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A „HIT ÉVE”  

2012. október 11.-2013. november 24. 

„Tudom Kinek hittem!” /2Tim1,12/ 

Hitről a hit évében 

“Szeretném megkereszteltetni gyermekemet.” “Rendben van asszonyom, hol laknak?” Ez 

az a párbeszéd, melyet még ma is gyakran lehet hallani - jó esetben – az édesanya és a helyi 

lelkipásztor között. Majd legtöbbször megtörik a lendület, a hölgy közli, hogy nem él sem 

polgári sem egyházi házasságban: “Nem nagyon hiszünk ezekben a formalitásokban.” “Már 

bocsánat, ha ön nem hiszi, hogy fontos az egyházi házasság miért szeretné megkereszteltetni 

gyermekét?” “Mert keresztény vagyok és hívő.”  

A lelkipásztor türelmesen elkezdi mondani, hogy nem elég csak állítani, hogy 

keresztények vagyunk, úgy is kell élnünk. “Tudja ezek a dolgok engem nem érdekelnek 

túlságosan: gondolom, hogy van Valaki, aki hatalmasabb nálunk, mindenki másképp nevezi... 

A fontos az, hogy jót akarjunk!” Az asszony meg van róla gyöződve, hogy legjobb tanúságát 

adta hitének, és meg van rökönyödve, amikor ezt hallja: “Rendben van asszonyom lehet, hogy 

Ön hívő, de nem keresztény.” “Miért, az nem egy és ugyanaz?” Bárhogyan is nézzük: Isten és 

ember párbeszéde - az Egyház által - a kesztségben veszi kezdetét. Ha valaki azt gondolná, 

hogy ez csak az Egyház és a tőle távolra kerültek problémája, annak még egy konkrét 

adalékkal szolgálhatok. A napokban többségében katolikus iskolába járó ifjúsági 

csoportommal beszélgettünk a keresztségről. A feltett kérdésre - egy kívételével - mindenki 

úgy válaszolt, hogy a gyermek keresztséggel szemben inkább engedné, hogy gyermeke 

felnőttként keresztelkedjen meg, ha úgy dönt.  

A bevezető általános példát, és a konkrét esetet is a Római Katolikus Egyház által 

meghírdetett HIT éve kapcsán annak benutatására szánom, hogy mennyire nehéz ma 

világosan megragadni az egyén, a közösség és az Egyház hitét. A nehézséget viszont a 

korábbi évtizedekkel szemben, nem a klassszikus értelemben vett hitetlenség, ateizmus 

okozza, hanem sokkal inkább már ennek következménye: a legtöbb ember  “a maga módján 

hívőnek” mondja magát. Csak, akkor lepődünk meg, amikor kiderül, hogy valójában sem 

gondolatban, sem szóban, sem konkrét viselkedésformában vagy életvitelben soha nem 

fogalmaztuk meg tudatosan személyes hitünket. Az Egyház hitének megvallása pedig teljesen 

háttérbe szorult, illetve formalitássá vált.  

Érdemes figyelmünkbe idézni, hogy míg pár évtizede még néhány teológus a “hitetlenek 

hitéről” az úgynevezett “anonim keresztényekről” értekezett, addig ma a “hívők hitetlensége” 

kerül az érdeklődés középpontjába. A főként K. Rahner által megfogalmazott tétel szerint, 

minden ember, aki bizalommal elfogadja embervoltát, és a szeretet abszolút értékét, mégha 



fogalmilag nem is fogadja el Isten létét “hívőnek sőt “kereszténynek” tekinthető. Ez 

kétségtelenül érdekes felvetés, de ennél sokkal fontosabb napjainkban az a kérdés, hogy a 

személyes hit mikor tekinthető az Egyház közössége szerinti hitnek: Isten kegyelmi 

ajándékának, tudatos személyes válasznak Isten kinyilatkoztatására, a Jézus Krisztusban való 

megváltásra és meghívásra az Istengyermeki lét teljességére. Mi hivőknek, keresztényeknek 

valljuk magunkat. De valóban hiszünk-e? Amit mi hitnek tartunk, igazán hit-e? 

