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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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Előszó
Ez a hittankönyv a folyamatos katekézis nyolcadik évére készült, amikor a fiatalok a
bérmálásra készülnek. A katekumenális jellegű katekézis tudatosan törekszik arra, hogy
minden tanítvány személyesen megtérjen. Erre a szempontra tudatosan oda kell figyelnünk,
amikor sokan vannak olyanok, akik csak a hagyomány kedvéért akarnak megbérmálkozni.
A velük való foglalkozás alkalom arra, hogy ők újra Jézus felé forduljanak.
A tanulók az eddigi hitoktatásban megismerkedtek az Úr Jézus tanításának igen sok
részletével, követésének feltételeivel. Ebben az évben ezeket az ismereteket kell
rendszerezni, beilleszteni egyéb ismeretei közé, melyeket más tantárgyak tanulása során
szerzett. El kell érnünk, hogy ezek az ismeretek, egységes képpé álljanak össze,
megsejtetve velük Isten üdvözítő tervének lényegét, annak beteljesülését Jézus Krisztusban
és kibontakozását az Egyház életében és a mi egyéni életünkben. Célunk, hogy elvezessük
a bérmálásra készülőket a személyes megtérésre, hogy a bérmálásban tudatosan
elkötelezzék magukat Jézus Krisztus követésére, tudatosan csatlakozzanak Egyházához.
Szabadelvű világunkban nagyon sokféle hatás éri az embereket. Rá kell ébreszteni a
tanulókat, hogy az erkölcsi törvények minden ember számára, még a nem hívok számára is,
nem csak kötelező érvényűek, hanem szeretetük boldogító kibontakozását segíti.
Kapjon különös hangsúlyt a fiúk és lányok helyes kapcsolatának keresztény szemlélete
és alakítása, ismerjék meg a keresztény családmodellt, az önzetlenség fontosságát, az
anyagiasság, az élvezethajhászás és a hit nélküli élet veszélyeit. Készüljenek fel a
keresztény családi életre és a társadalom életében való részvételre. Legyenek a keresztény
élet vonzó példái. Tudatosan keressék a nekik megfelelő keresztény katolikus
közösségeket, találják meg helyüket és feladatokat az Egyházban. Rendszeresen és felnőtt
módon végezzék el a szentgyónásukat. A bérmálásra készülőben érjen meg bennük – a
koruknak megfelelő szintű – tudatos döntés Jézus követésére. Saját maguk akarjanak
megbérmálkozni és ne csak azért bérmálkozzanak, mert a többiek is most bérmálkoznak..

Győr, 2015. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén,
Dr. Rédly Elemér
teológiai tanár
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AZ EMBERI MÉLTÓSÁG,
HIVATÁSUNK AZ ÖRÖK ÉLETRE

Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a
szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az
egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint saját
magadat. (Gal 5,13-14.)

Az emberi méltóság alapja, hogy
Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk,
és meghívott az örök életre.
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1. Az Ember Isten képmása

Az emberi méltóság
Isten megteremtette az embert, saját képmására, férfinek és nőnek teremtette őket.
Isten megáldotta őket. Isten szólt hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok,
töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. (Ter 1,27-29)
Isten üzenete már akkor is hirdette az emberi személy méltóságát, amikor a
rabszolgákat nem becsülték többre az állatoknál, s az életüket sem értékelték többre
néhány ezüstnél. Isten az embert jónak teremtette, és gyermekévé fogadta.
Az embernek szellemi lelke van
Az ember minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának
nevet adott. De a maga számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá.
(Ter 2,19-20)
Minden biológiai hasonlóság ellenére az ember felette áll az állatvilágnak,
szellemi lelke van. Az ember személy, aki értelme és szabad akarata által
értelmesen és tervszerűen tud cselekedni, egyre jobban uralma alá tudja hajtani a
világot.
Az állatokat saját csodálatos ösztöneik vezérlik, amelyeknek alá vannak rendelve.
Egyedeik nem személyek, nincs személyes szabadságuk és felelősségük, nincs
személyiségük.
Miben hasonlítunk az állatokhoz, mi a lényeges különbség közünk?
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Az emberi élet értéke
Földi életünk igazi értékelésére az Úr Jézus tanított meg: Az Ő szeretete és az
örök élet ígérete teszi értékessé minden ember életét.
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne
hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)

Szabadság és felelősség
A szabadságra Krisztus vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok
magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. (Gal 5,1)
Az ember szabadsága azt jelenti, hogy felelősen tud dönteni élete kérdéseiben.
A szabad ember tud választani a jó és a rossz között, hogy mit tegyen, és tud
választani, hogy cselekedjen vagy ne. Ezzel a szabadsággal együtt jár az ember
felelőssége, amelyet lelkiismeretének szava is tudatosít.
Az erkölcs azt jelenti, hogy felelősek vagyunk cselekedeteiért
A szabad választásban józan eszünk (saját értelmi megfontolásunk és belátásunk),
lelkiismeretünk szava, emberi érzelmeink és ösztönös indulataink befolyásolnak bennünket.
Az ember szabadságát a bűn és annak következményei korlátozzák. A végső döntést
azonban mégis a szabad akaratunk hozza meg.

A keresztény ember szabadsága Isten ajándéka, amely lehetővé teszi, hogy
felismerje, és önként megtegye az ő akaratát, és így eljusson az örök életre.

Minden ember boldog akar lenni
Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is
adhatna az ember cserébe lelkéért? (Mt 16,25-26)
A boldogságot különböző utakon keressük. Itt a földön is lehetünk boldogok, de a földi
boldogság véges. Az ember többre vágyik: maradandó, teljes boldogságra. A mai világban
minden készülék és gép mellé adnak kezelési útmutatót. Nyilvánvaló, hogy a tervező
mérnök tudja igazán, hogyan kell azt úgy használnunk, hogy beváltsa célját. Isten, a mi
Teremtő Atyánk, Ő tudja igazán, mi válik javunkra. Ezért szólt hozzánk, hogy felismerjük
akaratát és kövessük.

A Szentírás tanúsága szerint Mennyei Atyánk boldog életet szánt az
embereknek. Azt akarja, hogy földi életünkben viszonozzuk szeretetét, és halálunk
után eljussunk hozzá. Azért küldte a Fiút, hogy jóvátegye az emberek bűneit és
tanítsa: Isten szeret minket, gyermekévé fogad és földi életünk után hazavár az örök
életre.
Mennyei Atyánk mindnyájunkat hazavár a boldog örök életre.
Az Úr Jézus példáját követve
készségesen teljesítsük Mennyei Atyánk akaratát!
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2. A bűn és következményei

A bűn Isten szeretetének elutasítása
Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá
megyünk, és benne fogunk lakni. Aki nem szeret engem, tanításomat nem tartja
meg. A tanítás, amit hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé. (Jn 14,23-24)
A bűn lényegében szándékosan elkövetett rossz. Olyan helytelen emberi cselekedet,
mely sérti a közösség, illetve az egyes emberek javát. Ebben a különböző világnézetű
emberek is egyetértenek. Bűnt követ el az is, aki szóval, a jónak elmulasztásával, vagy csak
gondolatban tesz rosszat.

Minden igazán emberi cselekedet jellemzője, hogy tudom mit és miért teszek. Mi
döntöttünk Jézus mellett. Az Ő tanításából tudjuk, mit kell tennünk. Bűn, ha nem azt
teszem, amire Jézus tanított, ha nem valósítom meg Mennyei Atyám akaratát.
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
A bűn következményei
Van halált hozó bűn is. Minden gonoszság bűn. De van bűn, amely nem halált hozó.
(1Jn 5,16-17)
Nem minden bűn egyenlő, vannak halálos és bocsánatos bűnök.
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Halálos bűnt követ el az, aki fontos dologban, tudva és akarva nem
engedelmeskedik Isten parancsának. A halálos bűnnel elfordulunk Istentől,
megszentelő kegyelmétől, elvesztjük Istengyermeki, kegyelmi életünket.
Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban, vagy nem egészen tudva és
akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. A bocsánatos bűn azért
veszélyes, mert gyengíti a kegyelmi életet, és ezzel hajlamossá tesz a halálos
bűnre.
Milyen kárt okozunk magunknak és embertársainknak a bűnnel? Miért veszélyesek a bocsánatos bűnök?

Isten bűneink ellenére szeret minket
Isten azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk,
amikor még bűnösök voltunk. – A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka
azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 5,8; 6,23)
Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt tanítja a Biblia már a bűnbeesésről
szóló tanító elbeszélésben is. (l. Ter 3,11-19) Ezt a bűnt eredeti bűnnek nevezzük. Az
áteredő bűn következménye, hogy értelmünk megtéveszthető, akaratunk pedig rosszra
hajló lett.

Az eredeti bűn következménye: 1. Elvesztettük az eredeti szentséget. 2. Emberi
természetünk is megsérült. Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.
A végső szó nem a bűné, hanem a kegyelemé. Isten megígérte, hogy megváltót
küld a világba, aki hatalmával legyőzi a bűnt. Ez az ígéret Jézus Krisztusban
teljesült.

Az erkölcs
Az erkölcs azt jelenti, hogy felelősek vagyunk cselekedeteiért
Azt szeretnéd tehát, hogy ne kelljen a hatalomtól tartanod? Tedd a jót és megdicsér.
Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki. Aki embertársát szereti, a többi törvényt is
megtartja. A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes
teljesítése tehát a szeretet. (Róm 13,3-10)
A cselekedet akkor jó, ha jó a szándék és az, amit teszünk. A jó érdekében sem
szabad rosszat tenni, mert a cél nem szentesíti az eszközt.
Azok a cselekedetek jók, amelyek megegyeznek Isten akaratával.
A jó cselekedetek gyakorlása jóra való készséget alakít ki bennünk, ezt erénynek
nevezzük, mely egyben készség a jó megtételére. Cselekedeteink az üdvösségre akkor
gyümölcsözőek, ha a megszentelő kegyelem állapotában, jó szándékkal tesszük.
A sarkalatos erények: okosság, igazságosság, mértékletesség, lelki erősség. A
sajátosan krisztusi erények többek között: alázat, szegénység, engedelmesség, tisztaság,
szelídség, türelem, megbocsátás, ellenségszeretet.
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Bűnre a rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet és a gonosz lélek kísért
minket. A kísértést úgy győzhetjük le, ha mindjárt kezdetben ellenállunk, és Isten
segítségét kérjük. Bűnre vezető alkalom lehet a rossz barát, társaság, hely,
szórakozás és környezet.
Sok ember van, aki könnyen hisz a kísértésnek, és bűnös hajlamai miatt nem hallgat
lelkiismerete szavára. A legveszélyesebb bűnös hajlamok: 1. kevélység; 2. fösvénység; 3.
bűnös érzékiség; 4. irigység; 5. torkosság; (étel- italban való mértéktelenség) 6. harag; 7.
lustaság. Ezeket főbűnöknek nevezzük.
Milyen hamis jelszavak, veszélyek és kísértések fenyegetik a fiatalokat?

Az emberi cselekedet
Emberi cselekedetnek nevezzük, amit tudva és akarva teszünk. Ezeket a
cselekedeteket erkölcsi szempontból minősíthetjük helyes vagy bűnös cselekedetnek, a
szerint, hogy megfelelnek-e az alapvető erkölcsi követelményeknek. A cselekvő
szempontjából akkor jó egy cselekedet, ha jó volt a szándéka, és maga a cselekedet is jó
önmagában. (Beleillik Isten tervébe.)
Minden embernek meggyőződése, hogy vannak olyan alapvető erkölcsi elvek, más
szóval normák, amelyek általános eligazítást adnak, felülemelkedve egy-egy ember saját
érdekein. Mintaként szolgálnak; az értékek közös nevezőit nyújtják; egységet és stabilitást
biztosítanak.
Nem jelentenek azonban kész receptet a cselekvéshez, mivel az élet túl bonyolult
ahhoz, hogy általánosságokban beszélhessünk róla. Ezeket az alapvető erkölcsi
követelményeket a mindennapi életre, az adott életkörülményekre kell alkalmaznunk, a
különböző szintű törvényeket és előírásokat figyelembe véve. Ebben segít a lelkiismeretünk,
amely mint az iránytű, segít, hogy az életben helyes irányba haladjunk.
Melyek azok az alapvető erkölcsi követelmények, amelyeket minden embernek el kellene fogadnia?

A lelkiismeret
Minden embernek van lelkiismerete
A törvény szabta cselekedet az ember szívébe van írva. Erről lelkiismerete tanúskodik
és önítélete, amely hol vádolja, hol menti majd azon a napon, amikor Isten Jézus
Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött. (Róm 2,15-16)
Csodálatos képességünk, amikor megszokott dolgainkat tesszük, észre sem
vesszük irányítását, ám ha új helyzetben találjuk magunkat és döntenünk kell, akkor
figyelmeztet és megfontolásra, majd cselekvésre késztet, hogy mit válasszunk, mit
tegyünk vagy ne tegyünk. Utólag pedig ez a képességünk helyesli, vagy ítéli el
cselekedeteinket.
Lelkiismeretünk valójában egy olyan benső iránytű, amely az élet legalapvetőbb
kérdéseiben eligazít és vezet minket.

10

Mit jelent a lelkiismereti szabadság?
Minek alapján kell eldöntenünk, hogy mi jó és mi nem az?
Valóban lelkiismeretük szavára hallgatnak, akik lelkiismeretükre hivatkoznak, amikor önző elképzeléseiket
követik?

A lelkiismeret egyrészt velünk született értelmi ismeret, ami által tanulás nélkül is
megmondja nekünk azt, mi jó és mi nem az; másrészt velünk született benső indítás, akarati
késztetés arra, hogy a jót megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük. Ha értelmünk számára
nem világos, hogy mi jó, és mi rossz, akkor a lelkiismeret arra késztet, hogy gondolkozzunk
el rajta, nézzünk utána a kérdésnek, hogy helyesen tudjunk dönteni.

A tanításnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet.
(1Tim 1,5)
Ha készségesen hallgatunk az Isten szavára, amit az Egyház tanít, az segít
bennünket a helyes lelkiismeretünk kialakításában.
A jó lelkiismeret Isten szava bennünk, amely arra int, hogy mit tegyünk, és mit ne
tegyünk.
Ez a megelőző lelkiismeret, ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen minden
cselekedetünk előtt azon töprengeni, hogy mit tegyünk.
Ha egyszer megfontoltuk, hogy amit tenni készülünk az megfelel-e Jézus tanításának,
Isten parancsának, akkor lelkiismeretünk máskor is hasonló cselekvésre fog késztetni
minket.
Ha jól döntöttünk és lelkiismeretünk szerint cselekedtünk, lelkiismeretünk megnyugszik,
ha rosszul döntöttünk, vagy nem hallgattunk lelkiismeretünk szavára és vétkeztünk, akkor
lelkiismeretünk vádol és nyugtalanít minket. Ezt a nyugtalanságot nevezzük lelkiismeretfurdalásnak, ami arra késztet, hogy bűnünket megbánjuk, és jóvátegyük azt, amit
elhibáztunk és elrontottunk.

Néhány alapszabály
Őrizd meg a hitet és a jó lelkiismeretet! – Mindazt, amit akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták. – Ha testvéred
ellen vétkezel, mert megsérted aggályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. – Jobb,
ha nem teszel olyat, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik, vagy meginog.
(1Tim 1,19. – Mt 7,12. – 1Kor 8,12. – Róm 14,21)
Az a vallásos ember, aki hisz Istenben, és lelkiismerete szavát követve Isten akarata
szerint él.
Akkor jó a lelkiismeretünk,
ha Jézus tanítása szerint alakítja az életünket!
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3. Mennyei Atyánk Megváltót ígért nekünk

Az emberiség bajban van
Ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső
ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt
észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen. (Róm 7,21-23)
Minden ember érzi a bennünk lévő kettősséget: felismerjük a jót, szeretnénk azt
tenni, és sokszor mégsem tesszük.
A jó ismerete senkit sem tesz jóvá!
Ha szétnézünk a világban, azt kell tapasztalnunk, hogy a legtöbb bajt és szenvedést
nem a természeti katasztrófák okozzák, hanem a bűn, amit mi emberek okozunk
egymásnak. Az emberi önzés az oka mindennapos veszekedéseinknek, a gazdasági
válságnak és a népek közötti háborúknak.

Megváltóra van szükségünk
Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő
széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. (Ter 3,11-19)
Amióta az ember érzi nyomorúságát, azóta keresi a megoldást, a megváltást. Eddig
azonban minden emberi erőfeszítés kudarcba fulladt, az emberiség nem tudja megváltani
önmagát. Ahhoz, hogy valóban jobbá legyünk Isten bűnbocsátó kegyelmére, Megváltóra
van szükségünk, amit Mennyei Atyánk az első bűn után megígért.
Miért nem tudjuk Isten kegyelme nélkül megoldani problémáinkat?
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Jézus a mi Megváltónk
A megváltás műve
Isten azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk,
amikor még bűnösök voltunk. Ahogy egy embernek engedetlensége miatt sokan
bűnössé váltak, úgy egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak. (Róm 5,89.19)
Isten, aki nekünk Megváltót ígért, Jézus Krisztust küldte, hogy az embereket a bűntől
megváltsa és üdvözítse. Az igazi szabadságot Jézus Krisztus szerezte meg, aki
megszabadított a bűn rabszolgaságából, és új életet adott nekünk.

Jézus az utolsó vacsorán, saját magát ajánlotta fel áldozatul a Mennyei Atyának.
Haláláig tartó engedelmességével jóvátett minden engedetlenséget, megszerezte az
emberiség számára Isten bocsánatát.
A világot Jézus Krisztus váltotta meg. Ő a világ egyetlen Megváltója és Üdvözítője.
A megváltás műve úgy valósul meg bennünk,
hogy hiszünk Jézus Krisztusban, tanítása szerint élünk.

A keresztény életszentség
Kit nevezünk szentnek?
Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: Amint tőlünk tanultátok,
hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre
haladjatok. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk
nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek. (1Tessz 4,1-3)
Isten szent, mert végtelenül tökéletes. Szereti a jót, hozzá a bűnnek még az
árnyéka sem férhet. Szent az az ember, akiben Isten kegyelme diadalmaskodik. A
jót teszi, és elkerüli a rosszat. A szentek azok az üdvözültek, akiket az
Anyaszentegyház példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri.
Az életszentség
Keresztény hitünkből következik, hogy nemcsak elfogadjuk Isten üzenetét,
hanem akaratát is teljesítjük. A keresztény életszentség Krisztus követése a
szeretetben. Az élő hit, a hívő ember életszentsége nem hibátlanságot,
tökéletességet feltételez, hanem előrehaladást, állandó törekvést a jóra. (l. 1Kor
9,24-27)
Isten mindnyájunkat meghív az életszentségre, amely minden élethivatásban
megvalósítható.
Olyan tökéletesek legyetek, mint Mennyei Atyátok!
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4. Az Istengyermeki, kegyelmi élet

Jézus él bennünk
Én élek, és ti is élni fogtok majd. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret
engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, hozzá
megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14,19-23)
A bennünk élő Isten kegyelme, tevékeny szeretete tesz minket Isten
gyermekeivé, szentté és Isten előtt kedvessé, Isten népe közösségének, Krisztus
titokzatos testének tagjává és a mennyország örökösévé. Megszentelő kegyelme
által a bűntől megtisztítja és megszenteli lelkünket.
Isten a segítő kegyelem által megvilágosítja értelmünket, megerősíti
akaratunkat, és örömmel tölti be szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a
rosszat pedig elkerüljük. Ez a bennünk lakó Isten velünk működő, tettekre adott
kegyelme.
A kegyelem természetfeletti ajándék:
Isten szentháromságos élete bennünk a Szentlélek által.
Ki kedves Isten előtt?
Nem mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak
az, aki Mennyei Atyám akaratát teljesíti. – Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a
szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem
semmit sem tehettek. (Mt 7,21. – Jn 15,5-8)
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Ha élő kapcsolatban vagyunk Jézussal, ha Ő él bennünk, és ez meglátszik tetteinken
is, akkor kedvesek vagyunk az Isten előtt. Amíg halálos bűnt nem követünk el, addig a
megszentelő kegyelem megmarad bennünk.
Aki részese a Szentháromság isteni életének, az megvilágítást és ösztönzést kap a
Szentlélektől Jézus követésére. Ennek jele, hogy úgy kezd gondolkodni, mint Jézus, rábízza
magát a Mennyei Atyára. Mindennapi életében egyre inkább azt teszi, amit Jézus is tenne
az ő helyében, mindenben az Atya akarata vezeti. A legjobb tudása szerint teljesíti
kötelességeit, önzetlen és segíti embertársait. Szívesen vállal áldozatot másokért, hogy
minél több örömet szerezzen embertársainak. Jó vele együtt lenni, mert szelídsége békét és
örömet sugároz.

Szabadulás a bűntől
A keresztségben új életre támadunk
Ha meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk,
halálával meghalt a bűnnek, életével azonban Istennek él. Ezért úgy tekintsétek ti is
magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban.
(Róm 6,8-11)
A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kapjuk meg. Isten a keresztség
szentségében betölt végtelen szeretetével, az istengyermeki-, kegyelmi élettel,
megbocsátva minden bűnünket. A keresztség így eltörli az áteredő bűnt és esetleges
személyes bűneinket. Amíg halálos bűnt nem követünk el, addig a megszentelő kegyelem
megmarad bennünk.

