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Előszó

Kedves Gyerekek!

Szeretettel köszöntünk benneteket ebben az új tanévben!
Sokan közületek biztosan ismerősként veszik kezükbe a hittankönyvet, de 
akadhatnak olyanok is, akik idén választották először a katolikus hittant. 
Örülünk, hogy közösen haladhatunk a Jézus felé vezető úton!

Ezt az évet ugyanis Jézus közelségében szeretnénk tölteni. Erre utal 
könyvünk címe is. Szeretnénk ellesni az Ő mozdulatait, megfigyelni tetteit, 
szívünkbe vésni szavait. Ebben lesz segítségetekre ez a munkafüzet.

Mivel már szépen tudtok olvasni, a róla szóló történeteket röviden 
leírtuk nektek. Reméljük, örömötöket lelitek majd a leckék feladatainak 
megoldásában! Minden órához tartozik egy kis imádság is, de saját 
szavaitokkal is megszólíthatjátok Jézust, aki különlegesen szeret titeket. 
Néhány új ének is szerepel a könyvben, de a tavalyiakat se felejtsétek el!

Végül még egy fontos kérdés. Szerintetek fog-e valaha tollasozni, főzni, 
gitározni az, aki soha nem vesz ütőt, fakanalat, gitárt a kezébe? Nem 
valószínű, ugye? Bármit szeretnénk megtanulni, kicsi lépésekben ugyan, de 
bátran el kell kezdeni. Így van ez Jézus tanításával is. Akkor leszünk igazán a 
követői, ha nemcsak meghallgatjuk, amit mond, de meg is tesszük, amit kér. 
Kalandra fel!  Minden lecke végén javasolunk egy apró gyakorlatot, amivel 
elkezdhetitek megvalósítani Jézus tanítását. Lehet, hogy észreveszik és 
megdicsérnek érte, de az is lehet, hogy nem. Az sem baj, akkor ez a kettőtök 
titka marad, Jézusé és a tiétek. Amiben biztosak lehettek, hogy Isten 
országának öröme ott fog növekedni a szívetekben.

Ehhez kívánunk nektek sok örömet, bátorságot, kitartást!
Ágota, Noémi és Rita

Gy e r e !

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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26. Élj!

Egyszer Jézus egyik barátja, Lázár megbetegedett. Két testvére, Márta 
és Mária megüzente Jézusnak, hogy bátyjuk beteg. Lázár hamarosan 
meghalt. Gyolcsokba tekerték és egy közeli barlangba temették el. Már 
negyedik napja feküdt a sírban, mikor Jézus odaért. Márta így szólt 
Jézushoz: – Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus 
ezt felelte Mártának: 
– Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Jézus megparancsolta, 
hogy hengerítsék el a követ, amivel lezárták a sírt. Aztán imádkozott az 
Atyához, és hangosan így szólt: – Lázár, jöjj ki! Erre Lázár azonnal kijött 
a sírból: újra élt! Az eset híre elterjedt az egész környéken, és így sokan 
hittek Jézusban. 

lázár feltámasztása
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Mit ígért Jézus azoknak, akik hisznek benne? olvasd le a gyolcsokról, és húzd alá 
a szövegben is!1.

26. Élj!

2.
Mi mindent érezhetett Márta és Mária Lázár megbetegedésétől kezdve addig, 
amíg Jézus feltámasztotta testvérüket? Kösd össze a szavakat a megfelelő 
arckifejezésekkel!
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3.
egészítsd ki a mondatot! Egy tükör segíthet! 

Jézus azt tanította, hogy halálunk után 

mindannyian 

Hol lakott Márta, Mária és Lázár? olvasd össze a zöld színnel írt betűket! 

Jézusunk, te Úr vagy élet és halál fölött. Hisszük, hogy te vagy az Isten Fia!

ÉN MIT 
TEHETEK?

4.

5.
egészítsd ki az állítást! 

26. Élj!

