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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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Kedves fiatalok!
Ez a könyv nem tudományos mű, hanem 16-17 éves, középiskolás korú,
lassan felnőtté váló fiatalok hitoktatásához készített kateketikai anyag, hogy a a hit
fényében válaszoljunk hitünk mindennapi életünk erkölcsi kérdéseire, hogy ennek
megfelelően tudjunk állást foglalni mindennapi életükben.
A fiatalokkal foglalkozó lelkipásztorok, hitoktatók mindig továbbadták
tapasztalataikat és ötleteiket a következő generációknak, mégsem tartjuk őket
„ötletgazdának”, mert amit Isten kegyelme eszünkbe juttat, az nem a miénk,
hanem mindenkié, amit közkincsként kell kezelni. Minden ötlet végül attól való, aki
azt mondta: „... ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd
megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok lelke szól
belőletek.” (Mt 10,19-20.) „A Közbenjáró pedig, akit az Atya nevemben küld,
megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn
14,26.) Lelkipásztorok és katekéták sokasága igazolhatja, hogy Jézus ígérete
napról-napra megvalósul. Nemcsak a Szentírás sugalmazója a Lélek, hanem az
örömhír minden hiteles tolmácsolójának is. A mi feladatunk, hogy odafigyeljünk a
Lélek szavára. Ő az ötletgazda!
Ebben a könyvben sok szentírási részlet és utalás van. Rövidítés kedvéért a
kihagyott, a téma szempontjából kevésbé fontos részleteket nem mindig, de
sokszor …-al jelöljük. A szinoptikus evangéliumok idézésénél, jelölés nélkül írtuk
egymás után, a mondanivaló szempontjából kiválasztott megfogalmazásokat,
ahogy ezt az un. evangéliumharmóniák is gyakran megteszik.
Könyvünkben sokat merítettünk a hivatalos egyházi dokumentumokon kívül a
Hitünk és életünk c. és más hittankönyvből, katekizmusokból. Igyekeztünk
összeszedni mindent, amit az áttekintés kedvéért fontosnak tartottunk, ezért
vannak könyvünkben már ismerős témák, de vannak bőven újak is. Ezek közül
azokat a témákat kell megbeszélnünk, amelyek időszerűek és fontosak
számunkra.
A könyv az egyes témákhoz ad olvasni és átgondolni való anyagot, illetve
arra késztet, hogy gondoljuk át újra meglévő ismereteinket, elképzeléseinket. Ez
nem megtanulni való tananyag, hanem arra tanít, hogyan beszüljünk értelmesen
Jézus tanítványaként az élet kérdéseiről. Az életben igen sok kérdés merülhet fel,
ezek közül vetünk fel néhányat. A mindennapi élet azonban sokszor felvet még
sok más olyan kérdést is, amelyekre nincs előre megfogalmazott, kész válaszunk,
amelyekre nekünk kell megkeresnünk a választ a hit fényében. Könyvünk anyagát
kiegészítettük olyan dőlt betűs részletekkel is, amelyek nem részei magának a
leckének, csak valamiképpen kapcsolódnak hozzá. Ezek között vannak különböző
hasznos tudnivalók is, a mindennapi életből vett példák, érdekes megfontolások és
megvitatásra váró kérdések. Ezekkel azt szeretnénk bemutatni, hogy nincs olyan
kérdés, amit nem szabadna feltenni, amiről nem szabadna elgondolkodni.
Az a feladatunk, hogy tudatosan alakítsuk hívő keresztény életünket,
világnézetünket és értékrendünket. Mindennapi életünkkel kell bemutatnunk, hogy
nemcsak lehet, hanem jó és érdemes Jézus tanítása, Isten törvényei szerint élni.
Győr, 2017. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén,

Dr. Rédly Elemér
teológiai tanár
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Az Ember Isten képmása
(1. témakör)

Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz
hasonlóvá…” Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten
képmására teremtette őt. (Ter 1,26-27)
Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli
irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. 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…
Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s
adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol 1,11-16)
Az emberi méltóság alapja, hogy
Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk,
és meghívott az örök életre.
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1. A katolikus keresztény erkölcstan
Erkölcs és erkölcstan
Ha meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk… Ezért úgy
tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus
Jézusban… Mint halálból életre keltek, adjátok át magatokat az Isten szolgálatára,
tagjaitokat pedig az igazság eszközéül az Istennek. (Róm 6,8-13)
Szabadság és felelősség
Amikor Isten a saját képére és
hasonlatosságára teremtette az embert,
értelmet és szabad akaratot adott nekünk.
Értelmünkkel ismerhetjük meg ezt a világot,
amelyben élünk, és állíthatunk különböző
célokat magunk elé, amelyek megvalósítására
szabad
akaratunkkal törekedhetünk.
A
szabadság Isten ajándéka az ember számára,
amely képessé teszi arra, hogy tudatosan a jó
mellett döntsön: ezt a szabadságot a bűn
meggyengítette, így az ember nem képes
mindig tökéletesen azt választani, ami javára
és üdvösségére válik.
Szabad döntésünket számos tényező befolyásolhatja: józan eszünk
(értelmi megfontolás és belátás), lelkiismeretünk szava, emberi érzelmeink
és ösztönös indulataink. A végső döntés azonban mégis rajtunk, a szabad
akaratunkon múlik.
Az ember szabadsága azt jelenti, hogy
felelősen tud dönteni élete kérdéseiben.
Az ember számára a szabadság lehetőség és felelősséget is ró rá:
egyrészt Isten törvényeinek tiszteletben tartását és megvalósítását,
valamint személyes lehetőségeinek kibontakoztatását, amit személyes
adottságaink, képességeink valamint embertársaink szabadsága is
meghatároz, akiknek ugyanúgy tiszteletben kell tartanunk hasonló emberi
jogait és személyi méltóságát. Ennek alapján a társadalom felelős
vezetőinek joga és kötelessége, hogy az emberek egymással való
kapcsolatát,
jogait
és
kötelességeit
megfogalmazzák,
azokat
szabályozzák, tiszteletben tartva az erkölcsi törvényeket, az emberhez
méltó életkörülményeket biztosítsák.
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Az emberi cselekedetek és az erkölcs
Tudatos emberi cselekedeteknek számítanak mindazon tetteink vagy
mulasztásaink, amelyeket szabadon, tudva és akarva teszünk, illetve nem
teszünk. Ezzel a szabadsággal együtt jár személyes felelősségünk
cselekedeteikért, döntéseink következményeiért. Mindennapi életünkben
sokszor oda sem figyelünk arra, amit teszünk, mégis felelősek vagyunk
cselekedeteinkért, amint erre a legtöbbször a lelkiismeretünk is
figyelmeztet minket, ha valamit rosszul tettünk.
Az erkölcs azt jelenti, hogy az ember felelős cselekedeteiért,
hogy meghatározott, értékek melletti életvitelt kell folytatnia.
Az erkölcsi nevelés
Mindnyájan naponta megtapasztaljuk, hogy a jó ismerete még senkit
sem tesz jóvá. Nem elég tudni, mi jó, mi rossz, hanem a megismert jó
megvalósítására rá is kell nevelni magunkat. Ez a nevelés az erkölcsi
nevelés, amire minden embernek szüksége van, mert nem elég, ha csak
megfelelő ismerteket szerzünk, és megtanuljuk, hogy mi jó és mi rossz,
hanem arra is szükségünk van, hogy tudatosan alakítva mindennapi
életünket neveljük magunkat, vállalva az esetleges nehézségeket is.
Ahhoz, hogy az erkölcs világában könnyebben el tudjunk igazodni, meg kell
ismerkednünk a legfontosabb alapfogalmakkal. Mindezek ismerete hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy mindjobban megismerjük, és megértsük a bennünket
körülvevő világot, annak írott és íratlan szabályaival együtt.
Önnevelésünket segíti a napi lelkiismeret vizsgálás, ami nem bűnkeresés,
hanem annak megfontolása, miben és hogyan ismertem fel Isten irántam való
szeretetét, azt hogyan viszonoztam, mit kellett volna jobban, vagy másként
tennem, hogy valóban azt tegyem, amit Jézus tanítása kíván tőlem.

Minden embernek tudatos nevelésre és önnevelésre van szüksége.

Az erkölcsi tekintély
Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek! (ApCsel 5,29)
A tekintély nem más, mint egy személy erkölcsi hatalma mások fölött.
A mai emberek gondolkodására nem jellemző a tekintélytisztelet, sőt sokan
elvileg elleneznek minden tekintélyt, tekintélyi megnyilatkozást. Ezzel a
tekintélyellenes gondolkodásmóddal szemben be kell látnunk, hogy tekintély
nélkül nem élhetünk emberhez méltó életet. Egyetlen emberi közösség, sem
család, sem állam nem élhet irányító tekintély nélkül.
Beszélhetünk természetes egyéni, személyes és képviselt tekintélyről, hivatali
tekintélyről. Minden vezetőnek szüksége van a hivatali tekintélyre, amellyel el tudja
fogadtatni a rájuk bízottakkal a különböző szabályokat és rendelkezéseket, el
tudja fogadtatni vezetői irányírását, továbbá személyes tekintélyre is, amely
alapján elfogadják őt vezetőjüknek, és egyetértve céljaival, bíznak
hozzáértésében, becsületességében és jóindulatában.
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Cselekedeteink értékelésének alapja
A tekintély egyik legfőbb kérdése, hogy ki és
minek alapján dönti és döntheti el, hogy mi jó és mi
rossz, hogy erkölcsileg mit tartunk helyes vagy bűnös
cselekedetnek, másként megfogalmazva az a kérdés,
hogy kit vagy mit tartunk a legfőbb tekintélynek,
akinek alá kell magunkat vetni.
Az Istenben hívő emberek meggyőződése szerint,
annak ellenére, hogy különböző vallásúak, a legfőbb
tekintély maga a teremtő Isten, aki valami módon közli
velünk akaratát. Az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatást
elfogadó vallások szerint, a teremtő Isten legfontosabb
erkölcsi törvényeit a szívünkbe írta, és ezt a törvényt
nevezzük természeti törvénynek. Valamiképpen
hasonló elgondolást vall sok filozófus is, akik ugyan
nem hivatkoznak a teremtésre, mégis elfogadják, hogy
a legalapvetőbb
erkölcsi törvényeket emberi természetünkből kiolvashatjuk.
A teremtő Isten tekintélyét elutasító világnézetek szerint a legfőbb
törvényhozó maga az állam lenne, vagy egy minden nép által elfogadott
nemzetközi tekintély. Ennek az elképzelésnek képtelenségét mutatja, hogy eddig
még soha nem sikerült olyan nemzetközi tekintélyt létrehozni, amely képes lenne
egy országhatárok feletti, mindenkire vonatkozó és mindenki által elfogadható
erkölcsi törvényeket, erkölcsi kódexet megfogalmazni.
Sok ember – néha még Istenben hívő ember is – úgy gondolja, hogy az a jó,
ami neki megfelel és az ő céljait szolgálja, és az a rossz, aki vagy ami ebben őt
akadályozza. Be kell látnunk azonban, hogy egyéni elképzeléseink, céljaink és
érdekeink mégsem lehetnek a jó és a rossz kérdésének eldöntői, mert az emberek
érdekei és céljai gyakran egymásnak ellent mondanak, ezért mindenképp szükség
van egy külső tekintélyre, aki meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz.

Az erkölcsi értékelés világnézeti kérdés.
Emberi cselekedeteink, amelyeket lelkiismeretünk ellenőrizése mellett,
tudva és akarva teszünk, erkölcsi szempontból minősíthetjük helyes vagy
téves cselekedetnek, a szerint, hogy megfelelnek-e az alapvető erkölcsi
követelményeknek. A cselekvés értékelése szerint akkor jó egy
cselekedet, ha jó volt a cselekvő személy szándéka, a megvalósításhoz
helyes eszközöket választott és maga a cselekedet is jó önmagában.
Az, hogy mit ítélünk jónak vagy rossznak világnézetünktől és benne
emberképünktől függ. Attól hogyan gondolkodunk emberi természetünkről, az
alapvető etikai elvekről, mit tartunk az ember élete értelmének, végső céljának,
elfogadjuk-e, hogy Isten teremtményei vagyunk, akit legfőbb Urunknak tartunk. Az
örök életben és Istenben hívő emberek meggyőződése szerint:

Jók azok a cselekedetek, amelyek Isten akaratával megegyeznek.
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A keresztény erkölcstan
Ha föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az
Isten jobbján. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre …
Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének
képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. (Kol 3,1-9)
Az emberi cselekedeteket, azok körülményeit és
minősítését az erkölcstan tárgyalja. A filozófiai
erkölcstan – az etika – az emberi ész fényénél
vizsgálja az emberi cselekedeteket, míg a különböző
vallások ugyanezt saját hitük erkölcsi tanításának
fényében, Isten előtti felelősségük tudatában teszik. A
keresztény erkölcstan üdvtörténeti erkölcstan, ami azt
jelenti, hogy cselekedeteinket az Úr Jézus tanításának,
a
minket
az
örök
életre
meghívó
Isten
kinyilatkoztatásának, fényében ítéljük meg.
A keresztény erkölcstan az Úr Jézus tanításának
fényében értékeli emberi cselekedeteinket.
A katolikus erkölcstan
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta. A
Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház
igehirdetésével ad tovább. Ezt a tanítást, a Szenthagyományt és a
Szentírást, a kinyilatkoztatás igazságait és az erkölcsi élet törvényeit a
Szentlélek vezetésével az Egyház tanítja nekünk tévedés nélkül.
Az Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem tévedhet.
 Az Egyház tévedésmentessége a Szenthagyomány és a Szentírás
magyarázatára, a hit- és az erkölcs tanítására terjed ki. Nem tévedhetetlen az
Egyház sem tudományos kérdésekben, sem közéleti (politikai, diplomáciai)
kérdésekben, sem gazdasági kérdésekben. Egyházunk ilyen jellegű döntéseit
mégis figyelembe kell vennünk, amikor saját véleményünket kialakítjuk.

Az erkölcstan legújabb kérdései
A teológusok a hittudományi főiskolákon 4 féléven keresztül tanulnak
erkölcstant, heti 2-3 órában. Ezeken az órákon megtárgyalják az alapvető filozófiai
etikai elveket, a teremtő Isten kinyilatkoztatásából megismert erkölcsi
követelményeket, a mindennapi életben felmerülő erkölcstani kérdéseket, de a
hagyományos témákon kívül előkerülnek azok a kérdések is, amelyeket a
tudomány, az orvostudomány és a technika fejődése vet fel, illetve amelyek
szemlélete és értékelése a társadalmi és gazdasági fejlődés következtében az
elmúlt évszázadokban jelentős változáson ment keresztül.
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2. Az ember Isten teremtménye
Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten
képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.
Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek
termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok
uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és
minden állat fölött, amely a földön mozog… Nézzétek,
nektek adok minden növényt az egész földön… hogy
táplálékotok legyen.” (Ter 1,27-29) – 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)
Az ember személy, akinek szellemi lelke, értelme és szabad akarata,
egyedi személyisége van.
Szellemi lelkünk tesz képessé arra, hogy értelmesen és tervszerűen
tudjunk gondolkodni és cselekedni, hogy egyre jobban meg tudjuk ismerni
ezt a világot, és még az állatokat is uralmunk alá tudjuk hajtani. Az ember
személy, nem valami, hanem valaki, akinek jogai és kötelességei vannak.
Isten üzenetéből tudjuk, hogy az embernek halhatatlan lelke van, akit
értelme és szabad akarata teszi a teremtés csúcsává.
Minden embernek vannak veleszületett, öröklött adottságai és beleszületik
egy adott környezetbe, amelynek hatásai őt is alakítják. Az ember azonban nem
gép, és ezekre a hatásokra különbözőképpen reagálhat. Személyiségének
kialakulásában ezért döntő szerepe van önálló gondolkodásának és szabad
akaratának. Ez teszi lehetővé, hogy eljuthasson a tudatos önnevelésre, saját
személyiségének tudatos alakítására.
A személyiség magában foglalja az ember testi-lelki tulajdonságainak
összességét és rendezettségét, illetve minden tevékenységének rendező elvét,
ami jellemezi őt, és megkülönbözteti embertársaitól.
Személyiségalakító tényezőnek kell tekintenünk Isten kegyelmét, aki
mindnyájunkat meghív az istengyermeki-, örök életre, aki megvilágosítja
értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti be szívünket, hogy a jót
megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük, hogy örömünket leljük
Jézus követésében.

Testünkkel mi is beletartozunk az élőlények világába, a biológiai
törvények ránk is vonatkoznak, a legmagasabb rendű állatokhoz hasonló
testi képességeink vannak. Teremtőnk az állat és növényvilág uraivá tett
minket, nevet adhatunk nekik, birtokolhatjuk és felhasználhatjuk őket.
Minden biológiai hasonlóság ellenére az ember szellemi lelke által
felette áll az állatvilágnak, attól lényegesen különbözik: személyiség.
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Az állatokat saját csodálatos ösztöneik vannak, amelyeknek alá vannak
rendelve. Cselekedeteikben ösztöneik vezérlik, nincs személyes szabadságuk és
felelősségük, egyedeik nem személyek, nincs személyiségük.
Az állatoknak saját jogaik és kötelességeik sincsenek. Amikor egyesek mégis
az állatok jogairól beszélnek, akkor valójában az embereknek az állatokkal
szembeni természetes és jogi kötelességeiről beszélhetnek csak.
 Mi a lényeges különbség köztünk és az állatok között? Az állatok viselkedésével
foglalkozó kutatók (etológusok) az állatok életében egyre több, az ember értelmes
és tudatos cselekvéséhez hasonló jelenséget fedeznek fel. A legújabb informatikai
ismereteink birtokában azonban kijelenthetjük, hogy az állatoknak ezek az ösztönös
megnyilvánulásai nem bonyolultabbak annál, mint amit az ember technikájával
utánozni tud. Az állatoknak vannak az emberi szervezet képességeit felülmúló testi
képességeik (látás, hallás, szaglás, ügyesség stb.), amelyeket megfelelő
idomítással a magunk részére is fel tudunk használni (nyomozó kutyák, cirkuszi
állatok), és lehetnek olyan képességei, amelyekről még nem is tudunk. Némely
képességüket már utánozni is tudjuk, amint ezt a legújabb robotgépek mutatják.
 A mesterséges intelligencia megtévesztő kifejezés, mert még a legbonyolultabb
számítógépek is csak azt tudják, amire készítőik beprogramozták, ennél többre
egyetlen gép sem képes. Az a sakkozó automata, amelyeik le tudja győzni a
legjobb sakkozót is, nem intelligensebb, nem értelmesebb a sakkozó embernél,
csak a programozója tudta jól felhasználni a modern technika lehetőségeit, köztük
a számítógépek memóriáját és gyorsaságát. – Akik minimálisan értenek a
számítógépek működéséhez, azok tudják, hogy a számítógép minden döntését a
belé táplált program feltételei szerint dönti el. A számítógépnek nincs saját
fantáziája, amelynek alapján új dolgokat tudna kitalálni, nincs szabad akarata, hogy
felelősen és önállóan tudjon dönteni. A beléjük programozott „véletlen” generátorok
is a programozó által meghatározott módon állítják elő azt a számot, amelyet
véletlennek mondanak, de mégsem véletlenek, hanem a programozó által
meghatározott adatok függvényei, és annak, hogy a program használója mikor
indítja meg ennek a „véletlen számnak” a generálását.

Isten fenntartja és kormányozza a világot
A világot a teremtő Isten akarata tartja létben (ahogy az
elektromágneses teret a vezetékben lévő elektromos áram tartja fenn). A
világ azóta létezik amióta Isten megteremtette, és addig lesz, ameddig
létben tartja. Isten üzenetéből tudjuk, hogy ezt a világot teremtő Urunk az
idők végezetével újjá fogja teremteni, ahová boldog örök életre vár minket.
A világot a teremtő Isten törvényeivel kormányozza. Az élettelen fizikai
világot a fizikai törvényekkel vezérli, az élő világot a biológiai törvényekkel
élteti, az emberek világát az emberek szívébe vésett erkölcsi törvényekkel
irányítja. A fizikai és biológiai törvények feltétel nélkül érvényesülnek, ez
minden tudományos kutatás alapja. Egyedül az embereknek van szabad
akaratuk és döntési lehetőségük, hogy az életüket szabályozó erkölcsi
törvénynek miként engedelmeskedjenek. Ezzel a szabadságunkkal
azonban együtt jár az is, hogy felelősek vagyunk cselekedeteinkért.
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A világ teremtő Ura, amikor ránk bízta ezt a világot, akkor nem a világ
korlátlan urává, hanem felelős kezelőjévé tett minket, hogy azt építsük és
szépítsük. Ezért Isten ellen vétkezünk, ha szembe fordulunk akaratával, és
a ránk bízott világot kizsákmányoljuk és tönkre tesszük.
Bármilyen korszerű eszközt is készítünk, azt csak a jóra szabad
felhasználnunk, azaz nem tehetünk meg mindent, amire képesek vagyunk. Ezért
vétkezünk, ha valamit Isten törvényei ellenére mégis megteszünk. A hívő
emberek a teremtő Isten bölcsességét ismerik fel, amikor a világot kutatva
felismerik annak törvényszerűségeit és csodálatos titkait. Akkor is Teremtőnk
utasítását hajtjuk végre, amikor a természetben lévő fizikai és biológiai
törvényeket felismerve, szolgálatunkba állítjuk, uralmunk alá hajtjuk a világot.

A teremtő Isten az embert a világ felelős urává tette.

Isten terve az emberrel
Bölcsességet hirdetünk, de nem ennek a világnak bölcsességét… hanem Isten
titokzatos, elrejtett bölcsességét… Ezt senki sem értette meg a világ fejedelmei közül,
mert ha megértették volna, sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Itt az
Írás szava érvényes: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit
Isten azoknak készített, akik szeretik őt.” Nekünk azonban Lelke által
kinyilatkoztatta Isten. (1Kor 2,6-10)
Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden
emberért. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. (1Tim 2,1-4)
Isten üdvösségterve
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, aki
test és lélek, akinek értelme és szabad akarata van. Az ember nagyságát,
különleges hivatását szemlélteti az is, hogy a többi teremtménnyel
szemben ő Isten képmása, értelmes, öntudattal rendelkező személy, aki
fel tudja ismerni életének értelmét, és hivatva van arra, hogy uralkodjon az
egész természet fölött. Isten üzenete azt tanítja, hogy amikor az embert
teremtette, egyben meghívta az örök élet boldogságára.
Isten üdvösségterve azt jelenti, hogy
Isten minden embert üdvözíteni akar.
Az emberi méltóság
A vallás az ember személyes kapcsolata Istennel, akitől élete
kérdéseinek megoldását reméli. Az a vallásos ember, aki hisz Istenben, és
lelkiismerete szavát követve Isten akarata szerint él.
Isten a mi Teremtőnk, akitől értelmet és szabad akaratot azért
kaptunk, hogy fel tudjuk ismerni és önként tudjuk teljesíteni akaratát, és
így eljussunk az örök élet boldogságára, amelyre mindnyájunkat
meghívott. Erre a személyes és felelős döntésre csak az ember képes, aki
dönteni tud Isten szeretete mellett vagy ellen. Az üdvösségtörténelem azt
mutatja be, hogyan bontakozott ki és valósult meg Isten minden embert
üdvözítő terve a történelemben, annak ellenére, hogy szabadságával
visszaélve sok ember bűneivel szembefordult Teremtőjével.
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Az emberi méltóság alapja, hogy Isten
értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és
meghívott az örök életre.
 Az emberi méltóság értelmében minden ember egyenlő, ez nem azt jelenti,
hogy minden ember egyforma, hanem azt, hogy minden egyes ember élete
egyformán értékes, hogy minden embert egyformán kell megítélnünk személyes
adottságaitól és körülményeitől függetlenül.
 Az emberek cselekedeteik alapján lehetnek jók, vagy rosszak, de ez emberek
értékén nem változtat, mert az embert személyisége, halhatatlan lelke és az örök
életre való meghívottsága teszi igazán értékessé. E nélkül az ember nem lenne
több, mint az állatvilág egyik faja, és egy-egy ember élete csak annyit érne,
amennyi hasznot a társadalom számára nyújt.

Isten az embert jónak teremtette, és gyermekévé fogadta. Egyikünkből
sem lesz véletlenül becsületes, Isten akarata szerinti jó ember, csak abból,
aki tudatosan neveli önmagát. Mi azonban nem a saját magunk
elképzelését akarjuk megvalósítani, hanem Isten tervének akarunk
megfelelni, annak, amit rólunk elgondolt. A keresztény erkölcstan
segítőnk, hogy életünket ennek megfelelően alakítsuk, hogy tudatosan
neveljük rá magunkat Isten akaratának teljesítésére
Az önnevelés életünk tudatos, Isten akarata szerinti alakítása.
Isten terve a boldog emberi élet
Emberi életünk legfontosabb kérdései: Miért élünk ebben a világban? Mi az
élet értelme, miért kell szenvedni, meghalni? Mi lesz velünk halálunk után?
Ezekre a kérdésekre Isten üzenete, Jézus örömhíre ad nekünk választ..

Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit
szemléltünk, és kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent. Mi
láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál
volt, és megjelent nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy
ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és
Fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt nektek, hogy (örüljetek és) örömünk teljes
legyen. (1Jn 1,1-4)
Mennyei Atyánknak, aki mindnyájunkat meghívott az örök életre,
mindnyájunk számára megtervezte az üdvösségre vezető utat. Ő meghív
minket, hogy tervének megvalósításában vele tudatosan együttműködjünk.
Isten szeretetből teremtette az embert, és azt akarta, hogy boldogan
éljünk szeretetében, és földi életünk után eljussunk örök, mennyei
országába.
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Azért élünk a világon,
hogy Istent és szeretetét megismerjük,
azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.
Amikor Isten az embert férfinak és nőnek
teremtette, azt akarta, hogy az ember családban
éljen, hogy a nő és a férfi egymásnak
egyenrangú
társai,
együtt
pedig
Isten
munkatársai legyenek, hogy így készüljenek fel
az örök szeretet országába. Istenünk ezt a tervét
a szívünkbe írta, ezért van az, hogy minden
ember boldog akar lenni.
A boldogságot az emberek különböző utakon keresik. Itt a földi
életben is lehetünk boldogok, de minden földi boldogság véges és
mulandó. Bármilyen örömteli is valakinek az élete, ha fiatalon nem hal
meg, akkor megöregszik, megbetegszik, és legszebb örömei is csak szép
emlékké válnak. Az ember többre vágyik: maradandó, teljes boldogságra.
 Mindenki boldog akar lenni, és senki sem mondja, hogy neki elég volt, ő már
többé nem akar boldog lenni. A boldogság utáni vágyát csak az veszti el, aki nem
hisz az örök életben, és akinek már nincs reménye arra, hogy itt a földön valaha
még boldog lehet. Akik biológiai, testi örömökben keresik boldogságukat, előbbutóbb rádöbbennek, hogy ezek az örömök csak átmenetileg tudják kielégíteni
boldogság utáni vágyukat. A biológiai örömök (étel, ital, szexualitás stb.) egy ideig
kielégítenek, de igen hamar elege lesz belőle, nem kér többet belőle (kábítószer
függő emberek, elváló házastársak stb.), az embernek valami több kell. Vannak,
akiket elragad a játékszenvedély, de nincs az a játék, amelyet az ember meg ne
unna, ha már további eredményeket nem tud elérni.
 Az ember értelme és akarata által tud megismerni és céljaira törekedni.
Szellemi öröm számunkra, ha valamit felismerünk, valamit megértünk. Szellemi
örömet jelent, ha meg tudtunk fejteni egy rejtvényt, meg tudtunk oldani egy nehéz
feladatot, ha felismerünk egy nagyszerű igazságot. Ez a szellemi öröm pedig arra
késztet, hogy azt másokkal megosszuk, hogy másoknak is örömet szerezzünk.
(Hallottunk egy szellemes viccet, és alig várjuk, hogy azt minél több embernek
elmondhassuk. A tudós felismer egy természeti törvényt, és alig várja, hogy
felfedezését nyilvánosságra hozhassa.) Szent Pál apostol szerint elképzelni sem
tudjuk, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Ha az örök boldogság olyan
lenne, amit előre tudnánk képzelni, akkor az csak véges, emberi boldogság
lehetne. Mennyei Atyánk ennél többre hívott meg bennünket.

Boldogság utáni vágyunkat csak Isten végtelen bölcsessége és
szeretete tudja betölteni, amely felülmúl minden emberi elképzelést.
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 Milyen értelemben lehetünk boldogok földi életünkben, kiről mondhatjuk, hogy
boldog ember? Szükségünk van az emberhez méltó életkörülményekre, a testi
egészségre. Ezek az igényeink sokáig célt adnak mindennapi küzdelmeinknek, de
önmagukban nem tesznek boldoggá. Bármennyire is egészséges valaki, bármilyen
szép és jó lakása van, bármennyire gazdag is, mindez még nem teszi boldoggá,
mert az ember test és lélek, és ennél sokkal fontosabb szellemi, lelki igényei is
vannak. A belénk oltott határtalan boldogsági vágyat egyedül Isten örök ismerete
és szeretete tudja kielégíteni. A földi életben is már boldogok lehetünk, ha tudjuk,
hogy jó úton járunk, ha az Úr Jézus tanítását ismerjük, és szeretetben élünk.