A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre támadunk,
Isten gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk.
Ha vétkeztünk
Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy
általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret
minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. (1Jn 4,9-10)
A bűnbocsánat szentségében a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől
bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.
Isten a gyóntató papok feloldozása nélkül is megbocsáthatja bűneinket. A tökéletes
bánat azonnal megtisztít minden bűntől és az istengyermeki élet részesévé tesz. Ezért, ha
nincs alkalmunk meggyónni, akkor a tökéletes bánat felindításával kérhetjük bűneink
bocsánatát. Súlyos bűneinket utólag mégis meg kell gyónnunk, hogy a gyóntató pap
feloldozó szavai biztosítsák: Isten valóban megbocsátott nekünk, és hogy jó tanácsaival
segítse Istennel való kapcsolatunk rendezését.

A rendezett élet alapja a rendszeres szentgyónás!
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5. Az erkölcsi törvények

Mennyei Atyánk szeret minket
Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem
elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád. Így hozzá szabhatod tetteidet.
Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot.
Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, s szereted az Urat, a te
Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait és rendelkezéseit, életben
maradsz. Így hát válaszd az életet, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a
szavára! (MTörv 30,11-20)
Isten, a világ teremtő Ura Mennyei Atyánk, aki tudja, mi válik javunkra. Törvényei olyan
„korlátok”, amelyek kijelölik az örök életre vezető utat, és nem emberi szabadságunkat
korlátozzák.

Különböző erkölcsi törvények
1. természetes erkölcsi törvény; 2. ószövetségi törvény; 3. újszövetségi törvény.
A természeti törvény Istennek minden ember szívébe vésett ajándéka, amely
megmutatja, mi a jó és a rossz.
A főparancs
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

A Szentírás szerint a törvény Isten atyai tanítása, amely megmutatja az embereknek
a megígért boldogsághoz vezető utat.
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Az evangéliumi törvény
Szeressétek egymást!
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. – Új parancsot adok nektek: Amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. (Jn 13,34. – Mt 5,17)
Az ószövetségi törvény az evangéliumra készít elő, foglalata a tízparancsolat.
Az újszövetségi törvény a Szentlélek ajándéka, a szeretet, a kegyelem és a
szabadság törvénye. Ahol Isten szeretete és békéje uralkodik, ahol az emberek
Isten törvényei szerint élnek, ott van az ő országa. Alaptörvénye a nyolc boldogság
tanítása.
A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a
szeretet. (Róm 13,10)

Az Egyház tanító és anya
Jézus örömhírét Egyházára bízta
Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és
tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én
veletek vagyok. (Mt 28,18-20)
Az Egyház a Szentlélek vezetésével tévedés nélkül tanítja nekünk a
kinyilatkoztatás igazságait és az erkölcsi élet törvényeit. Az Egyház – Jézus
akaratából – mint egy jó édesanya – tanítja és vezeti Isten gyermekeit az üdvösség
útján.
Ezt szolgálja azzal is, amikor a fontos kérdésekben pontosan megfogalmazza
parancsait, hívei életét irányító törvényeit.

Az Egyház parancsai
Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem
elutasít, azt utasítja el, aki küldött. (Lk 10,16)
Az Anyaszentegyház parancsai azokat a minimális követelményeket
fogalmazzák meg, amelyek arra mutatnak rá, hogy hol húzódik az a határ, amelynek
átlépése már üdvösségünk súlyos veszélyeztetését jelenti.
Valóban ismerjük és elfogadjuk a tízparancsolatot és az Egyház parancsait? Hogyan szolgálják ezek életünket,
örök üdvösségünket?

Törekedjél igaz életre, hitre, reményre és szeretetre!
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6. Az Egyház életének csúcsa és forrása

Jézus életét áldozta fel a mi üdvösségünkért
Az Úr Jézus tanítványainak ismételten megjövendölte szenvedését, halálát és
feltámadását. Színeváltozásakor is erről beszélt Mózessel és Illéssel (Lk 9,28-31), erre
készült egész földi életében. Ő nem akart mást, mint teljesíteni az Atya akaratát. Az Atya
akarata pedig az volt, hogy üdvözítse a világot, hogy mindaz, aki látja a Fiút, és hisz benne,
örökké éljen. Az Úr Jézus azért jött közénk, hogy életünk legyen, és helyet készítsen
nekünk, hogy mi is ott lehessünk Vele az örök hazában. Földi életének csúcspontja a mi
megváltásunk műve. Az Utolsó Vacsorán felajánlotta magát értünk áldozatul a Mennyei
Atyának, az Olajfák hegyén imádságában elfogadta és tudatosan vállalta, hogy értünk
szenvedjen. Végül a kereszten halálig tartó engedelmességével megváltott minket.
Harmadnapi feltámadása bizonysága annak, hogy Atya elfogadta Fia áldozatát, amiért jött.

Az Eukarisztia, kegyelmi életünk éltetője
Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt
szenvedek. – Akik hittek, állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. (Lk 22,15. – ApCsel 2,42)
Feltámadása óta Jézus él köztünk követőinek közösségében, az Eukarisztiában,
és tanúi által továbbadott Igéjében
Az Eukarisztia táplálja istengyermeki életünket, amellyel a csúcsra,
a mennyei örök liturgián való részvételre készülünk.
Az Úr Jézusnak és Egyházának azonban az a kívánsága, hogy gyakran áldozzunk (aki
megteheti, akár naponta, de legalább vasárnaponként) és rendszeresen meggyónjuk
bűneinket (évente többször is).
Miért „kell” gyakran áldozni és rendszeresen gyónni?

Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz.

18

Részvétel az Egyház életében
Az Egyház eukarisztikus közösség, éljünk szentségi életet
Az Úr Jézusnak Egyháza által megfogalmazott kívánságai (parancsai):
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld
meg!
Azért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék áldozata,
kereszthalála és feltámadása, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az
Egyházat.
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
Minden önmegtagadás, önfegyelmezés, vezeklés és böjt célja, hogy közösséget
vállaljunk Jézussal, aki értünk szenvedett. Azért kell megtanulnunk parancsolni saját
magunknak és böjtölnünk, hogy alkalmasak legyünk Isten akaratának készséges
teljesítésére.
Az Egyház által kijelölt napokon a hústól való megtartóztatással és böjtöléssel
vezekeljünk. A bűnbánati napokat hústól való tartózkodással, vagy jócselekedettel,
önmegtagadással, imádsággal kell megtartani. Kötelező hústilalom van nagyböjt péntekein
és hamvazószerdán, 14 éves kortól kezdve. A szigorú böjt azt jelenti, hogy naponta csak
háromszor étkezhetünk, és egyszer lakhatunk jól. Ez 18 éves kortól 60 éves korig kötelező.
Szigorú böjt hamvazószerdán és nagypénteken van. Azok vannak felmentve a böjt és a
hústilalom alól, akik nem otthon étkeznek, valamint a betegek, és akik felmentést kaptak.
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság
vasárnapjáig tart.
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus
módon neveld!
A szülők kötelessége, hogy gyermekeiket megkereszteltessék, megtanítsák őket
imádkozni, megfelelő hitoktatásban részesítsék, elvezessék őket a rendszeres
szentáldozásra és szentgyónásra, és a bérmálás szentségével elindítsák őket a keresztény
nagykorúságra, az elkötelezett keresztény életre.

Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből
részesülünk. (1Kor 10,16-17)
Az Egyház missziós közösség, életünkkel legyünk az örömhír hirdetői
Jézus azért alapította Egyházát, hogy megváltói, üdvözítő művét folytatva, az
egész világon hirdesse örömhírét, és minden embert elvezessen Isten országába.
Egyházunk életét és működését szellemi képességeinkkel és anyagi javainkkal kell
segítenünk és fenntartanunk.
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

Az Egyház minden tagjának feladata, hogy élethivatásának megfelelően, életével és
szavával Jézus feltámadásának tanúja, örömhírének képviselője legyen a világban.
Tegyük magunkévá az Egyház missziós lelkületét
és kapcsolódjunk bele apostoli munkájába.
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Az emberi méltóság, hivatásunk az örök életre
Az 1. témakör áttekintése
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és
meghívott az örök életre.
Földi életünk igazi értékelésére az Úr Jézus tanított meg: Az Ő szeretete és az örök élet
ígérete teszi értékessé minden ember életét.

Az erkölcs azt jelenti, hogy az ember felelős cselekedeteiért
A keresztény ember szabadsága Isten ajándéka, lehetővé teszi, hogy felismerje és
önként megtegye akaratát, és így eljusson az örök életre.

Isten bűneink ellenére szeret minket!
A jó lelkiismeret Isten szava bennünk, amely arra int, hogy mit tegyünk, és mit ne
tegyünk. Akkor jó a lelkiismeretünk, ha Jézus tanítása szerint alakítjuk az életünket!

A világot Jézus Krisztus váltotta meg.
A megváltás műve úgy valósul meg bennünk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, tanítása
szerint élünk.

A katolikus keresztények néhány kötelessége
1. Szenteljük meg az Úr feltámadásának napját: Minden vasárnap és a kötelező
ünnepeken szentmisén való részvétellel tiszteljük Istent; kerüljük az olyan tevékenységeket,
amelyek hátráltatják lelki és testi felüdülésünket, pl. fölösleges munka, szükségtelen
bevásárlás (ami nem sürgős) stb.
2. Éljünk szentségi életet: gyakran áldozzunk, és rendszeresen végezzünk
szentgyónást; – legalább évente egyszer járuljunk a bűnbocsánat szentségéhez (az éves
gyónás csak akkor kötelező, ha súlyos bűnünk van); – évente legalább egyszer, Nagyböjt
első vasárnapja és Szentháromság vasárnapja között járuljunk szentáldozáshoz.
3. A bérmálkozás előtt ismerkedjünk meg a katolikus tanítással, bérmálkozzunk meg,
majd továbbra is tanuljunk és mozdítsuk elő Krisztus ügyét.
4. Tartsuk be az Egyház házasságra vonatkozó előírásait: példával és szóval
részesítsük gyermekeinket katolikus oktatásban, nevelésben; vegyük igénybe a plébániai,
iskolai és az egyéb vallásos programokat.
5. Erősítsük és támogassuk az Egyházat: mindenki a saját plébániai közösségét,
plébánosát; egyházmegyéjét és püspökét; a Világegyházat és a Szentatyát.
6. Az Egyház által kijelölt napokon a hústól való megtartóztatással és böjtöléssel
vezekeljünk.
7. Tegyük magunkévá az Egyház missziós lelkületét és kapcsolódjunk bele apostoli
munkájába.

Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt!
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SZERESD AZ ISTENT!

Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja.
Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja
meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az
Atyáé, aki engem küldött. (Jn 14,23-24)
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban,
ha teljesítjük parancsait, és
őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
A tízparancsolata első három parancsa:
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
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7. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?

Első lépés a megtérés és megkeresztelkedés
Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette! E szavak
szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: Mit tegyünk hát,
emberek, testvérek? Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a
Szentlélek ajándékát. Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. (ApCsel 2,3241)
Ha megfontoljuk, hogy Mennyei Atyánk bűneink ellenére is szeret minket, hogy
mit tett értünk Jézus, akkor Isten szeretete arra kell, hogy késztessen minket, hogy
megtérjünk: bűnbánatot tartsunk, elforduljunk a bűnös élettől, és Isten felé fordulva
új életet kezdjünk, kövessük Jézus tanítását. Megköszönjük irgalmas szeretetét, és
azt keressük, mit kíván az Ő szeretete tőlünk.
Az első és legszükségesebb szentség a keresztség, amely megszabadít minden bűntől,
Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. Aki hisz Jézus Krisztusban, és tanítása
szerint akar élni, azt meg lehet keresztelni. Az egészen kicsi gyermeket szülei hitére
keresztelik meg.
Isten legfontosabb útmutatásait a Tízparancsolatban találjuk meg, amelyet Jézus
tanítása, a szeretet parancsa fényében kell életté váltanunk.

Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és
semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
Ha el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!
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Az Istennek szentelt élet
Akiktől az Úr többet vár
Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta. Ismered a
parancsokat… Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus
ránézett és megkedvelte. Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el,
amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és
kövess engem! (Mk 10,17-22)
Az Úr Jézust sokan hallgatták. Közülük választotta ki apostolait és azokat a
tanítványokat, akiknek különleges feladatokat szánt, akiket követésére szólított fel,
hogy felkészítse őket a rájuk váró szolgálatra.
Jézus követőiként nem maradhatunk közömbösek, nem elégedhetünk meg azzal, hogy
eljutottunk az evangélium ismeretére. Nekünk is az örömhír hirdetőivé kell válnunk. Ez nem
csak egyes kiválasztottaknak, hanem minden kereszténynek feladata. Az emberek
üdvösségének szolgálata, mindnyájunk közös ügye, akkor is, ha vannak, akiket Jézus
különleges szolgálatra hív meg.

A papi szolgálat
A papok feladata Isten teljes szívvel való szolgálata, akik egy életre elkötelezve
magukat, szolgálják az emberek üdvösségét. Az ő dolguk, hogy a püspök
megbízásából, mint Isten népének pásztorai: bemutassák a szentmiseáldozatot;
kiszolgáltassák a szentségeket; hirdessék Isten igéjét; vezessék Isten népét.
Annak a fiúnak van papi hivatása, akinek a lelkében Isten kedvet ébreszt a papi életre
és szolgálatra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál.

A szerzetesek szolgálata
A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. A megbízatások is különfélék, de az
Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezt mindenkiben véghez
viszi, ugyanaz. A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele. (1Kor
12,4-7)
A szerzetesek azok a közösségben élő férfiak és nők, akik a szegénység,
tisztaság és engedelmesség fogadalmával Istennek és népének szolgálatára
szentelik magukat. A szerzetesi életforma Isten zarándok népének figyelmét az örök
életre irányítja.
Annak a fiatalnak van szerzetesi illetve szerzetesnői hivatása, akinek a lelkében Isten
kedvet ébreszt a különböző szerzetesrendek sajátos szerzetesi életére és szolgálatra, és
akit erre a rendi elöljáró alkalmasnak talál.
Milyen különleges feladatai vannak a papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek? Hogyan készülnek és
készítik fel őket a szolgálatra?

Ha hív az Úr, kövesd hívását!
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8. Az Úr az egyetlen Isten!

Isten 1. parancsa: Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj!
Isten a világ Ura
Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram!
Csak az, aki teljesíti Mennyei Atyám akaratát. (Mt 7,21)
Mennyei Atyánk a világot megtervezte, létrehozta és a fejlődés útján elindította. Az Ő
akaratából van az egész világ, s ebben a világban minden úgy fejlődik, ahogy Mennyei
Atyánk azt előre megtervezte. Mennyei Atyánk akaratának, törvényeinek minden
engedelmeskedik. Övé az egész világ, Ő a világ Ura, Teremtője. Akkor szolgálunk Istennek,
ha az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket.

Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük.
Az imádás egyedül Istent illeti. Isten imádása ellen az vétkezik, aki nem
törekszik Isten megismerésére, aki megtagadja Istent és vallási kötelességeit és aki
nem imádkozik
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk
benne, és mindenekfölött szeressük őt.
A gonoszlélek megpróbálta Jézust is megkísérteni hazugsággal és önző emberi kívánságaink felkeltésével: Lk
4,1-8. Minket is így kísért meg?

Ne higgy az Isten irántunk való gondviselő szeretetét kétségbe vonó, hazug
kísértések csábításának!
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Rajtam kívül ne legyenek más isteneid!
A mai ember bálványai
Aki mindent pénzért tesz, akinek a pénz, a gazdagság a bálványa, a pénzért
mindent megtesz, az a pénznek a rabszolgája. Van, akinek a hatalom, az élvezetek,
másoknak az életszínvonal a bálványa.
Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád.
Az ateizmus
Az ateisták tagadják a természetfeletti világ létezését, az Isten ereje által művelt
csodákat, ezért nem fogadják el Jézus feltámadását sem.
Ateistának azt nevezzük, aki azt vallja, hogy nincs Isten.
A gyakorlati ateizmus azt jelenti, hogy valaki egyáltalán nem törődik Istennel,
saját örök sorsával.
A babona
Az ateizmus és az emberi ostobaság egyik következménye a babona. Amikor valaki
arra alkalmatlan eszközzel akarja a természet erőit vagy jelenségeit befolyásolni; illetve,
Istent akarja valamire „rákényszeríteni”, mágiáról akkor beszélünk. A mai világ divatos
babonája a csillagjóslás, az asztrológia, mintha a csillagok állása befolyással lehetne az
emberek életére.

Babonával az vétkezik, aki valamely jelenségnek vagy dolognak olyan erőt
tulajdonít, amelyet Isten nem adott neki.
Miért hisznek sokan tudományos ismereteink ellenére a horoszkópoknak?

Miért hiszek Istenben?

Isten léte emberi értelemmel felismerhető
Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük. Mert ami benne láthatatlan:
örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. –
Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. (Róm 1,19- 20. – 1Kor 15,10.)
A legújabb fizikai, biológiai és informatikai ismereteink, a technika számunkra eddig
elképzelhetetlen eszközei egyre nagyobb csodálattal töltenek el minket. De emberi
tapasztalataink és értelmi felismeréseink túlmutatnak ezen a megcsodált anyagi világon: A
látható anyagi világ nem ad elégséges magyarázatot önmagáról, ebből következtethetünk
annak Alkotójára. Világnézetünkben a hit és a tapasztalás által szerzett ismereteink nem
mondanak ellent egymásnak, hanem kiegészítik egymást. Mégsem azért hiszek, mert józan
ésszel belátom létezését, hanem azért, mert Jézus Krisztus által megtapasztaltam Isten
jóságát, irgalmas szeretetét.
Miért nem hisznek sokan Istenben? Olvassuk el: Bölcs 13,1-19. – 15,1-19.

Beláthatjuk, hogy hinni ésszerű és érdemes,
mégis Istennek köszönjük, hogy az élő hitre elvezetett minket.
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9. A keresztény hit

A természetes és a természetfeletti hit
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. (Mk 16,15-16)
A mindennapi életben „hinni” azt jelenti, hogy igaznak tartok, elfogadok valamit, amit
egy másik, szavahihető ember mond. Elfogadom, mert tudom, hogy ért ahhoz, amiről
beszél, és tudom, hogy igazat mond, mert becsületes.
A vallásos hit körébe azok az igazságok és tények tartoznak, melyeket közvetlenül meg
nem tapasztalhatunk, de mégis elfogadunk, mert megbízunk Istenben, aki nekünk ezeket
tudtunkra adta, kinyilatkoztatta.

A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk
Istenre, és elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.
Jézussal kapcsolatban a hit azt jelenti, hogy elfogadom azokat az eseményeket,
amelyekben Isten ereje nyilatkozik meg: Jézus csodáit, és azt ami ezekből következik, hogy
Jézus az Istentől küldött Megváltó! Aki Jézusban hisz, az nem hiszékeny, mert Jézus
igazolta magát, csodáival és feltámadásával. Jézus Krisztusban való hitem azt jelenti, hogy
nemcsak elfogadom, hogy Ő a Megváltó, hanem életemet is szerinte alakítom, rábízom
magam.

Hiszek Jézus Krisztusban! Elfogadom, hogy Jézus az Isten Fia!
Hiszek Jézusnak! Igaznak tartom, amit Jézus tanított.
Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Hinnie kell, hogy Ő van és
megjutalmazza azt, aki Őt keresi. (Zsid 11,6)
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Miért vagyok keresztény?
Isten szólt hozzánk
Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső napokban
Fiában szólt hozzánk. (Zsid 1,1)
Isten léte (nem a hit!) bizonyítható. Minden vallásosságnak alapja: hiszek Istenben, a
világ teremtő Urában, aki szólhat hozzánk. Ő valóban szólt is választottai, a próféták által,
végül Szent Fia, Jézus Krisztus által.

Az apostolok és a tanítványok feltámadása után találkoztak Jézussal.
Feltámadásának bizonyosságáról életük feláldozásával, vérükkel tanúskodtak.
Jézus feltámadásával bizonyította: Valóban él, legyőzte a halált! Ő az Isten Fia,
Megváltónk és Üdvözítőnk!
Nemcsak azért vagyok keresztény, mert megkereszteltek, ennél több kell. Azért
hiszek Jézus Krisztusban, mert megismerkedtem vele, aki feltámadásával igazolta
istenségét, egész életével és kereszthalálával meggyőzött, hogy szeret minket.
Ezért csatlakozom követőihez.
Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt. (Jn 13,35)

Miért vagyok katolikus?
Jézus követőinek közössége
Akik hisznek Jézus Krisztusban és tanítása szerint élnek, testvéri közösséget
alkotnak. Jézusban hinni és közösségéhez csatlakozni egymástól elválaszthatatlan.
Először Antióchiában nevezték el a Jézus Krisztusban hívő tanítványokat
keresztényeknek, azokat, akik hittek és megkeresztelkedtek, akik Jézus tanítása
szerint éltek. (ApCsel 11,26)
Akik hittek, megkeresztelkedtek, csatlakoztak. Ezek állhatatosan kitartottak az
apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.
(ApCsel 2,41-42)
Katolikus keresztény vagyok!
A történelem során emberi gyarlóságból súlyos szakadások támadtak a keresztények
közösségében. Ezért merül fel a kérdés: Melyik Jézus igazi útja. Nem mindegy, melyik
közösséghez tartozunk?