KlBÁePtodKÁRNÜHJiKAPW

Miután Jézus feltámasztotta lázárt, sokan hittek benne. 

Mi is hisszük, hogy 

Amennyire tőled telik, 
szavaddal te is bátorítsd, 

vigasztald bajba jutott 
társadat!

FELTÁMADUNK

JézuS Az i         f   .
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27. Szolgáljátok egymást! 

Nagycsütörtökön emlékezünk meg az utolsó vacsoráról, amikor Jézus 
halála előtt elbúcsúzott a tanítványaitól. Megígérte, hogy velünk 
marad csodálatos módon a kenyérben és a borban, hogy segítsen, 
erősítsen minket. Ezen az estén Jézus más módon is megmutatta 
szeretetét.
Vacsora közben Jézus fölkelt, maga elé kötött egy kendőt, vizet 
öntött egy mosdótálba és sorra megmosta tanítványai lábát. Amikor 
Péterhez ért, ő nem akarta megengedni Neki. Jézus azonban egy 
fontos dolgot akart megtanítani ezzel az apostolainak. Ezt mondta 
nekik: – Ti Mesternek, Úrnak hívtok engem. Ha tehát én, az Úr és Mester 
megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Példát 
adtam nektek: amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.
Jézus a tanításában újra és újra azt hangoztatta, hogy a legfontosabb 
a cselekvő szeretet. A lábmosással példát mutatott az apostoloknak, 
hogy szeretettel szolgálják egymást. 
Tőlünk is azt kéri, hogy vegyük észre, miben tudunk egymás segítségére 
lenni.

Nagycsütörtök
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Mire tanította Jézus a z apostolokat a lábmosással? Húzd alá a helyes választ!
1.

2.

3.

A legnagyobb szolgálat is csak akkor ér valamit, ha a szívünkben van

Karikázd be azokat a tárgyakat, melyek jellemzőek a nagycsütörtöki ünnepre!

Mindig tiszta lábbal vacsorázzanak!

legyenek egymás szolgálatára!

Mossák meg egymás lábát, ha találkoznak!

S   R   et.
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5.
Te miben voltál már szolgálatára szüleidnek, társaidnak? Írj le egy példát!

Vedd észre az apró 
feladatokat, mielőtt 

megkérnének rá! 
Ha sikerült, színezz ki 

egy kancsót!

ÉN MIT 
TEHETEK?

Dédszüleink idejében szokás volt úgy köszönni, hogy „alázatos szolgája!” vagy 
„alászolgája!”. Mit akartak ezzel kifejezni?  
A régi rómaiaktól ered ez a köszöntés, melynek rövid változatát még ma is 
használjuk: SZERVUSZ! 
Mi ennek a jelentése? Megtudod, ha a kék színű mozaikokon lévő betűket 
összeolvasod. Az eredeti latin szót a vörös színű kockákon találod.

4.

27. Szolgáljátok egymást! 

KÉRDÉS – FELELET

154.  Mi az Oltáriszentség?
Az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyérben 
és a borban.

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

Aki nékem szolgál (119. oldal)

Jézus, te Urunk és Mesterünk vagy, mégis példát mutattál, hogyan kell 
egymást szolgálnunk. Segíts, hogy észrevegyük, miben segíthetünk 
másoknak!

S S Z E O R L V G U A S
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S S Z E O R L V G U A S
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28. Jézus tudja, hogy mi a szenvedés

Az Úr Jézus arra tanított minket, hogy érezzünk együtt a szenvedőkkel, 
és segítsünk rajtuk, ahogy tudunk. Ő maga meggyógyította a betegeket 
és megvigasztalta a szomorúakat. Vállalta értünk, hogy elfogják, 
igazságtalanul vádolják, kicsúfolják és keresztre feszítsék. Jézus tudja, 
hogy mi a szenvedés, nem hagyja magára az embert fájdalmában.
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2.

3.

Jézus együtt érez azokkal, akik szenvednek! Ő hogyan fordult a bajban lévőkhöz?  
Írj egy példát!

