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Minden közösség valami köré szerveződik. A közösség jó esetben 
értékek körül csoportosul. Az Egyház egy különösen értékes kö-
zösség.

Érték
Általános értelemben az érték azt jelenti, hogy valami egyszerre 
jó, hasznos és tartalmas. (A 25. oldalon a példaképekről tanultuk, 
azt, hogy értéket mutatnak fel.) Az érték, ami köré a közösségünk 
szerveződik, nem egy tárgy vagy feladat, esetleg eszme, hanem egy 
élő személy: Jézus Krisztus. Ő áll közösségünk középpontjában, Ő 
a kiindulási pont, az origó. 

Feltámadása után Jézus megjelent a bezárt ajtók mögött az életü-
ket féltő, csalódott apostoloknak és „megállt középen” (Jn 20,19). 
Jézus, ahogy régen, úgy ma is a hívő ember és a közösség életének 
középpontjában áll, Ő a centrum. Köré szervezzük az egyéni és 
közösségi életünket. A kereszténység lényege szerint sokkal inkább 
kapcsolat, mint különféle vallásgyakorlatok elvégzése. 

Az Istennel, a másik emberrel és az önmagunkkal való belső kap-
csolat külső megnyilvánulása a vallás. Istennel való közösségünk 
úgy mutatkozik meg, hogy elfogadjuk és életünk részévé tesszük 
tanítását. A másik ember felé törekszünk mindig szeretettel és 
megértéssel fordulni. Önmagunkat elfogadjuk úgy, mint ajándé-
kot, és igyekszünk az adottságainkat egyre jobban kibontakoztat-
ni. Tehát említett hármas kapcsolatrendszerünk és a vallás köl-
csönös viszonyban állnak egymással. Ha a vallás tanításait csak 
elméleti szinten tudjuk, de nincs külső megnyilvánulás, akkor ez 
hiteltelen. Ha csak külsőleg vagyunk vallásosak, de nincs belső 
meggyőződés, akkor ez képmutatás. (Például mély vallásosságot 
mutatunk vasárnap a templomban, de hétköznap viselkedésünk-
ben ez nem mutatkozik meg.) Fontos, hogy valójában Kihez és 
kikhez tartozunk egyénileg és közösségileg.
Szerinted, hogyan valósítjuk meg ezeket a kapcsolatainkat?

A feltámadás után
Jézus Krisztus Nagypénteken, a kereszten váltott meg minket bű-
neinktől. Ezután harmadnapra, Húsvétvasárnap feltámadt halot-
taiból. A feltámadás utáni eseményekről a következőképpen szá-
mol be Máté evangéliumának 28. fejezete: asszonyok mentek ki 
vasárnap hajnalban Jézus sírjához. A sírt katonák őrizték a zsidók 
megbízásából, akik halálra adták Jézust. 

Alkossatok párokat és egyes szám első 
személyben mondjátok el mindazt, 
amit Jézusról eddig tanultatok! 

Például: „2000 évvel ezelőtt Betlehem-
ben születtem.” A társad egészítse ki 
a hallott „önéletrajzot”, szintén egyes 
szám első személyben.

Gyűjtsetek 5-5 adatot!

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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A sírnál egy angyal tudtul adta az asszonyoknak, hogy Jézus Krisz-
tus feltámadt. Ezután maga az Úr jelent meg az asszonyoknak és 
elküldte őket, hogy mondják el a tanítványoknak a feltámadás hí-
rét, valamint hogy Jeruzsálemből térjenek vissza Galileába, mert 
ott majd újra találkozni fognak Vele.

A katonák, akik Jézus sírját őrizték, elmenekültek. Jelentést tet-
tek az angyal megjelenéséről és az üres sírról a zsidó vezetőknek, 
akik lefizették őket, hogy ne szóljanak a történtekről senkinek. Az 
apostolok – Jézus szavának megfelelően – visszatértek Galileába, 
ahol személyesen találkoztak a feltámadott Úrral. Jézus az igehir-
detés és a keresztelés küldetésével bízta meg őket, végül mennybe-
menetele előtt biztosította tanítványait, hogy „én veletek vagyok 
mindennap, a világ végéig” (Mt 28,1–20).

Jézus feltámadása hatással van életünkre. Jézus legyőzte a halált és 
ezzel mintát adott, hogy második eljövetelekor mi is fel fogunk 
támadni. Szent Pál tanítása kiemeli a feltámadás központi jelentő-
ségét: „Ha Krisztus nem támadt föl, semmit nem ér a ti hitetek!” 
(1Kor 15,14.)

A missziós parancs
Jézus közvetlenül mennybemenetele előtt egészen konkrét utasítá-
sokat adott apostolainak: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványom-
má mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartá-
sára, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, 
a világ végéig” (Mt 28,19–20). Jézusnak ezeket a szavait misszi-
ós parancsnak nevezzük. A misszió szó küldetést jelent. Jézus két 
küldetés teljesítésével bízta meg tanítványait: egyrészt, hogy az 
evangélium (görög eredetű szó, jelentése: örömhír) hirdetésével 
tegyék tanítványává az embereket, másrészt, hogy szolgáltassák ki 
a keresztség szentségét. Mind a mai napig ez a fő feladata a jézusi 
közösségnek, az Egyháznak. Megosztjuk egyéni és közösségi Isten-
kapcsolatunkat másokkal és meghívjuk őket arra, hogy mondja-
nak ők is személyesen igent Isten meghívására és legyenek részesei 
az Egyház értékes közösségének.

Neked mi számít örömhírnek? Írj legalább 5 dolgot!

............................................................................................

............................................................................................

Színezd ki a feltámadás eseményére 
utaló képet!

A feltámadás utáni események jegyző-
könyvének minden mondatába nyom-
dai hiba került. Keresd meg őket!

1. Hét asszony kimegy Jézus sírjához 
vasárnap hajnalban.

2. Egy ork megjelenik és hírül adja 
Jézus feltámadását.

3. Maga Jézus jelenik meg a zsidó főpa-
poknak.

4. A katonák leírják az eseményeket.

5. A katonák karórát fogadnak el, hogy 
elhallgassák az igazságot.

6. A tanítványok elmennek Szamáriába. 

7. Jézus megjelenik a tanítványoknak 
és megdorgálja őket.

8. Jézus biztosítja a tanítványokat, hogy 
boldogan élnek, míg meg nem halnak. 
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Az öröm
Az öröm az emberi értelem és szív pozitív irányultsága. Termé-
szetéből fakad, hogy megosztható. Az igazi öröm nem eltitkol-
ható, meglátszik mozdulatainkon, szavainkon, egész lényünkön 
átsugárzik. Másokra is hatást gyakorol, az öröm tehát formáló erő.

A keresztény ember örömének oka egy személy: Jézus Krisztus és 
a Vele való találkozás! Ennek a krisztusi (keresztény) örömhírnek 
megtapasztalása nyilvánvalóvá válik életünkben. Az örömeinket 
szeretjük megosztani másokkal, ugyanígy a Jézussal való kapcsola-
tunk boldogságát is. Az örömhír megosztásával építjük az Egyház 
közösségét, ahol Te is megtalálhatod a helyedet.

A missziós parancs nemcsak a papokra,  hanem minden hívőre vo-
natkozik, a saját életkörülményei között. Jézussal és az Ő közössé-
gével való kapcsolatod akkor lesz jó és örömteli, ha az Egyháznak 
Te is aktív tagja leszel.