A válasz kulcskérdése: Mi a papság szerepe az Egyházban? A pap elsősorban
Istent képviseli az emberek előtt, és csak másodsorban képviseli az embereket Isten
előtt. Ezért Ő szabja meg, ki legyen, aki őt képviseli. Ez a krisztusi tekintély a
katolikus Egyházban valósul meg.
A katolikusokat jellemzi: Az Eukarisztia tisztelete és a rendszeres szentgyónás,
a Szűzanya és szentek tisztelete, és hogy közösségben vannak a pápával.
Az isteni erények: a hit, a remény és a szeretet.
Hiszem, amit Isten kinyilatkoztatott, és az Egyház tanít!
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10. A keresztény ember reménye

Jézus irgalmas
Az evangéliumokból megismertük Jézus irgalmasságát. Ő velünk is irgalmas,
nekünk is megbocsát, ha megtérve megbánjuk bűneinket, a jóra törekszünk, és
szívből meg tudunk bocsátani egymásnak.
A mi reményünk
A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt
szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor
meghalt a bűnösökért. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább
megment minket haragjától, megmenekülünk az ő életében. (Róm 5,1-10)
A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét,
hogy megadja az örök üdvösséget, és mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.
Hiszünk Istenben, az örök életben. Bízunk Istenben, hogy teljesíti ígéreteit, irgalmasan
megbocsát, meghallgatja kéréseinket és mindent megad, ami az üdvösség eléréséhez
szükséges, abban a tudatban, hogy kegyelmével közre kell működnünk. Ezért mindent
megteszünk érte, Aki végtelenül szeret minket.

A keresztény ember reménye nem tétlen jutalomvárás, hanem minden áldozatra
kész tevékeny szeretet.
Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké
éljen, s feltámasszam az utolsó napon. (Jn 6,40)
Isten szeretetében örökké boldogok leszünk!
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A jóra törekszem
A napi reggeli és esti imádság
Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el?
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet
élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is
futok, de nem céltalanul, hanem megzabolázom testemet, hogy magam méltatlanná
ne váljak. (1Kor 9,23-27. )
Akik megismerkedtünk Jézussal, és a keresztségben Isten gyermekei lettünk,
arra törekszünk, hogy Jézus tanítása szerint éljünk. Hitünket, Jézus iránti
szeretetünket a napi imádság élteti. Ezért fontos, hogy rendszeresen imádkozzunk:
reggel, este, napközben.
A reggeli imádság legyen alkalom a napi jó szándék felindítására, az esti
imádság pedig a hálaadásra és bűnbánatra. A mindennapi reggeli imádságban
Mennyei Atyánkhoz fordulunk:
Szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek,
mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon!

A rendszeres esti imádságban napi visszatekintésünk ne bűnkeresés legyen,
hanem hálaadás: mit kaptam… hogyan viszonoztam… mit kellene jobban tennem…
Rábízom magam Mennyei Atyám gondviselő szeretetére: Uram, kezedbe ajánlom
lelkemet…
Kezed közé leteszem elmúlt napom, Istenem. Minden munkám, örömöm, ami jó volt,
köszönöm! Ígérem, még jobb leszek, őrizd Uram, gyermeked!

Jóra törekvésünk jele, hogy azonnal bocsánatot kérünk Istentől, ha
rádöbbentünk, hogy valamivel megbántottuk:
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra
törekszem, és a bűnt kerülöm.
A rendszeres szentgyónás
és az arra való felkészülés jóra törekvésünk segítője. Nem az a jó keresztény,
aki talál meggyónni való bűnt, hanem az, aki mindig talál valamit, amit Jézus
kedvéért meg akar tenni, vagy jobban akar tenni.
A negatív lelkitükör a leggyakoribb bűnöket sorolják fel, a pozitív lelkitükör az Isten és
embertársaink iránti szeretet követelményeire figyelmeztetnek.

Nagyon fontos, hogy a kisgyerekkorból kinőve már ne gyerekeknek készült
lelkitükröt használjunk, hanem olyant, amely megfelel korunknak és
életkörülményeinknek.
Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! Hová lettek vádlóid? Senki sem ítélt
el? – Én sem ítéllek el. (Jn 8,7-11)
Menj, de többé ne vétkezzél!
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11. Istent mindennél jobban szeretem!

Ha Isten így szeret minket
Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy elküldte a világba egyszülött
Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem
hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha az
Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem
látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz
bennünk. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. (1Jn
4,7-16)
Isten szeretete betölti a világmindenséget. Ezt a szeretetet az ember akkor
ismeri meg embertársai által, amikor valaki Isten akarata szerint szeret minket.
A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent önmagáért és mindenki mást Istenért
szeretünk.
A jézusi szeretet
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket,
úgy szeressétek ti is egymást. (Jn 13,34)
Jézus Krisztusban emberileg is megtapasztalható módon megjelent az üdvözítő
Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4) Az Úr Jézus szeretetét ma mi azok által
ismerjük meg, akik az Ő tanítása szerint szeretnek minket. Ez a szeretet Jézus
tanítványainak ismertető jele.
Bármit teszek bárkinek, úgy tegyem mint Istennek!
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Az emberi szeretet
Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. (Kol 3,14)
A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem áldozatkész, önzetlen jóakarat. Aki
igazán szeret, az adni akar. Akit szeretünk, annak jót akarunk, annak csak jót
adhatunk. Minél jobban szeretünk valakit, annál nagyobb áldozatot vállalunk érte.
Még a nem hívő emberek is lehetnek Isten szeretetének megjelenítői, ha Isten
akaratának megfelelően szeretik embertársaikat.
Az imádság Isten iránti szeretetünk éltetője
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélgetünk. Ő úgy szól
hozzánk, hogy eszünkbe juttatja azt, amit nekünk mondani akar. Ezért olvasom
naponta a Szentírást, figyelve Isten szavára. Úgy válaszolok Isten szeretetére, hogy
megfontolom, mit kíván tőlem; megköszönöm, amit Istentől kaptam; megbánom
bűneimet, felajánlom neki életemet, és segítségét kérem, hogy tanítása szerinti
életemmel teljesítve akaratát szeressem őt.

Példaképeink a szentek
Ezek közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottai. Isten szeretteinek, a meghívott
szenteknek, akik Rómában élnek. (Róm 1,4-7)
Kit nevezünk szentnek
Szent Pál apostol szenteknek nevezi azokat a keresztényeket, akik az Úr Jézus
tanítása szerint élnek. Minket a bennünk élő Isten tesz szentté, kegyelme által.
Valóban szentek vagyunk akkor, ha Isten akaratát teljesítve, vele együttműködve
teljesítjük mindennapi kötelességeinket, és szeretjük embertársainkat. Szenteknek
nevezzük mindazokat, akik földi életük után eljutottak Isten mennyei országába.
A szentté avatott szentek példaképeink
A szentté avatott szentek azok az üdvözültek, akiket az Anyaszentegyház
példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri. Példát adhatnak nem csak az Isten és
embertársaink iránti szeretetükkel, hanem a bűnös életből való megtérésükkel,
őszinte bűnbánatukkal is, akik „fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében.” (Jel
7,14)
Különösképpen kiket és miért tisztelünk a szentek közül?

A szentek példája azt mutatja, hogy Jézus tanítása mindig és mindenütt
megvalósítható, bármely korban és életállapotban, igaz, de soha sem áldozat,
olykor hősies áldozat nélkül.
Isten akarata az, hogy szentekké legyetek!
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12. Az Úr neve szent

Mennyei Atyánknak sok neve van
Én vagyok, aki vagyok. Azután folytatta: Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött
engem hozzátok. Azután még ezt mondta Mózesnek: Jahve, atyáitok Istene,
Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem
minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre. (Kiv 3,14-15)
Isten kinyilatkoztatta nevét, Ő az AKI VAN, aki veletek vagyok. A Teremtő Istent
az ember képes felismerni alkotásaiból, de közelebbit csak akkor tudhatunk meg
Róla, ha kinyilatkoztatja magát. Ő az Úr, a jó Isten, a Teremtő, a Gondviselő, a
Jóság, az Irgalmasság, az Igazságosság, a Mindenható, a Mindentudó, Ő a
Szeretet.
Amíg Istenről emberi ésszel alkotunk fogalmat, addig csak távolról ismerjük,
abból a világból, amelyet Ő alkotott. Amikor azonban elküldte hozzánk Szent Fiát,
kinyilatkoztatta benső életének titkát, az Úr Jézustól tudjuk, hogy Isten személyneve:
Atya, és Fiú, és Szentlélek.
Isten személyneve: Atya, és Fiú, és Szentlélek
Jézus Krisztusnak is sok neve van
Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden
névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az
alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az
Úr. (Fil 2,9-11)
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Szűz Mária és Szent József az angyal parancsára nevezték Mária fiát Jézusnak. Jézus
neve azt jelenti: „Isten megszabadít”. A Krisztus szó Messiást, Fölkentet jelent. Tanítványai
Úrnak, Mesternek szólították. Ő nekünk Megváltónk, aki megszabadít bűneinktől,
Üdvözítőnk, aki elvezet az örök életre, az üdvösségre. A gyermek Jézust szülei szólíthatták
„Jézuskának”, nekünk azonban Ő a kis Jézus, akit szeretünk, és bátran mondhatom neki:
Jézusom, Úr Jézus, Uram…

Isten 2. parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
Az Úrnak, a te Istenednek hiába ne vedd a nevét! Mert az Úr nem hagyja
büntetlenül azt, aki káromolja nevét. (MTörv 5,11)
Isten szeret minket. Mi azzal mutathatjuk meg szeretetünket, ha mindig
tisztelettel és szeretettel beszélünk Róla.
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a
szent dolgokat becsüljük meg.
Sajnos nem mindenki szereti a Mennyei Atyát
Sokan azért nem szeretik, mert nem tudják, hogy ő mennyire szeret minket.
Mások azért nem szeretik, mert nem hisznek Jézusban. Mi azonban örülünk, hogy
megismerhetjük Jézust, és szerethetjük Mennyei Atyánkat. Akit szeretünk, arról
mindig tisztelettel és szeretettel beszélünk.
Isten második parancsolata ellen vétkezik, aki káromkodik, átkozódik vagy vétkesen
esküszik.
Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza. (A csúnya, trágár beszéd is bűn,
de nem káromkodás, ahogy sokan tévesen gondolják.)
Az átkozódik, aki Istentől magának vagy másnak rosszat kíván.
Az esküszik, aki Istent tanúul hívja. Vétkesen az esküszik, aki szükségtelenül, hamisan vagy rosszra
esküszik. (Amit a nem hívő emberek eskünek mondanak, az valójában nem eskü, csak
ünnepélyes, kötelező ígéret!)

Isten nevében
Péter tanúságtétele: Tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy annak
a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten
feltámasztott a halálból, az ő nevében áll itt előttetek egészségesen. Nincs üdvösség
senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben
üdvözülhetnénk. (ApCsel 4,8-12)
Hívő emberek szép hagyománya, hogy minden fontosabb dolgot Isten nevében
kezdenek, vagy egy fohásszal, vagy csak egy keresztvetéssel. Így kérik Isten
áldását mindennapi életükre.
Akár mondtok, akár tesztek valamit,
tegyetek mindent Urunk Jézus nevében! (Kol 3,17)
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13. Az Úr napjának megszentelése

Vasárnap az Úr napja
A vasárnap az Úr napja, az Úr Jézus feltámadásának emléknapja. Már az első
keresztények is ezt ünnepelték meg a zsidók szombatja helyett.

Isten 3. parancsa: Az Úr napját szenteld meg!
Az Úr így szólt: Parancsold meg Izrael fiainak: tartsátok meg szombatjaimat. Legyen
ez jel köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Erről ismerik meg, hogy én, az
Úr szentellek meg titeket. Hat napig dolgozzatok, de a hetedik nap, a szombat, a
pihenés napja, az Úrnak van szentelve. Tartsák meg azt nemzedékről nemzedékre:
megszeghetetlen szövetségnek. Örök időkre legyen ez jel köztem és Izrael fiai
között. (Kiv 31,12-17)
Akik szeretjük Jézust
az újszövetség választott népéhez tartozunk, azzal fejezzük ki Jézus iránti
szeretetünket és hálánkat, hogy részt veszünk a szentmisén. A szentmisén való részvétel
Jézus Egyháza és a mi istengyermeki életünk középpontja, csúcsa és forrása.
Ezért megyünk szentmisére minden vasárnap és ünnepnap, hogy együtt ünnepeljük
Jézus halálát és feltámadását. Jézus iránti szeretetünk jele, ha hétköznap is elmegyünk
szentmisére, ha ezt körülményeink lehetővé teszik.

Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a
vasárnapot szenteljük meg.
A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség
ápolásával szenteljük meg.
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Részt veszünk a szentmisén
A szentmise Jézus ünnepi lakomája
A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért
beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét. Utána megtörte a kenyeret,
evett, és hosszan beszélt, egészen virradatig, aztán útra kelt. (ApCsel 20,7-11)
A szentmise közös áldozatunk: befogadjuk Isten Igéjét, figyelmesen
meghallgatjuk Jézus tanítását; közösen imádkozunk és énekelünk; Jézussal együtt
felajánljuk magunkat áldozatul a Mennyei Atyának, és Vele egyesülünk a
szentáldozásban.
Lehetőleg minden szentmisén áldozzunk
Az Oltár az utolsó vacsora asztala. Jézus minket is szeret, ezért minket is
meghívott. Boldogok vagyunk, hogy a szentmisén, a szentáldozásban Vele
találkozhatunk. A szentáldozás után köszönjük meg Jézusnak, hogy eljött hozzánk,
és elbeszélgessünk vele. Beszéljük meg, hogyan kövessük Őt! Sok minden van,
amit megköszönünk Jézusnak. – Sok minden van, amit megígérünk Jézusnak. –
Felajánljuk neki egész életünket, hogy mindenben az Ő tanítását akarjuk követni. –
Sok minden van, amit kérünk Jézustól magunk és mások számára.

Minden vasárnap ünneplünk
Vasárnap és ünnepnap a szentmisén elejétől a végéig figyelmesen és
összeszedetten belekapcsolódva kell részt venni.
Aki elhanyagolja a vasárnapi és ünnepi szentmisét, és tartósan végez fizikai vagy
szellemi munkát, Isten harmadik parancsolata ellen vétkezik. Akkor szabad
vasárnap dolgozni, ha a felebaráti szeretet vagy a közösség szolgálata megkívánja.
Az Anyaszentegyház ünnepei
Minden egyes szentmisében Jézus életére emlékezünk. Egyetlen szentmisében
azonban képtelenek volnánk életének minden részletét felidézni. Ezért Jézus életének
fontosabb eseményeit a liturgikus év visszatérő keretében ünnepeljük. Az év során, Jézus
életének eseményein kívül, megemlékezünk édesanyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról, és
több szentről is.

Az Egyház ünnepeit úgy kell megszentelni, mint a vasárnapokat.
Hogyan ünnepeljünk vasárnap és az ünnepeken?
Magyarországon melyek a kötelező egyházi ünnepek?
Mit kell tennie azoknak, akik nem tudnak részt venni a vasárnapi és ünnepi szentmisén?
Kiknek és mikor szabad vasárnap és ünnepen dolgoznia?

Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz!
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Szeresd az Istent!
A 2. témakör áttekintése
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és
semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
A papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek hivatása, hogy Istennek elkötelezve
magukat, egész életükkel szolgálják Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét. Annak a
fiatalnak van papi, szerzetesi illetve szerzetesnői hivatása, akinek a lelkében Isten kedvet
ébreszt az Istennek elkötelezett életére és szolgálatra, és akit erre az illetékes elöljáró
alkalmasnak talál.

Az isteni erények: a hit, a remény és a szeretet.
A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk
Istenre, és elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.
A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy
megadja az örök üdvösséget, és mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.
A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent önmagáért és mindenki mást Istenért
szeretünk.
A sajátosan krisztusi erények többek között: alázat, szegénység, engedelmesség,
tisztaság, szelídség, türelem, megbocsátás, ellenségszeretet.

Isten 1. parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük. Akkor szolgálunk Istennek, ha
az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket.
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk benne,
és mindenekfölött szeressük őt.
Ateistának azt nevezzük, aki azt vallja, hogy nincs Isten. A gyakorlati ateizmus azt
jelenti, hogy valaki csak evilági céljaival és jólétével törődik, és egyáltalán nem érdekli sem
Isten akarata, sem a saját halála utáni örök sorsa.

Isten 2. parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a
szent dolgokat becsüljük meg.

Isten 3. parancsa: Az Úr napját szenteld meg!
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a
vasárnapot szenteljük meg. A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a
családi közösség ápolásával szenteljük meg.

Ha hív az Úr, kövesd hívását!
Istenem, hiszek tebenned,
mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned,
mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,
mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
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SZERESD EMBERTÁRSADAT!

Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent”, de testvérét gyűlöli, az
hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent
sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent szereti,
szeresse testvérét is. (1Jn 4,19-21)
Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat,
ha önzetlenül megteszünk mindent,
ami üdvösségére szolgál.
A tízparancsolata 4 – 10. parancsai:
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
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14. Minden ember felebarátunk

A felebaráti szeretet
Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek. – Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek,
velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre. (Mt
25,31-46)
Kit kell szeretnünk? Istent és az embereket. Az Isten szeretete azonban nem
képzelhető el az emberek szeretete nélkül. Könnyű azokat az embereket szeretni,
akiket nem ismerünk, akikkel sohasem találkozunk. Azt a felebarátodat szeresd,
akivel együtt élsz, s aki terhedre van, legyen az hozzátartozód, munkatársad vagy
szomszédod.
Nem azért kell szeretnünk felebarátainkat, mert „megérdemlik”, hanem azért,
mert Isten is minden érdemünk nélkül szeret minket.
A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem feltétlen jóakarat: segítőkészség,
jóindulat egymás gyarlóságainak elviselésére.
Csodálatos képességünk, hogy önzetlenül és okosan is tudunk szeretni.
Megértjük és átérezzük, hogy embertársunknak mire van szüksége, és
viszontszolgáltatás nélkül is odaadjuk neki, csak azért, hogy örömet szerezzünk.
Nem kell bizonyítani, hogy van igazi szeretet.
A felebaráti szeretet leginkább az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben
nyilvánul meg.
Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk.
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Isten minden embert üdvözíteni akar
Üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság
ismeretére. (1Tim 2,3-4)
Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat, ha önzetlenül megteszünk
mindent, ami üdvösségükre szolgál. Azért kell minden embert szeretnünk, mert
minden ember Isten képmása, akit üdvözíteni akar.
Mi minden embert „felebarátnak” tekintünk, akit szeretni kell. Az Úr Jézus azokat
nevezi testvéreknek, akik magukévá teszik a mindenkire kiterjedő szeretet
parancsot. Nekünk, Jézus testvéreinek, össze kell fognunk, hogy testvérré tegyük
minden felebarátunkat.

A helyes önszeretet nem önzés
A jézusi önszeretet
Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki
meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az
megmenti életét. Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek
kárát vallja? Mert mit adhat cserébe az ember a lelkéért? (Mk 8,31-37)
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk üdvösségünkért.
Tudatosan neveljük magunkat
Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk,
Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár
meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,7-8)
A tudatos önnevelésről akkor beszélhetünk, ha követelményeket támasztunk
saját magunkkal szemben, és ezeket tervszerűen meg is valósítjuk.
Az első feladat: ránevelni magunkat arra, hogy mindig lelkiismeretünk szerint
cselekedjünk, azt tegyük, amit Jézus tenne helyünkben. Mindennap gondoljuk át:
„Mit kíván tőlem Jézus, és mit teszek én?” Ha ezt megtesszük, akkor mindig tudni
fogjuk, hogy mit kellene tennünk, hogy Jézus szeretete irányítson életünkben.
Ehhez az önneveléshez szükségünk van Isten és az emberek segítségére. Ezt
kapjuk meg a rendszeres gyónásban. Minden jól végzett gyónás megerősíti
döntésünket Jézus mellett, a lelkiatya pedig tanácsaival segít minket, hogy Jézus
igazi tanúivá neveljük magunkat.
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
ti is tegyétek velük! (Mt 7,12)
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15. Az emberi közösség

Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit
szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az
élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet,
amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is
hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő
Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. S azért írjuk ezeket nektek, hogy
örömünk teljes legyen. (1Jn 1,1-4)
A közösség az emberért
Az ember társas lény, senki sem élhet teljesen egyedül, szükségünk van
másokra, mások életére és munkájára. A közösség biztosítja, hogy emberi
természetüknek megfelelően tudjunk élni, kibontakoztatva képességeinket. A
legfontosabb közösségek a család, az Egyház és az állam.
A legkisebb közösség
A házasságkötéssel kezdődik a legkisebb közösség, a család élete. Ez a
szeretetből vállalt testi-lelki életközösség, vagyon- és sorsközösség is.
A hitből élők közössége
Akik hisznek Jézus Krisztusban és tanítása szerint élnek, testvéri közösséget
alkotnak. Jézusban hinni és közösségéhez csatlakozni egymástól elválaszthatatlan.
Jézus követőinek a közössége az Egyház.
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Jézus kezdettől fogva közösségbe gyűjtötte tanítványait, és együtt tanította őket.
Közösségben élő követőire bízta örömhírét azért is, hogy az emberek azt ne csak
megismerjék, hanem hirdetőinek életében bemutatva is lássák, hogy életükből minden
ember felismerhesse Isten szeretetét.

„Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)
Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi
Urunknak közösségébe. Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek
mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a
lelkületben, ugyanabban a felfogásban. (1Kor 1,9-10)

A közjó
Ami mindenkinek érdeke
Legyetek egyetértők, akik ugyanarra törekesztek. Semmit se tegyetek vetélkedésből
vagy hiú dicsőségvágyból! Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is.
(Fil 2,1-4)
Az állam feladata a közjó szolgálata. Ez minden ember érdeke, és magában
foglalja az alapvető személyi jogok tiszteletét, a lelki és anyagi javak fejlődését, a
közösségek szabadságát és védelmét.
A keresztények apostoli feladatához tartozik a közjó előmozdítása is. Teljesítjük
állampolgári feladatainkat, tevékenyen részt veszünk a közéletben, és
együttműködünk minden jóakaratú emberrel mindabban, ami jó és igazságos.
A szolidaritás
Bármennyire is a jog alapján áll valamely társadalom, bármennyire is áthatja az
igazságosság és a szociális gondolat, azért a szeretet nélkülözhetetlen. Mindig
szükség lesz arra, hogy valaki vagy valakik pénzükkel, idejükkel, szeretetükkel
pótolják azt, amire a legjobb törvény, a legjobb rendelet is képtelen.
Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert
mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban. (Gal 3, 28)
A szolidaritás önkéntes erőfeszítés az anyagi és szellemi javak méltányos
elosztására, a rászorulók segítésére.
Legyünk Jézus Krisztus tanúi a mindennapi életben
– örömhírével és szeretetével –
ott, ahol emberekkel találkozunk!
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16. Férfinak és nőnek teremtette…

A különneműség célja a házasság
Isten képmására teremtette az embert, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten
megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok,
töltsétek be a földet.”(Ter 1,26-28)
A teremtő Isten akarat szerint az élővilágban a szexualitás elsődleges célja a
fajfenntartás, amire a szexualitás öröme, mint ösztön készteti az állatokat.
Mivel az embernek értelme és szabad akarata van, előre látja azokat az áldozatokat,
amelyek a gyermekek vállalásával és felnevelésével együtt járnak. Ezért az emberek
életében – Isten tervei szerint – a szexualitáshoz kapcsolódó öröm arra is szolgál, hogy ne
csak vállalják a gyermekáldást, hanem vállalják a házasságot is, hogy a felnövő fiatalok
boldog családban, szeretetközösségben nőhessenek fel. Az önzetlen szeretetben élő
házastársak számára így a szexualitás a szeretet kibontakozására is lehetőséget ad.

A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek
közé tartozik.
A papok és szerzetesek tisztasági fogadalma
Nem mindenki tudja fölfogni ezt, csak akinek Isten megadja. Van, aki úgy született,
hogy képtelen házasságra, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. (Mt
19,10-12)
Akiket Isten meghív a papi vagy szerzetesi életre és szolgálatra, azoktól megkívánja,
hogy egész életüket Isten szolgálatára szenteljék. Hivatásuk egyik jele, hogy Isten iránti
szeretetből készségesen vállalják az önmegtartóztató életet.

Az önként vállalt szüzesség azért érték, mert Krisztusért és az emberek
szolgálatáért szeretetből vállalt áldozat; Isten ajándéka népe javára.
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A házasság szeretetközösség
Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a
feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test,
hanem csak egy. Amit Isten összekötött, azt ember ne válassza szét. (Mk 10,6-9)
A társadalom szemében a házasságkötés lényegében egy ünnepélyes
szerződés, egy férfi és egy nő életszövetsége, önmaguknak szeretetből fakadó,
életre szóló teljes, személyes önátadása, hogy egymást segítsék, gyermekeknek
adjanak életet, és őket felneveljék.
Aki házasság köt, önmagát ajándékozza annak, akit megszeretett. Ennek a házassági
szerződésnek kettős célja szeretetközösség: gyermekek vállalása és felnevelése, és az
egymás iránti önzetlen szeretet kibontakozása. A szerződés „tárgya”: önmagunk kölcsönös,
teljes, személyes önátadása. Ez az önátadás a teljes testi-, lelki-, szellemi-, élet-, vagyonés sorsközösség vállalását jelenti.

A házasság szentség
Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony
engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak. Férfiak, szeressétek feleségeteket,
ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte. Így a férj is köteles
szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját
testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat.
Mert tagjai vagyunk testének. „Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart,
és a kettő egy test lesz.” Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.
(Ef 5,21-33)
A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló
felbonthatatlan szeretetközössége. Isten szemében minden érvényes házasság
szent, Istennek tetsző. A keresztények érvényes házassága pedig szentség,
amelyben Jézus Krisztus a házastársaknak megadja azt a kegyelmet, hogy egymást
azzal a szeretettel szeressék, amellyel ő szereti Egyházát.
A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és a
nyitottság az élet továbbadására.
Akik nem kötnek házasságot
Isten akarata szerint az a természetes, hogy az ember házasságban éljen. Ha valaki
nem így él, meg kell indokolnia. Jézus egy ilyen indokot ismert: Vannak akik az Isten
országáért önként vállalják. Semmiként sem fogadható el az a szempont, hogy valaki saját
kényelme miatt ne házasodjék meg. Az ilyen élet önző, és gyümölcstelen marad. Sokan
szeretnének megházasodni, keresik társukat, de nem találják. Nekik ebben a helyzetben
kell felismerniük Isten akaratát, és megtalálniuk azt a területet, ahol szeretetük
kibontakozhat. Így válhatnak teljes értékű emberekké, így valósíthatják meg Isten terveit.
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A család Isten tervében
A boldog család
Boldogságban és bőségben fogsz élni. Feleséged házad bensejében hasonlít a termő
szőlőtőhöz, s mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. (Zsolt
128,1-4)
A házasságot az teszi boldoggá, hogy a házastársak megszentelődnek: egymás
kölcsönös szeretetével, az élet áldozatos szolgálatával és gyermekeik nevelésével.
A boldog házasság és család alapja nem az anyagi jólét, a magas életszínvonal,
hanem az egymásért áldozatot vállaló elkötelezett, önzetlen szeretet, a halálig vállalt
és megtartott hűség. Nem vágyaink kielégítése tesz boldoggá, hanem a
házastársunkért és gyermekeinkért vállalt áldozat.
Ahhoz, hogy a gyermekeknek boldog otthona legyen, olyan bátor szeretetre és
áldozatkészségre van szükség, amely akár 3 vagy több gyermeket is mer vállalni, bízva
Isten kegyelmének segítségében. Sajnos egyre kevesebben ismerik ezt a boldogságot,
ezért nem tudják, mi hiányzik nekik az életükből.
Számoljunk! Ha a családokban csak egy gyermek van, akkor a családok létszáma egy generáció alatt a felére
csökken, és a gyerekeknek nem lesz testvérük, sem unokatestvérük, sem rokonuk. Ha az átlag nem több
kettőnél, akkor az a nép előbb-utóbb kihal. Akik nem vállalnak több gyermeket, azok nem gyermekeik javát,
hanem jövő gondjait szolgálják!

A keresztény családot családegyháznak nevezzük, mert az a szülők és gyermekeik
számára a hit és az imádság közössége, az emberi erények és a keresztény
szeretet iskolája.
A szeretet sorrendje a családban
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a
másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen fölül
szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék
szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva. (Kol 3,12-14)
Isten terve szerint a szeretet sorrendje a családban: Első a házastársam, akinek
számára én vagyok az első. Ezt követően együtt szeretjük gyermekeinket, akik
számunkra Isten ajándékai. (Gyermekeinkkel együtt szeretjük leendő
házastársukat). Őket követik szüleink, akiket együtt szeretünk, és akikről idős
korukban gondoskodunk. Ő utánuk következnek testvéreink és többi rokonunk.
Mi jobb nekem? Ha szüleim azon versengenek, melyikük szeret engem jobban, vagy először egymást szeretik,
és együtt szeretnek engem?

Önző ember, önző család sosem lehetnek boldogok!
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Szeressétek egymást
Megkérdezték Jézustól: El szabad-e a férjnek bocsátania a feleségét? Aki elküldi
feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja
el férjét, és máshoz megy, házasságot tör. (Mk 10,2-12)
A házastársi hűség
A házastársi hűség megköveteli, hogy az egy férfi és egy nő – akik egymással
házasságot kötnek –, egymásnak teljesen átadják magukat, kizárva kapcsolatukból
bármely harmadik személyt. Ez a hűség – ami naponta megvalósítandó feladat is
egyben –, megkívánja a teljes emberi odaadást, mind testi, mind szellemi téren.
Kell, hogy a házastársak legyenek egymásnak a legjobb barátai, szellemi és
beszélgető partnerei is.
A szentségi házasság felbonthatatlan
Isten terve szerint a házasság „természete” kölcsönös és teljes személyes
önátadást jelent, ami ha megtörtént, visszavonhatatlan, azaz felbonthatatlan. Ez a
felbonthatatlanság az alapja az egymás iránti bizalomnak, az egymásra való teljes
ráhagyatkozásnak.
A házasság felbonthatatlansága az alapja a család boldogságának, és ez
gyermekeinknek fontos érdeke. Ez az alapja a gyermekáldást vállaló felelősségnek.
Végül ezt kívánja meg az adott szó becsülete is, másként szóba sem állnánk
egymással.
A házasság felbonthatatlansága – az egy életre vállalt elkötelezett szeretet és
az igazi boldogság elválaszthatatlan egymástól.
A házasság élet-, vagyon-, és sorsközösség
A házastársaknak kötelességük együtt élni, egymásról gondoskodni, magukat
egymásnak alávetni.
Rendkívüli esetben (ha lehetetlenné válik a békés egymás mellett élés) az egyházi
hatóságtól engedélyt lehet kérni a külön élésre (az „ágytól és asztaltól” való elválasztásra),
ami nem jelenti a házasság felbontását vagy újabb házasságkötés engedélyezését, csak
részbeni felmentést ad a házastársi kötelességek teljesítése alól. A külön élő házastárs
akkor járulhat szentségekhez (és lehet kereszt és bérmaszülő), ha önmegtartóztató életet
él.

A házastársak kötelességei: egymást mindenben segítsék, és önzetlenül szeressék
(még idős korban is vállalva a testi kapcsolatot), és gyermekeknek életet adva őket
Isten akarata szerint szeretetben és fegyelemben neveljék.
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17. Légy szemérmes!

Isten 6. parancsa: Ne paráználkodj!
A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolata
Törekedj rá, hogy az Isten színe előtt megbízható maradj, munkás, akinek nincs
miért szégyenkeznie, s aki az igazság hirdetésében a helyes úton jár. Kerüld az
ifjúkor vágyait, törekedj igaz életre, hitre, szeretetre és békességre azokkal
egyetemben, akik tiszta szívvel hívják az Urat segítségül. (2Tim 2,15-22)
Isten a házasságot, a család és a házastársak életét és boldogságát
parancsaival védi. Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket. Azért
nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei megrontják az egyén, a család
és a nemzet életét.
A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való
felkészülésben.
A házasság előtti önfegyelmem a jövendő házastársam iránti hűségem és
szeretetem bizonysága.
A teremtő Isten tervei szerint a szexuális testi kapcsolat feltétele az önzetlen
szeretetből vállalt, életre szóló elkötelezettség. A házasságban a testi kapcsolat
személyes önátadásunknak, önzetlen szeretetünknek a kifejezője, amellyel
házastársamnak akarok örömet szerezni.
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A paráznaság bűn
Életre szóló elkötelezettség nélkül a testi kapcsolat és minden szexuális örömszerzés
már nem a szeretet kibontakozásának eszköze, hanem ösztönös vágyaink önző kielégítése,
még akkor is, ha erre a másik fél önként vállalkozik, vagy felkínálja magát. A házasságon
kívüli testi kapcsolatban valójában már nem a partneremnek akarok örömet szerezni,
hanem önmagam ösztönös kívánságának teszek eleget.

A paráznaság bűne a másik személyt az élvezet cserélhető eszközévé teszi. Ő
már nem valaki, akit szeretek, akinek adni akarok, hanem cserélhető eszköz, akitől
kapni akarok, akit csak kihasználok.
Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz,
beszél vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik.
Másként megfogalmazva: az követ el bűnt a hatodik parancsolat ellen, aki –
magában vagy házastársán kívül mással – azért gondol, mond, néz vagy tesz
valamit, hogy saját magában vagy a másikban felgerjessze a nemi ösztönt. Ezért
bűn a szexuális ösztönt gerjesztő testi érintés, simogatás, ölelés, csók és
csókolódzás is.
A szándékos önkielégítés, az egyneműek szexuális kapcsolata és a házasságon
kívüli szexuális kapcsolat mindig bűn.
A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete.
Az antibébi tabletta megrontja a családok békéjét
A történelem tanúsága szerint házasságon kívüli szexuális kapcsolat mindig volt, de
mindig bűnnek tartották, amit titkolni kell, sokaknak egyedül csak a nem kívánt terhességtől
való félelem jelentett gondot. Ezen csak a 20. században kifejlesztett antibébi tabletta
elterjedése után kibontakozó szabadelvű szexuális forradalom változtatott. képviselőik azt a
hamis nézetet terjesztik mind a mai napig, hogy „mindenkinek joga van a szexuális élethez”.
Így az antibébi tabletta „biztonságossá tette” a házasságon kívüli szexualitást. A lavina
ezzel indult el: egyre terjedt a fiatalok felelőtlen szexuális kapcsolata, egyre többen költöztek
és költöznek össze házasság nélkül, egyre kevesebben kötnek házasságot, és egyre
kevesebb gyerek születik. Igen sok család békéjét és életét tették tönkre azzal a hamis
propagandával, amellyel gyermekeiket megbolondították. Ma már sokan nem tudják, mit
jelent boldog családban élni.

Nincs biztonságos szex házasságon kívül!
Az antibébi tabletta forgalmazói szerint a tabletta használata 99,9 %-ig biztonságos, ha
az előírásoknak megfelelően használják. Igen, de az egy millió tablettát használó nőnek a
0,1 %-a 1000 nőt jelent, akik hiába „védekeztek”, és akik közül sokan „rákényszerültek” az
abortuszra. Így lett közös az érdeke az antibébi tabletta forgalmazóinak és az abortusz ipar
képviselőinek, nem szólva a tabletták egyéb súlyos egészségi, lélektani és társadalmi
következményéről.

Mindig súlyos bűn a megfogant élet kioltása, az abortusz. A nem kívánt terhesség
megelőzésének eszköze nem a védekezés, hanem az önmegtartóztató élet.
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Isten 9. parancsa: Felebarátod házastársát ne kívánd!
Légy hű házastársadhoz!
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki
bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. (Mt 5,2728)
Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem
szabad megsérteni.
A házassági hűség parancsa a családok boldogságát védi. Figyelmeztet,
mennyire megfontolt döntéssel kell a házasságkötésre vállalkozni. Aki pedig nem
tartja meg adott szavát, nem nevezheti magát becsületes embernek.
A liberális életszemlélet nem értékeli az életre szóló elkötelezettséget. Ha a
körülmények megváltoznak, és érdekei is arra késztetik, akkor nem csak minden ígérete alól
felmentve érzi magát, hanem szabadelvű nézeteit hangoztatva még is megsértődik, ha
valaki kritizálni merészeli. Ők azok, akik nem hajlandók elismerni a házasság
felbonthatatlanságát, és már egy futó kalandot is elégséges oknak tartanak vállalt hűségük
megszegésére.

Isten kilencedik parancsolata ellen vétkezik, aki gondolatban, szóban vagy tettben
házasságot tör, vagy erre csábít.

A válás
A házassági problémák megoldása nem a válás
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a
másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek. Asszonyok, engedelmeskedjetek
férjeteknek. Férfiak, szeressétek feleségeteket. (Kol 3,13-23)
Isten irántunk való szeretetét számtalan ajándékából felfedezhetjük, de a
leginkább abból, hogy megbocsátja bűneinket. Szent Pál apostol is erre
figyelmezteti a házastársakat, hogy bocsássanak meg szívből egymásnak. A
házastársak sok mindenből megismerhetik házastársuk őszinte szeretetét,
kedveskedésükből, egymásért vállalt áldozataikból, de leginkább abból, hogy
elviselik egymás gyarlóságait, és szívből megbocsátanak egymásnak. Szeretetük
igazi próbája a megbocsátás.
A szabadelvű politikusok sikernek tekintették, hogy egyre több országban lehetővé vált
a törvényes házasság felbontása. Úgy vélték, hogy sok boldogtalan családot sikerült
felszabadítaniuk. Azóta egyre több a felbomló család, és egyre többen szenvednek elrontott
életük miatt. Nincs tökéletes, hibátlan ember, és a legkönnyebben azokat bántjuk meg,
akiket a legjobban szeretünk. Ugyanakkor házastársunk legkisebb figyelmetlensége is
jobban tud fájni, mint más emberek sértései. Csak az önző ember nem tud megbocsátani.
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A házastársi hűség veszélyeztetői
A házastársak hűségét „belülről” veszélyezteti a házastársak egymástól való
elhidegülése, amikor a felek megfeledkeznek arról, hogy kezdeti érzelmekkel lángoló
szeretetüket tudatosan fel kell váltania a mindennapos áldozatvállaló szeretetnek. Minden
nap igyekezniük kell valamivel örömet szerezni egymásnak, egymásnak kedveskedni és a
másik kedveskedését észrevenni, tudatosan el kell viselniük egymás emberi gyengeségből
elkövetett hibáit, időt kell fordítani az együttlétre és közös programokra. Együtt kell ápolniuk
lelki életüket is, közös imádsággal és templomba járással, rendszeres szentgyónással. Baj,
ha a házastársak világnézeti vagy közéleti kérdésekben másként gondolkodnak, és ezért
lélekben is eltávolodnak egymástól. Bármennyire is szeretik egymást, ezt ismételten
tudatosan ki is kell mondani, és apró kedveskedésekkel ki is kell mutatni. Ezt a szeretetet
élteti és erősíti a rendszeres kettesben való beszélgetés, amire a közös étkezéseken kívül
is kell időt szakítani, még akkor is, amikor már gyermekeik vannak. Baj az, ha egyre
kevesebb időt töltenek együtt, és elkezdenek egymásra panaszkodni, és ha panaszaikkal
megértő társa talál valamelyikük, könnyen kész a baj.
A házastársak hűségét „kívülről” veszélyezteti a különböző külső szexuális kísértéseken
kívül a leggyakrabban az, ha egy harmadik személy lesz egyre jobb beszélgető partnerem.
A baj akkor kezdődik, ha a szakmai vagy más területen való megértés és együttműködés
során egyre több időt töltünk vele, és a házastársunk helyett vele beszéljük meg
mindennapi ügyeinket, és szinte észrevétlenül eltávolodunk lélekben attól, akinek pedig a
legközelebb kellenie lennie hozzánk. A legtöbb tényleges hűtlenség ezzel a „szellemi”
hűtlenséggel kezdődik, nem gondolva arra, hogy ez milyen veszélyekkel jár.
A boldog házasságban élők hűségét veszélyezteti nem ritkán a mások irigysége, akik
tudatos csábítással igyekeznek megrontani a boldogságukat. Veszélyt jelenthetnek azok is,
akik saját házassági vagy más problémájukkal fordulnak hozzánk tanácsot kérni. A
tanácsadás során a bajba jutott ember, aki bizalmával hozzánk fordult, és akin segítettünk,
szimpatikus lesz számunkra, akit megkedvelhetünk. Az így segítség kérőt nem kell eleve
elutasítanunk, de ilyenkor a bizalom csak „egyirányú utca” lehet.
A házastársak hűségét saját családjuk is veszélyeztetheti, ha a gyermekekkel való
foglalkozás, a család életének fenntartása annyira leköti idejüket és energiájukat, hogy
közben megfeledkeznek egymásról, egymás iránti szeretetük ápolásáról. Ugyancsak
veszélyt jelenthet, ha valaki a házastársa helyett a szüleihez fordul megbeszélni való
ügyeivel, vagy ha valamelyik szülő folytonosan beleszól a házastársak életébe.
A házassági problémák megoldása nem a válás – ami szabad utat ad az önzésnek –,
hanem az őszinte jóra törekvés és megbocsátás, az egymásért vállalt áldozat és egymás
elfogadása. A házassági hűség megszegésére nincs mentség. Aki pedig akkor hűtlen,
amikor házastársa beteg vagy bajban van, amikor a leginkább szüksége lenne önzetlen
szeretetünkre, az jellemtelen, felelőtlen ember.
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Felkészülés a házasságra
Legyetek értékes ajándék
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy magaviseletük szavak nélkül is
megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő, tiszta életüket. Ékességüket ne
külsőségekben keressék. Az Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan
szelídségével és nyugodt lelkével. (1Pt 3,1-8)
A házasság Isten akarata szerint szent, ezért Isten kegyelmének segítségével
és önmagunk komoly nevelésével el lehet jutni a házasságig tisztességes módon,
bűn nélkül is. Bár az önnevelés, az önfegyelem megszerzése és a házasságig
megőrzött szüzesség – kényeztetés helyett – komoly erőfeszítést és sok áldozatot
kíván tőlünk.
Az önző, élvezeteket hajszoló közfelfogás nem tartja értéknek a házasságig megőrzött
tisztaságot. Hamis érvelésük: „Jogom van a boldogsághoz, ki akarom élvezni az életet,
amíg fiatal vagyok!” Aki így él, azt nem fogják boldoggá tenni a különböző élvezetek, az
sosem fogja megtudni, milyen is az igazi boldogság.
Az önzetlen fiatalokat a tiszta szerelem komoly önnevelésre és tanulásra készteti.
Tudatában vannak, hogy csak akkor fognak értékes, hozzájuk illő és megfelelő házastársat
találni, ha nem szórakozzák el értékeiket. Nem tehetünk semmi olyant, ami meggondolatlan
házasságkötéshez vezethet. Kár lenne, ha életünk legboldogabb órái nem házastársunkhoz
kötnének minket.