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy
általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő
szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (1Ján 4,9-10)

Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja azt,
ami az üdvösséghez szükséges. Mi, a kinyilatkoztató Istenben hívő
emberek valljuk, hogy földi életünk minden igazi boldogsága ennek az
örök boldogságnak az előíze, amit akkor élünk át, ha tudjuk, hogy az örök
életre vezető, jó úton járunk. Ennek a boldogságnak azonban az a
feltétele, hogy megismerve Isten akaratát, életünket az Ő terveinek
megfelelően rendezzük be.
 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, ő tud figyelmeztetni arra, mire kell vigyáznunk, hogy ne
tegyük tönkre. Csak az ostoba ember gondolja azt, hogy neki nincs szüksége
kezelési útmutatóra, mert ő mindenhez ért. Isten, aki a mi életünket megtervező és
teremtő Atyánk, Ő az, aki igazán tudja, hogy nekünk embereknek mi válik
javunkra. Ezért szólt hozzánk, hogy felismerjük akaratát és kövessük. Ebben a
szellemben valljuk, hogy akkor leszünk emberileg is igazán boldogok, ha hittel
rábízzuk magunkat Jézus „boldogmondásaira”. Csak az Istenben nem hívő és az
ostoba ember gondolja azt, hogy ő Istennél is jobban tudja, mi kell neki ahhoz,
hogy boldog legyen. Ők azok, akik szerint Isten törvényei emberi szabadságunk
korlátozói. Ezek a törvények valóban korlátok, de olyanok, amelyekbe
kapaszkodhatunk, amelyek védenek minket, és kijelölik számunkra az örök
boldogságra vezető utat.

Isten, a világ teremtő Ura, aki tudja, mi válik javunkra,
aki törvényeivel kijelölte számunkra az örök boldogságra vezető utat.
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3. Az erkölcsi törvények
Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de
aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért? Az
Emberfia ugyanis el fog jönni angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet
mindenkinek tetteihez mérten. (Mt 16,24-27)
Életünk értelme és az erkölcsi törvények
Mindenki belátja, hogy minden ember életének van célja, akkor is, ha
erre sokan nem is gondolnak. Vannak közelebbi és távolabbi céljaink, de
szükségszerűen minden cél egy távolabbi célra irányul, arra a végső célra,
amely értelmet ad emberi életünknek. Ahhoz, hogy életünk célját elérjük,
ismernünk kell azt az utat, amely a célhoz vezet. Ezt az utat jelölik ki azok
az életszabályok, amelyek mint írott vagy íratlan törvények fogalmaznak
meg, amelyeket mindennapi életünkben követnünk kell. Ha nem lennének
ilyen törvények, akkor nem tudnánk emberhez méltó módon élni sem a
családban, sem a nagyobb emberi közösségekben.
Minden embernek meggyőződése, hogy szükség van olyan alapvető
cselekedeteinket szabályozó erkölcsi elvekre és szabályokra, más szóval
erkölcsi törvényekre, normákra, amelyek általános eligazítást adnak egy-,
egy emberi cselekedetünk megítéléséhez, hogy mi jó és helyes, és mi
rossz, illetve bűnös cselekedet.
Az életünket szabályozó törvények lehetnek
emberek által megfogalmazott vagy
Istentől kinyilatkoztatott törvények.
Vannak polgári és egyházi törvények, illetve még a mindennapi
életünket szabályozó olyan íratlan törvények, amelyeket egy-egy
közösség mint családi és helyi szokásokat, udvariassági szabályokat stb.
ad tovább.
 Bár több olyan kérdés van, amelyben mindenki egyetért, de az alapvető,
természeti erkölcsi törvényekről az emberek világnézetétől, életük céljától függően
egymástól eltérően vélekednek. A keresztény embereknek életének a célja, hogy
eljusson Isten országába, a boldog örök életre. Ezért keressük és követjük azt az
utat, amelyet Mennyei Atyánk számunkra törvényeivel kijelölt.

Az Isten és az emberek által megfogalmazott erkölcsi törvények
értelmezése, és mindennapi életünkre való alkalmazása az erkölcstan
feladata. Ezt az alkalmazást teszi szükségessé az életkörülmények
megváltozása, a tudományos ismereteink és a társadalom fejlődése.
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Az erkölcsi norma
Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem
elérhetetlenek számodra, 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)
Az emberek életét szabályozó alaptörvénynek és minden más
törvénynek a forrása a teremtő Isten. Az Ő akarata, hogy mi emberek
közösségben éljünk, olyan közösségekben, amelyeket felelős vezetőknek
irányítaniuk kell. Ha az Ő törvényei szerint élünk, és tanácsai szerint
alakítjuk az életünket, akkor már földi életünkben boldognak érezzük
magunkat, mert tudjuk, hogy jó úton járunk, életünk végső célja felé.
Szentírás szerint a törvény Isten atyai tanítása, amely
megmutatja az embereknek a megígért boldogsághoz vezető utat.
A legfőbb törvény a szeretet!

Melyik a legfőbb parancs a Törvényben? Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs. A második hasonló
ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény
és a próféták.” (Mt 22,36-40)
A természetes erkölcsi törvény, amelyet Istennek minden ember
szívébe vésett, megmutatja, mi a jó és a rossz. Ennek alapján az emberi
okoskodás a legfőbb törvénynek az igazságosságot tartja, amely szerint
mindenkinek meg kell kapnia azt, ami őt megilleti.
Az igazságosság követelményeinek csak akkor tudunk eleget tenni,
ha Istent mindennél jobban,
embertársainkat pedig önzetlenül szeretjük.
 Azt, hogy az igazságosság önmagában elégtelen az emberi közösségek
életének szabályozására mutatja, jól mutatja a mindennapi élet tapasztalata és az
emberiség történelme. Bár jól hangzik, hogy csak az igazságot, a feltételen
igazságot kell megvalósítani, a jog és az igazságosság betűjénél fontosabb az,
hogy a jogokat és a kötelességeket humanizáljuk.
 Az életben számtalan olyan kérdés merül fel, amelyet az igazságosság alapján
nem lehet megoldani. A békesség ezért csak akkor tud megvalósulni, ha le tudunk
mondani jogos vagy jogosnak vélt követelményeinkről, és többet tudunk tenni, mint
ami feltétlen kötelességünk lenne.
 A mai világban olyan kérdések is felmerülnek, amelyekre régebben nem is
gondolhattak az emberek, és ezekre a kérdésekre kell a hit fényében a
kinyilatkoztatás és a józan eszünk megfontolásai alapján választ adnunk.
Számtalan ilyen kérdést vet fel a modern technika és az orvostudomány, amelyek
közül többet nekünk is meg kell fontolnunk.
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A természeti törvény
A régészeti kutatások alapján
tudjuk, hogy már az ószövetségi
kinyilatkoztatás előtt is voltak az
emberek életét szabályozó erkölcsi
törvények. Hívő meggyőződésünk
szerint ezeknek az alapja egy olyan
erkölcsi kódex, amelyet Teremtőnk
lelkiismeretünk
szava
által
a
szívünkbe írt.
Ezt az erkölcsi kódexet nevezzük természeti törvénynek, amelyek a
mindennapi életünkre vonatkozó legfőbb szabályokat tartalmazzák, amelyek
emberi természetünkből is kiolvasható életszabályok.
A természetes törvény változhatatlan, és ugyanaz marad a történelem
változásai közepette; fönnmarad az eszmék és a szokások változása közben is,
elvei lényegileg mindig érvényesek maradnak. Ez a természetes erkölcsi törvény,
amely mindenkire vonatkozik, megmondja nekünk, hogy melyek az alapvető
jogaink és kötelességeink, és így ez az alapja a családban, a társadalomban és az
államban való együttélésünknek. Bár sokan nem akarják elismerni elveit, vagy
tagadják létezését, mégsem lehet megsemmisíteni, vagy kitörölni az emberek
szívéből.
 Az emberi törvényeket, jogszabályokat és szokásokat a jogtudomány és a
társadalomtudomány vizsgálja. A szabadelvű gondolkodás nem akar semmiféle
olyan erkölcsi állásfoglalást elismerni, amely mindenkor és mindenkire vonatkozik,
és tiltakoznak, ha Isten törvényeire való hivatkozással elítéljük a szabadelvűségből
fakadó erkölcstelenséget, ha keresztény erkölcsi alapon véleményt mondunk az
élet kérdéseiről. Jellemző kijelentésük: „az Egyház ne szóljon bele…”

A természeti törvény Istennek minden ember szívébe vésett ajándéka,
amely megmutatja, mi a jó és a rossz.

Az ószövetségi Törvény
Így szólt az Úr: „Vonulj ki földedről arra a földre, amelyet majd mutatok neked.” –
„Népek sokaságának atyjává teszlek, megsokasítlak”, nagy néppé teszlek” (Ter 12,1. –
Ter 17,6) – Azután az Úr az égből így szólt Ábrahámhoz: „Magamra esküszöm, hogy
mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak.
Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét. Utódaid
által nyer áldást a föld minden népe.” (Ter 22,15-18)
A Tízparancsolat előírásai, bár a puszta értelem számára is elérhetők, a
kinyilatkoztatás formájában jutottak az ember tudomására. A természetes törvény
követelményeinek teljes és biztos megismeréséhez a bűnös emberiségnek
szüksége volt erre a kinyilatkoztatásra.
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Istent azért választotta ki Ábrahámot és tőle származó utódait, hogy
nagy nép legyen belőle, akivel majd szövetséget köt, hogy előkészítse a
Megváltó eljövetelét.
A Biblia történeti könyvei a választott nép történetét beszélik el úgy, ahogy az
a nép apáról fiúra továbbadott emlékezetében élt, megvallva és tanúságot téve
Isten csodálatos gondoskodásáról, amely az elbeszélt és kiszínezett
eseményekben megnyilvánult. Isten azért jó az emberekhez, hogy magához
emelje, és üdvözítse.

Mózest az Úr választotta ki, hogy népének vezetője legyen, hogy mint
Úr követe kivezesse népét az egyiptomi fogságból. Ő volt az Ószövetség
első prófétája, aki közölte a néppel Isten üzenetét, és aki által szövetséget
kötött velük. Bár időnként lázadoztak ellene, de végül mégis elfogadták,
hogy őt Isten, az Úr választotta ki, küldte hozzájuk, és tette vezetőjükké.
Isten törvényt ad és szövetséget köt választott népével

Mózes ezután lejött a hegyről, kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden
parancsát… Mózes pedig vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik
felét az oltárra hintette. Utána vette a Szövetség könyvét és felolvasta a népnek. Ők
kijelentették: Amit az Úr parancsol, azt követjük és megtartjuk. Erre Mózes vette a
vért, meghintette vele a népet és így szólt: Ez annak a Szövetségnek a vére, amelyet az
Úr ezen feltételek mellett kötött veletek… Az Úr így szólt Mózeshez: Jöjj fel hozzám
a hegyre, és maradj itt. Átadom neked a kőtáblákat a törvénnyel és a parancsokkal,
amelyeket oktatásukra írtam. (Kiv 24,3-13)
Miután az Úr kiszabadította népét az egyiptomi szolgaságból, a Sínaihegynél szövetséget kötött vele, és Mózes által törvényt adott neki. Ennek
a szövetségnek sajátos követelménye Jahve törvényeinek megtartása, a
kizárólagos egyistenhit. Az Ábrahámtól származó nép, Izrael népe a
szövetségkötéssel Jahve különleges tulajdonává lett, Ő az egyetlen Úr.
Isten így különleges kapcsolatba lépett választott népével. Ők vállalták a
törvénynek, a Tízparancsolatnak a megtartását, Isten pedig védelmet
ígért. Mózesnek titokzatos nevét is kinyilatkoztatta: „Jahve”, azt jelenti,
hogy „én vagyok, aki vagyok, aki veletek vagyok” (Ki 3,14). Az
Ószövetséget az áldozati állatok vérével való meghintés pecsételte meg.
Az Úr Mózes halála után sem hagyta magára választott népét, újra és újra
prófétákat küldött hozzájuk, hogy tanítsa őket, közölje velük akaratát. Az Isten
üzenetét közvetítő próféták feladata volt, hogy a népet tanítsák és a törvények
megtartására figyelmeztessék, hivatkozva arra a szövetségre, amelyet az Úr
Mózes által a néppel, atyáikkal kötött. Kortársaikhoz szólva beszédeiket általában
ezekkel a szavakkal kezdték: „Így szól Jahve, az Úr!”

A próféták feladata volt az is, hogy felkészítsék a választott népet a
Megváltó fogadására, akiről sok mindent megjövendöltek, hogy
felismerjék, amikor majd eljön.
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Az ószövetségi Törvény és a Tízparancsolat
Az Ószövetség népe számára a Tóra, Mózes öt könyve volt maga a
Törvény. Ennek legfőbb rendelkezéseit, a Tízparancsolatot írta fel az Úr
arra a két kőtáblára, amelyet Mózesnek átadott a Hóreb-hegyén.

1) Én vagyok az Úr, a te Istened… Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. – 2)
Ne csinálj magadnak faragott képet … Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld
őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok… – 3) Uradnak, Istenednek
a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi.
– 4) Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden
munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért
semmiféle munkát nem szabad végezned… Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az
eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban
megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte. – 5) Tiszteld apádat és
anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. – 6) Ne
ölj. – 7) Ne törj házasságot. – 8) Ne lopj. – 9) Ne tégy hamis tanúságot embertársad
ellen. – 10) Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem
szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet,
ami az övé. (Kiv 20,1-17. – Vö. MTörv 5,6-21)
Isten az egyetlen Úr, törvényeinek önként kell engedelmeskednünk!
A tízparancsolat leírása az ószövetségi Szentírásban két helyen található,
sorszámok nélkül, egymástól eltérő, de lényegében nem különböző
megfogalmazásban. Sorszámozásuk ma sem egységes. A katolikus keresztény
hagyomány az első kettőt egybefoglalta, a tizediket pedig kettéválasztotta. Alább a
régi Catechismus Catholicus megfogalmazását, zárójelben pedig (ha eltér tőle), a
mai Magyar Katolikus Katekizmus megfogalmazását találjuk.
1. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyenek más Isteneid előttem! (Uradat,
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!)
2. Ne vedd hiába a te Uradnak Istenednek nevét! (Isten nevét hiába ne vedd! )
3. Megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapokat megszenteld! (Az Úr napját
szenteld meg!)
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne szólj hamis tanúságot felebarátod ellen! (Ne hazudj, és mások becsületében
kárt ne tégy!)
9. Ne kívánd a feleségét! (Felebarátod házastársát ne kívánd!)
10. Ne kívánd a javait! (Mások tulajdonát ne kívánd!)
A Tízparancsolat Istennel való személyes kapcsolatunkat részletezi, illetve az
embereknek Isten akarata szerinti egymással való kapcsolatát szabályozzák. Mi,
emberek egyaránt kapcsolatban vagyunk Istennel (1-3. parancsolat) és
embertársainkkal (4-10. parancsolat); vallásos, és társadalmi lények vagyunk. A
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Tízparancsolat megbonthatatlan egység. Különlegessége abban áll, hogy átfogja
az egész emberi életet. Nem lehet egyes parancsolatokat önkényesen kihagyni.
Aki bármelyik parancsolatot megszeg, megszegi a teljes Törvényt.
A választott nép istentiszteletét és mindennapi életét szabályozó további
rendelkezéseket Mózes szóban közölte velük, amelyeket később foglaltak írásba.

Az ószövetségi ember élete

Mózes összehívta egész Izraelt, és így szólt hozzájuk: Halld, Izrael, a parancsokat és
törvényeket, amelyeket ma fületek hallatára kihirdetek! Tanuljátok meg őket, s legyen
gondotok a megtartásukra! Az Úr, a mi Istenünk Hóreb hegyén szövetséget kötött
velünk! (MTörv 5,1-2) – Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg
parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok – te és fiad meg unokáid is –, hogy
sokáig élj! Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá tetteidet… Halld, Izrael! Az Úr,
a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből,
minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg
szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz
s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz! Igen, jelként kösd őket a
kezedre, legyenek ék a homlokodon! (MTörv 6,2-8)
A választott nép nehezen, csak évszázadok multán szabadult meg az
ókorban elfogadottnak tekintett többnejűségtől, illetve a primitív népek
más babonás szokásaitól. Csak fokozatosan jutottak el a halál utáni ítélet
és túlvilági élet egyre tisztuló fogalmáig, ugyanakkor egyre
öntudatosabban őrizték az őket más népektől elkülönítő egyistenhitet.
A választott nép tagjait bár egyistenhite megkülönböztette a szomszédos
népektől, de ők mégis ugyanolyan gyarló emberek voltak, mint akik körülöttük
éltek. A választott nép történelme során, engedve a körülöttük élő pogányok
kísértéseinek, többször is megszegte az Úrral kötött szövetséget. A próféták Isten
küldötteként feladatuknak tekintették, hogy ezt és minden más visszaélést,
erkölcsi és szociális vétséget szóvá tegyenek. Figyelmeztető szavuk alól az
uralkodók sem volt kivételek.

A próféták tanítása segítette a népet hite megőrzésében,
az Isten törvényei szerinti élet alakításában és fejlődősében.
 A választott nép élete történelmi csoda. A történelem tanúsága szerint a
legyőzött népek mindig átvették a győztesek isteneit, míg a választott nép
fogságba jutva, és a háborúk következményeként az akkori világban szétszórva
élve is megőrizte egyistenhitét, és nem olvadt be az őket legyőző népekbe.
 A diaszpórák (zsidó szórványok) kialakulása a választott nép egyistenhitének
köszönhető. Bárhová kerültek az akkori világban, igyekeztek egymást segíteni, és
ha többen laktak egymás közelében, még saját zsinagógát is építettek. Ez a
zsinagóga-hálózat adott alkalmat az apostoloknak, hogy az akkor ismert egész
világon meghirdessék Jézus örömhírét.
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Az Újszövetség törvénye
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg
szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is
megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondom
nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ez az én
parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. (Jn 15,9-12)
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,34-35)
Jézus új parancsa
Már Mózes könyveiben megtaláljuk a
szeretet két főparancsát, de nem kapcsolódtak
még szorosan egymáshoz (Vö. MTörv 6,5. – Lev
19,18). Az evangéliumi törvénnyel, az Úr Jézus
nem megváltoztatta meg az ószövetségi
törvényeket, hanem tökéletesé tette az által,
hogy a szeretet két parancsát egymáshoz
kötötte, és a Tízparancsolatot is ennek
szellemében magyarázta. (Vö. Mt 22,35-40)
Amikor a hegyi beszédben isteni tekintéllyel
tanított,
azzal
megmutatta,
hogy
Isten
legfontosabb
útmutatásait,
amelyet
a
Tízparancsolatban találunk meg, szeretetben kell
életté váltanunk.
Jézus új parancsa:
Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket.
Az újszövetségi ember élete

Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt
Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki. (Jn
41,21.)
Keresztény hitünkből az következik, hogy nemcsak elvileg fogadjuk el
Isten üzenetét, hanem komolyan törekszünk arra, hogy akaratát
mindennapi életünkre alkalmazzuk. Isten minden embert meghív az örök
életre; az üdvösségre, ezért mindnyájunknak törekednünk kell arra, hogy
Isten előtt kedvesek legyünk, szentül éljünk. Ő minden embert meghív az
életszentségre, amely minden élethivatásban megvalósítható. Ez az
életszentség azonban nem befejezett tökéletesség, hanem állandó
törekvés a jóra. (Vö. 1Tessz 4,1)
A keresztény emberek küldetése és feladata az, hogy együttműködve
lelkipásztoraikkal építsék Krisztus testét, mindenki a maga élethivatásának
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megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi élet valamennyi területén
életünkkel kell tanúskodnunk arról, hogy Jézus tanítása nemcsak
megvalósítható, hanem ez az egyetlen út, amelyen érdemes járnunk, mert
egyedül ez ad értelmet az életünknek, és tudja őszinte, önzetlen és tiszta
örömmel eltölteni szívünket.
A keresztény ember tanúságtétele az Egyház evangélium hirdető
munkájának a háttere, amely bizonyítja, hogy
az evangélium szerinti életet minden ember megvalósíthatja.

Az erkölcs állandó és változó elemei
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc
vagyok vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes
titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha
szeretet nincs bennem, mit sem érek. (1Kor 13,1-2)
Évezredek során az emberi ismeretek és tudományok fejlődése, a kultúra, a
gazdaság és a technika egyre újabb eredményei, alapvetően változtatták meg
mindennapi életünket, emberi kapcsolatainkat. A világról alkotott ismereteink
bővülésével változott még az emberfogalmunk is. Az orvostudomány, a technika
és a gazdasági élet fejlődése nemcsak megváltoztatta társadalmi kapcsolatainkat,
hanem olyan új erkölcsi kérdéseket vetett és vet fel, amelyekre azelőtt nem is
gondolhattak.

A legalapvetőbb erkölcsi követelmények azonban ebben a változó
világban is változatlanok, ezért a hit fényében kell választ keresnünk a
felmerülő kérdésekre, örök erkölcsi elveink alapján kell az adott
körülményeknek között alakítani mindennapi keresztény életünket. Ennek
következtében az alapvetően változatlan erkölcsi elveknek lehetnek és
vannak változó, a mindennapi élethez alkalmazkodó elemei.
 Változtak az örök erkölcsi követelmények alkalmazásai a társadalmi változások
következtében. A mai emberek másként vélekednek az emberi méltóságról, a
lelkiismereti és vallásszabadságról, a különböző csoportokhoz tartozó emberek a
egyenjogúságáról stb., mint a megelőző korok emberei, sőt, napjainkban a
különböző kultúrákban élő népek között mind a mai napig sincs egyetértés még a
legalapvetőbb kérdésekben sem. Igaz, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége
elfogadta Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, de még ezt is másként
értelmezik a keresztény és a nem keresztény kultúrájú népek.

A cél nem szentesíti az eszközt!
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4. Tedd a jót és élni fogsz!
Valaki megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” „Mit
kérdesz engem a jóról? – válaszolta. Egy a jó, az Isten. Ezért ha el akarsz jutni az
életre, tartsd meg a parancsokat.” (Mt 19,16-17)
Amikor a pogány a törvény híján a természet szavára teszi meg a törvényben
foglaltakat, törvény hiányában önmagának törvénye. Ezzel igazolja, hogy a törvény
követelménye szívünkbe van írva…, amiről lelkiismeretünk tanúskodik és önítéletünk,
amely hol vádol, hol fölment minket azon a napon, amikor Isten Jézus Krisztus által
ítélkezik az ember rejtett dolgai fölött. (Róm 2,14-16)
A jó cselekedet
Minden embernek feladata, hogy az erkölcsi normákat, a különböző
szintű törvényeket és előírásokat a saját életére alkalmazza.
Cselekedeteink erkölcsi szempontból jók vagy rosszak, azaz helyes vagy
bűnös cselekedetek lehetnek, aszerint, hogy mennyiben felelnek meg az
alapvető erkölcsi törvényeknek. Az Istenben hívő emberek azt vallják,
hogy azok a jó cselekedetek, amelyek Isten akaratát tükröző erkölcsi
törvény tanításával megegyeznek
 Sok ember van, aki azt hiszi magáról, hogy ő hibátlan, és ha valami baj van,
akkor annak mindig más az oka, más a hibás. Tévedhetetlennek tartja magát,
hiszen úgy véli, hogy ő tudja, és ő határozhatja meg, mi jó és mi rossz, mintha nem
lennének Istennek olyan törvényei, amelyekhez igazodnia kellene.

Jók azok a cselekedetek, amelyek Isten akaratával megegyeznek.
A belső szabadság
A szabadság nem más, mint képesség a jó megtételére, vagyis az
ember olyan adottsága, melynek segítségével tudatosan és szándékosan
dönt egy megvalósítani kívánt érték mellett.
A szabadsággal kapcsolatban beszélhetünk belső és külső
szabadságról. A szabad akarat a belső szabadságunkat jelenti. A belső
szabadság a megfontolás, a választás és az elhatározás szabadsága.
Manapság a szabadságot sokan összetévesztik a szabad akarattal, ami nem
más, mint a választás szabadsága. Ez azt választás szabadsága azt jelenti, hogy
adott esetben több lehetőség közül szabadon eldönthetem, hogy melyiket
válasszam. Az elhatározás szabadsága pedig azt jelenti, hogy szabadon
eldönthetem, megteszem, vagy nem teszem meg azt, amire valaki, vagy valami
indít. De attól, hogy valamit szabadon teszek, még nem biztos, hogy jót
cselekszem.
Természetesen az ember szabadsága soha nem lehet abszolút, nem lehet
korlátlan, hiszen a választás és döntés szabadsága mindig csak adott helyzetben
és a valós lehetőségeink által meghatározott körön belül érvényesülhet. A belső
szabadságot befolyásolhatják szokásaink, félelmeink, az a környezet, amelyben
felnőttünk stb. így ezek mind hatással vannak egy - egy döntésünkre.
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A külső szabadság
A külső szabadság a cselekvés szabadságát jelenti, ami azt jelenti,
hogy belső, szabad akarati döntésemet akadály nélkül érvényesíthetem.
Az ember külső szabadságát rendszerint korlátozza a másik ember
hasonló szabadsága, korlátozzák az általános elfogadott erkölcsi normák
és szokások, és korlátozhatják tételesen megfogalmazott emberi
törvények.
Természetesen az is lehetséges, hogy valaki ezeken a korlátokon egyszerűen
túlteszi magát. Ebben az esetben az ember szembe találhatja magát akár az
igazságszolgáltatás vagy hatóság büntetésével, akár környezete rosszallásával,
elítélésével vagy megvetésével, de szemben találja magát lelkiismerete ítéletével
is. Ezt az emberi felelősségtudatot csak megerősíti lelkiismeretünk szava, ami
burkoltan arra is figyelmeztet, hogy végül Isten ítéletével is szembe kell majd
néznünk, aki előtt számot kell adni minden cselekedetünkről, gondolatainkról,
szándékainkról, szavainkról és mulasztásainkról is. (Vö. Mt 25,31-46)

Minden embernek van lelkiismerete
A mindennapi életben cselekedeteink előtt nem fontolgatjuk hosszasan, mit is
tegyünk. Nincs is erre szükség, mert mindegyikünknek van lelkiismerete, ami
kellőképp elirányít bennünket.
Az ember a lelke mélyén egy olyan törvényt
fedez föl, amelyet nem ő ad önmagának, hanem
amelynek engedelmeskednie kell. (Vö. Róm 2,1416) Ez a lelkiismeret egyrészt velünk született
értelmi ismeret, ami által tanulás nélkül is érezzük,
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 pedig arra késztet, hogy
gondolkozzunk el rajta, nézzünk utána a kérdésnek, hogy helyesen tudjunk
dönteni. Mi azt valljuk, hogy a lelkiismeret Isten szívünkbe írt szava, amely arra
int, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk.
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. Ez 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, kínoz és nyugtalanná
tesz, míg meg nem bántuk és jóvá nem tettük hibánkat, bűnünket. Ezek alapján
beszélünk a tetteinket megelőző, kísérő illetve követő lelkiismeretről.

Lelkiismeretünk valójában egy olyan benső iránytű,
amely az élet legalapvetőbb kérdéseiben eligazít és vezet minket.
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Szabad döntéseink „megszületése”
Nézzünk magunkba!
Ha megvizsgáljuk saját magunkban azt a
belső lelki folyamatot, amely elvezet minket a
szabad döntésre, arra a megállapításra jutunk,
hogy ezt a szabad akarati döntésünket több
tényező
hatása
együttesen
motiválja,
befolyásolja. Akarati döntésünkhöz motívumokat
kínálhat a józan eszünk megfontolása, a
lelkiismeretünk késztetése, az érzelemvilágunk
befolyása, továbbá a megszokás, a saját
indulataink, ösztönvilágunk és szenvedélyeink
hatása.
De befolyásol a kívülről jövő csábítás, illetve ösztönzés, ami irányulhat
a jóra, a jobbra, de irányulhat a rosszra is. Ezt a csábítást más szóval
kísértésnek nevezzük, ami szorosabb értelemben a rosszra való csábítást
jelenti.
Azt, hogy a döntéseinket befolyásoló motívumok és hatások közül
melyiket választjuk, melyik lesz a döntő, ez maga a szabad akarati döntés,
ami általában rövidebb vagy hosszabb megfontolás, latolgatás után
születik meg, de megszülethet egyetlen pillanat alatt is.
Ha egy döntés megfontolás nélkül született, akkor az valójában nem
szabad döntésünk, de mégis felelősek vagyunk érte, hiszen lehetőségünk
lett volna a megfontolásra. Ha ezt a megfontolási lehetőséget valaki vagy
valami kizárja, akkor jöhet létre olyan emberi cselekedet, amely emberi
felelősségünket csökkentheti, esetleg teljesen meg is szüntetheti.
A józan eszünk befolyása
Az ember naponta találkozik olyan helyzetekkel, amikor döntenie kell,
és ezért elgondolkodik, megfontolja, mit tegyen, mit tanácsol a józan esze.
Ebben a megfontolásban az ember figyelembe veszi elsősorban azt a célt,
amelyre a döntés irányul, magát a döntés tárgyát, külső feltételeit,
körülményeit és tényleges lehetőségeit, figyelembe veszi a lelkiismerete
szavát, és figyelembe veszi azokat a motívumokat, amelyekkel
érzelmeink, vágyaink akarnak irányítani minket. Ez az alapja, hogy
értelmünket tartjuk szabad akaratunk legerősebb meghatározójának.
Értelmes, emberhez méltó cselekedetnek azt tartjuk, amit
megfontoltunk, ami megfelel a józan ész követelményeinek.
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Érzelmeink befolyása
Érdekes mindnyájunknak az a belső tapasztalata, hogyha utólag
megkérdezzük magunkat (vagy másokat), hogy miért tettünk vagy nem
tettünk valamit, akkor rendszerint az a válasz: „Azért döntöttem így, mert
így találtam ésszerűnek, a legjobbnak.” Ha azonban őszinték vagyunk
önmagunkhoz, akkor beismerjük, hogy döntésünket a legtöbbször
érzelmeink befolyásolták. Ha valamihez van kedvünk, akkor megtesszük,
ha nincs kedvünk hozzá, akkor nem tesszük meg. Ennek ellenére
továbbra is azt fogjuk válaszolni, azért tettünk így, mert ezt tartottuk
helyesnek. Tény, hogy az ember cselekedeteit rendkívüli módon tudják
befolyásolni érzelmei. Mégsem hazudtunk, mert a legtöbb esetben
valóban az történik, hogy a megfontolás során érzelmeink meggyőzik
értelmünket, ítéletünk megalkotásában ez lesz a döntő motívum.
Ösztöneink és a kényszer befolyása
Döntési szabadságunkat befolyásolhatják fegyelmezetlen ösztöneink,
és elkövetett hibáink, amelyek könnyen megzsarolhatóvá tesznek minket.
A külső kényszerítő elemek, zsarolók legtöbbször erőszakkal,
fenyegetéssel vagy elkövetett hibáikkal próbálják áldozataikat arra
kényszeríteni, hogy valamit tegyenek, ne tegyenek, vagy eltűrjenek, hogy
ezzel jogtalan haszonhoz vagy előnyhöz jussanak, egyben másoknak
anyagi vagy erkölcsi kárt okozva.

