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2. óra
Tantárgy: Hittan
Osztály: 5–8. osztályok
Az óra témája: A megszentelt élet - Isten országa jele
Az óra célja: Ismerjék meg a gyerekek a különféle szerzetes életmódját és fölébredjenek
arra, hogy nekik is lehet hívatásuk. És hogy imádkozzanak magukért és másokért, hogy
hallják Isten meghívó szót!
Felhasznált irodalom: Szentírás, Katolikus Lexikon
Szükséges eszközök: Szentírás, krétatábla, vagy fehértábla, szemléltető kártyák,
Melléklet: rejtvény, szemléltető kártyák – szavak és rajzok, „Miféle szerzet a
szerzetes?” című ppt

1. Érdeklődés felkeltése

3’

Választott-e már ki téged valaki, valamilyen különleges feladatra, eseményre,
csapatmunkára? Például koncert szereplésre, szavalóversenyre, tanulmányi versenyre,
sporteseményre, kirándulás szervezésére? Másra? (Meghallgatjuk a gyerekek válaszait.)
Nagy öröm számunkra, amikor kiválasztanak bennünket, és mi igent mondhatunk. Ez
emberi választás. Képzeld el, hogy milyen nagy meglepetés számunkra, amikor Isten
választ ki és hív meg valamire. Biztosan állíthatom, hogy az Ő hívása mindig sokkal
jobb, mint amit mi el tudunk képzelni!
2. Illusztrált Magyarázat

7 perc csoport munka + 15 perc magyarázat

Jézus mikor itt a földön élt, kiválasztott 12 embert, akik nagyon szoros kapcsolatban
éltek vele. Ők voltak az apostolok.
(A gyerekeket csoportokra osztjuk, és különböző szentírási szakaszokat olvastatunk
velük. Előre elkészített szemléltető kártyákat teszünk a táblára, amelyeken a szentírási
részletek mondanivalója található, vagy ugyanezeket felírjuk a táblára. A gyerekeknek
ki kell választani, hogy az általuk olvasott részlethez melyik mondanivaló illik.)
A szentírási helyek:
- küldetést adott nekik (Lk 9,1-6; Mt 14,14-21)
- imádkozni tanította őket (Lk 11,1-4)
- tanította őket (Lk 11,5-8; Mt 5,1-2)
- közösségben élt velük (Mk 10,28; Jn 6,67-69)
Jézus közösségben, együtt élt a tanítványaival. Együtt járta velük a városokat, falvakat.
Sok mindenre tanította őket, illetve együtt tanított velük. Bevonta apostolait saját
küldetésébe: Isten Országának hirdetésébe.
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Sokan keresték Jézus társaságát: voltak, akik gyógyulást kerestek nála, mások bölcs
tanácsot akartak hallani tőle. Voltak olyanok, akik, ha nem tetszett nekik, amit Jézus
mondott, akkor otthagyták őt, és többet már nem keresték. Apostolai viszont, még ha
nem is értettek mindent, amit Jézus mondott vagy tett, vele maradtak és kitartottak
mellette, mert Jézus hívta őket és ők bíztak benne. ( Rajzold le Jézust a tanítványaival.)
A tizenkettő kiválasztása. "Azután (Jézus) fölment a hegyre. Magához hívta, akiket
ő akart, és azok odamentek hozzá. Létrehozta a Tizenkettőt, hogy vele legyenek, és
hogy elküldje őket igét hirdetni." (Mk 3,13–14)
Kiválasztotta a tizenkettőt, hogy VELE LEGYENEK! Nem csak arra, hogy kövessék őt,
hanem egy sokkal szorosabb kapcsolatra hívta őket. Odamenni, ahová Ő ment, azt
tenni, amit Jézus tett, úgy élni, ahogy Ő élt. Együtt lenni vele mint baráttal, és nap mint
nap szorosabb kapcsolatban lenni vele.
Nem csak az apostolok részesültek Jézus hívásában. A Jézus óta eltelt 2000 év alatt
sokan hallották hívó szavát. Például Szent Pál, aki hirdette az örömhírt a pogányoknak;
Szent Imre herceg, aki a Jézusért való tisztaságra kapott meghívást; Árpád-házi Szent
Margit, aki a békekötésben és kiengesztelődésben követte Jézust; Kis Szent Teréz, aki
egészen szoros jegyesi kapcsolatban élt Jézussal.
MEGSZENTELT ÉLETSZERZETESEK
Jézus most is kiválaszt és hív embereket. A kiválasztás személyes meghívás, amely
sokszor meglepi azt, aki kapja. Akiket hív, azok nagyon különböznek egymástól, de az
közös bennük, hogy egész életükben szeretnének Vele lenni, egészen Istennel és Istenért
élni. Ez az életforma jel minden ember számára, hogy Isten örökkévaló országa itt a
földön elkezdődik, és érte érdemes mindenről lemondani.
Azok a nők és férfiak, akiket Jézus hív, hogy szorosabban kövessék őt, a szerzetesek és
a papok. Tudjuk, hogy Isten a szeretet, és mindenkit szeret. A szerzeteseknek Jézus a
legjobb barátja, Jegyese. Egész életüket Jézussal szeretnék tölteni, nem csak bizonyos
időt szeretnének Vele tölteni, hanem életük minden percét, mert Jézus az első, akit
szeretnek.
IMÁDSÁG