A XVI. Benedek pápa által meghírdetett HIT éve segíteni akar abban, hogy újra 

megtérjünk az Úr Jézus Krisztushoz, és újra fölfedezzük a hitet. A Szentatya a “hit kapujáról” 

beszél, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre, és lehetővé teszi a belépést az 

Egyházba. Ezen a kapun akkor tudunk belépni, amikor “Isten Igéje elhangzik, és a szív enged 

a kegyelem formáló erejének.” Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra 

kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik, minek következtében Atyánknak szólíthatjuk 

Istent, és a halállal fejeződik be, amelyen át - Krisztus feltámadásának erejében – belépünk az 

örök életbe. /v.ö. XVI. Benedek pápa: Porta Fidei apostoli levele/. 

Egy történet szerint: Volt egyszer egy leány, aki minden éjjel a holdat szemlélte. Mintha 

az ég szeme lett volna. Ezüstös tekintetéből érezte, hogy egy ismeretlen fiú arca néz felé. 

Vagy talán csak egy álomkép volt? A leány várakozott és sóhajtozott. 

A föld másik oldalán volt egy fiú, aki minden éjjel a holdat szemlélte. Az ég sápadt 

képernyőjén mintha egy gyönyörű és csábító leány arcát látta volna. A fiú egy szegény vadász 

volt. Egy éjszakán megfeszítette legjobb íján a húrt. Elhelyezte rajta a legerősebb íjvesszőt. 

Minden erejével megfeszítette és megcélozta a holdat. A vessző kemény volt, mint az acél és 

gyors, mint a villám. Becsapódott a holdba és letört belőle egy darabot. Az egyik a leány 

ölébe hullott, a másik a fiú lábai elé. A történet szólhat a szerelemről, de szól Isten és ember 

örök kapcsolatáról: a szeretetről, melyre egyetlen hiteles válasz létezik: a hit. 

Az íráshoz csatolt témák jegyzéke, a HIT évére - Főpásztorom kérésére - összeállított 

segédanyag, a hit alapvető vonásai, a liturgikus olvasmányok, illetve a katekizmus tételei 

alapján igyekszik rámutatni a hit csodálatos világára és belső örömére. Aki teheti fogadja úgy, 

mint a hold egy-egy letört és ölébe hullott darabkáját. 

Cél: A Hit Éve hozzá akar járulni az Úr Jézusba vetett hit megújításához, a hit 

újrafelfedezéséhez, hogy így a keresztények hiteles és örömteli tanúbizonyságot tehessenek 

mindazok előtt, akik keresik Istent. 

Ok: Nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt, hogy elrejtsük a világosságot. 

Feladat: Újra felfedezni a hit útját; 

hinteni a tiszta öröm fényét; 

megújult lelkesedéssel élni kapcsolatunkat Krisztussal. 

Tartalom: felfedezni és osztozni Jézus Krisztus hitében, Aki az emberek megváltója, a 

Világegyetem Ura, a „hit szerzője és bevégzője” (Zsid.12,2). 

Eszköz: Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) a hit kibontakozásának mindennapi útját 

követi, nem elméleteket kínál, hanem találkozást azzal a Személlyel, aki él az Egyházban. 



Hit Éve és az újraevangelizálás: „Krisztus főleg azért jött el, hogy az ember megtanulja, 

mennyire szereti az Isten. megtanulja ezt azért, hogy lángra gyújtsa a szeretet az iránt, aki 

elsőnek szerette, és hogy szeresse felebarátját is annak parancsára és példájára, aki 

felebarátunkká lett.. Ezt a szeretet tekintsd hát célodnak, erre vonatkoztass mindent, amit 

mondasz, és úgy beszélj el mindent, hogy akihez szólsz, hallván higgyen, hite alapján 

reméljen, reménye erejében szeressen.”/Szent Ágoston./ 

Tematika 

A: A hit alapvető sajátosságai alapján:/KEK.43-51/ 

1. A hit személyes…  

2. A hit ésszerű… 

3. A hit kegyelem… 

4. A hit a legszabadabb elhatározásunk… 

5. A hit veszélyeztetett… 

6. A hit a legbiztosabb alap… 

7. A hit jövőt nyit… 

8. A hit tevékeny… 

9. A hit közösségi… 

10. A hit tartalommal bír… 

11. A hit minden megigazulás gyökere és alapja… 

12. A hit az örök élet kezdete… 

 

B: Bibliaóra:  

Márk (Mk) – Lukács (Lk) és János (Jn) evangéliuma, a Liturgikus év alapján /B – C/ 

Október: Isten jó. Hitbeli hiányosságaink. Kérni kell. Hitünk fénye. 