A lelkiismeret szerepe
A tanításnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó
szeretet. (1Tim 1,5)

Belső szabad döntéseinkben, döntésünk benső folyamatában jelentős
szerepe van lelkiismeretünknek is, amely tudatosítja bennünk, hogy
felelősek vagyunk cselekedeteinkért, és mint Istentől kapott benső iránytű
az erkölcsi törvények megtartására figyelmeztet és késztet minket.
Sajnálatos tény, hogy józan eszünket és lelkiismeretünket félre lehet vezetni,
be lehet csapni. Ezért rendkívül fontos, hogy a megismert jóhoz pozitív
érzelmeket társítsunk, hogy kedvet csináljunk hozzá, és talán még fontosabb,
hogy a rosszhoz negatív érzelmek kapcsolódjanak, hogy elvegyük a kedvünket a
rossztól, azt megakadályozzuk. Ha érzelmeinkre hallgatva mégis olyasmit tettünk,
ami miatt lelkiismeretünk nyugtalanít, akkor a lelkiismeret furdalás utólag meg
tudja változtatni a helytelen cselekedetünkhöz fűződő érzelmeinket is.

Külső tényezők hatása
Hatással vannak döntésünk belső folyamatára a külső tényezők,
elfogadott erkölcsi elveink és normáink. Továbbá hatással vannak a
minket kívülről érintő jó vagy rossz csábítások. Ezek értelmünkön keresztül
hatnak döntéseinkre, míg vágyaink, indulataink, ösztönvilágunk és
szenvedélyeink elsősorban érzelemvilágunk közvetítésével hatnak
döntéseinkre.
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Megszokás és lelkiismeret furdalás
A megszokás valójában azt jelenti, hogy ha egy kérdést egyszer már
megfontoltunk, akkor hasonló esetben – előző döntésünkre emlékezve –,
hasonlóképpen fogunk cselekedni. Minél többször tesszük ezt, annál
erősebb lesz a megszokás, annál könnyebben tesszük meg, amit
megszoktunk, ami azt is jelenti, hogy megerősödnek a hozzá kapcsolódó
pozitív érzelmeink, és ezért szívesebben is megtesszük. Amennyiben a
megszokás megegyezik lelkiismeretünk szavával, akkor lelkiismeretünk
megnyugszik, és megszokásunk tovább erősödik. Amennyiben azonban
lelkiismeretünk másként ítél, és eltér attól, amit megszokásból tettünk,
akkor nyugtalanít bennünket. Ezt a belső nyugtalanságot nevezzük
lelkiismeret furdalásnak. Ha ennek hatására megváltoztatjuk döntésünket,
illetve sikerül jóvátenni hibánkat, akkor lelkiismeretünk megnyugszik.
A lelkiismeret szavának elnémítása
Senki sem szereti, ha kínozza, furdalja a lelkiismerete. A lelkiismeret
furdalás késztethet arra, hogy elítéljük a rosszat és elforduljunk tőle,
megváltoztassuk életünket, magatartásunkat. Ez az elfordulás azonban
komoly áldozatot, önfegyelmet kíván tőlünk. Ha valaki ezt nem vállalja,
akkor valamiképpen megpróbálja elnémítani lelkiismerete szavát, és
igyekszik azt félre vezetni.
Ilyen „lelkiismeret-megnyugtató” módszer például olyan érvek keresése,
amelyekkel az ember felmenti magát a felelősség alól. A bűn akkor is bűn, ha
valaki nem tartja azt bűnnek, mert: „Mások is így csinálják!” Vannak, akik úgy
vélik, hogy: „Ami jólesik, az nem bűn!" Esetleg hozzá is fűzik: „Mások is
megtették, és mégsem történt semmi bajuk.” Még lehetne sorolni az ilyen „jól
hangzó” érveket…
Másik „lelkiismeret-megnyugtató” módszer a figyelem elterelése, ha az ember
mindig elfoglalja magát valamivel, hogy ne legyen ideje gondolkodni, saját
lelkiismeretével vívódni. Vannak, akik ilyenkor lázas tevékenységbe kezdenek,
mások rágyújtanak egy cigarettára, ismét mások alkoholba menekülnek, de a
legrosszabb eset az, ha valaki kábítószerben keresi a megoldást. Ennek a
„megoldásnak” a következménye, hogy ezt megpróbálja, az könnyen annak
rabjává is válhat, és ez a függőség annyira befolyása alá is vonhatja, hogy
gyakorlatilag megbénul, megszűnik a szabad megfontolás és döntés lehetősége.

A lelkiismeret megbénulását okozhatja a félelem, az erős fenyegetés,
vagy más heves indulat vagy szenvedély, mint például a gyűlölet vagy a
szerelem.
Lelkiismeretünk tudatosítja bennünk, hogy
felelősek vagyunk cselekedeteinkért
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Lelkiismeretünk nevelése
A jó lelkiismeret Isten ajándéka, amely arra int, hogy mit tegyünk, és mit ne
tegyünk. Ez a megelőző lelkiismeretünk teszi lehetővé, hogy ne kelljen minden
cselekedetünk előtt azon töprengeni, hogy mit tegyünk vagy ne.

Ezt a megelőző lelkiismeretünket tudatosan nevelnünk kell. Ha
egyszer megfontoltuk, hogy amit tenni készülünk az megfelel-e Jézus
tanításának, Isten parancsának, akkor lelkiismeretünk máskor is hasonló
cselekvésre fog késztetni minket.
A lelkiismeret nevelése az egész emberi élet feladata. A kisgyermeket
elsősorban a szülei nevelik, amikor megtanítják nekik, mi jó és mi rossz, hogy mit
szabad és mit nem, és megfelelően hatékony dicséretekkel illetve
figyelmeztetéssel arra késztetik őket, hogy akkor is a jót tegyék, ha ez nem
könnyű. Ennek a szülői nevelésnek kell az első gyónási felkészüléstől kezdve
egyre önállóbb önneveléssé válnia. A felnőtté vált fiataloknak pedig továbbra is
tudatosan kell Isten akarata szerint alakítaniuk életüket, életük utolsó órájáig.
Ezért kell készségesen hallgatunk az Isten szavára, amit Egyházunk tanít nekünk.

A helyesen formált lelkiismeret igaz és igazmondó. Ítéleteit józan eszét
követve hozza meg, összhangban Isten akaratával.
Akkor jó a lelkiismeretünk,
ha Jézus tanítása szerint alakítja az életünket!
A lelkiismereti szabadság
A lelkiismereti szabadság azt jelenti, hogy minden embernek joga és
kötelessége, hogy az igazságot keresse, illetve a világ dolgait értékelje, és
ennek megfelelően cselekedjen. Senkinek sincs joga arra, hogy a másikat
lelkiismerete szavának követésében megakadályozza, hogy a másikat
saját lelkiismerete elleni cselekedetre kényszerítse. Természetes korlátja a
lelkiismereti szabadságnak – mint minden emberi szabadságjognak – a
másik ember hasonló szabadsága.
 Régen úgy vélték, hogy mindenkinek kötelessége az igazságot érvényre
juttatni, az értéket megvalósítani. (Vö. „Cujus regio, ejus religio!”) Ezt a szemléletet
változtatta meg az a felismerés, hogy a lelkiismereti szabadság jogalanya nem
maga az „igazság”, vagy „az érték”, hanem a gondolkodó és cselekvő személy,
akinek joga és kötelessége, hogy az igazságot keresse, illetve a világ dolgait
értékelje, és akinek joga és felelőssége, hogy legjobb tudása, a megismert igazság
szerint cselekedjen. Ennek a lelkiismereti szabadságnak az alapja az emberi
értelmi képessége és szabad akarata. Az ember értelmével képes felismerni, mi
igaz és mi nem. Figyelembe kell vennünk, hogy az igazság felismerése
önmagában érdekmentes értelmi ítélet, akaratunktól független állásfoglalás, azaz
világnézettől független, ezzel szemben a jó megismerése (a magam „igazának”,
érdekének felismerése) egyértelműen érdekbefolyásolt állásfoglalás, és ezért
világnézettől függő. Világnézeti kérdés ugyanis, hogy minek alapján minősítünk
egy-egy cselekedetet erkölcsileg jónak vagy rossznak, másrészt világnézeti
kérdés, hogy mivel tudjuk önmagunkat vagy az embereket a jó megtételére
késztetni, és a rossztól visszatartani.
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Az ember akkor igazán szabad, ha jó a lelkiismerete, és képes arra,
hogy kövesse szavát. Ezt a szabadságot a bűn és a bűn következményei
korlátozzák. Az igazi szabadságot Jézus Krisztus szerezte meg, aki
megszabadított a bűn rabszolgaságából, és új életet adott nekünk.
A keresztény ember szabadsága Isten ajándéka, amely
lehetővé teszi, hogy felismerje és önként megtegye az ő akaratát, és
eljussunk az örök életre.
Isten mindnyájunkat lelkiismeretünk szerint, irgalmasan ítél meg
Isten a jót akarja, a rosszat elítéli, ő végtelenül szent. A vallásos
ember hisz Istenben, és lelkiismerete szavát követve Isten akarata szerint
él. Egyedül az Isten lát bele minden ember lelkiismeretébe, egyedül ő
tudja igazságosan megítélni, hogy miért és mennyiben vagyunk felelősek.
A teremtő Isten kinyilatkoztatását
nem ismerő világban több olyan
vallással is találkozunk, amelyeknek
tanítása és gyakorlata nem felel meg
Isten szent akaratának. Ez emberi
gyarlóságunk egyik következménye,
és ezért előfordulhat, hogy valaki jó
lelkiismerettel, de mégis helytelenül
cselekszik.
Ez
Istenben
hívő
keresztény
emberekkel
is
előfordulhat, hogy tévesen ítéli meg
saját tetteit, és lelkiismerete szavára
hallgatva mégis téves döntést is hoz.
 A mindennapi életben vannak olyan helyzetek, hogy az erkölcsi lelkiismeret a
tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz teendő vagy már végrehajtott
cselekedetekről. Ez a tudatlanság akkor számítható be személyi felelősségnek, ha
nem fordítunk elég gondot az igaz és a jó keresésére, vagy ha valaki bűneivel
elnémította lelkiismerete szavát. Ilyen esetekben felelősek vagyunk a rosszért, amit
tettünk. Ha azonban a tudatlanság leküzdhetetlen, vagyis a téves ítéletért ő maga
nem felelős, akkor nem számítható be neki az általa elkövetett rossz. Ennek
ellenére az ilyen tett mégis rossz marad.

Hitünk egyik titka, hogy Isten akkor is tiszteletben tartja lelkiismereti
szabadságunkat, ha tévesen döntöttünk, vagy szándékosan szembe
fordultunk vele. Ő soha nem hagyja jóvá a rosszat, és lelkiismeretünk által
mindig figyelmeztet felelősségünkre. Azonban nemcsak igazságos, hanem
irgalmas is, ezért nem von felelősségre azért a rosszért, amit
tudatlanságunkban, de mégis jó szándékkal tettünk.
Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő irgalmas, bűneink ellenére is szeret
minket, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Ugyanakkor Isten
igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti, amint
megérdemlik azok, akik visszautasították irgalmas szeretetét.
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5. Atyám, vétkeztem!
Az apa odament egyik fiához és szólt neki: „Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni.” „Nem
megyek” – felelte az, de később meggondolta magát és kiment. Az apa odament a
másikhoz, és annak is szólt. „Megyek” – felelte, de mégsem ment ki. Melyik tett eleget a
kettő közül apja kívánságának? (Mt 21,28-32)

A bűn tudatosan tett rossz
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, ha nem bízok az Ő gondviselő jóságában.
Bűn, ha a istengyermeki „természetemet”
megtagadva nem azt teszem, amit a szeretet
kíván tőlem. Bűn, ha szembefordulok az Isten
adta renddel, ha visszaélek az Istentől kapott
szabadsággal.
A földrengés, az árvíz vagy más természeti
csapás mind olyan rossz, katasztrófa, amiről
nem tehetünk. A bűn ezzel szemben olyan
rossz, ami tőlünk származik, amiért felelősek
vagyunk. Ha szándékosan követtük el a rosszat,
vagy elmulasztottuk a jót, akkor beszélünk
bűnről.
A bűn Isten szeretetének elutasítása.
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva
nem engedelmeskedik Isten parancsának.
 Mit is nevezünk bűnnek? Abban, hogy a bűn lényegében szándékosan
elkövetett rossz, olyan helytelen, tudatos emberi cselekedet, mely sérti a
közösség, illetve az egyes emberek javát, minden ember egyetért. Eltér azonban a
különböző világnézetet követő emberek véleménye abban, hogy mit tartanak
rossznak, illetve a közösség és az emberek javának, és akkor sem értenek egyet,
amikor a bűn következményeiről és a bűnért való felelősség kérdéséről van szó.
A rossz megítélésében a vallásos emberek között is eltérés van a szerint,
hogy mit tartanak Istentől adott törvényeknek, illetve hogyan magyarázzák azokat.
Ez az eltérés leginkább a különböző keresztény, a muzulmán, a hindu és más
keleti vallások, illetve a primitív népek erkölcsi felfogásában van.
A nem hívő gondolkodók véleménye is eltér a rossz megítélésében. Más
véleményt képviselnek az Isten előtti felelősséget elutasító szabadelvű
gondolkodók, a deista, a marxista és más filozófiai nézetet vallók. Ennek a
nézetkülönbségnek az alapja az egyes filozófiai irányzatok eltérő emberképe,
ahogy az ember élete céljáról és szabadságáról vélekednek, továbbá az emberi
társadalomról alkotott egymásnak is ellentmondó felfogásuk.
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Bűneink megítélése
Bűneink megítélésének egyik legfontosabb szempontja, hogyan
befolyásolja Istennel való kapcsolatunkat, hozzá fűző szeretetünket, az Ő
szolgálatát, és iránta elvárható feltétlen engedelmességünket. Bűneinknek
megítélésénél figyelembe kell vennünk az elkövetett bűn következményeit.
Minden bűn Mennyei Atyánk irántunk való szeretetének megsértése, egyben
bizalmatlan és hálátlan engedetlenség Vele szemben. Ez a bűn lehet olyan
tudatos szembefordulás Istennel, ami elszakít szeretetétől, és lehet olyan, amely
csak kisebb vagy nagyobb mértékben gyengíti bennünk ezt a szeretetet. A legtöbb
bűnnel embertársaink ellen vétünk, és bennük sértjük meg Istent is. Ha bűneink
következményeire gondolunk, látnunk kell, minden bűnnel valamiképp megsérül
embertársainkkal való kapcsolatunk is, kárt okoztunk embertársainknak és
magunknak is. Ezért soha nem mondhatjuk, hogy a bűn magánügyünk.

Bűneinknek megítélésénél figyelembe kell vennünk továbbá a bűn
tárgyának súlyosságát (ebből a szempontból ítélve vannak súlyos bűnök
és kevésbé súlyos, „kisebb” bűnök).
Melyek a halálos bűnök?
Kegyelmi életünk szempontjából különbséget teszünk az egyes bűnök
közt aszerint, hogy milyen hatással vannak Istennel való személyes
kapcsolatunkra. Nyilvánvaló, hogy Istennel való szeretetkapcsolatunkat
csak azok a bűnök szakítják meg, amelyek tárgyuk szerint is súlyosak, és
amelyeket megfontolt szándékkal, tudva és akarva követtünk el. Ezeket
nevezzük halálos bűnöknek, amelyeknek a következménye a kegyelmi
élet elvesztése, amit szeretetünk lelki halálának is nevezhetünk. Nem
beszélhetünk tehát halálos bűnről, ha nem szándékosan vétettünk súlyos
dologban, vagy, ha szándékosan vétettünk, de nem súlyos dologban.
Akkor követünk el halálos bűnt,
ha fontos dologban, tudva és akarva
nem engedelmeskedünk Istennek, lelkiismeretünk szavának.
A bocsánatos bűnök
Bocsánatos bűnnek pedig azokat a bűnöket nevezzük, amelyek ugyan
kisebb-nagyobb mértékben sértik és veszélyeztetik Istennel való
szeretetkapcsolatunkat, de azt mégsem szakítják meg.
Bocsánatos bűnt az követ el,
aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva
nem engedelmeskedik Isten parancsának.
A bocsánatos bűn elnevezés félrevezető lehet, hiszen ezek a bűnök nagyon
különböző megítélés alá eshetnek. Lelkiismeretünk ítélete szempontjából inkább
veszélyes bűnökről kellene beszélnünk, amelyek lehetnek többé vagy kevésbé
veszélyesek, akár a bűn tárgyának súlyossága miatt, akár szándékosságunk,
tudatosságunk, azaz emberi felelősségünk különbözősége miatt. Sokan azért nem
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merik bocsánatos bűnnek nevezni azokat a súlyos tárgyú bűnöket, amelyeket
tudatlanul, meggondolatlanul és nem szánt szándékkal követtünk el, mert a
„bocsánatos” szó azt sugallja, mintha ezeket nem kellene komolyan vennünk.
Miért kell kerülnünk a bocsánatos bűnöket? Akit a szeretet vezet, az a
legkisebb bűnt is kerülni akarja. Aki nem kerüli a bocsánatos bűnöket, azt nem a
szeretet vezeti, hanem az érdek vagy a félelem, ami nem elég ahhoz, hogy adott
esetben a halálos bűnt elkerüljük. A bocsánatos bűn azért veszélyes, mert gyengíti
a kegyelmi életünket, és ezzel hajlamossá tesz minket a halálos bűnre. Nagyon is
veszélyesek lehetnek a tudatosan, szánt szándékkal elkövetett nem súlyos tárgyú
bűneink, mert felelőtlenné tesznek minket. Aki nem küzd tudatosan bocsánatos
bűnei ellen, annak nehezebb ellenállnia a halálos bűnre vezető kísértéseknek.
 Bűneink megítélésénél lényeges szempont, hogy milyen a lelkületünk, a
beállítottságunk, amely állandóan, minden tettünkben irányít. Lélektanilag ugyanis
lehetetlennek látszik, hogy az egyik pillanatban egészen más elvek szerint
cselekedjünk, mint a következőben. Elképzelhető, hogy valakiben kihűl a szeretet,
és hűtlen lesz, vagy előfordulhat egy-egy a magunk számára is érthetetlen,
rendkívüli eset, de az élet nem lehet állandó „köpönyegforgatások” sorozata. Aki
tudatosan döntött Jézus mellett, az minden gyarlósága, hibája és bukdácsolása
ellenére mégiscsak arra törekszik, hogy Isten szeretetében éljen. Ilyen a
beállítottsága. Ha vétkezik is, bizonyára nem annyira súlyosan, hogy az elszakítaná
Istentől. Véletlenül ugyanis nem lehet halálos bűnt elkövetni.
 Bűneinkért való felelősségünket befolyásolhatja az a környezet is, amelyben
valaki felnő. Ezért fordulhat elő, hogy valaki nem tartja bűnnek azt, ami valójában
bűn, de ő ezt nem tudja. A bűne alóli felelősségtől csak akkor mentesül, ha
valóban jóhiszeműen tette azt, amit tett, és még a lelkiismerete sem figyelmeztette.

„Nem tettem semmi rosszat!”

Nem mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak
aki mennyei Atyám akaratát teljesíti. (Mt 7,21)
Nemcsak az a bűnös, aki valami rosszat tesz, hanem az is, aki
gondolattal, szóval vagy a rosszra bíztatással, illetve a jónak
elmulasztásával vétkezik. A jót elmulasztani azért veszedelmes bűn, mert
sokkal nehezebben vesszük észre, mint a megtett rosszat.
Bűnt követ el az is, aki szóval, a jónak elmulasztásával,
vagy csak gondolatban vétkezik.
 Bűnt követ el az is, aki csak készült, megtervezte a bűnt, de azt végül mégsem
tette meg, mert meggondolta magát, vagy csak azért, mert valami megakadályozta
és nem volt rá alkalma, hogy elkövesse?
 Miért bűn az amit csak gondolatban követtünk el? Van különbség a bűnös
gondolat és a bűnről való gondolkodás között? Miről árulkodik, ha valaki „Én nem
tettem semmi rosszat!” kifejezéssel próbálja igazolni kisebb vagy nagyobb bűneit?
 Ha véletlenül nem lehet bűnt elkövetni, akkor miért bűn, ha mulasztással
vétkezünk?
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A kísértés és a bűnre vezető alkalmak
Magam sem értem, mit teszek. – Bár a jót szeretném tenni, mégis a rosszra hajlok. A
belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt
észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen. Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e
halálra szán testtől? Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által! (Róm
5,15-21. – 7,15-25)
A gonoszlélek, aki minden embert megkísért, minket is el akar téríteni
Isten útjáról. Mindig hazugsággal csábít, hogy megingassa bizalmunkat
Mennyei Atyánk irántunk való szeretetében, mintha mi jobban tudnánk, mi
jó nekünk. Bűnre csábíthat minket rosszra hajló természetünk, a bűnös
környezet, amelyben élünk, egy bűnre vezető alkalom és maga a
gonoszlélek is, aki csábító gondolatokat próbál eszünkbe juttatni.
Minden kísértés hazugság,
amely meg akarja ingatni bennünk Isten iránti bizalmunkat,
és el akar téríteni minket életünk céljától.
Az Úr Jézust megkísértő Sátán hazugsága is egyértelmű volt, amikor
megmutatta neki a világ minden országát és azt állította: „Minden hatalmat
és dicsőséget neked adok, mondta, mert én kaptam meg, és annak adom,
akinek akarom. Ha imádsz engem, minden a tiéd lesz.” (Lk 4,5-7)
A kísértést úgy győzhetjük le, ha tudatosan neveljük és fegyelmezzük
magunkat, hogy urai legyünk érzelmeinknek és gondolatainknak is.
Fontos, hogy okuljunk hibáinkból, és kerüljük a bűnre vezető alkalmakat.
 Bűnre vezető alkalom lehet egy rossz barát, Istennel nem törődő baráti
társaság, önuralmunkat gyengítő szórakozás. Bűnre vezető alkalom lehet egy
látvány, egy váratlanul felbukkanó lehetőség, valaki vagy valami, ami felébreszti
ösztönös vágyainkat. A testi önfegyelmezésnek is azt kell szolgálnia, hogy testünk
mindig alkalmas és készséges eszköze legyen lelkünk üdvösségének. A kísértés
legyőzéséhez mindjárt kezdetben ellen kell állunk, és Isten segítségét kell kérnünk.
 Miért veszélyezteti a hitét, aki nem hívő emberekkel barátkozik? Testvéreinket
nem választhatjuk meg, de barátainkat igen. Nem előítélet vagy hátrányos
megkülönböztetés az, ha valaki megválogatja barátait?
 A tévé és az Internet is lehet bűnre vezető alkalom?

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 fenyegetnek minket? Sokan
vannak, akik a teremtő Isten törvényeit nem akarják elismerni, ezeket a hajlamokat
már nem is tekintik bűnös kívánságoknak mondván, és úgy vélik, hogy nekik „joguk
van a boldogsághoz”, ösztönös vágyaik kielégítéséhez, az „önmegvalósításhoz”.
Jézus gyakran elvonult, hogy egyedül imádkozzék. Így kell tennünk nekünk is,
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hogy megbeszéljük Jézussal, mit kíván tőlünk, hogyan tudnánk Őt jobban követni,
és kérjük, segítsen minket jó szándékaink megvalósításában.

Hitünk alapvető erkölcsi elvei általános eligazítást adnak
mindnyájunknak, de ezek nem jelentenek kész receptet a cselekvéshez,
mivel az élet túl bonyolult ahhoz, hogy általánosságokban beszélhessünk
róla. Ezért ezeket az alapvető erkölcsi követelményeket alkalmaznunk kell
mindennapi életünkre, figyelembe véve életünk adott körülményeit, a
különböző szintű törvényeket és előírásokat. Ha készségesen hallgatunk
Isten szavára, amit az Egyház tanít, akkor Ő segít bennünket helyes
lelkiismeretünk kialakításában. Ezért lelkiismereti kérdéseinket esti
imádságunkban naponta meg kell beszélnünk az Úr Jézussal, hogy mint
hiteles iránytű segítsen döntéseinkben, hogy az életben helyes irányba
haladjunk.
 Vannak olyan tudósok, elméleti és gyakorlati szakemberek, akik
tevékenységük, kísérleteik és kutatásaik során semmiféle erkölcsi megfontolást
nem vesznek figyelembe, akiknek nem számít sem az emberi méltóság tiszteletben
tartása, sem a Teremtő Isten akarata. És bármennyire erkölcstelenek ezek a
kutatások, mindig van, aki biztosítja a tevékenységükhöz szükséges anyagi
hátteret. Ezt követően bármilyen sokba is kerül, előbb-utóbb lesz, aki a tervek
megvalósításához szükséges forrásokat biztosítja.

Törvény
Ki keresztet hordott mindenkiért:
A földön igazságot nem ígért!
A földön a föld törvényét szeresd,
A földön egy a törvény: a kereszt.
Kinek keresztje föl az égig ért:
Az égben igazságot nem ígért!
Az égben ítél égi Szerelem:
Az égi egy-törvény: a kegyelem.
Ki keresztről alá poklokra szállt:
Ott igaz és hű mérleget talált.
Ott, ki miképp vetett, aképp arat –
Igazsággal egy mér: a kárhozat.
Hogy jól imádkozz, jól vigyáz azért!
Igazságod Istentől sohse kérd.
Szólj: „Törvényed szerint legyen velem,
Itt a kereszt és túl a kegyelem;
Csak igazság szerint velem ne tégy,
Mert tűzbe hullok úgy, mint őszi légy!”
(Berde Mária)
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6. A bűnbeesés
Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Az
Úristen parancsot adott az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz
tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.” … Alkotok neki
segítőtársat, aki hozzá illő… az Úristen álmot bocsátott az emberre… az emberből
kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.
A kígyó ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta
Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” Az
így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből
ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről
mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy
meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz:
„Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy
amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok
lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.”
Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére.
Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle…
Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a kertben járkált. Az ember és az asszony
elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert és így szólt
hozzá: „Hol vagy?” Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így
válaszolt: „Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem.” Az Úristen
megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó vezetett félre,
azért ettem.” Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel
minden állat és a mező minden vadja között… Hasadon csúszol, és a föld porát eszed
életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az
ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” Az asszonyhoz
pedig így szólt: „Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd
gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.” Az
embernek ezt mondta: „Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet
megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg
rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező
füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe,
amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza.” Ezért az Úristen eltávolította az
Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett. (Ter 2,15-3,24)
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Az idézett részlet a Teremtés könyvének 2. és 3. fejezetéből való. Számunkra
egyértelmű, hogy ez egy jól megfogalmazott tanító történet, amit még a szent
szerző sem tekintett az első bűn szó szerinti leírásának, hiszen az Úrnak
nincsenek meghallható léptei, előle nem lehet elrejtőzni, a kígyó pedig nem tud
beszélni…

A Szentírás első fejezeteiben olvassuk, hogy Isten jónak teremtett
mindent. Az ember azonban, hamarosan szembeszegült azzal a renddel,
amit Isten végtelen szeretetében megszabott számára. Hálátlanul és
nagyravágyóan visszaélt Istentől kapott szabadságával: megszegte
parancsát.
Az eredeti bűn
Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Jónak teremtette,
gyermekévé fogadta, és meghívta az örök életre. Azt akarta, hogy már itt a
földi életben is boldogan éljen, de ennek feltétele, hogy teljesítse akaratát.
A Sátán csábítására azonban az ember engedetlenségével szembefordult
Teremtőjével. Ezt tanítja a Teremtés könyvének elbeszélése az „Éden”
kertjének képével, és a bűnbeesés leírásával.
A Szentírásnak ez a tanító története szemléletesen írja le, ahogy az
embereket a kísértés bűnbe viszi. Minden kísértés lényegében a gonosz
lélek hazugsága, amellyel megingatja az ember bizalmát a teremtő Isten
jóságában, hogy ne engedelmeskedjen parancsának, és ő maga akarja
eldönteni, mi jó és mi nem. A bűnt elkövető emberek jellemzője, hogy a
bűnért való felelősségüket mindig másra akarják hárítani, mintha ők jót
akartak volna, csak a társuk vette rá a bűnre. Lélektanilag ez az elhárítás
mégis már emberi felelősségünk megnyilvánulása, és ez az első lépés
lehet elkövetett bűnünk megbánására, mert belátjuk, hogy bajba kerültünk.
Honnan van a bűn?
Az emberek életét ez az első bűn rontotta meg. Az emberek sokszor
saját magukat sem tudják megérteni, vívódnak és önmagukat
marcangolják kérdéseikkel: Mit tettem? Miért tettem? Mózes könyve
szerint valaki szította az ember lázadását Teremtője ellen.
A Szentírás néha azzal magyarázza az emberek gonoszságát, hogy az a
nagy ellenfélnek és csatlósainak a műve. A lázítót élő személynek tartja az Írás.
Úgy mutatja be, mint nagy ellenfelet, aki Isten terveit szeretné megsemmisíteni. Ő
szórja a konkolyt Isten búzavetésébe. Neve több formában fordul elő: Ördög,
Sátán, Gonoszlélek a legismertebbek. Jézus a sötétség hatalmának, a hazugság
atyjának is nevezi.
 A hagyomány szerint az ördögök eredetileg angyalok voltak, de kevélyen
szembefordultak Istennel. Sorsuk ezért az örök és reménytelen istennélküliség, a
kárhozat. Az embereket is erre a sorsra akarják juttatni, ezért kísértenek meg
minket, hogy a pillanatnyi javak és élvezetek varázsával eltereljék figyelmünket
életünk céljáról. A Szentírás utalásain kívül még más jelek is szólnak amellett,
hogy a gonosz lelkek létét és tevékenységüket valóságnak fogadjuk el. Az életben
ugyanis sokszor találkozunk oly mérhetetlen rosszakarattal, oly agyafúrt
gonoszsággal, amelyre az ember önmagától talán nem is gondolna. Alig tudunk
más kielégítő magyarázatot adni a hazugság és megtévesztés világméretű
sikereire, az értelmetlen pusztításokra és tömeggyilkosságokra.
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A világ bűne
Az első bűn következménye az áteredő bűn
Az első bűn következménye emberi természetünk megsérülése
többek között azt jelenti, hogy „értelmünk elhomályosult”, azaz
becsaphatók lettünk, és akaratunk „rosszra hajló lett”, azaz könnyen
elcsábíthatók lettünk. Az első emberek bűne tragédia lett nemcsak nekik,
hanem utódaiknak, az egész emberiségnek is. Az első bűn
következménye minden szenvedés, a betegség és a halál.
Következménye, hogy az embereknek keserves munkával kell
megküzdeniük megélhetésükért, hogy családi életükben oly sok
megpróbáltatással kell szembenézniük, hogy a boldogság utáni vágyunk
nem teljesül, helyette sokat kell szenvednünk, és végül mindnyájunknak
meg kell halnia.
Az első bűnt nevezzük „eredeti bűnnek”,
következményét pedig „áteredő bűnnek”.
Ezt az adottságot örököljük, mindnyájan emberi természetünkkel együtt, ez
jelenti azt, hogy minden ember bűnben születik. Az áteredő bűn azonban egészen
más, mint amikor valaki személyesen követi el a bűnt. Nem olyan bűn, amiért
felelősek vagyunk, mégis súlyos teher rajtunk, amit szüleinktől „öröklünk”, ezért
ősbűnnek is nevezzük. Ennek az örökségnek a következménye, amit Szent Pál
apostol így fogalmazott meg, hogy bár a jót szeretnénk, mégis a rosszra hajlunk.