Az Istennel töltött személyes idő az imádság. (Rajzold le az imádkozó figurát.) Az
imádság a szerzetesek, papok életében nagyon fontos helyet tölt be. Az imádság alatt
egyre mélyül a barátságuk Jézussal. Minél több bensőséges időt töltenek Jézussal, annál
erősebb és mélyebb Vele a kapcsoltuk. Ezt úgy képzelhetjük el, mint egy fa gyökereit,
melyek nem látszanak, de mélyen lenyúlnak a földbe, hogy onnan táplálják és
megtartsák a fát. Így táplálja az ima a papok, szerzetesek életét.
Természetesen mindenkinek szüksége van arra, hogy imádkozzon, személyes időt
töltsön Istennel, de a szerzeteseknek ez kell, hogy az életük alapja legyen. Mivel Isten
az ő Jegyesük, ezért nagyon fontos, hogy töltsenek Vele olyan időt, amikor csak Rá
figyelnek, csak Vele foglalkoznak. Imádság nélkül nem lehet a szerzetesi életet élni!

Szemlélődő szerzetek
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Minden szerzetesi közösségben imádkoznak a szerzetesek. Vannak azonban olyan
rendek, akik az egész napjukat az imádság köré rendezik. Őket szemlélődő
szerzeteseknek hívjuk. Monostorokban élnek (Rajzold le a monostor rajzát.) és az egész
világért imádkoznak. A munkájukat is a monostorban végzik, imádságos lelkülettel.
Azzal, hogy maguk mögött hagyják a világot, arra hívják fel a figyelmünket, hogy nincs
semmi más fontosabb, mint Istennel lenni.
Aktív szerzetek
Vannak olyan szerzetesek is, akiket az imádság mellett Jézus arra hív, hogy az emberek
között szolgáljanak, és ilyen módon vegyenek részt az Ő küldetésében. Úgy küldi őket
Jézus, ahogyan az apostolokat is küldte. (Újra rajzold le Jézust, amint karjával kifelé
mutat és tedd fel egymás után az ’apostoli tevékenység’ képeket.)
A tizenkettő küldetése. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik, Gyógyítsatok
betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket!
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! (Mt 10, 5–8)
APOSTOLI TEVÉKENYSÉG
Ezek a szerzetesek különféle apostoli munkákat végeznek (Tedd fel ezeket a képeket a
táblára) pl.:
- tanítás: iskolákban egyetemeken (könyv és toll)
- betegápolás, gyógyítás (orvosi műszer)
- lelkigyakorlatok tartása, (gitár, Biblia)
- lelkivezetés, (pap vagy szerzetes beszélget valakivel)
- szociális tevékenység, szegények szolgálata (szerzetes ételt ad)
- kommunikációs tevékenység, jelenlét a médiában: internetes oldalak, blogok,
újságok, könyvkiadás (két gyerek dróttelefonon beszél)
Minden szerzetnek van egy külön karizmája.1 A karizma különleges ajándék Istentől,
melyet azért kap egy szerzetesrend, hogy a világban lévő egy bizonyos szükségre,
ínségre válaszoljon vele. Ez az apostoli munka, ami lehet egy tevékenység-fajta vagy
maga az imádság is.
KÖZÖSSÉG
Minden szerzetesi rend közösségben él. Azok is akik, együtt laknak a monostorban, de
azok is, akik remeteként élnek: ők is bizonyos időközönként összegyűlnek, hogy együtt
legyenek.