A házasságra úgy készüljünk, hogy minél értékesebb, érintetlen ajándék legyünk,
amikor házasságot kötve egymásnak adjuk magunkat.
Egy régi mondás szerint: „A szerelem arra való, hogy az ember a józan esze ellenére
házasságot kössön.” A mindennapi élet azt mutatja, hogy a felelősen gondolkodó mai
fiatalok nehezen szánják rá magukat a házasságkötésre. Akik pedig a házasság nélküli
szexuális kapcsolat lehetőségével élnek, azokat pedig már a szerelem sem készteti
házasságkötésre. Ők már a szerelem romantikáját sem ismerik, és soha nem fogják
megismerni az önzetlen család boldogságát.

Életre szóló döntés
Az érvényes házasság feltételezi, hogy a felek önként, szabad elhatározásból
kötnek házasságot. A keresztények Isten előtt érvényes házassága szentség.
Katolikusok házasságkötése akkor érvényes, ha a jegyesek az illetékes katolikus
pap és két tanú előtt kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni.
Szentségi házasságot azok köthetnek, akik megkeresztelkedtek és lehetőleg
meg is bérmálkoztak, ha érettek a házasságra, és felkészültek a szentség vételére.
Újabb szentségi házasságot, még ha polgárilag elvált, akkor sem köthet az, akinek
érvényes házassága van.
A házasságkötés életünk egyik legfontosabb döntése!

50

Nem mindegy, kivel kötök házasságot!
Legyen közös a világnézetünk!
Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára
építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak,
de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. (Mt 7,21-29)
Mivel a házasság életszövetség, azért feltétlenül szükséges, hogy a jövendő
házastársak egymáshoz illők legyenek. Bármennyire szeretik is egymást, ha a céljaik
különböznek, ha lényeges kérdésekben eltér a véleményük, ha nem biztosíthatók a
megfelelő életkörülmények, abból előbb-utóbb nagy bajok származnak. Igaz, a szeretet sok
nehézséget áthidal, de felelőtlenség a szerelmet túlterhelni. Sokkal jobb el sem kezdeni,
mint vakon belemenni egy eleve reménytelen házasságba.
A világnézet az embert körülvevő világról és annak jelenségeiről alkotott nézeteinknek
rendszerezett összessége, melyek alapján az embereket izgató kérdésekre felelünk.
Világnézetünk legfontosabb kérdése: Életünk értelme és végső célja. Mi, hívő keresztények
hiszünk Istenben és az örök életben, hiszünk Jézus Krisztusban és a feltámadásban,
életünk végső célja, hogy eljussunk az örök élet boldogságára. Ennek a hitnek felel meg
keresztény értékrendünk: mit tartunk jónak vagy rossznak, miért érdemes áldozatot
vállalnunk, és mit nem szabad vállalnunk. Ez a hívő világnézetünk meghatározza nemcsak
egész gondolkodásmódunkat, hanem még a napi életben hozott apró döntéseinket is.
Az eltérő világnézetű és közéleti-, politikai nézetű fiatalok házassága szükségszerűen
komoly nézeteltérésekhez vezet. A legritkább esetben tudja a hívő fiatal megtéríteni a
házastársát. A legtöbben vagy elvesztik a hitüket, vagy „csak közömbössé” lesznek, vagy
pedig elváltként magányosan élik le életüket. Sokszor még gyermekeikkel való kapcsolatuk
is megromlik.
A jó házasság alapvető feltétele – a tudatos önnevelésen kívül –, hogy jól válasszuk
meg leendő házastársunkat. Aki nem lenne jó házastárs, azt ne engedjük közel férkőzni
szívünkhöz. Elkötelezni pedig csak akkor szabad magunkat, ha minden feltétel megvan
ahhoz, hogy jó házasságot kössünk.

A vegyes házasság
A vegyes házasság egy katolikus és egy nem katolikus keresztény házassága. A
vegyes házasság nehézsége, hogy a házastársak vallási közömbösségéhez vezethet, és
nehezíti a gyermekek katolikus nevelését.
Minden megkeresztelt ember szükségszerűen tagjává lesz helyi egyházi közösségének.
Nem tesz jót a család egységének, ha a család tagjai más-más közösséghez tartoznak.
Nem mindegy, hogy hová járunk templomba, hogy gyermekeink milyen felekezetű nevelést
kapnak. Nem lenne jó, ha egymással hitbeli kérdésekről vitatkoznánk, netalán, hogy
társunkat megtérítsük.

Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket:
forrjatok össze egyazon elvben, egyazon felfogásban!
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18. Szeresd szüleidet!

Így szeretnek szüleink
A gyermekek az Úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom. Ahogy a nyíl a harcos
kezéből, úgy sorakoznak a gyermekek az ifjú évekből. Boldog ember, aki velük tölti
meg tegzét. (Zsolt 127,3-5)
Szüleink gondoskodó szeretete nagy és sok áldozatot kíván tőlük. Az élet továbbadása,
gyermekeik felnevelése felelősségteljes feladat. Kötelességük, hogy biztosítsák a
gyermekeik egészséges testi-lelki fejlődéséhez szükséges életkörülményeket, felelősséggel
gondoskodjanak családjuk anyagi alapjairól, és megtervezzék családi életüket, a gyermekek
vállalását. A keresztény házasok tervezéséből azonban sohasem hiányozhat a bizalom
Istenben.

A házastársi szeretet legértékesebb gyümölcse a gyermekáldás.
A több gyermek vállalása több áldozatot követel. De az is igaz, hogy annál
boldogabbak lesznek a szülők, minél nagyobb áldozatos szeretetre képesek. A
keresztény szülők a gyermeket, szeretetük gyümölcsét, Isten áldásának, a több
gyermeket nagyobb áldásnak tartják. A szülők feladata, hogy őket becsületes
emberré és felnőtt kereszténnyé neveljék.
Szeretjük szüleinket
Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. Ez az
első, ígérettel egybekötött parancs: Tiszteld apádat és anyádat, hogy boldog és
hosszú életű légy a földön. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem
neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint. (Ef 6,1-4)

52

Isten 4. parancsa: Atyádat és anyádat tiszteld!
Szeretetünket és tiszteletünket úgy tudjuk kifejezni szüleink iránt, készségesen
segítünk és engedelmeskedünk nekik, ha figyelmesek vagyunk és igyekszünk nekik
minél több örömet szerezni. Az életet és a gondoskodást Isten után nekik
köszönhetjük, ezért kell őket tisztelnünk és szeretnünk.
Szüleink után szeretnünk kell testvéreinket, nagyszüleinket és nevelőinket, és
mindazokat, akik annyi áldozatot vállalnak értünk.
Isten negyedik parancsolata kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik
engedelmeskedjünk, majd pedig, hogy gondoskodjunk róluk.
Miért kell Istent szüleinknél is jobban szeretnünk?

A vezető a közösség szolgája
Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak Istentől,
ami van, azt Isten rendelte. (Róm 13,1-7)
Minden közösségben szükség van vezetőkre. Rájuk különösen vonatkoznak
Jézus szavai. „Körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen
a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét.”
(Mt 20,26-28)
A miniszter, latin eredetű szó, jelentése: szolga, segítő.

A szülők és elöljárók kötelessége, hogy gondoskodjanak a rájuk bízottak testilelki javáról.
Miért nem lehetséges vezető(k) nélküli közösség?

Légy engedelmes
Engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi hatalomnak, mind a királynak, a
legfőbbnek, mind a helytartóknak, akiket ő küldött, hogy a gonoszokat megbüntessék,
a jókat pedig kitüntessék. Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az
ostoba emberek tudatlanságát. Szabad emberek vagytok, de nem arra való a
szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok. (1Pt 2,12-19)
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk. Nem
szabad engedelmeskednünk azoknak, akik olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten
akaratával ellenkezik.
Sokan az egyenlőség, a szabadság és a demokrácia nevében nemcsak Isten
tekintélyét utasítják el, hanem minden emberi tekintélyt is. Ők gyakorlatilag mégis a
tekintély-uralmat szolgálják, a gazdasági érdeket, aminek mindent alá akarnak
rendelni.
Miért van szükség emberi tekintélyre, mi lehet a tekintély alapja?

Legfőbb Urunk Isten, a világ teremtő Ura, a mi Atyánk!

53

19. Részvétel a társadalom életében

A közélet és közösségi feladatok
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is
különfélék, de az Úr ugyanaz. – A Lélek adományait mindenki azért kapja, hogy
használjon vele. – Mi mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel. –
A test sem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Isten határozta meg minden egyes tag
feladatát a testben, tetszése szerint. (1Kor 12,4-27)
Az egyén és a közösség egymásra szorul. Minden közösség életében vannak
olyan közérdekű feladatok, amelyeket egy-egy erre kijelölt vagy megválasztott
hozzáértő embernek kell ellátnia.
Miért mondják egyesek, hogy az Egyház ne politizáljon? Valóban az Egyház politizál, ha vallásos emberek részt
vesznek a közéletben?

A tudományok és a technika fejlődése következtében a mindennapi életben egyre több
feladattal találkozunk. A társadalom életének egyes területei a legkülönfélébb feladatok
ellátását teszik szükségessé. Minden területen szükség van hozzáértő szakemberekre,
felelős irányítókra és vezetőkre. Ilyen területek többek között: a kultúra, az oktatás és a
hírközlés, az egészségügy, a közlekedés és a közellátás, a gazdaság, a kereskedelem és a
közigazgatás, és még sorolhatnánk. A szakember csak addig civil, amíg nem szól bele a
közéletbe.

Nemzeti ünnepeink
Mindnyájan tagjai vagyunk nemcsak a saját családunknak, hanem népünknek, annak
nemzetnek, annak a közösségnek, amely biztosítja számunkra mindennapi életünk
megfelelő körülményeit. Minden népnek megvan a maga történelme, sok örömteli és
fájdalmas eseménnyel. Nemzeti ünnepeinken ezekre emlékezünk. Az a jó hazafi, aki
értékeli és szereti hazáját, kész érte önzetlenül áldozatot vállalni.
Mikor és miért kell részt vennünk nemzeti ünnepeinken?
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A keresztény politikus
A politikusok szolgálata
Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a
hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen,
hanem aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok. (Mt 20,25-28)
Minden társadalomnak szüksége van olyan vezetőkre, akik részt vesznek a
társadalom életének szabályozásában és irányításában, akik egy-egy kisebb vagy
nagyobb közösség békés életéért és fejlődéséért felelősek. Ezt a feladatot látják el a
politikusok, akiket demokratikus országban törvényekkel szabályozott időben és
módon választanak meg, és akik felhatalmazást kapnak a rájuk bízott feladatok
ellátására.
A politikusoknak sok kérdésben kell dönteniük, és nem mindegy, hogy ezt
milyen elveknek megfelelően teszik, nem mindegy, hogy kiknek az érdekeit
képviselik. A politikai pártok a hasonló gondolkodású és világnézetű emberek
csoportja, akik együttesen akarnak részt venni a közélet irányításában.
A politika szó a közéletet jelenti! (Polis – város, politikusok – a vezetők.)

Isten terve szerint a hatalom és a tekintély célja az egyén és a közösség szolgálata.
A keresztény embernek kötelessége képességeinek megfelelően részt venni a
közösség szolgálatában, a politikai és közéletben.
A politikusok felelőssége
Járj elöl jó példával, a tanításban légy kifogástalan és komoly. Beszéded legyen találó,
megcáfolhatatlan, hadd valljon szégyent az ellenfél, mivel semmi rosszat nem tud ránk
fogni. (Tit 2,7-8)
A keresztény ember számára nem mindegy, hogy kik mindennapi életük legfőbb
irányítói. Ezért mindnyájunknak kötelessége, hogy részt vegyünk a közéletben, vagy
személyesen, ha erre alkalmasak vagyunk, vagy választott képviselőink által.
Lelkiismereti kötelességünk, hogy éljünk választói jogunkkal és lelkiismeretünk
szavára hallgatva, a keresztény értékeket képviselő emberre illetve pártra kell
szavaznunk, mert nem mindegy, hogy majd kik és hogyan döntenek a nevünkben.
A politikai hatalmat az erkölcsi törvények szerint kell gyakorolni az emberek javára.
A keresztény politikus hivatása az, hogy az evangélium szellemében építse a
társadalom életét.
Mitől független a független szakember, neki talán nincs vállalt világnézete?

A választójoggal élni nemcsak lehetőség, hanem
minden embernek lelkiismereti kötelessége, mert
nem mindegy, kik és hogyan döntenek a nevünkben!
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20. Védd az életet!

Isten az élet Ura
Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt,
hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az
ég madarait! Mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? (Mt 6,25-34)
Isten üzenete mindig, már akkor is hirdette az emberi személy méltóságát, amikor a
rabszolgákat nem becsülték többre az állatoknál, s az életüket sem értékelték többre
néhány ezüstnél. Az ószövetségi Szentírás tanítja: Isten az embert „saját képmására”
alkotta, szeretetébe fogadta, és meghívta az örök életre. Ő az életünk ura, parancsával: „Ne
ölj!”, minden ember életét védi.

Isten 5. parancsa: Ne ölj!
Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és
védelmére kötelez minket.
Az élet tisztelete
Az emberi élet értéke megkívánja, hogy vigyázzunk a magunk és mások életére és
egészségére. Ezért elítélünk mindent, ami egyenesen vagy közvetve az élet ellen irányul.
Az élet védelme mindnyájunknak egyéni és közös kötelessége. Ezt szolgálja a társadalom,
amikor gondoskodik a közrend és közbiztonság fenntartásáról, fejleszti az orvostudományt,
és megfelelő egészségügyi és szociális intézkedéseket hoz.
A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök közé tartozik a verekedés, testi sértés,
az élet és egészség veszélyeztetése, káros szenvedélyek, segítségnyújtás elmulasztása, a
gyilkosság, öngyilkosság, az abortusz és az eutanázia.
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Az élet értéke!
Felelősek vagyunk önmagunkért és egymásért!
Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék,
hanem a tiéd. (Lk 22,42)
A saját élete felől sem dönthet
senki. Életünk célját Isten szabta meg.
Nincs az életnek olyan tragédiája, mely
bárkit is feljogosítana arra, hogy saját
életét kioltsa. Isten tervében nagy értéke
van az emberileg értelmetlennek látszó
reménytelen szenvedésnek is. Kérhetjük
Istent,
hogy
szabadítson
meg
szenvedéseinktől, de csak úgy, ahogyan
Jézus imádkozott az Olajfák hegyén.
Az élet védelmét kell szolgálnunk gondolkodás és életmódunkkal. Ezt tesszük,
ha megtartjuk a közlekedési szabályokat és az egészségügyi előírásokat. Ilyenek: –
megfelelő ruházkodás és rendszeres tisztálkodás; – mértéktartás az étkezésben és
a szórakozásban; – mértékletesség a szeszes italok és a dohányzás terén; – ha
tartózkodunk a kábítószerektől, nem idegeskedünk, és nem idegesítünk másokat…
Életünket csak súlyos okból szabad kockáztatni vagy feláldozni.

Az ártatlanok védelmére a felebaráti szeretet kötelez minket.

Felelősek vagyunk önmagunk és egymás örök életéért!
Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye
keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem
elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi
is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? (Mt 16,24-26)
Isten, a mi Atyánk, minden embert üdvözíteni akar. Az Ő akaratát teljesítjük
mindazzal, amit önmagunk és mások üdvösségéért teszünk.
A lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök közé tartozik a harag és gyűlölködés,
mások bűnre tanítása és csábítása, a vallásos nevelés és önnevelés elhanyagolása, a
bűnre vezető alkalom keresése, a lelkiismereti szabadság megsértése, és a botrány
okozása.
Az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök: gazdasági kizsákmányolás,
fegyverkezési hajsza, háború, terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, gyermek- és
leánykereskedelem, abortusz és eutanázia.

Az Emberfia azért jött, hogy örök életünk legyen!
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Ellenségeinket is szeretjük
A béke alapja a megbocsátás
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek,
amint a világ adja. (Jn 14,27)
Ahhoz, hogy mindenki emberhez méltó körülmények közt élhessen, békére van
szükségünk. Igazságosság nélkül pedig nincs béke. A békét nem lehet
megvalósítani sem a háborúk, sem a fegyverkezés és az erők egyensúlya, sem a
kölcsönös félelem által. Jézus követőinek új békére vezető utat mutatott: a szeretet
és a megbocsátás útját.
Rosszért rosszat senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember
szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. (Róm 12,17-18)
A megbocsátás természetesen nem azonos a rossz utólagos jóváhagyásával,
nem jelenti az okozott károk jóvátételének elengedését, hanem azt jelenti, hogy a
rosszat nem viszonozzuk rosszal.
Légy jóindulatú
Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt
mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így
lesztek fiai Mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad
igazaknak is, bűnösöknek is. (Mt 5,38-48)
Jézus megtiltotta a haragot, a gyalázkodó és sértegető beszédet és a
pörösködést is, mert a harag megszünteti a szeretetet, és ebből származik a
gyűlölet és minden gyilkosság.
Aki gyűlöli testvérét, gyilkos: márpedig tudjátok, hogy egy gyilkosnak sem maradandó
birtoka az örök élet. (1Jn 3,15)
Aki haragot tart, mert nem akar megbocsátani az ellene vétőnek, az saját
haragjának rabja marad mindaddig, amíg nem tud megbocsátani.
Azért kell ellenségeinket is szeretnünk, mert ezt az Úr Jézus kifejezetten tanította,
és példát adott rá.
Égbekiáltó bűnök pl.: a népek sanyargatása; a szándékos gyilkosság; a
természetellenes paráználkodás; a szegények, árvák és özvegyek sanyargatása; a
kizsákmányolás, a munkások jogos bérének igazságtalan visszatartása.
Az igazságtalan támadót ártalmatlanná lehet tenni, ezért az önvédelem jogos.

Ha megbántottak, Jézusra gondolok,
aki a kereszten is ellenségeiért imádkozott:
Atyám, bocsáss meg nekik!
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21. Dolgozz örömmel és becsületesen!

A munka célja és öröme
Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: Töltsétek be a földet és vonjátok
uralmatok alá. (Ter 1,28)
A teremtő Isten elgondolása, hogy az ember dolgozzék. (Ter 1,26-2,1) Munkája
által az ember úrrá lesz a földön, céljai szolgálatába állítja az egész világot, és
közben kibontakoztatja képességeit.
Az eredményes, jól végzett munka nemcsak megélhetésünket szolgálja, hanem
részévé tesz az alkotás örömének azáltal, hogy Istentő kapott képességeinkkel részt
vehetünk a világ felfedezésében és meghódításában, hogy a világot Isten akarata szerint,
mint az Ő munkatársai tovább építsük és szépítsük. A munkánk által megszerzett javakkal
embertársaink javát is szolgálhatjuk, segítve és megkönnyítve mindennapi életüket.

A munka terhe
A föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed
minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. Arcod verítékével eszed
kenyeredet, (Ter 3,17-19)
Tapasztaljuk azonban azt is, hogy a munka nemcsak természetes fáradsággal
jár, hanem sokszor szenvedést és kínzó gyötrelmet jelent, nehezünkre esik. Ezt
csak tetézi, ha a munkánk eredménytelen, vagy ha azt látjuk, hogy mások semmibe
veszik munkánk eredményét, azt tönkre teszik, vagy önző céljaik szolgálatára
használják, kizsákmányolva dolgozó embertársainkat. Mindez a munkával járó
gyötrelem és szenvedés az ember önzésének, bűnének a következménye.
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Isten ránk bízta a világot
Meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Megparancsoljuk,
figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk
kenyerét egyék. Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. (2Tessz 3,6-13)
A teremtett világ iránti kötelességünk, hogy gondozzuk környezetünket, szeressük a
természetet, védjük a növény- és állatvilágot.

