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I. ORA.

Ismerkedés, elhelyezkedés.

Kedves gyermekek I Emlékeztek-e, mikor láttuk
utoljára egymást? Bizony régen, a vizsgán. Akkor még
első osztályosok voltatok, most már másodikba jártok!
Mennyivel okosabbak vagytok, mint tavaly ilyenkorI
Vajjon jól mondtam-e? Talán tévedtem, hátha elfelejtet
tétek a sok játék, kirándulás, nyaralás miatt míndazt, amit
tavaly tanultatok? ...

Míndjárt kipróbállak titeket, hadd lássam, mennyi
maradt a fejetekben, kezdjük meg az első hittanórát ...

Alljunk imáhozI Nagyon ájtatosan imádkozzunk,
kérjük a Szentlelket, szálljon reánk, világosítsa fel eszün
ket, hogy az egész iskolaévben jól tanuljunk mindent,
de különösen legjobban a hittant, mert az nemcsak szent
tantárgy, hanem a legfontosabb tantárgy is! - Tudjátok
miért? Mert a hittanórán tanuljuk megismerni, meg
szeretni a Jézuskát és ez a legeslegfontosabb I - Mert ha
valaki nem is tud jól olvasni, számolni, szépen írni, de
ismeri, szereti a Jézuskát, azért eljuthat a mennyországba;
de fordítva: ha valaki akármennyit tud is, de nem ismeri,
nem szereti a Jézuskát - nem juthat el oda s akkor
hiába élt - mert miért élünk? .. Hogy majd a menny
országba jussunk I - Ki akar a mennyországba jutni? ...

Tehát nagyon ájtatosan hívjuk a Szentlelket (tudjá
tok még tavalyról az éneket?), aztán mondjunk el egy
Miatyánkot és egy Udvözlégyet ...

Az Atyának és Fiúnak. " (Ima végeztével leülnek.)
Most látom csak, hogy összevissza ültök, olyan ren

detlennek látszik így az osztály! Legelőször mindegyitek
nek kijelölöm a helyét. Álljatok fel! Táskátokkal együtt
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álljatok a fal mellé s csak az, akit szólítok, lép ki a sor
bóI! ...

Már van helyetekl A jövő órán mindenki a helyére
találjon! Csendben számolja meg mindenki, hányadik
padban ül... nézzétek meg jól a szomszédotokat .
nézzétek meg, ki ül előttetek... ki ül mögöttetek .
Megjegyeztétek a hittan-helyeteket? No, majd meg
látom, ki nem talál oda a jövő óránl? ...

De most már egy kicsit beszélgetni szeretnék vele
tek, jól meg akarlak: nézni benneteket, hadd lássam,
mennyit nőttetek. híztatok a vakáció alatt ...

Ne beszéljen egyszerre mindenki! Inkább felolvasom
a névsort, így mindenkire sor kerül. hogy elmondja. amit
akar. Jó? ... Hol nyaraltál? Kiknél voltál? Ittál-e sok
tejet? Látod, azért piros az arcod! Itthon se hagyd el a
tejivástf ... Hát te mennyit híztál? Fürödtél-e sokat? Jó
volt? De ugye azért jó, hogy már újból megkezdődött az
iskola? ... Ki vagy te? Mondd meg a nevedl Meg sem
ismerlek. akkorát nőttél!... Voltál-e vasámaponkint a
templomban? Hallgattál-e szentmisét? .. stb.• stb.

Figyeljetek csak, gyerekek, amit most mondok, az
nagyon fontos! - Az idén már nagyok vagytok, olvasni
is tudtok már, azért ebben az évben könyvből fogjuk
tanulni a hittant. - Ilyen bibliából ... Nézzétek! . " (Fel
mutatom.) Még ma vegyetek egyet, kössétek be. hogya
fedele ne kopjék. Irjátok rá a neveteket és vigyázzatok
rá nagyon. A hittankönyv szent könyv, ezt szeressétek
a legjobban a többi könyv között. - Tisztelettel bánja
tok vele, ne színezzétek ki a képeket, ne firkáljatok
bele. .. Tudjátok, van egy mondás: Amilyen a tanuló.
olyan a könyve ...

Azt hiszem, ebbe az osztályba csak rendes tanuló
jár, így az egész évben rendes könyveket fogok a pado
kon látni!
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2. ORA.

Könyvkiosztás, az imádságok kikérdezése.

Elhoztátok a hittankönyvet? Tegyétek magatok elé
a padra! Vegyétek elő az irónt is, tegyétek a könyv
mellé! - Most megnézem, hány rendes gyerek van az
osztályban! - (Megnézem, van-e mindegyiknek könyve.)
... Miért nincs könyved, fiacskám?.. Nem tudtok
venni? Nos, ha megígéred, hogy szorgalmasan fogsz ta
nulni, kapsz tőlem egyet. - Gyere ki! . .. Nini, itt egy
öltözetlen, kötetlen könyvet látok! Miért nincs bekötve?
Nézd, fiacskám, édesmamád mily rendesen felöltöztetett,
mielőtt az iskolába jöttél, te pedig milyen mostohama
mája vagy ennek a szegény könyvgyereknek. - Te az
édesanyád gyermeke vagy, a te gyerekeid a könyvek;
amint a mama gondoz, ápol téged, te is úgy gondozd a
könyveidet. - Jövő órán megint megnézem!

Most pedig vegyük kezünkbe a hittankönyvet, néze
gessük egy kicsit, mit látunk bennelj

A legelső oldalon egy kereszt van, a felfeszített
Jézus képe. - Tudjátok, miért van ez a kép legelöl?
Hogyha kezünkbe vesszük a bibliát, egy pillanatra lapoz
zuk fel, nézzük meg a szenvedő Jézuskát és mondjuk
magunkban: "Jézuskám, Te értem szenvedtél, én pedig
Érted fogok most tanulni!"

Lapozzunk tovább... Mi van itt? Olvassuk ell ...
Imádságok. Olvassuk: Keresztvetés... Azután?.. Mi
atyánk ... Udvözlégy ... Hiszekegy. Hiszen ti becsaptok
engem! Nem is olvassátok, hanem kívülről mondjá
tok! No jól van, akkor tegyük csak le a könyvet, hadd
lássam, ki tudja könyv nélkül a Miatyánkot? Nos, mondd
el! ... Hát az Udvözlégyet ... És a Hiszekegyet? Mondjuk
el most együtt, de vigyázzatok, egyszerre, félhangon s
ahol tapsolok, álljatok meg, vegyetek lélekzetet. 
Kezdjük! . .. (Kétszer, háromszor ismételtetem, hogy a
közös imádságot egyöntetűen, szépen mondják. Az ága
zatok közf szünetet tartok.)

Nyissuk ki megint a könyvet! Nézzük csak, mi van
a 7. oldal közepén? .. Szívem első gondolatja ... No,
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ezt már nem is olvassuk, mondja el valaki, hisz' úgyis
tudjátok! . .. Mi következik utána?,. Oh, édes Iste
nem ... Mondd el, kicsikém! ... Lapozzunk! Hát itt mit
látunk? ... Oh, édes jó őrangyalkám... Ezt már ki sem
kérdezem, úgyis tudjátok! Igaz? De mégis próbáljuk ...
De most következik valami nehéz... Mi?., A tíz
parancsolat ... Ki emlékszik a tízparancsolatra? Mondjuk
el előbb közösen... Most egyenkint!... Most minden
parancsolatot más fog mondani, az, akire rámutatok ...

Elég jól megy, de hogy még jobban menjen, otthon
olvasgassátok azokat az imádságokat, melyeket most
átvettünkl ...

3. ORA.

A Tiláll teremtéséről.

Minden óra elején az imádság után a tlzparancsot, lassankint
az Anyaszentegyház ötparancsolatát, a 6 főigazságot, a 7 szentséget
és az Úrangyalát elmondatom.

Természetesen apránként tevődik össze ennyi, de a már egy
szer elvégzett új anyag "darabkáját" mindíg hozzáveszem. - Később,
ha már egy-egy rész karban nagyon jól megy, egyenként kérdezem
ki s feljegyzem azt, aki hiba nélkül tudta. - A többit mindaddig
hívom fel, mig az elsőket el nem érik, hibátlanul nem tudják.

Lássuk csak, ki tudja a leckét? Melyik a legszentebb
imádság? Miért? Mondd ell Mit szoktunk imádkozni
a Miatyánk után? Mondd el! Melyik az az imádság,
melyben mindaz megvan, amit az Úr Jézus és az aposto
lok tanítottak? Mondd el a Hiszekegyet! Most mondja
el valaki - a Hiszekegy első mondatát! Ne menjünk
tovább, nézzük csak, mi mindent juttat eszünkbe ez a
mondat: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében. (Hangsúlyozom az
utolsó szót.) - Nos, mi jutott eszedbe erről a szóról:
teremtőjében? Jól van, hogy ki teremtette a világot. 
Ki tudná megmondani? Hogyan teremtette Isten a vilá
got? Hány nap alatt teremtette Isten a világot? Ennyit
már tavaly is tudtatok, mikor első osztályosok voltatok.
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Kérdezek valamit! Az idén, mivel már másodikosok
vagytok, nem szerétnétek-e többet tudni, nem vagytok-e
kíváncsiak arra, hogy melyik nap, mit teremtett az Isten?
No, ha úgy szerétnétek tudni, elmondom, sőt fel is raj
zolom a táblára, de nagyon figyeljetek, hogy necsak
elmondani tudjátok, hanem otthon egy füzetbe - a hit
tan rajzfüzetbe - lerajzolní isi

Tehát: Vajjon mit teremtett a jó Isten legelőször?
Találgatják ... földet ... vizet, levegőt stb.... Nem, nem,
még semmi sem volt, úgysem lehetett volna látni sem
a vizet, sem a földet, még ha azokat is teremtette volna
meg az Úr előbb. . Tehát mi volt a legszükségesebb?
Hallgassatok csak idei Ha bevezetnek titeket egy gyönyö
rúen berendezett házba, amelyben minden van, csak.
éppen ablak nincs rajta, láttok-e valamit? Tudtok-e vala
mit csinálni? Miért nem? Tehát mi az, ami olyan fontos,
hogy mindenkinek legelőször van szüksége rá'l ... A
világosság l Lám, hogy kitaláltátoki Hol jön be a világos
ság ebbe a szobába? Az ablakon. - Mivel a világosságot
nem lehet lerajzolni, azt rajzolom, amin keresztül bejön:
egy ablakot. Amíg rajzolom, együtt mondogatják: első
nap teremtette lsten a világosságot. A. Schneid: "Zeich
nen im Religionsunterricht" rajzait használom.

A második napon megteremtette Isten az égbolto
zatot (rajzolom), a harmadikon szétválasztotta a vizet a
szérazföldtől (rajzolom). - A negyedik napon az ég
bolt díszeit: a napot, holdat és csillagokat (rajzolom). 
Most tehát volt már világosság, ég és (öld, az égen a
csillagok, a földön fák, virágok, folyók... de a folyók
üresek voltak, a fákra sem röpködtek a madárkák 
azért az ötödik nap megteremtette Isten a halakat és a
madarakat (rajzolom).

Ki találja ki, mi van még a világon ezeken kívül?
Mondogatják: ló, kutya ... Jól van, meg tudnád mondani,
hány lába van a lónak, kutyának stb.-nek? Négy. A
hatodik napon teremtette Isten azokat az állatokat, me
lyeknek négy lábuk van (rajzolok egyet). De vannak még
másfajta állatok is, melyek sem nem madarak, sem nem
négy lábúak, hanem csúsznak, ezek az úgynevezett
csúszó-mászó. állatok. Ki ismer ilyen állatot? Melyik
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az? . .. A kigyó. - Milyen állatok ezek? Csúszó-mászók.
- Ezeket is a hatodik napon teremtette a jó Isten (raj
zolom). - Sőt még mikor mindez megvolt. ugyanezen
a napon teremtette az embert is (felírom).

Ha most a táblára néztek, sorjában el tudjátok mon
dani, melyik nap mit teremtett az Isten. Mondjuk együtt!
(Néhányszor elismétlik.)

BegyakorJás: Ki teremtette a világot? Ki az Isten?
Hogy is mondjuk a Hiszekegyben? Hiszek ... mindenható
Atyában. Mit jelent ez a szó: mindenható? Mit tehet meg
az Isten? Hány nap alatt teremtette Isten a világot? A jó
Isten megteremtette a világot, megteremtett bennünket
is, de evvel nem fejezte be művét, még most is fenn
tartja, kormányozza a világot, gondoskodik az ő teremt
ményeiről.

Mit tesz Isten még most is a világgal? (Mondjuk
együttl)

Most pedig kijelöljük a leckét! Nyissátok ki a bib
liát a to. oldalon. Ittl (Felmutatom.) Vegyétek a kezetekbe
a ceruzát és karikázzátok be az t-est (megmutatom a
táblán: 1.), alatta három sorral a 2-est. Lapozzatok! A
tizenkettedik oldalon a 9-est és a t O-est. - Ezek a kis
karikák azt jelentik, hogy ezeket a kérdéseket otthon
olvassátok el olyan sokszor, mig könyv nélkül tud
játok! Ez a lecke! Ezenkivül vegyetek egy rajzfüzetet és
rajzolj átok le az első lapra azt, ami a táblán van. - Igy
nem fogjátok elfelejteni.

4. ÚRA.

A bÚ'omszemélyü egy IsteDr'61.

A könyv mellé tegyétek a rajzfüzetet is apadra!
Nyissátok ki, mert mindegyikét megnézem I

Végigmegyek az osztályon. igya nyitott füzeteket könnyen át
tekinthetem. (Fél perc elegendő hozzá.) Közben visszakérdem az
elözö óra anyagát:

Ki teremtette a világot? Hány nap alatt teremtette
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Isten a világot? Mit teremtett az első, második, ötödik,
hatodik napon? Mit tehet meg Isten? Mit tesz Isten még
most is a világgal?

Melyik imádság juttatta eszünkbe, hogy ki terem
tette a világot? Mondjuk csak el mégegyszer az első
mondatát! Hátha ma valami mást juttat az eszünkbe!
Mondd el, fiacskám I ... Hiszek egy Istenben ... (Hang
súlyozom az egyet.) Mi jut az eszetekbe? Hány Isten
van? Hol van az Isten? Mióta van az Isten és meddig
lesz? Miért nem lehet az Istent látni? Hány személy van
az egy Istenben? Gondolkodtatok-e már azon, gyerekek,
hogy hogyan van az, hogy egy az Isten és mégis három
személy, három személy és mégis egy Isten?! - Hát
ezen hiába is gondolkodik még a legtudósabb ember is,
ezt emberi ésszel megérteni nem lehet.

De hogy mégis egy kicsit megérezzétek. hogy hogyan
van a háromságban az egység, mutatok valamit! (Egy
sötét színű, 1/4 ív nagyságú papírba egy kis lyukat vágok,
az ablakra illesztem. - A kis lyukon át láthatóan jön
be a napsugár. - Látjátok a napsugarat? Milyen színűt
Hányféle színű? Nos, figyeljetek! Azt mondom nektek,
hogy ez az egyszínű sugár mégis három szinűl Hogy
lehet ez, hiszen csak egy színűnek látjátok?! - Pedig
mindjárt meg is mutathatom a három színét, nézzétek!
(Egy prizmát tartok a sugár útjába.) Látjátok, ilyenféle
képen lehet az is, hogy egy az Isten és mégis három
személy! Hány személy van az egy Istenben? .. Három,
Atya, Fiú és Szentlélek. - Ezt rövidebben, egyszóval is
kimondhatom, igy: Szentháromság. (Felírom a táblára,
figyelek a kiejtésre, mert gyakran .Jráromzsékv-ot mon
danak.) Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy
szóval? Mondjuk együtt: A három isteni személyt egy
szóval Szentháromságnak nevezzük. - Mégegyszer! Most
az mondja, akire rámutatok! ...

Kire gondolsz tehát, ha ezt a szót hallod: Szent
háromság? ... Igaz hittel ímádkozzuk: Hiszek egy Isten
ben ..., mondjuk el gyakran ezt a főigazságot is: Hiszem,
hogy egy Isten van, hiszem, hogy az egy Istenben három
sz.emély van, úgymint: Atya, Fiú és Szentlélek. - Ez is



benne van a bibliábanl Nyissátok ki a 9. laponl Olvas
suk együtt! ... A eimről már tudhatjátok, hogy hány ilyen
főigazság van? Hat. Ebből kettőt már tudunk! Melyik is
az a kettőt Olvassuk! ... Ezt leckének adom fell

De most kérdezek csak valamit? Mikor emlegetjük
a Szentháromságot?.. Nehéz volt kitalálni? Hiszen
tavaly is tanultukI Álljunk fel, és vessünk ájtatosan ke
resztet a Szentháromság tiszteletére! - Szépen csinál
tátok! De ha még szebben akarjuk, ha dicsérni akarjuk
a Szentháromságot, még egy keveset hozzámondunk:
Dicsőség az Atyának ... miképen kezdetben vala (ez a
szó azt jelenti, hogy: "volt") most és mindörökké. Amen.

Hasonlít ez a dícséret az Úr Jézus dícséretéhez, csak
hogy abban csak az Úr Jézust emlegetjük, és a másik
feleli rá a .míndörökké"-t, ennél az egészet magunk
mondjuk. Hogyan is? Mondjuk mindnyájan: Dicsőség ...
Mégegyszer! (Többször elísmétlík.] Ezentúl minden órán
így fogjuk dicsőíteni a Szentháromságot!

Ki látott már egy olyan képet vagy rajzot, amely
eszébe juttatta a Szentháromságot? Senki? Pedig a temp
lomban is van egy! Ha lerajzolom, mindjárt emlékezni
fogtok rá! - Három vonal egymásba illesztve - mi lett
belőle? Egy háromszög. Ebben a háromszögben egy szem,
körülötte sugarak. - Mit jelent ez? Nemcsak azt, hogy
az Isten mindent lát, hanem azt is elmondja nekünk ez
a kép, hogy: mit tud az Isten? Ki felel erre a kérdésre?

Otthon ti is rajzoljátok le!

Begyakorlás: Míről is tanultunk ma? (Felelet: Hogy
az egy Istenben három személy van.) Mondd ezt egy
szóval! A Szentháromságról. Mikor emlegetjük a Szent
háromságot? Hogyan dicsőítjük? Melyik az a két főigaz
ság, mely a Szentháromságról szól?

Nyissátok ki a könyvet, jelöljétek meg a 3., 4.,
5., 6., 7. és 8. kérdést, otthon tanuljátok meg, hogy a
jövö órán is olyan jól feleljetek, mint ma.

Kinek van imakönyve? Hozzátok el a jövő órára,
megnézem!
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5. ORA.

A TaSÚllap megszentelése.

Az imádságnál különös súlyt vetek a Hiszekegy tagolt elmon
dására és a Szentháromság dicsóítésére.

(Könyv, füzet, irón mindig a padon fekszik, de csak vezény
szóra szabad hozzányúlni.)

Nyissátok ki a rajzfüzetet! Mig a rajzokat nézem,
visszakérdezem a mult óra anyagát, majd az előzőét. Ki
teremtette a világot? Hány nap alatt teremtette Isten a
világot? Mit teremtett az első ... a hatodik napon?

Tudjátok-e, hány nap van egy hétben? - Hét.
Soroljuk el a hét napjait! ... Egyfonna-e a hét minden
napja? Miért nem? Mert van a munkának és van a pihe
nésnek is külön-külön napja. - Hány napja van a rnun
kának egy héten? Hat. Hogy hívják ezeket a napokat?
Hétköznapok. Melyik a pihenés napja? A vasárnap.

Miért van ez így? Meg tudná-e mondani valaki? ...
Mert az Isten is hat nap alatt teremtette a világot, a
hetediket pedig megszentelte; mi is hat napon dolgozunk,
a hetediket pedig megszenteljük. Ti már tavalyról tud
játok, hogy hogyan kell a vasárnapot megszentelni 
ugye? Hogyan szenteled meg te a vasárnapot? ~s te?
Hát te? .. Jól van, jól mondjátok, hogy el kell menni
a templomba és ott szentmisét hallgatni!

Csakhogy, miért nem jöttök szentmíse után az isko
lába? Miért nem megy a papátok a hivatalba? - Az
előbb már említettük, hogy a vasárnap a pihenés napja.
tehát hétköznapi munkát nem szabad végezni - ezt az
Isten parancsolja! Tudjátok, milyen munkák a köznapi
munkák? Nagymosás, sikálás, nagytakaritás, vasalás stb.
De főzni, mosogatni, a lakást rendbehozni, mosakodni
szabad, - mert ezek a munkák feltétlenül szükségesek.
Jó lenne, ha a mama nem főzne ebédet, mert vasárnap
van?

Vannak olyan foglalkozású emberek, akiknek nem
csak szabad, hanem kell vasárnap is köznapi munkát
végezni! Mi lenne, ha például a mentők, a tűzoltók, orvo-
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sok, rendörök vasárnap nem lennének szolgálatban!
Mennyi baj és szerencsétlenség származnék belőleI 
Ezek tehát nem követnek el bűnt, ha vasárnap is elvégzik
köznapi munkájukat.

Hány parancsolatot adott az Isten az embereknek?
Hányadik parancs mondja meg, mit szabad, mit nem
szabad csinálni? Hogyan szól a III. parancs? Mit parancsol
az Isten a III. parancsolattal? Hogyan kell az úr napját,
vagyis a vasárnapot megszentelnünk? . " Nézzétek, mi
lyen érdekes ez a parancsolatJ Az egyik fele parancsol,
a másik fele tilt! Mit parancsol? Mit tilt?

Ki tudná megmondani, vannak-e a tízparancsolaton
kívül más parancsolatok is? - Tavaly már emlegettük! ...
- Melyek azok? ... A:z. Anyaszentegyház parancsai. Hány
van? Ot. Ezt a jó Isten helyett az O helyettese, az Anya
szentegyház adta az embereknek! Tehát ezt is éppen úgy
kell megtartani, mint a tízparancsolatot! - De ki tud
megtenni, teljesíteni olyan parancsot, amelyet nem is
ismer? Például ti meg tudjátok tartani az Anyaszentegy
ház öt parancsolatát? Miért nem? Mert még nem tanul
tátok, talán nem is hallottátok. - Nos, figyeljetek, meg
mondom, hogyan szól az első! Az Anyaszentegyház
szekott ünnepnapjait megüljecl! (Másszóval megszentel
jed.) Melyik parancsolathoz hasonlít ez? Jól van, az Isten
III. parancsolatához, csakhogy ez még meg toldja a
III. parancsolatot, mert azt mondja, hogy necsak a vasár
napokat, de az ünnepnapokat is szenteljük megJ Hogyan
szól az Anyaszentegyház elsö parancsolata? Mondjuk
együtt! . .. Mégegyszer! ... Mégegyszer! Mondd el egye
dül! Te is! ... Te is! ...

A másodikat is nagyon könnyen meg fogjátok je
gyezni, mert így szól: Unnepnap misét becsületesen
hallgass! Hát ez melyik parancsot juttatja az eszetekbe?
Megint csak az Isten III. parancsát! - Mennyire fontos
tehát, hogy az úr napját megszenteljük, három parancs
is kötelességünkké teszi! - Kivált ez az utolsó - az
Anyaszentegyház második parancsa - még azt is meg
mondja, hogy hogyan hallgassuk a szentmisét, becsüle
tesen! Tehát elejétől végig, ott a templomban nem néze-
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getve, fecsegve, nevetgélve, hanem ájtatosan imádkozva,
a pap bácsira figyelve vagy fejből imádkozni vagy az
imakönyvből. Mit jelent fej ből? Ha valamelyitek azzal
az imával tiszteli az Istent, amelyet kívülről tud, például
a Miatyánkot stb. Ha ezt elmondja sokszor, a jó Isten
azt nem unja meg, amint az édesapa sem, ha azt mond
játok neki, hogy szeretitek. Ezt mindíg örömmel hallja.
- Hiszen már tudtok olvasni! - Kinek van imakönyve?
De tudjátok-e, hol kell kinyitni szentmise alatt? Meg
mutatom! A ... oldalon. Látjátok, nagy betűkkelvan oda
írva: Miseimádság ... alatta: Kezdetre ... Tehát itt kell
kinyitni, amikor a szentmise kezdődik, jelöljétek meg
egy szentképpelJ Ha pedig a lap végére értek, lapoztok
és folytatjátok az imádkozást.

BegyakorJás: Mit is tanultunk ma? Mit parancsol az
Isten a harmadik, az Anyaszentegyház első és második
parancsolatávalt Melyik az Úr napja? Hogyan kell a
vasárnapot megszentelni? Hogyan kell a templomban
viselkedni? Hogyan kell szenteltvizet venni? (Térdhaj
tás - egyes-kettős. - Minden órán néhánnyal meg
próbáltatom.) Hol nyitod ki az imakönyvet? Mit csinálsz,
ha nincs imakönyved? Hogyan szól az Isten harmadik
parancsa? Hát az Anyaszentegyház első parancsa? És a
második? Ezt mondjuk el még együtt! Mégegyszer! ...

Hogy el ne felejtsétek, nyissátok ki a bibliát a
8. lapon és jelöljétek meg az 1. és 2. parancsot. Ezenkívül
a 12. lapon a 11. és 12. kérdést is - és jól tanuljátok
meg!

Míg nem csöngetnek, beszélgessünk még egy kicsit!
Mit gondoltok, gyerekek, kinek kell szentmisét hallgatnia?
Minden embernek? A zsidónak is? - No lám, helyesen
úgy mondjuk, hogy minden katolikus embernek. Vajjon
csak a nagyoknak vagy a kicsiknek is? - No, gondol
kozzatok csak! A jó Isten nem azt mondja a III. paran
csolatban, hogy: "Nagyok, ti emlékezzetek meg arról,
hogy az Úr napját megszenteljétek!", hanem a nagyok
hoz-kicsinyekhez egyformán szól: "Emlékezzél meg arról,
hogy az Ur napját megszenteljed!" Természetesen nem
az egész kicsikre vonatkozik, akik nem találnak el egye-

13



dül a templomba, de azoknak, akik már iskolába járnak,
akárcsak I. osztályba is, azoknak éppen úgy kötelességük
vasárnap a templomba, a szentmisére elmenni, mint ahogy
kötelességük mindennap az iskolába menni! - Hány
éveseknek kell az első osztályba járniok? Tehát: hány
éves kortól kötelesség szentmisét hallgatni? Aki elmúlt
hétéves és nem hallgat vasárnap szentmisét, az nem
tartja meg Isten parancsolatát, az mit követ el? ... Úgy
van, bűnt, mégpedig nagy búnt! - Kivéve, ha valaki
beteg, ágyban fekszik, természetesen az nem mehet mí
sére, az nem is vétkezik.

Most már tudjátok, milyen fontos kötelesség a
vasárnapi szentmisehallgatás, azért soha-soha ne mulasz
szátok el, gyennekek! Sőt, ha ismertek olyanokat, akik
vasárnap nem szoktak templomba, misére menni, azokat
is hívjátok magatokkal. - Nagy örömet szereztek a
Jézuskának, ha azon iparkodtok, hogy ezt a fontos pa
rancsolatot mindenki megtartsa! - A jövő hittanóráig
- éppen egy vasárnap is lesz! - Majd megkérdezem,
ki volt templomban! Aztán mikor kijöttök a szentmisé
ről, jól nézzétek meg a templomunkat és otthon rajzol
játok le a füzetbet

6. ORA.

Az angyalokról.

Az eddig tanultaknak ísmétlése, különös súly vetve az előző

óra anyagára.

Ki volt vasárnap templomban? Ne kiabáljatok össze
vissza, majd felolvasom a névsort és aki volt templom
ban, azt mondja: "Jelen voltam a szentmisén", aki nem
volt, az megmondja, miért nem volt.

Hanem most, nagy nap lesz ma! Elhoztátok az eszete
ket? Jó is, mert ma megvizsgálom az emlékezeteteket! 
Kíváncsi vagyok, mennyi maradt a fejetekben mindabból,
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amit tavaly az angyalokról és az első emberpárról tanul
tunkl? ... Emlékezésverseny leszI - A végén nyeremény
osztás I Ki fog nyerni? Aki legjobban kinyitja az eszét!
Tehát kezdjükI

Kik az Isten legjelesebb teremtményei? Mik az angya
lok? Mondd el te isI - Te is! ... Hány angyalt terem
tett az Isten? Milyenek voltak az angyalok, mikor Isten
megteremtette őket?.. Bizony, kivétel nélkül nagyon
jók és gyönyörű szépek is voltak. A jó Isten csoportokra,
karokra osztotta őket és egy-egy ilyen csoport élére egy
főangyalt állított. Hallottatok már valaha főangyalról?
Kiről? Melyik történetből ismeritek Gábor főangyalt?
Mert ilyen jól emlékeztek, megengedem, hogy a bibliá
ban megnézhessétek Gábor főangyal képét. Nyissátok ki
a könyvet a 29. oldalnáll Miről ismertétek meg, hogy
melyik Gábor főangyal? Most csukjátok be a könyvet
és nagyon figyeljetek, mert amit most mondok, azt még
nem hallottátok. Gábor főangyalon kívül más főangyal
is volt, például: Lucifer ... (Felírom a táblára.) ... A fó
angyalok fejedelmét pedig Szent Mihálynak hívták. (Fel
írom.)

Ki mondja meg nekem, jók maradtak-e az angyalok
mind? ... Tudjátok-e, mivel vétkeztek? Mert figyeltek, ezt
is elmondom: A jó Isten előre látni engedte nekik, hogy
a második isteni személy majd emberré lesz, istállóban
fog születni, kereszten meghalni ... s akkor az angyalok
között voltak, akik kevélyen azt mondták: mi oly gyö
nyörű szépek, halhatatlan lelkek vagyunk, mi nem fog
juk imádni az emberré lett Fiú-Istentl - Ezen kevély
angyalok csoportjához még egy főangyal is csatlakozott:
... ? ... Jól van, kitaláltátok ... Lucifer. - O lett a vezé
rük. - A jó Isten nem tűrte ezeket a rossz angyalokat
a mennyországban, azért megparancsolta a jó angyalok
nak és Szent Mihály főangyalnak, hogy küzdjenek meg
velük Kik győztek? Természetesen a jó angya-
lok. A rosszak a pokolba kerültek, itt elvesztették min
den szépségüket, ördögökké lettek. - Hogyan nevez
zük azokat az angyalokat, akik a pokolba jutottak? Ki
a rossz angyalok fejedelme? Mivel vétkeztek a rossz
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angyalok? Milyenek irántunk a gonosz lelkek? A rossz
angyalokat másképen gonosz lelkeknek is mondjuk.

Milyenek hozzánk a jó angyalok? Hogyan nevezzük
azokat az angyalokat, akik minket őriznek? - Eszembe
jutott egy szép történet - elmondjam? Az is az őrző
angyalokról szól. Ahol nyaraltam, ott hallottam: - Egy
szer tavasszal az iskolásgyerekek kirándultak a közeli
erdőbe. Jól mulattak, de egyszerre nagy eső és még
nagyobb égiháború kerekedett. - Nagy sietve az egész
osztály - 30 gyerek - egy hatalmas fa alá menekült.
- Az egyik kisleányt valami figyelmeztette: Gyere el
innét, menj ahhoz a fáhozl A kislány szótfogadott, magá
val hívta néhány társát is. - Mikor a többiek ezt látták,
ők is utánuk mentek. Alig ért át az utolsó is, - egy bor
zasztó csattanás, recsegés - a villám éppen abba a fába
ütött l - Mi történt volna a gyerekekkel, ha ott marad
nak a fa alatt? Vajjon ki súgta nekik, hogy menjenek el
onnét? Bizony, az őrangyal. - A gyermekek szülei
hálából egy szép szobrot állítottak azon a helyen az őr
angyalnak. - Minket is hányszor óvott meg az őrangyal
különféle veszedelmektől, kocsiúton, az ablakban, villa
moson és másutt! - Szeressük azért nagyon a mi jó
őrangyalkánkat, mindennap ajánljuk magunkat oltal
mába azzal a kis imádsággal, amit már tavaly tanultunk.
Hogy is van az? . . . Oh, édes jó őrangyalkám ...

BegyakorJás: Kik az Isten legjelesebb teremtményei?
Mik az angyalok? Hány angyalt teremtett a jó Isten?
Milyenek voltak az angyalok, mikor az Isten megterem
tette őket? Hány főangyalt ismersz? Szent Mihály nem
csak főangyal, de az angyaloknak a fejedelme! Mondjuk
ezt el együtt! - Mi által vétkeztek a rossz angyalok?
Hogyan bünhödtek rosszaságukért? Ki a rossz angyalok
fejedelme? Milyenek hozzánk a gonosz lelkek? Milyenek
irántunk a jó angyalok? Hogyan nevezzük azokat az
angyalokat, akik minket őriznek? Hogyan imádkozunk
az őrzőangyalhoz? Mikor? Jelöljük ki a leckét: a 12. ol
dalon a 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 19. kérdés.
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7. ORA.

Az első emberekről.

Az eddig tanultak ismétlése.

Még nem ért véget ám az "emlékezés-verseny". A
mult órán csak elkezdtük, ma foly tatjuk! ... Kik az Isten
legjelesebb t.eremtményei? Az előbb, sőt már a mult órán
is az angyalokról beszélgettünk, ma beszéljünk az embe
rekről.

A bibliában az van, hogy mikor a jó Isten az embert
teremtette, mondta: "Alkossunk embert a mi képünkre
és hasonlatosságunkra," - Gondolkodjatok egy kicsit ...
Miért mondta ezt így a jó Isten? Ha egyedül van az
ember, nem beszél így: "együnk, játsszunk, csináljunk"
stb. Miért nem mondta így az Úr Isten: Alkotok . . . az én
képemre és hasonlatosságomra? Miért használt a jó Isten
többesszámot? . " Jól van, kitaláltad, látom, hogy forga
tod az eszed ... Megdícsérlek ezért! ... Tehát ebből az
egy mondatból is kitűnik, hogy az egy Istenben három
személy van. - Ki tudja elmondani az első emberpár
teremtésél? ... Tavaly már tanultuk! - Ki emlékszik?
Ki volt az első ember? Hogyan teremtette Isten Ádámot?
Míből áll az ember? Kihez hasonlít az ember lelke? Ter
mészetesen arra, akitől kaptuk! Ki lehelt lelket az első
emberbe? Tehát: kire hasonlít az ember lelke? Lehet-e
a lelket látni? Hol lakott Ádám? Milyen kert volt a para
dicsom-kert? El tudjátok képzelni, milyen csodaszép kert
volt? Akkor le is tudnátok rajzolni! Igaz? Te mit rajzol
nál bele? Nos jó, helyetted lerajzolom én az almafát ...
Hát te mit rajzolnál? Cseresznyefát . .. No jó, itt a
cseresznyefa is! - No, ki szeretne még valami szépet
belerajzoltatni? Igen ám, de nemcsak fával volt tele a
paradicsom-kert, volt ott ám más is ... virág... Milyet
rajzoljunk bele? .. Milyen kert volt a paradicsom-kert?
... Tehát állatok is voltak benne. - Mondj egy néhányat,
amit lerajzolva is látni szeretnél... Zsiráf... Nos jó,
rajzoljuk bele ... Elefánt ... Még az is elfér! ... Otthon
majd több fát, virágot és állatot is rajzolhattok a füzetbe,
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majd meglátom, kié lesz a legszebb! - Lássuk tovább a
versenyt! Milyen dolga volt Ádámnak a paradicsom
kertben? Hogyan teremtette Isten Ádám társát? Mi volt
ennek a neve? Hogyan nevezzük Adárnot és Évát más
képen? Vajjon miért teremtette Isten Adárnot és Évát?
- Hogy az egész teremtett világot nekik, az ő fiainak
adja, hogy boldogan élhessenek itt a földön és meg
mutathassák, hogy megérdemlik-e azt a boldogságot, amit
a mennyországban készített számukra az Úri - Ezért
akart is élni Ádám és Éva!... Miért teremtette Isten
Adárnot és Évát? Hogy a mennyországba jussanak. Ezért
teremtette a többi embert isi De hogyan juthatunk el a
mennyországba? ... (Találgatják '" ha jók vagyunk, ha
imádkozunk, templomba megyünk ... stb.) Igazatok van,
de ha valaki nem is ismeri a jó Istent, az nem is imád
kozik, templomba sem jár ... Tehát első lépcső a menny
ország felé: ismerni a jó Istent. Ismeritek ti a jó Istent?
Ki tanított legelőször benneteket az Istent ismerni? Úgy
van, az édesmamátok. - Még bizonyosan emlékeztek is
rá, mennyit beszélt édesanyátok a jó Istenről, mielőtt
még az iskolába jöttetek volna I Legyetek ezért hálásak
neki! - Hát itt az iskolában melyik órán tanuljuk meg
a jó Istent ismerni? Azért figyeljetek és legyetek mindíg
jók a hittanórán. Hisz itt nemcsak mindíg jobban meg
ismerni tanuljátok a jó Istent, hanem éppen azért, mert
mindjobban megismeritek, mindíg jobban fogjátok Öt
szetetni is. S ha szeretitek, szolgálni fogtok Neki, enge
delmeskedtek parancsainak, és akkor biztosan a menny
országba kerültök. Érdemes ezért élni? Csak egyedül
ezért érdemes! Tudjátok-e mármost, hogy miért élünk,
miért vagyunk a világon? Mondjuk együtt! Azért élünk
a világon, hogy az Istent megismerjük, Ot szetessiik, Neki
szolgáljunk és (ezért) = ezáltal a mennyországba jus
sunk. - Mondjuk el mégegyszer!... Mégegyszer! ...
Mondd el egyedül! ... Te is! Te is!