1.„Senki sem jó, csak egy: az Isten.” -  „Valami hiányzik még belőled.” /Mk10,17-30/ 

2.„Mit tegyek veled?” -  „Mester - kérte a vak -, hogy lássak.” /Mk10,46-5/  

November: Isten országának titka. Főparancs. Isten országa és a világ. Igazságból valónak 

lenni ma. 

3.„Nem jársz messze az Isten országától.” - „Szeresd Uradat, Istenedet… Szeresd 

felebarátodat…” /Mk12,28-34/ 

4.„Az én országom nem ebből a világból való.” – „ Aki az igazságból való, hallgat 

szavamra.” /Jn18,33-37/ 

December: Megváltás titka. Várakozás a beteljesedésre. Tevékeny várakozás. Keresztség. 

Boldogságos Szűz Mária útja. Boldogságos Szűz Mária hite. 

5.„… nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.” – 

Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy… megállhassatok az Emberfia színe 

előtt.” /Lk21,25-28,34-36/ 



6.„Mit tegyünk?” – „… eljön majd, aki hatalmasabb… Ő majd Szentlélekkel és tűzzel 

fog titeket megkeresztelni.” /Lk3,10-18/ 

7.„Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt,” – „Boldog vagy, aki hitted, hogy 

beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” /Lk1,39-45/ 

Január: Megtestesülés titka. Isten gyermeki lét öröme. Hitünk „többlete”. Szentlélek ereje. 

Krisztus követés távlata. 

8.„Az Ige… a világba jött, hogy megvilágítson minden embert.” – „Mindazoknak 

azonban, akik befogadták hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek,” /Jn1,1-18/ 

9.„Nincs több boruk.” -  „Tegyetek mindent, amit csak mond!” /Jn2,1-11/ 

10.„Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek…” – „… 

elérkezett az Úr esztendeje.” /Lk4,14-21/ 

Február: A bűn titka. Küldetésünk. Meghívásunk. Krisztusba vetett hit boldogsága. 

11.„Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” – Ne félj! Ezen túl emberhalász leszel.” 

/Lk5,1-11/ 

12.„Mester, jó nekünk itt lennünk!” -  „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” 

/Lk9,28-36/ 

Március: Bűnbocsánat. Megtérés. Új élet Krisztusban. Krisztus keresztjének ereje. Krisztus 

feltámadásának ténye. Krisztus feltámadásának hite. 

13.„Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened.” – „… fiam halott volt és életre kelt, 

elveszett és megkerült.” /Lk15,11-32/ 

14.„Nem te vagy a Krisztus?” – Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”/ Lk22,14-23,56/ 

15.„A kő el volt hengerítve a sírtól.” – „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs 

itt, feltámadt.” /Lk24,1-12/ 

Április: Krisztus feltámadásának következménye. Felismerni a feltámadottat. Rábízni életünk 

tartalmát, értelmét, szeretteinket és embertársainkat. Krisztusban szeretni és szeretve 

lenni. 

16.„Én Uram, én Istenem!” - „Most már hiszel Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik 

nem láttak, és mégis hisznek!”/Jn20,19-31/ 

17.„Az Úr az.” – „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” /Jn21,1-19/ 

18.„Szeressétek egymást.” – „Amint én szerettelek titeket…” /Jn13,31-35/ 

Május: Szeretet és hitbeli tudás kapcsolata. A kegyelem valósága. Istennel való közösség 

Jézus Krisztus által a Szentlélekben.  

19.„Aki szeret engem, megtartja tanításomat…” - „…hozzá megyünk, és lakóhelyet 

veszünk nála.”/Jn14,23-29/ 

20.„Békesség nektek!” - „Vegyétek a Szentlelket.” /Jn20,19-23/ 

Június: Felelősségünk közösségeinkért. Egyházunk titka. A megtérés újdonsága. Prófétai 

küldetés és fiatalság. Hit és bűnbocsánat. 