Feladatunk, hogy uralmunk alá hajtsuk a világot, azt Isten akarata szerint építsük és
szépítsük, hogy munkánkkal szolgáljuk családunk megélhetését és embertársaink
javát.

Isten 7. parancsa: Ne lopj!
Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával,
hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is. (Ef 4,28)
Minden ember köteles a legjobb képességei szerint dolgozni, mert a teremtő Istentől
erre meghívást kapott. A munkanélküli, aki önhibáján kívül nem dolgozik, nem vétkezik, és
igényt tarthat a társadalom szolidaritására. A munkaadó kötelessége a munkás és családja
megélhetéséhez tisztességes bért, emberséges munkakörülményeket és szociális ellátást
biztosítani.

Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes
munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben.
Isten hetedik parancsolata ellen vétkezik, aki nem dolgozik becsületesen, aki
megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, aki nem gondoskodik a rábízottakról és aki
nem fizeti meg az adót.
Megkárosítja felebarátját az az ember, aki lop, rabol, csal, vagy kárt okoz. Vétkezik, aki
másokat kizsákmányol, nem fizeti meg az elvégzett munka jogos bérét, hogy mások
munkájából minél több haszna legyen. Vétkeznek azok is, akik saját magukat hajszolják
látástól vakulásig tartó munkára, még vasárnap sem pihennek, hogy minél többet
szerezzenek.

Az ajándékozó szeretet
Egymásért dolgozunk
Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és támaszára lenni a
gyengéknek, Urunk Jézus szavaira emlékezve: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.
(ApCsel 20,33-35)
Az anyagi javakat Isten akarata szerint a jóra kell felhasználnunk, megosztva javainkat
rászoruló embertársainkkal. Jézus tanítása nem fordítja el az embert a világ építésétől. Nem
engedi, hogy közömbösek legyünk embertársaink java iránt. Ellenkezőleg. Kötelességünkké
teszi, hogy ezen munkálkodjunk. (Mt 25,31-46) Tehát nem elégedhetünk meg egyéni
ügyeink intézésével, hanem tehetségünk és képességeink szerint ki kell vennünk részünket
a közösségi feladatok végzéséből.
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Isten 10. parancsa: Mások tulajdonát ne kívánd!
A gazdagság veszélyei
Őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az
ember élete. – Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben
gazdagodnék. (Lk 12,4-21)
Akik az anyagi javak megszerzésében, felhalmozásában és birtoklásában
keresik boldogságukat, mindig elégedetlenek lesznek, és soha nem lehetnek igazán
boldogok!
A gazdagság veszélye, hogy keményszívűvé, önzővé és harácsolóvá tehet. A
gazdag ember könnyen megfeledkezik az örökkévalóságról, és alkalmatlanná válik
a keresztény tanúságtételre. A gazdag ember csak akkor üdvözülhet, ha le tud
mondani a földi gazdagságról (Lk 18,8-27) és javait örökké tartó kincsekre váltja át.
(Lk 12,31-34)
Isten tizedik parancsolata arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük mások anyagi és
szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek.

Ahol a kincsed, ott a szíved!

Az igazi kincseket keressük!
Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a
földön, ahol moly rágja és rozsda marja,
s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! A
mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem
rágja moly és nem marja rozsda, s ahol
nem törnek be és nem lopják el a
tolvajok! Ahol a kincsed, ott a szíved is.
(Mt 6,19-21)

Jézus boldognak nevezte a szegényeket. (Mt 5,3) Nem azért, mintha maga a
szegénység tenne boldoggá, hanem mert a Jézust követő új élet, az önzetlen
szeretet tesz boldoggá. Ennek pedig feltétele az anyagi javaktól való függetlenség.
Az a fajta gondolkodás, hogy örömmel adjuk nemes és jó célra azt, amink van.
Akiből ez hiányzik, ha gazdag, akkor önző és keményszívű; ha pedig szegény,
akkor irigy gyűlölködő.
A gazdag ember akkor juthat el az örök életre, ha Jézus tanítása szerint él
vagyonával, azt mindig jóra használja!
Aki a Gondviselésre hagyatkozva Jézus tanítása szerint él,
az ha szegény is, mégis mindig boldog!
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22. Élet az igazságban

A becsület és jó hírnév
Ne tégy hamis vallomást! Ne kövesd a többséget a gonoszságban, és a perben ne
csatlakozzál a többség vallomásához, úgyhogy eltérsz az igazságtól. A perben se
légy részrehajló, ne csavard el a szegény ember igazát. Az igazságtalan pertől
tartsd magad távol! Megvesztegető ajándékot ne fogadj el! (Kiv 23,1-8)
Az élet értékét tekintve minden ember egyenlő, cselekedeteink értékét tekintve
azonban már nincs ilyen egyenlőség. Akkor vagyunk igazán értékes emberek, ha
kötelességeink teljesítésével és a szeretet gyakorlásával kibontakoztatjuk egyéni
értékeinket. Becsületünk egyedül tőlünk függ: Emberi becsületünknek alapja erkölcsi
értékünk.
Felebarátja becsületében tesz kárt az az ember, aki csúfol, megszól, rágalmaz,
gyaláz, vagy ok nélkül gyanúsít másokat. A megszólás valós, a rágalom valótlan
rosszat állít másról.
A becsületes ember szavában és a munkájában meg lehet bízni. A jó hírnévre, hogy
becsületes embernek ismerjenek és tartsanak minket, minden becsületes embernek
joga van, még akkor is, ha hibázott.
Ha Krisztus nevéért ócsárolnak, boldogok vagytok. (1Pét 4,14)
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Isten 8. parancsa: Ne hazudj, és
mások becsületében kárt ne tégy!
Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. (Kiv 20,16)
Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk, védjük
felebarátaink becsületét, hogy mindenkiről tisztelettel, szeretettel és az igazságnak
megfelelően beszéljünk.
Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki hazudik, vagy felebarátja
becsületében kárt tesz. Az köteles kártérítésre, aki másnak életében, anyagi javaiban vagy
becsületében kárt tett.

Légy igazmondó, őszinte és megbízható!

A fegyelmezett beszéd
Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is
megfékezni. Parányi testrész a nyelv, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Vele
áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten
hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim,
ennek nem volna szabad így lennie! Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból
édes víz is fakad meg keserű is? Testvéreim, teremhet fügefán olajbogyó vagy szőlőn
füge? Nem törhet elő sós forrásból édes víz. (Jak 3,2-12)
A becsületes ember meggondoltan beszél, mindig igazat mond, de nem árulja el az
igazságot, ha valaki vissza akar élni vele, a rá bízott titkot megőrzi. Bizalom nélkül
elképzelhetetlen lenne az ember élete.
Aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse felebarátját, akinek pedig joga van az
igazsághoz, hazugsággal az vétkezik.

A tájékoztatás igazsága
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa. (Mt 5,10)
Az emberre mindig jellemző volt a kíváncsiság. Szeretnénk minél többet megtudni a
világról, annak eseményeiről. Ez a kíváncsiság vezeti a nemcsak a kutató tudósokat, hanem
a hírközlő eszközöket használó embereket is.
A mai világban egyre nagyobb jelentősége van az információknak, a különböző
híreknek és értesüléseknek. A régi világban is voltak hírvivők. A mai hírvivők a különböző
hírközlő eszközök, amelyek egyre fontosabb szerepet töltenek be a világban, mindennapi
életünkben.

A hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy hitelesen tájékoztassanak, az
emberi méltóság tiszteletben tartásával.
Szavainkat mindig az igazság és a szeretet vezesse!
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Szeresd embertársadat!
A 3. témakör áttekintése
Azért kell minden ember szeretnünk, mert minden ember Isten képmása, akit
üdvözíteni akar.
Akkor szeretjük magunkat, ha mindent megteszünk üdvösségünkért. Akkor szeretjük
felebarátunkat úgy, mint magunkat, ha önzetlenül megteszünk mindent, ami üdvösségére
szolgál. Azért kell ellenségeinket is szeretnünk, mert ezt az Úr Jézus kifejezetten tanította,
és példát adott rá.

Isten terve szerint a hatalom és a tekintély célja az egyén és a közösség szolgálata.
A politikai hatalmat az erkölcsi törvények szerint kell gyakorolni az emberek javára.
A keresztény embernek kötelessége részt venni a közösség szolgálatában, a politikai
és közéletben. A keresztény politikus hivatása az, hogy az evangélium szellemében építse
a társadalom életét.

Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük,
szeressük, nekik engedelmeskedjünk, felnőttként pedig gondoskodjunk róluk.
A szülők és elöljárók kötelessége, hogy gondoskodjanak a rájuk bízottak testi-lelki
javáról. Nem szabad engedelmeskednünk azoknak, akik olyasmit kívánnak tőlünk, ami Isten
akaratával ellenkezik.

Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és
védelmére kötelez minket.
Az emberi élet értéke és az örök életre való meghívása megkívánja, hogy vigyázzunk a
magunk és mások testi és lelki életére és egészségére. Ezért elítélünk mindent, ami az élet
és a lélek ellen irányul.

Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes
munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben, és helyesen használjuk fel.
Feladatunk, hogy Isten akarata szerint uralmunk alá hajtsuk a világot, hogy munkánkkal
szolgáljuk családunk megélhetését és embertársaink javát.

Isten tizedik parancsolata arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük mások anyagi és
szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek.
Az anyagi javakat Isten akarata szerint a jóra kell felhasználnunk, megosztva javainkat
rászoruló embertársainkkal.

Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk, védjük
felebarátaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.
Az a becsületes ember, akinek a szavában és a munkájában meg lehet bízni. A jó
hírnévre, hogy becsületes embernek ismerjenek és tartsanak minket, minden becsületes
embernek joga van, még akkor is, ha hibázott.

A hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy hitelesen tájékoztassanak, az
emberi méltóság tiszteletben tartásával.
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Tudnivalók a keresztény házasságról
A házasság szentségében Isten erőt ad, hogy a házastársak egymást szeressék,
gyermekeiket Isten akarata szerint neveljék.
A házasság kettős célja: a szeretetközösség, az egymás iránti önzetlen szeretet
kibontakozása, és gyermekek vállalása és felnevelése. A házasságkötés „tárgya”:
önmagunk kölcsönös, teljes, személyes önátadása. Ennek az önátadásnak a része a teljes
testi, szellemi és lelki, vagyon, élet és sorsközösség.
A szeretet sorrendje a családban: – 1. a házastárs; – 2. a házastársammal együtt
szeretem gyermekeimet (és azok leendő házastársát); – 3. együtt szeretjük szüleinket; – 4.
testvéreink, sógoraink, és gyermekeik…

A házasság lényeges tulajdonságai: az egység, azaz a hűség; a felbonthatatlanság;
és nyitottság a gyermekáldás vállalására.
Az érvényes házasság feltételezi, hogy önként, szabad elhatározásból kötnek
házasságot. A keresztények Isten előtt érvényes házassága szentség.

A házastársak kötelességei: egymást mindenben segítsék, és önzetlenül szeressék
(vállalva a testi kapcsolatot is), és gyermekeknek életet adva őket Isten akarata
szerint szeretetben és fegyelemben neveljék.
A házastársi hűség megköveteli, hogy az egy férfi és egy nő – akik egymással
házasságot kötnek –, egymásnak teljesen átadják magukat, kizárva kapcsolatukból bármely
harmadik személyt. Ez a hűség – ami naponta megvalósítandó feladat is egyben –,
megkívánja a teljes emberi odaadást, mind testi, mind szellemi téren. Kell, hogy a
házastársak legyenek egymásnak a legjobb barátai, szellemi és beszélgető partnerei is.
A házasság felbonthatatlansága: – Az egy életre vállalt elkötelezett szeretet és az igazi
boldogság elválaszthatatlan egymástól. – A házassági problémák megoldása nem az
önzést megerősítő válás, hanem az őszinte jóra törekvés és megbocsátás, az egymásért
vállalt áldozat és egymás elfogadása.
A felbonthatatlanság alapjai: – A házasság „természete” a teljes személyes önátadás,
ez a feltétele a másikra való ráhagyatkozásomnak; – Az adott szó becsülete, másként
szóba sem állnának egymással; – Ez az alapja a gyermekáldást vállaló felelősségnek; – Ez
az érdeke gyermekeinknek.
Rendkívüli esetben az egyházi hatóságtól engedélyt lehet kérni a külön élésre, ami nem
jelenti a házasság felbontását vagy újabb házasságkötés engedélyezését, csak részbeni
felmentést ad a házastársi kötelességek teljesítése alól. A külön élő házastárs akkor járulhat
szentségekhez (és vállalhat keresztszülői és bérmaszülői tisztséget), ha önmegtartóztató
életet él.

Családomban keresztény módon élek.
A boldog házasság és család alapja nem az anyagi jólét, a magas életszínvonal,
hanem az elkötelezett, egymásért áldozatot vállaló önzetlen szeretet, a halálig vállalt és
megtartott hűség. Nem vágyaink kielégítése tesz boldoggá, hanem a házastársunkért és
gyermekeinkért vállalt áldozat.
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Ha azt akarod, hogy gyermekeidnek boldog otthona legyen, akkor olyan szeretetre és
áldozatkészségre van szükség, amely akár 3 vagy több gyermeket is mer vállalni, bízva
Isten kegyelmének segítségében. Sajnos egyre kevesebben ismerik ezt a boldogságot,
ezért nem tudják a legtöbben, hogy valójában mi hiányzik nekik az életükből.

A szerelem és a házasélet, Isten elgondolása szerint, a legszentebb emberi értékek
közé tartozik. Isten a házasságot, a család és a házastársak életét és boldogságát
parancsaival védi.
6. parancs: Ne paráználkodj! (Légy szemérmes!) – 9. parancs: Felebarátod házastársát
ne kívánd! (Légy hűséges!)

A tisztaság, a tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és
az arra való felkészülésben.
Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei megrontják az egyén, a
család és a nemzet életét; az értelmes embert az ösztön rabjává, a személyt az élvezet
cserélhető eszközévé teszik. – A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy
kicsapongó élvezete.

A házasság előtti önfegyelmem a jövendő házastársam iránti hűségem és
szeretetem bizonysága.
Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél,
vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. Másként megfogalmazva: az
követ el bűnt a hatodik parancsolat ellen, aki – magában vagy házastársán kívül mással
azért gondol, mond, néz, vagy tesz valamit, hogy saját magában vagy a másikban
felgerjessze a nemi ösztönt. – A szándékos önkielégítés, az egyneműek szexuális
kapcsolata, a házasságon kívüli szexuális kapcsolat és az élettársi együttélés mindig bűn.
Ezért bűn a szexuális ösztönt gerjesztő testi érintés, simogatás, ölelés, csók és csókolódzás
is. Mindig súlyos bűn a megfogant élet kioltása, az abortusz. A nem kívánt terhesség
megelőzésének eszköze nem a védekezés, hanem az önmegtartóztató élet.

A jó házasság alapvető feltétele – a tudatos önnevelésen kívül –, hogy jól válasszuk
meg leendő házastársunkat.
Aki nem lenne jó házastárs, azt ne engedjük közel férkőzni szívünkhöz. Elkötelezni
pedig csak akkor szabad magunkat, ha minden feltétel megvan ahhoz, hogy jó házasságot
kössünk.

Úgy készülünk a házasságra, hogy minél értékesebb, érintetlen ajándék legyünk
egymás számára.
Nem tehetek olyasmit, ami meggondolatlan házasságkötéshez vezethet. – A házasság
Isten akarata szerint szent, ezért Isten kegyelmének segítségével és önmagunk komoly
nevelésével el lehet jutni a házasságig tisztességes módon, bűn nélkül is, bár ez az
önfegyelem megszerzése – kényeztetés helyett – komoly erőfeszítést és sok áldozatot
kíván tőlünk.

Minden nap imádkozz jövendő házastársadért!
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BÉRMÁLÁSRA KÉSZÜLÜNK

Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam,
hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban
és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat,
s így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel
kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden
népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok
Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való
erőt.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket.
Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán
nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és
dicsőítették az Istent. (Lk 24,44-53)

A bérmálás az a szentség, amelyben
a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát,
erőt és küldetést kap, hogy
Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.
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23. A bérmálás szentsége

Jézus ígérete pünkösd napján teljesült
Amikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás
támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen
betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és
leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. (ApCsel 2,14)
Jézus ígérete, hogy elküldi a másik Közbenjárót, a Szentlelket, most teljesedett:
A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.
Jézus ígérete mindnyájunknak szól
Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s
egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. (ApCsel 1,8)
Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy Isten Országát terjesztve az örök
üdvösségre vezesse az embereket. Jézus azért ígérte meg és küldte el nem csak
apostolainak, hanem egész Egyházának a Szentlelket, hogy művét folytatva,
teljesíteni tudja ezt a rábízott küldetést. Egyházának mindnyájan tagjai vagyunk,
akik a keresztségben Isten gyermekei lettünk, ezért Egyházunk missziós
munkájában mindnyájunknak részt kell venni, mindnyájunknak szüksége van a
Szentlélek kegyelmére.
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A bérmálásban a Szentlélek kegyelmét kapjuk
A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt
szívünkbe az Isten szeretete. (Róm 5,5)
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek
ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a
világban. A bérmálásban megkapjuk a Szentlélek ajándékait, aki megvilágosítja
értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti el szívünket. Azért
bérmálkozunk, hogy a krisztusi élet teljessé váljék bennünk és megkapjuk a
Szentlelket a keresztény élethez, apostoli küldetésünk teljesítéséhez.

A Szentlélek élteti az Egyházat
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis,
hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa
kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei
vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak
társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is
dicsőüljünk. De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők
az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. (Róm 8,14-18)
A Szentlélek evangéliuma
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával
és a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.
Az Apostolok Cselekedeteinek könyvét olvasva ismerhetjük fel, hogyan
működött az Szentlélek az apostolok korában. A Szentlélek kegyelmének
legmegdöbbentőbb hatásai: A Szentlélek kegyelme által a félénk apostolok bátor
hitvallók lettek. Napok alatt több ezer ember tért meg és csatlakozott az apostolok
közösségéhez. (ApCsel 2,41. 2,47. 4,4. 6,1) Az Úr szava terjedt, úgyhogy a
tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen
hódoltak a hitnek. (ApCsel 6,7)
Ma is a Szentlélek élteti az Egyházat
A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen. A
Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a
pásztori szolgálatban.
Imádsággal, tanulással és önneveléssel
készülj a Szentlélek ajándékainak befogadására!
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24. Az elkötelezett keresztény

Az lehet Jézus tanítványa, aki megtér és megkeresztelkedik
Térjetek meg és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei
bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek szól,
meg azoknak, akiket meghívott a mi Urunk, Istenünk. (ApCsel 2,36-39)
A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre támadunk,
Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk. Azt lehet megkeresztelni, aki hisz
Jézus Krisztusban és megismert tanítása szerint akar élni: bűnbánatot tart, megtér, és
elkötelezi magát Jézusnak. Elkötelezett kereszténynek azt az embert tartjuk, akinek korának
megfelelő kialakult hívő világnézete, hit- és erkölcsi ismeretei vannak, és felelni tud a hitével
kapcsolatos kérdésekre. Élete megfelel Jézus tanításának, aki ismeri és vállalja az
Egyházban rá váró feladatokat, életállapotának megfelelő tanúságtevő életet él.

A bérmálási ígéret
Aki Krisztus követése mellett döntött, annak a bérmálási ígéretben meg kell
ígérnie, hogy keresztény életével Jézus Krisztus tanúja lesz.
Istenem, ígérem, hogy hitemet egész életemmel öntudatosan megvallom:

1) naponta imádkozok,
2) vasárnap misére járok, és gyakran áldozok,
3) fegyelmezetten élek, rendszeresen gyónok,
4) kötelességeimet becsülettel teljesítem,
5) embertársaimat jóindulattal szeretem,
6) családomban keresztény módon élek,
7) Egyházamnak hűséges és tevékeny tagja leszek.
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A hívő világnézet
Hitünk fő igazságai
Aki az Istenhez akar járulni, annak hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azt, aki
Őt keresi. (Zsid 11,6)
1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. – Isten igazságos, a jókat
megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre, a keresztény tanítása lényege
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne
hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és
földi életünk után hazavár az örök életre.
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy egész életünkkel szeressük Istent és
embertársainkat!
Mennyei Atyánk parancsai a főparancs és a tízparancs, az Ő atyai jó tanácsai,
amelyek a Mennyországba vezető utat mutatják nekünk.
Legyünk készek válaszolni
Mégha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Mindig álljatok készen
arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki kérdőre von titeket reménységtekről. De ezt
szerényen, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való tisztességes
életeteket becsmérlik, rágalmaikkal szégyent valljanak. (1Pét 3,14-16)
Amint egyre több ismeretet szerzünk az élet dolgaiban, ugyanúgy kell növekednie
hitünknek. Keresztény hitünket vallási ismereteink gyarapításával, elmélyítésével és
öntudatos életre váltásával kell fejlesztenünk. Élő hitünket úgy őrizhetjük meg a világban,
hogy minden nap teszünk valamit Jézusért, hogy őt egyre jobbam megismerjük és
szeressük. Ezért a hit fényében keresünk választ az életben felmerülő kérdésekre, örömmel
vállalunk érte minden áldozatot, hogy legyőzzük a rosszat és megerősödjünk a jóban,
együttműködve Isten kegyelmével.
Milyen kérdéseket szoktak feltenni nekünk hitünkkel kapcsolatban? Hol tudunk utánanézni ilyen kérdéseknek?
Interneten is van hiteles válasz?
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A keresztény értékrend
Amiért áldozatot vállalunk
Az embereknek különböző céljaik, terveik és elképzeléseik vannak, de senki sem képes
mindent elérni, amit szeretne. Sokszor azt sem könnyű eldöntenünk, hogy lehetőségeink
közül mit valósítsunk meg, ezért arra kényszerülünk, hogy értékeljünk és válasszunk, mit
tartunk fontosabbnak. A bölcs ember döntésének alapja nem a pillanatnyi érdeke, hanem
életének végső célja, amiért érdemes élni, akár egész életünket feláldozni. Emberi
döntéseink alapja végső soron az a világnézet, amelyet vagy tudatosan választottunk, vagy
csak minden megfontolás nélkül elfogadtunk. Ezt jelenti emberi méltóságunk, hogy
értelmünk és szabad akaratunk van, hogy életünk fontos kérdéseiben dönthetünk. Sajnos
kevés az igazán bölcs ember, mert igen sokan vannak, akiket félre lehet vezetni, akik
mások befolyása alatt állnak és meg sem fontolják, mit választanak. Sokan vannak olyanok
is, akiknek nincs kellő önuralmuk és önfegyelmük ahhoz, hogy a józan eszükre
hallgassanak.

