FELNŐTT HITTAN: CREDO
Jézus nyilvános életének misztériumai: (Jn 12.40 = Iz 53,1) Nyilvános működésének összefoglalása:
hitetlenség, vakság: „Szemüket elvakította, szívüket megkeményítette, hogy ne lássanak a szemükkel,
és ne értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek, és meggyógyítsam őket.”
- Jézus megkeresztelkedése
- Jézus megkísértése
- Isten Országa (közelsége, meghirdetése, jelei, kulcsai)
- Jézus színeváltozása
- Jézus útja Jeruzsálembe
- Jézus messiási bevonulása

-Jézus megkeresztelkedése: (Epifánia: istenjelenés = Jézusnak, mint Isten Fiának és Izrael
Messiásának nyilvános megjelenése)
TUDJUK- E , MELYIK KERESZTSÉG ÉRVÉNYES A KATOLIKUS EGYHÁZBAN? – TEHÁT MELYIK NEM?
A megkeresztelkedés Jézus nyilvános életének kezdete. (Mt 3.13-17, vö. ApCsel 1.22- )
Alámerülésével megszentelődtek a vizek – mindez új teremtés adománya. Megnyílt az ég, amit Ádám
bűne bezárt.
A keresztség által a keresztény szentségileg Jézushoz hasonul, aki megkeresztelkedésében
elővételezte halálát és feltámadását. Be kell lépnie a bűnbánatnak és alázatnak titkába, hogy Lélekből
újjászületve, az Atya szeretett fiává váljon és „új életre keljen” (Róm 6.4).

-Jézus megkísértése:
TUDTA- E A SÁTÁN, KIVEL ÁLL SZEMBEN? MINKET HOGYAN KÍSÉRT MEG – HONNAN TUDJA, MIT
TEGYEN?
A megkeresztelkedés után 40 napra a pusztába ment, ahol vadállatok között élt és angyalok
szolgáltak neki (Mk 1.12-13). Jézus az új Ádám, aki hűséges maradt ott, ahol Ádám elbukott a
kísértésben. Beteljesítette Izrael hivatását, a pusztában, ahol az 40 évig próbára tette Istent.
Megkísértése kifejezi, miként Messiás az Isten Fia: nem úgy, ahogy az emberek képzelték és sokan
ma is képzelik, illetve elvárnák tőle. Nagyböjt 40 napján az Egyház egyesül Krisztus misztériumával,
amelyet a pusztában megélt.

-Isten Országa: közel van
ITT A FÖLDÖN KONKRÉTAN HOL TALÁLHATÓ ISTEN ORSZÁGA?
„Beteljesedett az idő és már közel van az Isten Országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az
evangéliumban” (Mk 1.15).

Krisztus tehát az Atya akaratának megfelelően megalapította a földön a mennyek országát (LG 3.). Az
Atya akarata pedig az, hogy „felemeli, isteni életben részesíti az embereket” (LG 2.). Mindezt olyan
módon teszi, hogy Fia, Jézus Krisztus körül közösségbe gyűjti az embereket. Ez a közösség az Egyház,
amely itt a földön „ennek az országnak csírája és kezdete”(LG 5.).

-Isten Országa: hirdetése
KI KAPOTT MEGHÍVÁST? HOGYAN TANÍTOTT ÉS MIÉRT?
Minden ember meghívást kapott Isten Országába. Ez a messiási ország, amit kezdetben Izrael
gyermekeinek hirdettek, és arra hivatott, hogy minden nemzetből mindenkit befogadjon. Ahhoz,
hogy valaki oda bejusson, be kell fogadnia Jézus igéjét. Isten Országa a: szegényeké és kicsinyeké (Lk
4.18) (Mt 5,3). Az értük való tevékeny szeretetet Országába való belépés feltételéül szabta (Mt 25.3146). Országa a bűnösöké (Mk 2.17) (Lk 15.7). Megtérésre hívja őket, szóban és tettekben Isten
végtelen irgalmát mutatja nekik. Isten irgalmas szeretetének legfőbb bizonyítéka saját áldozata lesz
„a bűnök bocsánatára” (Mt 26.28).
Példabeszédekben hív minket: gyökeres változást kíván – mindent oda kell adni érte (Mt 13.44-45),
de szavak nem elegendőek, cselekedetek kellenek (Mt 21.28-32). Be kell lépnünk az Országba, Jézus
tanítványává kell válnunk, hogy megértsük az Ország titkait (Mt 13.11). Akik kívül maradnak, azoknak
minden rejtve marad (Mt 13.10-15).