Mindkét halmazban keresd meg a kakkuktojást! Karikázd be 
és indokold a választásodat!

Összefoglalás
A különböző típusú közösségek végigkísérik az életünket. 
Az Egyház olyan értékes közösség, melynek középpontjában 
Jézus Krisztus áll, ezért az Úrral való élő kapcsolat a keresz-
tény élet lényege. Jézus a missziós parancsban megbízást adott 
apostolainak. Küldetésük az lett, hogy az igehirdetés és a ke-
resztség szentségének kiszolgáltatása által hívjanak meg min-
den embert a Jézussal és az Egyházzal való közösségbe.

Heti erénygyakorlat
Szánj a következő héten egy alkalommal legalább fél órát olyan 
családtagoddal/barátoddal való személyes beszélgetésre, akivel ke-
vés minőségi időt szoktál együtt tölteni! (Például: közös beszélge-
tés, kirándulás, sport.) 

Beszélgessetek!

Találkoztál már olyan emberrel, aki 
örömmel beszélt az Istenről és az 
Egyházról?

Van-e valami a környezetedben 
(tárgy, kép, stb.), amiből kiderül, 
hogy  hívő vagy?

Fogalmak
Közösség
A közösség az embereknek egymással 
szoros kapcsolatot fenntartó csoportja.

Érték 
Általános értelemben az érték azt jelen-
ti, hogy valami egyszerre jó, hasznos és 
tartalmas.

Öröm 
Az öröm az emberi értelem és szív po-
zitív irányultsága. Természetéből fakad, 
hogy megosztható.

Missziós parancs
„Menjetek tehát, tegyétek tanítványom-
má mind a népeket! Kereszteljétek meg 
őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek ne-
vére, és tanítsátok meg őket mindannak 
a megtartására, amit parancsoltam nek-
tek. S én veletek vagyok mindennap, a 
világ végéig” (Mt 28,19–20).

Döntöttem:
.......................................................

.......................................................

.......................................................

kapcsolat
csak az „én” számít

valakihez való viszonyulás
kölcsönösség

A.
értékes 

jó 
tartalmas 

nem annyira fontos

B.
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VI. értékes közösség 
2.  Egy-ház? Egyház!

Változik az élethelyzet: halászból igehirdető 
Jézus mennybemenetele előtt megígérte apostolainak a Szent-
lelket, Aki azután ki is áradt rájuk Pünkösdkor. A Szentlélek, a 
„magasságból való erő” (Lk 24,49), eltöltötte az apostolokat. A 
kicsinyhitű Péter apostolból, az egyszerű halászból Jézus örömhí-
rének bátor hirdetője lett. 

A Pünkösdöt a zsidók régtől fogva kiemelt napként tartották szá-
mon. Eredetileg hálaadó aratási ünnep volt a búzatermésért, más-
részt megemlékeztek a sínai–szövetségkötésről, a Tízparancsolat 
kihirdetéséről. 

Mi, keresztények más eseményt ünneplünk Pünkösdkor. Arra em-
lékezünk, hogy a Szentlélek, a harmadik isteni személy, kiáradt az 
apostolokra. Szent Lukács, a Szentírás egyik könyvében, az Apos-
tolok Cselekedeteiben beszámol arról, hogy Pünkösdkor szélzú-
gás támadt, és lángnyelvek jelentek meg. A Szentlélek bensőleg 
átformálta az apostolokat. A félelmük eloszlott, bátrakká váltak, 
azonnal kimentek az utcára és lelkesen tettek tanúságot Krisztus 
feltámadásáról. A különböző nemzetiségű zarándokok a saját nyel-
vükön hallották Isten nagy tetteit. A beszéd oly nagy hatással volt 
a jelenlévőkre, hogy még aznap 3000 ember megkeresztelkedett. 

„Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt 16,18)

Ima:

„Újítsd meg csodáidat napjainkban,
mintegy új Pünkösd által!
Add meg Egyházadnak,
hogy egy szívvel és kitartó imával, 
Máriával, Jézus anyjával együtt,
Péter vezetését követve,
előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk 
uralkodását,
az igazság és igazságosság országát, a 
szeretet és béke uralmát!
Ámen.”

(XXIII. János pápa Szentlélek-hívó 
imája)
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Pünkösdkor megszületett az Egyház, melyet Jézus Krisztus alapí-
tott, és a Szentlélek megerősített. Ez a formáló erő, a közösség és 
az egyén életében ma is meghatározó.

Közösségben
Az emberi kapcsolatokban és közösségekben sokszor spontán mó-
don is kialakulnak az együttélés szabályai. Az előírások segítik a min-
dennapi életünket. A különböző helyről és családból érkező diákok 
körében a házirend alkalmazása a fegyelem kialakítását szolgálja.

Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége, ezért az Úr is kö-
zösséget akart létrehozni az emberek között. „Tizenkettőt rendelt, 
akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje 
őket hirdetni az igét” (Mk 3,13–14). Jézus eredeti szándéka sze-
rint arra vágyott, hogy a hívek között egy nagy közösség, „Egy-
ház” jöjjön létre. (KEK 777–780.)

Az intézmény: az emberek sajátos egysége, közösségi célra alakult 
szervezete, melynek szabályai vannak. Meghatározza a résztvevők 
cselekvését, formálja gondolkodásukat. Az Egyház sajátos intéz-
mény, ami a Szentlélek erejével egységbe fűzi az egyes embereket és 
közösségeket. Az Egyháznak, mint intézménynek az a szerepe, hogy 
az örök üdvösség elérését lehetővé tegye minden ember számára.

Isten közösségének helye
A katolikus hívek közösségi imádságának helye a templom, az Is-
ten háza. Kezdetben a Krisztus-követők a zsidók imádságos helyén, 
az úgynevezett zsinagógában jöttek össze. A zsinagóga, a görög 
szünagoga szóból származik, aminek a jelentése: összegyűlni. Eb-
ben az épületben imádkoztak, hallgatták az Írást és magyarázták. 

Később tanításbeli eltérés mutatkozott a zsidó hittel, ezért a hívek 
házaknál találkoztak. A pogány Római Birodalomban az első há-
rom század folyamán politikai és vallási okokból üldözték a keresz-
tényeket. Ők ekkor a katakombákba kényszerültek. A katakomba 
(a görög kata = mellett, kymbas = verem) az utak melletti mélyedést 
jelentette, később föld alatti, titkos temetkezési helynek lett a neve. 

A templom az a hely, ahol áldozatot mutatunk be. Az Újszövetség 
áldozata a szentmise. Az első nyilvános katolikus templomot a IV. 
században szentelték fel. Ez a Lateráni Bazilika, ami Rómában ta-
lálható. A templomokat nagyságuk és rangjuk alapján különböz-
tetjük meg: kápolna, templom, bazilika, székesegyház. 

Összekeveredtek a pünkösdi esemény 
helyszínének betűi.

Rakd helyes sorrendbe őket! 

 

.......................................................

Beszélgessetek!

Alkossatok két csapatot! Az egyik az 
iskolai házirend ellen, a másik mellet-
te érveljen!

Biztosan hallottátok már azt a 
véleményt, hogy „Isten igen, Egyház 
nem”. Ez azt jelenti, hogy Istenben 
hisznek, de az Egyházat elutasítják. 
Beszéljétek meg, hogy mit gondoltok 
erről az álláspontról!

„Pünkösd”. Mikhail Vrubel alkotása a ki-
jevi Szent Cirill-templomban 

z m l á J u r e s e
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Az Isten házát alapvetően három részre osztjuk. Az előcsarnok; a 
hajó, ahol a hívek vannak; és a szentély, ami a papság helye.