Mire kér minket Jézus?  
Keresd meg az összeillő mondatrészeket!

Beszéljétek meg, hogy mikor élte át az Úr Jézus azt, hogy 
1.

Ha beteg valaki,

Ha sír, 

Ha keres valamit,

Ha nagy baj van,

a)  elhagyták Őt,

b)  igazságtalanul fogtak rá rosszat,

c)  kicsúfolták,

d)  bántották!

Előfordult már veled is hasonló?

összefogunk másokkal,  
hogy segíteni tudjunk.

meglátogatjuk.

segítünk keresni.

megvigasztaljuk. 

28. Jézus tudja, hogy mi a szenvedés
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Amikor árvíz volt, Berciék többféleképpen segítettek a bajbajutottaknak. 
Kösd össze, ki hogyan segített!

Készíts ékes keresztet! (7. melléklet)
Nagyböjtben az Úr Jézust ábrázoló felét fordítsd kifelé, amely értünk vállalt 
szenvedését mutatja, húsvéti időben pedig az ékköveset, amely a feltámadására 
emlékeztet!

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által 
megváltottad a világot.

ÉN MIT 
TEHETEK?

5.

6.

28. Jézus tudja, hogy mi a szenvedés

Ne legyél részvétlen, ha 
valaki bajba kerül! Segíts, 
ha tudsz! Imádkozz érte!  

4.
fejtsd meg a titkosírást! 
Isten, a mi mennyei Atyánk nem hagyja, hogy legvégül a rossz győzzön a világban. 

ezt nevezzük úgy, hogy  

_ _ _ _ _ _ _ _ _

[ # & > @ ( § @ $ 

@ – Á
 # – E
& – G
( – L

 [ – M 
$ – S
§ – T
> – V
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29. Feltámadt!

Vasárnap hajnalban Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Látta, 
hogy a kő el van mozdítva, és a sír üres. Szaladt gyorsan Péterhez 
és Jánoshoz a hírrel: – Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová 
tették! Erre a két tanítvány azonnal odaszaladt. Látták az üres sírt, az 
összehajtott kendőt és a gyolcsokat. Visszaemlékeztek arra, hogy Jézus 
többször is elmondta nekik: szenvednie kell, megölik, de harmadnap 
föltámad a halálból.
Estére kelve Jézus megjelent az egybegyűlt tanítványoknak. Ezzel is 
megmutatta, hogy új – mennyei – életet kapott az Atyától.

legyőzte a bűnt és a halált



92

29. Feltámadt!

Vasárnap hajnalban Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Látta, 
hogy a kő el van mozdítva, és a sír üres. Szaladt gyorsan Péterhez 
és Jánoshoz a hírrel: – Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová 
tették! Erre a két tanítvány azonnal odaszaladt. Látták az üres sírt, az 
összehajtott kendőt és a gyolcsokat. Visszaemlékeztek arra, hogy Jézus 
többször is elmondta nekik: szenvednie kell, megölik, de harmadnap 
föltámad a halálból.
Estére kelve Jézus megjelent az egybegyűlt tanítványoknak. Ezzel is 
megmutatta, hogy új – mennyei – életet kapott az Atyától.

legyőzte a bűnt és a halált

93

Jézus halálának és feltámadásának eseményéből válogattunk szavakat. 
Melyik a három kakukktojás? Húzd át!1.

2.

3.

Mit jelentett az apostolok számára Jézus feltámadása? Húzd alá a helyes választ!

Nagyböjtben lemondtunk egy „ujjongó” szóról, amit most újra énekelhetünk. Azt 
jelenti, hogy „Dicsérjétek az Urat!” fejtsd meg a rejtvényt, és megtudod, melyik az! 

Hogy nem kell félniük, ők nem fognak meghalni.

Hogy Jézus újra fogja tanítani őket.

Hogy soha többé nem lesznek szomorúak.