De nézzük csak, mi történt ősszüleinkkel? Milyen
tilalmat adott nekik az Isten? Megtartották-e? Nem, mert
nem akartak erősen, engedtek a csábító ördögnek ...
Minek a képében volt ott az ördög? Kígyó képében. (Fel-
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rajzolom.) Mit mondott a kigyó? Igaz volt ez? Ki vétke
zik hazugsággal? Kinek hitt Éva inkább? Mit csinált
tehát? . .. Jól vanl Mert ilyen szépen elmondtátok, ide
rajzolom Évát isI

Akadna-e közületek valaki, aki kérdések nélkül is
el tudná mondani Ádám és Éva történetért . .. Ki vállal
kozik rá? Aki meg tudja tenni, a verseny első díját
kapja ... ezt nil Egy szentképet. De amínt bele kell szól
nom, mert az illető kihagyott valamit, az rögtön kiesik
a versenyből - és egy másik folytatja. No, rajta, kezdd
el tel (A t ö r t é n e t e t s a j á t s z a v a i k k a l adják
elő.)

Ugye érdekes volt ez a verseny? ... Kit illet az első
díj? . .. Itéljétek meg! - Kié legyen a második nyere
mény? . .. Hát a harmadik?

Leckének vegyétek fel a 13. oldalon a 20., 21. és a
23. kérdést. - Ezt az utolsót olvassuk el együtt ... (Csen
getésig néhányszor közösen. majd egyenként olvastatom
könnyebb olvasás céljából.) A végett vagyunk a vilá
gon ...

8. ORA.

Az. eredeti bűnrőL

Az eddigi anyag isméllése.

Mi által követtek el bűnt ősszüleink?

Az első bűnt tehát az első emberek követték el!
A jó Isten megbüntette Ádámot és Évát... és az ő
bűnükért minden embert, úgyhogy az ő bűnük minden
emberre átszállt és mindenki ezzel a bűnnel jön a világra.
Milyen kárt okozott mindnyájunknak Ádám és Éva
bűnel - Tehát annak a kis pólyásbabának, aki ma szüle
tett, még beszélni sem tud, máris fekete a lelke! Mitől?
Ádámnak és Évának a bűnétől, máskép úgy mondjuk:
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az eredeti bűntől. Felírom, nehogyelfelejtsétek . .. Ho
gyan ártott ősszüleink bűne mindnyájunknak? Mondjuk
egyűtt: Hogy a bűn és a büntetés minden emberre át
szállt és mindenki ezzel a bűnnel jön a világra. - Még
egyszer. " MégegyszerI ...

Mi által követtek el bűnt ősszüleink? Felrajzolok
tehát egy gyümölcsöt, mondjuk egy almát... ez jelenti
az eredeti bűnt! Hogyan ártott ősszüleink bűne mínd
annyíunknaki Hogyan nevezzük azt a bűnt, amely mín
den emberre átszáll? Rád is szállt az eredeti bűn? Lel
keden van-e még? ... Mit gondoltok? ... Rajta lenne, ha
az Úr Jézus az ő jóságos szeretetében nem parancsolja
az apostoloknak, hogy kereszteljék meg az embereket,
hogy megszabaduljanak az eredeti bűntől. - Meg vagy
keresztelve? Tehát lelkeden van-e az eredeti bűn? Nincs,
a keresztség szentsége lemosta. - Amikor a kereszt
marnád elvitt megkeresztelni, a templomba egy fekete
lelkű gyereket vitt és egy ragyogóan tiszta angyalkát
hozott vissza I

Vannak, akik nincsenek megkeresztelve... Kik
ezek, tudjátok-e?.. Kitalálják: a zsidók. Jól van, de
vannak mások is... A zsidók legalább azt tudják és
hiszik, hogy egy Isten van, de azok... a másikak még
messzebb vannak a jó Istentől nem tudják, hogy van,
nem is hallottak róla soha Kik ezek? .. Lám, még
ezt is kitaláltátok! A pogányok... Emlékeztek, tavaly
többször meséltem nektek a pogány gyerekekről... s ti
meg is szerettétek őket, nekik gyüjtitek még most is az
"ezüstpapírt", - de ezentúl necsak "ezüstpapír"-gyüj
téssel mutassátok meg szereteteteket, hanem avval is,
hogy imádkoztok azért, hogy minél több pogány meg
térjen, megkeresztelkedjék, az eredeti bűntől megszeba
duljonJ

Azonban arról se feledkezzetek meg, hogy meg
köszönjétek a jó Istennek, hogy a ti lelketeket fehérre
mosta a keresztség szentségében!

Amit most kérdezek tőletek, arra mindenki csak ma
gában feleljen! Vajjon most is oly fehér a lelketek, mint
keresztelés után? Látom, némelyitek rázza a fejét! Miért?
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- Bizonyosan, mert azóta sokszor voltatok rosszak, szó
fogadatlanok, engedetlenek, csúfolódók, irigyek, hazu
gok ... és ez mind bűn. - S a bűn befeketiti a lelket!

Mondjatok néhány bűnt!... Mondogatják: Hazug
ság. Pénteken húsevés. Misemulasztás. Engedetlenség.
Lopás. Torkosság... Vajjon egyforma nagyok ezen
bűnök? ... No várjatok, segitekl

Ismertem egy kisfiút. - Ez a kisfiú sokat játszott az
utcán és itt a rossz emberektől csúnya, káromkodó szava
kat hallott. - Nem értette egészen, hogy azok mit monda
nak, hogy káromlásukkal a jó Istent szidják - utánuk
mondta, beszédje közben gyakran használta a káromko
dásokat. - Egyszer megkérdeztem tőle: Kisfiam, szereted
a jó Istent, Jézuskát? - Felragyogott a szeme és azt
mondta: Ú, nagyon szeretem a Jézuskát! - Miért szidod
hát, fiacskám, ha szeretedt Azok a szavak, melyeket az
előbb is kimondtál, nagyon fájnak a jó Istennek, megbán
tod Öt a káromkodással, bűnt követsz el! _. A kisfiú
megígérte, hogy ezentúl nem káromkodik, mert már tudja,
hogy az nagy bűn.

Egy másikat is mondok: Egy harmadikos fiú vasár
nap a templombamenet találkozott a legjobb barátjával.
1gen örültek egymásnak, beszélgettek mindenféléről. 
Egyszercsak azt mondja a barátja: ugyan ne menj a
szentmísére, gyere inkább labdázni! A fiúnak eszébe
jutott, jaj - mekkora bűn lenne, ha megtenném, hisz
tanultuk is már, mily nagyon megbántja az Istent, aki
elmulasztja a vasárnapi misét! Kis ideig gondolkozott:
Hová menjen hát? - Tudta, hogy ha hallgat a barátjára,
vétkezik, - és ő mégis templom helyett a játszótérre
ment - tehát akart vétkezni.

Melyik gyermek követett el nagyobb bűnt? . .. Me
lyik bűnt bocsátja meg könnyebben az Isten? Természe
tesen a kisebbet! Azért ezt másképen bocsánatos bűnnek
nevezzük. - Az akarattal elkövetett nagy bűnök meg
gyilkolják a lelkünket. Halott lesz az ilyen vétek után
a lelkünk, nem juthat a mennyországba ... Azért a nagy
bűnöket máskép halálos bűnöknek nevezzük. Isten óvjon,
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gyermekeim, attól, hogy akarva, nagy dologban bántsá
tok meg a jóságos Istent, hogy halálos bűnt kövessetek el!

BegyakorJás: Mi végett vagyunk. a világon? Ki nem
juthat a mennyországba? Ki követ el halálos bűnt? Ki
követ el bocsánatos bűnt? Ki követte el az első bűnt?
Mi által követtek el bűnt ősszüleink? Hogyan ártott ős
szüleink bűne mindnyájunknak? Hogyan nevezzük azt a
bűnt, amely minden emberre átszáll? Még mondok vala
mit! Volt egy valaki - egyetlenegy az emberek közül,
akire nem szállt az eredeti bűn! Ki lehetett ez? (Rend
szerint azt mondják: Jézuska.) Nem a Jézuska, nem figyel
tél szépen, - mert azt mondtam, az emberek közül. ....;...
A Jézuska nemcsak ember, hanem Isten is volt! Ö Isten
ember .. , Hát ki lehetett a legszentebb az emberek kö-
zül? Annyit elárulok, hogy nagyon közel áll a Jézus-
kához O az édesanyja ... Kire nem szállott tehát az
eredeti bűn? A Boldogságos Szűz Máriára! - Ezért imád
kozunk igy hozzá: Oh, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,
könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Most október van, Szűz Mária hónapja, a templo
mokba rózsafűzérájtatosságramennek azok, akik Szűz
Máriát szeretik, mi pedig ezt a fohászt fogjuk ebben a
hónapban Szűz Mária tiszteletére elmondani. - Hogy is
van? Mondjnk együtt!

Kire nem szállott az eredeti bűn? Hogyan imádko
zunk ezért a Boldogságos Szűzhöz? (Együtt! ...)

Most pedig jelöljük ki a leckét! A 15. oldalon a 24.,
25. kérdés, a 16. oldalon a 31. és a 18. oldalon a 32. kérdés.

9. ORA.

IsteD megb6Dteti ósszGleiDket és megigéri a MegTált6t.

Ismétlés: Az elsó emberpárr61, a búnról és az eredeti bűnről.

Ádám és Éva megszegték az Isten tilalmát, ettek a
tiltott fa gyümölcséből, hittek az ördög hazug szavá
nak. .. Elkövették a bűnt - igen szégyelték magukat
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és nagyon féltek a jó Istentől. - Az Isten, mint szokott,
lejött hozzájuk a mennyből. Máskor Ádám és Éva szere
tettel mentek eléje, most e helyett remegve elbújtak. 
Lehet-e az Isten elől elbújni? - Miért? .. Mit tud az
Isten? A jó Isten látta Adárnot és Évát akkor is, mikor
elkövették a bűnt, látta most is őket a búvóhelyükön ...
és hangos szóval maga elé parancsolta őket, - aztán szí
gorúan szólt hozzájuk: Ugye ettetek a tiltott fáról? Ádám
reszketve szólt, - szerette volna Évára tolni az egész
bűnt: "Éva adott nekem a fáról és ettem." - Éva men
tegetődzve a kígyóra akarta fogni a bűnt, azért ezt
mondta: "A kígyó csalt meg engem és én ettem!" Hiába
mentegetődztek, a jó Isten tudta, hogy mindhárman kö
vették el a bűnt, tehát mindhármat megbüntette. - Elő
ször a kígyónak szólt: "Amiért ezt tetted, légy átkozott
a föld minden állata közöttl"

Ezóta olyan útálatos állat a kígyó, ezért nem szereti
senki!

Mit csinált Ádám és Éva a bún elkövetése után? Miért
bújtak el? Lehet az Isten elől elbújni? Mit tud az Isten?
Kinek mérte ki először a jó Isten a büntetést? Mit mon
dott a kígyónak? Mondjuk el együtt I Az Úr először a
csábító kígyót átkozta meg e szavakkal: "Mivel ezt tet
ted, légy átkozott a föld minden állata között." Még
egyszerI ... Mégegyszer! ...

Ezután vajjon ki kapta meg a büntetését ... Éva. 
Neki ezt mondta az Úr Isten: "Legyen sok bajod gyerme
keiddel és légy férjednek hatalma alatti"

Mit mondott az Isten Évának? ... Mondjuk el ezt is
együtt! . .. MégegyszerI ...

Most pedig Ádámhoz szólott az Isten: "Megátkozom
a földet miattad. Arcod verejtékével eszed a kenyeredet,
míg visszatérsz a földbe, amelyből vettelek, mert por vagy
és porrá leszesz!" -.Ez annyit jelent, hogy ezentúl csak
nehéz munkával lehet majd megmívelni a földet, hogy
teremjen, mind Ádámnak, mind fiainak és utódainak. 
Másszóval: "Ez a nehéz munka legyen a büntetés egész
addig, míg meg nem haltok." Mit mondott az Isten Ádám
nak? Mondjuk együtt I Mégegyszer! ... Mégegyszeri ...
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Azonban a büntetés még nem volt teljes ...
még hozzájárult valami ... a jó Isten kikergette Adárnot
és Évát a paradicsomból... és... kiket állított a kert
ajtajához? De nemcsak a paradicsom-kert ajtaja záródott
be előttük, hanem? .. Jól mondjátok, a mennyország
ajtaja is! ...

Mit csináltak ősszüleink a bűn elkövetése után? Mit
tud az Isten? Mi jár a bűnért? Hogyan büntette meg Isten
őket? Kihez szólott az Isten először? Mit mondott a kígyó
nak? Mit szólt Évának? Milyen büntetést kapott Ádám?
Mi történt ezután? ... Ki tudná kérdések nélkül elmon
dani, hogy hogyan büntette meg Isten ősszüleinket?...

Nézzük meg a Biblia 17. oldalán lévő képet! Mit
látunk rajta?.. A tiltott fát ... a kígyót... Adárnot.
Évát ... az angyalt a tüzes karddal... amint kikergeti
őket a paradicsom-kertből ...

Megérdemelte Adám és Éva ezt a büntetést? Miért?
Mert rosszak voltak. Az Isten nagyon-nagyon, végtelenül
igazságos, azért éppen úgy büntette meg őket a rossza
ságukért, mint .ahogy megjutalmazta volna őket, ha jók
maradnakI - Mit tesz Isten a jókkul? Mit a rosszakkal?
Hogyan büntet az Isten? Csak úgy, amint megérdemlik.
Hogyan jutalmaz? Csak úgy. ahogy megérdemlik. - Ezt
máskép úgy mondjuk, hogy igazságosan. - Miért mond
juk a jó Istenről, hogy igazságos? ..

Pillantsunk mégegyszer a képre! Hogyan megy ki
Ádám és Éva a paradicsom-kertből?.. Szomorúan,
sírva ... Sajnálják, bánják már, hogy elkövették a bűnt,
amely ennyi rosszat hozott rájuk ... De már későI ...

Azaz: mégsem egészen késő! A jó Isten látja nagy
szomorúságukat, bánatukat, megkönyörül rajtuk. - Mert
amilyen igazságos az Isten, éppen olyan irgalmas, jósá
gos is. - Irgalmas jóságában megvigasztalja a két bűnös
embert és megígéri, hogy majd egyszer mégis kinyílik
a mennyország az emberek számára! ... Kinyílik majd
a mennyország ... de csak többezer év mulva Majd,
ha az Isten Fia, az Úr Jézus leszáll a földre emberré
lesz ... és kereszthalálával megnyitja azt ... az emberek
számára!
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Mi már tudjuk, hogya jó Isten teljesítette ígéretét ...
Elküldte szent Fiát, az Úr Jézust ... aki megváltotta az
embereket. .. Azért hogy hívjuk másképen az Úr
Jézust? ... Mert megváltotta az embereket. - Megváltó
nak. - Máskép is nevezzük, mert ő az Isten Fia. . . Ho
gyan? ... Fiú-Istennek. - Mi történt volna az emberek
kel, ha Isten meg nem könyörül rajtuk, nem küldi el a
Megváltót? ... Bizony, soha, senki sem juthatott volna a
mennyországba! Mennyire szeret tninket az Isten, milyen
jó hozzánk, mennyi jót tesz nekünk! Hogyan szeret min
ket az Isten? Mondjuk együtt: Az Isten nagyon szeret
minket. cl mindíg csak jót akar és jót tesz velünk. 
Mégegyszer! ... Mégegyszer! ... Nekünk is nagyon kell
Öt szeretnünk, mindennél, mindenkinél jobban, mert Nála
senki sem jobb, senki sem szeretetreméltóbb. Tudjátok,
hogyan szoktuk megmondani a jó Istennek, hogy nagyon
nagyon, mindennél jobban szerétjük Öt? Szeretnétek
tudni? Akkor álljatok fel, - én előre mondom, ti pedig
utánam: Istenem, mindenekfölött szeretlek Téged, mert
végtelenül jó és szeretetreméltó vagy!

Bizonyosan tetszett a jó Istennek, hogy ilyen szépen,
ájtatosan mondtátok! De most ki tudná megmondani, míről
tanultunk ma?

BegyakorJás: Hogyan büntette meg Isten ősszülein
ket? Mit tud az Isten? Mit tesz Isten a jókkal, mit a rosz
szakkal? Mit mondunk ezért az Istenről? De amilyen igaz
ságos az Isten, éppen olyan ... Ki mondja meg? ... Mivel
mutatta meg Isten jóságát, szeretetét az emberek iránt?
Mi a Megváltó neve? Hogyan szeret minket az Isten?
Mi történt volna az emberekkel, ha Isten nem könyörül
rajtuk? Meddig kellett az embereknek a Megváltóra
várni?

Leckét adok! Nyissátok ki a könyvet a 15. lapon, for
dítsatok a 16.-ra és a 17.-re! Olvassátok el otthon sokszor
- a nagy betüket! Most még egyet kérdezek. Mit ígért
meg Isten ősszüleinknek?.. Mi által váltotta meg az
Úr Jézus az embereket? Hogy nevezik az Úr Jézust más
képen? ..

A hat főigazságbólmár kettőt tudtok, ma már a har-
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madikról is beszélgettünk, lássuk, hogyan van a könyv
ben leírva. - Olvassuk! ... Mondjuk most könyv nélkül!
- Mégegyszer!... A negyedik főigazság is nagyon
könnyűI Mielőtt elolvasnánk, mondd meg nekem ... mit
tesz Isten a jókkal, mit a rosszakkal? ... Látom, nemcsak
te tudod, hanem mindegyik, még tavalyról ... ugye? Tehát
olvassuk! . .. Mondjuk el könyv nélkül. Ha ezt a két
mondatot is hozzávesszük, hány főigazságot tudunk? ...
Jövő óra elején tehát már négyet fogunk elmondani!

10. ORA.

Káin és Abel.

Ismétlés az első emberekről.

Mondd el, fiacskám, a tízparancsolatot! Hogyan
szól az ötödik? ... Kiről mondjuk, hogy öl? Aki meg-
gyilkolja a másikat ... Rövid ez a parancs, csak két szó
ból áll, de szigorú! - Aki nem tartja meg, az vétkezik,
szörnyű nagy bűnt követ el ... Ki volt az első, aki ez
ellen a parancs ellen vétkezett?.. . .. Te már tudod?
Honnan? Nézegetted a Biblia képeit... Jól van. De
hogyan ölte meg Káin Ábelt ... ezt fogjuk ma meg
tanulni!

Káin és Ábel, Ádámnak és Évának legidősebb fiai
voltak. Ahogy felnőttek, segítettek szü1eiknek. Káin a
földet mívelte: szántott, vetett, aratott... Ábel pedig a
bárányokat legeltette... pásztor volt. - A két testvér
nem volt egyforma: az egyik rossz volt, a másik jó. 
Melyik volt a rossz? Melyik a jó? Mind Ábel, mind Káin
szorgalmasan dolgozott és munkájuknak lett is ered
ménye. - Mikor Káin betakarította a gabonát, leszedte
a gyümölcsöt, behordta a burgonyát stb., látta, hogy
csűre, kamrája tele-tele van. - Ábelnek is gyarapodott
a nyája, mindíg több és több lett a báránykája.

Tudták ők mindketten nagyon jól, hogy mindezt
nemcsak a saját munkájuknak köszönhetik, hanem a jó
Isten segítségének is, azért meg akarták köszönni a jó

26



Isten nagy jóságát, s úgy gondolták, hogy illenék adni
valamit a jó Istennek abból, amit nekik adott. - De
hogyan tegyék ezt?.. Hogyan adjanak agabonából,
gYÜIDölcsből, bárányokból az Istennek? Kitalálták ezt isi
A rnezőn kövekből oltárt építettek (rajzolom) és úgy
gondolták, hogy amit a jó Istennek adnának, erre teszik,
és hogy semmi hasznuk ne lehessen belőle - elégetik.
- Nekiláttak tehát, hogy az ajándékot kikeressék a jó
Isten számára ... Ábel kikereste a legeslegszebb bárány
káját, amelynek a legselymesebb volt a szőre, amelyet
ó is a legjobban szeretett. - A jó Istennek csak a leg
szebbet és a legjobbat adhatja ajándékbal Ha a jó Isten
nek adunk ajándékot, azt másszóval áldozatnak mondjuk.
- Tehát Ábel egy bárányt tett az oltárra áldozatul (raj
zolom).

Vajjon mit hozott Káin áldozatul, ajándékul az Isten
nek? Mije volt?.. Gabonája, gyümölcse... Hozott is
ezekből, de milyet! A szépből sajnált a jó Istennek adni,
tehát a csúnyából, - ami már neki nem kellett, tett az
oltárra. (Rajzolom.)

Meggyujtották az áldozatot, letérdelve kérték a jó
Istent, fogadja el tőlük ezt az ajándékot köszönetűl jó
ságáért.

Kinek adunk ajándékot, ha áldozatot mutatunk be?
Mikor áldozat az ajándék? Ha olyat adunk, amit mi ma- _
gunk is nagyon szerétünk. Mit jelent tehát áldozatot be
mutatni? Mondjuk együtt: Aldozatot bemutatni annyit
jelent, mint olyan valamit odaadni a jó Istennek, amit mi
magunk is a legjobban szeretünk. - Mégegyszer! ...

Ha Ábel helyében te mutatnál be áldozatot, mit adnál
a jó Istennek? ... Mit szetetsz a legjobban? ... Mit jelent
áldozatot bemutatni? ... Ki mutatott be áldozatot? Kinek
a fiai voltak Káin és Ábel? Mi volt a foglalkozása az
egyiknek, mi a másiknak? Mit mutatott be Ábel? Mit
mutatott be Káin?

Az égő áldozat mellett imádkozott a két testvér ...
de nem egyformán! A jó Ábel ájtatosan, a rossz Káin
üres szívvel, hit nélkül. - Vajjon melyik ajándéka, áldo
zata volt kedvesebb az Úr Isten előtt? Természetes, hogy



Abelé, - ezt meg is mutatta a jó Isten avval, hogy Ábel
áldozatára tekintett, engedte, hogy miként az ájtatos
imádság, úgy az áldozat füstje is elébe szálljon. .. fel
felé. .. (rajzolom) a mennyországba. - Káin üresszívű
imádságára, áldozatára nem is tekintett... a füst nem
szállt felfelé! . .. (Rajzolom.)

Káin ezért irígy lett öccsére, Ábelre. - A jó
Isten látta Káin szívének rossz indulatát s hogy ez a bűn
még nagyobbra ne vigye, megintette, mondván: Miért
haragszol, Káin? Ha jót teszel, jutalmat nyersz, ha pedig
rosszat, mindjárt elér a büntetés. Győzd le tehát a rossz
indulatot!

Mit kellett volna Káinnak csinálni? A helyett, hogy
tovább irígykedik, inkább utánoznia kellett volna Ábelt,
hogy ő is az Isten kedves gyermeke legyen! - Azonban
Káin nem törődött a jó Isten intésével - egyszer kihívta
Ábelt a mezőre. A jó Ábel vele ment. Itt Káin rátámadt
és agyonütötte őt.

Nyissuk ki a könyvet, nézzük meg a képet! Itt is
láthatjuk a két oltárt. Melyik Ábelé? Melyik Káiné?
Miről ismeritek meg? Miért irigykedett Káin? Hogyan
intette meg az Isten Káint? Hallgatott-e Káin az Úr sza
vára? Mit csinál tehát? Hányadik parancs ellen vétkezett
Káin?

Mit tanultunk a mult órán: Mi jár a bűnért? ..
Hogyan büntet az Isten? Miért büntet az Isten úgy, ahogy
megérdemeljük? Mert ő végtelenül igazságos. - Vajjon
Káin is megkapta a neki járó büntetést? Persze! Az Úr
Isten leszólt hozzá és megkérdezte: Mit tettél, Káin?
Ocséd vérének szava kiáltott hozzám a földről. - Amiért
ezt tetted, légy átkozott és bujdosó egész életedre!

Melyik bűn vitte Káint erre az égbekiáltó bűnre? ...
No, gondolkozzatok csak! Miért intette meg Isten
Káint? ... Mert irigy voltl - Lám ezzel a kisebbik bűn
nel vitte az ördög Káint a nagy, az égbekiáltó bűnre!

Hányszor vagyunk mi is szomorúak, ha a társunkat
megdicsérik vagy megjutalmazzák, minket pedig nem? ...
Hányszor örülünk, hogy csak mi tudtunk felelni, a többi
ötöst kapott, sőt talán be is zárták? Ezért még ki is csú-
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foljuk! Ez mind irígység - és ez nem szép, ez nem is
tetszik a jó Istennek! Ha nem is int meg bennünket külön
a jó Isten, mint Káint, megintett egyszer, sőt parancsolt
így: Szeresd felebarátodat úgy, mint saját magadat! Melyik
parancsolat ez? Aki ezt megtartja, az örül a másikkal,
ha azt valami öröm éri és szomorkodik, ha a felebarátját
valami bánat éri és iparkodik segíteni rajta. - Ugye, ti
így tesztek ezentúl?

Begyakorlás: Káin és Abel történetének elmondása
először kérdésekre, majd saját szavaikkal - kiemelve
a kérdés: Mit tesz áldozatot bemutatni?

II. ORA.

Az eddig tanultak isméllése.

Káin és Abel történetéhez érve: Hogyan mutatta be
Káin és hogyan Abel az áldozatot? Melyik volt kedvesebb
a jó Isten előtt? ... Miért Abelé? . " Mert a jó Istennek
az ájtatos imában nagy öröme telik. Mi is ha azt akarjuk,
hogy kedves legyen imádságunk a jó Isten előtt, hogyan
imádkozzunk? ... Hogyan kell ájtatosan imádkozni? ..
A külsőn is meglátszik az ájtatos ima! Aki nézeget ima
közben, vagy az ujjával játszik, vagy egyik lábáról a
másikra áll, folyton váltogatva... arról látom, tudom,
hogy az nem imádkozik ájtatosan. - Van ilyen gyerek
ebben az osztályban is! A nevüket nem mondom meg, de
ha látom őket, mindig szomorú vagyok!

Szerencse, hogy vannak itt olyanok is, akik a jó
Abelhez hasonló ájtatossággal imádkoznak... mit csi
nálnak ezek? Először is "vigyázz!"-ban állnak, ujjaikat
szorosan egymásmellé téve teszik össze a kezüket, sze
müket lesütik s csak a jó Istenre, az Úr Jézusra vagy
Szűz Máriára gondolnak imádság közben. - Hogyne
lenne kedves az ilyen ájtatos imádság a jó Isten előtt!

Begyakorlás: Mit csinálunk, amikor imádkozunk?
Mikor kedves imádségunk Isten előtt? - Mondjuk
együtt: Imádságunk akkor kedves Isten előlt, ha ájtato-
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san imádkozunk. - Mondd el egyedül! ... Te isI ... Te
isI ... Ezentúl minden ima előtt gondoljatok a jó Ábelre
és hozzá hasonló ájtatossággal imádkozzatokI - Most
is meglátom, óra után kinek az imádsága lesz a legked
vesebb a jó Isten előtt ... Nos, kié? .. Azé, aki a leg
ájtatosabban imádkozik!

12. ORA.

A vfzözöo. a)

Ismétlés: Káin és Ábel története.

Mikor az Isten Ádámot és Évát megteremtette, hány
ember volt a földön? .. Kettő. De éppen a mult órán
hallottátok, hogy ősszüleinknek sok gyermekük volt ...
Hány ember volt akkor a földön? Már több ... Később
Ádám és Éva gyerekeinek is lettek gyerekei és ezeknek
is voltak gyermekeik. .. egyszerre csak sok ember volt
a földön. Mikor még kevesen voltak, csak az ősszülők
és gyerekeik - már ezek között is akadt egy rossz 
kicsoda? ... Káin. - Most, hogy sokan lettek az embe
rek, a rosszak is nagyon megszaporodtak. - Napról
napra mindíg többen és többen bántották meg a jó Istent,
vétkeztek. - Mit tesz Isten a rosszakkal? Hogyan bün
teti meg őket? Ahogy megérdemlik, mert Ö végtelenül
igazságos. Mikor arról tanultunk, hogy az Isten meg
ígérte a Megváltót, beszéltünk arról is, hogy az Isten
hogyan szeret minket ... Ki mondja meg? ... .Szerette az
akkori bűnös embereket is és nem akarta rosszaságukért
mindjárt megbüntetni, időt engedett nekik, várt, hogy
még megjavulhassanak, hogy megbocsáthasson nekik.

Megérdemelték ezek az emberek, hogy az Isten ilyen
türelmes volt hozzájuk? Bizony nem. De az Isten csak
várt ... Ö nem büntet azonnal! Miért nem büntet az Isten
azonnal? Mert Ö végtelenül türelmes. Mikor büntet az
Isten? Mondjuk együtt! Isten nem büntet mindíg azonnal,
hanem gyakran sokáig vár, hogy a bűnös megtérjen,
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vagyis megjavuljon. - Mondjuk mégegyszer I . .. Még
egyszer! ... Mondd el egyedül! ... Te is! ...

Miért oly türelmes a jó Isten. tudjátok-e? Figyelje
tek, megmondom: mert Ű nagyon szívesen megbocsát
annak, aki meg akar javulni. - Azért mondjuk az Isten
ről, hogy végtelenül irgalmas. Miért mondjuk az Istenről,
hogy végtelenül irgalmas?.. Hogyan bánik Isten a
megtérő bűnössel? Mondjuk együtt: Isten a megtérő
bűnősnek szívesen megbocsát, Isten végtelenül irgalmas.
- Mégegyszer! ... Mégegyszer! ...

Letelt a jó Istentől adott. a megtérésre szánt idő 
és az emberek a helyett. hogy megjavultak volna - még
rosszabbak lettek. - Ezért Isten elhatározta, hogy viz
által elpusztítja az embereket. - Mert az Isten nemcsak
végtelenül igazságos, végtelenül jó, végtelenűl irgalmas
és végtelenül türelmes, de végtelenűl szent is és ezért
csak a jót szereti, a rosszat pedig útálja.

Mit szeret és mit útál az Isten? Ezért mit mondunk
róla? Mondjuk el egyiitt! Isten csak a jót szeteti, a rosszat
pedig útálja, Isten végtelenül szent. Mégegyszer! ... Még
egyszeri ...

Most már a jó Istennek több tulajdonságáról beszél
tünk, tehát ha egy kicsit összeszeditek az eszeteket.
tudtok a következő kérdésre felelni: Milyen az Isten? ...
Jó ... Jól van, mert ily szépen kitaláltad, felírom a táb
lára. - Hát még ki tud mást mondani a jó Istenről? ..
Igazságos Jól van. ezt is felírom ... - Még mondjatok
valamit! Szent ... irgalmas ... türelmes ...

Még mondhatunk valamit a jó Istenről, azért, mert
rnindent tud ... Mit?

Még valamit mondhatunk Róla. mert mindent meg
tehet, amit csak akar ... Mit?

Tábla: Isten
jó
igazságos
szent
irgalmas
türelmes
mindentudó
mindenható.

31



Most aztán figyeljetekl Aki mindíg ide figyel, az tud
felelni a kérdésemre és sajátkezűleg írhatja be magának
ide a noteszba az egyest! Rajta hát: Miért mondjuk az
Istenről, hogy jó? Miért mondhatjuk, hogy igazságos? ...
szent? ... irgalmas? ... türelmes? ... mindentudó? ... rnín
denható? ... Nem mindenkinek sikerült, azért próbáljuk
mégegyszerI (Kétszer, háromszor megismételjük.)

Milyenek voltak a megsokasodott emberek? Mire
adott az Isten időt nekik? Miért tette ezt? Megjavultak-e
az emberek? Ezért mit határozott az Isten?

Azt mondtuk az előbb, hogy az Isten végtelenűl

igazságos. - Miért mondjuk ezt róla? ... A rosszak közott
élt a földön néhány jámbor, istenfélő ember: Noé és
családja. - (Felírom a táblára.) A jó Isten meg akarta
menteni őket a büntetéstől, az elpusztulástól, azért meg
parancsolta Noénak, hogy építsen fából egy nagyon
nagy bárkát (= hajót), akkorát, hogy necsak ő és családja,
de minden állatból egypár kényelmesen elférjen benne.

Akadt-e néhány jó ember mégis a földön? Kik
voltak azok? ... Mit parancsolt az Isten Noénak? Miért
kellett oly nagy bárka?

Noé elkezdett építeni. Fúrt, faragott, fűrészelt,
gyalult egész nap... 100 évig... Az emberek ki
váncsiskodva nézték a készülő roppant nagy bárkát és
Noé minden alkalommal intette őket, hogy javuljanak
meg, de az emberek nem hallgattak rá.

Végre 100 év mulva elkészült a bárka s Noé háza
népével beszállott ... az állatok is megindultak a bárka
felé, szépen párosával mindenfajta állat: oroszlán ... teve
... elefánt ... gólya s másféle madarak (rajzolom).

Hány évig dolgozott Noé a bárkán? Mit csinált a
bárka építése közben? Hallgattak rá az emberek? Mit
csinált Noé, amint a bárka elkészült?

BegyakorJás: A történet visszakérdezése a fenti kér
désekkel, majd saját szavaikkal való elmondása.

Közben kidomborítva a következő kérdéseket: Mit
szeret és mit útál az Isten? Mikor büntet az Isten? Hogyan
bánik Isten a megtérő bűnössel?

Feladom a leckét! Nyissátok ki a könyvet a 21. olda-
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lonl A vízözön történetéből 2. szakasz. Nem kell szóról
szóra megtanulni, elég, ha saját szavaitokkal elmesélitek.
Még a 22. oldalon is lesz lecke: a 41. és a 43. kérdés.

Ha szépen lerajzoljátok azt, ami a táblán van, jól az
eszetekben marad mindaz, amit elmondtam, akkor nem
kell sokat tanulni.

13. ORA.

A VizÖZÖD. b)

Ismétlés: KAin és Ábel története és az előző óra anyaga.

Amint Noé elhelyezkedett a bárkában, egyszerre
csak megeredt az eső, 40 nap és 40 éjjel szünet nélkül
csak úgy ömlött. - A folyók megáradtak, kiöntöt
tek, az egész földet elöntötték... A víz mindíg na
gyobb lett ... már a házak tetejét is elérte... az em
berek. a magas hegyekre menekültek ... sírtak, jajveszé
keltek ... de a víz még itt is elérte őket ... belefúltak ...
meghaltak ... Noénak a bárkában semmi baja sem tör
tént.

A könyvünkben van egy ilyen kép, megnézheti
tek. .. Látjátok a hegyre menekülteket? Milyen nagy
már a víz ... s hogy esik az esőI De itt az egyik sarok
ban látni a bárkát. Milyen nyugodtan úszik a vizenI

Mi történt azután, hogy Noé beleszállott a bárkába?
Meddig esett? Milyen nagy lett a víz? Mi történt az em
berekkel és az állatokkal? ... Mi történt a bárkával?

De lássuk csak tovább! Elmúlt a 40 nap, elállt az
eső. - Noé kinézett a bárkából ... Semmit sem láthatott,
mindent elöntött a vízI Olyan volt az egész föld, mint
egy óriási tenger, melynek nincsenek partjai ... A bárka
tehát tovább úszott... egy hegy tetején (lerajzolom)
egyszerre csak megakadt. Noé észrevette, hogy a víz
kevesebb lesz, apadni kezd, szerette volna tudni, mi van
a bárkán kívül... azért kieresztett egy hollót. Láttatok
már ilyen madarat, legalább képen? Egy fekete, nagy
madár, amely a dögtesteket is megeszi. - Egy ilyen holló
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repült tehát ki a bárkából ... és nem jött vissza, mert
bőséges táplálékot talált a vizen úszó dögtestekből. 
Nemsokára egy galambot engedett ki Noé, mert úgy gon
dolta, hogyha nem száraz még a föld, a galamb nagyon
hamar visszajön, mert nincs ahol megpihenjen. - Igy
is lett, a galamb fáradtan érkezett vissza. - Mit tudott
ebből Noé?.. Pár nap mulva, megint csak kieresztett
egy galambot ... és várt. Este lett, mikor a galamb vissza
érkezett, de nem üresen! ... A szájában egy zöld olajfa
ágat hozott (rajzolom) ... Mit tudott meg ebből Noé? ...

Mikor pedig a föld teljesen felszáradt, Noé kiszál
lott a bárkából, oltárt épített (rajzolom) és áldozatot mu
tatott be az Istennek. Igy köszönte (= hálálta) meg Noé
a jó Istennek, hogy 1::1 és családját a vízözönből ki
mentette.

A jó Isten szívesen vette Noé áldozatát és megígérte,
hogy többé nem lesz vízözön, s ezt az ígéretét az égre
írta, a szép szivárvány jelében (lerajzolom). Ki látott
már szivárványt? Ha ezentúl látni fogsz, mi jut majd az
eszedbe? Kinek ígérte meg az Isten, hogy nem lesz többé
vízözön? Mit mutatott be Noé az Istennek, amint kiszál
lott a bárkából? Mit tesz áldozatot bemutatni? Ki mutatott
be áldozatot az Istennek még Noé előtt? ...

BegyakorJás: A most közölt résznek a fenti kérdé
sekre való visszakérdezése, majd az egész történetnek
saját szavaikkal való elmondása.

14. ORA.

lsten kíválaszt;a Ábrahámot.

Ismétlés: Káin és Ábel - és a vizözön története.

A vízözön után az emberek újra megsokasodtak, de
még rosszabbak lettek, mint a vízözön előtt voltak. 
Az egy igaz Isten helyett a napot, holdat, csillagokat
imádták. .. Ezekhez könyörögtek, ezektől kértek, ezek
nek köszönték. amit az egy igaz Istentől kaptak. - EI
vakultságuk annyira ment, hogy nemcsak az Isten által
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teremtett dolgokat imádtak, hanem ők faragtak maguk
nak mindenféle alakokat kőből, fából, - és ezeket is
imádták. Azt mondták: Ezek a mi isteneinkl - Ezeket
a maguk által készített alakokat máskép bálványoknak
mondjuk, s akik ezeket imádják. .. bálványimádóknak.