Az emberiség története azt mutatja, hogy az emberiség
lélekszámának növekedésével a bűn egyre hatalmasabb lett, egyre inkább
hatalmába kerítette az embert, a világot. Erről az elhatalmasodó bűnről
naponta tudósítanak minket a hírközlő eszközök, ezt a bűnt az átöröklődő
bűnt tapasztaljuk meg mindnyájan, nemcsak a világban, hanem a saját és
közvetlen környezetünk életében is. Ezért nevezzük még az áteredő bűnt
a „világ bűnének” is.
A megváltóvárás
 A Megváltó ígéretén alapuló megváltóvárás is végigkíséri az emberiség
történetét. Sokat szenvedünk egymás bűnei miatt. Jó lenne, ha ezektől
megszabadulhatnánk, ha visszatérne őseink elvesztett boldogsága. Mindig voltak
hamis megváltók, emberi elképzelések, filozófusok és népvezérek, akik úgy
gondolták, ők megtalálták az emberiség problémáinak megoldását, ők majd
boldoggá fogják tenni embertársaik életét. Ám ez eddig nemcsak nem sikerült,
hanem mindig nagyobb bajt hoztak a világra. Az ember, aki azt hitte, hogy jobban
tudja, mi válik a javára, nem képes megoldani még saját emberi problémáit sem.
Ezek megoldása, az emberek javának szolgálata nem gazdasági, hanem erkölcsi
kérdés. Az igazságosság a társadalmi életben Isten-hit és szeretet nélkül nem
valósítható meg.
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A megváltás
Másnap János látta, hogy Jézus közeledik feléje. Megszólalt: „Nézzétek, az Isten
Báránya! Ő veszi el a világ bűnét…” „Láttam a Lelket, amint galamb képében leszállt
az égből, és rajta maradt. Én nem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek,
megmondta: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Szentlélekkel
keresztel. Én láttam, és tanúskodom róla: Ő az Isten Fia.” (Jn 1,29-34)
Amint Mózes felállította a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az
Emberfiát is, Hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen. Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el
ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a
világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. (Jn 3,14-17)
A világ megváltója Jézus Krisztus!
Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja
bűneiktől, és életében részesíti a benne hívőket. A világot Jézus Krisztus
váltotta meg, aki szeretetből vállalt engedelmességével meghalt
bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra.
Istennek nem Fia szenvedésében telt kedve,
hanem mindhalálig tartó engedelmességében,
abban a szeretetben, amellyel vállalta a kínhalált a kereszten.
Ha a megváltás misztériumát az igazságosság szempontjából nézzük, akkor
az ember bűnével Istent, teremtőjét és legfőbb urát sértette meg. Ennek a
végtelen sértésnek jóvátételéhez magának a Fiúistennek kellett emberré lennie,
hogy végtelen értékű kereszthalálával adjon elégtételt.
Ha a szeretet szempontjából fontoljuk meg, hogy
bűnével az ember elfordult Istentől visszautasítva
szeretetét, akkor a Fiúisten úgy váltott meg minket,
hogy közösséget vállalt velünk, és emberré lett, hogy
értünk vállalt szenvedésével és kereszthalálával
meggyőzön minket. Isten bűneink ellenére szeret, és
még akkor is érdemes neki engedelmeskedni, ha ezért
megkínozzák és keresztre feszítik, mert a végső szó
nem a bűné, a halálé, hanem az életé, a feltámadásé.
Ezzel, a mindhalálig tartó engedelmességével arra
késztet minket, hogy önként fogadjuk el Mennyei
Atyánk irgalmas szeretetét.

Jézus tanítása szerint a főparancs a szeretet, ami felülmúlja az
igazságosság követelményeit. Ezért a megváltás misztériumának alapja
nem Isten igazságossága, hanem az Ő szeretete. A megváltás ezért nem
igazságszolgáltatás, hanem annál több: a világ rendjének, Isten és az
ember szeretetkapcsolatának helyreállítása.
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A megváltás műve úgy valósul meg bennünk, hogy
hiszünk Jézus Krisztusban, megtérünk,
elfogadjuk irgalmas szeretetét és tanítása szerint élünk.

A kegyelemmel nem úgy áll a dolog, mint a bűnbeeséssel. Ha ugyanis egynek bűnbeesése
miatt oly sokan meghaltak, Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisztusnak
kegyelmi ajándéka még bővebben kiárad sokakra… Amint tehát egynek bűnbeeséséből
büntetés szállt minden emberre, úgy árad minden emberre életadó megigazulás egynek
igaz volta miatt. Amint ugyanis egynek engedetlensége miatt bűnössé váltak sokan,
úgy sokan megigazulnak egynek engedelmessége miatt… Amikor azonban
elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint halált hozóan uralkodott a
bűn, úgy uralkodjék az örökéletre szóló megigazulás révén a kegyelem is a mi Urunk
Jézus Krisztus által. (Róm 5,15-21)
A bűnre nincs más megoldás, mint a bűnbánat,
Isten bűnbocsátó szeretetének elfogadása.
Ezért istenhit és vallás nélkül nincs megoldás.
 A katekizmusból kimaradt kérdést az életben nem kerülhetjük meg: Miért tűri el
Isten a bűnt, a rosszat? A válasz nem elmélet, hanem Jézus magatartása, aki a
bűnt mindig elítélte, a bűnösöknek azonban megbocsátott. – A bűn misztérium,
alkalmat ad Istennek irántunk való szeretetének kinyilvánítására: – A Fiúisten
emberré lett, magára vette keresztjeinket, és felszólít követésére. – Isten eltűri a
rosszat, hiszen még a bűn következményeit is jóra tudja fordítani. – Akik Istent
szeretik, azoknak minden javukra válik!
 Ha Isten a bűn megelőzése érdekében felfüggesztené emberi szabadságunkat,
akkor megszűnnénk embernek lenni, de arra sem volna alkalmunk, hogy tanúságot
tegyünk áldozatvállaló szeretetünkről. – A bűn megelőzésére alkalmatlan lenne az
azonnali büntetés alkalmazása, mert akkor nem lenne az embernek alkalma a
megtérésre. Vagy mit szólnánk, ha az igazságos büntetést rajtunk kezdené? Vagy
csak azokat büntesse meg, akikre mi haragszunk?

Hogyan egyeztethető össze Isten
igazságossága és irgalmassága? Úgy,
hogy ő senkit nem zár ki irgalmas
szeretetéből, de aki végleg visszautasítja,
az
kénytelen
lesz
megtapasztalni
igazságosságát.
Istenem remélek tebenned,
mert mindenkor hű és irgalmas vagy!
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7. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot!
Abban az időben föllépett Keresztelő János, és Júdea pusztájában ezt hirdette:
„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa” (Mt 3,1-2)
Jézus eljutott Názáretbe, szombaton bement a zsinagógába… Kinyitotta a könyvet,
ahol ez van írva: „Az Úr lelke rajtam: ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a
szegényeknek, ő küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak
megvilágosodást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, hirdessem az Úr kegyelmének
esztendejét… Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” (Lk 4,14-21) – Ezt
hangoztatta: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az
üdvösség jóhírében.” (Mk 1,14-15) – Az üdvösség jó híre: Isten nem azért küldte fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. (Jn 3,17)
Isten Mennyei Atyánk, aki szeret minket
Amikor Keresztelő János tanítani kezdett, hogy előkészítse a Megváltó
fellépését, kemény szavakkal figyelmeztette hallgatóit a megtérésre. Jézus
tanítását ezzel szemben örömhírrel kezdte, hogy higgyünk a jó hírben,
Isten irgalmas, megbocsátó szeretetében. Ő is megtérésre szólította fel
hallgatóit, hogy lássuk be, Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket,
és megbocsát nekünk. Ennek az örömhírnek „kézzel fogható” jelét adta,
amikor a béna emberhez így szólt: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid!”
majd egyetlen szavával meggyógyította, igazolva bűnbocsátó hatalmát,.
 A mai világban sokan egyáltalán nem hisznek a megbocsátás lehetőségében. A
maguk igazához ragaszkodva nem akarnak megbocsátani, és elképzelni sem
tudják, hogy valakinek megbocsássanak. Ezért az önző ember nem tudja, és nem
akarja elfogadni, hogy Isten megbocsásson nekünk, hogy ne akarja megtorolni
bűneinket. Jézus egész élete, a bűnösök iránt tanúsított irgalmas szeretete arra
tanít, hogy igenis lehetséges a megbocsátás, és őt a Mennyei Atya nem azért
küldte a világba, hogy elítélje az embereket, hanem hogy üdvözítse őket.

Hiszem a bűnök bocsánatát,
hiszek Isten bűnbocsátó szeretetében.
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A keresztség
Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek
tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek
nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. –
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik. (Mt 28,18-20. – Mk
16,15-16)
Péter előlépett, és emelt hangon így kezdte beszédét: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem
minden lakója! Vegyétek tudomásul, és figyelemmel hallgassátok szavamat! A názáreti
Jézust Isten igazolta előttetek azokkal a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket
őáltala művelt köztetek… Ezt a Jézust támasztotta föl az Isten: ennek mi
mindannyian tanúi vagyunk…” „Mit tegyünk hát, testvérek?” – fordultak hozzá.
„Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus
Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát…” –
Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek
csatlakozott hozzájuk. Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,14-42)
Amikor az Úr Jézus tanítani küldte apostolait, azzal bízta meg őket,
hogy meghirdessék örömhírét, Isten megbocsátó szeretetét. Az apostolok
és az első hívek tanúságtételére egyre többen csatlakoztak a hithez. Akik
hittek, azokat Jézus parancsa szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében megkeresztelték. A megtérőktől azt kívánták, bánják meg
bűneiket, higgyenek Jézus Krisztusban, és éljenek Jézus tanítása szerint.
A bűnbánat és megtérés

„Uram, készen vagyok, hogy börtönbe, sőt halálba menjek veled.” Ő azonban így
válaszolt: „Péter, mondom neked, mielőtt ma a kakas szól, háromszor fogod tagadni,
hogy ismersz.” – „Ember, tagadta Péter újra, nem tudom, mit beszélsz.” Még beszélt
máris megszólalt a kakas. Az Úr erre megfordult, és rátekintett Péterre. Péter akkor
visszaemlékezett, hogy mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma a kakas szól, háromszor
fogsz megtagadni engem.” Kiment, és keserves sírásra fakadt. (Lk 22,33-34. – 60-62)
Lukács evangéliuma írta le, hogy Péter akkor döbbent rá bűnére,
amikor harmadik tagadása után Jézust átvezették az udvaron, és ránézett
Péterre. Ebből a tekintetből kiolvasta, hogy bűne ellenére mégis szereti
Jézus. Ez a tekintet arra késztette, hogy megbánja bűnét. Minket is az Ő
szeretetének kell bánatra indítani, amikor ránézünk Jézusra a kereszten.
A bűnnel elfordultunk Jézustól, aki értünk feláldozta magát. A
bűnbánat pedig azt jelenti, hogy elítéljük bűneinket. Sajnáljuk, mit tettünk,
bánjuk mindazt, amivel megsértettük a szeretetet. A bánat azonban
nemcsak sajnálkozás, nemcsak bűneink elítélése, hanem komoly
elhatározás: Bocsánatot kérünk Istentől, és megígérjük, hogy jóvá tesszük
hibáinkat. Őszinte bánatunk jele, ha komolyan törekszünk a jóra, és
megbékélünk embertársainkkal.
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Az istengyermeki- kegyelmi élet

Vagy nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra,
halárára keresztelkedtünk meg? A keresztség által ugyanis vele együtt a halálba
temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt halottaiból, úgy
mi is új életet éljünk… Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Vele együtt
élni is fogunk… Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de
éltek az Istennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,3-11)
A keresztségben Isten szeretetében újjászületünk. Ezt az új életet
nevezzük istengyermeki- kegyelmi életnek. Ez az élet Isten ajándéka, mert
kegyből, Isten jóságából kapjuk. Ezt az életet megszentelő kegyelemnek is
nevezzük, mert ez tesz minket szentté, jobbá, Isten előtt kedvessé.

Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt
Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki…
aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és
benne fogunk lakni. (Jn 14,21-23)
A gyerek, aki szüleitől kapta életét, akit szülei nevelnek, úgy kezd
gondolkodni, mint apja és anyja. Járása, szokásai, tettei hasonlítanak szüleiéhez.
Azok szeretete, mosolya, jószívűsége az ő életében is megjelenik. Először
öntudatlanul, később már tudatosan viszonozza szeretetüket, amikor
engedelmeskedik nekik, kedvükben jár, és áldozatot is vállal értük.

Hasonlóképpen meglátszik minden ember életén, ha Isten él benne.
Aki részese a Szentháromság isteni életének, az megvilágítást és
ösztönzést kap a Szentlélektől Jézus követésére. Ennek jele, hogy úgy
kezd gondolkodni, mint Jézus. „Megérti” az örök igazságokat, a
szenvedésben is nyugodt marad, mert rábízza magát a Mennyei Atyára.
Mindennapi életében egyre inkább azt teszi, amit Jézus is tenne az ő
helyében, a legjobb tudása szerint teljesíti kötelességeit és segíti
embertársait. Még a rosszat is jóval viszonozza, és megbocsát az ellene
vétőknek. Szívesen vállal áldozatot másokért, hogy minél több örömet
szerezzen embertársainak. Jó vele együtt lenni, mert élete békét és
örömet sugároz. Isten ajándéka, tettekre adott kegyelme az az erő és
belső megvilágosítás is, amellyel minket a jóra késztet, visszatart a
rossztól, és az istengyermeki élet örömével tölti be szívünket. Ezt a
jótettekre indító kegyelmet segítő kegyelemnek is nevezzük.
A keresztséggel egyben Isten gyermekei családjának tagjaivá válunk, az
Egyháznak, Krisztus titokzatos testének tagjaivá leszünk. A kegyelmi élet bennünk
már a megkezdett örök élet. Jézus, aki új életre támadt a sírból: új életre
támasztja azokat, akik benne hisznek és követik őt. Ő mondta:

Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog.
Mindaz aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem. (Jn 11,25-26.)
A keresztségben meghalunk a bűnnek, és
Krisztussal egyesülve új életre támadunk,
Isten gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk.
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A bűnbocsánat szentsége
Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert
féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett, és így szólt hozzájuk: „Békességet
adok nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm
fogta el a tanítványokat. „Békesség nektek!” – ismételte. „Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és folytatta: „Vegyétek a
Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig
megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,19-23)
Az Úr Jézus tudta, hogy követői mindig gyarló, esendő emberek
maradnak, akiknek ismételten megtérésre, bűnbánatra és bűnbocsánatra
lesz szükségük. A bűnbánatra Jézus szeretete, Isten kegyelme indít
bennünket. Rádöbbent arra, hogy mit vállalt értünk Jézus, vagy arra, hogy
bűneinkkel mennyire hálátlanok és bizalmatlanok voltunk mennyei
Atyánkkal szemben. Bűnbánatra indíthat az is, ha felismerjük, hogy
bűneinkkel milyen kárt okoztunk magunknak és embertársainknak.
A bűnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül
nincs bűnbocsánat. Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy
Istent megbántottuk. Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten
segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük. Az igazi bűnbánat Isten
iránti szeretetből fakad. Az érdekből vagy félelemből származó bánat nem
elég a bűntől való őszinte elforduláshoz, de elég a szentgyónáshoz.
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket,
visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet,
megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.
A gyóntató pap szerepe a szentgyónásban
A bűnt mindig Isten bocsátja meg. Isten
bűnbocsátó irgalmasságát azonban emberek
által, emberi módon gyakorolja. Régen a király
kegyelmezett meg vétkes szolgájának, de a
bilincsek levételét rábízta egyik szolgatársára. Az
Úr Jézus hasonlóképpen bízta Egyházára Isten
bűnbocsátó kegyelmének közvetítését, amikor
úgy rendelkezett, hogy az Egyházban a
feloldozás szolgálatát az apostolok és utódaik
lássák el.
Isten a gyóntató papok feloldozása nélkül is megbocsáthatja bűneinket. A
tökéletes bánat azonnal megtisztít minden bűntől, és az istengyermeki élet
részesévé tesz. Ezért ha halálos bűnt követtünk el, de nincs alkalmunk
meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből bánjuk meg bűneinket a gyónás őszinte
szándékával. 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.
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 Egyesek azt mondják, nincs szükségem papra, ezt én majd közvetlenül
elintézem Istennel. Jézus azonban másképpen rendelkezett, a feloldozás
szolgálatát egyházának papjaira bízta. A bűnbevallás helyes önismeretre késztet
minket, hogy ne csapjuk be magunkat, a gyóntató papok pedig tanácsaikkal
segítenek minket, megfelelő elégtételt adnak, és az Úr Jézustól kapott hatalommal
feloldoznak bűneink köteléke alól.

A bűnbocsánat szentségében a gyóntató
pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és
kiengesztelődünk az Egyházzal.
A papok aligha vesznek komolyabban mást, mint a gyónási titkot. Voltak
papok, akiket emiatt megkínoztak, sőt meg is öltek. Ezért a gyónásban minden
fenntartás nélkül beszélhetünk, és egészen rábízhatjuk magunkat a papra, akinek
ilyenkor egyetlen feladata az, hogy „Isten füle” legyen.
 A gyóntatók gyónási titoktartásával együtt jár, hogy a gyónók sem mondhatják
el azt, amit gyóntató papjuk nekik mondott, hiszen ő utólag nem tud rá válaszolni,
mert nem beszélhet arról, ami a gyónásban elhangzott. Az is vétkezik, aki
szándékosan kihallgatja mások gyónását, illetve ha elmondja azt, amit véletlenül
más gyónásából meghallott.

Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és
tanuljátok meg, mit tesz az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. (Mt 9,12-13)
A rendezett élet alapja a rendszeres szentgyónás!
Gyarlóságunk tudatában újra és újra forduljunk hozzá, hogy
megerősítsen a bűnök ellen. Ennek a bűnbánó lelkületnek egyik jele a
rendszeres gyónás, mely által arról teszünk tanúságot, hogy küzdünk
hibáink ellen és mindent megteszünk, hogy előre haladjunk. Azért
ajánlatos a gyakori gyónás, mert az irgalmas Istennel találkozunk, aki
nemcsak a bűnt törli el, hanem szeretetében is megerősít.
Amikor gyónunk, Istentől kérünk bocsánatot, amikor őszintén megvalljuk
bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket. A gyónásban
Jézus nyújtja felénk kezét, akibe belekapaszkodhatunk, ha bajban vagyunk.
Gyónni nem azért megyünk, mert kell, hanem azért, hogy megszabadulhassunk
bűneinktől, és örülünk, hogy Isten megbocsát nekünk, és újra félelem nélkül
élhetünk Isten szeretetében. Egyéni igényeinktől és lehetőségeinktől függ, milyen
gyakran menjünk gyónni. Célszerű, ha olyankor megyünk, amikor nincs sok
gyónó.
Ha valaki halálos bűnt követett el, akkor minél előbb gyónjon meg, de feltétel
nélkül gyónni kell évente legalább egyszer, húsvéti időben. Tanácsos annak is
meggyónni, aki kórházba megy, még ha betegségét nem is tartja súlyosnak.

A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta
bűneinket, és elvégezzük az elégtételt. Az elégtétel általában imádság
vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket
jóvátenni. Ha olyan bűnt követtünk el, melynek következményeit képesek
vagyunk kijavítani, akkor ez kötelességünk: ilyen például lopás vagy
rongálás esetén az okozott kár megtérítése is: ezt nevezzük jóvátételnek.
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A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy
eltörlése, az Egyház közbenjárására. Azok nyerhetnek búcsút, akiknek nincs
halálos bűnük, és elvégzik az Egyház által előírt imát vagy jócselekedetet.

Felkészülés a szentgyónásra
Minden gyónáshoz hozzátartozik a lelkiismeretvizsgálat, amikor egy
életállapotunknak és korunknak megfelelő lelkitükör segítségével
gondosan számba vesszük az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket.
Ezt követően az értünk szenvedő Jézusra gondolva bánatot indítunk, és
elhatározzuk, hogy Isten kegyelmével együttműködve, jobbá akarunk
lenni.
A gyónásban suttogó hangon, de érthetően kell megvallani bűneinket.
A gyónásnak csak akkor van értelme, ha őszinték vagyunk. Megbánt
bűneink azt mutatják, hogy milyenek voltunk, őszinteségünk azt mutatja,
hogy szeretnénk jobbak lenni. Annak már nincs oka a szégyenkezésre, aki
hibázott, de azt jóvá akarja tenni, akármilyen bűnt követett is el.
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a
súlyosbító körülményeket is. Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten
megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania. Aki a
gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és
szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie.

Hívő ember ritkán követ el halálos bűnt. Nem is az a jó keresztény, aki
mindig talál elég meggyónni való bűnt, hanem az, aki mindig talál valamit,
amit jobban tehetne Jézus kedvéért.
A bűnbocsánat szentsége a feltámadt Jézus ajándéka Egyházának.
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Az 1. témakör áttekintése:
Az Ember Isten képmása
Isten szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá… megteremtette
az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt. (Ter 1,26-27)
Az ember személy, akinek teste és szellemi lelke van.
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, aki test és
lélek. Jónak teremtette, és gyermekévé fogadta. Az emberi méltóság alapja, hogy
Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az örök életre.
Az ember szabadsága azt jelenti, hogy felelősen tud dönteni élete
kérdéseiben. A keresztény ember szabadsága Isten ajándéka, amely lehetővé
teszi, hogy felismerje és önként megtegye az ő akaratát, és így eljusson az örök
életre. Az ember szabadságát a bűn és a bűn következményei korlátozzák. Az
igazi szabadságot Jézus Krisztus szerezte meg, aki megszabadított a bűn
rabszolgaságából, és új életet adott nekünk.
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott
nekünk, és meghívott az örök életre.
A világot Isten teremtette. Isten, a mi Mennyei Atyánk a egész világ teremtő
ura, Övé az egész világ. A világot Isten megtervezte, létrehozta, beprogramozta
és a fejlődés útján elindította. Isten szüntelenül gondoskodik a világról, fönntartja
azt, és törvényeivel kormányozza. Istennek az anyagvilágba írt fizikai, kémiai és
biológiai törvényeinek minden feltétel nélkül engedelmeskedik, egyedül az
embernek adott értelmet és szabad akaratot, hogy élete célját felismerve szabad
döntéssel teljesítse a lelkiismeretébe írt erkölcsi törvényeket.
Isten szeret minket, minden embert üdvözíteni akar. Úgy gondoskodik rólunk,
hogy mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges.

Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt
viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.
A Szentírás szerint a törvény Isten atyai tanítása, amely megmutatja az
embereknek a megígért boldogsághoz vezető utat. Isten a jót akarja, a rosszat
elítéli, ő végtelenül szent. A természetes erkölcsi törvény, melynek segítségével
spontán módon el tudjuk dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, Istennek minden
ember szívébe vésett ajándéka.
Jézus Krisztus Isten üzenetét, a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta.
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház
igehirdetésével ad tovább. A Szentírást és a Szenthagyományt tévedés nélkül a
katolikus Egyház magyarázza. Az Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem
tévedhet. Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a Szentlélek működése
biztosítja.
Az erkölcs azt jelenti, hogy az ember felelős cselekedeteiért. A cselekedet
akkor jó, ha jó a szándék és az, amit teszünk. Jók azok a cselekedetek, amelyek
Isten akaratával megegyeznek. A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely arra int,
hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk. A helyes lelkiismeretet úgy alakítjuk ki
magunkban, ha készségesen hallgatunk az Isten szavára, amit az Egyház tanít.
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Bűnt az követ el,
aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
A bűn Isten szeretetének elutasítása, amit akkor követük el, amikor rosszat
teszünk, gondolunk, mondunk, vagy elmulasztjuk a jót, amit tennünk kellett volna.
Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök. Halálos
bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik
Isten parancsának. A halálos bűnnel elveszítjük az istengyermeki-, kegyelmi
életet, vagyis a megszentelő kegyelmet. 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 Isten iránti
szeretetünket, és ezzel hajlamossá tesz a halálos bűnre.
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. A legveszélyesebb bűnös hajlamok: 1. kevélység; 2.
fösvénység; 3. bűnös érzékiség; 4. irigység; 5. torkosság; 6. harag; 7. lustaság.
Ezeket főbűnöknek nevezzük.

Isten az embert férfinak és nőnek teremtette,
jónak teremtette, gyermekévé fogadta, és meghívta az örök életre.
Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt eredeti bűnnek
nevezzük. Az eredeti bűn következménye: 1. Elvesztettük az eredeti szentséget.
2. Emberi természetünk is megsérült. Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.
Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől, és
életében részesíti. Mennyei Atyánk ezért ígért és küldött Megváltót, hogy az
embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse.

Jézus örömhíre: Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket,
meghív országába, gyermekévé fogad, és
földi életünk után hazavár az örök életre.
A világot Jézus Krisztus váltotta meg. Jézus úgy váltott meg minket, hogy
szeretetből vállalt engedelmességével meghalt bűneinkért, és feltámadt
megigazulásunkra. Istennek nem Fia szenvedésében telt kedve, hanem
mindhalálig tartó engedelmességében, abban a szeretetben, amellyel vállalta a
szenvedést és a kínhalált a kereszten. Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy
megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és megajándékozzon az
üdvösséggel. Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát
minden ember bűnéért.
A megváltás műve úgy valósul meg bennünk, hogy hiszünk Jézus
Krisztusban, és tanítása szerint élünk. Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek
van értelme: mert a vele vállalt szenvedéssel részesei leszünk a megváltás
művének.

Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte.
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Szeresd Uradat, Istenedet!
(2. témakör)

Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat,
Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! (MTörv 6,4-5)
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban,
ha teljesítjük parancsait, és
őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
Akkor imádjuk Istent,
ha őt legfőbb Urunknak elismerjük.
Akkor szolgálunk Istennek,
ha az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket.
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8. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?
Odafutott hozzá valaki, és térdre borulva megkérdezte tőle: „Jó Mester, mit kell
tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” „… Ismered a parancsokat: ne ölj, ne
paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, ne csalj, atyádat és anyádat tiszteld.”
Erre ő kijelentette: „Mester, ezt mind megtartottam gyermekkorom óta.” Jézus
rátekintett, megszerette őt, és így szólt hozzá: „Valami még hiányzik neked: menj, add
el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben. Aztán
jöjj, és a keresztet magadra véve kövess engem.” (Mk 10,17-21)
Személyiségünk kibontakoztatása
Mennyei Atyánknak mindnyájunkkal terve van, ezért önmagunk
kibontakoztatása nem saját terveink megvalósítását jelenti, hanem Isten
rólunk elgondolt tervének megvalósítását. Felnőtté válásunk során előbbutóbb mindnyájunknak választania és döntenie kell, melyik úton akarjuk
követni az Úr hívó szavát.
Többféle út lehetséges:
– Istennek szentelt, teljes életre elkötelezett életutak, akik erre Istentől hivatást kaptak.
Ilyenek lehetnek: – a papi hivatás; – a
szerzetesi, illetve szerzetesnői szolgálatra
való meghívás. Ezekre a hivatásokra sajátos
pap- és szerzetesnevelő intézeteink vannak.
– Istennek szentelt élet, szentségi házasságban,
keresztény családban. Erre is fel kell
készülnünk: megfelelő önneveléssel,
tanulással, időnk hasznos beosztásával, az
anyagi javak helyes kezelésével, a
keresztény közösség életébe való
bekapcsolódással...
Ha ezt választom, az sem mindegy, ki lesz a jövendőbelim, én mit
nyújtok, illetve mit várok tőle, és az sem mindegy kik a barátaim és
kikkel haverkodok, kivel, mivel és hogyan töltöm a szabadidőmet…
– és lehet egy különleges, teljes embert követelő, az élet különböző
területein szükséges „foglalkozásokra” való meghívás, Isten
dicsőségének és embertársai javának szolgálatára. Akik ilyen hivatást
kapnak, azoknak erre külön is fel kell készülniük.
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Jézus lelkületének jellemző vonásai

Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, isteni
mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül
ragaszkodjék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát, és hasonló lett az
emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember; megalázta magát, és
engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. (Fil 2,5-8)
A történelem során sokféle Jézus-ábrázolással találkozunk. A katakombák
keresztényei jó pásztorként tekintettek Jézusra.
Még a feszületeink is különböző szemléletről tanúskodnak. Van olyan
feszület, amelyen az Úr Jézus fejére ékkövekkel díszített aranykoronát tettek. Más
feszületek a kereszten szenvedő, „vonagló” Jézusra emlékeztetnek. Van feszület,
amelyen Jézus függőleges karjaival mintegy összeköti a mennyet és a földet, míg
más feszületen a kitárt karú Jézus azt sugallja, hogy Ő az, aki magához öleli az
egész világot. Igen elterjedtek a különböző Krisztus ikonok, illetve a torinói lepel
Krisztus képe.
Jellegzetes Jézus ábrázolás még a különböző Jézus Szíve képek, vagy az,
amelyen Jézus felénk kitárt karjával Isten irgalmasságát sugározza.

Jézus követői – elsősorban a szerzetesek – életében a történelem
során különböző lelkiségi irányok fejlődtek ki, attól függően, hogy mit
tartottak az Úr Jézus személyisége legfontosabb vonásainak, mi tette Őt
vonzóvá az emberek szemében. Ennek megfelelően a ma is különböző
lelkiségi irányzatokkal találkozhatunk. Ezért kérdés számunkra, mi
jellemezze mindennapi életünket?
Ezek között a legjellemzőbb vonások közül
kiemelkedik az Úr Jézusnak az evangéliumokban
olvasható önjellemzése:
– Az Atya iránti feltétlen elkötelezettség. “Az én
eledelem az, hogy annak akaratát
cselekedjem, aki küldött engem!“ (Jn 4,34.)
– Az emberek üdvösségének szolgálata. “ Az
Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és
váltságul odaadja életét sokakért.“ (Mt
20,28.)
– Az anyagi érdekektől való teljes függetlenség.
“Istenedet imádd és csak neki szolgálj!“ (Mt
4,11.)
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívű, s így nyugalmat találtok lelketeknek.
Az én igám édes, az én terhem könnyű. (Mt 11,29-30)
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A keresztény életszentség

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 4,1-2)
Életünk célja, hogy az Úr Jézust követve eljussunk a boldog örök
életre. Ennek első lépése a bűnbánat és a megtérés, ami azt jelenti, hogy
elfordulok az istenhit nélküli emberi gondolkodásmódtól, és hiszek Jézus
Krisztusban, elhatározom magam, hogy követem, vállalom életem
keresztjét. Sokan azt hiszik, hogy a keresztények élete sivár, örömtelen
élet. Ezzel szemben a történelem során szentek és vértanúk sokasága
bizonyította, hogy nemcsak lehetséges, de érdemes, jó és emberileg is
boldogító, ha Jézust követve tanítása szerint élünk.
A keresztény életszentség, az Istennek szentelt élet,
Kriszuts követése a szeretetben.

Életre szóló elkötelezettség
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek,
hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. (Jn 15,16)
Felnőtt embernek nevezzük a személyiségében érett embert, azt az
embert, aki biológiailag és jellemileg is érett:
- aki képes önmagát fönntartani, önmagáról gondoskodni a
társadalomban;
- aki egyéni állásfoglalásra képes az élet alapvető kérdéseiben (van
kialakult értékrendje és világnézete);
- aki magatartásában követi meggyőződését és képes küzdeni céljai
megvalósításáért (szilárd erkölcsi elvei vannak, nemcsak ismeri az
erkölcsi normákat, hanem azoknak megfelelően él);
- aki a közösségben teljesíti feladatait és felelősséget tud vállalni magáért
és másokért (kész felelős tisztséget vállalni), részt vesz a közösség
életében.
Sokszor megkérdezik különböző korú gyerekektől: „Mi leszel, ha nagy leszel?”
Nyilvánvaló, hogy életünk során ismételten dönthetünk életünk céljáról, és a hozzá
vezető útról. Egy felnövő fiatal akkor válik elkötelezett felnőtt kereszténnyé, ha
felnőtt korára eljut arra az életre szóló döntésre, amellyel elkötelezi magát Isten
szolgálatára, vagy akkor, amikor két hívő fiatal házasságot köt, vagy akkor,
amikor pappá szentelik, vagy ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tesz.
 Sok szabadelvű gondolkodó véli úgy, hogy ilyen életre szóló döntés nem is
lehetséges, és nincs is rá szükség. Valóban vannak olyanok, akik sose jutnak el
életüket végleg meghatározó döntésre, de ezek soha nem lesznek igazán érett,
felnőtt, megbízható és becsületes emberek, hiszen úgy vélik, döntésüket bármikor
szabadon megváltoztathatják, nem kötelesek magukat adott szavukhoz tartani.
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 Meg kell azonban tőlük különböztetni azokat, akik emberi gyengeségből, esetleg
bűnös gyarlóságból nem tudták szavukat megtartani, illetve azokat, akik tévedésen
alapuló rossz döntést hoztak, amit képtelenek megtartani. Nem a mi dolgunk, hogy
megítéljük őket, hiszen az ember lelkiismeretébe egyedül az irgalmas Isten lát be.

Minden elkötelezett felnőtt keresztény feladata, hogy egész életével
Jézus örömhírének hirdetője legyen, életvitelével, állásfoglalásaival és
magatartásával, illetve szükség esetén hitvalló, tanúságtevő szavaival is.
Jézus örömhíre páratlan újdonság, amit hirdetni is csak örömmel és teljes
elkötelezettséggel lehet. Ez az örömhír igényeket támaszt hirdetőjével,
szemben: átalakítja, és krisztusivá teszi. Ez külsőleg is meglátszik rajta, az
jézusi öröm hírvivője felismerhető nem emberi külsejéről, hanem krisztusi
életéről.
Az örömhír hirdetése nem másodlagos feladat,
teljes elkötelezettséget kíván tőlünk, bármi is a foglalkozásunk.
A keresztény hit és világnézet

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog.
Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem.” (Jn 11,25-26)
Hitünk igazságait többféleképpen is megfogalmazhatjuk. Az első századok
keresztényei számára megfogalmazott rövid hitvallás az apostoli hitvallás. Hitünk
legfontosabb igazságainak megfogalmazását az un. főigazságokban találjuk meg:

1. Egy Isten van.
Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtője Ura és gondviselője 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, akik visszautasították irgalmasságát 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.
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.
A mai ember szavaival így fogalmazhatjuk meg hívő állásfoglalásunkat:
Hiszünk Istenben, mennyei Atyánkban, a világmindenség teremtő Urában, aki
életet adott nekünk. Ránk bízta a világot és meghívott országába, mert szeret
minket.
Hiszünk Jézus Krisztusban, akit az Atya küldött. Ő az Isten Fia, közösséget
vállalt velünk, szeretetből emberré lett, köztünk élt a mi üdvösségünkért, aki
Pilátus idejében keresztre feszítve életét adta értünk. Halálával legyőzte
halálunkat, feltámadásával diadalra vitte az életet. – Ő Szűz Mária fia, a mi
tanítónk és üdvözítőnk.
Hiszünk az éltető Szentlélekben, akit Jézus küldött. Ő gyűjti össze népét az
Egyházba megszentelő erejével, hogy ünnepeljük Isten nagy tetteit, szeretetben
szolgáljuk testvéreinket, és tanúságot tegyünk Istenről a világban.
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Isten gyermekeinek, Jézus Egyház tagjainak, Krisztus követőinek valljuk
magunkat. Az Ő törvényei szerint akarunk élni, rábízzuk magunkat, Tőle várjuk
bűneink bocsánatát. Reméljük, hogy halálunk óráján eljön értünk, feltámaszt és
magával visz Országába, ahol mindnyájan együtt leszünk vele – örökre.
 Nem hívő embertársaink közül az elmúlt évszázadokban a legkülönbözőbb
vádakkal támadták Egyházunkat, hitünk tanítását és erkölcsi követelményeit. Ezért
hitünk védelmének érdekében ismernünk kell Egyházunk tanítását és történelmét,
de hogy mégis felelni tudjunk vádjaikra, ismernünk kell azokat a leggyakoribb
érveket, amely Egyházunk tanításának félreértésén alapul, illetve amelyek alapja
csupán az Egyház iránti vak gyűlölet.

Megtervezett keresztény élet
„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap, és
kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét
énérettem, megmenti azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de
önmagát elveszíti.” – „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 9,23-25. – Lk 14,27-28)

Aki megismerte Jézust, nem maradhat iránta közömbös. Vagy hiszünk
benne és követjük, vagy nem; de ettől a döntésünktől függ egész életünk
és örök sorsunk. 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. Amit fontosnak tartunk, arra van időnk, azért még
komoly áldozatot is vállalunk. Ezért mindnyájunknak végig kell gondolnia,
valóban mit tartunk fontosnak életünkben:
– megtervezett lelkiélet alapjai: a napi ima,
a legalább heti szentmise és
szentáldozás,
a rendszeres gyónás, vallási önművelés,
(szentírásolvasás, hitismereteink
bővítése… részvétel hitéleti előadásokon,
éves zárt lelkigyakorlatokon…),
keresztény közösséghez tartozás
(részvétel közösségi programokon…);
– mivel, kikkel töltöm a szabadidőmet, mi a
véleményem a szórakozásról, az élvezeti
cikkekről: kávé, alkohol, drog – fontosnak
tartom-e az önfegyelmet;
– hogyan akarok élni: érdeklődési köröm, továbbtanulás, (diploma vagy
mester-szakember), mi szeretnék lenni, komolyan veszem-e a
tanulást, az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását;
– keresem, hogy Mennyei Atyám milyen életútra, pályára hívott meg,
figyelembe véve lehetőségeimet, életem körülményeit.
Jézus mindnyájunktól hitet és önkéntes csatlakozást kíván.
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9. Az Úr az egyetlen Isten!
Én vagyok az Úr, a te Istened… Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne
csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy
lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld
őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok… (Kiv 20,1-6)
Ezek azok a parancsok, rendelkezések és törvények, amelyekre az Úr parancsára meg
kell tanítanom benneteket… Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd
meg parancsait és törvényeit… Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!
Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a
parancsokat őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe! (MTörv. 5,1-7)
Isten 1. parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Én vagyok az Úr, a te Istened.
Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel!
Ne legyenek más Isteneid előttem!
Isten a világ teremtő Ura, csak neki szolgálj!
Mennyei Atyánk a világot megtervezte, létrehozta, beprogramozta és a
fejlődés útján elindította. Az Ő akaratából van az egész világ, Övé az
egész világ, Ő a világ Ura, Teremtője. Ő tartja létben, és Ő kormányozza a
világot, az anyagvilágba „beírt” fizikai, kémiai és biológia törvényekkel,
amelyeket a természettudósok mind a mai napig kutatnak. Mennyei
Atyánk akaratából egyedül az embernek van értelme és szabad akarata,
hogy fel tudja ismerni az emberek számára adott erkölcsi törvényeket,
hogy annak önként tudjon engedelmeskedjen.

Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak
az, aki teljesíti Mennyei Atyám akaratát. (Mt 7,21)
Akkor szolgálunk Istennek, ha készségesen teljesítjük akaratát,
az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket, és
Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
 A gonoszlélek, aki megpróbálta Jézust is megkísérteni hazugsággal és önző
emberi kívánságaink felkeltésével, (Vö. Lk 4,1-8) minket is megkísért. Ne higgyünk
az Isten irántunk való gondviselő szeretetét kétségbe vonó, hazug kísértések
csábításának!

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.)
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Értelmünkkel csak azt tudhatjuk meg Istenről, amire művei alapján
következtethetünk:
1. Isten van. – (A tértől, időtől, az anyagi világtól független, önmaga által
szükségszerűen létező Valaki. Létének értelme, magyarázata
önmagában van. Ezért mondjuk, hogy örökkévaló, mindenütt
jelenvaló, láthatatlan és megmérhetetlen.)
2. Isten szellemi létező. – (Mindentudó értelme és mindenható szabad
akarata van; személy.)
3. Csak egy Isten létezhet. – (Két mindenható létezése lehetetlen. Ezért
sem nevezhetők Istennek a pogányok istenei.)
4. Isten a világ teremtő Ura, fenntartója és kormányzója. – (A világot Isten
a fizika, a kémia és a biológia törvényeivel kormányozza, a világban
minden úgy „működik”, úgy fejlődik, ahogy Mennyei Atyánk azt előre
megtervezte. Isten az embereket a lelkiismeretükbe írt erkölcsi
törvényeivel irányítja, tiszteletben tartva az ember szabad akaratát.)
5. Isten végtelenül tökéletes.
Isten létét emberi értelmünkkel is felismerhetjük, többet azonban
csak akkor tudhatunk meg róla, ha ő kinyilatkoztatja magát nekünk.
 Abból, hogy valamit nem tudunk érzékelni, még nem következik, hogy az nincs.
A valóságban vannak olyan létezők, melyek nem anyagi természetűek. Ezekre
értelmünkkel következtetünk. Így Isten létére is értelmünkkel következtethetünk, pl.
az anyagi világból: az anyagi világ ugyanis nem ad elégséges magyarázatot
önmagáról. – Isten létének felismerésére vezetnek el azok a vágyak is, amelyek
nem találnak kielégülést az anyagban: ezért az anyagból nem is fejlődhettek ki.
 Bár emberi értelmünkkel felismerhetjük Isten létét, mégis minden ember szabad
döntése, hogy valóban hisz benne és elfogadja, hogy Ő a világ teremtő Ura,
Fenntartója és Kormányzója. Sokan azért nem hisznek, mert csak igen keveset
vagy tévest hallottak Istenről, mások azért nem hisznek, mert elzárkóztak előle.

Uradat, Istenedet imádd!
Az imádás egyedül Istent illeti. Ezzel a
hódolattal fejezzük ki, hogy Isten a mi legfőbb
Urunk, és készek vagyunk neki szolgálni. Isten
imádása ellen az vétkezik, aki nem törekszik
Isten megismerésére, aki megtagadja Istent és
vallási kötelességeit, és aki nem imádkozik.
Akkor imádjuk Istent, ha
őt legfőbb Urunknak elismerjük.
 Ateistának azt nevezzük, aki azt vallja, hogy nincs Isten. Az ateisták tagadják a
természetfeletti világ létezését, lehetetlennek tartja az Isten ereje által művelt
csodákat, ezért nem fogadják el Jézus feltámadását sem.
 A vallásilag közömbös ember megtagadja vagy elutasítja az Isten,
feleslegesnek tart minden vallási tevékenységet. Ez a gyakorlati ateizmus azt
jelenti, hogy valaki egyáltalán nem törődik Istennel, saját örök sorsával.
 A harcos ateisták nem elégednek meg azzal, hogy tagadják Isten és a másvilág
létezését, hanem még a hívő embereket is el akarják csábítani minden
vallásosságtól.
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Rajtam kívül ne legyenek más isteneid!
Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten
gyanánt imád. Bálványimádó az, aki valamely személyt vagy tárgyat tart
élete legfőbb céljának és irányítójának.
 Isten imádása ellen vétkeznek a Sátán-kultusz terjesztői, a halott- és
szellemidézők, mindazok, akik ezoterikus, mágikus vagy okkult mesterkedéseket
űznek, minthal Istent bármire is rá lehetne kényszeríteni.
 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.

Babonásnak azt nevezzük, aki valamely jelenségnek vagy dolognak
olyan erőt tulajdonít, amelyet Isten nem adott neki. Amikor valaki Istent
akarja valamire „rákényszeríteni”, akkor mágiáról beszélünk.
 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”.
 A mai világ divatos babonája az asztrológia, a csillagjóslás, mintha a csillagok
állása bármilyen befolyással lehetne az emberek életére. Józan ésszel érthetetlen,
hogy mai tudományos ismereteink ellenére mégis miért hisznek oly sokan
jósoknak, horoszkópoknak?
 A horoszkópok, az asztrológia, a tenyérjóslás, a kártyavetés, a jelek
értelmezése, a jövőbelátás, a jósokhoz fordulás sok ember számára menekülés
lelkiismereti felelőssége elől, mintha ő nem tehetne arról, hogy mi történik vele.

Az Isten imádása elleni támadások kivédéséhez szükséges, hogy
hitünk igazságait egyre jobban megismerjük, cáfolni tudjuk a hitetleneknek
a vallás és az Istenhit elleni mindennapos hamis érvelését. Ebben segít
minket, ha a természettudományok terén is jártassak vagyunk, hiszen sem
a babonák, sem más „beavatott tanítások” nem egyeztethetők össze
természettudományos ismereteinkkel.
 Istennel való kapcsolatunkat a hamis propagandánál is jobban veszélyezteti a
bűnös életmód. A legtöbbször azok fordulnak a babonás praktikákhoz, akik így
próbálják lelkiismeretüket megnyugtatni, a helyett, hogy megtérnének és őszinte
bűnbánatot tartanának.

Isten első parancsolata ellen az vétkezik, aki megtagadja Isten
imádását és vallási kötelességeinek teljesítését, aki nem törekszik Isten
jobb megismerésére, és aki nem imádkozik. Isten imádása ellen
vétkeznek, akik vallásunk és hitünk ellen beszélnek, akik tudatosan
tagadják Isten létét, és akik komolyan hisznek a babonákban.
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy
higgyünk Istenben, reméljünk benne, és mindenekfölött szeressük őt.
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Isteni erények: a hit, a remény és a szeretet.
Az isteni erények: a hit
A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. Ez adott bizonyságot
őseinknek. Hitből értjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis láthatatlanból
lett a látható… Hit nélkül nem lehet tetszeni (Istennek). Annak ugyanis, aki Istenhez
járul, hinnie kell, hogy létezik s hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi. (Zsid 11,1-6)
A hit isteni erény: értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk
Istenre, és elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.
Hiszünk Istenben, a világ teremtő Urában!
A mindennapi életben „hinni” azt jelenti, hogy igaznak tartok, elfogadok
valamit, amit egy másik ember mond. A hit az ismeretszerzésnek egyik formáját
jelenti, amikor tekintélyi, bizalmi alapon fogadok el valamit, ami közvetlenül meg
nem tapasztalható, ki nem következtethető számomra.

A vallásos hit körébe azok az igazságok és tények tartoznak, melyeket
közvetlenül meg nem tapasztalhatunk, de mégis elfogadunk, mert
megbízunk Istenben, aki nekünk ezeket kinyilatkoztatta. Minden
egyistenhívő vallás alapvető tanítása, hogy hiszünk Istenben, a halálunk
utáni feltámadásban és örök életben.
 Azt az embert nevezzük hiszékenynek, aki vakon megbízik mindenkiben, és
olyannak is hisz, aki nem szavahihető. A hiszékeny elfogadja a nagyotmondó
ember minden szavát, vagy az pl. az orvos helyett „hozzáértő” ismerősére hallgat.

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Hiszek Jézus Krisztusban!
Jézusban hinni azt jelenti, hogy elfogadom
azokat az eseményeket, amelyekben Isten ereje
nyilatkozik meg (pl. Jézus csodáit), és azt ami az
ilyen eseményekből következik, hogy Jézus az
Isten Fia: Hiszek Jézus Krisztusban!
Jézus Krisztus a Fiúisten, a Szentháromság
második személye, aki értünk emberré lett. Azért
jött közénk, hogy Isten Országának örömhírét
hirdesse. Egész életét feláldozta értünk,
kínszenvedést és kereszthalált vállalt. Legyőzve
a halált feltámadt, hogy minket bűneinktől
megváltson, és az üdvösségre elvezessen.
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Hiszek Jézusnak azt jelenti, hogy elfogadom, igaznak tartom, amit
tanított. Ez a tanítás Jézus örömhíre az evangélium: Isten, a mi Mennyei
Atyánk bűneink ellenére végtelenül szeret minket, megbocsát nekünk és
gyermekévé fogad, meghív országába és földi életünk után hazavár az
örök életre.
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk benne, fogadjuk el szeretetét és
kövessük. Azt mondta: „Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem…
Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá
megyünk és benne fogunk lakni.” Legfőbb követelménye, hogy szeressük Istent és
úgy szeressük embertársainkat, ahogyan Ő szeretett minket.

Jézus Krisztusban való hitem azt jelenti, hogy nemcsak elfogadom,
hogy Ő a Megváltó, hanem életemet is szerinte alakítom, rábízom magam.
Jézus Krisztusban hinni nem hiszékenység, hanem ésszerű
állásfoglalás. Ennek alapja: 1. Az újszövetségi Szentírás emberi
megbízhatósága (- hiteles, mert: egykorú, szavahihető és szövege épen
maradt ránk); 2. Jézus egyénisége (- benne beteljesedtek a jövendölések,
csodái); 3. Jézus tanításának nagyszerűsége és eredetisége; 4. A
kereszténység történelmi csodája (- gyors elterjedése; – a vértanúk hősies
tanúságtétele; – a kereszténység fennmaradása).
Azért hiszünk Jézus Krisztusban, mert igazolta istenségét
(csodáival és feltámadásával), és meggyőzött (egész életével,
szenvedésével és kereszthalálával), hogy szeret minket.
A kételkedés és a hitetlenség
Hitetlen ember az, aki nem fogadja el Isten létét. Ennek oka lehet a
tudatlanság, a vallási kérdésekkel való nem törődés és a szándékos
hitetlenség, a bűnös életmód, amivel szakítania kellene, ha őszintén
hinne.
Kételkedő ember az, aki a hitünket támadó hitetlenek érveléseit elfogadva
kétségbe vonja hitünk némely tanítását. Eretneknek azt nevezzük, aki
kereszténynek tartja magát, mégsem fogadja el Jézus Egyházának tanításának
teljességét. Skizmatikusnak (szakadárnak) azt nevezzük, aki nem fogadja el, hogy
az Egyház legfőbb tanítója és pásztora a római pápa. Aposztatának, azt nevezzük,
aki szándékosan elfordul keresztény hitétől, illetve szembe fordul vele.
 Minden gondolkodó embernek lehetnek a hittel kapcsolatban nehézségei,
hiszen hitünk misztériumai olyan igazságokat tartalmaznak, amelyek felülmúlják
szellemi ítélő képességünket. Az ilyen kételyeknek arra kell minket késztetniük,
hogy utána nézzünk a hittel kapcsolatos kérdéseknek. Ennek a keresésnek az
elmulasztása akár a hittől való teljes elforduláshoz vezethet.
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Az isteni erények: a remény
Azt mondom tehát nektek: Ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, vagy
mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök… Mindezt a pogányok keresik.
Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek van. Ti keressétek
elsősorban Isten országát s annak igazságát, és ezeket is mind hozzá kapjátok. Ne
aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a
mának a maga baja. (Mt 7,25-34)
A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott
Szentlélek által. Krisztus ugyanis akkor, amikor még erőtlenek voltunk, a
meghatározott időben meghalt a gonoszokért… Isten azonban azzal bizonyítja
irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt
értünk… Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten… (Róm 5,1-10)
A remény isteni erény: elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét,
hogy megadja az örök üdvösséget, és
mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.
Reményünk alapja Isten végtelen irgalma és örök hűsége
Mi, keresztények hiszünk Jézus Krisztusban, és követjük Öt. Ez az
állásfoglalás mindennapi keresztény életünk alapja. Mennyei Atyánkat
nem jutalom reményében szeretjük, hanem azért, mert Ő előbb szeretett
minket.
Ha felelnünk kell a kérdésre, hogy érdemes-e, a mi válaszunk: Igen,
érdemes. Érdemes szeretni, mert minél nagyobb bennünk a szeretet,
annál boldogabbak vagyunk. Mennyei Atyánkat szeretni pedig örök
boldogságot jelent. Ez a meggyőződés a mi reménységünk: Isten
szeretetében örökké boldogok leszünk.
A keresztény ember reménye nem tétlen jutalomvárás,
hanem minden áldozatra kész tevékeny szeretet.
Hiszünk az örök életben. Hisszük, hogy Isten irgalmasan megbocsát,
teljesíti kéréseinket, és mindent megad, ami az üdvösség eléréséhez
szükséges. Kegyelmével azonban nekünk is együtt kell működnünk. Isten
tiszteletben tartja szabadságunkat, üdvözít minket, de nem
közreműködésünk nélkül. Még szeretetét sem akarja ránk kényszeríteni.
Nem mondhatjuk hát, hogy minden magától megy, semmivel sem kell
törődnünk. Nem lehetünk közömbösek a világ és benne embertársaink
dolgaival szemben sem. A hit ugyanis jó cselekedetek nélkül nem üdvözít.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
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Az isteni erények: a szeretet
Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy
általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő
szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha Isten
így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent sohasem látta senki…
Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretet minket. (1Jn 4,9-21)
A szeretet isteni erény: Istent önmagáért és
mindenki mást Istenért szeretünk.
Istent önmagáért szeretjük
Isten, a világ teremtő Ura, szeret minket, meghívott, hogy részesei
legyünk boldog örök életének. Neki köszönhetjük emberi és istengyermeki
életünket, mindazt, ami szép és jó ebben a világban. Ő adott nekünk
értelmet, hogy felismerhessük a teremtett világból. Ő tudja, mi válik
javunkra, ezért küldte hozzánk szent Fiát, hogy minket az örök életre
elvezessen. Ha felismertük irántunk való szeretetét, akkor azt egész
életünkkel viszonoznunk kell:
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,
mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
Mindenki mást Istenért szeretünk
 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.

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 Jézust követve új életet kezdjünk.
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban,
ha teljesítjük parancsait, és
őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért. *14. Ti barátaim
vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Ez az én parancsom: Szeressétek
egymást!(Jn 15,13-14.17)

A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem áldozatkész, önzetlen
jóakarat. Aki szeret, az nem tesz rosszat másoknak, az kész többet tenni,
mint ami kötelessége lenne, az le tud mondani arról, amihez joga lenne.
Minél jobban szeretünk valakit, annál nagyobb áldozatot vállalunk érte.
Akit igazán szeretünk, azért sokszor még több áldozatot is vállalunk, mint
amennyit önmagunkért vállalnánk, akár még az életünk feláldozását is.
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10. Az Úr neve szent
Én vagyok az Isten, atyáid Istene… Ha megkérdezik: Mi a neve, mit feleljek? Ezt
válaszolta: Én vagyok, aki vagyok.(JAHVE) () Ez az én nevem minden időkre.
(Kiv 3,1-15) – Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja
büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. (Kiv 20,7. – Vö. MTörv 6,13)
Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus
Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. (ApCsel 1,38) – Adjatok hálát mindenkor,
mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának. (Ef 5,20) – Bármit
szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa
Istennek, az Atyának. (Kol 3,16)

Isten nevei. – Ki az Isten?
Isten már az Ószövetségben kinyilatkoztatta magát, saját magát
Jahve-nak nevezi. Ő az, „AKI VAN”, a világ teremtő Ura, aki igazságos és
irgalmas Isten. A próféták Emmánuel-nek nevezik, ami annyit jelent:
Velünk az Isten. (Vö. Iz 7,14) Ő az Úr, Ő a Teremtő, aki szeret minket.
Jézus Krisztus által azonban Isten még
közelebb jött hozzánk, s tőle tudjuk, hogy az egy
Isten három személy: Atya és Fiú és Szentlélek.
Ki az Isten? Isten az Atya, a Fiú, a
Szentlélek, az örökké élő Szentháromság. Isten
valamennyi
tevékenysége,
amellyel
teremtményei felé fordul, mind a három
személynek közös műve. Jézus szavai alapján
azonban, – hogy a személyek valóságát jobban
megközelíthessük –, az Atyának tulajdonítjuk a
teremtés művét, a Fiúnak a megváltás művét, a
Szentléleknek pedig a megszentelés művét.
Isten a Mennyei Atya, Ő a világ teremtő és gondviselő ura, aki szeret
minket. Jézus a Mennyei Atyáról mondott tanításában, tetteiben és
példabeszédeiben beszél az Istenről, az Atyáról.
Isten a Fiúisten, Ő a mi Megváltónk és Üdvözítőnk. Jézus személyében
maga Isten jött közénk: a Fiúisten emberré lett, hogy minket bűneinktől
megváltson, hogy minket üdvözítsen, elvezessen az örök életre.
Isten a Szentlélek, aki által a Fiúisten emberré lett. Ő az éltető Lélek, akit
az Atya és a Fiú küldött el Egyházának, aki által Isten bennünk él.
Általa szóltak a próféták, Ő a Szentírás sugalmazója.
Adjatok hálát és áldjátok nevét, mert jó az Úr, irgalma örökké
megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre. (Zsolt 100,5)
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A Szentháromság élő Isten.
A Szentháromság misztériuma másként azt jelenti, hogy a
háromszemélyű Isten él, hogy az Isten végtelenül boldog!
Amikor Mennyei Atyánk Jézus által meghív bennünket az örök életre,
ebben a boldog, szentháromságos isteni életében akar részesíteni minket.