-Isten Országa: jelei
SOROLJ FEL JELEKET (KORABELI, MAI), AMIK BIZONYÍTJÁK AZ ORSZÁG ELJÖVETELÉT.
Jézus szavait számos csoda és jel igazolta (ApCsel 2.22), amelyek kifejezik, hogy benne az Ország jelen
van, Ő az igazi Messiás (Lk 7.18-23). A csodák tanúsítják, hogy Ő az Atya küldöttje, hitre ösztönöznek.
A benne hívőknek megadja, amit kérnek. Gyógyított, ördögöt űzött. De a jelek botránkozást is
kelthetnek (Mt 11.6). A nyilvánvaló csodák ellenére is sokan elutasítják, sőt a gonosz lelkekkel való
közösséggel vádolták. Ma is gyógyít: lelkeket ment, csodát tesz – új életet ad – azoknak, akik engedik
ezt neki. Országának eljövetele a Sátán országának veresége (Mt 12.26-)
GONDOLJ BELE, MI KÉSZTETHET VALAKIT, HOGY RÁDÖBBENJEN, KI JÉZUS, VAGY A CSODA ELLENÉRE
SE HIGGYEN? (A KONKRÉT SZITUÁCIÓBA BELEKÉPZELNI MAGUNKAT: MI VEZETHET?)
Szituáció: Jn 9. fejezet - a vakon született meggyógyítása – szereplőket kiosztani ( szereplők: vakon
született, tanítványok, szomszédok, farizeusok / mellette, ellene, vak szülei), kis csend a felolvasás
után, majd mindenki mondja el, mit gondolt, amikor empátiával beleélte magát a szereplőbemindenki jóindulatú önmagával szemben!, tehát: min ment keresztül, amíg állást foglalt Jézus ellen,
vagy mellette ?

-Isten Országa: kulcsai
(Mk 3.13-18): apostolok kiválasztása, hogy vele legyenek és részt vegyenek küldetésében.
Hatalmából részt adott nekik „és elküldte őket, hogy hirdessék az Isten Országát, aztán gyógyítsák
meg a betegeket” (Lk 9.2). Ők mindörökre Krisztus Országához tartoznak, mert Krisztus általuk vezeti
az Egyházat (Lk 22.29-30).

Péter: (Mt 16.18-19) felolvasni – oldás/ kötés hatalma (bűnök megbocsátása), tanításbeli döntések,
egyházfegyelmi határozatok meghozatala, kormányzás hatalma. „Legeltesd bárányaimat” (Jn 21.1517) Jézus megerősíti ezt a küldetést a feltámadása után.

-Színeváltozás: Az Ország előíze
Szituáció: Lk 9.28-36. Jézus színeváltozása. EGY- EGY VÁLASZTOTT SZEREPLŐ HELYÉBE KÉPZELNI
MAGUNKAT, ELMONDANI, MIT ÉLHETTEK ÁT. („Uram, jó nekünk itt lennünk”)
SZOKTAK- E ELMÉLKEDNI, MILYEN LEHET ISTEN ORSZÁGA: BŰN, SZENVEDÉS, HALÁL NÉLKÜLI BÉKE ÉS
SZERETET? VÁGYNAK- E ODA? VOLT- E ILYEN ÉLMÉNYÜK (megtapasztalás, vágyakozás)?
Az Egész Szentháromság megjelent: Atya: hangban, Fiú: Jézusban, Szentlélek: felhőben. Szenvedése
előtt látták, hogy erőt adjon nekik, amikor a kereszten látják.

-Jézus útja Jeruzsálembe:
GYORS KÖRKÉRDÉS: MIT ÉREZHTETETT JÉZUS, AMIKOR KÉSZÜLT JERUZSÁLEMBE, MIKOR
ELHATÁROZTA AZT – TUDVA, HOGY A KIVÉGZÉSÉRE , EMBERI ÉLETE BETELJESÍTÉSÉRE MEGY? EGY
SZÓVAL JELLEMEZD. (pl.: szorongás, stressz, bánat, stb.)
„Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe
megy.” (Lk 9.51) (vö.: Jn 13.1) „Nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.” (Lk 13.33)
Emlékeztet a próféták vértanúságára, akiket Jeruzsálemben megöltek. (Mt 23.37). Megsiratta (Mt
23.37) (Lk 19.41-42).

-Jézus messiási bevonulása Jeruzsálembe:
Jn 12.12-19.: MIKOR ÜNNEPELJÜK? (virágvasárnap, barka) HOGYAN FOGADTA JERUZSÁLEM?
hozsanna = üdvözíts, szamár hátán = alázattal (Zak 9,9), „Áldott, aki jön az Úr nevében!” (Zsolt
118.26)
Jézusnak Jeruzsálembe történő bevonulása kinyilvánítja az Ország eljövetelét, melyet a Messiás király
halálának és feltámadásának húsvétjával beteljesít.