Milyenek voltak a vízözön utáni emberek? Mit
imádtak az igaz Isten helyett? Hogy hívjuk azokat az
embereket, akik teremtett dolgokat imádnak? . .. Ezek
pogányok. - Hallottátok már, hogy mit csinálnak ezek?
Egyet elmondok, ha figyeltek... A régi egyiptomiak
például egy fekete bikát imádtak, amelynek homlokán
egy fehér háromszög volt. - Épp olyan állat volt, mint
a többi bika, csak a színe volt a többitől elütő, - ezért
imádták. Hallgassátok csak, mit csináltak vele. Drága
ságokkal, arannyal, szőnyeggel díszített házat adtak neki
lakásul, a legdrágább ételeket adták neki enni, csak a
bálványpapok lehettek a közelében, ezek szolgálták ki,
ezek fürösztötték, sőt illatos kenőccsel kenegették! 
Ha pedig kiadta a páráját, bebalzsamozták, gyönyörű
koporsóba tették, nagy sírás között eltemették és addig
gyászolták, míg egy hasonló fekete bikát nem találtak.

De ne gondoljátok, gyerekek, hogy csak régen vol
tak bálványimádó pogányok ... Sajnos, még ma is van
nak ... Ezekhez mennek azok a hős papok és apácák taní
tani, hogy ők is megismerjék és szeressék a jó Istent!
Imádkozzatok, gyerekek, gyakran azért, hogy minél több
pogány tanulja megismerni az egy igaz Istent!

De térjünk vissza a vízözön után élő emberekhez!
Milyenek voltak ezek? Szerette-e öket az Isten? De mint
ahogya vízözön előtt is akadt egy jó, jámbor ember a
rosszak között, úgy most, a vízözön után is volt egy, aki
tudta, hogy az, amit az ember maga csinál, farag, nem
lehet Isten; sőt, hogya nap, a hold és a csillagok sem
lehetnek azok, mert azok sem lettek maguktól, azokat
is kellett valakinek teremteni, csinálni ... s ez a valaki ...
az egy igaz Isten, akit nem láthatunk, mert lélek, de akire
mindíg kell gondolnunk, még ha csak egy füszálat is
látunk ... mert az sem lehet magától ... azt is Ö terem
tette. - Kell, hogy ennek a jámbor, az egy igaz Istenben
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hívő embernek is megtanuljuk a nevét... Igy hívták:
(felírom) Ábrahám.

Ki volt Ábrahám?.. Egy jó és istenfélő férfi.
Mondjuk együtt: Ábrahám egy jó és istenfélő férfi volt.
Mégegyszer! Kik között élt Ábrahám? .. Kikről mond
juk, hogy pogányok? .. Miért vagyunk a világon?

Ábrahám tudta, hogy ő is azért él, hogy szolgáljon
az Istennek ... hogy imádja Öt, mint ahogyan azt az Úr
Isten meg is parancsolja. - Vajjon melyik parancsolatban
parancsolja meg Isten, hogy Öt imádjuk és neki szelgél
junk? ... Ki találja ki? ... Jól van, az első parancsolattal.
Hogy is szól az első parancsolat? ... Mit parancsol evvel
az Isten? Vigyázz! Ne hamarkodd el a dolgot! Aki nem
is hiszi, hogy van Isten, imádkozik az? Ugye nem? Tehát
első dolog, hogy az Istenben higgyünk - ez a hit ... 
hogy bízzunk abban, hogy Ö megsegít minket - ez a
remény ... Ha a hit az első, a remény a második ... a
harmadik mi lehet? ... Találjátok ki! ... Jól van: a sze
retet. - Tehát nemcsak hinni és remélni kell az Isten
ben, hanem szeretni kell Öt és imádni! Ezt parancsolja
az első parancsolat. - Mit parancsol Isten az első paran
csolattal? Mondjuk együtt: lsten az első parancsolattal
azt parancsolja, hogy benne higgyünk és reméljünk, Űt
szeressük és imádjuk. - Mégegyszer! MégegyszerI
Mondd el egyedül! Te is! ... Te is! ...

Mivel mutatjuk meg, hogy hiszünk az Istenben? ...
Imádkozással. Van egy ima, melyben különösen elmond
juk, hogy hiszünk az Istenben... Melyik az?.. A
Hiszekegy. Mondd el a Hiszekegyet! ... Folytasd! ...

Az idén is tanultunk már valamit, amelyben szintén
elmondjuk, hogy hiszünk az Istenben ... Mi az? ... A hat
főigazság ... Hányat tudunk belőle? Hogyan szól ez? ..
Ha pedig nem akarjuk ilyen hosszan: a Hiszekegy-gyel
vagy a főigazságokkal elmondani, hogy hiszünk az Isten
ben, röviden ennyit is mondhatunk.: Istenem, hiszek te
benned/ - Mondjuk is el ezt, rnost, mindjártl - Álljunk
fell. .. Tegyük össze kezünket I

Begyakorlás: Miről tanultunk ma? ... Milyenek vol
tak a vízözön utáni emberek? Mit imádtak az igaz Isten

Jó



helyett? Hogy hívjuk azokat, akik teremtett dolgokat
imádnak? Volt-e most is legalább egy "igaz" ember a
földön? Hogy hívták? Milyen ember volt Ábrahám? Há
nyadik parancsolattal parancsolja meg az Isten, hogy
benne higgyünk és reméljünk, őt szeressük és imád
juk? ... Mit parancsol Isten az első parancsolattal? Lec
két adokl Nyissátok ki a könyvet a 22. oldalon, jelöljé
tek meg a 9. történet első két szakaszát! Lapozzatok a
26. lapra isi Itt a 45. kérdést tanuljátok megl

15. ORA.

Izsák feláldozása.

Ismétlés: A vízözön és Ábrahám története.

Ábrahámról egy nagyon szép történet van a Bibliá
ban - ezt fogjuk ma megtanulni!

Ábrahámnak 100 éves koráig nem volt fia. A jó
Isten öregségére örvendeztette meg avval, hogy fiat adott
neki. - A kisfiúnak Izsák lett a neve. - Nőtt, növeke
dett a kis Izsák, Ábrahám örömére és boldogságára, mert
Izsák igen szelíd, jámbor, engedelmes, jó fiú volt. Mások
is nagyon szerették öt.

Mikor Izsák nagy lett, Isten ki akarta próbálni Ábra
hám engedelmességét. - Azt akarta a jó Isten, hogy
Ábrahám cselekedetével is mutassa meg, mennyire sze
reti Öt.

Mi volt hát a próba? Megparancsolta Isten Ábrahám
nak, hogy mutasson be áldozatot neki, - de az áldozat
Izsák legyenI - Mit tesz áldozatot bemutatni? ... Nos,
Ábrahám valóban nagyon, a legjobban szerette Izsá
kot . .. Most adja oda... áldozza fel az Istennek? ..
Fájt a szive, sajnálta nagyon Izsákot, de a jó Istennek
mégis engedelmeskedni akart, mert az Istent még Izsák
nál is jobban ... mituiennél jobban szerette! - Szép volt
ez Ábrahámtól? Bizony szép. Ö tudta, mivel tartozik az
ó Teremtőjének, IstenénekI Hogyan szerette Ábrahám az
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Istent? Mindennél jobban, mindenekfelettI Mi is példát
vehetünk tőlel

Vajjon hogyan szeretjük mi az Istent? Mit csinál
nánk, ha tőlünk kérné a mi legkedvesebb dolgunkat, 
például csak a játékunkat? Azt hiszem, gondolkodnánk
egy darabig - aztán mégsem adnánk odat - Ha így lenne,
azt a dolgot ... a játékot jobban szeretnénk, mint az Istent!
Jól volna ez? Igy kell az Istent szeretni? Hogyan kell az
Istent szeretni? Mondjuk együtt: Az Istent mindenek
fölött kell szetettü. - Mégegyszer! ... MégegyszerI

Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Istent
jobban kell szeretni, mint akármilyen kedves játékunkat,
jobban kell szeretni, mint a legjobb barátunkat. jobban
kell szeretni, mint a testvérünket, jobban mint az édes
apánkat, anyánkat . .. mindennél - és mindenkinél
jobbanI

Szereted-e, fiacskám, az édesmamádat? Hogyan?
Nagyon. Szereted a jó Istent? Hogyan? ... Mindenek
felett. " Mindennél jobban. - Én ezt elhiszem neked,
de ha akadna valaki, aki kételkedne ebben, hogyan mu
tatnád meg, hogyan bizonyítanád be, hogy mindenfelett
szereted az Istent? ... Es te, hogy mutatnád meg? - Es
te? (Mondogatják: imádkozással, szófogadással . .. stb.)
Jól van, evvel is megmutatjátok, hogy szeretitek a jó
Istent, de azt nem, hogy mindenfelett szeretitekI Nos,
nem találjátok el? Akkor figyeljetek, elmondok egy tőr
ténetet.

Afrikában, ahol még most is sok a bálványimádó
pogány, az egyik néger törzsfőnöknekvolt egy fiacskája.
Akkora volt, mint most ti vagytok. - Történt, hogy a
közeli faluban misszionáriusok (ti már tudjátok, hogy
kik ezek) telepedtek le és tanítani kezdték az embereket
az igaz Isten ismeretére. - A fekete négerek figyelve
ülték körül a fehérbőrű papokat s hallgatták őket.

Oregek és fiatalok, nagyok és kicsinyek ültek egymás
mellett s tanulták szent hitünk igazságait. - Tudnátok
ti is néhányat mondani? Hadd halljam! ... Mondják: Egy
Isten van, az Istenben három személy van ... stb. (A hat
főigazságból a már tanult négyet.) Jól van. - Ott ült a
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törzsfőnök fiacskája is, szorgalmasan tanulta a tízparan
csolatot és a többi' dolgokat. - Már tudta, hogya kuny
hójuk mellett lévő idomtalan bálvány nem az igazi Isten,
azért míg a többiek a bálvány előtt imádkoztak, addig
ő félrevonult és letérdelve imádkozott a láthatatlan
mennybeli Istenhez. - Eljött a vasárnap is. A tisztelendő
úr előtte való napon kihirdette, hogy szentmise lesz.
- A többiekkel együtt a kisfiú is elment, - azonban
mikor visszajött és a papája megtudta. hogy hol volt,
nagyon kikapott és megtiltotta neki, hogy mégegyszer
elmenjen a misszióba. - Újra vasárnap lett - mit csi
náljon a kisfiú? Tudta, hogy az Isten parancsa: meg
szentelni a vasárnapot, tudta azt is, hogy papája meg
tiltotta ezt neki, hisz' még érezte a verés nyomait. 
Kinek engedelmeskedjék tehát? Az Istennek vagy az em
bernek? - Kinek kell inkább engedelmeskednie? ... Az
Istennek. - Igy gondolta a kisfiú is és elment a szent
misére. - Hazaérve még jobban kikapott, mint a mult
kor. - Igy ismétlődött ez sok vasárnapon át. A kisfiú
tudta, hogy mennyire ki fog kapni, ha elmegy a szent
misére - mégis elment, szivesen tűrte inkább a verést,
fájdalmat, semhogy az Istent megbántsa: bűnt kövessem
el. Egyik vasárnap a feldühödött, bálványimádó apa a
szentmíséről hazatérő fiút addig verte, míg kezei között
meg nem halt. - Hogyan szerette ez a kis négerfiú a jó
Istent? - Nagyon. Annyira, hogy szívesen eltűrte a veré
seket, a szenvedést, sőt még a halált is, semhogy bűnnel
megbántsa az Istent. - Erről akisfiúról elmondhatjuk,
hogy mindenekfelett szerette az Istent. - Igy is kell sze
retni az Istent!

Hogyan kell az Istent szeretni? Mikor szeretjük az
Istent mindenfelett? ... Mondjuk együtt: Az Istent akkor
szeretjük minden/elett, ha készek vagyunk mindent el
szenvedni, sőt meg is halni, semhogy az Istent súlyos
bűnnel megbántsuk. Mégegyszer!... Mégegyszer! ...
Mondd el egyedül! ... Te is! ... Te isI ...

Ábrahámról is azt mondtuk, hogy mindenekfelett
szerette a jó Istent s azért gondolkozás nélkül megtette,
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amit az Isten parancsolt. Mit is parancsolt az Isten Ábra
hámnak? ... Miért parancsolta ezt neki? ..

Ábrahám az áldozathoz szükséges fát Izsák vállára
rakta, ő maga kardot vitt és tüzet egy edényben és men
tek-mentek, fel ... a Mória hegyére. Felírom a táblára,
könnyen megjegyezhetitek, ha Máriára gondoltok, csak
éppen egy betű különbözik. Melyik? ... Hová vitte Ábra
hám Izsákot? Útközben Izsák megkérdezte atyját: "Atyám,
a fát, a tüzet és a kardot visszük az áldozathoz, csak éppen
az áldozatot hagytuk lenn. - Mit fogunk hát feláldozni?"
- A jó Ábrahám még most nem akarta megmondani,
hogy mit is parancsolt az Isten, azért kitérőleg válaszolt:
"Majd ad az Isten, fiam, áldozatot!" - Igy mentek
tovább. - Mikor felértek a hegy tetejére, kövekből oltárt
csináltak (rajzolom), rátették a tűzifát ... sirva ölelte
meg Ábrahám Izsákot, aztán megkötözve az oltárra tette.
- Elővette kardját, hogy leszúrja ... Ebben a pillanatban
ott termett az Úr angyala és így szólt: "Megállj, Ábra
hám! Ne bántsd a fiadI Isten csak ki akarta próbálni,
mennyire szereted ÚU"

Nézzük meg ennek a képét a könyvbenI . .. Kit
látunk itt? .. Mit csinál éppen Ábrahám? Mit csinál
Izsák? Ki jelenik meg az utolsó pillanatban? Hol tör-
tént ez? Ki vitte fel a hegyre a fát? Mit vitt Ábrahám?
Látjátok milyen edényben vitte fel a tüzet? Nézzük csak
meg jobban a képet! Mit látunk Ábrahám mögött? Mi
történt evvel a báránnyal? Nézzétek csak, beleakadt a
szarva az egyik bokor ágába. Megfogta a bokor s most
nem tud elmenni. - Nem is kell tehát Ábrahámnak
nagyon keresni, hogy mit áldozzon fel Izsák helyett ...
Kiszabadítja, és Izsák helyett ezt áldozza fel az Istennek.

Száll, száll az áldozat füstje (rajzolom) a jó Isten
elé, éppen úgy, mint Ábrahám és Izsák ájtatos imája ...
S a jó Isten szívesen tekint rájuk és megígéri Ábrahám
nak, hogy majd az ő családjából (nemzetségéből) fog
születni majd a Megváltó.

Ezt a nagy kitüntetést kapta Ábrahám jutalmul nagy
szeretetéért és engedelmességéért! Mit ígért meg Isten
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Ábrahámnak? Miért jutalmazta meg Isten Ábrahámot?
Hogyan szerette Ábrahám az Istent?

Gondolkodjatok csak! Tanultunk-e már arról, hogy
az Isten másnak is megígérte a Megváltót? Kinek? ...

Begyakorlás: Hogyan kell az Istent szeretni? Mikor
szeretjük az Istent mindenfelett? Hogyan mutatta meg
Ábrahám, hogy az Istent mindenfelett szereti? Hány éves
volt Ábrahám mikor Izsák született? Milyen fiú volt
Izsák? Hogyan próbálta ki Isten Ábrahám hitét és enge
delmességét? Hogyan engedelmeskedett Ábrahám? Hová
vitte Izsákot? Mit csinált vele? Mi történt az utolsó pilla
natban? Mit áldozott fel Ábrahám Izsák helyett? Hogyan
fogadta Isten Ábrahám áldozatát? Mit ígért neki?

A történet elmondása előbb kérdésekre, majd önállóan.

Látom, - ha akartok - tudtok figyelni, szépen
elmondtátok, amit ma tanultunk. De ki tud felelni a
következő kérdésekre!? - Kikről tanultunk már, akik
áldJozatot mutattak be az Istennek? - Mit mutatott be
Ábel? .. Káin? .. Noé? .. Ábrahám?" Jól van, de
most figyeljetek! Kiért akarta odaadni Ábrahám a fiát? ...
Az Istenért... Gondolkozzatok csak, tanultunk-e már
"valakiről", aki szintén a fiát adta oda ... áldozatul, ... de
- az emberekért? ... Ki volt az? Kit adott az Isten áldo
zatul az emberekért? Miért kellett az Úr Jézusnak fel
áldoznia magát? Hol mutatta be az Úr Jézus az ö áldo
zatát? ... Hogyan? .. Lám, az is egy hegyen történt!
Melyiken? (Rajzolom.) Hogyan hasonlít Izsák az Úr
Jézushoz! Mi a különbség a két áldozat között? Ábrahám
Izsákot csak akarta feláldozni, a mennyei Atya az Úr
Jézust valóban feláldozta! - Melyik a szentebb áldozat:
Ábelé va~y Káiné? Noéé vagy Ábrahámé? Ábrahámé
vagy az Úr Jézusé? Ki mutatta be a legszentebb áldoza
tot? Míkort Ábrahám áldozatának történeténél melyik
áldozat fog még az eszetekbe jutni? Hogy biztosan gon
doljatok rá, rajzoljátok le, ami a táblán van.

Lecke lesz: a 24. oldalon a kettes számú történet és
a 26-on a 46. és 47. kérdés.
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16. ORA.

Az eddigi anyag ismétlése.

Ma [átszani fogunk, gyerekek! Mit játsszunk? ... Oh
én még ezeknél a játékoknál is jobbat találtam kit Tud
játok mit?.. Színházat! - De előbb látni szeretném,
megérdemlitek-e, hogy ezt megengedjem nektek! ...
Nemcsak a jóviselet, de a tudás is számít. Tehát kér
dezni fogok... Minél jobban figyeltek, minél gyorsab
ban és okosabban feleltek, annál hamarabb következik a
játék. (Átveszem az új anyagot Abrahám történetéig.)

No, most kezdődik a játék, a színház. Míelőtt hozzá
kezdenénk, figyelmeztetlek benneteket, hogy a szereplő
kön kívül senki a helyét el nem hagyhatja, nagyon han
gosan nevetni, sem pedig tapsolni nem szabad! Megértet
tétek? ... Amint látom, hogy valaki rendetlenkedni kezd,
rögtön abbahagyunk mindent! - Remélem, jók lesztek?!
Mit adjunk hát elő? ... Ábrahám történetét ...

Az ügyesebbekból választom a szereplóket, akik minden ké·
szülódés nélkül a dobogón elóadják szerepüket... csupán a törté
net szemléletesebbé tétele miatt.

A leglustábbakat és legflgyelmetlenebbeket is megmozdítja
ez a szfnházjátszás. Mint például egy esetben. mikor a leglustább
jelentkezett, ezt mondtam: - Te akarsz szerepelní, hiszen azt sem
tudod, mit kell mondani? - Hadd legyek a kos! - kérte ó.

Az utolsó negyedórában: Ki tudja megmondani,
milyen ünnep lesz ezen a héten? .. Jól van, eltaláltátok,
Mindenszentek. - Vajjon kiknek az ünnepe ez? A
mennyországban lévő összes szenteké. - Hány szent
van a mennyországban? Azt nem tudjuk, de biztos, hogy
nagyon-nagyon sok, és az esztendő 365 napján nem
tudjuk mindegyiket külön ünnepelni, azért van ez a nap:
Mindenszentek napja. Eppen azért, nagy ünnep ez, szent
misét hallgatni mindenki köteles! Ezt el ne felejtsétek!

Milyen ünnep van november elsején? Miért ünnepel
jük az összes szenteket egy napon?

De nemcsak november l-én lesz iskolai szünet,
hanem másodikán isI - Tudjátok-e, mi van november
2-án? Milyen jól kitaláltátok: Halottak napja. - Kiknek
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az ünnepe lehet ez? Azoknak a szegény meghalt embe
reknek, akik bűneik miatt még nem juthattak. a menny
országba, előbb még a büntetésüket kell leszenvedniök
a tisztítóhelyen. - Nagyon kínlódnak, sokat szenvednek
ezek a szegény lelkek! De mi segíthetünk rajtuk, ki
szabadíthatjuk őket a tísztítóhelyrőll Hogyan? .. Azért
nem jövünk az iskolába, hogyannál többet imádkozhas
sunk értük... hogy felkereshessük rokonaink, ismerő
seink sírját; virágot, koszorút tegyünk rá, meggyujthas
suk a kegyelet mécsesét, gyertyáját ...

Melyik családnak ne lennének halottai?! - Egyik
helyen már meghalt a nagypapa, a másik helyen az édes
anya, máshol megint a testvérke és így tovább ... Imád
kozzatok tehát halottak napján a tisztítótűzben szenvedő
lelkekért! Megtehetitek ezt a templomban, a temetőben
vagy akár otthon is. - Erre a napra való előkészületül,
ha akarjátok, megtanuljuk, hogy hogyan szoktuk a halot
takért való imádságot befejezni. - Akarjátok? Nos, jól
van, mondjátok utánam: Adj, Uram, örök nyugodalmat
nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Amen.
Mondjuk el mégegyszer! Mégegyszer! (Többször elismé
teljük.)

Begyakorlás: Kiknek az ünnepe a Mindenszentek?
Hát a Halottak napja? Mit kell az elsőn csinálni? Mit
szokás a másodikon?

Ki volt a temetőben? Milyen a temető? Lerajzolom,
hogy azok is lássák, akik még nem voltak ott.

Hogyan szoktuk a halottakért való imát befejezni?
Majd csengetéskor a megholt hivekért fogunk imádkozni
s elmondjuk ezt az imát is!

Leckét nem adok, hogyannál többet imádkozhassa
tok a tisztítótűzben szenvedő lelkekért!
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11. ORA.

A három isteni erény.

Ismétlés: Káin és Ábel. Vízözön és Ábrahám története.

Mit ígért az Isten Ábrahámnak? Miért hitte el Ábra
hám, hogy úgy is lesz, amint az Isten megmondotta? ...
Mert tudta, hogy az Isten mindíg igazat mond. Milyen
szót mondhatunk a "mindíg" helyett?.. Gondoljatok
csak a katolikus köszöntésrel ... Jól van, kitaláltátok:
örökké.

Hiszitek-e ti is, hogy az Isten mindíg igazat mond? ...
Akkor mondjátok velem: Istenem, hiszek tebenned,

mert örökké igazmondó vagy! Mégegyszer! ... Mégegy
szer! ...

Ábrahám nemcsak hitt az Istenben, hanem remélte is,
hogyha ő kitart az egy igaz Isten mellett, Ö sem fogja
elhagyni és irgalmas lesz hozzá. - Hogy mondjuk azt
másszóval, ha valaki a másikat nem hagyja el? ..
Nos? ... Nem találjátok el? .. Ha valaki a másikat nem
hagyja el, arról azt mondjuk, hogy hűséges, hű. - Ábra
hám sem hagyta el az Istent, mert remélte, hogy az Isten
is hű lesz hozzá és irgalmas. Miért mondjuk az Istenről,
hogy irgalmas? ... Mert szívesen megbocsát ...

Remélitek-e ti is, hogy az Isten még akkor sem hagy
el benneteket, ha rosszak vagytok. .. sőt szívesen meg
bocsát, ha javulni akartok?

Akkor mondjátok velem: Istenem, remélek tebenned,
mert végtelenül hű és irgalmas vagy! ... Mégegyszer! ...
Mégegyszer! ...

Mit parancsolt az Isten Ábrahámnak? .. Miért en
gedelmeskedett Ábrahám? ... Mert szerette az Istent. 
Hogyan szerette Ábrahám az Istent?.. Hogyan kell
nekünk is az Istent szeretni? ... Miért szereted az Istent?
... Mert jó... Bizony, Nála jobb nincs, nem is lehet
Nála jobban szeretni senkit!

Szeretitek-e mindnyájan a jó Istent? Hogyan? ..
Mindenfelett ...
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Akkor mondjuk együtt: Istenem, mindenekfelett
szeretlek téged, mert végtelenül j6 és szeretetremélt6
vagyI Mégegyszeri ... Mégegyszeri ...

A jó Isten előtt igen kedves, ha többször ... sőt sok
szor elmondjátok neki, hogy hisztek és reméltek Benne, és
hogy szeretitek öt. - Most már tudjátok, hogy hogyan
kell ezt tenni? .. De hogy még sokkal jobban tudjátok,
egy imát tanulunk ma, amellyel könnyen felindíthatjuk
(= elmondhatjuk) a hitet, a reményt és a szeretetet.

Nagyon könnyü lesz, mert már az előbb is elmond
tátok! - Mit is mondtunk? Miért hiszünk az Istenben? ...
Mert mindíg igazat mond... Emberek közül is csak
annak hiszünk, akiről tudjuk, hogy nem szokott hazudni.
- Igaz? .. Miért remélünk az Istenben? .. Mit jelent
az: hü? Miért mondjuk az Istenről, hogy irgalmas? ..
Miért szeretjük az Istent? Hogyan szeretjük az Istent?

Nyissuk ki a hittankönyvet a 26. lapon, megtaláljuk,
amit éppen most tanultunk. - Olvassuk együtt, először
csak az első sort! (Többször elismételtetem.) Lássuk
tovább csak, a második sort! (Ugyancsak többször ismét-
lik.] Kezdjük az első sortólI ... Mégegyszer! Mégegy-
szer! ... Olvassuk most a harmadik sort isI (Többször
ismételtetem.) Olvassuk hát az egészetI . .. Mégegy
szerI ... Mégegyszer! ... Jelöljétek meg ezt a 48. kérdést,
ez lesz a leckel

Könyveket becsukjukl Mondjuk könyv nélküli ...
MégegyszerI ... Mégegyszer! ...

Ki látta már a hitet, a reményt és a szeretetet leraj
zolva? (Jelentkeznek ... de több nem látta.) Azoknak a
kedvéért, akik még nem látták, felrajzolom.

Ugye, hogy ti is láttatok már ilyet? Csak nem tud
tátok, hogy mit jelent, de most már tudjátokI S hogy
jobban az eszetekben maradjon, rajzoljátok lel

Ezentúl minden órán felindítjuk magunkban a hitet,
reményt és szeretetet, mindjárt az óra elején a Hiszekegy
után!
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18. ORA.

Az angyalí üdvözlet.

Ismétlés: Ábrahám története.

Mit ígért meg Isten Ábrahámnak? Kik tartoznak a
ti családotokba? . .. Kik tartoztak Ábrahám család-
jába? Jól van, Ábrahám felesége, fia: Izsák ... Izsák
fiai aztán ezek fiai ... és megint ezeknek a fiai .
Nagyon sokan lettek, egy egész országot töltöttek be .
A családból nép lett.

Ábrahám családjából származott népet zsidó népnek
hívták, országukat pedig Zsidóországnak.

Elérkezett az idő, hogy Isten beváltsa Ádámnak és
Évának, azután Ábrahámnak tett ígéretét: elküldje a
Megváltót. - Hogyan küldte el, hogyan lett a Fiúisten
emberré - erről fogunk ma tanulni.

Hogy hívták Ábrahám családjából származó népet?
Hogy hívták a zsidók országát? Emlékeztek-e, tavaly
tanultunk valakiről, aki Zsidóországban élt... Ki volt
az? ... Szűz Mária ... Tavaly már nemcsak azt tudtátok,
hogy melyik országban élt a Boldogságos Szűz Mária,
hanem azt is, hogy melyik városban... Tudjátok-e
még? ... Mire választotta ki az Úr Isten Szűz Máriát? ...

. Egyedül élt-e a Boldogságos Szűz Názáretben? Ki volt
az ő hűséges segítője, jegyese? Mi volt Szent József
foglalkozása?

Hogyan szerette a Boldogságos Szűz a jó Istent?
Hogyan mutatta meg, hogy mindennél jobban szereti az
Istent? ... Miért imádkozott Szűz Mária igen sokat? ..
Hogy küldje el az Úr Isten már a Megvá1tót ... A többi
emberekkel együtt várta-várta a Boldogságos Szűz a
Megváltót, kérte az Istent, küldje el az Udvözítőt. 
Imádkozva énekelték az emberek: Harmatozzatok, égi
magasok. .. Másszóval: Küldd már le a mennyből, jó
Isten a Megváltót ... Téged vár epedve az emberek
lelke. " Jöjj el, édes Udvőzítőnkl...

Nemsokára karácsony lesz, mi is várjuk a Jézuska
születésnapját. .. nemsokára a templomban is énekelni
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fogják ezt a Jézuskát földre hívó imádság-éneket. Hogy
akkorra ti is tudjátok, nyissátok ki az imakönyvet
... oldalon és próbáljuk énekelni! Először én éneklem,
figyeljétek! . .. Most ti!... Mégegyszer!... Mégegy
szer! ... Vasárnap más szavakkal énekelik ... próbáljuk
el ezt is! ...

A Boldogságos Szűz is ilyenképen imádkozott, mikor
az Isten elküldte hozzá az O követét... Kit?.. Gábor
főangyalt... Mit mondott az angyal? .. No, nem az
egész Udvözlégyet mondta el, csak addig: áldott vagy Te
az asszonyok közötti - Ezen köszöntésre a Boldogságos
Szűz nagyon megijedt, de az angyal bátorította: "Ne félj,
Mária! mert kegyelmet találtál az Istennél. Fiad fog
születní, kit Jézusnak neveznek. Nagy lesz ő és Isten
Fiának fog hivatni; uralkodni fog, de az ő országának
nem lesz vége."

Mit mondott ezzel az angyal? .....Kegyelmet talál
tál Istennél" = (ez annyit jelent, hogy) Téged választott
ki az Isten arra, hogyaMegváltónak édesanyja légy. 
"Fiad fog születní, akit Jézusnak nevezel." Mit mondott
ezzel az angyal? ... Jól mondjátok, hogyaMegváltónak,
az Isten Fiának Jézus lesz a neve. - Hát ez mit jelent
het: "Uralkodni fog, de az ő országának nem lesz vége"?
- Melyik országban uralkodik az Úr Jézus az Atya
Istennel és a Szentlélekkel?.. Természetes, hogy a
mennyországnak soha nem lesz vége. - Meddig lesz a
mennyország?

A Bibliában megvan az angyali üdvözlet képe! Néz
zük meg I Nyissátok fel a könyvet! ... (Amíg nézik, vissza
kérdezem.) Hol élt Szűz Mária? Melyik városban? Ki volt
a jegyese? Mi volt Szent József foglalkozása? Hogyan
szerette az Istent a Boldogságos Szűz? Mit csinált azért?
Kit küldött az Isten hozzá? Hogyan üdvözölte az angyal
a Boldogságos Szűz Máriát? .. Mit mondott azután? ...

Mikor az angyal elhallgatott, a Boldogságos Szűz
megkérdezte, hogyan fog mindez történni? Az angyal
megmondotta, hogy a Szentlélek ereje által, azért van
ezen a képen a Szentlélek is lerajzolva... Milyen
alakban? . .. Amint a Boldogságos Szűz az angyal-
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nak ezen feleletét hallotta, alázatosan így felelt: "Ime,
az Úr szolgálóleánya; legyen nekem a te igéd szerintl"
Mit mondott a Boldogságos Szűz e szavakkal?.. Ezt:
Én csak az Úr Isten szolgálója vagyok, legyen úgy, ahogy
Ö akarja, ahogyan te, Gábor főangyal, mondod, - el
fogadom a nagy kitüntetést, hogya Jézuska anyja
legyek.

Mit kérdezett a Boldogságos Szűz az angyaltól? Mit
felelt az angyal? ... Mi volt erre a Szűz Mária válasza? ...
Más szavakkal hogyan lehet ezt mondani?

Amint Szűz Mária elfogadta a nagy kitüntetést, bele
egyezett a jó Isten akaratába, az angyal eltűnt ... Szűz
Mária pedig földreborulva imádta az Ur Istent. - Melyik
imádságnál jut eszetekbe ez a történet?

Van még egy imádság, amely az eszünkbe hozza
Gábor főangyal üdvözletét '" köszöntését! . .. Melyik
lehet az? ... Nagyszerű, hogy kitaláltátok: az Úrangyala.
Tudja valaki közületek az Úrangyalát? ... Próbáld elmon
dani! . .. Nagyon jól vant Látjátok, ez olyan imádság,
amely szakaszokból áll és minden szakasz után egy
Udvözlégyet mondunk. - Ezen imádsággal mutatjuk
csak meg igazán, hogy nagyon tiszteljük és szeretjük a
Boldogságos Szűz Máriátl

Ki szereti közületek Szűz Máriát? Ha ennyien ...
mindnyájan, akkor bizonyára szeretnétek az Úrangyala
elmondásával is megmutatni! Igaz? De sokan nem tudják
ám még az Úrangyalát, azért megtanuljuk azt a néhány
szakaszt, az Udvözlégyet meg úgyis tudjátok!

Az első szakaszban elmondjuk, hogy az Isten elkül
dötte angyalát Szűz Máriához és ő elfogadta azt a kitün
tetést, hogyaMegváltó édesanyja legyen. Ezt másszóval
így mondjuk: Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát és ez
méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Mondjuk
együtt! . " MégegyszerI (Többször elismétlik.] A szaka
szok közben mit imádkozunk? ... Ne mondjuk most el,
tudom, hogy tudjátok, inkább vegyük a második sza
kaszt!

Milyen szavakkal egyezett bele a Boldogságos Szűz
e nagy kitüntetésbe? .. Mit mondott az angyalnak? ..

48



"Ime, az Or szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd sze
tint," - Nos, a Boldogságos Szűz ezen szavai, a második
szakasz. - Ugye milyen könnyű?1 Hogy is van? Mondjuk
együtt! ... Mégegyszer! Mégegyszer! Ezen szakasz
után is elmondjuk az Udvözlégyet Hányadik sza-
kasz következik most? Ezt már hagyjuk a jövő órára!

Begyakorlás: Ki mondja meg, mit tanultunk ma? ...

A történet elmondása (elóbb kérdésekre, majd önállóan) és az
Úrangyala két elsó szakaszának begyakorlása.

Leckét adok! Megtaláljátok a 28. lapon. Vegyetek
még fel a 30. lap 52. kérdéséből négy sortl

19. ÓRA.

Az. Úrangyala.

Ma fordítva csináljuk a dolgot: előbb tanulunk
tovább, aztán mondjuk fel a leckét ... mégpedig színház
játszás keretében! (Ha a szereplők nem tudják, mit kell
mondaniok, tudom, hogy a leckét sem tudják!) Mit
is tanultunk. a mult órán? ... Hát még? ... Meddig jutot
tunk el az Úrangyala tanulásában? ... Mondjuk el eddig
együtt! ... Mondd el egyedüli ... Te isi ... Te isi ...

A következő szakaszban azt mondjuk el, hogy úgy
lett, úgy lőn, ahogy az angyal előre mondta, megszüle
tett a Jézuska, leszállt hozzánk a földre és közöttünk
lakott. Az imádság szavaival így mondjuk: "Es az Ige
testté lőn és miköztünk lakozék." Megérdemeltük az Úr
Jézus szeretetét, hogy értünk otthagyta a mennyorszá
got? ... Ugye, nem. Ezt is ki kell fejeznünk az Úrangyalá
nál! Hogyan? Nem a nyelvünkkel, hanem mozdulatunk
kal, olyképen, hogyajobbkezünkkel a mellünket meg
ütjük. Igy ... csak egyszer! Mondjuk és csináljuk egy
szerrel ,,:es az Ige... stb. MégegyszerI . .. Mégegy
szeri ...

Mondd el az Udvözlégyet ... "Asszonyunk Szűz
Mária .. ." Ezt már nem az angyal mondta a Boldogságos
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Szűznek, hanem az emberek mondjék, kérik, hogy "imád
kozzál érettünk bűnösökért" a" te isteni Fiadnál. - Igy
van ez az Udvözlégynél ... és az Úrangyalánál is ...

Az utolsó szakaszban kérjük Szűz Máriát, hogy kérje
ki az ő isteni Fiától, hogy míndazok, akik már megismer
ték az Úr Jézust és az ö tanítását, mind eljuthassanak
majd a mennyországba. - Az imádság szavaival így
mondjuk: "Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja:
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire." - Mondjuk
együtt! . .. Mégegyszer!... Mégegyszer!... Mondjuk el
előlről, de az "Udvözlégy"-eket hagyjuk kit

Mondjuk tovább: "Kérünk téged, Úr lsten! öntsd lel
künkbe szent malasztodat." Tudjátok, mi a malaszt? Ugye
ezt a szót még sohasem hallottátok? .. A malaszt a jó
Isten segítsége arra, hogy jók tudjunk lenni, hogy az
ördögnek ellene álljunk. " Az Isten malasztja, segítsége
nélkül nem juthatunk a mennyországbaI Tehát itt azt
kérjük a jó Istentől, hogy adjon nekünk segítséget, hogy
a jót megtehessük, a bűnt pedig kerülhessük, másszóval:
adjon nekünk malasztot Hogy is mondtam? Mondjuk
együtt! ... Mégegyszer! Mondjuk az "Imádkozzál" ...-
tóll ... Mégegyszer! ...

Tovább így van: "hogy akik az angyali üzenet által
szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését meg
ismertük". (Figyelek, hogy a mult időt, "megismertük"-et
használják, mert általában hibásan "megismerjük"-et
mondanak.) Mondjuk együtt!... MégegyszerI .. , Még
egyszer! .. , Mondjuk .Jmádkozzálv-tóll ...