Hogy Jézus valóban isten fia, aki hatalmasabb a halálnál.

gyolcs

Mária Magdolna
keresztút

barlangistálló Jeruzsálem János
sziklasír

olaj
töviskorona

katonák

Betlehem
Péter

jászol
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5.
te mit rajzolnál a feltámadt Jézus lobogójára?

Örülj, hogy Jézus új életet 
tud adni!

ÉN MIT 
TEHETEK?

Nagypénteken szívünket elcsendesítettük, ezért a templomban nem volt orgonaszó, 
nagyszombaton is csend vette körül a templomot. Ha összekötöd a számokat 
sorrendben, megtudod, mi „pihent” aznap.

4.

29. Feltámadt! – Legyőzte a bűnt és a halált

KÉRDÉS – FELELET

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

78.  Mit jelent számunkra Jézus feltámadása? 
Jézus feltámadása annyit jelent, hogy legyőzte a bűnt és a halált, ezért hitünk 
alapja és reménységünk záloga.
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Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!

egészítsd ki a hiányzó szavakat!

30. Összefoglalás – IV. A Jó Pásztor életét adja juhaiért

2.

3.

Húzd alá azokat a mondatokat, melyek a nagyböjtre vonatkoznak!
1.

Jézus egész                         tanította az embereket. Egy fiúnak volt                          kenyere 

és                            hala. Jézus fogta a kenyeret,                                          adott, és kiosztotta. 

Ugyanígy tett a hallal is. Mindenki jóllakott.                                                        kosár telt meg 

a kenyér maradékából. 

Hamvazószerdával kezdődik.

Gyertyát gyújtunk egy koszorún.

A vidámság, a farsangolás időszaka.

Bűnbánati időszak.

A miseruha színe zöld.

Énekeljük az Alleluját.

Lemondunk valamiről.

A húsvéti ünnepet készíti elő.

1. élt három testvér, akik Jézus barátai voltak. Hogy hívták őket?

a) Lázár, Orsolya és Zsófia

b) Márta, Mária és József

c) Márta, Mária és Lázár

2. lázár megbetegedett és meghalt. Hová temették?

a) temetőbe

b) barlangba 

c) templomba

3. lázár újra élt! Mitől?

a) Jézus a szavával feltámasztotta.

b) Nem is halt meg.

c) Meggyógyult.

4. A mennyországban a feltámadás után 

a) még újra lehetünk betegek.

b) testestől-lelkestől ott leszünk.

c) csak a lelkünk lesz ott Jézussal.



96

Számozással tedd sorrendbe az eseményeket!
5.

Mikor történt? Ragaszd a 8. melléklet ábráit a megfelelő naphoz!
4.

 Jézus bevonult Jeruzsálembe.

 Jézust keresztre feszítették.

 Az asszonyok nem találták Jézust a sírban.

 Jézust elfogták.

 A feltámadt Jézus megjelent a tanítványoknak.

 Jézus megmosta az apostolok lábát.

 Jézus meghalt a kereszten.

ViRÁGVASÁRNAP NAGYCSÜtÖRtÖK

NAGYPéNteK HÚSVétVASÁRNAP

30. Összefoglalás – IV. A Jó Pásztor életét adja juhaiért
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30. Összefoglalás – IV. A Jó Pásztor életét adja juhaiért

97

Ezek az események mind egy bizonyos naphoz kötődnek. Melyikhez?

Emlékszel, milyen színű volt nagypénteken a papok ruhája? Beszéljétek meg, miért! 
Színezd ki a rajzot! Az összekeveredett betűk segítenek.  

Jézus példát mutatott, hogyan szolgáljuk egymást.  
Rajzold le, te mit tehetsz másokért! 

6.

7.

8.

30. Összefoglalás – IV. A Jó Pásztor életét adja juhaiért

RoiSP

LÁBMOSÁS ÜNNEPI 
LAKOMAOLTÁRISZENTSÉG 

ALAPÍTÁSA

DICSŐSÉG 
ÉNEKLÉSE

A HARANGOK 
ELNÉMULNAK
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V. Legeltesd juhaimat!
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31. Reggeli a tóparton 

Jézusom, köszönöm, hogy gondoskodsz rólam, jobban, mint én azt előre el tudom 
képzelni!