21.„Ti adjatok nekik enni.” – „… még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.” 

/Lk9,11-17/ 

22.„Ifjú, mondom neked, kellj föl!” – „Nagy próféta támadt közöttünk.” /Lk7,11-17/ 



23.„…az, akinek többet engedett el” – „A hited megszabadított téged. Menj békével!” 

/Lk7,36-8,3/ 

Július: Papi és szerzetesi hivatás eredete. Csábító ajánlat. Az imádság titka. Az Úr imájának 

alaptónusa. 

24.„Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” – „… nevetek fel 

van írva a mennyben.”/ Lk10,1-12.17-20/ 

25.„Uram, taníts meg minket imádkozni…” – „Amikor imádkoztok, ezt 

mondjátok:Atyánk!” /Lk11,1-13/ 

Augusztus: Isten ajándéka. Boldogságunk forrása. Hitünk újdonsága és beteljesedése. 

26.„Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot.” – 

„Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál.” /Lk12,32-48/ 

27.„Azért jöttem, hogy tűzet, gyújtsak a földön.” – „Mennyire várom, hogy ez 

beteljesedjék!” /lk12,49-53/ 

Szeptember: Hitünk tartalma. A megtérés öröme. Szabadságunk távlata. Hűség és hit. 

28.„Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.” – „… öcséd meghalt és most 

életre kelt,” /Lk15,1-32/ 

29.„Mennyivel tartozol uramnak?” - „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű.” /Lk16,1-13/ 

Október: A hit növelése. A hit mértéke. Hála és hit. Gyógyulás és hit. 

30.„Növeld bennünk a hitet.” – „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a 

mustármag…”/Lk17,5-10/ 

31.„…visszament, hangos szóval dicsőítette Istent…” – „Hited meggyógyított téged.” 

/Lk17,11-19/ 

November: A hit felszabadító öröme. Üzenet a világnak. Hiszünk az örök életben. 

Állhatatosság a hitben. 

32.„Ma a te házadban kell megszállnom.” – „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 

üdvözítse, ami elveszett.” /Lk19,1-10/ 

33.„Mester, mikor történik mindez?” – „Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” 

/Lk21,5-19/ 

Egy-egy a liturgikus időre eső vasárnapi evangéliumból igyekeztem két-két mondatot 

kiragadni, melyek alkalmasak a hit örömének és tartalmának kifejezésére, vagy a jelzett 

Szentírási rész biblikus tanulmány elemzése révén, vagy a felvetett gondolat katekizmusban 

szereplő kifejtése segítségével. A megkezdett gondolatmenet bőven ad lehetőséget a 

válogatásra, de továbbgondolásra is. A kidolgozáshoz biblia kommentárok és prédikációs 

segédanyagok is jól használhatóak. 

C. Felnőtt katekézis a KEK alapján:  

A HIT ÖRÖME, HITÜNK TÉTELES MEGVALLÁSA SORÁN. 

1. A hit lényege: Krisztus feltárja, ki az ember és kicsoda Isten. 

Hiszek – Hiszünk /KEK 23-51/. Életünk és hitünk lényege. Hitünk rövid foglalata: 

Üdvösség, megszentelő kegyelem, természetfeletti élet, Isten fiai, misztérium…  



2. Jézus tanításának középpontja: a Hegyi Beszéd 

Krisztus a mennyek országát megnyitotta a földön. „Ez az ország Krisztus igéiben, 

tetteiben és jelenlétében tárult fel az emberek előtt/KEK 113-124/. Kereszténynek lenni annyit 

jelent, mint osztozni a Fiú tapasztalatában: nyolc boldogság, új parancs. 