Az Egyház, mint hajó
Az Egyház egyik szimbóluma a hajó. A hajóban mindenkinek 
megvan a maga feladata. Az Egyház „hajójában” a Krisztus-hívők 
(keresztények) között vannak szent szolgálatot teljesítő személyek 
(felszentelt személyek), ők alkotják az egyházi hierarchiát. Vannak 
továbbá más jellegű, világiak által is ellátható szolgálatok, de min-
den egyes hívőnek megvan a maga feladata. (KEK 934–945.) Ez 
nem „jobb-rosszabb, értékesebb-értéktelenebb” felosztás, hanem 
csak azt jelenti, hogy eltérő küldetések vannak. Más a szerepe a 
felszentelt személyeknek és más a híveknek.

Az Egyház hierarchiája
A hierarchia teológiai értelemben az egyházi személyek alá és fölé-
rendeltségi viszonya. A szolgálatok sorában az első a pápa, majd a 
püspök, végül a papok. Ezeket a szolgálatokat Krisztus alapította. 
Jézus hierarchikus (rangsor szerint felépülő) Egyházat alapított.

Az apostolokat Jézus választotta ki, az apostolok utódai a püspö-
kök, az ő segítőtársaik lettek a papok. A szegényekről, özvegyek-
ről, árvákról való gondoskodást eredetileg a diakónusok látták el. 

A társadalom legkisebb alkotóeleme a család. Egyházunk legki-
sebb egysége az egyházközség, ahol egy felszentelt személy veze-
tésével közösen ünneplik vasárnapról vasárnapra a szentmisét, és 
hallgatják Isten igéjét. Ezeknek a közösségeknek a mintája az első 
egyházközség, ami Jeruzsálemben jött létre Pünkösd után. 

Eggyel nagyobb szervezeti egység az egyházmegye, mely sok egyház-
községből tevődik össze, és élén az apostolok mai utóda: a püspök áll. 

Nézz utána, hol van a lakóhelyedhez 
legközelebbi székesegyház!

Beszélgetés:

Hallottátok már azt a mondást, hogy 
„Egy hajóban evezünk?” Szerintetek 
mit jelent?

Olvassátok el az ApCsel 2,42–47 szakaszt és gyűjtsétek össze a 
jeruzsálemi ősegyház alkotóelemeit!

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Keresztény templom alaprajza

szentély

hajó

előcsarnok
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Az apostolok utódainak hármas feladatuk van. Tanítás Isten szava 
által; megszentelés a hét szentségen keresztül; kormányzás az egy-
házmegye irányításával. Akikre Isten a közösségek vezetését bízta 
(a felszentelt személyeknek: püspök, pap, diakónus) szeretettel és 
felelősséggel kell eljárniuk, hiszen az egyházi méltóság nem hatal-
mat, hanem szolgálatot jelent. 

Végül az egyházmegyéket a katolikus világegyház fogja össze, 
melynek első pásztora Szent Péter apostol utóda, a római pápa. 
Jézus Szent Péterre bízta az Egyház vezetését (Jn 21,15–17). A 
Péter név kősziklát jelent. Jézus adja ezt a nevet Simonnak, így lett 
belőle Simon Péter. Az ő hitére mint kősziklára akarja felépíteni 
közössége látható szervezetét. Egyházunk központja a római Szent 
Péter Bazilika, mely Péter apostol sírja fölé épült. Szent Péter utó-
da a katolikus egyház elsőszámú lelkipásztora.

Fogalmak
Hierarchia
Egyházi személyek alá- és fölérendeltségi viszonya.

Küldetés
Megbízatás, feladat teljesítése, ami felelősséggel jár.

Felszentelt személy
Szent szolgálatot teljesítő személyek. 
Fokozatai: püspök, pap, diakónus.

Világi
Megkeresztelt személyek, akik nem teljesítenek szent szolgálatot 
az Egyház közösségében.

Egyházközség
Olyan közösség, mely egy pap vezetésével részesül az igehirdetés-
ben és a szentségekben.

Egyházmegye
Területileg meghatározott, egyházközségekből álló szervezeti egy-
ség a püspök irányításával.

Pápa
Róma városának püspöke, Szent Péter utóda, az egyházmegyékből 
álló katolikus világegyház lelki és kormányzó pásztora.

Hogyan nevezik a jelenlegi pápát? 

.......................................................

Miért ábrázolják Szent Pétert kul-
csokkal? Ha nem tudod, keresd ki! 
(Mt 16,19)

Kösd össze az összetartozókat! Miért 
ezeket választottad? 

Heti erénygyakorlat
Olvasd el a pápa egyik twitterüzenetét!

Róma

püspök

Jézus Krisztus

pap

egyházi közösség 
tagjai

minden közösség 
mintája

egyházközség

személyes kapcsolat 
Jézussal

pápa

egyházmegye

alapító

Szentháromság: 
Atya, Fiú, Szentlélek

Összefoglalás
Jézus Krisztus közösséget akart lét-
rehozni, melynek építését a missziós 
parancsban apostolaira bízta. Az Egy-
ház közösségében vannak felszentelt 
személyek (püspök, pap, diakónus) 
és világiak. Az egyházközségek egy-
házmegyét alkotnak, melyek a katoli-
kus világegyházba tartoznak.

Döntöttem: 
.......................................................
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VI. értékes közösség 
3.  Az Egyház jellemzői

„A test ugyan egy, de sok tagja van,
a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. 

Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1Kor 12,12.13b)

Ima:
Beszélgessetek!

Született valamelyiktek családjában kisbaba? Fel tudod idézni, 
hogyan vártátok az érkezését? 

Várakozás a családban
Amikor egy családban gyermek születik, mindenki nagyon örül a 
jöttének. Előtte az édesanya kilenc hónapig várja, hordja gyerme-
két a szíve alatt, becézgeti, énekel neki. A család is készül: megvá-
sárolnak minden szükségeset: ruhát, pelenkát a kicsinek. Amikor 
pedig megszületik, már a kiságy felett találgatni kezdik, hogy kire 
hasonlít a családból. „Tiszta apja ez a gyerek”, vagy „A szeme az 
anyukájáé.” Örül mindenki az apró jövevény életének, és már egé-
szen pici korában figyelik a jellemzőit, tulajdonságait, amik aztán 
későbbi életében ki fognak bontakozni.

Alkossatok párokat és gyűjtsetek 3 külső és 3 belső pozitív tulaj-
donságot a párotokról!

..........................................      ..........................................

..........................................      ..........................................

..........................................      ..........................................

Kérjétek Jeruzsálem számára,
ami békességére szolgál!
Legyen jó soruk mindazoknak, 
akik szeretnek téged!
Béke lakozzék falaid között
és biztonság házaidban! 
Testvéreim és barátaim miatt
könyörgök:
jöjjön el neked a béke! 
Könyörgök az Úr, a mi Istenünk 
háza miatt:
áldás legyen az osztályrészed!

(Zsolt 122,6–9)

VI. értékes közösség 
3.  Az Egyház tulajdonságai
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Jézus közössége: az Egyház 
Jézus mennybemenetele után, az Ő ígéretei alapján valamifé-
le várakozás bizonyára tanítványaiban is élt (ApCsel 1,4–11). 
Együtt maradtak, és közösséget alakított belőlük a Szentlélek. A 
,közösség’-re utal a görög ekklészia kifejezés, amely az ek = össze, 
kalein = gyűjteni szavak összetételéből ered (magyar megfelelő-
je az egyház). Ezek alapján az Egyház Isten egybegyűjtött népe, 

amelyet Jézus Krisztus alapított, látható és lelki szeretetkö-
zösség. (KEK 777–780.)