Keresztény életünk alapja
Istentől kapott emberi méltóságunk, hogy nemcsak értelmünk és szabad akaratunk van,
hanem az Úr Jézus tanításából tudjuk, hogy Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret
minket, és mindnyájunkat meghívott az örök életre. Mindennapi életünk döntéseinek alapja
az az út, amelyet az Úr Jézus Isten törvényeit tanítva kijelölt a számunkra, amelyet ma
Egyháza által tanít nekünk. Az Ő szeretete és az örök élet ígérete teszi igazán értékessé
mindennapi, emberi életünket.

Jézus Egyháza mint anyánk tanít és vezet minket
1. Szenteljük meg az Úr feltámadásának napját: Minden vasárnap és a kötelező
ünnepeken szentmisén való részvétellel tiszteljük Istent; kerüljük az olyan tevékenységeket,
amelyek hátráltatják lelki és testi felüdülésünket, pl. fölösleges, vagy hivatásszerű munka,
szükségtelen bevásárlás stb.
2. Éljünk szentségi életet: gyakran áldozzunk és rendszeresen végezzünk
szentgyónást. - Minden évben legalább egyszer gyónjuk meg bűneinket, és az ünnepeken
járuljunk szentáldozáshoz.
3. Ismerkedjünk meg az Úr Jézus tanításával, és bérmálkozzunk meg, majd továbbra is
tanuljunk és mozdítsuk elő Krisztus ügyét.
4. Tartsuk be az Egyház házasságra vonatkozó előírásait: példával és szóval
részesítsük gyermekeinket katolikus oktatás-nevelésben; vegyük igénybe a katolikus
iskolákat és a plébánia vallásos programjait.
5. Erősítsük és támogassuk az Egyházunkat, szellemi és anyagi javainkkal, azt a
közösséget, amelyhez tartozunk: a plébániát és a plébánost; egyházmegyéjét és püspökét;
a Világegyházat és a Szentatyát.
6. Az Egyház által kijelölt napokon a hústól való megtartóztatással és böjtöléssel
vezekeljünk.
7. Tegyük magunkévá az Egyház missziós lelkületét és kapcsolódjunk bele apostoli
munkájába.
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Megtervezett keresztény élet
Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap, és
kövessen engem. – Aki nem hordozza keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet
tanítványom. Aki tornyot akar építeni közületek, nem ül le előbb, és nem számítja ki a
költségeket, hogy van-e amiből elkészítse? (Lk 9,23. – 14.27-28)
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült, és elkötelezi magát a keresztény
életre. A mindennapi életben természetesnek tartjuk, hogy megtervezzük fontosabb
dolgainkat. Az Úr Jézus arra figyelmeztet minket, hogy aki őt követni akarja, annak ezt
tudatosan meg kell terveznie. Nem múlhat a véletlenen, hogyan alakul az életem, Istennel
és az emberekkel való kapcsolatom. Ezért, aki bérmálkozni akar, annak végig kell
gondolnia, mit tart fontosnak életében:
– megtervezett lelkiélet: napi ima, heti szentmise és szentáldozás, rendszeres gyónás, vallási
önművelés, keresztény közösséghez tartozás;
– hogyan akarok élni: érdeklődési köröm, továbbtanulás, (diploma vagy mester-szakember), mi
szeretnék lenni, komolyan veszem-e a tanulást;
– mivel, kikkel töltöm a szabadidőmet, mi a véleményem a szórakozásról, az élvezeti cikkekről: kávé,
alkohol, drog – fontosnak tartom-e a megelőzést;

Nem a bérmálkozás előtt, de előbb-utóbb mindenkinek választania kell, melyik úton
akarja követni az Úr hívó szavát:
– Istennek szentelt, teljes életre elkötelezett élet-utak, akik erre Istentől hivatást kaptak: – papi
hivatás; – szerzetesi, illetve szerzetesnői szolgálat.
– Istennek szentelt élet, szentségi házasságban, keresztény családban. Ha ezt választom, nem
mindegy, ki lesz a jövendőbelim, én mit nyújtok, mit várok, és az sem mindegy kik a barátaim és
kikkel haverkodok.

Miért hiszek Istenben,
miért vagyok keresztény és katolikus?
Isten létét józan ésszel is beláthatjuk, mégsem azért hiszek Istenben, mert hinni
ésszerű és érdemes, hanem azért, mert Jézus Krisztus által megtapasztaltam Isten
jóságát, irgalmas szeretetét. Hiszek Jézus Krisztusban, mert találkoztam vele, aki
egész életével, kereszthalálával és feltámadásával igazolta istenségét, és
meggyőzött, hogy szeret minket.
Az Úr Jézus mennybemenetele előtt megígérte, hogy velünk marad. Ezért
alapította az Egyházat, rábízva követőit apostolaira és utódaikra, akiknek papi
hatalmat adott, hogy az Ő művét folytatva, minket az örök életre elvezessenek.
Nekik mondta: „Nélkülem semmit sem tehettek… Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket.” (Jn15,5.16)
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.
A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg.
Boldog vagyok, mert tudom, hogy Jézust követve jó úton járok,
és általa eljutok a boldog örök életre.
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25. Krisztus követése

Keresztény nagykorúság
Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten
dicsőségére. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van
javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője
vagyok. (1Kor 10,31-11,1)
A mindennapi életben azt tartjuk felnőttnek, aki tudja, hogy mit miért tesz, aki
gondoskodik magáról és övéiről, aki tud felelősséget vállalni. Elkötelezett, felnőtt
kereszténynek az tekinthető, aki – kellőképp ismeri Jézus tanítását és azt életté
váltja: – felelni tud a hitével kapcsolatban feltett kérdésekre; – élete megfelel a
keresztény élet követelményeinek; – felelősséget vállal a rábízottakért; – és részt
vállal a közösség feladataiból.
A Szentlélek kegyelme által az apostolok Jézus feltámadásának bátor tanúi és vértanúi
lettek, akinek örömhírét a Szentlélektől vezetve hirdették, és akik hittek és
megkeresztelkedtek, önként csatlakoztak az apostolokhoz.

A Szentlélek kegyelme minket is képes átalakítani és elvezetni a keresztény
nagykorúságra, ha együttműködünk kegyelmével. A Szentlélek kegyelme azonban
nem pótolja, hanem feltételezi, hogy természetes adottságaink szerint megtesszük,
ami tőlünk telik, amit a bérmálási ígéretben megfogadtunk.
Akkor leszünk majd valóban felnőtt, nagykorú keresztények, ha érett, felnőtt
korunkban is Jézus tanítása szerint élünk.
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A tudatos önnevelés
Mindennapi tapasztalatunk, amiről Pál apostol írt:
Magam sem értem mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék, (a jót), hanem,
amit gyűlölök, (a rosszat). Tudom ugyanis, hogy akarni ugyan kész volnék, de arra,
hogy a jót meg is tegyem, nem vagyok képes. Hisz nem azt teszem, amit szeretnék, a
jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. Így tehát erre törvényt találok: Bár a jót
szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. A belső ember szerint örömömet találom
Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok tagjaimban: ez küzd értelmem
törvénye ellen. Ki szabadít meg? Jézus Krisztus, a mi Urunk. (l. Róm 7,15-25)
Nem elég tudni mi a jó, azt meg is kell tenni!
Bűnre csábíthat minket rosszra hajló természetünk, a bűnös környezet, amelyben
élünk, és maga a gonoszlélek is, aki csábító gondolatokat próbál eszünkbe juttatni. A
gonoszlélek mindig hazugsággal csábít, hogy megingassa bizalmunkat Mennyei Atyánk
irántunk való szeretetében, mintha mi jobban tudnánk, mi jó nekünk.

Csak akkor tudjuk legyőzni a kísértést, ha tudatosan neveljük és fegyelmezzük
magunkat, hogy urai legyünk érzelmeinknek és gondolatainak is, ha Isten segítségét
kérjük és együttműködünk kegyelmével. A testi önfegyelmezésnek is azt kell
szolgálnia, hogy testünk mindig alkalmas és készséges eszköze legyen lelkünk
üdvösségének.
Fontos, hogy okuljunk hibáinkból, és kerüljük a bűnre vezető alkalmakat. Ilyen bűnre
vezető alkalom lehet egy rossz barát, Istennel nem törődő baráti társaság, önuralmunkat
gyengítő szórakozás.
Sok ember van, aki azt hiszi magáról, hogy ő hibátlan, és ha valami baj van, akkor
annak mindig más az oka. Tévedhetetlennek tartja magát, hiszen ő tudja és ő határozhatja
meg, hogy mi jó és mi rossz, mintha nem lennének Istennek olyan törvényei, amelyekhez
igazodnia kell.

A lelkiismeret iránytű, Isten törvényei szerint mutatja az utat
A lelkiismeret az emberben szóló benső hang, amely vádol vagy megdicsér, aszerint,
hogy jót vagy rosszat teszünk, illetve szándékozunk tenni. Tetteink után pedig ugyanez a
belső hang ítél meg bennünket: ha jót tettünk, megnyugtat, de ha vétkeztünk, nyugtalanná
tesz, míg meg nem bántuk és jóvá nem tettük bűnünket.

A legtöbb ember ha valamihez kedve van, akkor azt megteszi, ha nincs hozzá
kedve, akkor nem teszi. Ám ha valaki mégis rákérdez, akkor szépen és okosan
megmagyarázza, miért tette vagy nem tette, de arról nem szól, hogy azért, mert így
tartotta kedve. Ezért az önnevelés azt jelenti, hogy kedvet csinálok magamnak a
jóhoz, és elveszem a kedvem a rossztól. Azért tudunk szeretetből komoly áldozatot,
nehéz feladatot elvállalni, mert józan eszünkkel belátjuk, hogy így kell tennünk, és
ez végül nekünk jó.
A helyes lelkiismeretet úgy alakítjuk ki magunkban, ha készségesen hallgatunk az
Isten szavára, amit az Egyház tanít.
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Életszabályok
(Tanácsok és bölcs mondások
a felebaráti szeretet alkalmazására a mindennap életben)
Senkit sem szidtak még jóvá! De ha észreveszed, elismered és megköszönöd apró figyelmességét
vagy jóra törekvését, akkor jóvá tudod dícsérni.
A másik ember alaptermészetét megváltoztatni úgysem tudod, tehát el kell fogadni olyannak,
amilyen! Vedd észre, és dicsérd meg a másikban a jót, így tudod a jóra segíteni!
Ne kívánj többet a másiktól, mint amire valóban (lélektanilag – fizikailag) képes! Adott helyzetben ne
ideális, hanem reális megoldást keress!
Az egyenlőség (testvérek, társak stb.) nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanannyit kell nyújtaniuk,
vállalniuk mint a másiknak, hanem azt, hogy mindegyik mindent megtesz, ami tőle telik!
Adott helyzetben így is, úgy is el kell végeznem a feladatomat, ami a másiktól rám maradt. Ha pedig
már el kell végeznem, ne tegyem saját magam számára pokollá azzal, hogy duzzogok,
méltatlankodom, és a másikat hibáztatom, hanem tegyem azt jó szívvel és vidáman!
Ne meggyőzni, hanem megnyerni akard társadat!
Terveidet, elgondolásaidat ne erőltesd rá a másikra, hanem inkább tedd számára is kívánatossá!
Jaj annak, akinek a szeretettel szemben igaza van, aki a maga igazára hivatkozik akkor, amikor
szeretetből áldozatot kellene vállalnia!
Úgy akard a jót a másiknak, hogy azt jónak tartsa ő is, amit neki akarsz! Légy mindig szolgálatkész,
de ne légy soha szolgalelkű!
Amit felebarátod jó szívvel ad, azt ne utasítsd vissza! Tanulj meg elfogadni!
Légy optimista szemléletű, lásd meg mindenben a jót, azt lehetőséged szerint segítsd elő, és ne
keseregj a rossz miatt!
Legyen türelmed meghallgatni a másikat! Örökös panaszkodással ne tedd magad elviselhetetlenné!
Panaszkodás helyett örülj a jónak!
Veszekedésre békülés legyen a válaszod, sose provokáld a másikat! Törekedj békességben élni
másokkal!
Sose idézzétek eszetekbe a már megbocsátott bántalmakat, ne emlegessétek a már feledésbe ment
kárt és sérelmet!
Úgy beszélj a másikról, ahogy szeretnéd, hogy rólad beszéljenek! Úgy beszélj a másik háta mögött,
mintha ő is ott lenne! (Úgyis visszamondják.)
Legtöbbször figyelmetlenségünkkel bántjuk meg egymást. Ne vedd zokon, ha jó szándékkal
figyelmeztetnek, és tanulj figyelmetlenségedből!
Ne hidd magadról, hogy hibátlan vagy., hogy ha valami baj van, akkor mindig más a hibás.
Te is tévedhetsz, még akkor is, ha úgy gondolod, hogy neked van igazad. A maga szempontjából
neki is igaza lehet, ezért fontold meg az érveit, és kérdezz rá, hogy megtudd, ő miért gondolja
másként a dolgokat.
Szent Pál apostolnak szinte minden levelében találunk gyakorlati tanácsokat, hogyan kell élni a
keresztényeknek. Ilyenek: Róm 12,9-21. – Kol 3,1-24. – 1Tessz 4,1-11. Olvassuk el és beszéljük meg, mit
tanácsol nekünk az apostol.

Az aranyszabály
„Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” (Mt
7,12) „Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd.” (Tób 4,51)
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Szerepem és helyem az Egyházban
Az egyetemes papság
Akihez járultatok, az élő kőhöz, amelyet Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok
is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki
áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. (1Pt 2,4-5)
Az apostol élő kövekből épült lelki háznak mondja az Egyházat. Alapköve maga
Krisztus, az élő kövek a keresztények. Kinek-kinek a maga helyére kell beépülnie, hogy
részt vegyen Krisztus papi tevékenységében: az Atya megdicsőítésében és az emberek
megszentelésében. Ezt a részvételt Krisztus papságában, nevezzük általános vagy
egyetemes papságnak. Ebben a tágabb értelemben pap minden keresztény.

A világi hívek
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott
nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott
benneteket csodálatos világosságára. (1Pt 2,9)
A keresztény életszentség Krisztus követése a szeretetben. Keresztény
hitünkből az következik, hogy nemcsak elfogadjuk Isten üzenetét, hanem akaratát is
teljesítjük. Isten mindnyájunkat meghív az életszentségre, amely minden
élethivatásban megvalósítható.
Krisztus követése, a Szentlélek kegyelmével való együttműködés azt kívánja
tőlünk, hogy életünkkel legyünk örömhírének hirdetői a világban. Mindennapi életünk
példájával, örömteli, hívő életünkkel kell bemutatni, hogy mindig, mindenhol és
mindenkinek lehetősége van arra, hogy Jézus tanítása szerint éljen, de soha nem –
olykor igen súlyos – áldozatok nélkül. Ez a tanúságtevő keresztény élet nem egyegy jó cselekedet, hanem ez a keresztény ember „természete”, mint akiknek Isten
akaratának teljesítése a „vérében van”.
Milyen feladatok vannak egy-egy plébániai közösségben?
Milyen feladatai vannak egy keresztény családnak?
Hogyan szolgálhatja a keresztény tanúságtételt a közéletben egy keresztény ember, egy „főállású” politikus?
Hogyan szolgálja a keresztény tanúságtételt az Egyház kulturális és karitatív tevékenysége?

A világi hívek küldetése az, hogy együttműködve lelkipásztoraikkal építsék Krisztus
testét, mindenki a maga élethivatásának megfelelően.
Tudom, kinek hiszek!
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26. A Szentlélek ajándékai

A bérmálás szentségei kegyelme
Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség
lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. (Iz 11,2-3)
A Szentlélek a bérmálásban ajándékait adja, hogy a krisztusi élet teljessé váljék
bennünk. Arra rendel, hogy Jézus apostolai, tanúi legyünk az emberek között, hogy
elkötelezett keresztények legyünk.
Mit tesz bennünk a Szentlélek ajándékai által?
Bölcsesség. – Megtanít arra, hogy Isten a legnagyobb jó, az igazi boldogság forrása.
Értelem. – Megtanít hitünk igazságainak helyes megismerésére.
Tanács. – Megtanít, hogyan kell Istennek tetsző módon élnünk, mit kell tennünk nehéz helyzetekben.
Erősség. – Megerősít, hogy hitünkért mindent megtegyünk, mindent elviseljünk.
Tudomány. – Megtanít arra, hogy megismerjük Istent a látható világból.
Jámborság. – Megerősít, hogy örömünket leljük az Istennek tetsző életben.
Úrfélelme. – Megerősít, hogy Isten jelenlétének tudatában éljünk, kerüljük a bűnt, és megtegyük a jót.

A bérmálás szentsége: megerősít hitünkben, megerősíti bennünk a kegyelmi életet
és részesít a Szentlélek ajándékaiban.
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Ki bérmálkozhat?
Azt lehet felkészíteni a bérmálásra, akinek élő hite van, kész a Szentlélek
kegyelmének befogadására és a vele való együttműködésre, a megtérésre és az
életre-szóló elkötelezettség vállalására.
A bérmálkozás feltétele az is, hogy a fiatal kész legyen - korának megfelelő
szinten - elsajátítani azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyekre
szüksége van ahhoz, hogy életének következő szakaszában egyre jobban
megerősödjön a hitben, Jézus szeretetében, hogy majd felnőtté válva megérjen a
felnőtt, életre-szólóan elkötelezett keresztény életre.
A bérmálási felkészüléshez tartozik, hogy a bérmálkozó a szentség
kiszolgáltatása előtt elvégzi szentgyónását. Ebben a bérmálás előtti
szentgyónásban, miután elmondtuk, hogy mikor gyóntunk utoljára, azt is meg kell
említenünk, hogy most fogunk bérmálkozni!
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült, és elkötelezi magát a
keresztény életre.
Imádság önmagunk felajánlására
Fogadd el Uram egész szabadságomat. Fogadd emlékező-tehetségemet,
értelmemet és egész akaratomat. Amim van, és amivel rendelkezem, mind te adtad
nekem. Mindezt visszaadom neked, egészen és mindenestül átadom szent
akaratodnak, hogy rendelkezzél vele. Csak a hozzád való szeretetet és kegyelmet
add nekem, és nem kívánok többé semmi egyebet.
Ki lehet bérmaszülő?
A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és
példájával segítse. Ezért az lehet bérmaszülő, aki nem csak elsőáldozó és
bérmálkozó volt, hanem maga is élő hitű keresztény.
(Nem lehet bérmaszülő, aki egyházi házasság nélkül él együtt valakivel.)

Ha a rokonságban vagy jó ismerőseink közt nincs olyan, akit bérmaszülőnek
választhatnánk, akkor bérmaszülő nélkül is lehet bérmálkozni.
A bérmálásra készülve milyen nevet válasszunk, kit válasszunk védőszentünknek?
A szokásos bérmálási ajándék adásának eredeti célja, hogy a Szentlélek ajándékainak elnyerésére
emlékeztessen minket. Ezt ma is meg lehet valósítani?

Azért bérmálkozzunk,
hogy elnyerjük a Szentlélek ajándékait!
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A bérmálás szertartása
A bérmálás és a keresztség
Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogadta az
Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak
értük, hogy megkapják a Szentlelket. Mert még egyikükre sem szállt le, csak meg
voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a
Szentlelket. (ApCsel 8,14-17)
A megkeresztelt hívekre az apostolok imájukkal és kézrátételükkel hívták le a
Szentlelket, hogy Jézus tanításának megtartásához és hirdetéséhez erőt kapjanak
Tőle. Azóta is a bérmálás szentségében hívjuk le a Szentlelket a megkereszteltekre.
A keresztség és a bérmálás szoros kapcsolatban van egymással. A keresztségben
Isten a kegyelmi életre hív, a bérmálásban viszont már küld, hogy erről az életről tanúságot
tegyünk. Így a bérmálás teszi bennünk teljessé azt a krisztusi életet, amit a keresztség
kegyelme már megadott.

