
8. osztály   VIII. hét. május 4-8. 

 

Áldás,Békesség! 

 

Akkor haladjunk tovább! Jelöld be a következő kérdéseke:50,52,54,55,56,57,58. 

Ne húzd a szád,ne morogj,  látatlanul soha ne ítélj!Most se.Ebből legalább 3 kérdésre adott 

feleletet tudnod kell.Tehát nem új. 

A pünkösd és a hozzá kapcsolódó Szentlélekről tanulunk . 

 

50. Kicsoda a Szentlélek? 

      A Szentháromság harmadik személye,akit az Atyával és a 

Fiúval                        egyenlőképpen imádunk. 

 

A Szentháromság tagjai:Atya,Fiú,Szentlélek.Az Atyáról és a Fiúról már tanultunk,Most essék 

szó ismét a Szentlélekről.A Szentlélek bennünk van. 

Mindig csak a jót munkálja bennünk.Rosszra soha sem késztet.!!Erő amelyre szükségünk 

van.A kísértés idején még jobban.Mindig a jó,az igaz, a becsületes cselekedetre ösztönöz. 

 

52.Ki mondhatja el,hogy vette a Szentlelket? 

     1.Aki meglátta már saját bűneit. 

     2.Aki felismerte a kereszt titkát. 

     3.Akiben megvan  az elhatározás a Krisztus követésére. 

 

Természetesem itt nem pénzen ,boltban való vásárlásról van szó. 

Hanem arról hogy bennem van ,működik ,ajándékként megkaptam. 

Tehát tenni kell érte,3 dolgot.Be kell ismerni hogy bűnös vagyok. 

Az ember bűne hogy nem hisz Istenben! Minden más ebből fakad.Mint például  

a lopás, hazugság,káromkodás,hanyag munka,lustaság stb.Az ember belátja végre ilyen 

vagyok magamtól,magamból csak ennyire futja.Egy vad hajtás  

soha nem fog nemes virágot hozni.De felismerhetem, hogy ebből a helyzetből van kiút.A 

megoldás, a bűneimre van bocsánat.Ezt hozta el Jézus, ezért, 

vagyis értem ,az én kedvemért halt meg a kereszten.Ennyire szeret 

Erre a nagy jóságra,szeretetre a válasz csak az lehet,hogy nem akarok már másként élni csak 

Jézussal, az ő tanácsa szerint, hittel, neki engedelmeskedve. 

Vagyis keresztyén módon. 

 

54.Hány sákramentumot szerzett az Úr Jézus? 

     Kettőt,úgymint a keresztséget és az úrvacsorát. 

 

Ezt nem kell magyarázni. 

 

55.Mi tesz egy szent cselekményt sákramentummá? 

     Három dolog:1.Jézus Krisztus rendelése, 

                           2.van benne külső,látható jegy,és 

                           3.van hozzá fűződő ígéret. 

 

Tehát nem az egyház döntése a keresztelés.Azért tesszük mert Jézus akarta hogy így legyen.A 

külső ,látható jegy  amit a szemünkkel láthatunk.,és ha ezt így tesszük akkor ígér 

valamit  Jézus. 

 

56.Mikor szerezte az Úr a keresztséget? 

     Mennybemenetele előtt,ezekkel a szavakkal:" Nekem adatott.... 

( nem írom ki tovább,nézd a könyvedből ) 



 

Ezek voltak Jézus utolsó szavai a tanítványaihoz, és utána visszament az Atyához, a 

mennybe.A tanítvány feladata ez.Hírül adni az embernek Isten akaratát,Jézus  megváltását és 

megtanítani az embert arra hogyan kell élnie Isten akarata szerint.Ezt teszi  ma is az egyház, a 

tanítvány. 

 

 57. Mi a keresztségben a külső jegy? 

       A tiszta víz,amely Jézus vérét jelképezi.Ahogyan a víz lemossa a 

test                 szennyét,úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűnt. 

 

Keresztség vagy egyszerűbben keresztelkedés.Jézus is megkeresztelkedett 

a Jordán folyóban.Tehát vízzel.Hogy hogyan történt ezt már tudod. 

Amikor porosak,piszkosak vagyunk,vagy izzadtak, alig várjuk hogy fürödhessünk. Vágyunk a 

tisztaságra.A testre rakódott kosz látható,letagadni sem lehet.A lelkünk is bepiszkolódik, a 

piszok  a bűn.A testnek és a léleknek is szükséges a megtisztulás.Szoktuk mondani a 

szappan és víz csodákra képes. 

Senki sem vitatja a test megtisztulásának folyamatát. 

De a lelkünk piszkosságát nem tudjuk szappannal tisztává tenni. 

Azt csak Isten teheti tisztává ,Jézus vére által. 

 

58.Mi a keresztséghez fűződő ígéret? 

     " Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül..."Márk 16:16. 

 

Szeretjük ha valaki jót ígér nekünk. Várjuk is hogy valóra váljon. 

A legnagyszerűbb ígéret ez, amit ember kaphat.Isten nem felejti el az ígéretét valóra 

váltani.Az üdvözülés az örök élet nála a mennyben. 

 

Szorgalmas ,becsületes tanulást vár el tőled mindenki.Kitartás,képes vagy rá,ha te is akarod. 

 
 


