
a szentmise evangéliumi szakaszához  

Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem! 
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+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem! 

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha 

akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta 

kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a 

leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a 

szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg 

magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul 

nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. 

Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott 

helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. 

  



3 

– lufik 

–  (alkoholos) filcek  

– cérnák/madzagok 

– olló 

– seprű és lapát 

– (papírlapok –> választható kiegészítés) 

Üljünk körbe. Egy önként jelentkező olvassa fel az évközi 6. vasárnapi 

evangéliumot (Mk 1,40-45). Ezt követően tartsunk 5 perc csendet, ami alatt mindenki 

gondolja ki, hogy mik az ő életének „lepra foltjai”. Olyan bűnöket gyűjtsenek, amiktől 

szabadulni akarnak. 

Az 5 perc gondolkodási idő lejárta után kapjanak 5 percet arra, hogy a legégetőbb 

3-5 bűnnek felfújjanak egy-egy lufit, amire írják is rá ezeket; vagy cetli formájában 

tegyék bele ezekbe a bűnöket tartalmazó papírlapokat.  

Ha elkészültek, a cérnák segítségével kössék a felfújt lufikat a bokájukra, majd 

indulhat a játék. Cél: kilyukasztani mindenki lufiját úgy, hogy közben Jézus szavait 

harsogják: „Akarom, tisztulj meg!” 

Ha mindenki megszabadult a bűneit jelképező lufiktól, üljünk körbe. 

(Amennyiben a cetlis formát használtuk, gyűjtsük össze a cetliket. Egyesével olvassuk 

fel az adott lapon szereplő bűnöket és tegyük őket a kör közepére.) Énekeljük el vagy 

tanuljuk meg az „Élet van Tebenned” című éneket  

– Milyen érzések, gondolatok kavarognak bennem a játékot követően? 

– Milyen érzés volt megszabadulni a bűnöket jelképező lufijaimtól? 

– Milyen a viszonyom a gyónással? Mik az első gondolataim, ha a 

szentgyónásra gondolok? 

– Milyen lelkülettel lépek ki (általában) a gyóntatófülkéből? Milyen érzelmek 

vannak bennem? 

– Volt-e meghatározó szentgyónási élményem, lelki beszélgetésem? Mi volt 

az? 

– Milyen gyakran járulok a bűnbánat és bűnbocsánat szentségéhez? Miért? 

– Hogyan szoktam erre készülni? 

– A penitencián túl hogyan tudom kifejezni a hálámat Isten felé, 

embertársaim és a szűk környezetem felé? 
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– Milyen érzés volt kidurrantani a többiek lufiját? 

– Milyen érzelmeket tudok elképzelni arra az estre, amikor Isten megvizsgálja 

egy bűnbánó szívét? Mit élhet meg olyankor? 

– Kinek van igazán szüksége a szentgyónásra? Istennek vagy az embernek? 

Miért? (*természetesen az embernek azért, hogy a bűn következményében 

előidézett szakadást Isten megbocsátó szeretetével áthidalhassa, mert az 

Isten az ember nélkül is teljes, de az ember az Isten nélkül semmi!) 
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A Lectio divina iunior segédanyag kiadványok elsődleges célja, hogy az imádságos bibliaolvasáshoz interaktív 

feladatokkal, játékokkal segítséget nyújtsanak a fiatalabb generációknak is, kiegészítve ezzel a Lectio divina 

segédanyagban foglaltakat. 

Lectio divina iunior segédanyag 

Évközi 6. vasárnap („B” év) 

Borítófotó © Pécsi Egyházmegye 

Élménypedagógiai játékhoz tartozó ének hanganyaga: 

https://www.youtube.com/watch?v=x7R1BTWJwSw&list=RDx7R1BTWJwSw&t=13. 

A templomi feladat forrása: http://rajzosevangelium.hupont.hu 
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