A bérmálás
Általában a püspök bérmál, de külön megbízásából bármelyik felszentelt pap bérmálhat.

A bérmálás szentségét rendszerint szentmise közben szolgáltatják ki. Miután
ünnepélyesen megvalljuk hitünket, a szentség kiszolgáltatója a Szentlelket hívja, és
kiáradását kéri. Kezét a bérmálkozó fejére teszi, homlokát kereszt alakban megkeni
krizmával, és ezt mondja: „N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét.”
A szentelt olaj, a krizma, a Szentlélek kegyelmének gazdagságát és erejét jelképezi, a
kézfeltétel pedig Isten áldását, oltalmát.

Ha van bérmaszülő, akkor a szertartás közben kezét a bérmálkozó vállára teszi,
mintegy kezességet, felelősséget vállal érte. Ez egyben ígéret arra, hogy mint
idősebb testvér, bérma-gyermekét segíti a keresztény életben.
A bérmálás utáni kézfogás a közössége való befogadás kifejezője.
Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a
kenyértörésben és az imádságban. A hívek mind összetartottak. A kenyértörést
házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket.
Magasztalták az Istent, és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr pedig napról napra
növelte az üdvösségre rendeltek számát. (ApCsel 2,42-46)
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Bérmálásra készülünk
A 4. témakör áttekintése
Jézus ígérete, hogy elküldi a másik Közbenjárót, a Szentlelket most teljesedett: A
Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát,
erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A
bérmálásban megkapjuk a Szentlélek ajándékait, aki megvilágosítja értelmünket, megerősíti
akaratunkat, és örömmel tölti el szívünket.

A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.
Azért bérmálkozunk, hogy a krisztusi élet teljessé váljék bennünk és megkapjuk a
Szentlelket a keresztény élethez, apostoli küldetésünk teljesítéséhez.

Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült, és elkötelezi magát a
keresztény életre.
Aki Jézust követni akarja, annak ezt tudatosan meg kell terveznie! Aki Krisztus követése
mellett döntött, annak a bérmálási ígéretben meg kell ígérnie, hogy keresztény életével
Jézus Krisztus tanúja lesz.

Elkötelezett kereszténynek az tekinthető
aki – kellőképp ismeri Jézus tanítását és azt életté váltja: – felelni tud a hitével
kapcsolatban feltett kérdésekre; – élete megfelel a keresztény élet követelményeinek; –
felelősséget vállal a rábízottakért; – és részt vállal a közösség feladataiból.

A bérmálási ígéret:
Hitemet egész életemmel öntudatosan megvallom:
1) naponta imádkozom,
2) vasárnap misére járok, és gyakran áldozok,
3) fegyelmezetten élek, rendszeresen gyónok,
4) kötelességeimet becsülettel teljesítem,
5) embertársaimat jóindulattal szeretem,
6) családomban keresztény módon élek,
7) Egyházamnak hűséges és tevékeny tagja leszek.

Miért hiszek Istenben, miért vagyok katolikus keresztény?
Isten létét józan ésszel is beláthatjuk, mégsem azért hiszek Istenben, mert hinni
ésszerű és érdemes, hanem azért, mert Jézus Krisztus által megtapasztaltam Isten jóságát,
irgalmas szeretetét. Hiszek Jézus Krisztusban, mert találkoztam vele, aki egész életével,
kereszthalálával és feltámadásával igazolta istenségét, és meggyőzött, hogy szeret minket.
Azért vagyok katolikus, mert a teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban
található meg.

Boldog vagyok, mert tudom, hogy Jézust követve jó úton járok,
és általa eljutok a boldog örök életre.
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FÜGGELÉK
A legfontosabb imádságok és tudnivalók
A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és
mindörökké. Ámen.

Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És
Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a
mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a
bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké) Ámen.

Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.

A bűnbánat felindítása
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a
bűnt kerülöm.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok
között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent
anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
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Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, – és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy…
Íme az Úrnak szolgáló leánya, – legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy…
És az Ige testté lőn, – és miköztünk lakozék. Üdvözlégy…
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő
kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A szentolvasó (Rózsafüzér)
Az első három Üdvözlégyben:

1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
Az örvendetes olvasó titkai: (hétfőn és szombaton)

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
A világosság olvasó titkai: (csütörtökön)

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. aki meghirdette Isten országát.
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
A fájdalmas olvasó titkai: (kedden és pénteken)

1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.
A dicsőséges olvasó titkai: (vasárnap és szerdán)

1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
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Reggeli imádság

Esti imádság

Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon.
Ámen.

Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,
Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked.
Ámen.

Más reggeli imádság

Más esti imádság

Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.

Ó, édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám s őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Jézus keresztútjának állomásai
1. Jézust halálra ítélik
2. Jézus vállára veszi a keresztet
3. Jézus először esik el a kereszttel
4. Jézus édesanyjával találkozik
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
6. Veronika letörli Jézus arcát
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
10. Jézust megfosztják ruháitól
11. Jézust a keresztre szegezik
12. Jézus meghal a kereszten
13. Jézus testét leveszik a keresztről
14. Jézust sírba teszik
15. Jézus feltámad
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Hitünk fő igazságai
1. Egy Isten van.
Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett,
meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. –
Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és
földi életünk után hazavár az örök életre.

A nyolc boldogság (Mt 5,3-10)
Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa.
Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek: övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: majd kielégítik őket.
Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent.
Boldogok a békességesek: ők Isten fiai.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.

A főparancsolat (Mk 12,30-31)
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Jézus „új parancsa” (Jn 13,35)
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.

A tízparancsolat
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
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Az Egyház öt parancsolata
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

Az irgalmasság
testi cselekedetei:

lelki cselekedetei:

1. az éhezőknek ételt adni;
2. a szomjazóknak italt adni;
3. a szegényeket ruházni;
4. az utasoknak szállást adni;
5. a fogságban lévőket kiváltani;
6. a betegeket látogatni;
7. a holtakat eltemetni.

1. a bűnösöket meginteni;
2. a tudatlanokat tanítani;
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni;
4. a szomorúakat vigasztalni;
5. a bántalmakat békével tűrni;
6. az ellenünk vétőknek megbocsátani;
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Az elsőáldozók ígérete
Az elsőáldozók a keresztségi fogadalom megújítása után ígéretet tesznek,
hogy mindig hitünk tanítása szerint élnek:
Uram, Jézusom, elsőáldozásom napján megígérem neked, hogy:
– minden nap imádkozok,
– vasárnap misére járok, és gyakran áldozok,
– rendszeresen gyónok,
– mindig jó leszek, és másoknak sok örömet szerzek.
Kérlek, Uram, segíts,
– hogy mindig kedves gyermeke legyek a Mennyei Atyának,
– jó testvére embertársaimnak,
– és eljussak az örök életre. Ámen.
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Lelkitükörök fiatalok számára
I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem
1. A hit: Ismerem-e műveltségemnek megfelelően hitünk tanítását? Járok-e
rendszeresen hittanra? Utánanézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten
üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről? Vallásról? Olvasok-e rendszeresen hitéleti vagy
jellemnevelő könyveket?
2. Az imádság: Rendszeresen, szívesen és összeszedetten imádkozom-e? Részt
veszek-e közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni? Rendszeresen
olvasom-e a Szentírást?
3. A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Tevékeny-e részvételem?
Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust?
4. A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni
magamat, egészséges-e életmódom? Ellen állok-e a nikotin, az alkohol és a lágy drogok
csábításának? Tartok-e esténként lelkiismeret vizsgálatot? Megbánom-e naponta
bűneimet? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e
lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket
1. A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó
kapcsolatban vagyok-e velük? Tudok-e uralkodni igényeim felett?
2. A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e
megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek? Jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére,
becsületére, testi- lelki épségére, egészségére? Fegyelmezett vagyok-e a közlekedésben, a
járművezetésben? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni?
Példámmal, szavaimmal segítek-e másokat a jóban? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások
bajával?
3. Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat jövendő családomért? Nem éltem-e
vissza mások bizalmával? Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre
vezető alkalmat? Szoktam-e imádkozni jövendő házastársamért?
4. A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Beosztom-e az időmet?
Tudok-e uralkodni a tévé és a számítógép felett? Részt veszek-e a közösség életében?
Fejlesztem-e képességeimet? Vállalok-e társadalmi munkát? Igazságos vagyok-e?
Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Elkerülöm-e a könnyű pénzszerzési alkalmakat, a
mindenáron való meggazdagodás mohó vágyát? Nem éltem-e vissza helyzetemmel?
Igazmondó, megbízható vagyok-e, lehet-e adni a szavamra? Beilleszkedek-e a
közösségbe, elviselem-e az embereket és én elviselhető vagyok-e?
5. Az Egyház: Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Elősegítem-e keresztények közötti
egyetértést? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e?
Erősítem-e keresztény felfogású társaimat a jóban? Járatok-e katolikus szellemű ifjúsági
lapot? Részt veszek-e katolikus ifjúsági rendezvényeken? Vállalok-e alkalmasságomnak
megfelelő, keresztény szellemű közéleti szereplést? Továbbképzem-e magam a társadalmi,
közéleti világnézeti kérdésekben, merek-e ennek megfelelően állást foglalni? Tudom-e
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magam függetleníteni az állandóan fenyegető, egyoldalú reklám és a káros társadalmi
szólamok hatása alól?

Lelkitükör kezdők számára

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

Nem néztem utána a hittel kapcsolatos kérdéseknek. Hitem ellen beszéltem. – Babonás
voltam. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan
(hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam. – Elhanyagoltam a napi imádságot.
(reggel, este). – Szentmisét saját hibámból mulasztottam, elhanyagoltam, szentmiséről
elkéstem. Vasárnap kellő ok nélkül dolgoztam, másokat dolgoztattam, vásároltam. –
Elhanyagoltam a pénteki önmegtagadást, a tudatos önnevelést, a szentgyónást.

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket!
1. Hozzátartozóim: Békétlenséget szítottam, veszekesdtem, pártoskodtam a családban.
– Szüleimet megszomorítottam, tiszteletlen voltam velük, nem segítettem nekik,
elmulasztottam örömet szerezni, nem segítettem nekik. – Otthonomat, feladataimat
elhanyagoltam.
2. A testvérek, társak, barátok és ismerősök: Figyelmetlen voltam másokkal szemben. –
Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. – Szemérmetlen voltam:
magamat vagy másokat szexuálisan felizgattam. Paráználkodtam: önkielégítést kerestem,
szexuális kapcsolatra léptem. – Mást rosszra tanítottam, bűnre csábítottam. –
Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat. –
Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.
3. A közösség: Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Lusta voltam. – Kötelességemet
elmulasztottam. – Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. – Hiu
hiú voltam. Öntelt voltam.

Lelkiismeret vizsgálás Isten parancsainak tükrében
A főparancs első része:
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és
minden erődből!
Isten teremtő, mennyei Atyám, akit mindennél jobban szeretek! Akkor szeretjük Istent
mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és semminek a kedvéért nem
bántjuk meg.

1. parancs: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben reméljünk benne,
és mindenekfölött szeressük őt.
Imádság: Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. – Azért
imádkozunk, mert az imádság élteti hitünket és Istenhez kapcsolja életünket. – Isten
imádása ellen az vétkezik: aki nem törekszik Isten megismerésére; aki megtagadja Istent és
vallási kötelességeit; aki nem imádkozik. – Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak
olyan erőt tulajdonít, amelyet Isten nem adott neki.
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2. parancs: Isten nevét hiába ne vedd!
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a
szent dolgokat becsüljük meg.
Akit szeretünk, arról tisztelettel és szeretettel beszélünk. Isten második parancsolata
ellen az vétkezik, aki káromkodik, átkozódik vagy vétkesen esküszik. Az káromkodik, aki
Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza. (A csúnya, trágár beszéd még nem
káromkodás.)

3. parancs: Az Úr napját szenteld meg!
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a
vasárnapot szenteljük meg.
Vasárnap az Úr napja: az Úr Jézus feltámadásának napja. Aki szereti Jézust, az úgy
tervezi meg hétvégi programját, hogy részt tudjon venni a vasárnapi szentmisén. Isten
harmadik parancsolata ellen az vétkezik, aki elhanyagolja a szentmisét, és tartósan végez
fizikai vagy szellemi munkát.

A főparancs második része:
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk üdvösségünkért. Azért kell
minden ember szeretnünk, mert minden ember Isten képmása, akit üdvözíteni akar.

4. parancs: Atyádat és anyádat tiszteld!
Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük,
nekik engedelmeskedjünk, felnőttként pedig gondoskodjunk róluk. Szüleinken kívül még
egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk.
Mennyei Atyánk úgy akarta hogy minden gyermeknek legyenek szülei. Azt kívánja
tőlük, hogy szeretettel gondoskodjanak rólunk, és becsületes, felnőtt emberekké neveljenek
minket. Tőlünk pedig azt kívánja, hogy tiszteljük és szeressük őket. Ezért
engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk nekik, imádkozunk értük. A szülők és
elöljárók kötelessége, hogy gondoskodjanak a rájuk bízottak testi-lelki javáról.

5. parancs: Ne ölj!
Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és
védelmére kötelez minket.
A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: 1. verekedés, testi sértés; 2. az élet és
egészség veszélyeztetése, káros szenvedélyek; 3. segítségnyújtás elmulasztása; 4.
gyilkosság, öngyilkosság, abortusz, eutanázia. – A lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb
bűnök: 1. harag és gyűlölködés; 2. mások bűnre tanítása és csábítása; 3. a vallásos
nevelés és önnevelés elhanyagolása; 4. a bűnre vezető alkalom keresése; 5. a lelkiismereti
szabadság megsértése; 6. botrány okozása. – Az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb
bűnök: gazdasági kizsákmányolás, fegyverkezési hajsza, háború, terrorizmus, kábítószerkereskedelem, gyermek- és leánykereskedelem, abortusz és eutanázia.

6. parancs: Ne paráználkodj! – 9. parancs: Felebarátod házastársát ne kívánd!
A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé
tartozik. Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket. Isten kilencedik
parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem szabad megsérteni.
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A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való
felkészülésben. Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei megrontják az
egyén, a család és a nemzet életét. A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy
kicsapongó élvezete. Isten hatodik parancsa ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol,
néz, beszél vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. Az vétkezik Isten
kilencedik parancsa ellen, aki gondolatban, szóban vagy tettben házasságot tör, vagy erre
csábít. – Másként megfogalmazva: az követ el bűnt a hatodik illetve kilencedik parancsolat
ellen, aki magában vagy házastársán kívül mással azért gondol, mond, néz vagy tesz
valamit, hogy saját magában vagy a másikban felgerjessze a nemi ösztönt. A szándékos
önkielégítés, az egyneműek szexuális kapcsolata, a házasságon kívüli szexuális kapcsolat
és az élettársi együttélés mindig bűn. Ezért bűn a szexuális ösztönt gerjesztő testi érintés,
simogatás, ölelés, csók, csókolódzás…

7. parancs: Ne lopj! – 10. parancs: Mások tulajdonát ne kívánd!
Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes
munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk fel. – Isten tizedik
parancsolata arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük mások anyagi és szellemi értékeit, és
ne legyünk elégedetlenek.
A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja,
hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. – A
munkaadó kötelessége a munkás és családja megélhetéséhez tisztességes bért,
emberséges munkakörülményeket és szociális ellátást biztosítani. Az anyagi javakat Isten
akarata szerint a jóra kell felhasználnunk, megosztva javainkat rászoruló embertársainkkal.
– Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki nem dolgozik becsületesen, aki nem
teljesíti kötelességeit, aki megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, aki nem
gondoskodik a rábízottakról, aki felelőtlenül szennyezi környezetét. – Az vétkezik Isten
tizedik parancsolata ellen, aki elveszi más megélhetését és nem segít a rászorulókon.

8. parancs: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk, védjük
felebarátaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.
Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről
szeretettel beszéljünk. – Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki hazudik, vagy
felebarátja becsületében kárt tesz, aki elárulja a rábízott titkot. – Hazugsággal az vétkezik,
aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse felebarátját, akinek pedig joga van az
igazsághoz. – A hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy hitelesen tájékoztassanak, az
emberi méltóság tiszteletben tartásával. – Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol,
megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül gyanúsít másokat.
Milyen lelkitükröket ismerünk?

Korodnak megfelelő lelkitükröt használj!
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A gyónás módja
Szentgyónás előtt így vizsgáljuk meg lelkiismeretünket: a Szentlélek segítségét kérjük;
megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; gondosan számba vesszük bűneinket,
(egy életkorunknak megfelelő lelkitükör segítségével).
Miután felkészültünk a gyónásra:
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

2. Letérdelünk vagy leülünk és keresztvetéssel kezdjük:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:
Gyónom a mindenható Istennek, és neked lelkiatyám:
Utoljára gyóntam:… Áldozni szoktam:…
Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután kell elmondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket,
és feltenni esetleges kérdéseinket)

Végül ezt mondjuk:
Más bűnömre nem emlékszem.

4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait,
válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt.
Ezután újra megbánjuk bűneinket:
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek,
bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk:
Ámen.

6. A pap szavaira:
Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! Így válaszolunk:
Mert örökké szeret minket.

7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az
elégtételt.
Milyen gyakran és mikor menjünk gyónni?

A rendezett lelkiélet alapjai:
a napi imádság és szentírásolvasás,
a heti szentmise és szentáldozás,
a rendszeres szentgyónás!
Miért fontos a rendezett lelkiélet?
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A szentírási könyvek címeinek rövidítése
A Szentírás egyes könyveinek címét a következőképp szoktuk rövidíteni: A rövidítés
után nem teszünk pontot! (Zárójelben lévő szám jelzi, hány fejezetből áll a könyv.)

Az Ószövetség könyvei
Ter
Kiv
Lev
Szám
Mtörv
Józs
Bír
Rut
1Sám
2Sám
1Kir
2Kir
1Krón
2Krón
Ezd
Neh
Tób
Jud
Esz
1Mak
2Mak
Jób
Zsolt

Teremtés könyve (Mózes 1.)
Kivonulás könyve (Mózes 2.)
Leviták könyve (Mózes 3.)
Számok könyve (Mózes 4.)
Második Törvénykönyv (Mózes 5.)
Józsue könyve
Bírák könyve
Rut könyve
Sámuel 1. könyve
Sámuel 2. könyve
Királyok 1. könyve
Királyok 2. könyve
Krónikák 1 könyve
Krónikák 2. könyve
Ezdrás könyve
Nehemiás könyve
Tóbiás könyve
Judit könyve
Eszter könyve
Makkabeusok 1. könyve
Makkabeusok 2. könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve

(50)
(40)
(27)
(36)
(34)
(24)
(21)
(4)
(31)
(24)
(22)
(25)
(29)
(36)
(10)
(13)
(14)
(16)
(16)
(16)
(15)
(42)
(150)

Péld
Préd
Én
Bölcs
Sir
Iz
Jer
Siral
Bár
Ez
Dán
Oz
Joel
Ám
Abd
Jón
Mik
Náh
Szof
Ag
Zak
Mal

Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek éneke
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
Izaiás próféta könyve
Jeremiás próféta könyve
Siralmak könyve
Báruk könyve
Ezekiel próféta könyve
Dániel próféta könyve
Ozeás próféta könyve
Joel próféta könyve
Ámosz próféta könyve
Abdiás próféta könyve
Jónás próféta könyve
Mikeás próféta könyve
Náhum próféta könyve
Szofoniás próféta könyve
Aggeus próféta könyve
Zakariás próféta könyve
Malakiás próféta könyve

(31)
(12)
(8)
(19)
(51)
(66)
(52)
(5)
(6)
(48)
(14)
(14)
(3)
(9)
(1)
(4)
(7)
(3)
(3)
(2)
(14)
(4)

(28)
(16)
(24)
(21)
(28)
(16)
(16)
(13)
(6)
(6)
(4)
(4)
(5)
(3)

1Tim
2Tim
Tit
Filem
Zsid
Jak
1Pt
2Pt
1Jn
2Jn
3Jn
Júd
Jel

1. Timóteus levél
2. Timóteus levél
Titusz levél
Filemon levél
Zsidókhoz írt levél
Jakab levele
Péter 1. levele
Péter 2. levele
János 1. levele
János 2. levele
János 3. levele
Júdás levele
Jelenések könyve

(6)
(4)
(3)
(1)
(13)
(5)
(5)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(22)

Az Újszövetség könyvei
Mt
Mk
Lk
Jn
ApCsel
Róm
1Kor
2Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1Tessz
2Tessz

Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok Cselekedetei
Római levél
1. Korintusi levél
2. Korintusi levél
Galata levél
Efezusi levél
Filippi levél
Kolosszei levél
1. Tesszaloniki levél
2. Tesszaloniki levél

Miben térnek el a különböző kiadású Szentírások?

Mindig katolikus kiadású Szentírást olvassunk!
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