Húsvét után nem sokkal Péter így szólt a többiekhez: – Elmegyek 
halászni. – Mi is megyünk! – felelték. Azonban aznap éjjel hiába vetették 
ki a hálót, nem fogtak semmit. Hajnalban Jézus ott állt a parton, de 
nem ismerték fel. Megkérdezte őket: – Fiaim, nincs valami ennivalótok? 
– Egész éjjel fáradoztunk, de nem fogtunk semmit. – felelték. Vessétek 
ki a hálót a bárka jobb oldalán! – mondta Jézus. Mikor megtették, 
annyi halat fogtak, hogy alig bírták a hálót a bárkába húzni. János 
erre felismerte, hogy Jézus az, aki a parton áll. Péter, hogy hamarabb 
ott legyen nála, beugrott a vízbe, s úgy igyekezett ki a partra. Mire 
mind kiértek, Jézus reggelivel várta őket. A parázson hal sült, mellette 
finom kenyér. A tanítványok megértették, hogy Jézus velük van, és 
gondoskodik róluk.
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2.
Segíts Veronkának a feladat megoldásában! döntsd el, hogy melyik megoldás  
a helyes, és húzd alá!

totÓ – karikázd be a helyes válaszok jelét!
1.

Húsvét  előtt/után  Jakab/Péter  így szólt a társaihoz: Elmegyek  

halászni/vadászni!  A többiek is mentek vele. Aznap éjszaka  

nem fogtak semmit/csak kevés halat fogtak.  Reggelre valaki várt 

rájuk a parton. Megkérdezte tőlük: – Fiaim, nincs valami   

innivalótok/ennivalótok?  – Uram, egész  nap/éjjel  fáradtunk, de 

nem fogtunk semmit – felelték. Vessétek ki a hálót a bárka  bal/jobb  

oldalán! – mondta nekik. Kivetették a hálót, és rengeteg halat fogtak.  

Erre  Péter/János  felismerte, hogy Jézus áll a parton.  

Péter/János  beugrott a vízbe, hogy mihamarabb a parton legyen. 

Jézus reggelivel várta őket: a parázson  hal/bárány  sült, mellette  

kenyér/bor.  A tanítványok nagyon örültek, hogy újra Jézussal lehettek.

  1.  János apostol hamarabb felismerte, hogy Jézus áll a parton, mint a többiek. 
Szerinted miért?

a) Mert jó szeme volt.

b) Jézus külön integetett neki.

c)  Mert míg Jézus köztük járt, addig is nagyon figyelt rá. Még a keresztje alatt is 
ott állt. 

  2. Miért sietett  ki Péter a partra?

a) Mert éhesebb volt a többieknél.

b) Azért, hogy Jézus közelében lehessen.

c) Azért, mert nem szeretett a bárkában lenni.

  3. Minek örülhettek legjobban a tanítványok azon a reggelen?

a) Annak, hogy finom reggelit kaptak.

b) Annak, hogy végül sok halat fogtak.

c) Annak, hogy Jézus velük van.

+1. Számold ki, hogy hány hal volt a hálóban! A halak száma: 95 + 50 + 8 =

a) 163

b) 143

c) 153 

31. Reggeli a tóparton 
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Az Úr Jézus tudta, hogy mire van szükségük a tanítványoknak. 
te kinek adnád a következő dolgokat? Kösd össze a megfelelőket!3.

4.

5.

Volt-e olyan, hogy úgy érezted, hogy te is pont azt kaptad, amire szükséged van? 
Mikor? Beszéljétek meg!

Fejezd be a mondatot úgy, ahogy szeretnéd! Írd be a halakba a válaszod!