Mi által szerezte meg nekünk az Úr Jézus újra a
mennyországot? . .. Jól van... az ő kínszenvedése és
kereszthalála által.,. Azért így van tovább az Úr
angyalában: "az ő kínszenvedése és keresztje által a fel
támadás dicsőségébe vitessünk"... Mondjuk együtt!
MégegyszerI , .. Mégegyszer!... Mondjuk az "Imádkoz
zál"-tóll ...

Már csak az utolsó mondatot kell hozzámondanunk,
ezt: "Ugyanazon Urunk, Jézus Krlsztus által. Amen.
Mondjuk együtt! ... Mégegyszer! ... Mondjuk el "Imád-
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kozzál"-tóll ... Mégegyszeri . .. (Néhányszor karban el
mondatom.)

Az Úrangyala is benn van a könyvünkben I Már tud
játok hol? Ussétek fel a könyvetI ... Olvassuk el az Úr
angyalát a 3. ponttólI . .. (Kétszer-háromszor elolvasta
tom.) Most mondjuk el könyv nélküli ...

Kik mondták a mult órán, hogy tudják az "Úr
angyaJá"-t? ... Mikor szoktátok imádkozni? .. Jól van,
este. - De mi juttatja eszetekbe, hogy el ne felejtsé
tek? - Igen, igen, a harangszó! ... De nemcsak este
harangoznak ... hanem? .. Jól van, délben is ... meg
aztán korán reggel, hajnalban... ezt ti bizonyosan még
nem halljátok, mert alusztok I - Napjában háromszor
harangoznak: reggel (hajnalban), délben és este ... azért,
hogy. .. nos, ki tudná megmondani?.. Hogy az Úr
angyala elmondására figyelmeztessék az embereket.
Mikor hallod te rendszerint a harangozást? Es te? Hát
te? Megfigyelte-e valaki, hogy hogyan harangoznak
este? Ki látott már harangot?.. Mekkora volt? -
Bizony jókora nagy az a harang, amivel általában haran
goznak . .. De nemcsak nagyharang van a toronyban,
hanem. .. Hogyan szól a nagyharang?.. Hogyan a
kicsi? Mikor halljuk előbb a nagyharang szavát és rög
tön utána a kicsit? .. Jól van, kitaláltátok ... Az esti
harangszónál. - Mire figyelmeztet a nagyharang
szava? .,. Hogy mondjuk el az Úrangyalát. - Mire
figyelmeztet a kisharang ezüstös hangja?.. Ezt nem
találjátok ki? Akkor megmondom: hogy imádkozzunk a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért is! - Ezért hívják más
képen akisharangot lélekharangnak. - Rajzoljuk le,
hogy jobban az eszetekben maradjon!

Mikor harangoznak? Mire figyelmeztet a harang
szó? ... Mit szoktunk a hajnali, déli és esti harangszóra
imádkozni? Kikért imádkozol, ha a lélekharang szavát
hallod? . " Mennyit imádkozzunk a meghaltakért az esti
Úrangyala után? .,. Egy Miatyánkot és Udvözlégyet. 
Hogyan szoktuk a halottakért való imádságot be
fejezni? ...

BegyakorJás: Ki tudná jól elmondani az Úrangya-
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lát? ... De elejétől végig! ... Az Odvözlégyeket hagyjá
tok most ki, hogy minél több egyest irhassak azoknak,
akik hiba nélkül elmondják.

Többel elmondatom - s ezentúl minden órán egy-egytől kikér
dezem, mint a parancsolatokat és a főigazságokat a hit, remény,
szeretet felinditásával együtt.

Az utolsó tízpercben: "Az ígéret szép szó, ha meg
tartják úgy jó", mondja a magyar. - En megtartom, amit
ígértem. Hogy is mondtam? Színházasdival fogom kikér
dezni a leckét... Aki a legjobb volt, azt választom ki
Szűz Mária szerepére ... Most pedig ki legyen a Gábor
főangyal?... Ismételjük meg, más szereplőkkel!... Most
pedig "színházasdi" nélkül mondd el a leckét! Te is! ...

Mi lesz a lecke? Ma mondjátok meg ti! Jól van,
a 30. lapon az 52. kérdés egészen, de még az előtte lévő
51.-et is tanuljátok megl

20. ORA.

Jézus sz61etése.

Ismétlés: Isten megígéri ősszüleinknek a Megváltót. Ábrah6m
története és az angyali üdvözlet.

Ki volt vasárnap a templomban? Ezt el is vártam,
hogy mindegyitek elmenjen, de ha csakugyan mind
nyájan hallgattatok szentmisét, meg tudjátok azt is mon
dani, hogy mít éneke1tek ... Tudjátok-e ti is énekelni? 
Milyen jó volt, hogy a multkor megtanultuk azt a Jézus
kát földre hívó éneket! ... Hogy is van? .. Enekeljük
el! ... Nyissátok ki az imakönyvet! Kezdjük: Harmatoz
zatok ... Mikor imádkoztak így az emberek?.. Mielőtt
a Jézuska megszületett ... Mikor van a Jézuska születés
napja? ..

Nemsokára karácsony lesz, illik, hogy addig nagyon
jól tudjuk Jézus születésének történetét. Hogyan is tör
tént? . .. De tartsunk sorrendet, sorjában mondjuk el,
ahogy volt.
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Ki hirdette előre a Boldogságos Szűz Máriának Jézus
születését? ... Hol élt Szűz Mária? Melyik városban? Hol
született a Jézuska? .. Hogyan jutott a Boldogságos
Szűz Betlehembe? ...

A zsidók országán akkor egy hatalmas császár ural
kodott. Augusztusnak hívták. Felírom a nevét, hogy el
ne felejtsétekl ... Ez a császár szerette volna tudni, hogy
hány ember lakik az ő országában. - Hogy lehet ilyet:
megtudni? ... Szeretném tudni, hány gyerek van ebben
az osztályban ... hogy tudhatom meg? ... Megszámolom.
- Csakhogy ha nem ültök rendben a helyeteken, hanem
mint a tízpercben. ide-oda járkáltok, pontos lesz-e a szá
molás? - Ugye nem! - Egyiket talán kétszer, sőt három
szor is számolnám, a másikat egyszer sem. - Augusztus
császár pontos eredményt akart, azért megparancsolta,
hogy mindenki menjen oda, ahová való, vagyis ahol
született. (Felszólítok egy gyereket, akiről tudom, hogy
vídéki.) Hova való vagy te, fiacskám?.. Ha most is
ilyen rendeletet adnának ki, hova kellene menned? ..
Hát neked?.. Es neked? Szűz Mária és Szent József
Názáretben laktak, de mégsem voltak názáretiek, Betle
hemből valók voltak. Hová kellett tehát menniök?

Betlehem, ha mindjárt a nagy Dávid királynak volt
is a városa, mégis kicsi város volt, kivált annyi ember
nek, akik mind innen származtak, akik idevalók voltak.
- Igy történt aztán, hogy mire Szűz Mária Szent Józseffel
Názáretből ideért, már minden lakást elfoglaltak má
sok. .. Es nekik a város szélén csak egy rozoga istálló
maradt. Mi történt ebben az istállóban? . " Mit csinált a
Szűzanya Jézuskával? ...

Hadd lássam, figyeltetek-e? Ki uralkodott Jézus szüle
tésének idején Zsidóországban? Mit akart Augusztus
tudni? ... Milyen rendeletet adott ki ezért? ... Hová való
volt Szűz Mária és Szent József? Milyen város volt Bet
lehem? Hol húzták meg magukat Szűz Mária és Szent
József? ... Mi történt ebben az istállóban? ... Mit csinált
Szűz Mária? ..

Csendes, borús, sötét éjtszaka volt, mikor mindez
történt. - Az istállótól nem messze, kint a mezőn a pász-
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torok őrizték a nyájat. - Egyszerre csak nagy fényes
séggel egy angyal jelenik meg előttük. - Nagyon meg
ijednek, az angyal bátorítja őket: "Ne féljetek, nagy
örömhírt mondok: ma született meg a Megváltó Dávid
városában = Betlehemben. - Egy istállóban találjátok,
pólyába takarva és jászolba fektetve."

Ki tudná elmondani azt, amit én most elmondtam? ...
Ki tudná énekelve elmondani!... Mit is mondtam? ..
Ki jött a pásztorokhoz? ... Honnan szállt le hozzájuk? ...
Nos, ki tudná tehát?.. Ha ennyien - mindnyájan 
akkor énekeljük együtt: Mennyből az angyal ...
(2. szakasz.)

Amint az angyal elhallgatott, sok-sok más angyal
szállt le az égből és énekeltek. - Tavalyról már tudjátok,
hogy mit énekeltek az angyalok Nos, ki mondja
meg? ... Jól van, még emlékeztek rá Az imakönyvben
is benn van, akarjátok onnan elénekelnit . " Jó is lesz,
mert a második szakasznál úgyis belesülnétekl - Nyis
suk ki az imakönyvet... Énekeljünk! Dicsőség ...

Mit csináltak a pásztorok az ének után?.. Ne
kiabáljatok összevissza, inkább egyszerre, énekelve felel
jetek! Ugyanazon oldalon találjátok az éneket ... Ez sem
új . .. már tavaly is tudtátoki . .. Kezdjük: Pásztorok,
pásztorok ...

Elég az éneklésböll Félek, hogy úgy megszokjátok,
hogy ezután mindíg énekszóval fogtok felelni! - Vége
az ének-felelésnek, most a komoly felelés következik I

BegyakorJás: Mit parancsolt Augusztus császár?
Miért adta ki ezt a parancsot? Hová való volt Szűz
Mária és Szent József? Hová kellett menniök? Milyen
szállást találtak? Mi történt itt? Kik jöttek a Jézuskát
imádni? Honnan tudták a pásztorok az örvendetes hírt?
Nézzük meg a képet a 35. laponl - Mi teljesedett be
ezen a szent éjtszakán? .. Kiknek ígérte meg az Isten,
hogy elküldi a Megváltót? ... Ki az Úr Jézus igazi édes
atyja? Ki a Jézuskának az édesanyja? Ki a
Jézuska nevelőatyja? Mikor van a Jézuska születés
napja? Mikor van karácsony? .. Tehát nemsokára I ...
Miért örültök oly nagyon? ... Szeretnétek már a kará-
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csonyfát látni? No, hogy ne kelljen oly sokáig várakoz
notok, már most is megláthatjátok! (Felrajzolok egyet.)

Otthon ti is rajzoljatok egyetl Mondjuk a tavalyi
karácsonyfátokatl

Mire gondoltok, ha karácsonyfát láttok?.. A
Jézuska szeretetére ... hogy az első karácsonykor leszállt
a földre, hogy kinyissa nekünk a mennyországot ... Miért
volt zárva a mennyország?.. Meddig volt zárva? ..
Mikor nyitotta ki az Úr Jézus a mennyország ajtaját? .
Tehát melyik két fát juttatja eszünkbe a karácsonyfa? .
Ezt is rajzoljuk hozzá!

Leckét adok! Ussétek fel a könyvet a 32. és 34. lapon
a 13. történetet, azután az 56., 51. és 58. kérdéseket.

Mit mondtok? Kimaradt egy történet és egy kép? ...
Lássuk csakI IgazI ... Nézzük meg a képet! Mi van alá
írva? ... Most már tudjátok, kiket látunk rajta? .. Me
lyik Szűz Mária? ... Melyik Erzsébet? ... A másik olda
lon, a történetben pedig le van írva, hogy Gábor főangyal
üdvözlete után látogatta meg Szűz Mária rokonát, Erzsé
betet. - Hová ment a Boldogságos Szűz az angyali
üdvözlet után? Kije volt Erzsébet Szűz Máriának?

Most már tudjátok, nem is adom hát fell

21. ÓRA.

A DapkeleU bölcsek.

Ismétlés: Az angyali üdvözlet és az előző óra anyaga.

A mult órán a Jézuska születéséről beszélgettünk,
ma megtanuljuk, hogy mi történt azután, kik jöttek
hódolni a kis Jézuskához a pásztorokon kívül. - Máris
tudjátok? ... Kik? Kikről fogunk tehát tanulni? .. A
három szent királyról, a napkeleti bölcsekről.

Honnan tudta a három szent király, hogy megszüIe
tett a Jézuska? ... Lerajzolom a csillagot, hogy jobban
el tudjátok képzelni. - Honnan tudta a három király,
hogy mit jelenthet ez a szépséges csillag?.. Onnan,
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mert ők igen okos, tudós emberek, bölcs férfiak voltak,
sokat tanultak, olvastak. - Olvasták azokat a szent
könyveket is, amelyekben szent emberek előre megírták,
ezekben megjövendölték, hogy ha a Megváltó születik,
az égen egy ragyogó, fényes csillag fog feltűnni. 
Mikor tehát meglátták a csillagot, rögtön tudták, mít
jelent - '" felkészülődtek . .. és tevéiken elindultak.
(Rajzolom.) A jó Isten a csillagot adta nekik vezetőül,
mert a csillag megindult ... és ők követték.

Sok-sok napi utazás után, mindíg csak a csillag után
haladva, megérkeztek a zsidók országába - Jeruzsá
lembe. - Itt eltűnt a csillag, a bölcsek tehát kérdezős
ködtek: Hol van a zsidók most született királya? - Senki
nem tudta megmondani, azért a zsidók királyához, Heró
deshez vezették őket. - Heródes megijedt, mikor a kér
dezősködést hallotta. Azt gondolta: Hát nem én vagyok-e
Zsidóország királya? Ki akar helyettem uralkodni?
(Heródes azt gondolta, hogy Jézus az ö országában lesz
király.) Mivel ő maga sem tudta, hol született a Megváltó,
azért összehívta a papokat és az írástudókat és megkér
dezte tőlük. - Ezek elővették a Szentírást és kiolvasták
belőle, hogyaMegváltónak Betlehemben kell születnie.

Hadd lássam, jól figyeltetek-e, mit tudtok abból,
amit eddig elmondtamI Mi jelent meg az égen Jézuska
születésekor? Kik látták meg ezt a csillagot? Hol élt ez
a három király? Honnét tudták, hogy mit jelent az a
ragyogó csillag? Mit csinált a három bölcs? Hogyan talál
ták meg a helyes utat? Meddig vezette öket a csillag?
Ki lakott Jeruzsálemben? Hogy kérdezősködtek a böl
csek? Meg tudta mondani Heródes, hogy hol született a
Jézuska? - Neki is kérdezni kellett. - Kiktől kérdezte
meg? Mit olvastak ki az írástudók a Szentírásból? ...

Heródes nyájas arccal azt mondta a bölcseknek,
..Menjetek csak Betlehembe, s ha csakugyan megtaláltá
tok a gyermeket, üzenjétek meg, hogy én is elmehessek,
hogy imádjam őt." - Magában pedig azt gondolta: Igen,
elmegyek majd hozzá, de nem imádni, hanem megölni!
- Csak nem engedhetem, hogy az én országomban Ó
uralkodjék!
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Mit csinált Heródes, mikor mást mondott, mint amit
gondolt? ... Hazudott. Kiről mondjuk, hogy hazudik? Ki
volt a legelső, aki hazudott? .. Szabad-e hazudni? Miért
nem? Mert az bűn, vétek. - Ki vétkezik hazugsággal?
Aki nem mond igazat. - Miért hazudott Heródes? Hogy
a királyokat tévedésbe ejtse. - Aki hazudik, az meg
téveszti, becsapja a másikat, aki azt hiszi róla, hogy
igazat mond. - Milyen csúnya, rút dolog ahazugságl 
Ki vétkezik hazugsággal?.. Aki nem mond igazat,
hogy móst tévedésbe ejtsen. - Mondjuk együtt! .
Mégegyszeri . .. Mégegyszer!... Mondd el egyedüli .
Te is! ...

A három király elindult Betlehem felé. Amint kiértek
a városból, újra feltűnt a csillag és tovább vezette őket,
egész az istállóig. - Itt megállt. - A bölcsek tudták,
hogy most végre megérkeztek ...

Bementek, csakugyan ott találták a Jézuskát, Szűz
Máriával, Szent Józseffel. - Leborultak, imádták a kicsi
Jézust, átadták ajándékaikat: aranyat, tömjént és
mirhát.

Nyissuk ki a könyveti Nézzük meg a képet!
Azonban álmukban figyelmeztette őket a jó Isten,

hogy ne menjenek vissza Heródeshez - azért más úton
tértek haza.

Mit mondott Heródes a bölcseknek? Igazat mon
dott? . " Mit akart Heródes a Jézuskával csinálni? ... Ki
vétkezik hazugsággal?.. Megtalálták-e a bölcsek a
Jézuskát? . .. Mit csináltak, mikor Jézuskához érkez
tek? " Visszamentek-e Heródeshez? .. Miért nem? ..

BegyakorJós: A történetnek előbb kérdésekre, majd
önállóan való elmondása. Ki vétkezik hazugsággal?

Feladom a 34. és 35. lapon a 14. történetet, azonkívül
alS. lapon a 27. kérdést.

Most pedig énekeljünk egy kicsit, ismételjük át a
mult órai énekeketI
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22. ORA.

A Szentcsalád Egyiptomba menekül.

Ismétlés: Jézus születése és a királyok hódolata.

Mit mondott Heródes a királyoknak? Igazat mon
dott? Mit akart az imádás helyett csinálni? .. Lássuk,
hogy akarta megvalósítani ezt a tervét? ... Türelmetlenül
várta a királyokat vissza ... Mikor pedig az az idő
is elmúlt, amit ő a királyok látogatására szánt ... s
a királyok még mindíg nem jöttek ... még türelmetlenebb
lett, de még várt egy ideig... Mikor pedig a gonosz
Heródesnek elfogyott a türelme, katonákat küldött Bet
lehembe és megparancsolta nekik, hogy öljenek meg
minden kisgyermeket, aki még nincs kétéves. - Úgy
gondolta, hogy köztük lesz a Jézuska is.

Visszajött-e a három bölcs király Heródeshez? Miért
nem? ... Ki küldte az angyalt a királyokhoz?.. Lám,
a mennyei Atya őrködött az ő egyszülött Fia felett ... és
nemcsak a királyokhoz küldött angyalt, hanem Szent
Józsefhez isI - !:jjel jött az angyal, Szent József álmában
hallotta csak a figyelmeztetést: "Kelj fel! Vedd a gyer
meket és anyját, és fuss velük Egyiptomba:'

Szent József nem várta meg a reggelt, nem is gon
dolt arra, hogy még fáradt és aludni szeretne, - hanem
rögtön engedelmeskedett. - Felkelt, Szűz Máriával
összeszedték kevés holmijukat, Szűz Mária ölébe vette az
ő drága kincsét: Jézuskáját, és megindultak, futva mene
kültek egy másik országba: Egyiptomba, ahol nem Heró
des volt a király. - Nézzük meg a képet a 39. oldalon!

Miért nem jöttek vissza a királyok Heródeshez? .
Kinek jelent még meg az angyal? S mit mondott neki? .
Mit csinált Szent József? ... Rögtön engedelmeskedett. 
Ki tudná megmondani, mit jelent: engedelmeskedni? ..
Mit jelent rögtön engedelmeskedni?.. Kinek engedel
meskedett Szent József? ... Hogyan tudta meg, hogy mit
akar tőle az Isten?.. Engedelmeskedünk-e mi is az
Istennek? . .. De hozzánk nem egy angyalt küld, hogy
megtudjuk, mít kíván tőlünk ... Nekünk gondos nevelő-
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ket adott, hogy minden alkalommal ezek mondják meg
helyette, hogy mit tegyünk ... Kik a mi nevelőink? ... Ki
helyett mondják meg szüleink és tanítóink, hogy mit
tegyünk és mit kerüljünk? Ki helyett engedelmeskedjünk
szüleinknek és tanítóinknak? . .. Hogyan engedelmes
kedjünk? ... Úgy, mínt Szent József: rögtön. - Eddig
kérdeztem tőletek és ti feleltetek. Most is kérdezek vala
mit, de erre ne feleljetek, legalább is ne hangosan: Vaj
jon mindíg engedelmeskedtek papának, mamának, tanító
néninek? . .. Azután rögtön engedelmeskedtek-e vagy
csak harmadik vagy negyedik figyelmeztetésre? ... Igér
jétek meg, hogy mától kezdve Szent József példájára
rögtön, vagyis az első szóra engedelmeskedtek. - Meg
teszitek? Adjátok fel magatoknak ezt leckére karácsonyig
mindennapI

Mi lett volna, ha Szent József nem engedelmeskedik
az első intésre? ... A Jézuskával is az történt volna, ami
a többi kisgyerekkel. - Mi történt ezekkel? ... Hallgas-
sátok csakI ... Megérkeztek a katonák Betlehembe .
Bementek minden házba... a városvégi istállóba is .
ezt üresen találták, nem akadt dolguk... de bizony a
többi házban sok kisgyenneket találtak s ezek közül,
akik még nem voltak kétévesek, menthetetlenül a halál
fiai lettek... Jézuskáért haltak meg ezek a kis ártatla
nok, ezért szentek lettek, s mert oly kicsikék, aprók
voltak, azért hívjuk őket valamennyit egy néven: apró
szenteknek.

Mit csináltak a katonák Betlehemben? Hogy nevez
zük ezeket az ártatlanokat, akik a Jézuskáért haltak
meg? ..

A katonák teljesítették Heródes parancsát, vissza
mentek tehát Jeruzsálembe, hogy ezt jelentsék neki. 
Megnyugodott a gonosz Heródes, mert biztosra vette,
hogya Jézuskának is a meggyilkolt gyerekek között kell
lennie. Ezalatt pedig a Jézuska szép szerényen, csende
sen éldegélt szüleivel Egyiptomban.

Begyakorlás: A történet kérdésekre, majd önállóan
való elmondása.
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Leckét adok! Ki tudná megmondani, hol kell a köny
vet felütni? ... Mi lesz hát a lecke? ... De csak az első
ponti - A másodikat hagyjuk máskorra!

Melyik ünnep közeleg? .. Orültök-e?.. Már most
is . .. hát még ha itt lesz a szép karácsony! ... Akinek
örül a szíve, annak énekel a szája ... Mit fogtok énekelni
karácsonykor? . .. Hát még?.. Mást nem tudtok? ..
Szeretnétek-e még egy karácsonyi éneket tudni? ..
Megtanítsalak még egyre?.. Ha figyeltek, egy nagyon
szép éneket fogunk tanulni. (Felírom a táblára.)

0, gyönyörű szép titokzatos éj I
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes úr,
Jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!

Előbb a szöveget kell megtanulnunk, olvassuk el
tehát néhányszor! ... Már ne nézzetek a táblára, de azért
mondjátok! - Most énekeljük!

23. ORA.

A karácsonyi és a következő 6nnepek ismertetése.

Ora elején egy nagy falinaptárt - letéphető lapokkal - leszek
a táblára.

A mai órán azzal foglalkozunk, hogy ezt a naptárt
olvasgatjuk, nézegetjük, hadd lássuk, hány hittanóránk
lesz még karácsonyig ... Mikorra esik karácsony, mikor
jövünk utoljára iskolába ... Hányadika van ma? ... Mit
jelent az, hogy "Luca" van Ideírvat . .. Hogy Szent
Lucának van az ünnepe... Tudjátok, ki volt ő? Szent
volt, aki annyira szerette a Jézuskát, hogy meghalt érte.
- Lássuk tovább ... Ezen a napon lesz még hittan
óra. .. ezen is... aztán már ebben az esztendőben,
1941-ben nem lesz több ... 20-án jövünk utoljára isko
lába, kikapjátok a bizonyítványt, aztán kezdődik a va
káció . .. Mikor van karácsony? Mit ünneplünk ezen a
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napon? .. Nagy ünnep ez? .. gppen azért készülnünk
kell rá... már most is... de különösen előtte való
napon: 24-én I

Minden jó katolikus házban december 24-én böjtöl
neki - Mit jelent ez? Nem esznek húst, még este sem!
Az Anyaszentegyház parancsaiból a harmadik paran
csolja ezt! Hogyan szól ez a parancs? - Nyissuk ki a
könyvet, olvassuk el! Bizonyos napokon a parancsolt
bőjtöket megtartsad és a húseledelektől magadat meg-
tart6ztassad. Olvassuk mégegyszer! Mégegyszer! .
Mondjuk fejbőll ... Mondd el tel - Mégegyszer! .
(Többen elmondják.) Jelöljük. meg ezt a parancsolatot is,
otthon jól tanuljátok meg és juttassátok édesmamátok
eszébe is, nehogy sok dolga, gondja közepette esetleg
feledékenységből húst készítsen 24-ére. Halat szabad
ennil - Lássuk további ... Mi van ide a 24-es alá
írva? Miért van Adám-Éva napja ... éppen karácsony
előtt? Mit juttat ez eszünkbe? . " Hogyan ígérte meg
Isten ősszüleinkneka Megváltót? ... Ki tudná elmondani?
Mikor van a Jézuska születésnapja? .. Ha édesapádnak
vagy mamádnak születés- vagy névnapja van, hogyan
ünneplitek? . " Ugye, már előtte való este köszöntitek
fel őt. - Igy csináljuk ezt a Jézuska születésnapján is,
már előtte való este kezdjük ünnepelni... Hogyan kö
szöntjük fel Öt? .. Úgy, hogy az egész család a kará
csonyfa köré térdelve imádkozik, megköszöni a Jézus
kának, hogy azon a legelső karácsonyon leszállt a földre,
hogy megváltson minket. - Azt mondtam a multkor,
akinek örül a szíve,. annak énekel a szája ... Karácsony
kor mindenki örül ... azért nem marad el a karácsonyfa
mellett az ének sem. - Mit fogsz énekelni? ... gs te? ...
Es te? ...

Van az ,,0, gyönyörü szép"-nek még két szakasza,
tanuljuk meg azt is!

Nyissuk ki az imakönyvet! Olvassuk! ... Most éne
keljükl ... A dallama olyan, mint az elsőé, csak a szöveg
más, azért jól figyeljetek az olvasásnáll ...

Milyen kedves lesz, ha karácsonykor ezt is elének
litek, Jézuskának bizonyosan örömet szeréztek vele.
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Karácsony éjjelén éjféli mise is van, de ti inkább
csak reggeli misére menjetek, de arról aztán le ne kés
setekl

Hogyan készülünk karácsony napjára? .. Mi van
24-én? ... Este szabad-e húst enni? .. Hogyan ünnepe
lünk 25-én... Templomba megyünk, szentmisét hallga
tunk. Hányadik parancsolattal parancsolja ezt az Anya
szentegyház? Hogyan szól az Anyaszentegyház 1. pa-
rancsa? Hát a második? .

Nézzük tovább a naptárti 26-a is ünnep. - Látjátok,
akkora ünnep a karácsony, hogy két nappal ünnepeljük I
De ezen a napon még másnak is van ünnepe. Kinek? Néz
zük meg, ide van írva: Szent István vértanú. Nem a mi
első szent királyunk ünnepe (az augusztusban van), ha
nem egy István nevű szent pap bácsíé, akit agyonkövez
tek azért, mert szerette a Jézuskát.

Nini! Mi van ide írva, 28-a alál ... Aprószentek. 
Tudjátok-e, kik voltak azok? ... Ki tudja szépen elmon
dani az aprószentek történetét? ... De sorrendben áml
Onnan kezdve, hogy Heródes várta vissza a bölcseket ...

Itt van megint egy pirosbetűs nap! Hányadika? ..
Elseje. Milyen hónap kezdődik ekkor? Nemcsak a hónap
új, de az év is ... Melyik évnek lesz ez az első napja? ...
Az emberek ezen a napon így köszöntik egymást: "Bol
dog újéveU" Azonban nem azért ünnep ez a nap: január
elseje, mert az újesztendő első napja, egészen másért! ...
Lássuk, miért?.. Számítsuk ki, hány nap múlt el kará
csony ótal Hét. Ez a nyolcadik. Zsidóországban minden
kisgyereknek születése után a nyolcadik napon nevet
adtak. - Szűz Mária is ezen a napon adta az ő isteni
Fiának a nevet. Ki mondta meg a Boldogságos Szűznek,
hogy hogyan nevezze gyermekét? ... Hogyan mondta ezt
Gábor főangyal? Mondd el egészen az angyali üdvöz-
let történetéti Mit ünneplünk tehát január l-én? ..
Hogyan kell minden ünnepet megülnünk? ...

Készítsünk magunknak egy naptárt, erre felírjuk
míndazt, amit ma tanultunk.

Begyakorjás: Hogyan készülünk karácsony ünne
pére? Miért van Ádám-Éva napja 24-én? (Hogy eszünkbe
jusson az Úr Isten Adám és Évának tett ígérete.) Mit
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ünneplünk december 25-én? Hát január l-én? Kiket neve
zünk aprószenteknek? Hogyan kell az Anyaszentegyház
ünnepeit megülni?

Leckének ismétlést adok fel: Jézus születésének tör
ténetét, A napkeleti bölcseket és A Szentcsalád Egyip
tomba menekülését. - Azonkívül a rajzfüzetbe készítsé
tek el a naptárt - így mint a táblán van; így nem fogjátok
elfelejteni az ünnepek jelentését.

24. ORA.

Háromkirályok napja.

Ismétlés: Az angyali üdvözlet. Jézus születése. A királyok
hódolata.

Mikor van a három királynak az ünnepe? ... A mult
órán nem is beszéltünk rólal - Pótlólag írjuk oa naptár
hoz ... január 6. Három király. Vannak naptárok, me
lyekben nem "Három király" van írva, hanem Vízkereszt.
- Ez mindegy. Azért hívják ezt a napot másképen így,
mert ekkor szenteli meg a tisztelendő úr a vizet.

Mit vittek ajándékba a királyok a Jézuskának? Hány
féle ez? Az Anyaszentegyház is háromfélét szentel ezen
a napon: tömjént a füstöléshez. - Bizonyosan mínd
annyian láttátok, mikor az oltár előtt a tisztelendő úr
a parázsra hint a tömjénből s a jó illatú füst betölti az
egész templomot, száll felfelé ...

Vizet is szentelnek ezen a napon. A templom elő
csarnokában egy nagy edényben van a frissen szentelt
víz, hogy mindenki meríthessen belőle s hazavihessen.
- Mire használjuk a szenteltvizet? Magunkat meghinteni.
- Mikor hintjük meg magunkat szenteltvízzel? ..
Templomba lépéskor. Ekkor a templomban lévő szentelt
vizet használjuk. De otthon? .. Hol tartjuk a szentelt
vizet? . .. Bizony, minden rendes katolikus házban van
szenteltvíztartó - ebben tartják a szenteltvizet - és nem
a szekrény tetején, a paradicsomos üvegek közőttl 
Hiszen azért van szenteltvizünk, hogy használjukl ...
Mikor használjuk? ... Reggel, felkeléskor, este, lefekvés-

63



kor, napközben, ha hosszabb útra indulunk, ha az ördög
bűnre akar csábitani ... Akkor vessünk csak keresz
tet a szenteltvizzel és elég, ha ennyit mondunk: Jézuskám,
nem akarlak megbántani! - Az ördög fél a szenteltvíz
től ... megszűnika kísértés. - Milyen jó, ha van otthon
szenteltvizünkl Legyen ez a ti gondotok, hogy Vízkereszt
napján vigyetek haza belőle. - Előtte való napon egy
kis üveget készítsetek elő, szépen mossátok kí, hogy
tiszta legyen. - Másnap, 6-án vigyétek magatokkal a
templomba és szentmise után töltsétek meg... Otthon
pedig öntsetek a szenteltvíztartóba belőle. - Azután
használjátok gyakran.

Hogy hívják a Háromkirályok napját másképen? ...
Miért hívják Vízkeresztnek? ... Hol kaphatjuk a szentelt
vizet? . .. Máskor is, mindíg lehet szenteltvizet kapni,
csak akkor a sekrestyében kell kérni. - Mikor hintsük
meg magunkat a szenteltvízzel? ...

Mást is szentel az Anyaszentegyház ezen a napont 
Ki tudja... mit? ., Krétát ... Evvel a szentelt krétával
írják fel az ajtóra az új évszámot és a három király nevé
nek kezdőbetűit. Igy ...

Az ajtóra írom: 19 + G + M + B + 42. Milyen nap
is a Háromkirályok napja? .. Hogy hívják másképen
ezen ünnepet?.. Miért?.. Mit szentel az Anyaszent
egyház a vízen kívÜl?.. Mire használjuk a szentelt
vizet? . .. Mikor használjuk?.. Mire használják a töm
jént? ... Mit csinálnak a szentelt krétával? ... Hol lehet
szentelt krétát szerezni? A sekrestyében kell kérni. 
Mit fogsz csinálni Vízkereszt napján? .. És te? .. Hát
te? ... Ki mondja el mégegyszer liA napkeleti bölcsek"-et?
... Még egyre vagyok kíváncsi! Elfelejtettétek-e a Szent
család menekülésének történetért ... Hadd lássam, való
ban tudjátok-e?

Most énekeljünk egy kicsitl Mit szeretnétek? ... Ve
gyük sorbal Mindenki megmondhatja, melyiket szereti
legjobban ... Melyiket szeretnéd énekelni? (Igy sorra
kerül az összes eddig átvett karácsonyi ének.)

Leckének megint ismétlést adok: Jézus születésétől
az utolsó leckéig.
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25. ORA.

Ismétlés.

Az utolsó tízpercben. a Szentcsalád menekülésének történetéhez
kapcsolva:

Egy idő mulva Szent József és Szűz Mária hírül vet
ték, hogya gonosz Heródes meghalt, visszajöttek tehát
Zsidóországba. Melyik városból mentek a népszámlálásra
Betlehembe? . .. Hol jelent meg az angyal Szűz Máriá
nak .. , Mit gondoltok hát, hová ment a Szentcsalád ...
Betlehembe? ... hisz ott semmijük sem volt ... Jól van,
eltaláltátok: nem Betlehembe, hanem Názáretbe men
tek ... Itt élt a kis Jézus ... Milyen gyermek lehetett a
Jézuska? .. Mondogatják: jó, engedelmes, szelíd, jám
bor .. , Kiknek adott példát a kis Jézus? .. Nemcsak a
názáreti gyerekeknek, hanem az egész világ minden
gyermekének; így a budapesti gyermekeknek is! - Most,
hogy kikapjátok a vakációt, sokat lesztek otthon, sok
alkalmatok lesz utánozni a Jézuskát... Hogyan fogod
ezt tenni? .. Hát te? .. És te? .. Ha akármit tesztek,
kérdezzétek csak magatoktól: Hogyan csinálná ezt a
Jézuska? .. Vagy: Hogyan tette ezt a Jézuska?.. S
tegyétek ti is úgyi Akkor nemcsak édes szüleitek előtt
lesztek kedvesek, szeretetreméltók, hanem Jézuska előtt
isI Ki fogja utánozni a Jézuskát? ... Ennyien?! ... - Nos,
hogy el ne felejtsétek az ígéretet, éppen azt adom fel
leckére, hogy milyen volt a Jézuska otthon. - Nyissátok
ki a könyvet a 38. laponl A második pont. - Csak ezt a
hat sort adom fel, hogy elég időtök maradjon a játékra.
- De az ígéretet játék közben se felejtsétek ell Mit is
ígértetek? ... Tartsátok is meg, akkor lesz csak igazán
boldog a karácsonyi vakáció I

26. ORA.

Ismétlés.

A vakáció utáni elsö óra.
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27. ORA.

A 12 éves Jézus a templombaD.

Ismétlés: A Szentcsalád menekülése Betlehemből és vissza
térése Názáretbe.

A Jézuska nőtt, növekedett ... egyszerre csak elérte
tizenkettedik évét ... Ekkor történt valami! ... Tudjátok-e
még tavalyról, hogy mi?.. Látom, még nem felejtet
tétek el, de azért vegyük rendben, sorjában ...

Hány templom volt Zsidóországban? ... S ez az egy
hol állt? ... Éppen azért, akik igen messze, más városok
ban laktak, mikor mentek a templomba? . " Csak az ün
nepek alkalmával. - Gyerekeket csak hány éves koruk
tól vittek a nagy útra? . " A Jézuska is éppen 12 éves
volt karácsonykor... és most közeledett a húsvét
ünnepel .. , Szűz Mária és Szent József elvitték Öt is a
templomba. - Eddig rendben volt minden, csak vissza
felé történt valami ... Mi? .. A Jézuska nem ment
nevelöatyjával, édesanyjával és a többiekkel haza ...
hanem? ... Miért tette ezt? Kellett, hogy megmutassa
magát a tudósoknak, akik folyton olvasgatták a Szent
írást, akik éppen ezért tudták, hogy ítt az idö arra, hogy
az Isten elküldje é\ Megváltót De megszületett-e már,
vagy csak ezután fog eljönni azt már nem tudták bizo-
nyoson ... Ezért akarta Jézus megmutatni magát a tudó
soknak, hogy e cselekedetével mintegy azt mondja
nekik: "Már itt vagyok köztetek a földön... de még
nem jött el az idő arra, hogy tanítsalak benneteket:'

Unnepek után a jeruzsálemi templomban a gyerme
keknek tartottak oktatást... Sok gyerek vett részt
ezen ... ezek közé vegyült a Jézuska is. Hallgatta a taní
tást, aztán kérdezték ... akkor felelt. Es a tudósok csodál
ták Jézuska okos feleleteit. Aztán olyat kérdeztek, amit
nem is tanítottak ... a Jézuska ezekre a kérdésekre is épp
oly okosan felelt. Még nagyobb lett a csodálkozás a tudó
sok között... és szerették volna tudni, ki ez a gyer
mek? ... Eddig a tudósok kérdeztek, és Jézuska felelt ...
most Jézuska kezdett kérdezni ... és a tudósok nem tud-
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tak felelni... Mennyire csodálták mindnyájan ezt az
"okos gyermeket" és alig várták, hogy megtudhassák:
kicsoda is tulajdonképen? ..

