
6. osztály.  IX. hét. május 11-15. 

 

Áldás, Békesség! 

 

A hitvallást most olyan formában fogjuk értelmezni és vizsgálni,hogy az emberben lévő 

hit,milyen változást tud véghezvinni. 

Változni lehet jó és rossz irányba.Szüleid annak örülnek ha jó irányba, tehát  

pozitív változások mennének benned végbe.A bennünk lévő jóra való változást Isten végzi el 

bennünk.Az ő Szentlelke által,Önmagunk képtelenek lennénk rá. 

A rosszból, a bűnből való változás a jóra az Isten szerinti jóra .Ez a folyamat a megtérés. 

Augustinus életén láthatjuk ezt, akiből egyházatya lett. 

 

született: É- Afrika, Thagaste ejtsd: Tágeszte. városában, 354-430. 

apja:        tisztviselő,aki híres embert szeretett volna fiából 

anyja:      Mónika,aki keresztyén,hívő,aki Krisztus követő fiút szeretne,fiából 

foglalkozása: retorika tanár,Milánóban 

életvitele:  kicsapongó,könnyelmű,durva,léha,nem hallgat édesanyja szavára, 

                  becsapja őt 

fordulópont: 32 éves,jár templomba,megérti lehet más életet is élni. 

                    Lát egy részeg embert,akit kigúnyoltak,akivel tréfát űztek. 

                    Magára gondol,ő is ilyenné lesz, hiába a tudása. 

                    Szeretne változni,megkeresztelkedik.Egyszer egy fügefa alatt 

                     roskad le és tör rá eddigi bűnös élete.Bántotta lelkét ahogy eddig 

                     élt.Sírva fakadt.Azt hallotta a szomszédból,hogy Tolle lége! 

                     Vedd és olvasd!Vette a Szentírást és olvasta ahol kinyílt, 

                     a Római levélből olvasta:" Mint nappal illik tisztességben éljünk... 

                     Hozzá szól neki szól Isten!Már nem akar részeges életet. 

                     Isten segít neki!Ezután úgy él, azt cselekszi ami 

Istennek                                     kedves.Most lett igazán boldog!Otthagyta tanári foglalkozását. 

új hivatása:  É- Afrikában, Hippo városában lelkipásztor majd egyházi tanító, 

                      ezt követően püspök lesz. 

művei:           Vallomások   -  ez a fő műve 

                      A Szentháromságról 

halála:            fertőzés,járvány 

 

Az egyházatyák olyan keresztyén tudósok, akik 2-4. században éltek,és sokat tettek azért 

hogy megmagyarázzák mit is hisznek a keresztyének. 

Tanításaikat le is írták. 
 

Isten Szentlelke ma is azt szeretné,hogy minden ember lássa meg bűnét és akarjon szabadulni 

a rossztól.Isten változtatni akar a te életeden is. 

Belőlünk lehet hogy nem lesz egyházatya senki,de megváltozott életű,bűnét megbánó,Istent 

követő ember lehet. 

 

A vázlat előtted,a lecke a TK.76-77.old. 

Két dolgot nem említettem,amire írásban várom a válaszod. 

1.Milyen gyermekkori bűnét említi meg Augustinus? 

2.Mit tett Mónika a fiáért? 

A visszaküldés határideje:május 19. kedd 

 

Jó tanulást és kitartást kívánok 
 


