

Hogyan volt tevékeny a szeretete a fejezetben szereplő szenteknek?  
Hozzatok rá példát!

Az alábbi gondolat egy nagyon tevékeny, híres, mai szenttől származik. Kitől? 

Ki áll a fejezetben megismert szentek közül különösen is közel hozzád? Miért? 
Beszéljétek meg! 

Ki a védőszented? Mit tudsz róla? Ha még nincs, kit választanál?

Védőszentem:

Azt tudom róla, hogy: 

Ami különösen tetszik benne: 

„Isten szeret téged. Csodálatos terve van  
veled. Gondoltál már arra, hogy tegyél  
valami nagyon szépet Istenért?”

Szentnek lenni azt is jelenti, hogy tevékeny szeretettel vagyunk egymás iránt.

34. Összefoglalás

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vésd a szívedbe!

„Szentek legyetek, mert 
én, az Úr, szent vagyok! ”

  (Lev 19,2)

Váltsd valóra!
Hozd ki magadból a legjobbat!  
Ne légy középszerű! 

Ima 
Add, Uram, hogy a szentek példája  
nyomán én is az legyek!
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1. Emoditatium

Visszanéző
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35. Az Egyház 

35. A titokzatos test
Szent Pál egyik levelében így írt: „A test ugyan egy, de sok tagja van. Isten hatá-
rozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint.” (1Kor 12,12) 
Majd így folytatta: „A szem nem mondhatja a kéznek: » Nincs rád szükségem! «, 
vagy a fej a lábnak:  » Nincs rád szükségem! «. Ellenkezőleg, a gyöngébbnek lát-
szó tagok szükségesebbek.” (1Kor 12,12.21)

Szent Pál Isten népét, vagyis az Egyházat egy testhez, Krisztus titokzatos tes-
téhez hasonlította. Ahogy a testnek különböző részei vannak, és a legkisebb 
is nagyon fontos, úgy az Egyháznak is minden tagjára ugyanúgy szükség van, 
még a legkisebbre is. Különféle feladatokra hív Isten az Egyházban: néhányan 
vezetők, mások tanítók, gyógyítók, sokféle szolgálatot végzők, s vannak olyan 
tagok is, akik elsősorban a családjukban és a társadalomban képviselik Krisz-
tus evangéliumát. Akármi legyen a küldetésünk, az a lényeg, hogy teljes szívvel 
valósítsuk meg!

Készíts rajzot a fenti idézethez! 

Most Gergely atya kérdez. Fejezd be Veronika mondatát! 

Igen, a pápa!

Meg tudod mondani, hogy ha mi 
vagyunk Krisztus titokzatos 

testének a tagjai, akkor ki a fej?

Itt a földön valóban ő a látható 
feje az Egyháznak, de igazából…

Tudom már, 

...............................……………………..! 

1.

2.
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35. Az Egyház

A lenti rajzokon milyen feladatot töltenek be az emberek? Beszéljétek meg! 

Az egyház szó a magyar nyelvben régen templomot jelentett.  Ahogy a 
templom épületében minden kis kő, részlet fontos, úgy az Egyházban is 
minden tagnak nélkülözhetetlen feladata van. A rajzon látható templomból 
három rész hiányzik. Melyik illik bele? Keresd meg, és húzd oda!

3.

4.

Ne féljetek, mert 
az Úr velünk van a 

világ végéig!

Isten országa 
köztetek van!
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1. Emoditatium

Az év során Isten barátairól beszélgettünk, akik sok szempontból 
különböztek egymástól. Isten más és más küldetésre hívta őket. Jelöld X 
jellel, ha igaz a felső sorban lévő állítás az oszlopban található emberre úgy,  
ahogy Ábrahámnál látod! Egy emberhez több dolog is tartozhat.

Különbözőségük ellenére mi volt közös bennük? Egészítsd ki a mondatot!

Figyeltek                                  szavára, és az Ő                                   szerint 

próbáltak 

király(lány) pap, próféta apostol szerzetes(nő) családos katona

Ábrahám X
Gedeon

Sámuel

Dávid

Salamon

A kafarnaumi 
százados

Jakab

Cirenei Simon

Péter

Pál

Boldog Gizella

Szent Benedek

Szent Margit

35. Az Egyház 

5.

6.



I. Bevezető órák

118

Isten téged is meghív, hogy barátja légy. Olyan feladatra hív, amit csak te tudsz 
megtenni, senki más. Akkor leszel boldog, ha felismered és … 

A mondat befejezését megkapod, ha megfejted a titkosírást! Vágd ki a 2. C 
mellékletben található rostélyt, és illeszd a négyzetre az X jelnél! A megjelenő 
betűket sorban írd le a vonalakra, majd forgasd el a rostélyt jobbra háromszor, 
s folytasd az írást, míg körbeérsz!

S_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ !

Váltsd valóra!
Fogadd el Isten hívását, élj vele barátságban!

Ima 
Köszönöm, Istenem, hogy én is Egyházad tagja vagyok, ahol szükség van rám! 
Köszönöm, hogy barátságodba fogadsz! Add, hogy meghalljam szavadat, és 
kövesselek téged!

Vésd a szívedbe!

„A szolgálatok különfélék, 
de az Úr ugyanaz. ”

  (1Kor 12,5)

35. Az Egyház

7.
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36. Ne féljetek a harmadik      
   évezred szentjei lenni!

Isten minket is hív, hogy barátai, Jézus követői legyünk, hogy szentül éljünk, 
ahogyan oly sokan tették előttünk. Bátorítsanak erre minket Szent II. János Pál 
pápának a címben olvasható szavai! Elkezdhetjük akár ma, akár holnap. 

Találd ki, melyik tárgy kire jellemző az idén tanult személyek közül!

Jó pihenést kívánunk a nyárra!  
Növekedjetek kedvességben, bölcsességben, szeretetben!

1.