31. Reggeli a tóparton 

csörgő

kard

jó idő

virág

távcső

tankönyv

sztetoszkóp

munkahely

turmixgép

csillagász

orvos 

iskolás

vívó 

kirándulók

álláskereső

szakács

méhecske

kisbaba

Nem lesz egyedül a szívem többé (119. oldal)

Légy figyelmes! Próbáld 
kitalálni, hogy mi esne jól 
a másiknak! Kérd Jézust, 

hogy segítsen benne!

ÉN MIT 
TEHETEK?

Jézus akkor is velem van, 
amikor …
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Jézus mennybemenetele után tíz nappal, pünkösd napján 
az apostolokra lángnyelvek alakjában leszállt a Szentlélek. A 
tanítványokat nagy erő és lelkesedés töltötte el. Kimentek a házból, 
és az összeverődött nagy tömegnek bátran beszélni kezdtek Jézusról. 
Csodálatos módon az idegen országból érkezett zarándokok is 
megértették tanításukat. Péter is szólásra emelkedett, Jézus haláláról 
és feltámadásáról beszélt az embereknek. Ezt mondta:
– Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében 
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát! 
Ezen a napon sok embert megkereszteltek az apostolok. A Szentlélek 
erejétől megerősödve elkezdték hirdetni Jézus evangéliumát, 
örömhírét más városokban és országokban is. Tanításuk hatására 
sokan Jézus követői lettek. 

32. Jöjj, Szentlélek! Lelkesíts minket!  
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tedd nagyság szerint növekvő sorrendbe a lángnyelveket, s megtudod a Szentlélek 
egyik fontos tulajdonságát!1.

2.

3.

Az apostolok teljesen megváltoztak a Szentlélek hatására. Kösd össze az ellentétes 
tulajdonságokat! Karikázd be, milyenné lettek a tanítványok!

Húzd alá a szövegben, mit kell tenni, ha valaki Jézushoz akar tartozni!

32. Jöjj, Szentlélek! Lelkesíts minket!  

féléNK

BÁtoR

CSÜGGedt

lelKeS

SzoMoRÚ

eRŐtleN
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Válassz ki egy „gyümölcsöt”, 
gondolkozz el róla, és 

kérd, amikor szükséged 
van rá! Rajzold le, melyik 

gyümölcsöt választottad! 

ÉN MIT 
TEHETEK?

A Szentlélek minket is átformál. Megajándékoz a „gyümölcseivel”.
Mik a lélek gyümölcsei? Néhányat kitalálhatsz, ha megkeresed a párokat.4.

32. Jöjj, Szentlélek! Lelkesíts minket!  

KÉRDÉS – FELELET

85.  Mikor szállt a Szentlélek az apostolokra? 
A Szentlélek pünkösd napján szállt le az apostolokra.

Veni Sancte Spiritus (120. oldal)

Jöjj, Szentlélek! Tégy alkalmassá, hogy magatartásommal, szavaimmal 
Jézus munkatársa lehessek!

bé-

tü-

jó-

ked-

szere-

sze-

-kesség

-relem

-ság

-vesség

-tet

-rénység
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33. A Szentháromság titka  

Az emberek már Jézus születése előtt is sok mindent tudtak Istenről. 
Ezt a tudást teljesítette ki Jézus életével és tanításával. Azért jött, hogy 
Istent, az Ő végtelen szeretetét megismertesse az emberekkel. 
Jézustól olyasmit is megtudhatunk Istenről, ami azelőtt titok 
volt. A következő szavakkal búcsúzott tanítványaitól: – Menjetek, 
kereszteljetek meg mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! 
Isten tehát nem magányos Valaki, hanem az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
közössége. Hitünk titka, hogy egymástól különböznek, mégis a 
szeretetben tökéletes egységet alkotnak. Azaz, egy isten van, s benne 
három személy: az Atya, a fiú és a Szentlélek. Ők külön-külön is 
tökéletesek és szentek, ezért mondjuk, hogy isten: Szentháromság. 
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2.

3.

Mi az alapja a Szentháromság egységének? Karikázd be a jó választ!