3. „Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében” 

„Mi tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és megadta nekünk az értelmet ahhoz, hogy 

megismerjük az Igazat” /1Jn5,20/. Az Istenbe vetett hit elvezet bennünket arra, hogy Őhozzá, 

mint kezdetünk eredetéhez, és mint végső célunkhoz forduljunk, semmit se helyezzünk elébe 

és semmit se tegyünk az Ő helyébe. A Szentháromság misztériuma hitünk és keresztény 

életünk központi misztériuma. /KEK 55-66/ 

4. A teremtés misztériumának megközelítése 

Isten azért teremtette a világot, hogy feltárja és közölje saját dicsőségét, hogy 

teremtményei részesüljenek az Ő igazságában, jóságában és szépségében. „Szentséges 

Atyánk… a magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, 

hogy csak neked, a Teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen.” /KEK 70-88/ 

5. Ahol eláradt a bűn, ott túláradt a kegyelem 

Az eredeti bűn: lényünk gyökerénél fogva bocsánatot nyert bűnösök vagyunk. Isten jónak 

alkotta az embert, aki azonban története kezdetétől a Gonosz sugallatára visszaélt 

szabadságával, szembeszállt Istenével, és nélküle akarta elérni célját. /KEK 89-95/. 

6. Az örömhír: Isten elküldte Fiát 

„Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia”Mt16,16/ .„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok 

magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Ő mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem 

tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, 

kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy 

ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” 

/Fil2,5-8/./KEK 96-108/ 

7. „…Fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától” 

Szűz Mária szabad hittel és engedelmességgel közreműködött az emberiség 

üdvözítésében. /LG56/ Igenjét az egész emberiség nevében mondta ki. /KEK 108-113.o/ 

8. „Krisztus meghalt bűneinkért…”/1Kor15,3/  

A megváltás: a végtelen szeretet megnyilvánulása.  Krisztus megváltó művének titka: 

„azért jött… hogy… odaadja az életét váltságul sokakért” /Mt20,28/, azaz „szerette 

övéit…mindvégig szerette” /Jn13,1/, és ki akarta szabadítani „az atyáiktól rájuk 

hagyományozott értéktelen életmódból.”/1Pét1,18/. /KEK125-138/ 

9. „Krisztus feltámadt halottaiból és felment a mennybe” 

Hogyan született az apostolok feltámadásba vetett hite? Feltámadás: a szeretet vágya a 

halhatatlanságra. Egyedül Jézusban erősebb a szeretet az életnél. A feltámadt Krisztus 

megalapozza halhatatlanságunkat. „Krisztus, „az elsőszülött a halottak között” /Kol1,18/, a mi 



feltámadásunknak is kezdete, most még csak lelkünk megigazulása által, később majd testünk 

megelevenítése által. A menny: Isten és ember bensőséges találkozása. /KEK 138-149, 206-

212/ 

10. „Nem mondhatja senki: Jézus az Úr, csak a Szentlélek által” /1Kor12,3/ 

„Isten titkait nem ismeri senki, csak Isten Lelke” /1Kor2,11/. „Mivel az Isten fiai 

vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki Őt így szólítja: Abba, Atya!” /Gal4,6/ 

Krisztus, a Fej árasztja ki a tagokba a Szentlelket, aki felépíti, életben tartja és megszenteli az 

Egyházat. Az Egyház a Szentháromság és az emberek közösségének szentsége. /KEK 149-

161/ 

11. Evangélium: meghívás a hitre és a szabadságra 

Élni az evangéliumot annyi, mint élni a hitet, Krisztust választani szabadságra nevelő 

Mesterünknek. Az örök élet boldogsága Isten ingyenes ajándéka, természetfölötti, mint a 

kegyelem, ami hozzá vezet. A szabadsággal élés joga az emberi méltóság elidegeníthetetlen 

követelménye. / KEK 353-375/ 

12. Hitünk foglalata az Eucharisztia: egység Krisztussal, aki táplálékul adja 

magát… 

A szentségi áldozat: hálaadás, emlékezet, jelenlét. Az Eucharisztia Krisztus húsvétjának 

az emlékezete, vagyis Krisztus élete, halála, föltámadása által bevégzett üdvözítés, amelyet a 

liturgikus cselekmény jelenvalóvá tesz. /KEK 276-294/ 

Cél: Hitünk tartalmának élő módón való megfogalmazása az Egyház tanítása alapján. 

Elvezetni a híveket arra az örömre, mely ennek a hitnek megvallása és megélése közben 

születik.  

 