1

Karizma (a gör. kharidzesztai, 'kedvesnek lenni' szóból): tág értelemben bármely kegyelmi ajándék,
személy sajátos erénye, képessége, hivatása; szoros értelemben a Szentlélek olyan ajándéka, mely az
Egyház (felebarát v. a közösség) javára végzett szolgálatban mutatkozik meg. Forrás: Magyar Katolikus
Lexikon, http://lexikon.katolikus.hu, 2015. febr. 2.
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KÖZÖSSÉG: Kölcsönös szeretetben, egyetértésben próbálnak együtt élni, úgy ahogy
azt Jézus meghagyta nekik: "Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek titeket." (Jn 15,12)
3. Kapcsolat az élettel

5 perc

El tudnád-e képzelni ezt az életet magadnak? Ilyen módon teljesen odaajándékozni a
szívedet, életedet Istennek, Jézusnak? Lehet, hogy Isten téged is hív erre a fajta életre!
Talán Dorottya nővér, vagy Mónika testvér vagy Máté testvér (Válassz neveket a
gyerekek nevei közül)
Honnan tudjuk? Azt tanultuk és hisszük, hogy Isten mindentudó, ami azt jelenti, hogy
tudja, hogy mi tesz téged boldoggá. Ismer engem, ismer téged. Az Ő terve az, hogy
segítsen téged, abban, hogy már itt a földön boldog legyél. Megígérte, hogy veled lesz a
világ végéig! Így hát nem kell aggódnod, csak hallgass a hangjára a szívedben és
válaszolj rá bátran!
4. Heti Gyakorlat
Ahhoz, hogy fölfedezünk mi is a mi hivatásunk, időt kell töltenünk Istennel; így
meghallhatjuk, hogy mi is Isten szerető terve velünk, miként lehetünk igazán boldogok!
Imádkozhatsz magadért, és másokért is, hogy meghalld/meghallják Isten szavát.
5. Befejező Összefoglalás
10 perc
A. Nézd meg újra és jegyezd meg a szavakat, amiket föltettem a táblára. Leveszem
ezeket és mindenki kap egy rejtvényt. (Lásd a mellékletet.) Ki tudja megfejteni az
idézetet?
A rejtvény szavai: szerzetesek, imádság, szemlélődő szerzetek, aktív
szerzetek, apostoli tevékenység, karizma, közösség, monostor
A megoldás: „Létrehozta a Tizenkettőt, hogy vele legyenek, és elküldje őket
igét hirdetni.” (Mk 3,14)
B. Lehetőség egy másik összefoglalásra és imádságra
5 perc
Vetítsd le a „Miféle szerzet a szerzetes” című ppt-t a gyerekeknek. A hitoktatóval együtt
mondhatják a szöveget, és utána egy Miatyánkot imádkozhatnak hivatásokért.
Táblakép

MEGSZENTELT ÉLETSZERZETESEK

Szemlélődő szerzetek

Aktív szerzetek
Képek a szolgálatokról
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IMÁDSÁG
APOSTOLI TEVÉKENYSÉG
KÖZÖSSÉG