Naponta akár többször, szavak nélkül, egy egyszerű mozdulattal is 
bekapcsolódhatunk a Szentháromság szeretetközösségébe. Hogyan? 

Melyik isteni személyhez mi tartozik? Kösd össze az összetartozókat!
1.

Atya fiú Szentlélek

   a közös munka

   a kitartás

   a szeretet

   a türelem

   a pontosság

33. A Szentháromság titka  

K    R    S z t V    t    S S    l
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Mikor volt jelen egyszerre látható és hallható alakban a Szentháromság?  
Színezd ki a helyes választ!4.

33. A Szentháromság titka  

Törekedj arra, hogy 
tisztelettel vess keresztet!

ÉN MIT 
TEHETEK?

KÉRDÉS – FELELET

21.  Hány Isten van? 
egy isten van, aki három személy: Atya, fiú és Szentlélek.

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

Jézus 
születésekor.

A kánai 
menyegzőn.

Jézus 
megkeresztelkedésekor.  

A mennybemenetelkor.

lázár 
feltámasztásakor. 

Az utolsó 
vacsorán.
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34. Legeltesd juhaimat! 

Az Úr Jézus, a jó Pásztor, 
mennybemenetele előtt Péterre 
bízta nyáját, híveit. Az apostolok 
lettek az első püspökök, Péter 
pedig a vezetőjük, az első pápa. 
Sok hívő csatlakozott hozzájuk. 
Így alakult ki az Egyház közössége. 
Az apostolok utódai, a pápa és 
a püspökök, a papokkal együtt 
azóta is Jézus nevében hirdetik 
az örömhírt az egész világon. Az 
Egyház tagjaiként mindannyiunk 
hivatása, hogy Jézus tanítása 
szerint éljünk, és azt továbbadjuk 
másoknak. Ebben segít, és erősít 
minket a Szentlélek.

Az Úr Jézus Péterre bízza egyházát

Feltámadása után Jézus 
megkérdezte Pétert: – Simon, 
János fia, jobban szeretsz engem, 
mint ezek? Igen, Uram, – felelte 
Péter – tudod, hogy szeretlek. 
Erre Jézus így szólt: – Legeltesd 
bárányaimat! Aztán másodszor is 
megkérdezte: – Szeretsz engem? 
– Igen, Uram, – válaszolta Péter 
– tudod, hogy szeretlek. Erre azt 
mondta neki: – Legeltesd juhaimat! 
Majd harmadszor is megkérdezte: 
– Simon, János fia, szeretsz? 
Péter így válaszolt: – Uram, Te 
mindent tudsz, azt is tudod, hogy 
szeretlek. Jézus ismét azt mondta: 
– Legeltesd juhaimat!
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Mi a feladata egy pásztornak? Sorolj fel néhányat!  
1.

2.

3.

Húzd alá a szövegben, ki vezeti és erősíti az egyházat!

Ha sorrendbe teszed a betűket, megtudod, hogy nevezik másképpen a pápát. 

KRiSztuS fÖldi  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

H1

A6

T5

E2

R7

L3

T8

Y4

A11

J10

Ó9

Ki most a római pápa? Írd le a nevét! 
4.
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5.
Az egyházi közösségben sokféle szolgálat lehetséges. Húzd alá azokat, amiket te is 
megtehetsz! 

Mondj egy imát a pápáért 
és a plébániátok papjáért!

ÉN MIT 
TEHETEK?

34. Legeltesd juhaimat! – Az Úr Jézus Péterre bízza Egyházát  

perselyezés

felolvasás

prédikálás

keresztelés

beteglátogatás

énekkar

átváltoztatás

ministrálás

hitoktatás

áldoztatás

templomtakarítás
díszítés

KÉRDÉS – FELELET

  89.  Ki alapította az Egyházat?
Az Egyházat Jézus alapította.

  90.  Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?
Az Úr Jézus azért alapította az egyházat, hogy isten országát terjesztve 
az örök üdvösségre vezesse az embereket.