Azokból a személyekből, akik az Egyházhoz kapcso-
lódnak, Isten közösséget hoz létre. Ennek az alapí-
tója Jézus Krisztus, a második isteni személy. Egy-

házunk tevékenysége látható a templomokon, 
iskolákon, idős-otthonokon keresztül. A kül-

ső megnyilvánulási formáin kívül (templom, 
iskola) lelki is, hiszen a hitben, reményben 
és szeretetben közösséget alkotunk egymás-
sal. Ez a közösség nem egy gazdasági társa-
ság vagy kulturális egyesület. Fontos, hogy a 

mi összetartó erőnk a szeretet, mely a Krisz-
tus legfontosabb tanítása. (A gyülekezetről és 

az ekklésziáról már volt szó az 1. fejezetben, a 20. 
oldalon.)

Az Egyház Kr. u. 30-ban Jeruzsálemben született, amikor a Szentlé-
lek kiáradt. Ez Krisztus feltámadása (Húsvét) után 50 nappal volt. 
Ezért az ünnepet Pünkösdnek nevezzük. Az ünnep neve görögül 
pentekoszté, ami azt jelenti, hogy „ötvenedik”.

Az Egyház tulajdonságai
A Pünkösdkor megszületett Egyháznak négy fontos tulajdonsága 
van: egy, szent, katolikus és apostoli. (KEK 866–870.)

1.) Az Egyház egy. Egyrészt az Alapítóját tekintve egy, hiszen 
egyedül Jézus Krisztus alapította. Másrészt azonos a tanítása (hit 
és a szentségek).

Sajnos az egyháztörténelem folyamán az Egyház egységét sokféle 
szakadás tépázta. Közös felelősségünk, hogy megvalósuljon Jézus 
szándéka: „Legyenek mindnyájan egyek” (Jn 17,21). Munkálkod-
junk a kereszténység egységén a világban. Ezt nevezzük ökumeni-
kus mozgalomnak.

A következő hat állítás az Egyházra 
vonatkozik, közülük három igaz és 
három hamis.

Húzd át a hamisakat!

Válaszd ki a helyes megoldást! A há-
rom lehetőség közül csak egy igaz!

1. Magyarország lakosságának hány 
százaléka vallja magát katolikusnak?  
(2011-es adat)

a.  91% b. 39%  c. 23%

2. Európa hány százaléka katolikus? 
(2013. decemberi adat, BBC)

a. 52%  b. 24%  c. 26%

3. Afrika hány százaléka katolikus?

a. 15%  b. 56%  c. 38%

Csak férfiak
lehetnek a 

tagjai.

A fő törekvése, 
hogy minél több 

pénze legyen.

Emberek hozták
létre azért, hogy ter-

jesszék a kultúrát
és a tudományokat. 

A templom
az egyházi közösség 

otthona,
az Isten háza. 

Napjainkban is
sokat tesz

a betegekért,
szegényekért.

Az örömhírt
szeretné eljuttatni 

minden
embernek. 
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2.) Az Egyház szent, mert részesül Alapítója szentségében. Minden 
szentség forrása maga az Isten, Ő a Szent. Általános értelemben a 
szent azt jelenti, hogy valaki vagy valami Istenhez tartozó. Ezért le-
het szent egy templom, vagy szent egy személy. Szent az Isten közös-
sége is, hiszen az Övé, Ő hívta létre. Ő tartja fenn: az Övéi vagyunk. 
Az Egyház szent, jóllehet tagjai hordozzák az emberi törékenysége-
ket. Újra és újra vissza kell térnie Istenéhez a megtérésen keresztül. 
Ennek köszönhetően egyre inkább tisztul a közösség.

3.) Az Egyház katolikus. A katolikus szó azt jelenti, hogy „egye-
temes”. Az egyetemesség azt jelenti, hogy Krisztus teljesen jelen 
van benne. Másrészt azt is magában foglalja, hogy az egész em-
beriséghez szól küldetése. Ennek alapja Jézus missziós parancsa, 
amiről az előző leckében tanultál (Mt 28,19–20). Az Úr minden 
embert meghívott Országába.

4.) Az Egyház apostoli. Az apostol görög szó, azt jelenti: küldött. 
Jézus Krisztus a közösségét az általa meghívott 12 apostollal indí-
totta. Őket bízta meg, hogy az Egyház kormányzói legyenek. A 
Szentlélek által vezetett igehirdetésük az alapja a mi hitünknek. 
Utódaik a püspökök, akik az apostolok helyébe lépnek. Sajátos 
küldetésük Krisztus művének megjelenítése és a lelkek gondozása. 
Ők a hit igaz, hiteles tanítói és pásztorai. Testületileg püspöki kol-
légiumnak nevezzük őket. Ezen kollégium tagjainak feladata a hit 
egységes megvallása; a liturgia közös ünneplése; és a jogfolytonos-
ság a püspökök és papok szentelésében (KEK 815). A püspökök 
feladata a saját egyházmegyéjük kormányzása mellett a minden-
kori pápa segítése.

A pápa görögül: „pappa”, ami atyát jelent, ezért Szentatyaként is 
említjük. Ő Szent Péter utóda, Róma püspöke. Úgy is nevezik: 
„Isten szolgáinak szolgája” (servus servorum Dei), mert minden 
keresztény hívőért felelős. Megbízatása Krisztustól ered, aki Péter 
apostolt kiválasztotta és megerősítette (Jn 21,15–17). Jelképesen 
átadta neki az Egyház kulcsait. Ezzel hatalmat adott neki arra, 
hogy közvetítse a bűnök bocsánatát és elősegítse az örök üdvös-
ség elérését. Jézus mondta: „Neked adom a mennyek országának 
kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, 
amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva” (Mt 16,19). 
A Szentatya az Egyház egységének látható képviselője is, hiszen 
neki kell gondoskodnia a tanítás egységességéről és az Egyház sza-
bályainak megtartásairól. Az ő jóváhagyásával szerte a világon, a 
római katolikus templomokban ugyanazokat a szentírási részle-
teket halljuk a szentmisén, valamint azonosság figyelhető meg a 
liturgia menetében is.

Melyik híres, építészetileg és történel-
mileg is jelentős magyar templomokat 
látod a képen?

...............................................................

................................................................

................................................................

Mit tudsz róluk? Nézz utána!
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Fel tudod sorolni a 12 apostolt?

Ha nem, nézz utána a Mt 10,2–4 szakasz fellapozásával!

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Az Egyházban Neked is helyed van!
A kereszténység lényege szerint sokkal inkább kapcsolat, mint kü-
lönféle vallásgyakorlatok elvégzése. Jézus az Egyházon keresztül 
akart elsősorban köztünk maradni. Minket is meghívott ebbe az 
értékes közösségbe. 

Az Úr Téged is meghív erre, Neked is felajánlja a lehetőséget, hogy 
személyes kapcsolatba kerülj Vele. Elfogadod a meghívást?

Összefoglalás
Az Egyház olyan látható és lelki szeretetközösség, melyet Jézus 
Krisztus alapított. Az Egyház Pünkösd ünnepén, a Szentlélek 
kiáradásakor született, lépett a világ elé. Az Egyház legfonto-
sabb tulajdonságai, hogy egy, szent, katolikus és apostoli.