Nézzük meg a képet a könyvben!
Ezalatt mi történt a Názáretbe vivő úton? .. Szűz

Mária és Szent József észrevették, hogy nincs velük a
Jézuska ... Mikor vették ezt észre? ... Miért nem vették
észre előbb? ... Mit csináltak ekkor? Meddig keresték a
Jézuskát? Harmadnapon hová tértek be? .. Kit láttak
meg ott? ... Mit csinált a Boldogságos Szűz? ... Mit mon
dott a Jézuskának?.. Mit felelt a Jézuska? .. "Nem
tudjátok, hogy nekem Atyám házában kell lennem?" 
Miért felelt így Jézuska? .. Azért, hogya tudósoknak
kijelentse, hogy ő az Isten fia, a Megváltó. A tudósok
meg is értették. .. csak. az ő eszük lassabban mozgott.
- Csak miután a Jézuska elment, gondolták: Mit is
mondott ez a "gyermek"? .. "Atyám háza"? .. Kinek
a háza ez a templom? ... Az a "gyermek" tehát az Isten
nek a fia.

A Jézuska pedig ezalatt engedelmesen lépkedett
Szűz Máriával és Szent Józseffel a názáreti országúton.
- Hazatérve folytatta előbbi csendes, elrejtett életét ...
Engedelmes volt... öröme telt benne mind a mennyei
Atyjának, a jó Istennek, mind a nevelőatyjának, Szent
Józsefnek.

Ki tudná elmondani a 12 éves Jézus történetéti
Van egy szép képem. - Nézzétekl ... Ki van

rajta? ... A Jézuska. - Mit csinál? .. A negyedik pa
rancsra mutat. Mit mond ezzel nekünk? ... Mit mondtunk
az előbb? ... Milyen gyermek volt a Jézuska? Hányadik
parancsolattal parancsolja az Isten, hogy szüleinknek
engedelmeskedjünk? ... Hogyan szól a IV. parancs? Csak
engedelmesség van ebben parancsolva? .. Ugye tiszte
let is! ... Miért tiszteljük szüleinket és míért engedel
meskedünk nekik?.. Mert szeretjük őket. Tehát a
Jézuska ezen a képen ezt mondja nekünk: "Tartsd meg
a IV. parancsolatot, mint ahogy én is rnegtartottam!"

Mit is parancsol Isten a IV. parancsolattal? .. Hogy
szüleinket tiszteljük és szetessúk ... és nekik engedel-
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meskedjünk. - Mondjuk együttI ... Mondd el egye
düli ... Te isI ... Te isI ...

Mit követ el az, aki Isten parancsát meg nem
tartja? ... Ki követ el búnt? .. Vétkezik-e tehát az, aki
nem tiszteli, nem szereti szüleit?.. Hát az, aki nem
engedelmeskedik nekik? ..

Miért kell szüleinket tisztelni és szeretni?.. Kiktől
kaptatok mindent, amitek csak van? Ugye szüleitektöl.
- Ök Isten után a legnagyobb jótevőinkl - Mennyivel
kevesebb gondja, dolga lenne édesanyátoknak, ha nem
nevelne benneteketI Mennyi mindent vehetne magának,
a helyett, hogy nektek vásárol ruhát, cipőt, táskát, cuk
rot ... Miért teszik a jó szülők mfndezt? Mert szeretnek
benneteket! Éppen azért, mennyire fájhat a jó szülőknek,
ha az ő gyermekük nem fogad szót, vagy durva velük,
vagy dacos, vagy felesel, vagy - hogy a legcsúnyábbat
is mondjam - megüti, bántalmazza őket.

Ki vétkezik hát a IV. parancsolat ellen? Felírom a
táblára, hogy jobban az eszetekben maradjon!

Begyakorlás: A 12 éves Jézus a templomban círnű
történet saját szavaikkal való elmondása. - Mire adott
példát nekünk az Úr Jézus? (Arra, hogy hogyan kell a
IV. parancsot megtartani.) Hogyan szól a IV. parancs?
Mit parancsol Isten a IV. parancsolattal? Ki vétkezik a
IV. Pe-rancsolat ellen?

Leckét adok! - A 40. oldalon a 12 éves Jézus tör
ténetét, azután az 59. kérdést. - Aki a legjobban fogja
tudni és a legszebb lesz a rajza, megkapja ezt a szép
képet.

28. ORA.

Jézus megkeresztelkedik és megkezdi működését.

Ismétlés: A háromszemélyü egy Istenről tanultak.

Eddig a gyermek Jézusról tanultunk, ezentúl a fel
nőtt Jézusról fogunk beszélgetni. 12 éves korában meg
mutatta magát a tudósoknak, meg is mondta, hogy ő

68



az. akit Isten ígért az embereknek.... Azt mondta
a templomban: "Ez az én Atyám háza" ... aztán megint
eltúnt az emberek szeme elől, csendesen elvonult szüleí
vel Názáretbe. mert még nem jött el annak. az ideje,
hogy tanítsa az embereket.

Telt, múlt az idő s mikor az Or Jézus 30 éves lett.
ennek az ideje is elérkezett. - Eddig elrejtve élt az Or
Jézus, még a názáretiek is alig tudták, hogy mit csinál,
ezentúl minden tettét. lépését mindenki látni fogja, min
denki tudni fogja, mindenki beszél róla.

Hogyan kezdte meg nyilvános működését - ezt
ma fogjuk megtanulni.

Búcsút vett az Or Jézus a csendes kis názáreti ház
tól, elbúcsúzott ismerőseitől, barátaitól, elbúcsúzott édes
anyjától, a Boldogságos Szúz Máriától és egy folyóhoz
ment, melynek Jordán volt a neve. Felírom, hogy el ne
felejtsétek! Itt a Jordán partján egy János nevú szent
ember élt és prédikált a népnek. - Figyelmeztette őket,
hogyaMegváltó eljövetele igen közel van ... javuljanak
meg, bánják meg búneiket ... Sokan hallgattak szavára ...
Ezeket ő a Jordán vizével megkeresztelte ... azért hív
ták őt ... ki találja ki, hogyan?.. Keresztelő Szent
Jánosnak.

Ide, Keresztelő Szent Jánoshoz jött az Or Jézus ...
és kérte, hogy keresztelje meg őt is. - Keresztelő Szent
János megkeresztelte ... de keresztelés közben mi
történt? . .. Kinyílott az ég, a Szentlélek galamb képé
ben Jézus feje felett lebegett ... Az összegyúlt nép nagy
csodálkozással figyelt ... éppen jókor, mert a megnyílt
égből az Atya Istennek szavai hallatszottak: "Ez az én
kedves Fiam, akiben nekem kedvem telik."

Nézzétek a képet I
A jó Isten megmutatta az embereknek az ó egy

szülött Fiát, akit elküldött a földre, megváltani az embe
reket. - Semmi kétségük nem lehet már: Látták az Or
Jézust mennyei fényözönben ... és hallották a mennyei
Atya bizonyságtételét: "Ez az én kedves Fiam .. ."

Most már tudhatták. kicsoda az Or Jézus? ... Maga
az Or Isten mondta meg nekik. - Mit mondott a jó

69



Isten? ... Ki tehát Jézus Krisztus? Az Istennek Fia ...
Hány fia van a jó Istennek? Csak egyetlenegy. - Ezt
igy mondjuk másképen: egyszülött. - Kicsoda Jézus
Krisztus? Az Isten egyszülött Fia. - Miért jött le a földre
az Úr Jézus... Hogy megváltsa az embereket. - De
hogy megválthasson, mivé kellett az Isten Fiának
lennie? .. Mint Istent, nem feszíthették volna a ke
resztre ... Mint embert feszítették fel. Igen, csak mint
embert. - Tehát mivé kellett Jézusnak lennie, hogy
megválthasson minket? Emberré. - Kicsoda Jézus
Krisztus? Feleljünk együtt: Jézus Kttsztus az lsten egy
szülött Fia, aki érettünk emberré lett. - Mondjuk el
mégegyszer I . .. Mégegyszer! ...

Nézzétek csak jól meg a képet! Mit láttok rajta? ...
Olyasmit, amit már régen tanultunk ... No, ki találja
ki? ... Majd segítek ...

Hány Isten van? Hány személy van az egy Isten
ben? ... Hányadik isteni személy Jézus Krisztus? ..

Látjátok Öt a képen? . " Hányadik isteni személy a
Szentlélek? . .. Látjátok a képen? Milyen alakban? ..
Hányadik isteni személy az Atya? .. Látjátok a ké
pen? ... Nem ... mert az Atya Istennek a hangját lehe
tett ekkor hallani. Mit is mondott? ... Mit mondott meg
ezzel az embereknek? .. Hogy kicsoda Jézus Krisztus.
- Feleljetek most ti az én kérdésemre. Kicsoda Jézus
Krisztus? De azt is mondjátok hozzá, hogy hányadik
isteni személy!... Mégegyszer mondjátok el! ...

Tehát az Úr Jézus keresztelésekor nemcsak azt mu
tatta meg az Úr Isten, hogy Jézus Krisztus az ő Fia,
hanem azt is, hogy az egy Istenben három személy van.
Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?
... Hogyan dicsérjük = dicsőitjük a Szentháromsá
got? ... Álljunk fel és nagyon ájtatosan mondjuk: Dicső
ség az Atyának ...

Hány éves korában búcsúzott el Jézus Názáret
től? . . . Miért ment el onnét? . . Hová ment először? ..
Ki keresztelte meg Jézust? .. Mi történt a keresztelés
alatt?

Miért ment el Jézus Názáretből? Hogy megkezdje
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műkődését. Hogyan működött Jézus? ... Tanított. - Mit
tanított? ... Jól van, látom, még tavalyról is maradt va
lami az eszecskétekben! ... Kit tanított Jézus? Minden
kit. - Akik hallgatták az ő tanítását és hittek neki, ezek
voltak az ő tanítványai. - Ezek közül választott kí
tizenkettőt, akik aztán mindíg vele voltak, mindenhová
elkísérhették. .. később segítettek neki a tanításban ...
Hogyan nevezzük ezt a 12 tanítványt másképen? ..
Apostoloknak.

Mit tehet meg az Isten? .. Mit tehet meg az Isten
Fia? ... Meg is mutatta az Úr Jézus az ő mindenható
ságát avval, hogya betegeket egyetlen szavával meg
gyógyitotta.

Voltál már beteg? ... Ki gyógyított meg? Hogyan
gyógyított meg a doktor bácsi? Megvizsgált orvos-
ságot írt. " be kellett szedned így lettél csak jobban
és később így gyógyultál meg. - Az Úr Jézus nem így
tett. - Ö csak rátette kezét a betegek fejére - s azok
rögtön meggyógyultak akár süketek vagy némák, akár
sánták, bénák vagy vakok voltak. - Melyik orvos tudja
ezt megcsinálni?.. Miért tudta az Úr Jézus meg
csinálni? . " Mert Ö az Istennek a Fia.

Képzelhetitek, mikor a nép látta ezeket a csodákat,
messze földről hozták az Úr Jézushoz a betegeket ... s
Ö mindegyiket meggyógyította. - A könyvünkben van
egy nagyon szép kép, éppen ezt látni rajta. - Nézzük
meg! A 43. lapon találjuk! ... Mit látunk rajta? .. Az
Úr Jézus éppen egy beteg kislányt gyógyít meg. Hogyan?
Csak ráteszi kezét a beteg fejére. - Körűlötte a sok
beteg: az egyik mankóval jön... Mi baja lehet? " A
másik tapogatódzik... mi baja lehet?.. Itt a har
madik embert kettő hozza... bizonyosan azért, mert
mozdulni sem tud, béna ... Hát ez az ember itt az Úr
Jézus mellett mit csinál? .. Megcsókolja a ruhája szé
lét. .. Vajjon miért?.. Igy köszöni meg, hogy meg
gyógyította.

Hogyan gyógyította Jézus a betegeket?
Begyakorlás: A történet elmondatása előbb kérdé

sekre, aztán önállóan. - Kicsoda Jézus Krisztus? Mit
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tanított Jézus? Hallgatói közül hányat választott ki? Kik
voltak ezek? ...

Leckére vegyétek fel a 42. oldalon a 17. történetet
és a 61. kérdést. - Most pedig előre lapozunk, a 30. olda
lon a multkor kihagytuk az 59. kérdést - vegyük ma fel!

29. ORA.

Jéz.. a met borr' 'Y6Itoztatja.

Ismétlés: az előző óra anyaga.

Kicsoda Jézus Krisztus?.. Honnét tudjuk, hogy
Jézus valóban az Isten Fia? .. Az Isten maga is meg
mutatta (éppen a mult órán tanultuk), de az Úr Jézus
maga is bebizonyította. o' Mivel?.. Hogy olyasmiket
vitt véghez, amit em~er, ha mégoly okos, mégoly ügyes
is, mégsem tud megtenni, Ö csodákat művelt. - A mult
kor is beszéltünk az Úr Jézus csodáiról ... Melyekről?...
Ahogy Ö a betegeket gyógyította, az csoda volt o •• mert
ember ilyet nem tud megtenni. - Miért tudta az Úr
Jézus megtenni? Mert ő Isten.

Ma is az Úr Jézus egyik csodájáról fogunk beszél
getni, amely tulajdonképen a legelső csodája volt és egy
lakodalomban művelte.

Úgy történt, hogy egy helységben - melynek Kána
volt a neve - lakodalom, menyegző volt, melyre
Jézust, a Boldogságos Szűz Máriát és az apostolokat is
meghívták. - Rajtuk kívül még sok vendég volt, - és
egyszerre csak elfogyott a bor. - A háznép nagy zavar
ban volt, igen restellték a dolgot. Szűz Mária látta a
háziasszony nagy baját, segíteni akart rajta.

Szűz Mária minden bajban nagyon könnyen tud
segíteni .. , Hogyan? o •• Szól az Úr Jézusnak, megkéri:
"Fiam, Jézuskám. tedd meg ezt, - nézd, én kérlek o • o"

S az Úr Jézus ne hallgatná meg édesanyja kérését?. o

Voltatok már a Szikla-kápolnában? Láttátok azt a sok
kis fehér márványtáblácskát? Mi van rájuk írva? - 01-
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vassátok el csak egyszer egyiket-másikat! Mindegyik
táblára egytől-egyig köszönet van írva: .Köszönöm. Szúz
Mária, hogy megsegítettél" ... "Köszönöm, Szúz Mária,
hogy kérésemet meghallgattad"... stb. Miért vannak
ezek a táblácskák ott? ... Hogy mások is, mindenki lássa,
hogy nem hiába kérjük a Boldogságos Szűz közbenjárá
sát ... O mindenkin segít, mindenkit szent Fia kegyeibe
ajánl, aki kéri az ő segítségét.

Igy volt ez a kánai menyegzőn is... Csak ennyit
mondott az Or Jézusnak: "Fiam, nincs boruk!" - és kérőn
nézett szent Fiára. - Szúz Mária tudta, hogy az Úr Jézus
meghallgatja kérését, azért már előre meghagyta a szol
gáknak, hogy amit Jézus parancsol, azt tegyék meg.

Hová hívták meg Jézust? Hol volt az a lakodalom?
Kik voltak még oda hivatalosak az Úr Jézuson kívül? . o o

Mi történt a lakoma közben?.. Ki segített a bajon?
Hogyan? Mit mondott már előre a szolgáknak?

Zsidóország minden házában az ajtó mellett nagy
.kőedények állottak, tele vízzel a mosakodásokhoz. -' Itt
is hat ilyen nagy kőedény állt egymásmellett . o • Az Úr
Jézus megparancsolta a szolgáknak, hogy töltsék tele
friss vízzel az edényeket. o. A szolgák nem tudták el
képzelni, mihez kell ez a sok víz; a vendégek mitsem
sej tettek. - Mikor a kőedények tele voltak vízzel, Jézus
így szólt a szolgákhoz: "Mentsetek belőle és vigyétek
a násznagynak."

A szolgák kissé félve vitték a poharat a násznagy
nak, mert úgy gondolták, bizonyosan megharagszik,
hogy vizet adnak neki. - A násznagy megkóstolta az
italt és valóban bosszús arcot mutatott és meg
szólalt: "Még sincs jól, hogy előbb a rossz bort itat
tátok meg velünk, s csak most adjátok a jót, a fíno
matl .. o" Nagy lett a csodálkozás I ... A szolgák elmond
ták, hogy vízzel töltötték meg a kőedényeket . .. min
denki megkóstolta... és a legjobb bornak találta ...
Hogy lehet ez? o " Ki tette, ki tehette ezt? o o • Nyilván
való lett, hogy az Úr Jézus változtatta a vizet borrál ...
Nézzük meg a képet a könyvbenI

Mi volt az Or Jézusnak ez a cselekedete? o o
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Csoda ... Ez volt az első csodatette. - Melyik ember
tudna csak ehhez hasonlót is csinálni? .. Miért tudta
az Úr Jézus ezt a csodát művelni? ... A jelenlévő ven
dégek és mások is belátták, hogy csak isteni hatalommal
lehet ilyet tenni, azért hittek az Úr Jézusban.

Mit parancsolt Jézus a szolgáknak? Ki kóstolta elő
ször meg az italt? - Mit mondott a násznagy? Mit
mutatott meg Jézus e csodájával?.. Hányadik csoda
tette volt ez Jézusnak?

Kinek a közbenjárására művelte az Úr Jézus első
csodáját? ... Mit tanulunk ebből? .. Ha valami bajban
vagyunk, mi is csak bizalommal kérjük a Boldogságos
Szűz segítségét - ő biztosan fog segíteni.

Mikor a multkor a templomban voltam, az emberek
énekkel kérték Szűz Mária segítségét. - Olyan szép
ének volt és képzeljétek, a mi imakönyvünkben is
benne van, könnyen megtanulhatnátok, ha akarnátokI ...
Akarjátok? ... Akkor nyissuk ki az imakönyvet és egy
szer olvassuk el a szöveget: Angyaloknak királynéja,
tiszta Szűz ...

Most énekeljük! Vigyázzatok, először igen halkan ...
(Háromszor elismétlik.)

Remélem, amíg énekeltetek, nem felejtettétek el, mí
történt a kánai menyegzőn?

Begyakor/ás: A történetjelmondása előbb kérdésekre,
majd saját szavaikkal.

Leckét adokl Ki mondja meg, mi lesz? Hányadik
lapon van?

30. ORA.

A naimi ifjú feltámasztása.

Ismétlés: az utolsó két óra anyaga.

Ma az Úr Jézusnak egy olyan csodájáról fogunk
beszélgetni, amelyről már tavaly is tanultatok.

Ez a csoda Naimban történt... Tudjátok-e, még
milyen csodát rnűvelt itt az Úr Jézus? ...
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De vegyük sorjában, úgy, ahogy történt... Milyen
ünnep közelgett? ... Hová ment az Úr Jézus? .. Útköz
ben kellett Naim városkán átmennie ... A régi városok
nagy kőfallal voltak bekerítve és csak kapukon lehetett
bemenni ... Mivel találkozott az Úr Jézus éppen a vá
roska kapujában? .. Kit temettek? .. Kinek a fia volt
ez a fiatalember?.. Mit csinált az Úr Jézus?.. Mit
mondott az asszonynak? ... Mit mondott a halott fiúnak?
Meghallotta-e a halott az Úr Jézus parancsát?.. Mit
csinált a nép? ... Először bámulva csodálkozott ... aztán
gondolkozott. .. Ki lehet ez, aki még a halottakat is
feltámasztja? ... Belátták, hogy Jézus az Istentől ígért és
küldött Megváltó - és hittek benne.

Nézzük meg a képetl Nyissuk ki a könyvet a 47.
oldalon!

Ki mondja el a naimi ifjú feltámasztását? ... Mit mu
tatott meg az Úr Jézus e csodájával is? ..

Miért kellett az Úr Jézusnak a naimi ifjút feltámasz
tania? ... Mert azt akarta, hogy éljen, pedig már meg
halt. .. Mi történik az emberrel, mikor meghal? ..
Miből áll az ember? ... Mikor ez a két rész elválik egy
mástól, az ember meghal. - Mit csinálnak a halott ember
testével? ... Koporsóba teszik ... kiviszik a temetőbe ...
eltemetik. .. sírjára keresztet tesznek... Mit jelent a
kereszt asiron? ... Hogy azt az embert, akinek teste itt
a földben nyugszik ... az Úr Jézus a kereszten megvál
totta ... mig élt, hitt az Úr Jézusban. .. Azért csak a
katolikus ember sírján van kereszt.

Mit csinált az Úr Jézus a naimi ifjúval? Mit jelent
ez a szó: feltámasztotta? .. Élővé tette ... Mikor él az
ember? ... Ha a teste és a lelke együtt van. - Mikor
halott az ember? Ha a lélek elválik a testtől. - Mit
csinált az Úr Jézus, mikor a naimi ifjút feltámasztotta?
... A halott testbe visszahívta újra a belőle kiszállt lel
ket ... és a fiú megint élt - feltámadt.

Semmi sem biztosabb annál, mint hogy meghalunk ...
mi is... Egyszer majd minket is beletesznek a kopor-
sóba minket is eltemetnek . .. Az Úr Jézus is meg-
halt Hogyan? ... Öt is beletették a sírba, eltemették ...
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De ott maradt-e? Nem. - Egyesítette testét lelkével ...
Az Ö szent lelke beleszállt halott testébe - és feltámadt.
Mint ahogy azÚr Jézus saját magát. .. a naimi ifjút ...
és más halottakat is feltámasztott - éppen úgy minket
is fel fog támasztani, csak nem rögtön a halálunk után ...
hanem később a világ végén. - Ez ki is van írva a
temető kapujára Hogyan? Ki látta már? - Halottak
napja előtt lerajzoltuk a temetőt ... Keressétek csak meg
a füzetben I . .. Odarajzoltátok-e a kapura ezt a kis táb
lát e szóval: "Feltámadunkl"? - Ugye kihagytátok? ...
Javítsátok kiJ ... Irjátok odat ...

Tehát: amilyen biztos, hogy egyszer meghalunk,
éppen olyan biztos, hogy egyszer feltámadunk, élve jö
vünk ki a sírból... Mikor?.. Tehát meddig marad az
ember teste a földben? Mondjuk együttI Az ember teste
a világ végéig marad a földben. - Mégegyszeri ... Még
egyszer! ...

Mi történik az ember testével a világ végén? ... Az
Isten feltámasztja. - Mit jelent e szó: "föltámasztani"? ...
Eletre kelteni ... újra élni ... Mikor van élet az ember-
ben? ... Ha a test együtt van = egyesül a lélekkel .
Mit tesz tehát Isten az ernber testével a világ végén? .
Mondjuk együtt: A világ végén lsten feltámasztja az
ember testét, vagyis újra és örökre egyesíti a testet a
lélekkel. - Mégegyszer! .. , Mégegyszer! ... Mondd el
egyedülI

. Miért mondtuk, hogy "újra és örökre egyesíti a tes
tet a lélekkel"? ... Mert a feltámadás után már soha többé
nem hagyja el a testet a lélek.

Begyakorlás: Mi történik az emberrel, ha meghal?
Meddig marad az ember teste a földben? Mit tesz Isten
az ember testével a világ végén? .. A történet elmon
dása elóbb kérdésekre, később saját szavaikkal.

Leckét adokl A 45. oldalon a 20. történetet és a 46.-on
a 63., 64. és 65. kérdést.
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31. ORA.

Az &611 életről.

Ismétlés: az el6z6 óra anyaga.

Míből áll az ember?.. A mult órán megtanultuk,
hogy mi történik az ember testével a halál után, ma be
szélgessünk arról, hogy mi történik halálunk után lel
künkkel?

Előbb mondja meg valaki, hogy mióta van az Isten
és meddig lesz? Miért mondjuk az Istenről, hogy örökké
való? Mindíg volt ... mindíg lesz ... tehát sohasem hal
meg az Isten, ezt úgy mondjuk másképen: halhatatlan.
- Hogyan teremtette Isten az első embert? .. Az Isten
tehát lelket lehelt az emberbe. - Ha az Isten halhatat
lan, vajjon meghalhat-e az emberben az a rész, - a lélek
- amit az Istentől kapott? - Jól mondjátok... nem.
Az ember lelke is halhatatlan. - Ez a hat főigazságban
is benne van, olvassuk csak ell Nyissuk ki a könyvet! ...
Ezentúl ezt is hozzámondjuk a többi négy főigazsághoz.
Most már hány főigazságról tanultunk? ... Hogyan szól az
ötödik?

Lássuk hát, mi történik a lelkünkkel, ha a testünk
meghal? . .. Felszáll az Istenhez... A jó Isten azonnal
megnézi, milyen ez a lélek... Bűnös-e... tiszta-e ...
hová való... hol jelölje ki a helyét? .. Másszóval
mondva: Isten azonnal megítéli lelkünket ... mindenkiét
külön-külőn. - Azért ezt az ítéletet külön ítéletnek
nevezzük.

Mi történik lelkünkkel, ha meghaltunk? Mondjuk
együtt: Ha meghaltunk, Isten azonnal megítéli lelkünket.
- Mégegyszer! ... Mégegyszer! ... Mit jelent ez a szó:
ítélni? . " Jutalmat vagy büntetést adni.

A végtelen fölségű Isten ott ül mennyei trónusán s
szigorúan vizsgál ... A legkisebb hazugságért vagy ve
szekedésért is felelősségre von .... s a mi lelkünk remegve
várja az ítéletet: a büntetést vagy a jutalmat. - Hogyan
büntet az Isten? ... Csak úgy, ahogy megérdemeljük ...
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- Mennyi jutalmat kapunk az Istentől? Csak annyit,
amennyit megérdemelünk . .. Hisz tanultuk is már az
Istenről, hogy ő ... - ki találja el? .. végtelenűl igaz
ságos.

Mindenkit külön-külön ítél meg az Úr Isten, azért
hogyan nevezzük ezt az ítéletet? ... Mondjuk hát együtt:
A halál után következő ítéletet külön ítéletnek nevez
zük. - Mégegyszer! ... Mégegyszer! ...

Miért mondjuk az Úr Istenről, hogy végtelenül igaz
ságos? ... Mivel jutalmazza meg Isten a jókat? ... De csak.
kik juthatnak a mennyországba? .. Akiknek egészen
tiszta, hófehér = bűntelen a lelkük és büntetést sem
érdemelnek.

Mivel bünteti meg Isten a rosszakat?.. Igazságos
lenne, ha a kis bűnökért is a poklot kapnók büntetésül?
Hová jutnak tehát azok a lelkek, akik nem elég tiszták
ahhoz, hogy a mennyországba juthassanak, de nem oly
rosszak sem, hogy a poklot megérdemelnék? ... Jól van,
látom, még emlékeztek arra, amit "Halottak napján"
mondottam nektek. - Ezeknek a lelkeknek teremtette
az Isten végtelen irgalmassága a tisztítóhelyet . .. ahol
ugyan nagyon kell szenvedni a legkisebb bocsánatos
bűnért is ... de csak ez a szenvedés tisztítja meg a lel
küket és teszi méltóvá a mennyei boldogságra. - Meddig
maradnak a lelkek a tisztítóhelyen? ... Az igazságos Isten
egy pillanattal sem engedi őket ott tovább szenvedni,
mint ameddig bűneiktől meg nem tisztulnak, míg a ki
szabott büntetést ki nem állották.

Mivel bünteti az Isten azokat, akik halálos bűnnel
bántották meg Öt? ... Jól van, ... ezek jutnak a pokolba.

Hová jut a lélek a külön ítélet utáh? Kik jutnak. a
mennyországba? - Kik a tisztítóhelyre? - Kik a pokolba?

Milyen dolguk van azoknak a tiszta lelkeknek, akik
a mennyországban vannak? Kimondhatatlanul boldogok,
hogy is ne -- az Úr Isten közvetlen közelében lehetnek,
szinről-színre láthatjátok Öt. Az angyalokkal, szentekkel
és a Boldogságos Szűz Máriával együtt áldhatják és
dícsérhetik, örök szeretetben egyesülnek vele. Ennél
nagyobb boldogságot még elképzelni sem lehet! Mivel
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jutalmazza meg Isten a jókat a mennyországban? ..
Mondjuk együtt! Isten a jókat a mennyországban kimond
hatatlan boldogsággal jutalmazza meg, hogy ők színről
színre látják Istent és örök szeretetben egyesülnek vele.
- Mondjuk el mégegyszerI .. , (Többször ismételtetem.)
- Mondd egyedül! - Te isI

Milyen dolguk van azoknak, akik a pokolba jutot
tak? - Láthatják-e Istent? Hogyan szenvednek? - Mivel
bünteti meg Isten a gonoszokat a pokolban? - Mond
juk együtt: Isten a gonoszokat a pokolban örökkétartó
kínnal bünteti meg, ők sohasem láthatják Istent és örök
tűzben szetivednek. - Mégegyszer! ... (Többször elismé
teltetern.)

Meddig maradhatnak a jók a mennyországban?
Ameddig a jó Isten él. Meddig él az Isten? Orökké. Med
dig tart tehát a mennyország? - Meddig tart a pokol?
- Meddig tart a tisztítóhely? - Nem örökké, csak a világ
végéig. Mikor már minden ember a világ végén elnyerte
mind a jutalmát, mind a büntetését. .. akkor már csak
két hely létezik: mennyország és pokol.

Meddig marad a lélek a tisztítóhelyen? - Segíthe
tünk-e a szegény szenvedő lelkeken? - Hogyan? 
Mikor szoktunk a szenvedő lelkekért imádkozni? Hogyan
szoktuk az értük való imát befejezni? - Gondoljatok sok
szor a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, imádkozzatok
értük, ajánljatok fel értük valamilyen önmegtagadást ...
oh, ez nagyon segít nekik! - Hová jutnak el a lelkek a
tisztítótüzből? - S ha már egyszer feljutottak a jó Isten
hez a mennyországba, kamatostul visszaadják nektek a
kölcsönt. - Akkor ba ti kértek valamit a jó Istentől, ők
segítenek nektek a jó Istent kérni - s addig kérik, míg
meg nem kapjátok. - Szabadítsunk. ki csak egy lelket a
tisztítóhelyről - máris van egy jó barátunk, hűséges
pártfogónk a mennyországban!

Begyakorlás: Mi történik lelkünkkel, ha meghaltunk?
Hogyan nevezzük a halál után következő ítéletet? Hová
jut a lélek a külön ítélet után? Kik jutnak a mennyor
szágba? Kik a pokolba? Kik a tisztítóhelyre? Mivel jutal-
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mazza meg Isten a jókat a mennyországban? Mivel bün
teti meg a gonoszokat a pokolban?

Leckét adokl A 46. oldalon a 66. kérdéstől a 74-ig.

32. ORA.

Jézus lecseDdesiti a vihart.

Eddig már Jézus milyen csodáiról beszélgettünk? 
Ma ismét egy másikról fogunk tanulni. - Ezt a csodáját
egy tavon művelte az Ur Jézus. Szeretnétek tudni,
hogyan? -- Figyeljetekl

Zsidóországban egy nagy-nagy tó is volt - olyan
féle, mint nálunk a Balaton - csak azt Genezáretnek hív
ták. Felírom, hogy el ne felejtsétek. Egyik este Jézus az
egyik partról át akart menni a másikra, azért egy halász
bárkába ült az apostolokkal együtt. - A tanítványok
eveztek, az Úr Jézus pedig a hajócska sarkában az egész
napi tanítástól elfáradva elaludt.

Melyik tavon akart átkelni az Úr Jézus? Hogyan kel
tek át? Kik eveztek? - Mit csinált az Úr Jézus?

Éppen a tó közepén voltak, mikor rettenetes szélvi
har támadt. - Az apostolok majdnem mind halászok vol
tak, sokat voltak a vízen, sok vihart éltek át, tehát most
sem ijedtek meg - egy cseppet sem. - A vihar, a szél, az
eső mind nagyobb és nagyobb lett, a hullámok becsaptak
a hajócskába ... és úgy dobálták, mint egy játékot ...
A tanítványok látták, hogy igen veszedelmes kezd lenni a
helyzetük, de még nem féltek, mert bíztak ügyességükben.
- Azonban a vihar oly vadul dühöngött, hogy a bátor,
edzett tanítványok is félni kezdtek, mert látták, hogy
ebből a veszedelemből nincs menekülés, - itt el kell
pusztulniok.

Az úr Jézus a nagy vihar dacára is csendesen aludt,
a tanítványok a félelemtől reszketve keltették fel öt és
kérték: "Uram, szabadíts meg minket, mert elveszünk I"
Nézzük meg a képet! Nyissuk ki a könyvet a 49. oldalon.
Jézus megdorgálta őket: Miért féltek? hisz én veletek
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vagyokI Látszik, hogy még kevés a hitetek! - Nem tud
játok, ha én veletek vagyok, semmi baj nem érhet tite
ket? - Aztán egyetlen szót szólt, csendet parancsolt a
víznek, a viharnak és a szélnek. - Ezek pedig megértve
teremtőjük parancsát, elcsitultak, és a víz tükörsima lap
ján csendesen úszott a kis halászbárka tovább.

Merre jártak, mikor a vihar támadt? Milyen volt ez
a vihar? Mit csináltak a tanítványok, mikor úgy látták,
hogy már nincs menekülés a számukra? - Hogyan kér
tek az úr Jézustól segítséget? ... Mit felelt nekik Jézus?
- Hogyan csendesítette le Jézus a vihart? - Hogy lehet
séges, hogy a szélvésznek, viharnak tudott Jézus paran
csolni?

A hajón mások is voltak - idegenek. Ezek mikor
látták az Úr Jézus csodatettét, ezt kérdezték egymástól:
Vajjon ki ez, aki a szélvésznek és a viharnak is parancsol?

Kérdésekre mégegyszer elmondatom a történetet.

Miért kértek az apostolok az Úr Jézustól segítséget?
- Mert nagy veszedelemben voltak és látták, hogy saját
erejükbőlmeg nem menekülhetnek. - Az emberek (mi is)
sokszor vannak veszedelemben: viharban, tűzesetnél. víz
áradásnál, betegségben a testi életük forog veszedelem
ben. - De vannak alkalmak, mikor nem a testünk, hanem
a lelkünk van veszedelemben - mikor van így? - Mikor
az ördög bűnre akar csábítani, kísérteni... mikor már
majdnem elkövetjük a bűnt ... ez még nagyobb vesze
delem, mint az előbbi, mert ha vétkezünk, a jó Isten harag
ját, büntetését vonjuk magunkra ... esetleg még a pok
lot is kiérdemeljük. Azért, ha akár testi veszedelemben
vagyunk - (milyen az?) - akár lelki veszedelemben
vagyunk - (milyen az?) - utánozzuk az apostolokat ...
az Or Jézustól kérjünk segitséget ... Hogyan? - úgy,
mint ők: "Uram, szabadíts meg engernl" - vagy más
szóval is lehet, ahogy eszetekbe jut. Pl. ha az ördög bűnre
csábít (kísért) ezt. ís mondhatjátok: "Jézuskám, segíts,
nem akarok neked szomorúságot okozni!" Vannak egé
szen rövid imádságok, ezekkel is segítséget kérhetünk a
jó Istentől. - Tanuljunk ilyen rövid imákból egy-kettőt?

Mondjátok hát velem: "Jézusom irgalom!" Látjátok,
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ez csak két szó - és mégis imádság - vagy egy másik:
"Jézusom édes Szíve, add hogy mindíg jobban ezeresse
lekt" - Mondjuk el ezt együtt. Ez a néhány szó is imád
ság és az Úr Istennek tetszik, ha ilyen röviden is, de
beszélgetünk vele ... s ha segítségre van szükségünk,
biztosan segít, mint ahogy az apostoloknak segített. 
A Boldogságos Szűz Máriához is mondhatunk ilyen rövid
imákat - egyet már tudunk is: "Oh bűn nélkül ..."

Mit csinálunk, amikor imádkozunk? Mikor kell imád
kozni? Mikor jó = üdvös, ha imával kérjük az Isten segít
ségét? - Tehát: Mikor kell és mikor üdvös imádkozni?
Mondjátok velem: Imádkozni akkor kell, amikor kísér
tésben vagy más veszedelemben vagyunk... üdvös, ha
reggel és este is imádkozunk, sőt napközben ls, fontosabb
dolgaink előtt ... Mondjuk el mégegyszerI Mégegyszer!
Mondd el egyedüli Te isI

Begyakorlás: Milyen rövid imádságokat tanultunk
ma? (Kétszer-háromszor karban elmondatom.) Mikor kell
és mikor üdvös imádkozni? Kinek a példájából tanultuk
meg, hogy mikor kell imádkozni? - A történet elmondása
előbb kérdésekre, majd saját szavaikkal.

Leckét adok! Nyissátok ki a könyvet a 48. lapon.
A 21. történetet jelöljétek meg - és az 50. lapon a 15.
kérdést! - A jövő órán verseny lesz, meglátom, ki tudja
a legjobban elmondani az Úr Jézus csodáit!

33. ORA

Ismétlés Jézus megkeresztelkedésétól.

34. ORA.

A Miatyánk és a főparancsolat.

Ismétlés: Jézus lecsendesíti a vihart.

Mikor kell és mikor üdvös imádkozni? .. Mit csiná
lunk, amikor imádkozunk? ... Melyik a legszentebb imád
ság? ... Miért a Miatyánk a legszentebb ima ... Hogyan
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tanította meg az Úr Jézus a Miatyánkot a taniványok
nak és mit is kérünk az Istentől, amikor a Miatyánkot
imádkozzuk. .. úgy-e ezt még nem tudjátok?.. Ezért
beszélgessünk ma erről.

Az Úr Jézus sokszor intette tanítványait, hogy imád
kozzanak. - Ök meg is tették,... de igen szerették
volna, ha úgy tudnának. beszélni Istennel, úgy tudnának
imádkozni, mint az úr Jézus. - Azért megkérték egy
alkalommal, hogy tanítsa meg őket imádkozni. - :es nem
kérték hiába ...