Istenről tisztelettel és szeretettel beszélünk
Isten 2. parancsa: Isten nevét hiába ne vedd!
Isten szeret minket. Mi azzal mutathatjuk meg szeretetünket, ha
mindig tisztelettel és szeretettel beszélünk Róla. A második parancs azt
védi, ami „szent”, ami Istennel van kapcsolatban: a szent embereket, a
szent helyeket, a szent tárgyakat (amelyeket az Istentiszteletekhez
használunk), és védi hitünk igazságait, hogy róluk is tisztelettel beszéljünk.
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a
szentek nevét és a szent dolgokat becsüljük meg.
Sokan azért nem szeretik, mert nem tudják, hogy Isten mennyire szeret
minket. Mások azért nem szeretik, mert nem hisznek sem Istenben, sem
Jézusban, sem az örök életben. Mi azonban örülünk, hogy megismerhetjük Jézust,
Mennyei Atyánk irántunk való szeretetét, ezért mi is szeretni akarjuk Őt. Akit
szeretünk, arról pedig mindig tisztelettel és szeretettel beszélünk.

Az imádságban és fohászainkban gyakran
kimondjuk Isten nevét, ezzel is elismerjük Isten
jóságát, irgalmas szeretetét, és kérjük segítő
kegyelmét mindennapi életünk kisebb vagy
nagyobb dolgainkban. Óvakodnunk kell azonban
attól, hogy nevét feleslegesen vagy tiszteletlenül
mondjuk ki.
Isten második parancsolata ellen az vétkezik, a hitünkkel és Istennel
kapcsolatos kérdésekről tiszteletlenül beszél, aki káromkodik, átkozódik
vagy vétkesen esküszik.
Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza.
 A mai világban sokan káromkodásnak nevezik a trágár beszédet, ami szintén
bűn, de mégsem olyan, mint amikor valaki káromkodik, aki Istent és a szent
dolgokat trágár szavakkal említi.

Az átkozódik, aki Istentől másnak rosszat kíván.

Hallottátok a parancsot: Hamisan ne esküdjél, hanem tartsd meg az Úrnak tett
esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek… Beszédetek legyen:
igen, igen; nem, nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van. (Mt 5,33-37)
Amikor valamire esküt teszünk, Istent hívjuk, hogy tanunk legyen.
Vétkesen az esküszik, aki kellő ok nélkül, szükségtelenül hívja Istent
tanúul. Súlyosan vétkezik aki hamisan tesz esküt, aki a rosszra tesz esküt,
vagy aki eskü alatt megígért valamit, és ígéretét nem tartja be
(esküszegő).
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 A nem hívők is használják az „eskü” szót, ami valójában csak ünnepélyesen
tett, jogilag kötelező ígéret, de Isten nevét meg sem említi. Ezért nem esküszegés,
nem a második parancs elleni bűn, hanem mások becsapása, ha valaki olyan
ígéretet tesz, amelyet nincs is szándékában megtartani. Ha valaki olyanra mond
ilyen „esküt”, ami nem igaz, akkor az hazugság, csalás. Természetesen hívő ember
sem tehet ilyen „esküt”, mert azzal vétene a keresztény tanúságétel hitelessége
ellen.
 Megtagadható az eskü, amikor azt egy törvénytelen polgári hatóság követeli.
Meg kell tagadni, amikor a személyek vagy az egyházi közösség méltóságával
ellenkező célból követelik.

A névadás és névválasztás
Isten szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak
a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó
fölött, amely a földön mozog. (Ter 1,26)
Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden
madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük,
amit az ember adott nekik. Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának
és a mező minden vadjának nevet adott. (Ter 2,19-20)
A Teremtés könyve leírja, hogy amikor Isten megteremtette a világot,
Ő adott nevet mindennek, (vö. Ter 1,5; 8; 10;) amikor pedig megteremtette
az embert és rábízta a világot, akkor az ember adott nevet minden
élőlénynek. Így a névadás valamiféle hatalmat, jogot jelent a fölött, aminek
az ember nevet ad. Ezt a jogot mind a mai napig tiszteletben tatjuk.
A névadás jogát gyakorolják a tudósok és feltalálok, akik felfedezésüknek,
találmányuknak nevet adnak, a gazdák, amikor elnevezik állataikat…

A névadás joga a szülőket is megilleti, ők adhatnak személy-nevet
gyermekeiknek. Minden embernek van családneve, akiktől származik, és
személyneve, amelyet szülei adnak neki. Ezt a nevet az anyakönyvekbe is
bejegyzik, és ettől kezdve ez az ő hivatalos neve. A keresztség szentségét
Egyházunk „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” szolgáltatja ki. A
keresztségben az Úr Neve megszenteli az embert, és a megkeresztelt a
keresztségben Egyházától új nevet kap, amelyet a szülők választhatnak ki,
amikor gyermeküknek keresztnevet adnak, és védőszentet választanak.
 A névadásnak sok helyen családi és népi hagyománya van. Sajátos névadás,
amikor valakinek becenevet, olykor csúfnevet adnak hozzátartozóik, társaik, illetve
az a közösség, amelyben élnek. Az is jellemző lehet, ahogyan a jegyesek és a
házastársak egymást megszólítják, becézgetik mindennapi életükben.

Mi is választhatunk magunknak nevet és védőszentet, amikor minket
megbérmálnak. Amikor pedig valaki házasságot köt, lehetősége van arra,
hogy felvegye neve mellé házastársa nevét is.
Sok esetben, amikor valakinek olyan személynevet adnak, amelyet mások is
viselnek, akkor kettős nevet adnak neki, hogy megkülönböztessék őket egymástól.
Ezt szolgálják az egy-egy családon belüli becenevek is. Sok szerzetesrendben
azért adnak szerzetesi nevet belépő rendtársaiknak, hogy őket ezzel a renden
belüli egyetlen névvel meg lehessen szólítani.
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 A mai világban sokszor művészek is választanak maguknak egy művésznevet,
amely által ismertté lesznek a világban. Ha pedig valaki nincs megelégedve kapott
hivatalos nevével, joga és lehetősége van arra, hogy új nevet válasszon magának.
 Sajnálatos, hogy a mai világban sokan nem veszik komolyan a névadást,
gyermekeiknek a legfurcsább neveket adják, sokszor egy-egy szappanopera egyik
szereplőjének nevét.

A kereszt Jézus jele
Szép szokás, ha a nap kezdetén és végén, az imádság előtt és után,
vagy fontosabb tennivalóink kezdetén is keresztet vetünk magunkra, Isten
áldását kérve életünkre, munkánkra.
Amikor keresztet vetünk magunkra, Jézus jelét rajzoljuk magunkra,
ezzel valljuk meg, hogy Jézushoz tartozunk, Isten gyermekei vagyunk
.
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11. Az Úr napjának megszentelése
Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden
munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért
semmiféle munkát nem szabad végezned… Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az
eget és a földet… a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot
megáldotta és megszentelte. (Kiv 20,8-11) – Tartsd meg a szombatot, szenteld meg,
ahogy az Úr, a te Istened parancsolta neked! Hat napig dolgozz és végezd a munkád!
A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé! Akkor hát ne
dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, sem szolgálód, sem ökröd, sem szamarad,
sem semmiféle állatod, sem a házadban tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is
pihenhessen, mint te magad! … Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat
megülését! (MTörv 5,12-15)
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart… Az Úr vitte végbe ezt:
csodálatos dolog a szemünkben. Ezt a napot az Úr adta, ujjongjunk és örüljünk benne!
Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, hálaénekkel dicsőítlek! (Zsolt 118 1-29)

Vasárnap az Úr napja
A hét első és utolsó napja
Isten üzenete a világ eredetéről: – az egész világ Isten akaratából létezik; – a
világ Istené, Ő a világ Ura; – Ő mindent jónak alkotott, a rossz nem tőle van.
Isten üzenete az emberről: – Isten akarata, hogy az ember minden élőlény
fölött álljon; – Isten a világot az emberekre bízta, hogy kutassák, és hatalmukba
vegyék; – Isten az emberiséget különleges szeretetébe fogadta.

A vasárnap a hét első napja, a világ teremtésének „kezdő” napja. A
Teremtés könyve hat nap képével írja le, hogy Isten a világ teremtő ura. Ő
az, aki ezt a világot létrehozta és a fejlődés útján elindította, úgy amint azt
előre megtervezte és beprogramozta.
A hét utolsó napja a szombat, a világ teremtése befejezésének napja.
Nekünk egész életünkben Istennek kell szolgálnunk, de az Úr napján meg
kell pihennünk, hogy megcsodálva Isten teremtett világát, Neki hálát
adjunk, dicsőítsük végtelen bölcsességét és jóságát.
 A teremtésről szóló elbeszélés a világ reális megismerésének, a
„felvilágosodásnak” a kezdete. E nélkül talán még mindig bálványimádók lennénk,
akik imádnák a Napot, az égi testeket… embereket és tárgyakat… Ilyen
bálványimádók ma mindazok, akik nem hisznek Istenben, a világ teremtő Urában.

Vasárnap a világ teremtésének ünnepnapja.
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A vasárnap az Úr Jézus feltámadásának a napja
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben
és az imádságban… A kenyértörést házanként végezték… (ApCsel 2,42-46) – A hét
első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. Pál beszédet intézett hozzájuk… Aztán
elvégezte a kenyértörést és evett. Még jó sokáig, egész virradatig beszélt… (ApCsel
20,7-11)
A hét nyolcadik napja

Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így
szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek adok. Ezt tegyétek az én
emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új
szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én
emlékezetemre.” Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, s e kehelyből isztok, az Úr
halálát hirdetitek, míg el nem jön. (1Kor 11,23-26)
Húsvét napján a választott nép az Egyiptomból való szabadulást ünnepelte.
Ennek az ünneplésnek a csúcsa a pászka vacsora elfogyasztása.

Jézus követői számára a vasárnap a világ
megváltásának a napja, az új teremtésé, amellyel
Isten Jézus Krisztus által újjá teremtette Isten és
az emberek szeretetkapcsolatát.
Az értünk szenvedő és kereszten meghalt Úr
Jézust nagypénteken temették el, majd
harmadnapra, a szombati nyugalom napja utáni
első nap, húsvétvasárnap hajnalban feltámadt.
Jézus élete utolsó húsvéti pászka vacsoráján
ajánlotta fel önmagát a Mennyei Atyának,
feláldozva életét a mi üdvösségünkért. Ekkor
hagyta meg tanítványainak, hogy ők is ezt tegyék
az Ő emlékezetére. Ezért a mi legnagyobb
ünnepünk Jézus feltámadásának napja, húsvét
vasárnapja és az év minden vasárnapja.
Isten 3. parancsa: Az Úr napját szenteld meg!
A vasárnap megszentelésének legfontosabb eleme a szentmisén való
részvétel. Mindezek alapján a keresztény vasárnapnak több fontos eleme
van: Emlékeztet a világ teremésére, és Isten jóságának ünnepélyes
ragyogását viszi bele az időbe. – Emlékeztet a teremtés „nyolcadik
napjára”, amikor Krisztusban megújult a világ. – Megújítja a pihenés
elemét a munka megszakításával, e napot nem csupán megszentelni kell,
hanem már most gondolni kell az embernek Istenben való örökös
nyugalmára. – Alkalmat ad a családi közösség és jó emberi kapcsolataink
ápolására.
Minden vasárnap az Úr Jézus feltámadását ünnepeljük.
A vasárnapot és egyházi ünnepeinket
a szentmisén való részvétellel és munkaszünettel
ünnepeljük és szenteljük meg!
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Akit szeretünk, annak örömében, bánatában osztozni akarunk. Jézus
földi életének legfontosabb eseménye kereszthalála és feltámadása,
amelyet a szentmise jelenít meg számunkra. A szentmisén való részvétel
az Ő meghívásának elfogadása, amellyel kifejezzük, hogy szeretjük őt, és
tanítványainak közösségébe tartozunk.
 A vasárnapi ünneplés és munkaszünet tudatosítja bennünk életünk értelmét:
Mennyei Atyánk mindnyájunkat meghívott az örök életre, és alkalom arra, hogy
megújuljunk szeretetében. Ezért nem az a fontos, hogy meggazdagodjunk és jól
éljünk, hanem hogy az Úr Jézust követve eljussunk az örök életre. Nem azért
megyünk szentmisére, mert „kell”, hanem azért, mert szeretjük Jézust, és
megköszönjük Neki mindazt, amit értünk tett, és amit Tőle kapunk.
 Kezdetben az első keresztények, akik az Ószövetség népéből tértek meg, még
részt vettek a szombati zsinagógai istentiszteleteken, az Úr irgalmasságának és
Isten tiszteletének a napján, ami arra is alkalmat adott nekik, hogy a választott nép
tagjainak a prófétai jövendölések alapján Jézus örömhírét hirdessék. Az apostoli
igehirdetés eredményeként hamarosan a pogányok is egyre nagyobb számban
tértek és keresztelkedtek meg. Ekkor kezdődött meg a keresztények a zsidók
elkülönülése, és igen hamar, már az apostolok életében felváltották a szombat
ünneplését a vasárnappal, mivel Jézus Krisztus vasárnap támadt fel a halálból. A
zsidóktól való elkülönülést Jeruzsálem és a templom pusztulása (Kr. u. 70) tette
véglegessé.
 János apostol evangéliumában megfigyelhetjük, hogy a választott nép tagjai
közül azokat nevezi zsidóknak, akik nem hittek Jézusban. Az Úr Jézusban hívő és
Őt követő tanítványokat először Antióchiában nevezték „krisztusiaknak” azaz
keresztényeknek. (Vö. ApCsel 11,27)

A szentmise Jézus ünnepi lakomája
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 Tőle a magunk és mások
számára.
 A szentmise olyan találkozás Jézussal, általa a Mennyei Atyával és
testvéreinkkel, mely megerősít hitünkben és szeretetünkben. Ezért kapcsolódjunk
be a szentmisébe, a közös imádságba és éneklésbe, vállaljunk oltárszolgálatot,
jelentkezzünk felolvasásra, előimádkozásra, vagy akár az énekkarba.

A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.
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A vasárnapi munkaszünet

A szombat van az emberért, nem pedig az ember a szombatért. Az Emberfia ura a
szombatnak is. (Mk 2,27-28)
Az Úr Jézust ellenségei többször is a szombat megszegésével
vádolták. Vádaskodásukra adott válasza számunkra is eligazítást ad a
vasárnapi munkaszünettel kapcsolatos magatartásunkra.
Isten harmadik parancsolata ellen az vétkezik,
aki elhanyagolja a szentmisét, és
tartósan végez haszonszerzés céljából fizikai vagy szellemi munkát.
Ha a felebaráti szeretet vagy a közösség szolgálata megkívánja,
szabad vasárnap is dolgozni.
A mai világban egyre több olyan feladat és munkakör van, amelyek
ellátására vasárnap is szükség van. Ilyenek pl. a kórházi betegek ápolása,
az árvaházak és öregotthonok lakóinak ellátása… De ilyenek azok a
feladatok is, amelyek ellátására nemcsak a városban élőknek, hanem
gyakorlatilag mindnyájunknak szüksége van: az alapvető közű
szolgáltatások (víz, elektromos áram…), a közlekedés biztosítása, a
vendéglátás…
 Természetesen nem könnyű a határt megvonni, de mindnyájunknak éreznie
kell, hogy mik azok a dolgok, amelyekre feltétlenül szükség van, és mik azok,
amiket elsősorban az anyagi előnyszerzés motivál. A mezőgazdaságban dolgozók
számára is lehetnek olyan feladatok, amelyeket mindenképpen el kell látni, pl. az
állatok gondozása, öntözés vagy a halaszthatatlanná váló termény betakarítás…
 További megfontolást igényel, hogy a szellemi munkát végző és az egész héten
át íróasztal, futószalag vagy gyártósor mellett dolgozó emberek számára ép a
szabadban eltöltött kerti munka jelenthet felüdülést és pihenést, természetesen
akkor, ha ez nem az anyagi haszonszerzést szolgálja.
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A 2. témakör áttekintése:
Szeresd Uradat, Istenedet!
Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy
általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő
szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért… Megismertük a
szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. (1Jn 4,9-16)
Az Úr Jézus mindnyájunkat meghívott az örök életre, és felszólít, hogy
kövessük. Ő mindnyájunktól hitet és önkéntes csatlakozást kíván.
Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt
viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy
hiszünk Jézus Krisztusban, és tanítása szerint élünk. Akkor szeretjük Istent
mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és semminek a
kedvéért nem bántjuk meg. Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak
elismerjük. Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai szerint teljesítjük
kötelességeinket.
Isten 1. parancsa: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Isten első
parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben reméljünk benne, és Őt
mindenekfölött szeressük. A hit isteni erény, amellyel értelmünkkel és
akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.
A remény isteni erény, amellyel elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy
megadja az örök üdvösséget, és mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges. A
szeretet isteni erény, amellyel Istent önmagáért és mindenki mást Istenért
szeretünk. Isten első parancsolata ellen az vétkezik: aki megtagadja Istent és
vallási kötelességeinek teljesítését, aki nem törekszik Isten jobb megismerésére,
és aki nem imádkozik. Isten imádása ellen azok vétkeznek, akik vallásunk és
hitünk ellen beszélnek, akik tudatosan tagadják Isten létét, és akik komolyan
hisznek a babonákban.
Isten 2. parancsa: Isten nevét hiába ne vedd! Arra kötelez minket, hogy
Istenről és a szentekről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. A parancs ellen az
vétkezik, aki Istenről és hitünkről tiszteletlenül beszél, aki káromkodik, átkozódik
vagy vétkesen esküszik.
Isten 3. parancsa: Az Úr napját szenteld meg! Arra kötelez minket, hogy az Úr
napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg. A vasárnapot és egyházi ünnepeinket
a szentmisén való részvétellel, munkaszünettel, pihenéssel és a családi közösség
ápolásával ünnepeljük és szenteljük meg. A parancs ellen az vétkezik, aki
elhanyagolja a szentmisét, és tartósan végez fizikai vagy szellemi munkát, kivéve
azt, ha a felebaráti szeretet vagy a közösség szolgálata megkívánja.

Ha Isten úgy szeretett minket, hogy
egyszülött Fiát küldte el, hogy minket életével, szenvedésével,
kereszthalálával és feltámadásával tanítson,
bűneinktől megváltson, és az örök üdvösségre elvezessen,
akkor nekünk is mindenkinél jobban kell szeretnünk őt,
készségesen teljesítve akaratát.
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Szeresd felebarátodat!
(3. témakör)

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a
világra, hogy általa éljünk… Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett
minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha
Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent
sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete
tökéletes lesz bennünk… Szeressük Istent, mert Ő előbb szeretet minket.
Aki azt állítja: Szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki
ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan
szerethetné? … Aki szereti Istent, szeresse testvérét is. (1Jn 4,9-21)
A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak.
Akkor szeretjük felebarátainkat úgy, mint magunkat,
ha mindent megteszünk, ami üdvösségükre szolgál.
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12. Minden ember felebarátunk
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) – Üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson
az igazság ismeretére. (1Tim 2,3-4) – 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 felebaráti szeretet
Kit kell szeretnünk? Elsősorban Istent kell
szeretnünk, de az Ő szeretete nem képzelhető el
az emberek szeretete nélkül. Azért kell minden
embert szeretnünk, mert minden ember Isten
képmása, akit üdvözíteni akar. A szeretet
elsősorban nem érzelem, hanem feltétlen
jóakarat: jóindulat és segítőkészség, egymás
gyarlóságainak elviselése. Nem azért kell
szeretnünk
minden
felebarátunkat,
mert
„megérdemlik”, hanem azért, mert Isten is
minden érdemünk nélkül szeret minket.
Minden ember felebarátunk,
akár jóakarónk,
akár ellenségünk.
Felebarátunkat akkor is szeretnünk kell, ha egyáltalán nem, vagy csak rosszal
viszonozza szeretetünket. Testvéreinknek azokat nevezzük, akik viszonozzák
szeretetünket. Könnyű azokat az embereket szeretnünk, akiket nem ismerünk,
akikkel sohasem találkozunk. Azokat kell tudatosan szeretnünk, akikkel együtt
élünk és terhünkre van, akár hozzátartozónk, munkatársunk, vagy. ismerősünk
 A felebaráti szeretet leginkább az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben
nyilvánul meg. Az önzetlen ember „okosan” szeret, ezért fel kell ismernünk, és azt
kell megtennünk, amire felebarátunknak valóban szüksége van, és nem kell
teljesítenünk minden kívánságát.

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a
törvény és a próféták. A szűk kapun lépjetek be! Tágas a kapu és széles az út, mely a
pusztulásba visz, bizony sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az
út, mely az életre visz, bizony kevesen találják meg azt. (Mt 7,12-14)
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk saját
üdvösségünkért, sokszor komoly áldozatot vállalva. Ezért az igazi jézusi
önszeretet nem önzés. Akkor szeretjük felebarátainkat úgy, mint
magunkat, ha önzetlenül megteszünk mindent, ami üdvösségükre szolgál.
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Tudatosan neveljük magunkat Jézus követésére

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)
Az Úr Jézus követőitől nemcsak Isten parancsainak megtartását kívánja meg,
hanem azt is, hogy készek legyünk érte minden áldozatot vállalni. Ehhez nem elég
tudni, hogy mit kíván tőlünk, hanem áldozatkészségre és önfegyelemre van
szükségünk, hogy önmagunkon is uralkodva, a jót megtegyük, a rosszat
elkerüljük.

Tudatos önnevelésről akkor beszélhetünk, ha megfontoljuk, hogy mit
kíván tőlünk Jézus követése, és ennek megfelelő követelményeket
támasztunk magunkkal szemben, és ezeket tervszerűen meg is valósítjuk.
Ezzel az önneveléssel tudatosan alakítjuk saját lelkiismeretünket, hogy
mindenben az Úr Jézus iránti szeretete vezéreljen minket.
A jó cselekedetek gyakorlása jóra való készséget alakít ki bennünk,
ezt erénynek nevezzük.
A legtöbb ember, ha valamihez kedve van, akkor azt megteszi, ha nincs
hozzá kedve, akkor nem teszi. 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.

Az erény készség a jó megtételére.
Önnevelési feladatunk, hogy megtanuljunk parancsolni magunknak,
és mindig azt tegyük, amit lelkiismeretünk diktál, amit Jézus szeretete
kíván tőlünk. Ezért kell minden nap átgondolnunk: „Mit kíván tőlem Jézus,
és mit teszek én, mit kellene másként vagy jobban tennem?” Ehhez az
önneveléshez szükségünk van Isten kegyelmére, a rendszeres
szentgyónásra. Minden jól végzett gyónás megerősíti döntésünket Jézus
mellett, a lelkiatyánk pedig tanácsaival tud segíteni minket, hogy Jézus
igazi tanúivá neveljük magunkat.
A sarkalatos erények
Az emberi erények az értelem és az akarat erős és maradandó készségei,
melyek szabályozzák életünket. A főbb emberi erényeket, amelyek keresztény
életünknek is alapjai, sarkalatos erényeknek nevezzük. Ezek: az okosság,
igazságosság, erősség, és a mértékletesség.
Az okosság erény, amely erőssé és állhatatossá teszi az akaratot abban, hogy
megadja Istennek és a felebarátnak azt, amivel tartozik nekik. Ez teszi
értelmünket képessé, hogy ki tudjuk választani egy-egy esetben, hogy mi a célra
vezető, és a helyes. Azaz egy-egy konkrét esetben helyesen tudjuk alkalmazni az
erkölcsi alapelveket, hogy mi a jó, amit tennünk kell, és mi a rossz, amit kerülnünk
kell. Az okosság lelkiismeretünk ítéletének irányítója, amely megtanít hitünk
igazságainak helyes megismerésére, hogyan kell Istennek tetsző módon élnünk,
mit kell tennünk nehéz helyzetekben. Az okos ember lelkiismerete szavát követve
él.
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Az igazságosság azt jelenti, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami őt megilleti,
hogy ellen tudunk állni a különböző, csábító érdekeknek. Az igazságosság minden
emberi közösség normális, az erkölcsi törvényeknek megfelelő életének létalapja.
Ez késztet a társadalomban az emberek jogainak tiszteletben tartására,
szabályozva a javak és feladatok elosztását, és az emberek egymással való
kapcsolatát, egymás iránti kötelességeit. Ennek kell vezérelnie a közhatalmat a
társadalom békéjének fenntartására, a törvényszegők megbüntetésére. Ennek kell
késztetni mindnyájunkat embertársaink jogainak tiszteletben tartására, és segít az
emberi kapcsolatok összhangjának megteremtésében.
Az erősség erénye állhatatossá teszi az embert és segíti, hogy az élet
legnehezebb helyzeteiben is akarjuk a jót, bármilyen veszély vagy akadály
ellenére. Erőt ad arra, hogy Isten jelenlétének tudatában élve, készek legyünk
nehéz helyzetekben, akár súlyos áldozatok árán is követni lelkiismeretünk szavát.
Megerősít, hogy hitünkért mindent megtegyünk és készek legyünk elviselni, hogy
kerüljük a bűnt, és megtegyük a jót, hogy örömünket leljük az Istennek tetsző
életben. Az erős, bátor ember kész kiállni a megismert jó mellett, tiszteletben
tartva mások lelkiismereti szabadságát. A keresztény erősség példaképei a
vértanúk és azok a hitvallók, akik készek hitünkért üldözést szenvedni.
A mértékletesség begyakorolt önuralom, mely fékezi az élvezetvágyat,
biztosítja az akarat uralmát az ösztönök felett, és lehetővé teszi a teremtett javak
kiegyensúlyozott használatát. A helyes arány megnyilvánulása egymást kiegészítő
dolgok között, hogy helyzetünket felmérve kerülni tudjuk a végleteket, fegyelmezni
tudjuk kívánságainkat, hogy kiegyensúlyozott emberek legyünk. Ez a
mértékletesség a Jézust követő, rendezett lelkiélet alapja, készségessé tesz arra,
hogy szívesen hozzunk egymásért áldozatokat.

Szeressük ellenségeinket is!
Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal,
és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazótokért. Így lesztek fiai mennyei
Atyátoknak, aki felkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igaznak és bűnösnek. Ha
azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a
vámosok is? És ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így
tesznek a pogányok is? Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok. (Mt
5,44-48) – Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra, nemcsak Isten,
hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden
emberrel békességben. Bosszút ne álljatok… Sőt ha ellenséged éhezik, adj neki enni; ha
szomjazik, adj neki inni; mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére. Ne győzzön
rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat. (Róm 12,17-21)
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Egymás terhét hordozzuk

Törekedjék mindegyikünk felebarátja kedvére, javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem
kereste a maga kedvét. – Fogadjátok el tehát egymást, amint Krisztus is elfogadott
titeket Isten dicsőségére. (Róm 15,2.7)
Akik valóban keresztények akarunk lenni, nekünk nem elég, hogy csak
becsületes emberek legyünk, hanem panaszkodás nélkül kell vállalnunk
életünk keresztjét, hogy egész életünkkel Jézus tanúi legyünk. Ez a
kereszt, amit kapunk és nem kerülhetjük el, lehet betegség, de lehet
embertársaink, hozzátartozóink gyarlóságinak türelmes elviselése is.
Viseljétek el egymást!

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. (Kol 3,12-13)
„Tévedni, hibázni emberi dolog!” – tartja a közmondás. Valóban
egyikünk sem lehet tökéletes, mindnyájan különböző jó és rossz
tulajdonságokkal rendelkező gyarló emberek vagyunk, akik sokszor
megbántjuk egymást, a legtöbbször csak figyelmetlenségből, de néha egy
kicsit szándékosan is. A felebaráti szeretet ezért megkívánja, hogy a
békesség kedvéért elviseljük egymás hibáit, le tudjunk mondani valamiről,
amihez jogunk lenne, és többet tegyünk, mint ami kötelességünk.
 Mindegyikünknek van véleménye, hogy a másiknak mit kellene jobban tennie.
Ha megkérdeznek, akkor adhatunk másoknak jó tanácsot, de ne akarjunk
másoknál okosabbak lenni, eszünkbe ne jusson, másokat kioktatni. A gyakorlatban
a legtöbb veszekedés azzal kezdődik, hogy csak figyelmeztetni akartam a másikat,
csak a véleményemet mondtam meg, csak a magam igazát akartam megvédeni.
 Talán ismerős egy keresztény nevelő mondása: „Senkit sem szidtak még jóvá!”
Ennek párja, „Igyekezz észrevenni másokban a jót, és dicsérd meg!” Mindnyájan
örülünk, ha megdicsérnek, így mi is tudunk másoknak örömet szerezni, ha
észrevesszük, és a magunk módján megdicsérjük a jót, amit embertársunkon
észrevettünk. Ezért is kell nekünk apróságokkal örömet szerezni embertársainknak,
hogy segítsük őket életük keresztjének hordozásában. A legrosszabb gyereket is
jóvá lehet dicsérni, de nem szidni, hanem bíztatni kell őket. Ha ezt tesszük, akkor
nem folyton veszekedő emberek leszünk, hanem olyan keresztények, akik
szeretettel segítik egymást a mindennapi életben.