Fogalmak
Egyház
Jézus Krisztus által alapított, látható és lelki szeretetközösség.

Az Egyház tulajdonságai
olyan jellemzők, melyek alapvetően és változtathatatlanul kifeje-
zik, hogy milyen az Egyház: egy, szent, katolikus és apostoli.

Pünkösd
A Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésének ünnepe.

Döntöttem: ................................................
..............................................................

Melyik a kakukktojás? Karikázd be! 
Mire vonatkoznak az összetartozó 
jellemzők?

.......................................................

•	 Jézus	Krisztus	
által	alapított

•	 kulturális	egyesület
•	 lelki

•	 látható	

A.

XXI. században szentté avatott pápa. 
Származása: lengyel. Dolgozott 
színészként és kétkezi munkásként, 
szeretett kajakozni, túrázni, úszni és 
síelni. Sokat utazott.

Találd ki, ki ő?  ...............................

Mit tudsz még az életéről?

B.
•	 egy

•	 apostoli
•	 jó

•	 szent
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„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

Ima:
Beszélgessetek!

Milyen szokások vannak családodban? (Ünnepen és hétközna-
pokon.) 

Szokás–hagyomány 
Minden közösségnek vannak szokásai és hagyományai. A szokás: 
valamely közösségben általánosan elfogadott viselkedési mód. A 
szokások jó vagy rossz hatással lehetnek a személyiségünkre attól 
függően, hogyan befolyásolják az életünket. 

A szokásokból áll össze a hagyomány, ami régebbi korok öröksége. 
Például Karácsonykor a hagyományos menü lehet a halászlé. Ki-
alakult menete lehet a születésnapi köszöntéseknek is. 

Mindannyian ismerünk kiemelt állami évfordulókat és azok meg-
ünneplésének a módját. Az Egyháznak is vannak fontos napjai, 
amelyek különleges rend szerint zajlanak. Ilyenkor az Istenhez for-
dulás mellett a külsőségek is látványosabbak.

Beszélgessetek!

Mit jelent szerinted „a szokás hatalma” mondás?

„Isten, én Istenem,
téged kereslek,
utánad szomjazik a lelkem! (...) 
Téged keres tekintetem
a szent sátorban, hogy erődet és 
dicsőségedet megláthassam.
Mert kegyelmed többet ér,
mint az élet,
ajkam dicséretet zeng neked.
Magasztallak egész életemen át,
s nevedben emelem imára kezem.” 

(Zsolt 63,2a.3–5)

VI. értékes közösség 
4.  Az egyház liturgiája
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 Egyházi évkör

Élet-jelek
Mindennapi életünket számtalan jel veszi körül. Találkozunk 
ezekkel közlekedésben, zenében, sportban, szabadidős elfoglalt-
ságokban, tanulmányaink során és személyes kapcsolatainkban. 
Mindannyian láttunk már éttermet, kórházat, magasfeszültséget 
jelző táblát. A jel a valóságra utal. Például a STOP tábla csupán 
egy alumínium darab, de túlmutat önmagán: az autósoknak jelzi, 
hogy meg kell állniuk. 

A  liturgia
Az emberek döntő többsége egy templomi eseményen találkozik 
az Egyházzal. Például egy keresztelőre vagy esküvőre az is elmegy 
az Isten házába, aki nem gyakorolja a vallását. A karácsonyi éjféli 
misén olyanok is részt vesznek, akik az év többi részében nem 
járnak szentmisére. 

A liturgia az Egyház nyilvános imádsága, mely az Istennel való 
egyéni és közösségi találkozást segíti elő. A liturgia görög eredetű 
szó, jelentése: a népért végzett szolgálat. Nem Istennek van szüksé-
ge az imádságra, hanem az embernek, hogy Istenhez tudjon emel-
kedni. A liturgia helye általában a templom. (KEK 1187–1192.)

A liturgiába érdemes tevékeny módon bekapcsolódni. Ha őszinte 
szívvel figyelünk, akkor az imádság Isten felé tárja a szívünket.

A liturgikus év
A liturgikus év Krisztus megváltó tetteinek évenként ismétlődő 
egysége. Az Egyház folyamatosan elénk tárja Jézus tanítását és 
ezzel is elősegíti tagjainak az üdvösségét. (KEK 1193–1199.)

Az egyházi év eltér a polgári esztendőtől. Általában december 
elején, Advent első vasárnapjával kezdődik, és a következő év 
novemberében ér véget. Adventben várakozunk a Megváltó 
érkezésére, majd Karácsonykor megünnepeljük Jézus szüle-

tését. A karácsonyi időszak Vízkereszttel zárul. Nagyböjtben 
40 napon keresztül elmélkedünk Urunk szenvedéséről, majd 

Húsvétkor Jézus feltámadásán örvendezünk. Ez a legfontosabb 
keresztény ünnep. A Mennybemenetelre húsvét után 40 nappal 
emlékezünk. Pünkösd ünnepét, a Szentlélek kiáradását, a feltáma-
dást követő ötvenedik napon élhetjük át.

Rajzold le a következő jeleket, 
jelképeket! 

  exit tábla

jegygyűrű

  megállni tilos-tábla

WiFi jel

  egy autómárka jele

a végtelen szám jele
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Az év fennmaradó idejében, az évközi időben Krisztus életének 
más eseményeire fordítjuk figyelmünket.

A Vasárnap, az Úr napja az év minden hetében kiemelt jelentő-
séggel bír. A tízparancs harmadik felszólítása ide vonatkozik: „Az 
Úr napját szenteld meg!” Jó látni, hogy a keresztények ezt a napot 
igyekeznek szentmisén való részvétellel, pihenéssel, békességben 
tölteni. A vasárnapi szentmiséből éltető Isten-kapcsolat fakad a 
hívő ember számára. A Jézussal való közösségre Te is meghívást 
kaptál.

Látható jelek a liturgiában
A liturgiában is vannak jelek. Olyan külső formák ezek, amelyek a 
belső valóságot juttatják kifejezésre. (KEK 1145–1152.)

A gyertya Krisztusra utal, mert fényt és melegséget ad. Jézus, ta-
nítása során, azt mondta magáról: „Én vagyok a világ világossága” 
(Jn 8,12). A keresztények régóta használják a gyertyát mind egyé-
ni imádságra, mind pedig a közösségi istentisztelet alkalmával. 

A víz a megtisztulásnak és az életnek a jelképe. A keresztvíz eltörli 
minden bűnünket, Isten gyermekévé tesz és az Egyház közösségé-
be kapcsol. Erre a megtisztulásra emlékezünk minden alkalom-
mal, amikor a templomba belépve, keresztvetés közben szenteltvi-
zet hintünk magunkra.

Az életben maradásunk feltétele a táplálkozás, az étel és az ital. Jézus 
korában a mindennapi étkezések része volt a kenyér és a bor. Jézus 
az Utolsó Vacsorán ezeket változtatta át saját testévé és vérévé. A 
kenyér és bor színei alatt önmagát adta nekünk. Ezt nevezzük Oltá-
riszentségnek, amit a hitünkkel foghatunk fel. A katolikus templo-
mokban az Oltáriszentség jelenlétét az örökmécses jelzi. 

Szent Ágoston szerint „aki énekel, kétszeresen imádkozik”. Az 
ének nem pusztán magyar kultúránk, hanem liturgiánk része is. 
Szép kifejeződése a közösségünk egységének, hogy a szentmise 
szövegei, énekei alatt egyszerre veszünk levegőt, közös a légzésünk. 
A zene segítségével is felemelhetjük a lelkünket Istenhez. Liturgi-
kus énekeinket többnyire orgonával kísérjük.