Az úr Jézustól tanulták meg az emberek, hogya föl
séges és mindenható Istent "Mi Atyánk"-nak szólíthat
ják, kérhetnek tőle mindent, mint ahogy a gyermek, ha
valamire szüksége van, először édesatyjától kéri azt. 
Az Úr Jézustól tanulták az emberek azokat a kéréseket,
melyeket mindennap elmondanak a Miatyánkban "szen
teltessék meg a Te neved ... azonképen itt a földön is"
- Más szóval hogy lehetne ezeket a kéréseket elmon
dani? ... Add, Uram, hogy az egész világ minden embere
csak Téged szeressen, Téged áldjon és dícsérjen, a Te
akaratodnak engedelmeskedjék itt a földön éppen úgy,
mint az angyalok a mennyországban. A további kérések
ben a mindennapi kenyeret kérjük az Úr Istentől és azt,
hogy úgy bocsássa meg a mi vétkeinket, mint ahogy mi
is tiszta szívböl megbocsátunk azoknak, akik minket bán
tanak. - Hogy mondjuk ezt a Miatyánk szavaival? ... :es
bocsásd meg ... vétőknek! - Halljátok? - Aki haragban
van valakivel... nem akar neki megbocsátani... mit
kér az a saját maga számára a jó Istentől? ... Úgy bocsáss
meg nekem is, Uram, mint ahogy én is megbocsátottam ...
Tehát ha nem bocsát meg felebarátjának, magának is azt
kéri, hogy az Isten neki se bocsásson meg. Mit kérünk
vajjon e szavakkal: "ne vígy minket a kísértésbe ...
Amen."? Ki az a "gonosz"? ... Igen, ezzel azt kérjük, hogy
segítsen minket a jó Isten, különösen akkor, ha az ördög
bűnre akar csábítani, hogy legyőzhessük a kísértést.

Most már még jobban tudjátok, mint eddig, hogy mit
is kérünk a jó Istentől a Miatyánkban, azért álljunk fel
és különösen ájtatosan imádkozzuk el együtt ezt a leg
szentebb imádságot! ...
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Van még egy imádság, melyben "mindenható Atyá"·
nak nevezzük az Istent ... Melyik az? ... A Hiszekegy.
- Mit mondunk el a Hiszekegyben? ... EIég-e csak hinni
azt, amit az Úr Jézus és az apostolok tanítottak? ... Már
tavalyról tudjátok, hogy nem elég csak hinni, hanem meg
is kell tenni, amit az Isten parancsol. - Hány parancso
latot adott Isten az embereknek?.. Kinek adta Isten a
tízparancsolatot? ... Mire volt felírva a tízparancsolat? ...
Hogyan szól a tízparancsolat? . .. Melyik parancsolatban
van meg röviden míndaz, amit tennünk kell? ... Hogyan
szól a főparancsolat? .. Kitől hallották az emberek elő
ször a főparancsolatot?.. Nem tudjátok?.. Akkor
figyelj etekI

Egyszer egy törvénytudó jött az Úr Jézushoz meg
kérdezni, hogy melyik a legfőbb parancsolat. - Ö fele
letül a tízparancsolat egyik parancsát várta - és e
helyett mit mondott neki az Úr Jézus? ... A főparancso
latot akarod tudni: Jól jegyezd meg, így szól: "Szeresd
Uradat és Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes erődből!" - ez az első és legfőbb, a másik hasonló
hozzá: "Szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat."

Hogyan szól a főparancsolat?.. Hogyan kell az
Istent a főparancsolat szerint szeretni? ... Teljes szívünk
ből, teljes lelkünkből és minden erőnkből. Mi ezt az idén
már tanultuk, csak rövidebben mondtuk... Ki emlék
szik? Ki tud erre a kérdésre felelni: Hogyan kell az Istent
szeretni mindenfölött? ... Lássátok, ez ugyanaz, rövideb
ben megmondva. - Mit kíván tőlünk a főparancsolat? ...
Hogy az Istent mindenfölött szeressük. - De a felebará
tainkról, az emberekről is van valami a főparancsolat
ban ... Mi? ... Hogyan kell tehát a felebarátainkat sze
retnünk? ... Úg.y mint magunkat.

Mit kíván tőlünk a főparancsolat? Feleljünk együtt:
A főparancsolat azt kívánja tőlünk, hogy az Istent tnin
denfölölt szeressük, felebarátunkat pedig úgy, mint ma-
gunkat. - Mondjuk el mégegyszer! ... Mégegyszeri .
Hát azt meg tudnátok-e mondani, ki a mi felebarátunk? .
Jól van, látom, hogy tudjátok még tavalyról, de azért
mondjátok el mégegyszer mindnyájan!

Hogyan kell szeretni a felebarátunkat?.. Mikor
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szerétjük felebarátunkat úgy, mint magunkat? ... Az Or
Jézus megmondotta: akkor, ha olyat tesztek csak a fele
barátaitoknak, amiket ti magatoknak is szetetnétekI ...
- Szóról-szóra ezt így mondta az Úr Jézus: "Amiket
akartok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti is
cselekedjétek nekik." - Tehát ha azt akarod, hogy ked
ves legyen más veled, légy először te kedves avval.
Akarod, hogy veled szelídek legyenek, légy előbb te
szelíd másokkal. Akarod, hogy mindenki szeressen, sze
ress előbb te mindenkit.

Mikor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat?
- Mondjátok velem: Felebarátunkat akkor szeretjük úgy,
mint magunkat, ha megtartjuk Jézusnak e parancsolatát:
"Amiket akartok, hogy cselekedjenek nektek az embe
rek, ti is cselekedjétek nekik." - Mondjuk mégegy-
szerI Mégegyszer! ... Mondd el egyedül! ... Te is! .. :
Te is! .

Begyakorlás: Hogyan szólítjuk meg a jó Istent a
Miatyánkban? Melyik imádságban mondjuk az Istenről,
hogy ő a mi mindenható Atyánk? Mi van a Hiszekegyben?
Elég-e csak hinni, amit az Úr Jézus es az apostolok taní
tottak? .. , Hány parancsolatot adott Isten az emberek
nek?

Melyik a főparancsolat? Mit kíván tőlünk a főparan
csolat? Ki a mi felebarátunk? Mikor szeretjük felebará
tunkat úgy, mint magunkat?

Leckét adok! Az 50. oldalon a 22. történetet, aztán
a 76., 77. és 78. kérdést!

35. ORA.

Az lsten tizparancso1ata l-VI-ig.

Ismétlés: előző óra anyaga.

Mit parancsol a főparancsolat? - Hogyan kell az
Istent szeretni? ... Emlékeztek még arra, hogy tanultunk
egy istenfélő emberről, aki mindenfölött szerette az Istent.
Ki volt az? .. Kik között élt Abrahám? .. , Kiket neve-
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zünk. pogányoknak? . .. Akik nem hisznek az igaz Isten
ben és bálványokat imádnak . .. Megparancsolja-e Isten,
hogy benne higgyünk. és őt imádjuk? Hányadik parancso
lattal? ... Hogyan is szól az első parancsolat? ... Mit pa
rancsol Isten az első parancsolattal? .. Látjátok, a fő
parancsolattal röviden mondja meg az Úr Isten, mit kell
tennünk, a tízparancsolatban bóven mondja meg, hogy mi
a kötelességünk.

Mi a kötelességünk az elsó parancs értelmében, arról
már régebben is beszéltünk, most vegyük sorra a többí
parancsolatokat is, vizsgáljuk meg, hogy mit is parancsol
az Isten velük.

Hogyan szól a második parancsolat? - Parancsol-e
ez a parancs vagy tilt? ... Mit tilt meg? Ki vétkezik tehát
a II. parancs ellen? .. Aki tiszteletlenül móndja ki az
Isten szent nevét, esküdözik, még akkor is, ha igazra
mondja, hogy "Isten bizony". - Ne esküdözzetek, gyere
kek, ne mondjátok minden semmiséghez az Isten szent
nevét, mert evvel megsértitek. - Tudjátok most már, ki
vétkezik az Isten II. parancsa ellen? ... Aki megsérti az
Isten szent nevét. - Mondjátok együtt! lsten 11. paran
csolata ellen az vétkezik, aki megsérti lsten szent nevét.
- Mégegyszer! ... Mégegyszer! ... Ki sérti meg az Isten
szent nevét? ... Ha már az is vétek, hogy tiszteletlenül
mondja ki valaki az Isten szent nevét, hát akkor mit követ
el, aki szidja a jó Istent? ... Halálos bűnt. Mit csinál az,
aki az Istent szidja? Kóromkodik. - Oh mily útálatos,
csúnya dolog ez! - Sohase vegyetek a nyelvetekre ilyen
csúnya beszédeket, sót ha halljátok, hogy valaki károm
kodik, rögtön engeszteljétek meg a jó Istent, kérjetek
bocsánatot tóle a helyett, aki a bűnt elköveUe. Ilyenkor
mondjátok csendben magatokban: Édes Jézusom, bocsáss
meg ennek az embernek ... helyette én akarlak két
szeresen szeretni, fogadd el az én szeretetemet!

Ki vétkzik Isten II. parancsolata ellen? Ki sérti meg
az Isten szent nevét? Mit csináljunk, ha véletlenül károm
kodást hallunk? ..

Hogyan szól a III. parancsolat?.. Parancsol vagy
tilt valamit evvel az Isten?.. Mit parancsol?.. Mit
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tilt? .. , Hogyan kell az Úr napját megszentelni? ... Me
lyek a köznapi munkák? Ezt már tanultuk!

Hogyan szól a IV. parancs? ... Mit parancsol Isten a
IV. parancsolattal? .. Ki adott példát nekünk arra, hogy
hogyan kell a IV. parancsot megtartani? ... Ki vétkezik
a szülők iránt való tisztelet és szeretet ellen?.. Ezt is
tanultuk már!

Hogyan szól az V. parancsolat? - Ki volt az első,
aki az V. parancs ellen vétkezett? .. Ki mondja el Káin
történetét? ... Vajjon csak az vétkezik az ötödik parancs
ellen, aki mást megöl? .. Hátha csak megsebesíti? ..
Az is halálosan vétkezik. - J:s ha másképen okoz valaki
fájdalmat a felebarátjának: megveri, megrúgja, veszek
szik vele vagy goromba hozzá ... vétek? .. Bizony, ez
is vétek az V. parancs ellen! - Miből áll az ember? ..
Mi öli meg a testet? .. Valami külső erőszak. - Vajjon
a lelket meg lehet ölni? .. Úgy, mint a testet, nem ... A
lelket a bűn öli meg... Ki öli meg felebarátjának lel
két? . .. Aki bűnre tanítja... Ki öli meg a saját
lelkét? ... Bizonyára hallottatok már olyan emberekről is,
akik saját magukat ölték meg ... Hogy hívják ezeket a
szerencsétleneket? ... Hányadik parancsolat ellen vétkez
tek ezek... Ki vétkezik az Isten ötödik parancsolata
ellen? Mondjátok velem: lsten ötödik parancsolata ellen
az vétkezik, aki felebarátjának vagy önmagának testi
vagy lelki életében kárt tesz. Mondjuk mégegyszerI ...
Mégegyszer! .. , (Néhányszor elismételtetem.) - Mondd
el egyedülI ... Te isI ... Te isI ... Ki tesz kárt felebarátja
testi életében?.. Ki tesz kárt saját testi életében? ..
Ki tesz kárt felebarátja lelki életében? .. Ki tesz kárt
saját lelki életében?

Hogyan szól a VI. parancs?.. Mit jelent ez a szó:
parázna? Illetlen = szemérmetlen. - Ki vétkezik tehát
a VI. parancsolat ellen? .. Aki akarva gondol, beszél,
néz, vagy cselekszik ilyen illetlen, szemérmetlen dolgot.
- Mondjuk el együttI . . . Mégegyszer! . .. Mégegy
szer! ...

A legútálatosabb bűnök egyike a szemérmetlenség!
A legnagyobb büntetés jár is érte! ... Mi? .. Azért
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vigyázzatok, ha a kirakatokban vagy másutt illetlen, mezí
telen képeket láttok ... Ne nézegessétek ... Forduljatok
el rögtön ... és ne is gondoljatok rá többet! - Ha pedig
az ördög mégis az eszetekbe hozná, kérjétek a jó Istent,
az Úr Jézus segítségét. "Jézuskám, segíts, nem akarlak
megbántani, hisz Te engem annyira szeretsz, hogy a
keresztfán is meghaltál értem - én is szeretlek, Jézus
kám!

Begyakorlás: Mely parancsolatokban vannak meg
kötelességeink az Isten és az emberek iránt? Mit parancsol
Isten az első parancsolattal? Ki vétkezik a II. parancs
ellen? Ki sérti meg Isten szent nevét? Mit parancsol Isten
a III. parancsolattal? Hogyan kell az Úr napját meg
szentelni? Mit parancsol Isten a IV. parancsolattal? Ki
vétkezik az V., ki a VI. parancsolat ellen?

Leckére vegyétek fel az 51. oldalon a 81. kérdéstől
a 89.-igl

36. ÓRA.

Az Isten tízparancsolata VII-X-ig.

Az Anyaszentegyház parancsai.

Ismétlés: Az előző óra anyaga.

Végigvettük a mult órán az Isten tízparancsolatát? ...
Meddig jutottunk el? .. Mely parancsolatokról nem be
szélgettünk még? ... Úgy ezekről fogunk ma tanulni.

Hogyan szól az Isten VII. parancsolata? ... Mit jelent
ez a szó: lopni?.. Másnak a jószágát = holmiját el
venni és ezáltal másnak kárt okozni. - Ki vétkezik
tehát az Isten VII. parancsolata ellen? .. Aki felebarát
ját igazságtalanul megkárosítja. - Mondjátok együtt!
lsten VII. parancsolata ellen az vétkezik, aki felebarátját
igazságtalanul megkárosítja. - Mégegyszer! ... Mégegy
szeri ...

Kiről mondjuk, hogy felebarátját igazságtalanul
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megkárosítja? ... Nem jelentkezik senki? ... Figyeljetek
csak, mindjárt tudni fogjátoki Jancsi nagyon szép ceruzát
kapott születésnapjára az édesapjától. Elhozta az isko
lába, a padjára tette. - Tízpercben pedig az egyik társa
- míg ő a folyosón volt - elvette = ellopta. Kár érte
Jancsit? ... Hogyne! Volt egy szép ceruzája s most nincs.
- Ki okozta a kárt neki, ki károsította meg öt? ... Tehát:
felebarátját károsítja meg, aki annak jószágát elveszi. 
De nemcsak az okoz kárt felebarátjának, aki elveszi a jó
szágát! - Mondok egy másik példát: Mariskának nagyon
szép babája volt... Egyszer, amint játszott vele, kint
felejtette a folyosón. - Ilonka meglátta ezt, odament s a
szép babának kirángatta mindkét kezét. - Kár érte ezzel
Mariskát? Hogyne! ... Már nem lehetett olyan jól ját
szani a szép babával. - Hogyan károsította meg Ilonka
Mariskát? ... Megrongálta a jószágát. - Vétek volt
ez? .. , Hányadik parancsolat ellen? .. Tehát nemcsak
az vétkezik a VII. parancsolat ellen, aki elveszi a másét,
hanem az is, aki megrongálja másnak a jószágát.

Pistának volt egy régi pénze: egy koronása. - Ez
nagyon hasonlít a pengősre. - Pistát mamája a boltba
küldte és esv pengöst adott neki, hogy avval fizessen.
- Ámde a gonosz Pista, mikor látta, hogy a pénztáros
beszélget valakivel és nem nagyon figyel oda, - a pen
gős helyett a koronást tette az asztalkára. - A pénztáros
valóban nem vette észre a rossz pénzt - és visszaadott ...
Mit csinált Pista ... Csalt. - Vétkezett? ... Természete
sen! . .. Megkárosította a pénztárost . .. Még tovább is
volt az eset. .. majd később elmondom.

Most tudjátok-e már, ki károsítja meg felebarátját
igazságtalanul? . .. Mondjátok velem: Felebarátját az
károsítja meg igazságtalanul: 1. aki annak jószágát szán
dékosan elveszi vagy megrongálja, 2. aki felebarátját
megcsalja. - Mondjuk el mégegyszer!... Mégegy
szer! ... Mondd el egyedül! ... Te is! ... Te is! .. ,

Hogy volt tovább Pista története? Elmondjam? ..
Este Pista mamája kikutatta fia zsebeit ... Megtalálta a
pengőst ... Kitudódott minden ... Pistának másnap vissza
kellett vinnie a pengöst. - Oh, hogyan szégyelte magát,
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már sajnálta, hogyelkövette a bűnt! - Meg is mondta
ezt az édesanyjának. - Azonban mamája megmondta
neki, hogy a jó Isten nem bocsát meg addig, míg a kárt
meg nem térítjük, vagy az idegen jószágot vissza nem
adjuk. - Mit kell tennünk, ha idegen jószág van ná
lunk? ... vagy másnak szándékosan kárt okoztunk? .. ,
Mondjuk együtt: Ha idegen jószóg van nólunk, azt
vissza kell adnunk, a kórt pedig meg kell térítenünk,
mert különben nem kapunk Istentől bocsánatot. - Mond
juk mégegyszer! ... Mégegyszer! ... Mondd el egye
düI! ... Te isI ... Te isI ...

Hogyan szól a VIII. parancsolat? ... Mit jelent hami
sat szólni? ... Hazudni ... Ki vétkezik az Isten VIII. pa
rancsolata ellen? ... Aki hazudik. Mondjuk együtt: lsten
VIII. parancsolata ellen az vétkezik, aki hazudik. - Még
egyszer! ... Mégegyszerl ...

Még két parancsolat van hátra: A kilences nemcsak
számra hasonlít a hatosra (hogyan? Ha a 6-ost megfor
dítom, 9-es lesz belőle), hanem parancsra is. - Ki vétke
zik a VI. parancsolat ellen?.. Ugyanez áll a IX. pa-
rancsra isI .

Hogyan szól a X. parancsolat?.. Melyik parancs
csolatra hasonlít ez?.. Jól van, eltaláltátok, hogy a
hetedikre. Csak ez a parancs még megszigorítja a
VII. parancsot, mert azt mondja, hogy felebarátod jószá
gát (nehogy el ne vedd, de) még meg se kivánd I

Vannak-e még parancsolatok az Isten tízparancsola
tán kivül? .. Melyek azok?.. Hogyan szól az Anya
szentegyház ötparancsa? .. Hányat tudunk már belőle?
Hármat ...

Tanuljuk meg ma a két utolsót isI
A negyedik igy szól: "Bűneidet minden esztendőben

meggyónjadl" - Tudjátok, mi az a gyónás? ... Mikor a
jó Isten helyett a pap bácsinak elmondjuk a bűneinket és
megkérjük, hogya jó Isten helyett bocsássa meg nekünk
azokat. Hogyan szól az Anyaszentegyház negyedik
parancsa? - Mondjuk együtt: Bűneidetminden esztendő
ben meggyónjadl - MégegyszerI . .. MégegyszerI ...
Csakhogy ha már az emberek megtisztitották a lelküket
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a szentgyónásban, ebbe a tiszta lélekbe befogadhatják
a Jézuskát. - Milyen szín alatt száll a Jézuska az embe
rek lelkébe? Látjátok, az Anyaszentegyház negyedik pa
rancsa még azt is megmondja, hogy az Oltáriszentséget
mikor vegyék az emberek magukhoz: húsvét táján. 
Mikor van "húsvét tája"? Egy kis idővel húsvét előtt,
egy kis idővel húsvét után. - Mit kell tennünk húsvét
táján? ... Az Oltáriszentséget magunkhoz venni. - Most
mondjuk el egészen az Anyaszentegyház negyedik pa
rancsát! . .. Figyeljetek! Előbb együtt mondjuk: Bűnei
det ... Mondjuk mégegyszer! ... Mégegyszeri ... Mondd
el egyedül! ... Te is! ... Te is! ...

Még egy parancsolat van hátral Melyik? .. Figyel
jetek, elmondom, az Anyaszentegyház ötödik parancso
latát: Tiltott napokon menyegzőt ne tartsl... Ebből lát
hatjátok, hogy vannak napok, melyeken sem lakodalmat,
sem zajos mulatságokat nem szabad tartani. - Két nagy
ünnep előtt vannak ilyen tiltott "napok"... Az egyik
nagy ünnep már elmúlt ... Melyik az? ... Karácsony ...
A másik meg nemsokára lesz ... Milyen nagy ünnep lesz
nemsokára? ... Húsvét. .. Tehát ezen ünnepek előtt na
gyon sokat kell a Jézuskára gondolni, azért tiltja az
Anyaszentegyház a nagy mulatságokat. Melyik paran
csolatban tiltja ezt? ... Hogyan szól az Anyaszentegyház
ötödik parancsolata? - Mondjátok együttI ... Mégegy
szeri ...

BegyakorJás: Mit tanultunk ma? Ki vétkezik az Isten
VII. parancsolata ellen? Ki károsítja meg felebarátját
igazságtalanul? Mit kell tennünk, ha idegen jószág van
nálunk vagy másnak szándékosan kárt okoztunk? Mely
parancsolatokat kell megtartanunk a tizparancsolaton
kívül? - Hogyan szól az Anyaszentegyház ötparancsa?

Leckének vegyétek fel a 52. oldalon a 89. kérdéstől
a 95. kérdésig! .
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37. ORA.

Jézus szeretete a gyermekek árút.

Ismétlés: Az utolsó két óra anyaga.

Bizonyosan mindnyájan végig megnéztétek a Biblia
képeit ... Melyik kép a legszebb benne? .. Ne össze
vissza kiabáljátok, mindegyitek megmondhatja, hogy
melyik kép tetszik neki, azért csak nyugodtan mutassa
tok fell Melyik tetszik neked? .. Hát neked? .. Tudjátok,
melyik tetszik nekem?.. Az, amelyik az 55. oldalon
van. - Nézzétek meg! ... Kit látunk ezen a képen? Az
Or Jézust a gyermekek között. - Mennyi gyerek van
körülötte! S az Or Jézus milyen szeretettel néz rájuk,
megsimogatja, - még az ölébe is veszi őket. - Ezen a
képen azt láthatjuk, hogy mennyire szerette Jézus a gye
rekeket ... azért tetszik nekem olyan nagyon. Hát nektek
tetszik-e?

Hogyan került ez a sok gyerek az Úr Jézushoz?
Tavalyról talán még tudjátoki?

Kik hozták ide őket? .. Miért? .. Mit csináltak az
apostolok? ... úgy van, nem akarták őket az Udvözítő
höz engedni. - Miért? -- De az Or Jézus mit mondott
az apostoloknak? . . ."Engedjétek hozzám a kisdedeket,
mert ilyeneké a mennyország!" - és kitárta mindkét
karját a gyermekek felé. - A gyerekek ezt látva, futva
szaladtak, egyenesen az Or Jézus kitárt karjaiba. - Mily
boldogok lehettek ezek a gyermekek, akik érezték az
Or Jézus ölelését, akik érezték szent kezének símogatá
sat, akik megkapták az Ö áldását! - Ki tudná szépen,
értelmesen elmondani a képnek történetért (Saját sza
vaikkal visszaadva.)

Elmehetünk-e mi is az úr Jézushoz? ... Hol találjuk
Öt? . .. Hol tartják a templomban az Oltáriszentséget?
Honnan tudjuk, hogy melyik oltáron van a Jézuska az
Oltáriszentségben? . .. Hogyan köszöntöd a Jézuskát ...
Hogyan beszélgetsz vele? .. (Ismételve az I. osztályos
előkészítés után.)

Már rég nem próbáltuk meg, hogy hogyan is csinál-
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juk. .. Gyere ki te, gondold, hogya templomban vagy;
az utolsó pad lesz a templom kapuja, a tábla pedig az
oltár. Hogyan köszönsz a Jézuskának? Mit mondasz elő
ször a Jézuskának, miért jöttél hozzá? .. Mit köszönsz
meg a Jézuskának? ... Mit kérsz a Jézuskától? ... (Többel
elpróbáltatom.)

Mikor mész a templomba a szentmisén kívül?
... Gyerekek, menjetek be annyiszor, ahányszor a temp
lom előtt visz el az utatok. - Nem kell sokáig bennma
radni, egy perc alatt is meg lehet mondani a Jézuskának,
hogy szeretitek űt. - Ez az egy perc is nagyon jól esik
a Jézuskának, hisz értünk záratja be magát abba a kis
oltárszekrénykébe, hogy ha keressük, mindíg ott találjuk.
- Látogassuk meg Ot, ahányszor csak tehetjük, mutas
suk meg evvel szeretetünket.

Nézzük meg mégegyszer a képet! Láthatunk rajta
valamit. - Mit? . .. Hogy a kicsinyek és nagyok meny
nyire szerették az Úr Jézust. - Szívesen hallgatták taní
tását. " Hány éves korában kezdett Jézus tanítani? Ta
nítványai közül hányat választott ki Jézus az ő segítőinek,
apostolainak? ... Ezen tizenkettő közül akadt egy ... a
hűtelen, aki elment a zsidó papokhoz, hogy elárulja az ő
Mesterét. - Hogy hívták ezt a hűtlen, áruló tanít
ványt? .. Miért ment Júdás a zsidó papokhoz? ... Mert
tudta, hogy azok nem hisznek Jézusban, mert tudta, hogy
azok haragszanak Jézusra, amiért oly sokan szeretik Ot.
- Hallotta, hogy Jézus ellenségei azon tanácskoznak,
hogy hogyan lehetne ezt a csodatevő názáreti Jézust el
fogni és megölni. - Ezért lopakodott hozzájuk és így
beszélt: "Mit adtok nekem - és én kezetekbe adom őt."
- Mennyire megörültek a zsidó papokI - Mindjárt har
minc ezüst pénzt ígértek neki. Es Júdás elfogadta a pénzt
és megígérte, hogy még húsvét előtt kezükbe adja az Úr
Jézust. - Pedig a húsvét ünnepe nagyon közel volt, alig
pár nap volt még addig ...

Kik voltak Jézus ellenségei? .. Ki árulta el ezeknek
Jézust? ... Mit kapott Júdás az árulásért? ..

Begyakorjás: Jézus szeretete a gyermekek iránt tör
ténet elmondása (saját szavaikkal).
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Kik voltak Jézus ellenségei? Ki árulta el nekik
Jézust? . .. Mennyiért?.. Leckét adokl Nyissátok ki a
könyvet az 53. oldalonI Jelöljétek meg a 23. történetet!

38. ÚRA.

Az utolsó vacsorL

Tudta-e az Úr Jézus, hogy a zsidók meg akarják
ölni? . .. Hát azt tudta-e, hogy hűtlen apostola, Júdás
elárulta? .. Hogyne tudta volna! ... Tudta azt is, hogy
igen közel van az idő, amikor elfogják és a keresztre
feszítik. Ha akart volna, el is menekülhetett volna a
zsidók elől. - De az Úr Jézus azért lett emberré, hogy
minket megváltson, hogy nekünk kinyissa a mennyország
ajtaját. - A mennyország ajtaját pedig csak a szenvedés
és a kereszthalál nyitja meg az emberek számára. .. és
az Úr Jézus készült a sok szenvedésre... a kínos
halálra. .. érettünk. - Miért akarta mindezt értünk
elszenvedni? . . . Mert szeretett minket ... szerette az em
bereket. .. azt mondta: "Gyönyörűségem az emberek
fiaival lenni:'

Már csak egy nap hiányzott a húsvét ünnepéhez ...
egy jó ember meghívta Jézust, hogy az ő házában egyék
meg az ünnepi vacsorát: a húsvéti bárányt ... Jól tudta
az Úr Jézus, hogy ez a vacsora az utolsó lesz földi életé
ben, utoljára van együtt tanítványaival ... Fájt néki ez,
mert nagyon szerette tanítványait, nagyon szerette az
embereket - s most itthagyja őket? ... Szeat Szívének
nagy szeretetével módot talált mégis. . . hogy itt marad
hasson a földön, az emberek között, még azután is, mikor
már elvégezte a megváltás nagy munkáját ...

Hogyan maradt közöttünk Jézus, hogyan szerzette
az Oltáriszentséget? Ma erről fogunk tanulni.

Este volt már ... Az Úr Jézus tanítványaival már
elköltötte az ünnepi vacsorára szokásos bárányt ... már
csak a kenyér és bor van az asztalon ... A teremben nagy
a csendesség, a tanítványok beszélni sem mernek. Mind-
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nyájan az Úr Jézust nézik. - Szokatlan komolyságából
sejtik, hogy a mai estén még nagy dolgoknak kell tör
ténniök ... S jól sejtették ... Jézus szent kezeibe veszi a
kenyeret, megáldja... tizenkét részre osztja... aztán
lassan és ünnepélyesen mondja: "Vegyétek és egyétek,
mert ez az én testem." - Ugyanezen pillanatban egy
nagy csoda történik. A nélkül, hogy a kenyér külsőleg
megváltozott volna, Jézus testévé lett. - Aztán a mel
lette ülő Péter felé fordul, - egy darabkát nyujt neki a
kenyérből. .. Péter a legnagyobb áhitattal veszi magá
hoz. .. Ez Szent Péter elsőáldozása... Aztán a másik
tanítványhoz megy Jézus. .. és így tovább, míg mind
egyik megáldozott. - Ki szállt a lelkükbe? .. Milyen
szin alatt?

Azután Jézus szent kezeibe veszi a kelyhet a bor
ral ... ezt is megáldja s azt mondja: "Igyatok ebből mitui
nyájan, mert ez az én vérem." - Mi lett ebben a pillanat
ban a borból? .. Mindnyájan ittak belőle... magukhoz
vették az Úr Jézus szent vérét ... A nagy, áhítatos csend
ben újra szól az Úr Jézus: "Ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre!" - Mit mondott ezen szavakkal az Úr Jézus?
- Majd ha én már nem leszek veletek, vegyétek ti is
a kezetekbe a kenyeret és a kelyhet a borral, mondjátok
ki fölötte amit én mondtam: "Ez az én testem", "Ez az én
vérem" - és én beleszállok a kenyér és a bor szinébe ...
Ettől a pillanattól kezdve az apostolok is átváltoztathat
ták a kenyeret és a bort az úr Jézus szent testévé és
vérévé ... az Úr Jézus erre adott hatalmat nekik ... ez
által papokká lettek.

Nézzük meg a könyvünkben az utolsó vacsora
képét! ...

Mit látunk ezen a képen? ... ' Az utolsó vacsora ter
mét ... az asztalt, rajta a kenyeret és a bort ... az asztal
körül a főhelyen az Úr Jézus ... körülötte az aposto
lok ... Mit csinál az Úr Jézus?.. Kezébe veszi a ke
nyeret ...

Mit tett Jézus az utolsó vacsorán? Mely szavakkal
változtatta át a kenyeret szent testévét Mely szavak-
kal változtatta át a bort szent vérévét Mit cselekedett
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tehát Jézus e szavakkal, ez az én testem, ez az én
vérem? ... Mondjuk együtt: Jézus e szavakkal: "Ez az én
testem, ez az én vérem", a kenyeret és a bort szent tes
tévé és vérévé változtatta át. - Mondjuk együtt még
egyszer! ... Mégegyszer! ... Mondd el egyedül! . .. Te
is! ... Te is! ...

Mit mondott Jézus rögtön ezután? .. Mire adott
hatalmat e szavakkal a tanítványoknak?.. Mondjuk
együttI E szavakkal: "Ezt cselekedjétek az én emlékeze
temre", Jézus arra adott hatalmat az apostoloknak, hogy
a kenyeret és a bort szent testévé és vérévé változtassák
át. Mondjuk el mégegyszer! . .. Mégegyszeri ... Mondd
el egyedül! ... Te is! ... Te is! ...

Ezen hatalommal mik lettek az apostolok? ... Papok
lettek.

Begyakorlás: Az utolsó vacsora történetének elmon
dása először kérdésekre, majd saját szavaikkal és 2
kérdés:

Mit cselekedett Jézus e szavakkal: "Ez az én testem,
ez az én vérem"? Mire adott Krisztus hatalmat e szavak
kal: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"?

Leckét adok! Az 55. oldalon a 25. történet és még
két kérdés: a 96. és a 97.

39. ORA.

A szentmise és • keresztáldozat.

Ismétlés: Az előző óra anyaga.

Mit tanultunk a mult órán? Milyen nagy csodát tett
Jézus az utolsó vacsorán? ... Ki tudná szépen megmon
dani? ... Mit cselekedett Jézus a szavakkal: "Ez az én
testem, ez az én vérem?"

Mit gondoltok, milyen volt a kenyér átváltoztatás
után? . " Egész olyan, mint átváltoztatás előtt ... Külső
leg semmit sem változott, de azért mégsem kenyér volt
már ... Hanem? .. És a bor? ... Mit gondoltok, átválto
zás után vért, piros vért láttak az apostolok a kehely-
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ben? .. Dehogy. - A bor is megmaradt olyannak, mint
átváltozás előtt volt; ha fehér színű volt, fehér színű

maradt, a szaga is a bor szaga volt, de mégsem bor volt ...
- hanem? ..

Miért művelte ezt a nagy csodát az Úr Jézus? ..
Mert szeretett minket, mert mindíg velünk akart maradni.
- Eppen ezért parancsolt is valamit az apostoloknak .
Mit? . .. Ti is csináljátok, amit most tőlem láttatok .
vegyétek kezetekbe a kenyeret, áldjátok meg ... mond
játok ki fölötte azokat a szavakat, amelyeket én: "Ez az
én testem". S abban a pillanatban otthagyom a menny
országot és beleszállok abba a fehér (kenyérbe) ostyá
ba . .. Röviden: hogyan adta ezt a parancsot az Úr
Jézus? ... "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemrel"

Mit gondoltok, szótfogadtak-e az apostolok? ..
Hogyne! ... Mily boldogok lehettek, hogy a kereszthalál,
a mennybenetei után is velük, közöttük volt az Úr Jézus.

De az apostolok meghaltak, azóta vajjon senki nincs,
aki a kenyeret és a bort átváltoztassa ... lehívja a fehér
ostyába az Úr Jézust? .. Látom, hogy gondolkoztok .
kitaláltátok, hogy az apostolok halála után is, most is .
mindennap leszáll az Úr Jézus a földre, a kenyér szí
nébe .. , a pap hívó szavára.

Az apostolok halála óta kik változtatják a kenyeret
és a bort az Úr Jézus szent testévé és vérévér ... Kikre
szállott tehát az a hatalom, hogya kenyeret és a bort
átváltoztassák az Úr Jézus szent testévé és vérévér ...
Mondjuk együtt: Az a hatalom, hogy a kenyeret és a bort
átváltoztassák az Úr Jézus testévé és vérévé. az aposto
loktól a püspökökre és az áldozópapokra szállott át ...
Mondjuk el mégegyszerI ... Mégegyszer! ... Mondd el
egyedüli ... Te is!... Te is! ...

Látjátok, mekkora hatalma van egy papnak! Kény
szerítheti az Úr Jézust, hogy a mennyből a földre jöjjön.
- Miféle nagy úr, legyen az a leghatalmasabb király is,
tudná ezt megtenni? Vagy igen? Semmiféle földi hatal
masság. - Azért tiszteljétek, gyerekek, az Isten szol
gáit, az Úr Jézus helyetteseit: a papokat! - Ha találkez
tok valahol egy tisztelendő úrral, mindíg a legilledelme-

7 Bei,...: Hilelemzmk U. 97



sebben köszöntsétek őt. - S még egyetl Köszönjétek
meg mindennap az Úr Jézusnak, hogy papokat rendelt
nekünk, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának hatal
mát adta nekik; hisz ennek a hatalomnak köszönhetjük,
hogy a templomainkban az oltáron, az oltárszekrényben
az igazi Jézuska van: ugyanaz a Jézuska, aki a betlehemi
jászolban feküdt, ugyanaz a Jézus, aki körüljárt, jót
tevén, ugyanaz a Jézus, aki a kereszten meghalt. - Ha
papok nem lennének, kik változtatnák át a kenyeret és
a bort az Úr Jézus szent testévé és vérévé? ... Bizony,
senki! . .. Azért szeressétek, tiszteljétek a papokat és
imádkozzatok értük!

De most jön a java, a neheze! - Mikor változtatják
át a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus szent test
tévé? ... Jól van ... a templomban ... a szentmisében.

Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenye
ret és a bort az Úr Jézus szent testévé és vérévé? ... Felel
jetek közösen erre a kérdésre! ... A püspökök és a papok
a szenimisében változtatják át a kenyeret és a bort az
Úr Jézus testévé és vérévé. - Mégegyszer! ... Mégegy
szer! . . . ; . ,:' i'~;

Hogy nevezzük azt a vékony fehér kenyeret,' 'amit
a pap a szentmisében átváltoztat? Jól van, de csak
átváltoztatás előtt mondhatjuk ostyának, átváltoztatás
után Szentostyának vagy Oltáriszentségnek. - Ki tudná
megmondani, mi az Oltáriszentség? ... Az Úr Jézus szent
teste és vére ... Milyen szín alatt? .. Mondjuk együtt:
Az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos szent teste és
vére a kenyér és a bor külső színe alatt. - Mondjuk el
mégegyszer! ... Mégegyszer! ... Mondd el egyedül! ...
Te is! ...