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

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

Az Úristent magasztalom (120. oldal)

Köszönöm, Jézus, hogy családodhoz, az Egyházhoz tartozom!
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35. Új élet kezdődik 

A keresztséggel Isten a családjába fogad minket: gyermekei leszünk, és 
egy nagy közösségnek, az Egyháznak a tagjai. Ezzel már el is kezdődik 
bennünk egy új élet: az örök élet, ami soha el nem múlik. 

A keresztség
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2.

3.

A keresztséghez a vízzel való leöntés és a következő kijelentés szükséges.  
Írd be a keresztnevedet az üres helyre!

A keresztelést más jelképek és ajándékok is kísérik.  
találd ki, hogy melyik mit jelent! Húzd össze a megfelelőket!

Emlékszel még Jézus megkeresztelkedésének jelenetére?  
egészítsd ki a mondatokat annak segítségével!1.

a)  Régen a birkózókat kenték 
meg vele, hogy nehezebb 
legyen legyőzni őket. Azt jelzi, 
hogy Isten segít minket, hogy 
„kicsússzunk a gonoszság 
kezéből”. 

b)  Magunkra öltjük az isteni 
életet, a Szentlélek a szívünket 
egészen megtisztítja.

c)  Hitünk fényére emlékeztet 
és arra, hogy Jézus a világ 
világossága.

a)  Amikor megkeresztelnek, a mennyei Atya nekem is azt mondja:  

Te vagy az én szeretett                                                   !

b)  A mennyei Atya nekem is elküldi a S                                                          t,  

hogy velem maradjon.

én megkeresztellek téged az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében!

,

35. Új élet kezdődik – A keresztség
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Téged mikor és hol kereszteltek meg? Kérdezd meg otthon!
4.

5.

6.

Isten gyermekeiként együtt vagyunk az Egyház. 
Írd be a templom rajzába ismerőseid nevét, akik az egyházhoz tartoznak! 

Isten családja a templomban és a plébánián szokott összegyűlni. 
Írd ide a plébániátok nevét!

35. Új élet kezdődik – A keresztség

Köszönöm, Istenem, hogy gyermeked lehetek, és így nagy 
családodnak, az Egyháznak is tagja! Köszönöm, hogy örök életre 
hívsz!

Vigyázz a szíved 
tisztaságára! 

Te is a világosság 
hordozója vagy!

ÉN MIT 
TEHETEK?

KÉRDÉS – FELELET

141.  Mi a keresztség? 
A keresztség megszabadít minden bűntől, az Egyház tagjává és Isten 
gyermekévé tesz.



114

Mivel vendégelte meg Jézus az apostolokat a feltámadása után? Rajzold le!

igaz vagy hamis? Írj i betűt az igaz, h betűt a hamis állítások mellé!

2.

3.

tedd sorrendbe az eseményeket!
1.

  Az apostolok keresztelnek.

  A Szentlélek leszáll az apostolokra.

  Péter halászni hívja a társait. 

  Jézus Péterre bízza Egyházát.

Az Egyház tagjai csak a papok, a püspökök és a pápa. 

Akkor leszünk az Egyház tagjává, amikor megkeresztelnek minket. 

Jézus Jánosra bízta az Egyházat. 

Az Egyház legfőbb pásztora Jézus. 

A római pápa Jézus földi helytartója. 

Az apostolok utódai a püspökök. 

Jézust halála után már nem látták az apostolok. 

36. Összefoglalás – V. Legeltesd juhaimat!
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Hogy nevezzük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket egy szóval? Írd le! 

Melyik az a tárgy, amely jelzi, hogy a püspök a hívek pásztora? Karikázd be!

5.

6.

Színezd ki azokat a rajzokat, amelyek a keresztséghez kapcsolódnak!  
Melyik a kakukktojás?4.
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36. Összefoglalás – V. Legeltesd juhaimat!

Voltál már keresztelőn? Rajzold le, mi történt!
7.