A böjt Istennek szánt jó cselekedet. A böjt összekapcsolja az ön-
megtagadást, az imádságot és az adakozást. Lemondást gyakor-
lunk, az imádságra több időt fordítunk és a szegényebbeket job-
ban támogatjuk. Ez nem fogyókúra, mert nem súlycsökkentést 
akarunk vele elérni, hanem lelkünk formálásának egy módja.

Az alábbi kifejezésekhez írjál két-két 
szót, ami eszedbe jut velük kapcsolatban!

gyertya  ..............................

  ..............................

víz  ..............................

  ..............................

kenyér  ..............................

  ..............................

ének  ..............................

  ..............................

böjt  ..............................

  ..............................

Fejezd be a mondatokat!

A templomról olyan pozitív élményem

van, hogy ........................................

.......................................................

A liturgiáról az jut eszembe, hogy

.......................................................

.......................................................

Szerintem azért fontos elmenni

a szentmisére, mert ...........................

.......................................................
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Láthatatlan liturgia
Az Egyház nyilvános istentisztelete nem azt jelenti, hogy csak a 
templomban szabad Istenhez fordulnunk. Jézus tanítást adott 
számunkra, hogy „szüntelen kell imádkozni, és nem szabad be-
lefáradni” (Lk 18,1). Mind a közösségi (liturgia), mind az egyéni 
életünkben fontos helyet kell elfoglalnia az Istennel való beszélge-
tésnek. Az ima személyes kapcsolat Istennel, a párbeszéd különle-
ges útja, melynek során lelkünkben meghallhatjuk szavát.

Ha nem töltünk időt egymással, akkor emberi kapcsolataink el-
halnak. Lelki életünkben sem történik másként. Az imádsággal 
ápoljuk Isten-kapcsolatunkat. Az Egyház kéri tőlünk, hogy leg-
alább reggel és este szánjunk minőségi időt az Úrra.

Fogalmak
Szokás 
Egy közösségben kialakult és általánosan követett cselekvési, visel-
kedési mód.

Hagyomány
Régebbi korok szellemi vagy szokásbeli öröksége.

Liturgia
A liturgia az Egyház nyilvános istentisztelete, amely a Jézussal való 
egyéni és közösségi találkozást kívánja szolgálni.

Liturgikus év 
Jézus Krisztus életéről és a szentekről való megemlékezés az év 
meghatározott időszakaiban, napjain. Advent 1. vasárnapjától a 
következő év novemberéig tart.

Szentségek
A szentségek Krisztus által alapított látható jelek, amelyek látha-
tatlan kegyelmeket közvetítenek.

Heti erénygyakorlat
A következő héten tudatosan figyelj arra, hogy személyes életed-
ben egy új, értékes szokást alakíts ki! (Például: Minden reggel tu-
datosítsd céljaidat!) Figyeld meg, hogy változik-e valami benned, 
körülötted!

Készíts szelfit egy katolikus templom-
mal és mutasd meg a következő órán 
a többieknek!

Összefoglalás
Minden közösségben vannak szoká-
sok és hagyományok. Az Egyház ha-
gyományai közé tartozik a liturgia, 
melynek során kapcsolatba kerülünk 
az élő Istennel és a hívő közösséggel. A 
liturgikus év során Jézus életének fon-
tos eseményeire emlékezünk. A szent-
ségek életünk fordulópontjain, illetve 
a hétköznapi küzdelmekben mutatják 
számunkra az Isten jelenlétét.

Döntöttem: .......................
......................................
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Beszélgessetek! Mi a különbség a feladat, a foglalkozás és a 
hivatás között?

Feladat – foglalkozás
A feladat elvégzendő tennivaló, ami időt, figyelmet, szaktudást 
igényelhet. Mindennapi életünk során sok feladatot kell teljesíte-
nünk. Ez lehet egyszeri vagy ismétlődő tevékenység, amelyet köte-
lességből, önmagunk vagy mások elvárása miatt végzünk. 

A doboz nem látszó oldalain egy ☺, valamint a „t” és „k” 
betűk olvashatóak!

A feliratokból formálj az Egyházzal kapcsolatos értelmes szót! 

    Megoldás:

    ..............................................

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”
(Mt 28,19a)

Ima:

Ima Libanonból
„Uram, add, hogy egymásnak nyújt-
hassuk kezeinket, hogy az a Föld, ahol 
Te emberként jártál, emberibb legyen! 
Uram, add, hogy megfoghassuk szoro-
san a Te feketének tűnő kezedet, hogy 
a Föld a remény gyümölcseit hordoz-
hassa, és ebből minden ember vegyen! 
Uram, add, hogy szorosan fogjuk a Te 
fehérnek tűnő kezedet, hogy kinyílja-
nak a rügyek, a virágok, és ezekben az 
öröm s az igazságosság ne rejtve legyen! 
Uram, add, hogy szorosan fogjuk a Te 
színesnek tűnő kezedet, hogy ahol az 
utak keresztezik egymást Afrikában, 
Ázsiában, Európában, Amerikában és 
Óceániában, a Föld minden lakója az 
összes kontinensen jobbá váljon, és ez a 
növekedés és ima közös útja legyen!

Amen.” 

VI. értékes közösség 
5.  A jó hír továbbadása



138

Elvégzése és eredménye számonkérhető. Feladatot jelent, amikor ta-
nulunk, házimunkát végzünk, vagy kertben tevékenykedünk. Példá-
ul feladat egy matematikai példa megoldása, hangszeren való rend-
szeres gyakorlás, a tanulás, az állapotbeli kötelességeink teljesítése.

Egyes számítógépes játékok az akadályok legyőzését küldetésnek 
nevezik, de valójában ezek egyszeri feladatok, amelyeket teljesíteni 
kell a továbbjutáshoz. 

A foglalkozás rendszeres munka, amelyért fizetést kapunk. Olyan 
tevékenység, amely saját magunk és családunk megélhetését bizto-
sítja (kenyérkereseti lehetőség).

Hivatás
Minden foglalkozás egyszerre kenyérkereset és a másik ember szol-
gálata is (a pék kenyérkeresete, hogy mások kenyerét süti). Vannak 
azonban olyan munkák, amelyekben a másik ember szolgálata 
minden más szempontot háttérbe szorít. Ezt nevezzük hivatásnak. 
A hivatás elsődleges célja nem a pénzszerzés. Ideális esetben a fog-
lalkozás és a hivatás egybeesik.

Általános értelemben: az ember mindennapi, elköteleződést kívá-
nó feladata, melyet lelkiismerete és legjobb tudása szerint tölt be. 

Vallási értelemben a hivatás Isten terve az életünkben, amit felisme-
rünk, elfogadunk, és hosszú távon megvalósítunk. A hivatás a hív 
szóból ered. Isten mindenkit megszólít és konkrét feladatot ad neki. 
Ennek teljesítése az emberek szolgálatára szól és elősegíti üdvössé-
günket. Hivatásunk megtalálásához alapos mérlegelés, tehetségeink 
felismerése, belső indíttatás és érdeklődés szükséges. Felismeréséhez 
adottságainkon kívül az imádságban is útmutatást kaphatunk.