Mikor változtatja át a pap a kenyeret és a bort az
Úr Jézus szent testévé és vérévé? ... Már egyszer tanul
tunk valamit a szentmiséről! Ki emlékszik? ... Mit tanul
tunk róla? ... Azt, hogy ez a mi áldozatunk. - A régiek
nek is volt áldozatuk, mit mutattak be? ... Bárányt, gabo
nát ... A régiek közül kik mutattak be áldozatot az
Istennek. " Mit mutatott be Ábrahám? .. Feláldozta-e
Ábrahám Izsákot? ... Ki volt az a jó Atya, aki nemcsak

9&



akarta, de be is mutatta egyetlen Fiát áldozatul? Mikor
mutatta be az Úr Jézus ezt az áldozatot? Most melyik
a mi áldozatunk?.. Miért mondjuk: "szent"-mise
áldozat? . " Mert a legszentebb, az Úr Jézus áldozza fel
magát benne. - A szentmisében is ugyanaz történik, ami
a keresztfán ... csak egy a különbség ... Mi? .. A
keresztfán ömlött az Úr Jézus vére ... a szentmisében
vérontás nélkül áldozza fel magát értünk.

Ilyen szent és nagy dolog a szentmise, azért kell
minden vasárnap és ünnepnap meghallgatni! - Mely
parancsolatok parancsolják ezt?.. Mit követ el, aki
vasár- és ünnepnap nem hallgat szentmisét? ..

Ki figyel nagyon a szentmisére? ... Ki tudná elmon
dani, hogy hogyan mondja el a pap a szentmisét, mit
csinál az oltárnál? ... Vegyük csak sorbal Ki helyett áll
a pap az oltárnál? Mi történik az oltáron? .. Ugyanaz,
ami a Kálvária-hegyen. Azért vannak lépcsők az oltár
előtt, hogy emlékeztessenek bennünket a Kálvária
hegyre. (Rajzolom a lépcsőt és az oltárt.)

Milyen ruhában megy a pap az oltárhoz. - Bizony,
nem az utcai ruhájában, hanem a sekrestyében a templomi
ruhákat veszi magára. Legelőször is egy fehér, csipkés
miseinget .. , azután erre a miseruhát, - hogy jobban
az eszetekben maradjon, lerajzolom, - aztán fejére teszi
a (templomi) papi sapkát (rajzolom), kezébe veszi a
letakart kelyhet (rajzolom). Láttátok-e már, milyen ez a
kehely, ha nincs letakarva? (rajzolom) Ilyen. Rá van téve
egy fehér törlő (rajzolom), evvel törli ki a pap a kelyhet,
ezen rajta pedig egy arany tányérka (rajzolom) van.

Milyen ruhákat vesz magára a pap a szentmiséhez?
Mit visz a kezében az oltárhoz? Hogy van a kehely fel
szerelve? ...

Ha a pap kilép a sekrestyéből a szentmiséhez, ki kí
séri? ... Mi van a mínistráns kezében? ... A misekönyv.
(Rajzolom.) Mivel jelzi a ministráns a szentmise kezde
tét? Csengővel. (Rajzolom.)

BegyakorJás: Kikre szállott az a hatalom, hogy a
kenyeret és a bort átváltoztassák Krisztus Urunk szent
testévé és vérévé? Mikor változtatják át a püspökök és
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a papok a kenyeret és a bort Krisztus szent testévé és
vérévé? ... Mi az Oltáriszentség? Ki van jelen az Oltári
szentségben? Mi a szentmise? - A mi áldozatunk. - Mi
a különbség a szentmise és a keresztáldozat között? ..
Milyen ruhában mondja a pap a szentmisét? Ki segéd
kezik a szentmisénél?

Leckét adokl Az 56. lapon a 98. kérdéstől a 101.
kérdésig.

40. ORA.

A szentmise. a)

Ismétlés: Az utolsó két óra anyaga.

Mit csinál a pap az oltárnál? Erről fogunk ma beszél
getni.

Amint kijön a sekrestyéből, felmegy az oltár
hoz, leteszi a kelyhet, kinyitja a misekönyvet, aztán az
oltár lépcsőjére megy, keresztet vet magára. Nézzétek a
képet! . .. (Bemutatom a fali szemléltetőképet. A táblára
függesztem.) Mit csináljunk ekkor mi? ... Mi is vessünk
keresztet s mint a pap, mi is kezdjünk imádkozni az ima
könyvből. - Hol nyitjuk ki az imakönyvet? ... Ahol azt
látjuk: Miseimádságok .. , Kezdetre.

Aki ájtatosan akar jelen lenni a szentmisén, az a
papot is figyelemmel kíséri, mindíg odanéz, hogy mit
is csinál most a tisztelendő úr... Ha most odapillant
valaki, látja, hogy az oltár lépcsőjén felmegy a pap a
nyitott misekönyvhöz és abból imádkozik. (Nézzétek a
képet. Ezt is a táblára akasztom.) Az imádság vége
felé int a ministránsnak és az átviszi a könyvet az
oltár jobboldalára ... Láttátok ezt már? .. Akkor azt is
tudjátok, mit csinálnak az emberek ekkor?.. Jól van,
felállnak. - Miért állnak fel?.. Ugye ezt nem
tudjátok? Azért figyeljetek jól! A pap az Úr Jézus taní
tásából olvas egy részt, - először csendesen, latinul,
aztán hangosan, magyarul. - Annak a könyvnek 
evangélium a címe. - Azért hogy felelhetünk röviden
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erre a kérdésre: Mit olvas fel a pap az oltár jobbolda
lán? . .. Az evangéliumot. - Mi van az evangéliumban
leírva? ... Az Úr Jézus élete és tanítása ... Ezt pedig
nem illik ülve hallgatni!... Tudjátok most már, miért
állnak fel az emberek evangéliumkor? . .. De nemcsak
felállnak, hanem mást is tesznek ... Ki figyelte meg? ...
Keresztet vetnek, de nem olyat, mint imádság előtt
szoktak ... hanem hármas kis keresztet rajzolnak ma
gukra. Igy: egyet a homlokukra, egyet az ajkukra és
egyet a szívükre, - Próbáljátok ti is! ... Mégegyszer! ..
. . . Mikor vetünk ilyen keresztet?.. Evangéliumkor ...
Vajjon miért? .. Mindjárt megtudjuk, ha arra gondo
lunk, hogy mi is van az evangéliumban megírva .. , Az
Úr Jézus élete, tanítása ... Mivel értjük meg az Úr Jézus
tanítását? ... Az eszünkkel ... Látjátok, ezért rajzolunk
egy keresztet a homlokunkra. - Csakhogy nem elég az
Úr Jézus tanítását megérteni, azt el is kell mondanunk,
meg is kell vallanunk ... Mivel mondjuk el, hogy hisszük
mindazt, amit az Úr Jézus tanított? ... A szájunkkal ...
. . . Nos, ezért rajzolunk a szájunkra is egy keresztet. 
Ha az eszünkkel megértettük, a szájunkkal megvallot
tuk az Úr Jézus tanítását ... még mit kell tennünk? ..
A szívünkben megtartani azt. - Ezért rajzolunk egy
keresztet a szívünkre isI - Nemcsak mí, a pap bácsi is.
- Nézzétek a képet! (Amíg nézik, visszakérdem. 
A táblára akasztom.)

Mit csinálunk evangéliumkor? Mit jelent a hármas
kis keresztvetés?.. Mi van az evangéliumban meg
írva? ...

Hány kép van már a táblán? ... Mit látunk rajtuk? ...
Amint a szentmise elején a pap az oltár lépcsőjén keresz
tet vet ... azután amint felmegy a misekönyvhöz és abból
imádkozik. .. azután a ministráns átviszi a könyvet a
jobboldalra és a pap a ministránssal- hármas kis keresz
tet vet. - Ki tudná ezt mégegyszer így elmondani? ..
Mondd el! ... Te is! ... Te isi ...

Hanem most ... jól figyeljetek! ... A szentmisének
egyik főresze következik ... erre a ministráns is figyel
mezteti a jelenlévőket. egyet csönget... A pap bácsi
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leveszi a kehelyről a takarót ... Mi van a takaró alatt? ...
Az arany tányérka, rajta a fehér ostya ... Miért mondjuk
csak így: ostya? .. Mert még nincs átvá1toztatva. 
Éppen ezért veszi a pap bácsi az aranytányérkával az
ostyát a kezébe, a szeme magasságáig felemeli, felajánlja
a jó Istennek a kenyeret. - Nézzétek a képen I (Amíg
nézik, visszakérdezem): Mit látunk ezen a képen? ..
Hogy mondjuk ezt másképen? A pap felajánlja a kenye
ret a jó Istennek. Azért a szentmisének ezt a részét más
képen lelajánlásnak nevezzük. - Milyen része ez a szent
misének ... Főrésze. - Hogy el ne felejtsétek, felírom
a táblára, ide, a kép alá. - Nemcsak a kenyeret ajánlja
fel a pap a jó Istennek, hanem a bort is. - Ki önti a
bort a kehelybe? .. Mit önt hozzá? .. Vizet is ... A
kelyhet a borral is felajánlja a pap az Istennek, úgy mint
a kenyeret. - Mit mondtunk az előbb, milyen része a
felajánlás a szentmisének? ... Éppen ezért, aki a felaján
lásról elkésik, még egy misét kell hallgatnia, mert külön
ben halálos bűnt követ el.

Tehát a szentmísére mindíg úgy menjünk el otthon
ról, hogy lehetőleg egy perccel a kezdete előtt legyünk
ottl - De ha mégis megesik, hogy valaki elkésik, mit
csináljon? ... Legelőször megnézi, hol tart már a szent
mise ... ha például akkor érkezik, mikor a pap a lépcsőn
imádkozik. .. mit csinál?.. Imádkozni kezd... Ennek
nem kell még egy misét hallgatnia. - Azonban ha va
laki akkor érkezik, mikor a ministráns átviszi a köny
vet a jobboldalra? ... Mit csinál? ... Még ennek sem kell
még egy misét hallgatnia. - De ha valaki akkor érkezik,
mikor a pap - mondjuk - éppen letette a kelyhet a
felajánlás után? .. Ez már elkésett ... Ha nem hallgat
egy másik misét. .. halálos bűnt követ el.

Azután a pap megmossa a kezeit. ... Láttátok már
ezt? . .. Hogyan teszi? .. Azután pedig imádkozik ...
Közeledik az a pillanat, melyben a pap szavára az Úr
Jézus beleszáll a fehér ostyába ... Hogy ez az eszünkbe
jusson, előbb hármat, aztán egyet csönget a ministráns.

Az utolsó csengetésnél elhallgat az orgona ... nagy
csendesség lesz. - A pap pedig kezébe veszi az ostyát,
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lehajol, kimondja felette az Úr Jézus szavait: "Ez az én
testem" és rögtön térdet hajt... Miért?.. Mert már a
kenyér nem kenyér többé, hanem az Úr Jézus teste. 
Azután pedig felmutatja az Oltáriszentséget magasra,
hogy mindenki lássa. - A ministráns csenget ... Nézzé
tek a képet! - Mit látunk rajta? - Amint a pap fel
mutatja az Oltáriszentséget... Mikor lett a kenyérből
Oltáriszentség? . .. Mikor a pap kimondta fölötte az Úr
Jézus szavait: "Ez az én testem" - átváltoztatta. 
Mikor történik ez? .. Egy pillanattal az Úrfelmutatás
előtt ... Azért nem a kép alá írom, mint a felajánlásnál,
hanem a kép fölé: átváltoztatás. - Mert az átváltoztatás
is főrésze a szentmisének, még pedig a legfőbb része. 
Már tanultunk egy főrészről. melyik volt az? ... Melyik
a második főrész? ... De nemcsak a kenyeret változtatja
át a pap Jézus testévé. hanem... ? ... Hogyan változ
tatja át a bort Jézus vérévé? ... Kezébe veszi a kelyhet,
föléje hajol s kimondja az Úr Jézus szavait: "Ez az én
vérem." - Rögtön térdet hajt, miért?.. Mert a borból
az Úr Jézus vére lett. - Aztán ezt is felmutatja.

Mit csinálnak az emberek Úrfelmutatás alatt? .. le
térdelnek, imádják az Úr Jézust... Mit csinálsz te az
Úrfelmutatás alatt? .. Jól van, letérdelsz ... de hogyan
imádod az Úr Jézust? ... Ha figyeltek, megmondom, hogy
mít csinál egy jó gyermek az Úrfelmutatás alatt. . .. Le
térdelve ránéz az Oltáriszentségre, tehát nem húzza be
vállai közé a fejét és nem ütögeti a mellét, hanem felnéz
az Oltáriszentségre; hisz' azért mutatja fel a pap, hogy
lássukI - és ezt mondja: Bdes Jézuskám, hiszem, hogy
a Te szent testedet mutatja fel a tisztelendő úr ... Szeret
lek, Jézuskám és imádlakI

Amikor pedig a kelyhet a szent vérrel mutatja fel a
pap, mit mondunk? ... Most is mondjuk, hogy "szent tes
tedet mutatja fel"?.. Akkor azt mondjuk: Jézuskám,
hiszem, hogy szent véredet mutatja fel a tisztelendő úr,
köszönöm, hogya keresztfán értem is szenvedtél!

Mit csinál a pap felajánlás után? ... Megmossa kezét.
-- Es azután?.. Melyik főrész Van az Úrfelmutatás
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előtt? ... Mit csinál a pap átváltozáskor? ... Mit csinál
junk Úrfelmutatás alatt? ..

BegyakorJás: A mise részeit Úrfelmutatásig a kifüg
gesztett képek alapján saját szavaikkal elmondják.

A szentmise alatt énekelni is szoktak, ti még nem
tudtok miseéneket. - Tanuljunk ma egyet, mert akik
a mise részeit tudják, azoknak miseéneket is illik
tudni. - Nyissuk ki az imakönyvet az első míse
éneknél! . .. Hogy kezdődik, olvassuk: Áldozattal járul
hozzád. " Milyen szép ez az ének! Elmondjuk benne a
jó Istennek, hogy mi a szívünket visszük neki áldoza
tul. .. Enekeljük hát!

Az, amit ma feladnék leckére, nincs a könyvben,
azért ísmétlésül tanuljátok meg az utolsó vacsora törté
netét és az utána következő kérdéseket! ... A tulajdon
képeni új lecke pedig az lesz, hogy vasárnap nagyon
jól megfigyelitek a tisztelendő urat, hogy mit csinál a
szentmise alatt és amit láttatok, el fogjátok mondani!

41. ORA.

A szentmise. b)

Ki figyelte meg jól vasárnap, hogy hogyan végezte
a tisztelendő úr a szentmisét? ... Mondd ell . " Te isI ...
Te is! ... (Az előző óra anyagának ísmétléséül.)

Miért szerezte Jézus az Oltáriszentséget?.. Mert
mindíg az emberekkel akart lenni ... Hogyan van az Úr
Jézus mindíg velünk? ... Az Oltáriszentségben, az oltár
szekrénybe zárva. - De másképen is, - még jobban
velünk van az Úr Jézus, ha beleszáll az emberek szí
vébe, a szentáldozásban.

A pap is megáldozik a szentmisében: magához veszi
az Úr Jézus szent testét és szent vérét. Nézzétek a
képet! Mikor ez történik, a ministráns hármat csenget.
- Azután a pap azoknak is ad az Úr Jézus testéből,
akik a rácshoz térdelnek. - Másképen úgy mondjuk,
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megáldoztatja őket. - Az áldozás is főrésze a szentmísé
nek, mert azért száll a Jézuska bele a kenyér szí
nébe, hogy azután igy beleszállhasson az emberek lel
kébe. - Ezt is felírom a kép alá, nehogyelfelejtsétek!

A szentmisének hány főrészéről tanultunk már? .. ,
Hány főrésze van a szentmisének? ... Mondjuk el együtt
is: A szentmisének három főrésze van: 1. a felajánlás,
2. az átváltozás, 3. az áldozás. - Mondjuk el mégegy
szerI ... MégegyszerI ...

Kik mehetnek áldozni?,. Csak azok, akiknek hó
fehér a lelkük, nincsen bűnük, - Hogyan szabadulhatunk
meg bűneinktől? .. Hát az olyan gyerekek, mint ti
vagytok, nem fogadhat ják a szívükbe a Jézuskát? ..
Szentségileg majd csak áldozócsütörtökön vehetitek maga
tokhoz az Oltáriszentséget, majd akkor, mikor első szerit
áldozáshoz fogtok járulni. - Azonban a Jézuska olyan jó,
úgy szeret, hogy még előbb is a szívetekbe jön, ha hívjá
tok öt. - Hogyan jön a Jézuska egy olyan ember lelkébe,
aki nem áldozik? Lelkileg, tehát nem látható alakban. Hoz
zátok is betér a Jézuska, ha hívjátok, akkor ti is áldoz
tok ... Nem valóságosan, hanem lelkileg, lelki áldozást
végeztek. - Ki fog közületek ezentúl lelki áldozást vé
gezni? ... Tudjátok-e, hogyan kell ezt tenni? .. Míkor
látjátok, hogy a tisztelendő úr magához veszi az Úr
Jézus szent testét, és a hívek is áldoznak ... akkor gon
d'oljatok arra, hogy mennyire szeretnétek ti is az áldoz
tatórácshoz térdelni, hogy örülnétek. ha a Jézuska a
szívetekbe szállna - és mondjátok: Édes Jézuskám!
Hiszem, hogy Te az Oltáriszentségben igazán jelen vagy
és mindazoknak a lelkébe szállsz, akik áldoznak. Te bele
látsz a lelkembe, látod, mennyire szeretnék én is ál
dozni . ,. Mennyire örülnék, ha a szívembe szállnál ...
Azonban most még valósággal nem vehetlek magam
hoz ... Szépen kérlek, jöjj lelkileg hozzám ... jól tudom,
hogy nem érdemlern meg jóságodat, mert oly sokszor
megbántottalak ... Bocsáss meg, édes Jézuskám ... ígé
rem, ezután jobban szeretlek, nem szomorítalak meg ...
Aki így hívja a Jézuskát a szívébe, ahhoz Ö be is tér
lelkileg, az tehát lelki áldozást végzett.
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Melyik a szentmise harmadik főrésze? Amig a pap
és a hívek áldoznak, mit csinálnak azok, akik nem áldoz
hatnak? . .. Hogyan kell lelki áldozást végezni?.. A
lelki áldozásnál az a jó, hogy nem is kell a templomban
lennünk, mindenhol elvégezhetjük, otthon ... az utcán ...
itt az iskolában is! ... Ki szeretné most, hogy a Jézuska
lelkileg a szívébe szálljon?.. Mondd el hangosan,
hogyan hívod a szívedbe a Jézuskát? ... Próbáld te isI ...
Te is! ...

Áldozás után a pap kitöröli a kelyhet és letakarja ...
Ezalatt a ministráns ismét a baloldalra viszi a miseköny
vet. .. A tisztelendő úr tehát itt imádkozik tovább ...
Mikor bevégezte, becsukja a könyvet - és az oltár köze
pére megy, a nép felé fordul, keresztet vet rájuk, meg
áldja őket. - Nézzétek a képet!... Mit csinál a rní
nistráns itt? Térdel... Megmutatja nekünk is, hogy
amikor a pap áldást oszt, keresztet vet ránk, le kell
térdelnünk.

Áldás után mégegyszer van evangélium. - Hányadik
evangélium ez a misében? ... A második ... S mivel két
szernél többször nem olvassák egy misében az evangéliu
mot, azért ezt a második evangéliumot utolsó evangé
liumnak nevezzük. Mit kell ekkor csinálni?.. Hogyan
vetjük a hármas kis keresztet? ..

Hogyan fejezi be a pap a szentmisét? ... A lépcsőre
térdel és hangosan imádkozik... Ki figyelte meg, mit
imádkozik? . .. Három Udvözlégyet... és még egy
imát. .. ez is benne van az imakönyvben... A végén
mit mond? .. Jézus szentséges Szíve ... Mit kell felelni
rá? ... Irgalmazz nekünk! ... Evvel véget ér a szentmise.

Hadd lássam, jól figyeltetek-e? Mit csinál a pap áldo
zás után? .. Hová viszi a ministráns a könyvet? ..
Miután a pap betette a könyvet, mit oszt? .. Hogyan
kell az áldást fogadnunk?.. Mi van kétszer a szent
misében? ... Hogy hívják a második evangéliumot? ...
Mivel fejeződik be a szentmise? ..

BegyakorJás: A szemléttető képeknek sorrendben
való elhelyezése után a képről saját szavaikkal elmond
ják a mise menetét.
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Külön kérdések: Míről szól az evangélium? Mit kell
csinálnunk evangéliumkor? Mit jelent a hármas kis ke
resztvetés? . .. Mit csinálunk Úrfelmutatáskor? Mit
mondunk? Hogyan kell lelki áldozást végezni? - Mit
csinálunk, ha a pap áldást oszt? Hány főrésze van a
szentmisének? Melyik rész lekésése után kell még egy
misét hallgatni? Mely parancsolatok teszik kötelessé
günkké a vasárnapi misehallgatást?

Ma csak szorgalmi leckét adok. Ez azt jelenti, hogy
nem kell mindenkinek megcsinálni, csak az teszi meg,
aki szorgalmas ... és aki nagyon szereti a Jézuskát. 
A szorgalmi lecke pedig ez: a következő hittanóráig 
tehát egy hétköznapon - iskola előtt egyszer szentmisét
hallgatni, - de alatta nagyon figyelni a miséző papra. 
Menjetek oly közel az oltárhoz, amennyire lehet, hogy
mindent lássatokI

42. ORA.

Ismétlés.

Ki volt szentmisén? .. Ki végezte el a szorgalmi
leckét? . .. Jól megfigyeltétek a szentmise menetét? ...
No, majd mindjárt meglátomI . .. De azért biztosítékul
felteszem a képeket isI ... (Egy csengetyűt mutatok fel.)
Nézzétek, mit hoztamI .. , Mihez kell ez? .. Úgy ám, a
ministráláshoz . " De miért hoztam akkor ide az isko
lába? ... Mert templomot fogunk játszani! ... Egyet ki
választok. .. az lesz a tisztelendő úr ( a legügyeseb
bet) ... egy másikat ... az lesz a rnínístráns ... a többi a
padokban lesz a nép. - Mindenkinek jól kell tudni a
maga dolgát, mert például aki a "nép" közül nem fog
evangéliumkor felállni, - vagy ha majd az áldozásrész
nél felszóIítok valakit, hogy végezze el hangosan a lelki
áldozást. .. és nem tudja.... nagyon könnyen ötöst is
kaphat! - Tehát láthatjátok, ez nagyon komoly játék!

lsmétIésül: "Áldozattal járul ..." ének is.
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43. ORA.

A szentmise és alatta val6 viselkedés újbóli ismétlése.

Enek: "Szeretettel jönnek hozzád ..."

44. ORA.

Jézust elfogják.

Ismétlés: Az utolsó vacsora története.

Nézzük csak meg mégegyszer az utolsó vacsora
képét! - Számoljuk meg, hány apostol ül az asztal mel
lett? . " Hány apostola volt az Úr Jézusnak? .. Hány
hiányzik? ... Vajjon ki? .. Júdás. Ö is ott volt pedig a
vacsorán, együtt evett az Úr Jézussal és az apostolok
kal ... Amint azonban meghallotta, hogy az éjtszakát az
Úr Jézus folytonos imádkozással az Olajfák hegyén fogja
eltölteni, gyorsan elsietett. .. (sietségében még a székét
is felborította - látjátok?) ... Hová ment vajjon? ... Mit
csinált Júdás? ... Ezt fogjuk ma megtanulni.

Az utolsó vacsora terméból Júdás egyenesen a zsidó
papokhoz sietett, megmondani, hogy ezen az éjtszakán
könnyen elfoghatják Jézust az Olajfák hegyén... Rög
tön katonákat adtak Júdás mellé, neki pedig meghagyták,
hogy vezesse őket.

Az Úr Jézus ezalatt hűséges tanítványaival csak
ugyan kiment az Olajfák hegyére ... és imádkozott. Előre
tudta, mi fog történni, isteni mindentudásával látta azt
a sok kínt, amit mínd el kell szenvednie és rettegett ...
és félt... vért izzadott, de így imádkozott: "Atyám,
legyen meg a Te akaratod!"

Hová ment az Úr Jézus az utolsó vacsora után? ..
Kik mentek vele? .. Mit csinált Jézus az Olajfák he
gyén? ... Hová ment Júdás? ...

Ejtszaka van, éppen éjfél... A katonák Júdással
megérkeztek az Olajfák hegyére ... A katonák így szól-
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nak hozzá: mondj egy jelet, miről ismerjük meg itt a
sötétségben biztosan, hogy melyik Jézus ... nehogy egyet
a tanítványok közül fogjunk el! - Júdás így felel: "Akit
megcsókolok, ő az; fogjátok megl" - Azzal máris előlép,
Jézushoz megy, mintha szeretettel akarná Öt üdvözölni
- és megcsókolja. - Az Úr Jézus jól tudja, mit jelent
Júdás csókja... és mégsem löki el magától a gonosz
árulót ... jóságosan a szemébe néz és azt mondja neki:
"Júdás, hát csókkal árulsz el engem?"... A katonák
körülfogják az Úr Jézust, már rá akarják vetni magu
kat. .. De Jézus mégegyszer megmutatja isteni hatal
mát ... Megmutatja, hogy csak azért foghatják el, mert
Ö is úgy akarja. " Hisz meg tudná magát menteni! .
Bátran a katonák elé áll és kérdezi: "Kit kerestek? "
A katonák nem nagyon értik a helyzetet, - de felelnek:
"A názáreti Jézust." - "En vagyokl" - mondá Jézus
oly isteni tekintéllyel, hogy a katonák meghátrálnak és
rémülten a földre esnek. Csak akarnia kellett volna az
Úr Jézusnak, nem tudnának felállni többé I ... De az Úr
Jézus nem használja isteni hatalmát ... szenvedni, meg
halni akart értünk... engedi, hogy megfogják és meg
kötözve magukkal hurcolják ...

Erről is van kép a könyvünkben ... Nézzük megl .
Mit látunk rajta? ... Júdást, amint megcsókolja Jézust .
a katonákat ... Hol vannak az apostolok? .. Oh, azok
nagyon megijedtek és elfutottak... Ketten: Péter és
János elbújtak és csak messziről mentek a csapat után,
hogy lássák, mi történik az Úr Jézussal.

Mikor érkeztek a katonák az Olajfák hegyére? ..
Milyen jelet adott Júdás a katonáknak, hogy megismer
jék Jézust?.. Mit mondott Jézus a képmutató Júdás
nak, mikor megcsókolta? ... Mit csináltak a katonák? ...
Hogyan mutatta meg Jézus isteni hatalmát? ... Mit csinál
tak a tanítványok?

Begyakorjás: A történet elmondása előbb kérdésekre,
majd saját szavaikkal.

Leckét adok: Az 58. oldalon a 26. történetetI
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45. ORA.

Jézust halálra itélik és megkiDozúk.

Ismétlés: A szentmise menetének elmondása. Az utolsó vacsora
és Jézus elfogatása.

Jól tudjátok ugye, hogy az elfogatással kezdődött
meg az Úr Jézus szenvedése. Mit szenvedett értünk az
Úr Jézus? Beszélgessünk ma erről?

A katonák az Olajfák hegyéről egyenesen a zsidó
főpap házába vitték az Úr Jézust Itt már egy nagy
teremben várták Ot az Ö ellenségei Dühösen ordítoz-
tak, csúfolódva nevettek az összekötött kezű Krisztuson.
Mindenfélét ráfogtak... és várták, mit szól mínd
ehhez? ... Azonban Ö sem a ráfogásokra nem felelt, sem
a csúfolódásokhoz nem szólt, - mélységesen hallgatott.
- A zsidó főpap szólalt meg, kíváncsian kérdezte Jézust:
"Mondd! meg, te vagy-e Krísztus, az élő Isten fia?" 
Nagy csend lett erre, mindenki figyelt, vajjon fog-e
felelni erre Jézus?.. És O felelt: ,,1:n vagyok!" 
mondá. .. Erre még jobban lármáztak, ordítoztak a
zsidók, szömyülködtek: "Ilyet mer mondani, hogy ő az
Isten fial - Ezért meg kell halnia" - kiabálták ... És
halálra ítélték Jézust.

Azonban Zsidóországban nem volt király, - a római
császár uralma alá tartoztak a zsidók, azért tartotta a
népszámlálást is Augusztus, a római császár - Jézus
születésekor. - Hollakhatott a római császár? ... Rómá
ban. - Jeruzsálemben csak a helyettese volt, ezt
Pilátusnak hívták. - Senkit sem volt szabad kivégezni,
míg a császár helyettese meg nem engedte. - Ezért vit
ték a szegény Jézust másnap Pilátushoz. - Pilátus meg
vizsgálta Jézus ügyét, látta, hogy ártatlan, tehát nem
akarta elítélni, szabadon akarta engedni. - De a zsidók
megfenyegették, hogy elkergetik, nem lesz többé a csá
szár helyettese, ha nem engedi meg, hogy keresztre
feszítsék Jézust. - Folyton azt kiabálták: "Feszítsd meg
őtl Feszítsd meg őtl" ... 1:s Pilátus megijedt a lármázó
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zsidóktól ... félt, hogy csakugyan elkergetik... azért ő
is halálra ítélte Jézust ...

Hová vették Jézust a katonák az Olajfák hegyé
ről? ... Mit csináltak ott az Úr Jézussal? ... Kihez vitték
Jézust másnap, pénteken reggel? .. Ki volt Pilátus? ..
Miért ítélte Pilátus is halálra Jézust? ...

Ezután pedig a katonáknak adták át Jézust, hogy kí
nozzák meg. - Hogyan kínozták a kegyetlen katonák a
szegény Jézust?.. Megfosztották. ruháitól, egy oszlop
hoz kötötték és megkorbácsolták... Láttatok már kor
bácsott ... Hogy mindnyájan elképzelhessétek, felrajzo
lom. - Ilyen szeges korbáccsal ütötték-verték az Úr
Jézust. - Csakhogy a katonáknak ez még nem volt elég,
kicsúfolni akarták az Udvözítőt, azért egy piros köpönye
get akasztottak vállára, tövisból koszorút (koronát) fon
tak (rajzolom), egy hosszú nádszálat tettek a kezébe és
gúnyolódva mondták neki, hogy örüljön, mert király
lett. - "Udvözlégy, zsidók királya" - mondották neki,
és csúfságból térdet hajtottak előtte és arculköpték. Pilá
tus pedig megmutatta az így megkínzott Jézust a népnek,
gondolta, hátha megsajnálják. - Azonban a tömeg még
jobban orditozta: "Feszítsd meg őt! Feszítsd meg őtl" És
hozták is már a durva fakeresztet.

Ez a kép is benne van a könyvünkben. Nézzük megl
- Mindezt a gyalázatot elszenvedte az Úr Jézus mi éret
tünk. - Csak akarnia kellett volna és holtan terillnek
el a csúfolódók ... de ő szenvedni akart értünk, megvál
tani akart minket.

Hogyan kínozták az Üdvözítőt a kegyetlen kato
nák? Hogyan csúfolták az Úr Jézust? Miért szenvedte el
ezt a sok gyalázatot Jézus? ... Mert megváltani akart min
ket, mert szeretett bennünket.

Vajjon megérdemeljük-e az Úr Jézus ily nagy szere
tetét? ... Bizony nem, mert hányszor bántottuk megI ...
Pedig a bűnök éppen úgy fájnak az Úr Jézusnak, mint
az ostorcsapások... '" sőt még jobban, mert a bűnök
kel az bántja meg, akiért Ö annyit szenvedett.

Nézzetek a szegény szenvedő Jézusra... sajnáljá-
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tok s ígérjétek meg neki, hogy többé bűnnel meg nem
bántjátok.

BegyakorJás: A történet elmondása, előbb kérdé
sekre, majd saját szavaikkal.

Van egy nagyon szép ének, melyben elmondjuk,
hogy szomorkodunk, sírva kesergünk az Úr Jézus nagy
és sok szenvedései felett. - Látom, ti is nagyon sajnál
játok az Úr Jézust, azért tanuljuk meg ezt az éneket ...
Nyissátok ki az imakönyvet... előbb olvassuk: Ke
resztények sírjatok ... Most elénekeljükI (Néhányszor
elismételjük.)

Leckét adok: A 61. oldalon a 21. történetet.

46. ORA.

Jézust keresztre feszitik.

Ismétlés: Jézust elfo2ják és Jézust halálra itélik és me2kinozzák.

Tudjátok ugye, hogy ezekkel a kínzásokkal nincs
vége az Úr Jézus szenvedéseinek?I... A legnagyobb
szenvedés, a kereszthalál csak ezután következett. 
Lássuk csak, hogyan feszítették Jézust keresztre ...
Mikor Pilátus is elítélte Jézust, a zsidók örömujjongva,
ordítozva tették szent vállaira a durva keresztet és meg
indultak a város melletti hegy, a kopár, sziklás Kálvária
hegy felé ... Mily nehéz volt a szegény, megkínzott,
agyongyötört Krisztusnak a keresztet hordozni! ... Alig
bírta ... elesett ... A kegyetlen katonák ütlegekkel kínoz
ták, kötéllel rángatták fel a földről ... s az Úr vitte
tovább, hegynek felfelé keresztjét... Az ostorozástól
csupa seb volt a teste, a ruhája beleszáradt ... fájt ...
Szent fején töviskoszorú ... haja, arca csupa vér volt. Igy
meggyötörve találkozott édesanyjával, a Boldogságos
Szűzzel ... Oh, mekkora lehetett a fájdalma Szűz Máriá-
nak, így látni az ő Fiát A zsidók gúnyolódnak, csúfo-
lódnak most is körülötte Két gonosz latrot is visz-
nek fel megfeszíteni, azokat nem kínozzák... Csak sze-
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gény Jézust nem sajnálja senki ... azaz mégis ... Van
egy jó asszony, - aki nem törődik a katonák durvasá
gával ... valamivel segíteni akar a szenvedő Jézuson ...
A kendőjét kínálja oda ... S Jézus beletörli izzadó ar
cát ... Veronika örül, hogy az Úr Jézus elfogadta szol
gálatát, pedig még nem tudja - csak otthon veszi észre
- hogy mekkora jutalmat kapott érte: a kendőn rajt'
maradt az Úr Jézus arcának képmása, a jámbor hagyo
mány szerint ... Sokszor esett el az Úr Jézus, míg fel
érkeztek a Kálvária-hegyre ... Éppen dél volt ... Három
keresztfát állítottak fel ... A két szélsőre a latrokat, a
kőzépsőre pedig Jézust feszítették fel ... (rajzolom). Sze
gény Udvőzítő kezeibe és lábaiba nagy szögeket vertek
(rajzolom), és így feszítették a keresztfára.

Hová vezették Jézust Pilátus ítélete után? ... Milyen
hegy volt a Kálvária? ... Kiket vezettek még ide az Úr
Jézussal együtt? " Mikor értek fel a hegyre? .. Hány
keresztet állítottak fel? ... Melyikre feszítették Jézust? ...
Hogyan? ..

Jézus keresztje alatt állott az Ö édesanyja, a Bol
dogságos Szűz Mária s még néhányan, akik szerették öt.
- De ott voltak a csúfolódó zsidók is, akik még most
is káromolták, szidták, gúnyolták a haldokló Jézust. 
Megmutathatta volna-e Jézus még most is nekik az Ö
isteni hatalmát? ... Természetesen ... de Jézus mindvégig
szenvedni akart értünk ... úgy, mint ahogy azt a prófé
ták sok száz évvel az Úr Jézus születése előtt a Meg
váltóról megjővendölték. .. Három óra hosszat függött
Jézus a kereszten... Délután három órakor felkiáltott:
"Atyám, kezedbe ajánlom lelkemetl" És meghalt ...

Ki állott Jézus keresztje alatt? ... Hány óra hosszat
függőtt Jézus a kereszten? Hány órakor halt meg? ..
Hallottátok-e már, hogy pénteken délután három órakor
harangoznak? ... Miért teszik ezt? ... Hogy az emberek,
hallva a harangszót, az Úr Jézus szenvedésére gondol
janak.

Ki gyászolta a halott Jézust?.. Édesanyja, a Bol
dogságos Szűz Mária, tanítványai, de a természet is ...
Hogyan? ... Jézus halálának pillanatában az ég elsöté-
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tedett, sűrű sötétség lepte el a földet, mint éjjel ... a föld
megrendült. .. a sziklák repedeztek . " a sírok megnyíl
tak, a halottak élve jöttek ki belőle, feltámadtak ...

Mikor pedig a nép ezeket a csodás dolgokat látta,
már elhitte, hogy Isten Fia volt az, akit keresztre feszí
tettek ... és nagyon megijedt s félt az Istentói ... mellét
verte - és szétfutott ...

Nézzük meg a képet a könyvben! Mit látunk
rajta? ... Jézust a kereszten - mellette a két latrot ...
A kereszt alatt a Boldogscigos Szűz Mária s néhány jám
bor asszony ... Ki áll a kereszt előtt? Egy katona, - aki
most már hisz az Úr Jézusban, épp azt mondhatja: "Ez
mégis az Isten Fia volt!..

Mi történt a természetben Jézus halálakor? .. Mit
hitt a nép a csodás dolgok láttán? ..

Ki tudná szépen elmondani, hogyan feszítették fel az
Úr Jézust? (Kérdésekre.)

Miért kellett szenvednie az Úr Jézusnak? .. Hogy
minket megváltson, hogy számunkra kinyissa a menny
ország ajtaját... Miért volt zárva a mennyország aj
taja? ... Mit gondoltok, csak Ádám és Eva bűneiért szen
vedett az Úr Jézus? . " Bizony, nemcsak az eredeti bűnért,
hanem minden ember bűnéért! - A mi bűneinkért is!
- Mondjuk ezt együtt: Jézus az egész világ bűneiért
ezenvedett és halt meg, az eredeti bűnért és minden más
bűnért. - Mondjuk mégegyszeri . .. Mégegyszer! ...
Mondd el egyedül! ... Te is! ... Te is! ...