Ellenségeinket azért is szeretnünk,
mert ezt az Úr Jézus kifejezetten
tanította, és példát adott rá.
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Szívből bocsássunk meg embertársainknak!

Akkor hozzálépett Péter, és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor
kell megbocsátanom? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom: hétszer, hanem
hetvenszer hétszer.”… egy király, aki számot akart vetni szolgáival… eléje állítottak
egyet, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből visszafizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt feleségestül, gyermekestül, vagyonostul, és úgy
fizessen. De a szolga leborulva kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent vissza
fogok fizetni. Az úr megkönyörült a szolgán, elbocsátotta s tartozását is elengedte.
Amint a szolga találkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki.
Megragadta és követelte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa leborulva kérlelte:
Légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. De ő nem engedett, hanem
fogta, tömlöcbe vetette… Szolgatársai elmondták uruknak mindazt, ami történt. Az
úr maga elé idézte őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre elengedtem
minden tartozásodat. Nem kellett volna neked is megszánnod szolgatársadat, mint
ahogy én megszántalak téged? Erre az úr haragjában átadta őt a poroszlóknak, amíg
meg nem fizeti minden tartozását. Így tesz mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek
szívből meg nem bocsát felebarátjának.” (Mt 18,21-35)
A mindennapi életben sokszor panaszkodunk embertársainkra, akik
miatt szenvednünk kell. Amikor a hírközlő eszközök beszámolnak a
különböző bajokról, akkor érdekes módon mindig a másik ember a hibás,
mindig mások teszik a rosszat, mások a felelősök. Valóban sok bajt és
szenvedést okozhatnak nekünk nemcsak a betegségek és a különböző
természeti csapások, hanem embertársaink, gyakran legközelebbi
hozzátartozóink is, akiknek pedig miattunk kell szenvedniük, a mi
gyarlóságunk és bűneink miatt. Nagy baj lenne, ha e miatt haragudnánk,
vagy meggyűlölnénk egymást. Az Úr is azt kívánja tőlünk, hogyha mi
Istentől bűneink bocsánatát kérjük, akkor nekünk is meg kell bocsátanunk
az ellenünk vétkezőknek. Soha nem kell a rosszat jóváhagyni, soha nem
kell a bűnösöket megdicsérni, de tudni kell megbocsátani, és imádkozni a
bűnösökért, az ő megtérésükért is. Sokan ezt elképzelhetetlennek tartják,
nekünk azonban másként kell gondolkodnunk:
Ha életem keresztjét Istentől kapom, akkor
miért haragudjak arra, aki által Isten ezt a keresztet a vállamra rakja!
 Szent Pál apostolnak szinte minden levelében találunk gyakorlati tanácsokat,
hogyan kell élni a keresztényeknek. Ilyenek pl.: Róm 12,9-21. – Kol 3,1-24. –
1Tessz 4,1-11.
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13. Tiszteld atyádat és anyádat!
Tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened parancsolta neked, hogy hosszú
életű légy és jól menjen a sorod… (MTörv 5,16. – Kiv 20,12)
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja szívébe véste ezeket
a dolgokat. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az
emberek előtt. (Lk 2,50-51) – Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne
az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. ( Lk 22,42)

Szeretet a családban
A család
A
legeredetibb
és
legelemibb
társadalmi közösség a család, amelynek
alapja a házasság, az egy férfinek és egy
nőnek egy életre vállalt kizárólagos és
teljes életközössége, melynek célja egymás
kölcsönös szeretete, emberi személyiségük
kibontakoztatása,
illetve
gyermekek
vállalása és felnevelése.
A család a házastársak és gyermekeik
élet- és szeretet közössége.
A házasság természeténél fogva monogám és felbonthatatlan, és ezen
lényeges tulajdonságai a természetes ész fényében is igazolhatók, még akkor is,
ha a történelem során ez egyes népeknél el is homályosult. A gyermekáldást
mindenkor ajándéknak tekintették, csak az önző, dekadencia választotta szét és
akarja szétválasztani a gyermekáldást a szexualitástól, és tekinti az áldott
állapotot terhességnek.
A családnak több fontos funkcióját különböztethetjük meg. A család biztosítja
a népesség reprodukcióját, hagyományainak továbbadását, a gyermekek
tanítását, vallási és erkölcsi nevelését, és beilleszkedését a társadalomba. A
családi otthon add biztos támaszt, lelki és anyagi hátteret a házastársak és
gyermekeik számára.
 A családok egykori fontos termelési funkciója a modem társadalmakban
háttérbe szorult a háztartás és a munkahely szétválása következtében. A
fogyasztás a modern társadalmakban is nagyrészt családi keretben történik. A
népesség reprodukciójában a családoknak döntő szerepük van, a gyermekek nagy
része házasságban vagy házasságszerű együttélésben születik. A gyermek
szocializációjában semmilyen intézmény sem képes a családot megfelelően
helyettesíteni. A családi szocializáció hiánya és zavara súlyosan veszélyezteti a
gyermekek személyiségfejlődését. A modern társadalomban - talán még inkább,
mint korábban - rendkívül fontos az a pszichés támogatás, védelem, amelyet a
családok a felnőtt családtagoknak nyújtanak.
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A nagycsalád
Régen az emberek többségbe olyan családban élt, amelyben együtt
éltek nagyszülők, felnőtt gyermekeik és unokáik. Ez a család egyszerre
volt szeretet- és gazdasági közösség, amelyben mindenkinek megvolt a
maga helye és feladata. Tekintélye volt az idős és tapasztalt embereknek,
akik a család életének irányítói voltak. Ezekben a családokban nőttek fel a
gyermekek, és gondoskodtak a család idős, beteg és fogyatékos tagjairól.
Az ilyen nagycsaládokból alakult ki egy-egy lakott település népessége,
amelynek tagjai családi kapcsolataik révén rokonságban voltak
egymással. Ez a nagycsaládi kapcsolat változott meg a városiasodással,
az életkörülmények megváltozásával.
 A mai fejlett világban felnövő fiatalok el sem tudják képzelni, milyen nagy
jelentősége volt egy-egy család életében az esti beszélgetéseknek, különösen a
hosszú téli estéken, amikor még sem világítás, sem könyvnyomtatás nem volt. Az
élő szájhagyomány biztosította a hitükkel és a mindennapi életükkel kapcsolatos
ismereteik továbbadását, gyermekeik felnevelését.

A kis család
Mennyei Atyánk akarta, hogy az emberek családokban, szeretetben
és békességben éljenek. A régi nagycsaládok népessége a történelmi
során, különösen jelentősen visszaesett. A „művelt” országokban ma alig
van olyan család, ahol kettőnél több gyermeket vállalnak és nevelnek, és
egyre kevesebben laknak együtt idős szüleikkel. Ezek a kiscsaládok, az
egy lakásban élő két szülő és egy-két gyermeke.
A világ fejlődése során megváltozott a család tagjainak időbeosztása,
gazdasági kapcsolata, a legújabb technikai eszközök pedig jelentősen
átalakították személyes kapcsolataikat is. Egyre több gond „karbantartani”
a család tagjainak szeretet kapcsolatát.
A 4. parancsolat
Isten 4. parancsa: Atyádat és anyádat tiszteld!
Amikor Isten Mózes közvetítésével szövetséget kötött választott
népével és kihirdette a tízparancsolatot, a nép a nagycsaládokból
kialakuló törzsekben élt. A negyedik parancs arra kötelezte őket, hogy
tiszteletben tartsák családi kapcsolataikat, hogy alá vessék magukat
népük íratlan szabályainak és szokásainak, elfogadják a családok
vezetőinek irányítását.

Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit,
amelyeket ma szabok, te és fiad meg unokáid is … szabd hozzá tetteidet… őrizd meg
szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe! (MTörv 6,2-7)

Isten törvényeinek, a tízparancsolatnak a megtartása elsősorban a
felnőtt embereket kötelezte, de a fiatalokat kisgyermekkoruktól kezdve
ránevelték Isten törvényeinket tiszteletben tartására. Ezeknek a
törvényeknek megfelelően élt a Szentcsalád, és ezeknek a törvénynek
vetette alá magát az Úr Jézus is, amikor a törvény előírásának
megfelelően 12 éves korától kezdve elzarándokolt Jeruzsálembe. Ő, aki
az Isten Fia, embereknek engedelmeskedett, amikor szüleivel hazatért
Názáretbe.
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A szeretet sorrendje a családban
A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy a család tagjainak
„érdekei” ütköznek egymással, ezért kell tisztáznunk, hogy Isten terve
szerint a családban is meg van a szeretet egyfajta „sorrendje”. Isten után
első a házastársam, akinek számára én vagyok Isten után az első. Ezt
követően együtt szeretjük gyermekeinket, akik számunkra Isten ajándékai
(és majd velük együtt szeretjük jövendő házastársukat). Őket követik
szüleink, akiket együtt szeretünk, és akikről idős korukban együtt
gondoskodunk. Ő utánuk következnek testvéreink és további rokonaink.
 Sokan vitatják ezt a sorrendet mondván: „Első a gyermek!” Ezt legtöbbször azok
hangoztatják, akiknek csak egyetlen gyermekük van, akit majomszeretettel
szeretnek. Ha azonban egy gyerekeket kérdezzük meg, mi jobb neked, „ha szüleid
azon versengenek, hogy melyikük szeret téged jobban”, vagy „ha szüleid egymást
szeretik, és együtt szeretnek téged”, akkor beláthatjuk, hogy gyermekeinknek is az
a jó, ha a szülők egymást szeretve szeretik gyermekeiket.
 Az is baj, ha valaki nem tud leszakadni szüleiről, és házasságkötés után is jobb
kapcsolatban van anyjával vagy apjával, mint a házastársával. Az a szülő, aki nem
tud lemondani gyermekéről az ő házastársa javára, az valójában önző, és nem
szereti igazán saját gyermekét. Ez akkor szokott előfordulni, ha a szülők egymással
való kapcsolata megromlik, és mintegy gyermekeikkel akarják kárpótolni magukat.

Isten után első a házastársam,
akivel együtt szeretjük gyermekeinket!
Az engedelmesség, családunk iránti kötelességeink

Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus iránt való tiszteletből. Az asszony
engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak… Férfiak! Szeressétek feleségeteket,
amint Krisztus is szerette az Egyházat, és föláldozta magát érte… Így szeresse a férj
is feleségét… Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a
kettő egy lesz… (Ef 5, 21-33) – Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek az Úrban,
mert így van rendjén… Atyák! Ne keserítsétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket
az Úr fegyelmében és intelmeivel. (Ef 6,1-4)
Az apostol a korabeli társadalmi körülményeknek megfelelően fogalmazta
meg a házastársak, illetve a gyermekek és szülők egymás iránti kötelességeit.

Isten negyedik parancsa a házastársak számára azt jelenti, hogy
ők kötelesek egymásnak szeretetben engedelmeskedni, és
gyermekek felelős vállalásával fenntartani népük életét és jövőjét.
 A házastársak joga és kötelessége, hogy gyermekek vállalásával szolgálják
családjuk és népük jövőjét. A felelős családtervezés alapja nem lehet az anyagi
jólét, a szülők társadalmi és anyagi helyzete, hanem csak az önzetlen, áldozatkész
szeretet. Gyermekeink boldogságának alapja nem a minél magasabb
életszínvonal, hanem a szülők és testvérek egymás iránti szeretete. Minél több
áldozatot vállalunk egymásért, annál jobban szeretjük egymást, annál több lesz az
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örömünk. Azok a házastársak, aki gyermekeik „érdekében” csak egy vagy két
gyermeket vállalnak, valójában sem gyermekeik, sem népük javát nem szolgálják.
Ez a gondolkodásmód egyre nehezebbé teszik saját leszármazottaik, a következő
generáció életét, akiknek az elöregedő társadalomban egyre több idős korú
emberről kell gondoskodniuk. Ez a gondolkodásmód a történelem során már sok
nép kihalásához elvezetett.
A házasság szentségének a kiszolgáltatásakor a jegyesek ígéretet tesznek
Isten előtt, hogy elfogadják a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza őket.
Minden ember Isten gyermeke, a szülők számára pedig minden gyermek Isten
ajándéka, és nem a szülők tulajdona, akikhez „joguk” lenne. Isten azért bízta a
gyermekeket a szülőkre, hogy szeretettel gondoskodjanak róluk, és őket felnőtt
emberekké neveljék.
 A szülők kötelessége, hogy élet- és anyagi körülményeiknek megfelelően
gondoskodjanak gyermekeik lelki- és testi fejlődéséről. A szülőknek azonban nem
saját elképzeléseik megvalósulását kell elvárni gyermekeiktől, hanem az Isten
terve szerinti felnőtt emberré kell nevelniük őket, tanítva és tanítva, hogy a tisztes
megélhetésükhöz szükséges ismereteket és képesítéseket megszerezzék, és el
kell őket vezetni arra, hogy felelősen tudjanak élni emberi szabadságukkal.
 A szülők feladata, hogy gyermekeikkel megismertessék Isten irántunk való
szeretetét, és az ő kötelességük, hogy őket tanúságtevő életükkel a keresztény
közösség hívő, felnőtt tagjává neveljék.

Isten negyedik parancsa a gyermekek számára elsősorban
a vér szerinti szüleik tiszteletére vonatkozik, de
vonatkozik azok tiszteletére és szeretetére is,
akiknek jólétüket, biztonságukat és hitüket köszönhetik.
 Természetes dolog számunkra, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik
engedelmeskedjünk, hogy készségesen segítsünk nekik, legyünk figyelmesek
hozzájuk, és igyekezzünk nekik minél több örömet szerezni. Ezért kell szeretnünk
testvéreinket is, ahogy szüleink együtt szeretnek mindnyájunkat. Rajtuk kívül
különösképp szeretnünk kell nagyszüleinket és rokonainkat, továbbá nevelőinket
és mindazokat, akik oly sok áldozatot vállalnak értünk.
 A felnőtté válással megváltozik, de nem szakadhat meg a szüleinkkel és
nagyszüleinkkel való kapcsolatunk. Fokozatosan ki kell alakulnia szüleik iránti
felelősségérzetüknek is, amit Isten negyedik parancsolata is magában foglal, hogy
a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.
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14. Szeretet a társadalomban
Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Nincs ugyanis hatalom, csak
Istentől. Ahol hatalom van, azt Isten rendelte. Aki tehát szembeszáll a hatalommal,
Isten rendelésének szegül ellene… Alá kell rendelnetek magatokat, nemcsak a
megtorlás, hanem a lelkiismeret miatt is. (Róm 13,1-5)
Ember és társadalom
Az ember társas lény, senki sem élhet
teljesen egyedül, szükségünk van másokra,
mások munkájára, életére és segítségére. A
társadalom, az egymásra utalt emberek
különböző közösségei biztosítják, hogy emberi
természetüknek megfelelően tudjunk élni,
kibontakoztatva képességeinket.

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. – A test sem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Isten határozta meg
minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. (1Kor 12,4-27)
A legfontosabb közösségek a család, az állam és az Egyház.
A család a legkisebb közösség, minden társadalom éltető alapsejtje. Az állam
a sok-sok családból összetevődő, egy országban együtt élő népek közössége,
amelynek feladata a közjó szolgálata, hogy polgárai számára az emberi
méltóságuknak megfelelő életkörülményeket lehetőségei szerint biztosítsa.
Akik hisznek Jézus Krisztusban és tanítása szerint élnek, azoknak a testvéri
közössége az Egyház, melynek feladata, hogy Jézus örömhírét hirdetve elvezesse
az embereket életük végső céljára, az örök élet boldogságára.

A nemzet és nemeztiség
A családok nem magukban álló egységek, hanem „sejtek”, melyekből
az átfogó társadalmi egésznek, a nemzetnek a teste felépül.
A nemzeti közösségek alkotói többek között a közös leszármazásból eredő
faji jelleg, az egyénfeletti sorsközösségbe tartozás tudata, a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javakat adó, s a történeti fejlődés színterét nyújtó szülőföld,
illetve az idegen országban élő család származási vidéke, a közösségek lelki
világát kifejező nyelv, illetve tájszólása, a népi egyéniséget tükröző kultúra
különböző ágai, amelyek az élet valamennyi vonatkozására kiterjednek.

Az egy nemzethez tartozás tudata fontos része az ember
személyiségének, így minden embernek van nemzetisége, akkor is, ha
különböző, esetleg idegen országokban élnek, és azok állampolgárai.
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A hazaszeretet
Aki szereti családját, rokonait és hozzátartozóit, az szereti a hazáját is,
népét, amelyhez tartozik, országát, ahol lakik. Az a jó hazafi, aki szereti
hazáját, az kész érte önzetlenül tevékenykedni, áldozatot vállalni, annak
fontos hazájának a sorsa. Csak az tudja más értékeit elismerni és
elfogadni, aki saját értékeit is ismeri és nagyra becsüli. Az önzetlen
hazaszeretet a népek békéjét is szolgálja.
 Történelmi tény, hogy Szent István király óta Magyarország keresztény ország.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden magyar ember ténylegesen keresztény,
de azt igen, hogy neveltetésünk és magyar kultúránk alapja a kereszténység.
Történelmünk alakulásában, országunk fennmaradásában meghatározó szerepe
volt és van keresztény mivoltunknak.
 Ha egy elkötelezett, felnőtt ember magyarnak tartja magát: – akkor általános
műveltsége, iskolai végzettségének megfelelően, kiterjed a magyar kultúra
értékeire (történelem, irodalom, művészet, természettudományos eredmények…);
– akkor törvénytisztelő állampolgár, aki nemcsak a magyar parlament által
megfogalmazott törvényeket tartja tiszteletben, hanem azokat az erkölcsi
hagyományokat is, amelyben népünk ezer éve élt és él; – akkor kész áldozatot
vállalni hazájáért, nem csak jogokat követel, hanem teljesíti családja, közössége és
egész népe iránti mindennapi kötelességeit is.

A jó értelemben vett hazafiasság az öntudatos, tevékeny hazaszeretet.
 A sovinizmus a más népeket lenéző, a saját felsőbbrendűségének hitében
másokat megvető, önző és ellenségeskedést szító elmélet és magatartás. A másik
véglet a kozmopolitizmus, a szülőfölddel, a nemzeti hagyománnyal és műveltséggel
szemben közömbösséget hirdető, ezeket lebecsülő elmélet és magatartás…
amikor valakinek csak anyagi érdekei vannak. Kereszténységünk ezért nem
egyeztethető össze sem a sovinizmussal, sem a szabadelvű kozmopolitizmussal.

Az állam és államhatalom
A népközösség kitagozódásával együtt jár a társadalmi együttélést
szabályozó jogrend és hatalmi kör kiszélesedése, amely az egyre
bonyolultabbá váló társadalomban átfogó jogi és hatalmi szervezetet
igényel. A hatalom minden közösség életének lényegi velejárója, így az
államhatalom az állammal együtt jön létre.
A hatalom az állam természetéből ered, az nem az alattvalók jogainak
összegződése, nem is a többség akaratának érvényesülése. Végső soron minden
hatalom Istentől származik, és a hatalom gyakorlói Isten előtt felelősek. A hatalom
hordozójának kijelölése azonban történelmi kérdés. A népfölség elve nem a
hatalom forrása, csupán a hatalom hordozójának kijelölésére értelmezhető. Az
államhatalom eredeti, természetjogi alanya a népközösség egésze, amely
azonban nem maga, hanem az általa megállapított szerv által gyakorolja a
hatalmat.
Egy állam sorsát nem a kormányforma, hanem a benne uralkodó szellem, az
erkölcs határozza meg, dönti el. Az evangélium nem tartalmaz az állami életre
vonatkozó közvetlen és részletes előírásokat, de rávilágít azokra a természetjogi
követelményekre, melyeken az állam boldogulása megfordul.
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Az állam és polgárainak a feladata
Az egyén életcélja és az állam célja találkoznak a közjóban, amely
kölcsönös kiegészülést és egymásrautaltságot fejez ki, anélkül, hogy e két
cél minőségi különbsége megszűnne. Az állam tevékenységét is az
erkölcsi világrend egyetemes törvényeinek kell irányítaniuk.
Az alapvető erkölcsi elvek minden embert köteleznek, azokat az
államférfiakat is, akik a hatalmat gyakorolják. Tény, hogy minden állam csak
polgárai külső magtartását szabályozhatja, belső erkölcsi világukba, az emberek
lelkiismereti irányításába nincs és nem is lehet befolyása. A jog célja a külső rend
biztosítására vonatkozik, melynek szükség esetén kényszer útján is kell
érvényesülnie, de ez korántsem jelenti, hogy a jognak az erkölcsi renddel nincs
összefüggésben. A jog alapja ugyanis mindenkor az igazságosság. A felelős
vezetők és alattvalók kötelességeinek teljesítése nemcsak jogi, hanem erkölcsi
követelmény is. Természetesen az engedelmességnek is meg vannak a határai,
az erkölcs az alattvalókat nem szolgáltatja ki védtelenül a felsőbbség önkényének.
A zsarnokkal szemben jogos a passzív ellenállás, és a jogtalan intézkedések
megtagadása egyenest kötelességük is lehet, ha azok a természettörvénnyel vagy
a tételes isteni törvénnyel ellenkeznek. (Vö. „Inkább kell engedelmeskedni
Istennek, mint az embernek.” ApCsel 5,29.)

Az állam feladatai közé tartozik a közjó biztosítása, mely magába
foglalja az alapvető személyi jogok tiszteletét; a lelki és anyagi javak
fejlődését; a közösségek szabadságát és védelmét.
Ahhoz, hogy a népek, az államok felelős
vezetői biztosítani tudják a közjót, el tudják látni
vezetői feladataikat, szükség van arra, hogy az
állam
polgárai
teljesítsék
állampolgári
kötelességeiket. Ezért kell tisztelnünk törvényes
elöljáróinkat,
és
engedelmeskednünk
kell
irányításuknak.
Az alattvalók kötelességeihez tartozik a közjó
előmozdítása, és az annak biztosításához
szükséges terhek vállalása, illetve a célhoz
vezető eszközök vállalásának kötelessége. (Vö.
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré!” Lk
20,25.)
 Sokan elutasítanak mindenféle tekintélyt. A tekintélyre azonban minden
családban, minden társadalomban szükség van. A tekintély nélküli társadalom
olyan utópia, amely ha megvalósul, anarchiához vezet.
 A mai világban sokan jogosnak tekintik a gazdasági életben a sztrájkot, ami
lényegében károkozással kizsarolt érdekérvényesítés, ami keresztény számára
elfogadhatatlan. Ha valakiknek jogos érdeksérelmük van, forduljanak a bírósághoz.

Isten terve szerint a hatalom és a tekintély célja
az egyén és a közösség szolgálata.
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A politikusok felelőssége és 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
választójoggal élni nemcsak lehetőség, hanem minden embernek
lelkiismereti kötelessége.
 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 keresztény embernek kötelessége képességeinek megfelelően
részt venni a közösség szolgálatában, a politikai és közéletben.
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. A tudományok és a technika fejlődése
következtében 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. Az államnak
a feladata az ezekhez szükséges intézmények fenntartása, amiről megfelelő
költségvetéssel kell gondoskodnia. Ezeknek a kiadásoknak a biztosítását
szolgálják a különböző adók és járulékok, amelyeknek megfizetése minden
állampolgárnak lelkiismereti kötelessége.
 Az éves költségvetések elfogadását mindig nagy vita előzi meg. Ahogy egy
család életében is be kell osztani a család rendelkezésre álló jövedelmét a család
és tagjainak szükségletei szerint, úgy az államnak is kötelessége intézményei
fenntartásáról gondoskodni. A vitát mindig az okozza, hogy sokkal több a jogos
igény, mint akár a leggazdagabb államok költségvetési bevétele, ezért kell
meghatározni a rendelkezésre álló források méltányos elosztását. Ebbe az
elosztásba beleszólnak különböző egyéni, csoport és pártérdekek, amelyeknek
megfontolásakor nem hagyhatók figyelmen kívül az egymástól eltérő világnézetű
emberek véleménye. Ezeknek a vitáknak nem lenne szabad az emberek közti
gyűlölködést és irigységet kelteni, hanem érvényre kell juttatni a szeretet, a
méltányosság és a szolidaritás szempontjainak is.
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A politikai pártok
A közéletben a törvényhozásnak kell meghatároznia a társadalom
békés életéhez szükséges törvényeket és szabályokat. 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 együtt akarnak részt venni a közélet irányításában.
Egy-egy politikai párt csak akkor tudja igazán a hasonló gondolkodású
emberek érdekeit szolgálni, ha a pártnak vannak az élet különböző
területű kérdéseihez értő szakembere. A politikai hatalmat az erkölcsi
törvények szerint kell gyakorolni az emberek javára.
Akinek olyan képességei vannak, hogy alkalmasak különböző vezetői
feladatok ellátására, azoknak lelkiismereti kötelességük, hogy vállalják az
ilyen szolgálatokat, ha erre őt felkérik. Ahogy saját családjával szemben
nem lehet önző a keresztény ember, úgy a közösséggel szemben sem
lehet önző. Ha a tisztességes és becsületes emberek elutasítják a
közszereplést, akkor nem csodálkozhatunk azon, ha lelkiismeretlen
emberek kezébe kerül a közélet irányítása.
Miért van szükség pártokra? A parlamenti demokrácia pártokra épül, az ő
szavazataik döntenek a törvényhozásban életünk fontos kérdéseiben. A mai
világban különböző világnézetű emberek élnek együtt egy-egy országban, akiknek
nemcsak a világnézetük, hanem az érdekei is eltérnek egymástól. Egy-egy
csoport része az egésznek, latin szóval pars, magyarul párt. A csoportoknak
azonban nem ellenséges, hanem partneri viszonyban kell lenniük egymáshoz.
Ezért a parlamentarizmussal együtt jár a politikai pártok alakulása. Képződésük
alapja az érdekek különbözősége, a világnézeti megosztottság. A pártok
programja azonban erkölcsi megítélés alá esik, a pártérdek nem kerekedhet az
állam népének közös java fölé, a pártok együttesen felelősek az álam közös
javáért.
 Sokan beszélnek világnézeti, erkölcsi semlegességről, értéksemlegességről,
semleges iskoláról, semleges nevelésről, illetve semleges közéletről… A
semlegesség mint melléknév azt jelenti, hogy egymással ellentétes érdekű felek
közül az egyiknek a pártjára sem állunk. Az eltérő érdekekkel kapcsolatban
lehetünk semlegesek, de világnézeti kérdésekben nem, mert az igazsággal, az
értékkel és az erkölcsi értékkel, a jóval szemben azonban nem lehet
semlegességről beszélni. Egy igazság, egy kijelentés vagy igaz, vagy nem, egy
érték vagy érték, vagy nem, ezért sem az igazsággal, sem az értékkel szemben
nem lehetünk semlegesek.
 Vannak, akik független szakértőknek tartják magukat, kérdés azonban, hogy
kitől vagy mitől függetlenek: pártoktól, világnézettől, erkölcsi elvektől, anyagi
érdekeltségtől? Akiknek nincs vállalt világnézete, azok sem független szakértők,
csak nem vallják be, hogy milyen célok és érdekek vezetik őket, amikor
„szakvéleményt” fogalmaznak meg.
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 Miért mondják egyesek, hogy az Egyház ne politizáljon? Valóban az Egyház
politizál, ha vallásos emberek részt vesznek a közéletben? Az egyes vallások
vezetőinek és lelkipásztorainak nem feladata, hogy közvetlenül beavatkozzanak a
közélet kérdéseibe, de az „Egyház és állam szétválasztásáról” beszélni elve
szemfényvesztés. Az Egyház nem a papokat jelenti, hanem a keresztények
közösségét. A keresztény állampolgárt ugyanolyan jogok és kötelességek illetik,
mint a nem hívő embert. A keresztény emberek, az Egyház tagjai nem lehetnek
másodrendű állampolgárok, nekik is joguk van beleszólni az élet kérdéseibe, nekik
is joguk és kötelességük, hogy részt vegyenek a választásokon és elmenjenek
szavazni, mert nem mindegy, hogy kik és milyen szellemben irányítják a politikát, a
közéletet. Ezért nem mindegy, hogy a hívő emberek melyik pártra szavaznak.
Nekünk eligazítást ad az Úr Jézus tanácsa: Gyümölcseiről ismeritek meg őket.

A keresztény politikus hivatása az, hogy
az evangélium szellemében építse a társadalom életét.