Keresztény hivatás
Isten különböző életállapotokra hívja az embereket, amelyek 
örömmel és áldozattal is járnak. A szülők meghívást kapnak csa-
ládalapításra és gyermekeik felnevelésére. A papoknak és a szerze-
teseknek sajátos feladatuk Isten és a felebarát kifejezett szolgálata. 
A hivatásokat nem lehet rangsorolni, személyre szólóak. A pénz-
kereső munka is lehet hivatás, amennyiben hosszú távon, szeretet-
tel, odafigyeléssel végezzük.

Kereszténynek lenni önmagában hivatás, másoknak is meg kell 
mutatnunk Isten szeretetét. Minden megkeresztelt személynek 
megbízatása van arra, hogy húsvét örömét megélje és terjessze.

Beszélgessetek!

Milyen munkát végeznél szívesen?

Az igaz állítást „I”, a hamisat „H” 
betűvel jelöld!

A taxisofőr munkája lehet hivatás is.

Édesapának vagy édesanyának 
lenni, az hivatás.

A hivatás felismeréséhez tanulmá-
nyokat kell végezni.

A hivatásból végzett munka nem 
fizethető meg.

A bíró, aki vitás kérdésben igazsá-
got tesz, mindig hivatásból teszi.

A munka mindig hivatás.

A közlekedési rendőr, aki egyes 
esetekben büntet, hivatásból teszi.
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Küldetés
Általános értelemben egy kitűzött cél, jelentős feladat, amely egy 
személy vagy csoport tevékenységének értelme, hajtóereje.

Keresztény értelemben: a küldetés elköteleződést feltételező meg-
bízatás. Az ember a küldött, Isten a küldő, az egész világ a címzett, 
az üzenet az evangélium. A küldetés latinul: missio. 

Az Egyház a tagjait arra hívja, hogy mindenki a saját helyén és adott 
körülményei között tanúságot tegyen hitéről. Ezen túlmenően ige-
hirdetőket küld, hogy felébresszék és megkereszteljék az embereket. 
Így formál újabb és újabb keresztény közösségeket. A küldetés moz-
gást, dinamizmust feltételez. Ez nem egyszerű marketinget, vagy 
új, fizető tagok toborzását jelenti. A megbízottak azt a hitet adják 
tovább, amit Jézus kapott az Atyától. Az emberek az evangéliumon 
keresztül Krisztussal találkoznak, tehát Isten üzenetét hallják.

Misszionáriusok
Sajátos értelemben: Azok a személyek (papok, szerzetesek, világi-
ak), akik az Egyház megbízásából távoli vidékeken szavaikkal és 
tetteikkel hirdetik Krisztust. Az ottani lakosságot bekapcsolják a 
katolikus közösségbe. 

Általános értelemben: Minden megkeresztelt ember küldetést ka-
pott arra, hogy életével ő is tanúságot tegyen a Feltámadottról. 
Neked is feladatod van. Hirdesd te is az Igét!

Egy különleges misszionárius
Teréz anya XX. század szentje, a mai Macedónia területén szü-
letett. 18 éves korában missziós szerzetesrendbe lépett. Föld-
rajztanár lett az indiai Kalkuttában. Két évtizeden át tanított, 
akkor egy utazás megváltoztatta az életét. 

Vonattal ment egy másik városba. A harmadosztályú vasúti ko-
csikban, mint mindig, teljes zsúfoltság volt. A leszegényedett, be-
teg, elhagyatott embereket látva, határozott késztetést érzett, hogy 
a város szélére, a lepusztult negyedbe költözzön. A szerencsétlen 
emberek közötti szolgálatával akarta tükrözni Isten szeretetét.

A környékbeli lakosság vezetői eleinte nem nézték jó szemmel, 
mit akar közöttük a keresztény nő. Érthetetlen volt számukra, mi-
ért megy el a betegekhez, miért ápolja a haldoklókat. 

Beszélgessetek!

Te kitől hallottál Krisztusról? 
Te beszéltél már valakinek Jézusról?

Az alábbi kifejezéseket helyezd be a 
halmazok megfelelő helyére! (egy-egy 
szó akár több helyre is kerülhet)

hitterjesztés, gyermeknevelés, szülő 
kérésére asztalt megteríteni, kistestvér-
rel játszani, orvos gyógyító munkája, 
egy matekpéldát megoldani, diákokat 
hosszú távon tanítani, osztálytermet 
dekorálni, magyar termékeket reklá-
mozni, dalszöveget írni, nagyköveti 
tisztséget betölteni

    Feladat    Hivatás

                                                                  Küldetés
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El akarták lehetetleníteni munkáját. Teréz anya nem torpant meg. 
Ellenfelei a város vezetőségénél is feljelentették. Azt állították, 
hogy a betegek ápolása során másokat is megfertőz, terjeszti a 
kórokozókat. Egy alkalommal a rendőrfőnök váratlanul megláto-
gatta. Teréz anya éppen egy haldoklót ápolt. A találkozás végén a 
rendőr a panaszosoknak azt mondta: Amint mások ellátják ezt a 
szolgálatot és hasonló szeretettel gondoskodnak az elhagyatottak-
ról, akkor hajlandó megtiltani Teréz anya tevékenységét. Az ellen-
felek elhallgattak.

A nyomortelepen, a hivatásból végzett munkájához többen csatla-
koztak, ezért megalapította a Szeretet Misszionáriusainak szerze-
tesrendjét. Életüket az imádságnak és nincstelenek szolgálatának 
szentelték. Amikor mindennapjaikról kérdezték, azt mondta: „A 
szociális gondozók és közöttünk az a különbség, hogy ők vala-
mit cselekszenek, mi pedig Valakinek. Minden, amit csinálunk, 
Jézusért van. Életünknek ez az értelme. A nap 24 órájában Jézust 
szolgáljuk.” Tevékenysége miatt 1979-ben megkapta a Nobel-bé-
kedíjat. Kérésére a ceremónia után szokásos ünnepi vacsorát nem 
tartották meg, hanem árát szétosztották az éhezők között. 

A Szeretet Misszionáriusainak rendjéhez ma már négyezer apáca tar-
tozik. Az öt földrész csaknem százötven országában – köztük Magyar-
országon is – jelen vannak, gondoskodnak a szegényekről, ápolják 
a betegeket, segítik a hajléktalanokat, szállást adnak, ételt osztanak. 
Áldozatos tevékenységükhöz az imádságukból nyernek erőt.

Naponta elmondják Assisi Szent Ferenc fohászát, hogy felebarátaik 
körében a békét és a szeretetet elő tudják segíteni.

Összefoglalás
Mindennapjaink során számtalan feladatot kell megoldanunk. 
Életünkben fel kell ismernünk Isten tervét és abban kell elsősor-
ban kibontakoznunk. Ennek felismeréséhez az imádság sokat 
segít. A hivatásunk akár a küldetésünkké is válhat. 

Minden megkeresztelt ember meg van bízva azzal, hogy keresz-
tény hitéről tanúságot tegyen; másokat is elvezessen Krisztushoz. 

Döntöttem: 
............................................................................................

............................................................................................

Fogalmak
Feladat
Egyszeri vagy ismétlődő tevékenység, 
amelyet kötelességből, önmagunk vagy 
mások elvárása miatt teljesítünk.

Hivatás 
Isten terve az életünkben, amit felisme-
rünk, elfogadunk, és hosszú távon meg-
valósítunk. A hivatás a hív szóból ered. 

Küldetés
A küldetés elköteleződést feltételező meg-
bízatás. Az ember a küldött, Isten a küldő, 
az egész világ a címzett, az üzenet az evan-
gélium. A küldetés latinul: missio.