Ki mondja meg nekem, mennyit szenvedett érettünk
az Úr Jézus? .. Jól mondod, hogy sokat De mi volt
az a sok szenvedés? ... Gondolkozzál csak! Már akkor
is szenvedett az Úr Jézus, mielőtt elfogták az Olajfák
hegyén. .. Emlékeztek, mondottam, hogy az Úr Jézus
előre látta azt a sok szenvedést, amit el kell majd
tűrnie. .. Magára vette Ádám és Eva bűnét, minden
ember bűnét, hogy helyettük, értük szenvedjen ... ezért
gyötrődött az Úr Jézus, reszketve félt és vért izzadott.
- Tehát a sok szenvedés legelső része az volt, mikor
az Olajfák hegyén vért izzadott... Az elfogatás után
hová vitték a katonák az Úr Jézust? ... Elítéltetése után
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hogyan kínozták meg?.. Jól mondjátok: megostoroz
ták . .. És aztán?.. Jól van: tövissel megkoronáz
ták. .. már hozták is a keresztet és Jézus vállaira tet
ték ... magának kellett felvinnie ... Hová? .. A Kál
vária-hegyre . " Mi történt aztán a Kálvárián? ... Jézust
keresztre feszítették - és meghalt ... Hogyan mondhat
nók el nagyon röviden, hogy mit szenvedett érettünk
Jézus? . .. Igy: (Mondjátok velemI) 1. az Olajfák
hegyén vért izzadott, 2. megostorozták, 3. tövissel koro
názták, 4. a keresztet hordozta, 5. a Kálvária-hegyen
keresztre feszítve meghalt. - Mondjuk el mégegy
szerI. .. MégegyszerI . .. Mondd el egyedüli... Te
is! ... Te isI ...

Mit is tanultunk ma? ... Az Úr Jézus szenvedéséröl,
kereszthaláláról ... Mily nagy volt az Úr Jézus irántunk
való szeretete, hogy ennyit szenvedett értünk!... Mit
adhatunk neki ezért a nagy szeretetért? ... A mi szere
tetünket. Szeressük hát mindig jobban az Úr Jézust ...
és ahányszor egy kereszt előtt elmegyünk, ha egy keresz
tet látunk, nézzünk a szenvedő Jézusra és köszönjük meg
neki, hogy kinyitotta nekünk a mennyországot, hogy
megváltott bennünket, hogy annyit szenvedett érettünk!

Van egy nagyon szép ájtatosság, amelyben az Úr
Jézus szenvedéseiről gondolkozunk ... és hogy könnyeb
ben eszünkbe jusson, az imádság alatt képeket nézünk az
Úr Jézus szenvedéseiről... Olyan szépek ezek a
képek! ... Látott-e valaki közületek ilyet? ... Hol? ... De
nemcsak a templomban vannak ilyen képek! ... Az Úr
Jézus Pilátus házától egy úton ment fel a Kálvária-hegyre.
azért sok helyütt egy úton állitják fel az Ö szenvedései
ről szóló képeket ... az út végén pedig felállítják a három
keresztet úgy, mint ahogya Kálvárián volt. - A három
kereszt melyikén függött az Úr Jézus? .. Kik voltak a
két szélsőre feszítve?.. Mihez hasonlít akkor ez a
hely? ... A Kálváriához. - Azért így is hívják a város
nak vagy a falunak ezt a kis részét. - Ki látott már
.Kálvártát"! Hol van nálunk a "Kálvária"?.. Hogy
hívják azt az utat, melyen a "Kálváriára" érünk? ..
Keresztút .. , Miért? .. Mert az Úr Jézusnak kereszttel
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a vállán kellett az úton felmennie, míg a hegyre ért. 
Ami pedig azalatt történt, képekben van az út mellett
lerajzolva és egymással szemben felállítva. Igyl (Rajzo
loml)

Azok, akik szeretik az úr Jézust, sokszor végig
mennek ezen az úton - különösen most, húsvét előtt 
ájtatosan nézegetik a képeket, buzgón imádkozva köszö
nik meg az Udvözítönek, hogy érettük is szenvedett, öket
is megvéltotta. - Mikor ezt teszik az emberek, egy ájta
tosságot végeznek ... és mert ezalatt az Úr Jézus kereszt
útjáról gondolkoznak, azért ezt keresztúti ájtatosságnak
nevezzük.

Hogyan végezzük a keresztúti ájtatosságot? - Akár
a templomban, akár a "Kálvárián" megkeressük az első
képet, - könnyű megtalálni, mert meg vannak számozva.
Az elsőn azt látjuk, amint Pilátus is elítéli Jézust. 
Megállunk a kép előtt, egy kicsit nézzük, gondolkozunk
rajta, megsajnáljuk az úr Jézust és megköszönjük, hogy
ezt is elszenvedte értünk, aztán elmondunk egy Mi
atyánkot és Udvözlégyet... és megyünk tovább a
2. képhez. - Ott ugyanígy teszünk és tovább megyünk
a 3. képhez és így tovább. - Az Úr Jézusnak különösen
kedves, ha ezen ájtatossággal köszönjük meg az Ö nagy
szeretetét. - Ki akar az Úr Jézus kedvében járni? ... Az
megpróbálja elvégezni a keresztúti ájtatosságot! - Ki
fogja megpróbálni? .. Hogy fogod csinálni? Hát te? ...
És te? ..

BegyakorJás: Ki mondja el nekem, hogyan feszítet
ték keresztre Jézust? (A történet elmondása előbb kér
désekre, majd saját szavaikkal.) Melyik Jézus halálának
napja? Mit szenvedett érettünk Jézus? Kinek a bűneiért
halt meg Jézus? Melyik ájtatosságnál gondolunk kűlö
nösen Jézus szenvedéseire? Hogyan kell a keresztúti
ájtatosságot végezni?

Leckére vegyétek fel a 60. oldalon a 28. történetet,
azután a 103. és 105. kérdést!
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"7. ORA.

Jézust sírba helyezík.

Ismétlés: Jézus kínszenvedése.

A templomban mostanában nagyon szép éneket
énekelnek, az is az Úr Jézus kereszthaláláról szól. Igy
van: A keresztfához megyek... Tavalyról is tudjátok!
Enekeljük együtt! Először csak halkan, majd aztán han
gosan.

Nem is olyan régen tanultuk azt, hogy mí történik
az emberrel, amikor meghal? .. Az Úr Jézus valóságos
ember volt, mikor meghalt, az Ö lelke is elvált a tes
tétől.

Mit csináltak szent testével és hová szállott az Ö
lelke - ezt fogjuk ma megtanulni.

Az Úr Jézus hű barátai Pilátushoz mentek, kérték,
hogy engedje meg a halott Jézust levenni a keresztről
és eltemetni. - Pilátus megengedte. - A két jó ember
kihúzta a halott Udvözítő kezéből és lábából a nagy
szegeket, holttestét gyolcsvászonba takarták ... De hová
temessék? ... A két jó ember közül az egyik igen gazdag
volt és nem messze a keresztrefeszítés helyétől volt a
kertje, amelyben már a saját számára készíttetett egy
sziklába vágott sírt. Ilyet! (Rajzolom.) Ide temették Jézus
holttestét. - Látjátok, az Úr Jézus sírja nem lefelé volt
ásva, hanem befelé, és a sír nyílásához, ajtajához egy
nagy kőlapot hengerítettek.

A zsidóknak pedig eszébe jutott, hogy az Úr Jézus
még életében megmondotta, hogy ha Ö meghal, a har
madik napon fel fog támadni... Most féltek, hogy
ez megtörténik, azért katonákat állítottak a sír mellé,
hogy őrizzék.

Mit csináltak Jézus hű barátai? .. Hová temették
az Úr Jézust? ... Mit hengerítettek a sír nyílásához? Kik
őrizték a sírt? ..

Ez történt Jézus holttestével ... de mi történt, hová
szállott halála után az ő lelke? A Hiszekegyben azt
mondjuk: "alászáll a poklokra" ... Jól vigyázzatok! Nem

117



"pokolra", hanem "poklokra'" - Mi az a "poklok"? ..
Figyeljetek, mindjárt megtudjátok! Ádám és Éva óta
milyen emberek éltek a földön? .. Jók és rosszak .
Mondj néhány jó embert! ... Mondj néhány rosszatl .
Ezek is meghaltak ... Hová jutottak ... például Júdás? .
A pokolba... Hová jutottak a jók, például Ábrahám,
Ábel? ... Nem juthattak a mennyországba, mert be volt
zárva. .. A pokolba sem juthattak, mert ez nem lett
volna igazságos ... Hová jutottak hát? .. Ezek számára
készített a jó Isten egy helyet ... ezt nevezik "poklok"
nak vagy pokoltornácnak, - ahol ezeknek a jámbor
lelkeknek addig kellett várakozniok, míg az úr Jézus
megváltotta a világot. - Tehát a "poklok" egy várakozó
hely volt ... Kik várakoztak itt? ... Mire vártak? ...

Most, hogy az úr Jézus befejezte a megváltás nagy
munkáját, kinyitotta a mennyország ajtaját; az ő lelke
ezekhez a várakozó, jámbor lelkekhez, a pokoltornácra
szállt, hogy megvigye az örömhírt, hogy megváltotta
őket ... nyitva áll előttük a mennyország ajtajai

Hová szállott Jézus lelke az O halála után? .. Mi
az a "poklok"?.. Kik voltak itt?.. Miért voltak itt
ezek a jámbor lelkek? .. Miért volt csukva a menny
ország ajtaja? .. Mikor nyílt ki? Miért szállott Jézus
lelke a "poklok"-ra, vagy máskép mondva a pokoltomé
cára? ... Mondjuk együtt: Jézus lelke az Ű halála után
a pokoltornácára szállott, hogy a jámbor lelkeknek meg
vigye az örömhírt, hogy már megváltotta őket ... Még
egyszer! . .. MégegyszerI ... Mondjatok néhány jó em
bert, akik itt, a pokoltomácán várakoztak a meg
váltásra! ...

BegyakorJás: Mit tanultunk ma? Mi történt Jézus
holttestével? ... (A történet saját szavaikkal való elmori
dása.) Hová szállott Jézus lelke az Ö halála után? Miért
szállott Jézus lelke a pokoltornácára?

Hová temették az úr Jézust? Templomainkban
szokás, Jézus halála napján - nagypénteken - szent
sírt csinálni, hogy az emberek könnyebben elképzelhes
sék, hogyan feküdt Jézus a sírban. - Láttatok-e már
szentsírt? . .. Milyen volt?.. Le tudnád rajzolni, hogy
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a többi is lássa? ... No majd ént (Rajzolom.) A virágok
mögött ott van a halott Úr Jézus szobra ... Vajjon ez az
igazi Jézuska? .. Ott van-e az oltáron az igazi Jé
zuska? .. , Milyen szín alatt? .. A kenyér színe alatt,
az Oltáriszentségben ... Miben tartják az Oltáriszent
séget? (Rajzolom.) Egy aranyos tartóban ... és magasra
teszik. .. az oltár tetejére, hogy mindenki láthassa. 
Mit kell az Oltáriszentség előtt cselekednünk? ... Hogyan
hajtunk térdet, ha ki van téve az Oltáriszentség? ... Mu
tasd megI ... Te isI ... Te isI ...

Nagypénteken látogassátok meg az Úr Jézus sírját
a templomokban, imádjátok Öt az Oltáriszentségben, kö
szönjétek meg, hogy annyi szenvedéssel a ti számotokra
is kinyitotta a mennyország ajtaját!

48. ÚRA.

(Húsvét előtt az utolsó óra.)

Ismétlés: az utolsó vacsorától.

49. ÚRA.

(Húsvét után az első óra.)

Jézus feltámad.

Ismétlés: Jézus kínszenvedése.

Miért állítottak a zsidók őröket Jézus sírja mellé? ...
Honnét gondolhatták, hogy Jézus fel fog támadni? ..
Már említettem nektek, az Úr Jézus még életében meg
mondotta, hogy csak három napig lesz a sírban, aztán
feltámad.

Hogyan támadt fel az Úr Jézus, erről fogunk ma
tanulni.

Mi történik az emberrel, amikor meghal? ... Mi tör
tént az Úr Jézussal, mikor meghalt? ... Szent testét el
temették ... Hány napig maradt Jézus holtteste a sírban?
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- Soroljuk el ezt a három napot! ... Hová szállott Jézus
halála után a lelke? Mi történt tehát húsvét vasárnap
ján? ... Az Úr Jézus szent lelke újra beleszállt az Ö szent
testébe ... és Jézus megint élt ... élve jött kl a sirjából:
feltámadotti - Másszóval: Az Úr Jézus halála után a
harmadik napon egyesítette testét lelkével és dicsősége-
sen feltámadott. - Mondjuk ezt el együtt! Mégegy-
szer! ... Mégegyszer! ... Mondd el egyedül! Te is! ...

Nagy csoda volt-e, mikor Jézus a halott naimi ifjút
feltámasztotta? ... Nagy csoda volt ... Mit mutatott meg
evvel az Úr Jézus? .. Melyik volt Jézus nagyobb cso
dája: a naimi ifjú vagy önmagának feltámasztása? ... Ki
tudna ilyet megtenni? . .. Senki a világon!... Jézus
Krisztus legnagyobb csodája, hogy önmagát is feltámasz
totta! ... Mit mutatott meg evvel is az Úr Jézus? ...

Melyik Jézus legnagyobb csodatette?.. Mikor
támadt fel Jézus?.. Hány napig volt Jézus holtteste a
sírban? ... Mit tett Jézus halála után harmadnapon?

Mikor pedig ez megtörtént, egy ragyogó fényes
angyal szállt alá az égből és elhengerítette a nagy követ,
hogy mindenki láthassa, hogy a sír üres. - A katonák
a vakítóan fényes angyaltól úgy megijedtek, hogy fél
holtan terültek el a földön. - Amint egy kissé magukhoz
tértek s fel mertek tekinteni - látták, hogy üres a sir ...
futva rohantak a városba és kiáltozva hirdették, hogy
mindenki hallja: Jézus feltámadott I ...

Amíg a katonák a városban jártak, jámbor asszonyok
jöttek Jézus sírjához. - Messziről látták már, hogya
kőlap el van hengerítve. .. Csodálkoztak ezen és talál
gatták, hogyan lehet ez? ... Odaérnek, benéznek a sírba,
látják: üres! - Nem akarnak hinni szemüknek, jobban
megnézik s valóban most látnak valakit a sir egyik sar
kában, csakhogy az nem volt az Úr Jézus, hanem egy
angyal. Az angyal megszóIítja őket: "Kit kerestek?"
"A keresztrefeszített Jézust!" Erre az angyal így szól:
"Jézus nincs itt, feltámadott!"

Nézzétek, amit most elmondtam, azt megláthatjátok
ezen a képen! (Bemutatom. Amíg nézik, visszakérdezem.)

Ki szállott le az égből Jézus feltámadása után? ..



Mit csinált a fényes angyal? .. Miért hengerítette el a
követ? ... Mit csináltak az őrök? .. Kik jöttek ezalatt
Jézus sírjához? Kit találtak a sírban? ... Mit mondott
nekik az angyal? .

Mennyire örültek a jámbor asszonyok az Úr Jézus
legnagyobb csodatettének, az Úr Jézus dicsőségének! 
Nekünk nem örvendetes Jézus feltámadása? '" Dehogy
nem! - Először mi is örülünk, mint a jámbor asszonyok
az Úr Jézus dicsőségének, másodszor még annak is örül
hetünk, hogy amint az Úr Jézus feltámadt halottaiból,
úgy mi is egyszer fel fogunk támadni! - A mostani hús
vét utáni idő az öröm ideje! Orüljünk tehát és vigadva
adjunk hálát a jó Istennek!

Tavaly tanultunk is egy éneket Jézus feltámadására.
- Az idén már az imakönyvből is el tudjuk énekelni!
- Nyissuk ki az imakönyvet! - Enekeljük: Feltámadt
Krisztus e napon ...

Leckét adokl A 64. oldalon a 108. kérdés - és a
30. történet

Milyen szép kép van a könyvünkben is a feltámadott
Krisztusról! Nézzük csak jól meg! - Ki látott már hasonló
szebrot az Úr Jézusról? ... Hol? Mióta van az oltáron
a feltámadott Krisztus szobra? A feltámadási körmenet
óta ... Jól van, - tehát láttátok a feltámadási körmenet
ben a feltámadott Jézus szobrát... Miről ismertétek
meg? . .. Zászló van a kezében... Milyen ez a
zászló? ... (Lerajzolom.) Vajjon miért vitték a körmenet
ben az Úr Jézus ezen szobrát az Oltáriszentség előtt? ...
Hogy az embereknek eszébe jusson, hogy ugyanaz a
Jézus Krisztus van jelen az Oltáriszentségben, mint aki
feltámadott. - Miért teszik az oltárra a feltámadott Jézus
szobrát? . .. Hogy az embereknek eszébe jusson, hogy
ugyanaz az Úr Jézus záratja be magát értünk az
oltárszekrénybe, aki harmadnapon dicsőségesen élve jött
ki a sírjából! - Hol köszönhetjük meg tehát az Úr Jézus
nak a legszebben, hogy feltámadásával bebizonyította
nekünk mégegyszer, hogy O a Megváltó? ... Jól mond
játok, a templomban... Menjetek tehát el és imádság
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után jól nézzétek meg a feltámadott Jézus szobrát s a
kezében lévő zászlót s otthon rajzoljátok le!

50. ORA.

Jézus Szent Pétert az Anyaszentegyhú fejévé teszi.

Ismétlés: Jézus feltámadása.

A mult órán azt mondottam nektek, hogy nézzétek
meg jól az oltáron lévő Krisztus-szobrot... Megtetté
tek? . .. Most pedig azt kérdezem, láttátok-e a templo
munkban az Úr Jézusnak más képét is? ... Nem az oltá
ron ... az ablaküvegeken is vannak szentképek! ... Nos, te
láttad? ... Hogyan van ott az Úr Jézus lerajzolva? ..
Egy báránykát tart a karján és körülötte is sok bárány
van, az Úr Jézus vigyáz rájuk. Hogy hívják a sok bárány-
kát együtt? ... Nyájnak Hogy hívják azt az embert,
aki a bárányokra vigyáz? Pásztornak ... Az Úr Jézus
is azt mondta magáról, hogy O a jó pásztor. .. (Ezért is
rajzolják így a képen) ... Voltak-e az Úr Jézusnak bá
rányai? ... Nem ... Miért mondta akkor magáról, hogy
én vagyok a jó pásztor? ... Hol van az Ö nyája? ... Fi
gyeljetek csak, mindjárt megtudjátokI - Már tanultuk,
hogy az Úr Jézus bejárta az egész ·országot, mindenütt
tanított és csodákat tett. - Sokan hittek Öbenne és
követték Öt, mint a báránykák a pásztort ... Néhányan
mindíg vele akartak maradni, például a 12 apostol ...
Látjátok, így volt Jézus a jó pásztor és az ő hívei a
báránykák.

De a jó Pásztor nem maradhatott mindíg a bárány
kákkal ... vissza kellett mennie az Ö mennyei Atyjához
a mennyországba. - Pásztor nélkül azonban elvesznek,
szétszélednek a báránykák... pedig a jó Pásztor a
mennyországba akarja vezetni őket... Ezért maga
helyett az apostolokat rendelte az Úr Jézus az Ö bárány
káinak (híveinek) pásztoraivá.

Miért rajzolják le az Úr Jézust báránykái között? ...
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Kik a jó Pásztor báránykái? .. Hová akarja vezetni a
jó Pásztor az O báránykáit? Azonban neki előbb kellett
a mennyországba mennie az Ö mennyei Atyjához ...
Kiket rendelt hát maga helyett a báránykák (a hivek)
pásztoraivá? ... Hány apostola volt Jézusnak? ..

Könnyen támadhatott azonban egyenetlenség úgy a
báránykák, mint a pásztorok között - ezért Jézus egyet:
Pétert főpásztorrá tette ... Hallgassátok csak, hogyan! ...

Ez már a feltámadás után történt Jézus megjelent
az apostolok között, tanította őket Egyszerre csak
Péter apostolhoz fordul és megkérdezi: "Péter, szeretsz-e
engem?" Péter apostol örömmel válaszolt: "Igen, Uram,
Te tudod, hogy szeretlek!" ... Es Jézus így szólt: "Legel
tesd bárányaimatl" - Másodszor is kérdé Jézus Péter
apostoltól: "Péter, szeretsz-e engem?" ... Es Péter megint
felel: "Igen, Uraml" - Es Jézus így szólt: "Legeltesd
juhaimat!" - Ismét kérdi Jézus Pétert: "Péter, szeretsz-e
engem?" ... Péter apostol már egész szomorúan válaszol:
"Uram, Te mindent tudsz, tudod azt is, hogy én mennyire
szeretlekl" Es Jézus ünnepélyesen mondá most: "Legel
tesd bárányaimat, legeltesd [uhaímatl" - Hallottátok? ...
A juhokat és a bárányokat ... tehát Krisztus egész nyá
ját: minden katolikus embert, a papokat és a híveket,
másszóval: az Anyaszentegyházat. - Mindenkinek,
juhoknak és bárányoknak, sőt a többi pásztoroknak is
a főpásztornak kell engedelmeskednie I

Kit tett Jézus maga helyett az ő hívei főpászto
rává? ... Kik az Úr Jézus hívei? .. Hogy hívhatunk
minden katolikus embert, a híveket és a papokat is egy
szóval? . .. Anyaszentegyháznak. - Mikor tette Jézus
Szent Pétert az Anyaszentegyház főpásztorává?. .. Mit
kérdezett Jézus Szent Pétertől? ... Hányszor kérdezte? ...
Mit felelt Szent Péter mindannyiszor? ... Mit jelent más
szóval az Úr Jézus parancsa: "Legeltesd bárányaimat,
legeltesd juhaimat!"?

Az apostolok meghaltak ... Szent Péter is Marad-
hattak-e az Úr Jézus báránykái pásztor nélkül? Miért
nem? ... Mert eltévednének, elvesznének a báránykák ...
Azért hát Szent Péter halála után a római püspök lett
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az Úr Jézus helyettese, Szent Péter utóda. - Öt ezután
pápának nevezték. - Most is van pápánk? . .. Hogy
ne! . .. Ki hallotta már a nevét?.. Nem tudjátok? ..
Figyeljetek, fel is írom a táblára, nehogy elfelej tsétekI
XII. Pius pápa. Irjátok ti is fell

Ki az Anyaszentegyház feje (főpásztora) Szent Péter
halála óta? .. Mondjuk együtt: Az Anyaszentegyház
főpásztoramindíg a római püspök, vagyis a pápa. - Még
egyszerI ... Ki a mostani pápa? Hogy hívhatunk minden
katolikus embert, papokat és híveket egyszóval? ... Kik
tartoznak az Anyaszentegyházba? .. Ki alapította az
Anyaszentegyházat? . .. Mondjuk ezt is együtt: Az
Anyaszentegyházat az Or Jézus alapította. - Mégegy
szer! ... Mégegyszer! ...

Begyakorlás: Kit tett Jézus az Anyaszentegyház
főpásztorává?. .. Hogyan?.. (A történet elmondása
saját szavaikkal.) Ki alapította az Anyaszentegyházat? ...
Ki az Anyaszentegyház feje Szent Péter halála óta? ..
Hogy hívják a mostani pápát?

Leckét adokI Nyissátok ki a könyvet, jelöljétek meg
a 31. történetet és a 109., 110., 111. kérdést!

De nézzük csak, milyen képet látunk a 67. olda
lon? ... Mit mondott itt Jézus Szent Péternek? ... "Legel
tesd bárányaimat, legeltesd juhaimat!" . .. Mit jelent ez
a parancs? ... Ki volt tehát az első pápa? .. , Ki a mos
tani? ... Láttátok már a képét? ... Gondoltam, hogy még
nem, azért elhoztam az egyik fényképét. - Nézzétekl 
Tudja-e valaki közületek. hogy hol lakik a pápa? ... Jól
van, Rómában. Irjátok ezt is fel XII. Pius pápa neve
mellé. - Tudjátok, miért lakik minden pápa Rómában? ...
Mert Szent Péter is ott lakott és ott is halt meg ... Ott
is van eltemetve.

Nem tűnt fel nektek, milyen érdekes ez a szó: pápa?
- Melyik szóra hasonlít?.. Tulajdonképen papának
kellene hívnunk Szent Péter utódát, mert ó valóban min
den katolikus embernek a jóságos atyja. - Mivel mutat
ják meg a gyerekek szeretetüket szüleik iránt?.. Ha
engedelmeskednek, ha imádkoznak értük... Egy jó
katolikus gyerek, ember nemcsak a szüleiért imádkozik,
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hanem a pápáért is! - Jó katolikus gyerekek vagytok
ti? ... Akkor imádkozzatok gyakran Szentséges Atyánk
ért, XII. Pius pápáért!

Vasárnaponkint a templomban énekelve imádkoznak
a pápáért ... Hallottátok már? ... Hogy ezentúl ti is velük
énekelhessetek, tanuljuk meg ezt az éneket. Jó? ..

Nyissátok ki az imakönyvet! ... Előbb olvassuk, csak
aztán énekeljük: Hol Szent Péter sírba téve ...

51. ORA.

Jézus felmegy a meDDybe.

Ismétlés: Jézus Ieltámedásától.

Tavalyról tudjátok, hogy hány napig maradt az Úr
Jézus a földön a feltámadása után ... Ki mondja meg? ...
Mit tett Jézus ezen 40 nap alatt? .. Tanította, oktatta
még az apostolokat .. , Azonban elérkezett a 40. nap ...
Jézus újra megjelent az apostolai között ... ezúttal utol
jára. - Most már nem tanította őket ... most parancsot
adott nekik, mondván: "Menjetek és tanítsatok minden
nemzetet és kereszteljétek meg őket az Atyának és Fiú
nak és Szentléleknek nevében!" - "Addig azonban ne
menjetek el a városból, míg a Szentlélek nem száll
reátok."

Ezekután Jézus felvezette a tanítványokat az Olaj
fák hegyére, elbúcsúzott tőlük, megáldotta őket, felemel
kedett, mindíg feljebb-feljebb szállt. - Csodálkozva
néztek az apostolok Jézus után... egyszer csak egy
fényes felhőt láttak ... és Jézus eltűnt szemük elől. -

Nézzük meg a képet a könyvben!
A csodálkozó, ámuló apostolok egyszerre hangot

hallanak, az Úr angyalai szóltak hozzájuk: "Galileai
férfiak, miért álltok itt az égre nézve? Az Úr Jézus ugyan
így fog ismét eljönni, mint ahogy most az égbe szállt."
- Az angyalok eltűntek, az apostolok pedig visszamen
tek Jeruzsálembe.
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Hány napig maradt még Jézus a földön - feltáma
dása után? ... Mi történt a feltámadás utáni 40. napon? ...
Milyen parancsot adott Jézus az apostoloknak? ... Hová
vezette őket azután?.. Mi történt itt az Olajfák he
gyén? ... Ki jelent meg Jézus mennybemenetele után az
apostoloknak? . .. Mit mondott nekik?

Tehát az Úr Jézus ismét eljön! - Egyszer már el
jött. .. Mikor?.. Miért jött el ,akkor?.. Hogy meg
váltsa az embereket ... Miért jön el ismét Jézus? ... Ö
maga megmondotta: hogy megítélje az embereket ...
Mikor lesz ez az ítélet? ... A világ végén ... Már tanul
tunk egyszer arról, hogy az Isten megítél bennünket ...
Emlékeztek? .. Mikor kerülünk az Isten színe elé, hogy
megítéljen? . .. Mindjárt halálunk után... Mindenkit
külön ítél meg az Úr Isten ... Hogy hívjuk a halál után
következő ítéletet?.. Hová jut a lélek a külön ítélet
után? ... Meddig marad a lélek a tisztítóhelyen? .. A
világ végén mégegyszer, utoljára ítéli meg Isten a világ
összes emberét, azért vajjon hogy hívjuk ezt az ítéle
tet? ... Mert utoljára lesz, azért utolsó ítéletnek hívjuk.
- De máskép is mondhatjuk, mert az egész világ rnín
den embere ott lesz: világítéletnek.

Hogy hívjuk a világ végén bekövetkező ítéletet?
Mondjuk együtt: A világ végén bekövetkező ítéletet
utolsó ítéletnek vagy világítéletnek hívjuk. - Mégegy
szer! ... Mégegyszeri ...

Milyen lesz ez az utolsó ítélet? ... Az Úr Jézus meg
jövendölte: A nap elsötétedik, a hold sem fog világítani
többé, a csillagok lehullanak s az égen megjelenik az
Úr Jézus jelvénye: a kereszt. - A sírok mind felnyílnak,
a halottak feltámadnak mindnyájan és látni fogjuk az
Úr Jézus második és dicsőséges eljövetelét. - Az Úr
angyalai pedig összegyüjtik a földkerekség minden népét
és szétválasztják őket: a jókat jobboldalra, a gonoszokat
balra. " Aztán pedig megszólal az Úr Jézus, - a jók
hoz fordul és ezt fogja mondani: "Jöjjetek, Atyám áldottai
és bírjátok a világ kezdetétől nektek készített otszáqotl"

Hogy fog Jézus az utolsó ítéleten a jókhoz szólani? ...
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Mondjátok együtt: Jöjjetek stb.... Mégegyszerl .. l

Mondd el egyedüli ... Te isI Te isI ...
Azután a gonoszokhoz fordul az Úr Jézus ... Mit fog

vajjon ezeknek mondani? ... "Távozzatok, ti átkozottak,
az örök tűzre!" Mit fog Jézus a gonoszoknak mondani? ..
Mondjátok együtt: Távozzatok ... MégegyszerI .. , Még
egyszeri ...

Mit jelent másszóval az "örök tűz"? Hová jutnak
tehát az utolsó ítélet után a gonoszok? Meddig marad-
nak a pokolban? ... Hová jutnak az utolsó ítélet után a
jók? . .. Meddig maradnak a mennyországban? .. Mit
tesz Isten a jókkal és mit a rosszekkelj

BegyakorJás: Milyen parancsot adott Jézus az apos
toloknak feltámadása utáni 40. napon? .. Melyik hegy
ről szállt mennybe az Úr Jézus? ... Hogyan? ... Ki jelent
meg-Jézus mennybemenetele után az apostoloknak? ..
Mit mondott nekik? Mikor jön el ismét Jézus? Hogy
hívjuk a világ végén bekövetkező itéletet? Hogyan fog
Jézus az utolsó ítéleten a jókhoz szólani? Hát a gonoszok
hoz? Hová jutnak az utolsó itélet után a jók és hová a
gonoszok?

Mikor jött el először az Úr Jézus? ... Mikor Augusz
tus, a római császár meg akarta számlálni országának
összes népeit ... Mikor jön el ismét az Úr Jézus? ... A
világ végén. De mikor lesz ez? ... Azt senki sem tudja,
csak az Isten ... És ha most lenne a világ vége? ..
Melyik oldalon volna a helyetek? A jobbon? ... A
balon? .. , Melyik oldalon szeretnétek majd állani az
utolsó ítéleten? .. Akkor legyetek mindíg nagyon jók,
mert csak így juthattok a mennyországba!

Leckét adok! A 66. oldalon a 32. történetet és a
112. kérdéstől a 117-ig.

52. ORA.
(Aprilis utolsó órája.)

A Mária-tiszteletről.

Április hónapjából már csak néhány napunk van ...
Milyen hónap következik ezután? .. Ki tudja még ta-
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valyról, kinek a tiszteletére van szeritelve május hó
napja? ... Orülök, hogy nem felejtettétek ell - Hogy
mutattuk meg tavaly májusban, hogy különösen szeret
jük a Boldogságos Szűzet? ... Mit csináltunk itt az isko
lában? ... Hát otthon? ... Mit csináljunk az idén? ... Hogy
mutassuk meg az idén a Boldogságos Szűz Mária iránti
szeretetünket itt az iskolában? .. Oltárt csinálunk ...
imádkozunk ... énekelünk... Tervezzük meg, milyen
legyen az idei Mária-oltárunk? Mi minden kell hozzá?
Jó is lesz, ha felrajzoljuk, legalább semmit sem fogtok
elfelejteni, mikor édesmamátokkal megbeszélitek a dol
got. Milyen Mária-énekeket tudunk?

Szűz Mária tiszteletére ma egy új éneket fogunk.
tanulni. - Egy nagyon régi éneket, melyet a régi ma
gyarok énekeltek igen sokszor ... Mert a régi magyarok
is nagyon szerették Szűz Máriát s ha nagy bajban voltak,
csak hozzá folyamodtak, kérték, hogy isteni Fiánál, az
Úr Jézusnál könyörögjön értük. - Nyissátok ki az ima
könyvet! Először olvassuk el ezt a szép éneket: Boldog
asszony Anyánk ...

Úgy, most már egy Mária-énekkel többet tudunk! 
De kell is, mert szeretném, ha májusban minden órán más
éneket énekelnénk a Boldogságos Szűz Mária tiszte
letére.

Iskolán kívül hogyan fogod megmutatni, hogy sze
reted a Boldogságos Szűzet? . .. Azonban nem elég csak
oltárt csinálni! - Ha nem imádkozol legalább egy Udvőz
légyet elötte, ugyan nem sokat ér! ...

Hogyan fogod otthon tisztelni a Boldogságos Szűz
Máriát? . .. Az óra többi idejében ismétlés Jézus kin
szenvedésétől.

53. ORA.

A Szentlélek leszáll a tanitvúyokra.

Ismétlés: Jézus feltámadásától.

Mit parancsolt Jézus az apostoloknak közvetlen
mennybemenetele előtt? - "Menjetek és tanítsatok ..."
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- De még egy parancsot kaptak! Emlékeztekt ;... Az Úr
Jézus azt mondotta nekik: "Addig ne menjetek el a város
ból, míg a Szentlélek nem száll reátok!"

Hogyan szállt az apostolokra a Szentlélek? ... Figyel
jetek, elmondom!

Az apostolok Jézus mennybemenetele után az utolsó
vacsora termében a Boldogságos Szűz Máriával együtt
kilenc napig imádkozva várták a Szentlelket. - A tizedik
napon a zsidóknak éppen ünnepük volt: pünkösd napja.
- Ezen napnak reggelén azon ház körül, melyben az
apostolok voltak, egyszerre csak nagy zúgás támadt,
mintha nagy vihar közelednék . .. és benn a teremben
minden apostol feje felett egy tüzes lángnyelv lebegett ...
és mindnyájan beteltek a Szentlélekkel. Nézzük meg a
képet a könyvben!

Milyen alakban szállott a Szentlélek az apostolokra?
Jézus mennybemenetele után hányadik napon szállott le
a Szentlélek? . .. Milyen ünnepük volt éppen a
zsidóknak?

A nagy zúgásra sok-sok ember gyúlt össze a ház
körül. - Egyszerre csak kinyílik a ház ajtaja, kilép rajta
Szent Péter... s az összegyűlt emberekhez beszél:
- Az a Jézus Krisztus, akit ti keresztre feszítettetek, fel
támadott. .. felment a mennybe... ma elküldötte ránk
a Szentlelket ... Ö az Isten Fia, a Megváltó ... higgyetek
benne! ...

A Szentlélek segítségével Szent Péter olyan meg
győzően prédikált, hogy több ezren hittek Jézus Krisz
tusban. o. Ezeket aztán az apostolok megkeresztelték ...
ezek lettek az első keresztények.

Látjátok, mit művelt a Szentlélek az apostolok lel
kében? ... Míg a Szentlélek rájuk nem szállt, bátortala
nok voltak, féltek, hogy őket is elfogják... megkínoz-
zák ... Most pedig bátran hirdetik Jézus tanítását Nem
félnek már .. , az Úr Jézusétt akarnak dolgozni szen-
vedni ... és meghalni! ~ Ilyen erőssé tette őket a Szent-
lélek, aki a szivükben lakott .

Nemsokára pünkösd lesz a Szentlélek ünnepe ...
Mint ahogy az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában
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(azért, hogy látható legyen) szállt az apostolokra a Szent
lélek, úgy most is leszáll az Or Jézus rninden hívére, 
csak láthatatlanul. .. és jókká, okosakká, bátrakká teszi
az embereket. - Szeretnétek, ha rátok is leszállna pün
kösdkor a Szentlélek? ... Csakhogy akkor pünkösdig hív
játok, kérjétek Öt! - Tavaly tanultunk is egy szent
éneket, mellyel a Szentlelket hívtuk ... Emlékeztek? ..
Enekeljük el! Álljatok fell ... Kezdjük: Jöjj el, Szentlélek
Isten! ...

Míről tanultunk ma?.. Annyit beszélgettünk a
Szeritlélekről. de tudjátok-e, ki Ö?.. Jól mondjátok.
Isten! - De mit tanultunk: Hány Isten van? .. Hány
személy van az egy Istenben? ... Ki az első személy? ...
Az Atya ... Öt hivjuk általában röviden Istennek. Ki az
Isten? . " Ki a második isteni személy? " Hogy hívjuk
a Fiú-Istent más névvel? .. Kicsoda Jézus Krisztus? ..
Ki a harmadik isteni személy?.. Ki a Szentlélek? ..
Mondjuk együtt: A Szeiülélek a harmadik isteni személy,
valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt. Mégegy
szer! . .. Mégegyszer!... Mondd el egyedül!... Te
is! ... Te is! ...

Begyakorlás: Ki a Szentlélek? Hogyan szállott a
Szentlélek az apostolokra? ... A történet elmondása saját
szavaikkal.

Ki tudná megmondani, mit fogok feladni'? ... Jól van,
tehát jelöljétek meg a 33. történetet és a 118. kérdést.

54. órától ismétlés.

Mivel az első gyónásra és áldozásra való előkészítés
úgysem a hittanórák keretében történik, az elsőáldozók
karácsonytól kezdve külön oktatást nyernek Túrmezei
"Előkészítő oktatások az első szentgyónás és áldozásra"
- könyve szerint.
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