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DIÓHÉJBAN 
Kis családi hittan 

Jézus, a jó pásztor 
A zsidók sokáig nomád nép voltak, 
állattenyésztéssel foglalkoztak. A pásztor 
rendkívül fontos foglalkozás volt. A pásztor 
gondoskodott a nyájról, levegőt és vizet 
keresett neki. Vigyázott arra, hogy juhai el 
ne tévedjenek, hogy nyája épségben 
hazakerüljön. A pásztor a gondoskodó, 
óvó, biztonságot adó Isten jelképe is. 
“Az Úr az én pásztorom...” (Zsolt.23.) 
Jézus is a pásztor-jelkép segítségével 
magyarázza meg a tanítványok a szerepét. 
“Én vagyok a juhok számára a kapu... Aki 
rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár 
és legelőt talál.” (Jn.10,7) Ezt a hasonlatot 
Jézus hallgatói jól értették. Palesztinában 
ugyanis tavasztól őszig, az esős évszak 
kezdetéig a nyájakat állandóan a hegyi 
legelőkön tartják, de éjszakára több nyájat 
beterelnek egy közös akolba, hogy 
megvédjék a ragadozóktól és a rablóktól. A 
juhok csak az ajtón keresztül mehetnek be 
a védő akolba és csak azon keresztül 
mehetnek a legelőre. Jézus a kapu az 
embereknek, a lelkeknek ajtaja. Csak rajta 
keresztül nyerhetünk megváltást, örök 
életet, boldogságot. 
 
Szentírási kisokosok! 
1. Melyik szentséget alapította Jézus az 
utolsó vacsorán? 
2. Milyek három apostolt hívta magával 
Jézus a Getszemáni kertbe? 
3. A keresztúton ki segített Jézusnak vinni 
a keresztet? 
4. Hogyan kapta meg az egyik katona 
Jézus varratlan köntösét? 
5. Melyek voltak Jézus utolsó szavai a 
keresztfán? 
6. Kik látták meg elsőnek a feltámadt 
Jézus üres sírját?.  
A válaszokat hittanórára hozzátok! 

 
 
 

Szülők tízparancsolata 
1. Soha ne feledkezz meg gyermekednek 
tett ígéretedről! 
2. Soha ne tégy olyat, amit gyermekednek 
tiltasz! 
3. Hibáidat ismert be előtte, soha ne 
próbálj mást vádolni értük! 
4. Gyermekedet ne szakítsd félbe, amikor 
beszél! 
5. Bízzál benne, és ne becsüld le álmait! 
6. Óvakodj az igazságtalan büntetéstől! 
7. Ne beszélj előtte túl sokat a pénzről és 
az anyagiakról (mert azt hiszi majd ez a 
legfontosabb)! 
8. Ne beszélj másoknak gyermeked 
titkairól! 
9. Ne hangsúlyozd, milyen okos, ügyes és 
szófogadó voltál az ő korában! 
10. Szüntelenül igyekezz beleélni magad 
az ő helyzetébe! 
Úgy világítson világosságtok az 
emberek el őtt, hogy dicsérjék érte 
mennyei Atyátokat. 
 
 
 “Ha az Úr nem építi a házat,  
az építők hiába fáradnak. 
Hogyha az Úr nem őrzi a várost,  
az őr hiába őrködik fölötte. 
Hiába keltek hajnalban  
és fáradoztok kés ő éjjelig:  
a kemény fáradság kenyerét eszitek. 
Ám akiket szeret, ő azokat 
 elhalmozza, jóllehet alszanak.” 
   127. zsoltár 
 
 