Assisi Szent Ferenc imádsága
(A Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend
tagjai is így fohászkodnak.)

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet lakik,
oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot, 
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol árnyék, oda fényt,
ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem
vigasztalni,
mint hogy vigaszra várjak,
inkább én törekedjem megértésre,
mint hogy megértést óhajtsak,
inkább én szeressek,
mint hogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat feledve
találjuk meg magunkat;
ha megbocsátunk,
akkor nyerünk bocsánatot;
és ha meghalunk, azzal ébredünk
az örök életre. Amen.

Ima:
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VI. értékes közösség 
6.  Hálaadás: Te Deum

Téged, Isten, dicsérünk,
téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten, 
mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok, 
Kerubok és Szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak 
szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, 
erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld, 
dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura,
apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták  
súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek
magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte 
szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged
s mérhetetlen nagy Fölséged,
S azt, ki hozzánk tőled jött le, 
Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled
Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje, 
Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál, 
szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, 
mennyországod megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket: 
Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő,
mindeneket ítélendő.
Téged azért, Uram, kérünk, 
mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe,
az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped,
áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald,
mindörökké felmagasztald!
Mindennap dicsérünk téged,
szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket
és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz;
híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk,
tebenned van bizodalmunk.
Te vagy, Uram, én reményem, 
ne hagyj soha szégyent érnem!

Beszélgessetek!

Te miért szoktál köszönetet mondani szüleidnek, testvéreidnek?

Köszönet és hála
A köszönet: elismerésünk kifejezése egy vagy többszöri tevékeny-
ségért, kisebb szívességért. 

A hálaadás: Az elismerés kimutatása nagyobb jótéteményért, hosz-
szabb távú oltalomért, különleges teljesítményért. A hálaadás több 
mint köszönetnyilvánítás. A kapott jóra adott válasz, szóban és 
tettben. Erény, mely ajándékok megköszönésére és viszonzására 
indít. Általános emberi készség: mindenki képes rá.

Köszönetet mondunk a finom ebédért, egy alkalommal kapott jó 
cselekedetért. Ezzel szemben hálásak vagyunk nevelőinknek, ta-
nárainknak, akik hosszú távon, egy esztendeig, vagy akár évekig 
bíztattak bennünket az erények elsajátítására és az ismeretek meg-
szerzésére. Egy súlyosabb betegségből való felépülésért sem csak 
egyszerű köszönetet mondunk, hanem hálánkat fejezzük ki orvo-
sainknak és az Istennek. 

A Bibliában is a hála a hívő ember válasza Isten megtapasztalt 
mindennapi szeretetére. Az Egyház imádságában a hálaadás is je-
len van. Az ember ezzel elismeri Istent Urának. A hála lelkülete az 
Istennel való kapcsolatunk elmélyítését és lelkünk tökéletesedését 
segíti. A Szentmisét eredetileg Eucharisztiának, magyarul hála-
adásnak nevezték.

Az Egyház egyik hálaadó imádsága a „Téged, Isten, dicsérünk” (lati-
nul: Te Deum laudamus) kezdetű, az első keresztény századokban 
keletkezett himnusz, amit műfaja miatt általában énekelünk. 

A Te Deum hitvallás a Szentháromságos egy Istenben. Az ima első 
része az Atyát, a Fiút és a Szentlelket együtt dicséri. A második 
rész Jézus Krisztust magasztalja. Az utolsó harmadban az Egyház 
könyörgése hangzik fel Istenhez. 

Vallási közösségekben nagyobb ünnepek alkalmával, a polgári esz-
tendő vagy a tanév végén ezzel a himnusszal fejezzük ki hódola-
tunkat az Istennek a tőle kapott sok jóért.

Ima:



Én és/vagy Mi? 
Mit mutat a tükör? Ki vagyok én?

Hol a kincs?  

Csapatjátékos vagy?  Kit értékelsz nagyra? 

Meddig növekedhetünk?

A láthatatlan kapocs 

Aki az első lépést megteszi feléd

Aki örök célt tűz ki elédSzínes egyéniség
A legnagyobb érték

„Én ültettem, Apolló öntözte,
de a növekedést az Isten adta.” (1Kor 3,6)

„Hogy ki az ember,
megmutatja az öltözete,
a nevetése és a járása.” (Sir 19,30)

„Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.”
(1Kor 13,12)

„Ahol a kincsed, ott a szíved is.”
 (Mt 6,21)

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük.”  (Mt 18,20)

„Ahová te mégy, oda megyek én is. […]
A te Istened az én Istenem.” (Rut 1,16)

„Amikor megtalálta, elment, eladta mindenét,
amije csak volt, és megvette azt.” (Mt 13,44)

„Ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. 
A látható ugyanis ideig tartó, a láthatatlan viszont örök.”  (2Kor 4,18)

„Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne.”
(2Tim 1,12)

„Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, 
amit választ magának...” (Sir 15,17)

„Áldalak téged Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek
és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.” (Mt 11,25)

Ismétlés a tudás anyja!  Nézzük újra át!
Keressétek meg a leckékhez tartozó címeket és szentírási helyeket!
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Várakozás, amely érlel

A legnagyobb ajándékozó és a legnagyobb ajándék

Remény, mely lendületbe hoz

Az ünnep ajándéka

A kapcsolatok tetőpontja

Kapunyitás

Tartópillérek

A kapcsolat megalapozása

„Reményt és jövőt adok nektek!” (Jer 29,11)

Szegletkő

„Nézzétek, most van itt az alkalmas idő,
most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2)„Boldog a nép, amely tud ünnepelni,

és arcod fényében járhat, Uram.” 
(Zsolt 89,16)

„Jöjjetek és lássátok az Úr műveit, csodáit,
amelyeket a földön végbevitt.” (Zsolt 46,9)

„Mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is,
de élete kárba megy.” (Mt 16, 25)

„Ha bölcs vagy, neked válik javadra,
ha gúnyolódsz, magad vallod kárát.” (Péld 9,12)

Az épület falába illesztett gerendák nem válnak szét a megrázkódtatástól. 
Épp ilyen szilárdan áll a megfontolt szív, sohasem csügged el. (Sir 22,16)

„Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok,
a szegletkő maga Krisztus, Jézus.” (Ef 2,20)

„A szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor 13,8)

„Nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki meghallja szavam 
és ajtót nyit, bemegyek hozzá.” (Jel 3,20)

Az időszak, ahonnan elrugaszkodhatsz
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Elbukás és felemelkedés

Az odaajándékozható élet

Dönt-és?

Értékes élet

A visszakapható élet

Az Egyház tulajdonságai

A közösség értéke
Az Egyház liturgiája Egy-ház? Egyház!

A jó hír továbbadása
Hálaadás: Te Deum

„Senkinek sincs nagyobb szeretete,
mint aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,12)

„A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az ostoba fiú bánat az anyjának.
A bűnnel szerzett kincs nem hajt hasznot, de az igazságosság megment a haláltól.” 

(Péld 10,1–2)

„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet.”
(Jn 11,25)

„Mielőtt megalkottalak,
már anyád méhében ismertelek.” (Jer 1,5a)

„Minden szabad nekem, de nem minden használ.
Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” (1Kor 6,12–13)

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19a)

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek
az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15)

„Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt 16,18)
„A test ugyan egy, de sok tagja van,
a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test.
Így Krisztus is. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.”

(1Kor 12,12.13b)

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

☺
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