A népek barátsága és a béke megőrzése
Minden ember Isten gyermeke, akit üdvözíteni akar, nincs jogunk arra,
hogy bárkinek megsértsük emberi méltóságát. Valóban nem csak jogunk,
de kötelességünk, hogy megvédjük magunkat és a ránk bízottakat, de
nem minden áron.
A béke az igazságosság következménye,
a megvalósult szeretet jele.
A béke több, mint a háború hiánya. Békében az
emberek biztonságban élnek. Békében tiszteletben
tartják mind az egyes emberek, mind pedig a népek
méltóságát, és önmeghatározási jogát. Békében a
testvéri szolidaritás jellemzi az emberi kapcsolatokat.
Az igazi békét Jézus Krisztus szerezte meg nekünk,
amikor kibékítette az eget a földdel, és megtanított
minket arra, hogy ellenségeinket is szeressük.
 Régen úgy vélték, hogy az igazságot minden áron
meg kell védeni, mert másként gondolkodtak a
vélemény- és lelkiismereti szabadságról. Valóban
jogunk és kötelességünk, hogy megvédjük magunkat
és a ránk bízottakat, de nem minden áron. Sajnálatos
tény, hogy a történelem során még a keresztények is
figyelmen kívül hagyták az evangéliumot, és engedtek
az erőszak logikájának. Megsértették törzseknek és
népeknek jogait, megvetették kultúrájukat és vallási
hagyományaikat. A vallásos jelszavakkal vívott harcok
mögött régen és ma is mindig különböző gazdasági,
hatalmi érdekek álltak, az igazságért való küzdelem
csak ezeknek az önző érdekeknek a leplezését
szolgálta és szolgálja.
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Az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök:
Sajnos sok olyan ember él a földön, akit csak a saját érdekei
vezérelnek, akiket nem érdekelnek a felebaráti szeretet követelményei. Az
emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök: a gazdasági
kizsákmányolás; a fegyverkezési hajsza; az emberek és népek egymás
ellen uszítása és a háború; a terrorizmus; a kábítószer-kereskedelem; a
gyermek- és leánykereskedelem; az abortusz; az eutanázia; a tudatos
környezetpusztítás és a felelőtlen atomrobbantási és egyéb kísérletek.
Megsérti az emberek testi épségéhez való jogát az emberrablás és a
túszszedés, a terrorizmus, a kínzás, a nemi erőszak, az erőszakos
sterilizálás, az amputáció és az öncsonkítás.
 A közélet felelős vezetőinek kötelessége, hogy népüket megvédjék, de egyben
kötelességük mindent megtenniük, hogy már a háborúra vezető körülményeket is
elkerüljék. Amíg a háború veszélye fönnáll, és nem lesz megfelelő erővel
rendelkező nemzetközi tekintély, addig nem lehet megtagadni az igazságos és
szükséges védekezés jogát, sem az egyénektől, sem a közösségektől.
 Sokáig még keresztény állambölcselők is úgy gondolták, hogy lehetséges
igazságos háború, és még annak feltételeit is meghatározták. Mára, a mai
haditechnikai eszközök birtokában nyilvánvalóvá vált, hogy aligha lehetséges
igazságos háború, hiszen ma nem egymással szemben fegyvert fogó emberek
küzdenek meg egymással, hanem a különböző romboló hatású eszközökkel
nemcsak az ellenfél haderejét és annak hátterét pusztítják el, hanem ártatlan
emberek tömegeit ölik meg. Nincs olyan cél, amely ezt erkölcsileg elfogadhatóvá
tehetné. A mai világban folytatott fegyveres harcok pedig arra is rávilágítanak,
hogy azok nem a népek valós érdekeit, hanem egyesek anyagi érdekeit szolgálják.
Ezért elítéljük az egyre fokozódó fegyverkezési versenyt, a fegyverkereskedelmet,
és az un. „megelőző csapást”. A békét kell szolgálnunk azzal, hogy küzdünk
minden népi és vallási megkülönböztetés ellen, komolyan törekszünk a gazdasági
és társadalmi igazságtalanságok felszámolására.
 A személyek és társadalmak törvényes önvédelme mégsem jelent kivételt a
szándékos emberölés tilalma alól. Aki a saját életét védi, nem követi el az
emberölés vétkét, még ha arra kényszerül is, hogy támadójára halálos csapást
mérjen. Szabad és meg is kell állítani azt, aki mások életére tör, még ha eközben –
szükség esetén – a támadót meg is ölik. A szükséges védekezés nemcsak joga,
hanem kötelessége is lehet azoknak, akik felelősek mások életéért. A szükséges
védekezés eszközei azonban nem lehetnek túlzottak, és fölöslegesen kíméletlenek.
Az önvédelem jogosságát általában nem is vitatják, csak annak arányosságát. Azt
kell mondanunk, hogy váratlan támadás esetén, amikor nincs idő a megfontolásra,
a megtámadottól nem lehet számon kérni önvédelmének arányosságát. Nem lehet
azonban szó váratlan támadásról, ha azt a másik fél valami módon kiprovokálta.
 Az ártatlanok védelmére a felebaráti szeretet kötelez minket. Életünket csak
súlyos okból szabad kockáztatni vagy feláldozni.

A mai világban aligha lehetséges igazságos háború!
A cél soha nem szentesítheti az eszközt.
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15. Védd az életet!
Én vagyok az Úr, a te Istened… Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. (Kiv
20,1) – Ne ölj! (Kiv 20,13. – MTörv 5,17) – Hallottátok a régieknek szóló parancsot:
Ne ölj! Aki öl állítsák törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is
állítsák törvényszék elé, aki haragot tart… Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed,
és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ott
ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán jöjj vissza, és
ajánld fel ajándékodat. (Mt 5,21-24)

Isten az élet Ura
sten 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. Az ember életének igazi értékére
az Úr Jézus tanított meg minket, aki életét adta értünk. Valójában Isten
szeretete és az örök élet, ígérete teszi értékessé minden ember életét.
 Az örök élet hite nélkül egy-egy ember élete
sok ember számára csak egy statisztikai adat.
Ma több milliárd ember él a földön, ennek
megfelelően naponta kb. 300 000 ember születik
és hal meg, mégis megrendülünk, amikor egyegy természeti katasztrófa esetén emberek ezrei
sebesülnek vagy halnak meg. Amikor a hírközlő
eszközök naponta beszámolnak gyilkosságokról,
már oda sem figyelünk. Ha csak evilági
szemmel nézzük, akkor egy-egy ember életének
gyakorlatilag nincs értéke. Erre utal az évente
százezres nagyságban elvégzett abortuszok
száma is.

Isten 5. parancsa: Ne ölj!
Minden gyilkosság szembefordulás a világ teremtő Urával, emberi
életünk egyetlen Urával. Még a saját életünk felett sem rendelkezünk,
egyedül Isten az, aki jogosult arra, hogy egyéni sorsunkról döntsön.
Amikor a sakkozó egy-egy lépése előtt elgondolkodik, és megfontolja,
érdemes-e feláldoznia egy gyalogját vagy tisztjét a győzelem érdekében, többre
becsüli azt, és többet gondolkodik rajta, mint azok a politikusok és hadvezérek,
akik ezrek életét veszik semmibe egy-egy döntésük előtt, amikor háborúról és
békéről, fegyveres harcot indításáról, vagy akár egyetlen bomba ledobásáról
döntenek.

Isten ötödik parancsolata
az ember testi-lelki életének tiszteletére,
fenntartására és védelmére kötelez minket.
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Az emberi élet értéke megkívánja, hogy vigyázzunk a magunk és
mások lelki és testi életére és egészségére. Az ember személyiségének
lényeges része, hogy szellemi lelke van, amelynek sérthetetlensége és
védelme sokszor még a testi élet védelménél is fontosabb.
A lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: a lelki fájdalom
okozása és embertársunk bosszantása; a harag, az irigységre bíztató
propaganda és gyűlölködés szítása; a minden vallás ellenes ateista
propaganda; a vallásos nevelés és önnevelés elhanyagolása; a bűnre
vezető alkalom keresése, és botrány okozása; mások bűnre tanítása és
csábítása; a szexuális szabadosság terjesztése; az Isten előtti
felelősséget
tagadó szabadelvűség terjesztése, a lelkiismeret
függetlenítése az erkölcsi normáktól; a gender ideológia terjesztése; a
lelkiismereti szabadság megsértése.
A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: verekedés, testi
sértés; a kínzás és fájdalom okozás; az élet és egészség veszélyeztetése,
a káros szenvedélyek; a gyilkosság és az öngyilkosság; beavatkozás az
élet továbbadásába, és az embriókkal való kísérletezés; az abortusz, az
eutanázia, és közreműködés ezek végrehajtásában; az elvárható
segítségnyújtás elmulasztása.
 Minden rosszra csábítás és vezetés, mindenféle erőszak alkalmazása súlyos
bűn főképpen akkor, ha bármiféle hatalom birtokosai vagy függőségi kapcsolatban
lévők követik el olyanokkal szemben, akik nem tudnak védekezni. Különösen nagy
bűn, ha felnőtt és gyermek közötti kapcsolatról van szó. A szexuális
visszaéléseken kívül a szellemi téren való csábítás, az értékektől való elfordítás is
bűn.

Az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök: a házasság és
család ellenes szexuális szabadosság terjesztése; az abortusz és az
eutanázia; a gazdasági kizsákmányolás; a fegyverkezési hajsza, háború
és a terrorizmus; a fegyver-, a kábítószer-, a gyermek- és
leánykereskedelem.
 A lelki és testi élet védelme mindnyájunknak egyéni és közös kötelessége. Az
államnak kell gondoskodnia az alapvető emberi jogok biztosításáról, a közrend és a
közbiztonság, az iskolázás és a kultúra fenntartásáról, fejleszteni az
orvostudományt, és megfelelő egészségügyi és szociális intézkedéseket hozni.
 Az életről és egészségről való gondoskodás az állam alapvető kötelességeihez
tartozik. Olyan körülményeket kellene teremtenie, hogy mindenkinek elegendő
táplálékot, rendes lakást, szociális és az orvosi ellátást tudjon biztosítani, erre
azonban még gyakran a kevésbé szegény országok is képtelenek.

89

Felelősek vagyunk önmagunkért
Nem tudjátok, hogy a pályán a versenyzők mind futnak, de a díjat csak egy nyeri el?
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A küzdők pedig valamennyien megtartóztató életet
élnek minden tekintetben. Azok, hogy hervadó babért kapjanak, mi azért, hogy
hervadhatatlant. Én is futok, de nem céltalanul, hanem sanyargatom és rabságba vetem
testemet, hogy még másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak. (1Kor
9,24-27)
Az egészséges életmód
Az egészséges életmód mindennapi életünk
egészséges testi és szellemi életvitele,
az egészségügyi és közlekedési szabályok
megtartása,
a mértékletesség a munkában (tanulásban) és
pihenésben, a ruházkodásban és a
tisztálkodásban,
a testedzésben és a sportban, az étkezésben és
a szeszes italok fogyasztásában, ha nem
dohányzunk és tartózkodunk a
kábítószerektől,
ha nem idegeskedünk és nem idegesítjük
egymást sem.
Mindennek egyik célja, hogy egészséges és alkalmas eszköze
legyünk az Isten és embertársaink iránti szeretetre, mindennapi
kötelességeink teljesítésére, életünk végső céljának szolgálatára.
Mindnyájunknak kötelessége saját lelki és testi életünk,
épségünk és egészségünk megóvása, ápolása és védelme.
 A régi bölcs mondás így fogalmazta meg a testi és lelki egészség kapcsolatát
és annak fontosságát: „Ép testben ép lélek!” Ez azt is jelenti, hogy testi
egészségünk gondozása lelki egészségünket is szolgálja. Sajnálatos tapasztalat,
hogy a különböző testi sérülésben szenvedő emberek sokszor lelkileg is sérültté
válnak, ha nem tudják elfogadni sorsukat, mint Istentől adott keresztet, különösen
akkor, ha sérülésüket emberi gondatlanság vagy felelőtlenség okozta. Ahhoz, hogy
a testi sérüléssel élő emberek lelkileg is egészségesek, kiegyensúlyozottak
legyenek, tudatos önnevelésre van szükségük, hogy sorsukat Isten akaratában
megnyugodva elfogadják. Ezek legtöbbször derűs lelkületű emberek, akik nem
sértődékenyek. Kiszolgáltatottságuk nem sújtja le őket, és elfogadják más emberek
segítségét, ha erre szükségük van. Az ilyen lelkületű sérültek közelében az
egészséges ember is jól érzi magát, emberi kapcsolataikban is teljesen
egyenértékűnek, egyenrangúnak tartják magukat.

A test gyakorlása, fegyelmezése és gondozása
jellemünket, személyiségünket is fejleszti.
Csak az, aki fegyelmezett, képes önmaga ura lenni!
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Még a tisztán szellemi tevékenység és munka is nemcsak
idegrendszerünk épségétől függ, hanem egész szervezetünk állapotától
is. A kiegyensúlyozott lelkiélethez is egészséges életmódra, testi
egészségre, normális emberi környezetre van szükségünk. A testi és
szellemi munkában kifáradt embernek pedig szüksége van a pihenésre,
felüdülésre, játékra, sportra és szórakozásra.
 Az egészséges életmódnak különböző követelményei és szükséges
körülményei vannak. A tisztaság fél egészség, szoktuk mondani. Az ápolt külső és
a tisztaság, fontos egészségünk szempontjából, de fontos embertársi
kapcsolatainkban is. Fontos igényünk a megfelelő szépségápolás is, mégis jó
megjegyeznünk, hogy az egészséges és ápolt embernek a jó megjelenéshez nincs
feltétlenül szüksége szépítőszerekre. Mindenképpen helytelen a szépítkezésben a
testi épséget és egészséget is veszélyeztető „ék- és divatszerek” alkalmazása. Mi
is megállapíthatjuk, hogy a természetes szépség szebb a kidekorált embernél.
 A ruha véd, melegít és jó megjelenést ad, ezért a megfelelő ruházkodás mind
egészségünk megóvása, mind emberi kapcsolataink szempontjából fontosak. A
divatos ruházkodás sokszor késztet embereket felesleges túlköltekezésre, és a
divatos ruhák sokszor kényelmetlenek és egészségtelenek is. Szeméremérzésünk
is megfelelő ruházkodást kíván tőlünk. Erkölcsi lazaságunkat öltözködésünk is
elárulhatja.
 Mindenkinek szüksége van pihenésre, alvásra, kikapcsolódásra és
regenerálódásra. Hatékony tanulásra és munkavégzésre csak kipihent ember
képes, ezért tudatosan úgy kell megterveznünk elfoglaltságainkat, hogy a
pihenésre és regenerálódásra mindig jusson elég időnk. Lehetnek azonban olyan
elfoglaltságaink is, amelyeket élvezettel végzünk, és amelyek végzése közben nem
fáradunk el, szinte belefeledkezünk a munkába. Természetesen ilyenkor is
elfáradunk, ezért bizonyos időnként mégis csak pihenőt kell tartanunk. Sok embert
kísért meg, hogy elvállalt feladatai kedvéért lerövidíti pihenőidejét. Természetesen
egyszer-egyszer ez a hajtás egészséges embernek nem okoz gondot, de ha ezt
huzamosabb ideig folytatjuk, az testi és idegi kimerültséghez vezethet, károsíthatja
egészségünket, és akkor több időt, energiát és pénzt vesztünk egészségünk
helyreállítása érdekében, mint amennyit ésszerűbb beosztással vesztettünk volna
 A pihenés lehet akár alvás, fizikai munkánál leülés, más esetekben fel kell kelni
a székből, és egyet járnunk, elfoglaltságunktól függően. A szellemi munkánál vagy
az erős figyelmet kívánó munkáknál ennek a pihenésnek egyben kikapcsolódásnak
is kell lennie, azaz figyelmünket, összpontosító képességünket is pihentetni kell.
 A pihenést és kikapcsolódást szolgálhatja a megfelelő szórakozás is. A
szórakozási lehetőségek azonban nagyon eltérőek, s bizony nem kevés olyannal
találkozunk, ami nem a pihenést szolgálja, hanem veszélyeztetheti testi-lelki
egészségünket, jellemünket és anyagi helyzetünket is. Jó, ha olyan szórakozást,
kikapcsolódást választunk, ami elősegíti és erősíti a családi és baráti
kapcsolatainkat. Olyan szórakozásokat is választhatunk, amelyekkel a pihenésre
és kikapcsolódásra fordított időt is hasznosan tölthetjük el, amelyekkel
műveltségünket gyarapíthatjuk, és képességeinket is fejleszthetjük.
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 A helyes táplálkozás változatos, mértéktartó, de kielégítő étrendet és
rendszeres étkezést kíván. Ezt manapság egyre jobban veszélyeztetik a
napközben feleslegesen elfogyasztott édes vagy sós ennivalók, a különböző üdítőés energiaitalok, ami táplálkozásunkat rendszertelenné és egyoldalúvá teszi. Ezért
vannak nemcsak rosszul- vagy túltáplált felnőttek, hanem már gyerekek is. Ezért
feltétlenül szükséges az étkezésben tanúsított önfegyelem, a mértékletesség.
Külön kell szólni az élvezeti cikkekről is. A dohányzás, a szeszes ital és a
feketekávé. Érdemes előre megfontolni a helyes magatartás szabályait.
 Nyilvánvaló, hogy a dohányzás árt az egészségünknek és a mások
egészségének is. A legjobb megelőzni a rászokást. Igaz, hogy egy-egy cigaretta
elszívása még nem jelent rászokást, de könnyen lesz annak kezdete. Ezért
érdemes elterjeszteni egy hatékony motívumot: „Nem gyújtok rá, mert nem akarok
rászokni!” Tudni kell, hogy nem attól lesz valaki felnőtt, hogy rágyújt. Ellenkezőleg,
a cigarettázó fiatal látványa arról árulkodik, hogy ő fegyelmezetlen és gyenge
jellem, aki nem képes ellenállni társai csábításának.
 A különböző szeszes italok, az alkohol nagyon sok család életét tette és teszi
tönkre. Nyilvánvaló, hogy senki sem lesz szándékosan alkoholista, de az
alkoholistává válást csak tudatosan vállalt önfegyelemmel lehet megelőzni. Lehet,
hogy valakinek az első korty szeszes ital még nem ízlik, ennek ellenére mégsem
lehet mondani, hogy a szeszes italok rosszak, de azt igen, hogy veszélyesek, és
hogy mértéktelen fogyasztásuk súlyosan károsíthatja egészségünket. Az
alkoholistává válást megelőzzük, ha étkezésen kívül nem fogyasztunk szeszes italt.
Egy étkezésnél egy kupica rövid ital, egy korsó sör vagy egy pohár bor még nem
árt meg, de ennél többet akkor sem iszom, ha kínálnak. Ha valaki ennél többet
akar velem itatni, akkor a kínálást akkor is visszautasítom, ha ezért megsértődik.
Az is elfogadható, ha valaki megfogadja, hogy soha nem iszik szeszes italt, és
akkor azzal utasíthatja vissza a kínálást, hogy antialkoholista vagyok. Minden
kínálást jogosan vissza lehet utasítani, ha valaki olyan gyógyszert szed, ami mellett
nem szabad szeszes italt fogyasztani. Vissza kell utasítani a kínálást, ha valaki
gépjárművet vezet vagy készül vezetni néhány órán belül, munkaidőben, vagy ha
néhány órán belül munkába kell állnia. Ha társaságban kínálják az embert, vissza
lehet utasítani az újabb kínálásokat azzal: „Nem iszom többet, mert nem akarok
alkoholista lenni.” Igaz, hogy egy pohár ital még nem árt meg, de a második már
megárthat, ezt nem vállalom. Ha mégis kiöntik, akkor nem szabad hozzányúlnunk,
ott kell hagyni, megelőzve ezzel a további kínálásokat.
 Érdemes megfontolni, hogy mibe kerül a dohányzás, és a rendszeres, de
mértéktartó szórakozás és italfogyasztás. Felelőtlen az a fiatal, aki éves szinten
annyi pénzt elkölt, amellyel jövendő családja jólétét veszélyezteti. Felelőtlen
időtöltés az a szórakozás, amely megrövidíti szabadidőnket, amelyet tanulásra,
önművelésre, vagy családi kapcsolatainak ápolására kellene felhasználnunk.
 A kábítószerekkel kapcsolatban be kell látnunk, hogy azt még kipróbálni sem
szabad, még az un. könnyű drogokat sem, mert egyetlen próba is elég lehet ahhoz,
hogy valaki rászokjon és rabjává, kábítószerfüggővé váljon. A kábítószer függőség
tönkreteszi az ember egészségét, munkaképességét és a családjával való normális
kapcsolatát. A kábítószer függők egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, és ez
kiszolgáltatottá, zsarolhatóvá, és nem ritkán még bűnözővé is teheti őket.
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Az önfegyelem, a testedzés és a sport
Az önfegyelem nem más, mint úrrá
lenni önmagunkon és körülményeinken,
hogy önmagunkat kézben tudjuk tartani.
Erre az egészséges életmód vállalásához
is szükségünk van. Az önfegyelem
megszerzésének
alapja
a
tudatos
gyakorlás, lemondás és áldozatvállalás,
ami
megkívánja,
hogy
időnként
felülvizsgáljuk magunkat, és megfontoljuk
azokat a követelményeket, amelyeknek
meg kell felelnünk.
Az edzettség az a testi képességünk, amely lehetővé tesz tartós
erőkifejtést, munkavégzést, illetve rövid időre károsodás nélkül vállalható
túlterhelést. Ahhoz, hogy a felmerülő nehézségeken úrrá tudjunk lenni,
megfelelő edzettségre és önfegyelemre van szükségünk. Az edzettséget
megfelelő, kitartó és tudatosan választott gyakorlatokkal szerezhetjük
meg. A rendszeres és mértékletes testgyakorlás jó hatással van
egészségünkre, idegrendszerünkre és a közérzetünkre. Erre a
testgyakorlásra lehetőséget adnak a különféle játékok, különösképpen a
különféle sportágak. A rendszeres sportolásnak jellemnevelő hatása is
van.
A különféle sportolási lehetőségek a mai világban gyakran korlátozottá
válnak, ha valaki nem akar versenyszerűen sportolni. Ez különösen azokra a
sportágakra vonatkozik, amelyekhez drága felszerelésekre, sportpályákra és
termekre van szükség. Tekintettel azonban arra, hogy közegészségügyi
szempontokból az amatőr sportolás is fontos, a különböző állami intézményeknek
kötelességük biztosítani a megfelelő sportolási lehetőségeket és körülményeket.
 Sok fiatalt elcsábít a versenysportok vonzása. Meg kell azonban fontolni, hogy
a versenysport egy-két kivételtől eltekintve nem ad hosszú távú életcélt a
sportolóknak. Ezért nem szabad megfeledkezniük arról, hogy egy szakma
megszerzésével illetve tanulással felkészüljenek arra az időre, amikor már nem
fognak sportolni. Még a valóban tehetséges sportolóknak is meg kell fontolniuk,
hogy sportolásuk miatt ne veszélyeztessék családjuk életét.

A különböző játékok
Mindenki tudja, hogy a fejlődő gyermekeknek sok olyan játékra van
szüksége, amelyek fejlesztik képességeit, amelyek bővítik és elmélyítik
ismereteit,
amelyek
felkészítik
őket
a
közösségükbe
való
bekapcsolódásra. A különböző játékoknak azonban a felnőtt emberek
életében is nagy jelentősége van, lehetőséget ad a pihenésre és
szórakozásra, az emberi kapcsolatok ápolására, és a mindennapi
munkából való kikapcsolódásra.
 A technika fejlődése és az informatikai forradalom a szórakozási lehetőségeket
és a játékok világát is jelentősen átalakította. Ezek sok hasznos lehetőséget adnak,
de egyre több káros következményei lehetnek. Régen is voltak, akiket a szerencse
játékok tönkre tettek, és voltak akik hasznot húztak belőle. Ma már egyre többen
válnak a kábítószer függőséghez hasonlóan játékfüggővé, ami elrabolhatja az időt,
rombolhatja emberi kapcsolatot…
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16. Az élet védelmének vitatott kérdései
Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is
adhatna az ember cserébe lelkéért?” (Mt 16,26) – Rosszért rosszal senkinek se
fizessetek… Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat. (Róm 12,17.21)
Az élet védelmének vannak gyakori, olykor
gyakran
vitatott
kérdései.
Ezekben
a
kérdésekben másként vélekedünk mi, akik
hiszünk Istenben és az örök életben, és azok,
akik csak az evilági létben gondolkodnak. Ezekre
a kérdésekre hitvallásunk alapján válaszolunk,
emberi életünk értékét nem az evilági érdekek
határozzák meg, hanem emberi méltóságunk,
hogy Isten örök életre hívott meg mindnyájunkat.
Meggyőződésünk szerint a halál nem az élet
vége, hanem átmenet a földi életből az örök
életbe, ezért a legnagyobb rossz nem a
csillapíthatatlan és gyógyíthatatlan szenvedés,
hanem a kárhozatba vezető bűn, illetve bűnös
élet.
 Az Istenben és az örök életben nem hívők gondolkodásmódjára jellemző egy
marxista filozófus megfogalmazása, aki szerint: „Minden ember annyit ér, amennyit
az általa végzett munka mennyisége és minősége meghatároz.” Ma, az emberi
jogok tiszteletben tartására annyira büszke nyugati világban egy hajléktalan,
munkanélküli, beteg embernek rosszabb a sorsa, mint egy ókori rabszolgának,
akiket gazdái gyakran családtagnak tekintettek, gondoskodtak róluk, és még a
gyermekeik nevelését is rájuk merték bízni.

A halál nem az élet vége, hanem átmenet a földi életből az örök életbe.
A büntetés jog és kötelesség

Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Nincs ugyanis hatalom, csak
Istentől. Ahol hatalom van, azt Isten rendelte. Aki tehát szembeszáll a hatalommal,
Isten rendelésének szegül ellene. Az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet. A
felsőbb hatalom nem arra való, hogy elijesszen a jótettől, hanem a rossztól. Azt
szeretnéd tehát, hogy ne kellejen a hatalomtól tartanod? Tedd a jót, és megdicsér. Isten
eszköze ugyanis a te javadra. De ha rosszat teszel, félj, mert nem hiába viseli a kardot.
Isten eszköze ugyanis, hogy végrehajtsa az ítéletet a gonosztevőn. (Róm 13,1-4)
Minden törvényes államnak kötelessége a közjó szolgálata, amely
magában foglalja a közösségek rendezett és békés életének a védelmét.
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Ennek értelmében alapvető kötelessége és joga minden államnak, hogy a
bűnözőkkel szemben védje polgárait, ha kell méltányos büntetések kiszabásával.
A kiszabott büntetés súlyosságának arányosnak kell lennie a büntetett cselekedet
súlyosságával, méltányosnak és igazságosnak. A megfelelő kilátásba helyezett
büntetések célja, hogy mindenkit a törvények megtartására késztessen. A
kiszabott büntetéshez kapcsolódnia kell a lehetséges és megfelelő jóvátételnek. A
büntetések célja elsősorban nem a megtorlás, hanem közjó szolgálata, a közrend
helyreállítása, és hogy a bűnöst megpróbálja jobbá nevelni.
 A történelem során sokat változtak a kiszabható büntetésekről vallott nézetek.
Valamikor jogosnak tartották a börtönbezáráson és az anyagi javak elkobzásán túl
a különböző súlyosságú testi fenyítést és a halálbüntetést is. Ma sokan a másik
végletbe esnek, és helytelenítenek mindenfajta fenyítést és büntetést, mintha elég
lenne a bűnök megelőzésére, hogy az embereket meggyőzzék arról, hogy mi jó, és
mi miért rossz. Csak akkor tartják elfogadhatónak a bűnözök elítélését, ha azt a
tételes jog szabályozza.
 Az igazságos büntetés hatékonyságának feltétele, hogy az, akit megbüntetnek,
belássa annak igazságosságát, és azt, hogy ezzel az ő javát is akarják szolgálni.
Mindenkivel azon a nyelven kell beszélni, amelyet megért. Ezért, aki nem ért a
szép szóból, azt az emberi méltóságot nem sértő, megfelelő, arányos és igazságos
büntetésekkel kell motiválni. Az eltúlzott motivációk ugyanúgy hatástalanokká
vállnak, mint az elégtelenek, függetlenül attól, hogy ezeket adott esetben
büntetésnek nevezzük. Az igazságtalan és megtorló jellegű büntetések pedig
sokszor a büntetés nevelő hatásával ellenkező hatást váltanak ki, gyűlöletet
ébresztenek, és bosszúállásra késztetnek.
 További vita tárgya, hogy milyen ellátást kell biztosítani az elítéltek számára.
Sok helyen a börtönbe zárt elítéltek jobb körülmények között élnek, mint sok
szerény körülmények között élő ember, ezért vitatják sokan a börtönbüntetés
tényleges visszatartó erejét.

Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak.
Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől.
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A fegyelmezés
 Tanulságos mese: Egy apa veri a fiát. A felesége rászól: Te apjuk, ne verd azt
a gyereket, inkább beszélj az eszével. Mire a válasz: Azt akarom, de előbb fel kell
ébreszteni. Érdemes megfontolni a zsidókhoz írt levélben foglaltakat:

A bűn ellen vívott harcotokban még nem álltatok ellen véretek ontásáig, és
megfeledkeztetek a vigasztalásról, mely hozzátok, mint fiakhoz szól: „Fiam, ne
kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit
szeret, s megostorozza minden fiát, akit befogad.” A fenyítések közt is maradjatok
állhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne
fenyítene? Ha fenyítés nélkül maradtok, akkor fattyak vagytok, nem fiak. (Zsid 12,4-8)
Természetesen mindenki ellenzi, ha egy
szülő vagy nevelő igazságtalanul vagy brutálisan
bántalmazza a rábízott gyerekeket, de túlzásnak
tartjuk azt is, ha valaki úgy gondolja, hogy soha
nincs szükség semmilyen fenyítésre.
 Igaz, hogy senkit sem lehet jóvá szidni vagy verni,
de megfelelő jutalmazással jóvá lehet dicsérni, és
megfelelő motivációval, a rossz következményeinek
megfontolásával, annak elkerülésére késztetni a
legtöbb embert. Ha valaki azonban nem ért a szép
szóból, akkor valamilyen ébresztőre mégis szükség
van, ami nem feltétlenül jelent testi fenyítést.
 A mai világban, amikor igen sok olyan gyerek van, akinek a szülei elváltak és
újra házasodtak, így nevelő szülőhöz kerültek. Nyilvánvaló, hogy az ilyen nevelő
szülő nem fegyelmezheti azt a gyereket, aki nem tudja őt igazán szeretni. – Nem
kevés az olyan szülő, aki majomszeretettel szereti gyermekét, aki szerint ő mindig
jó, ha valami baj van, akkor azt mások okozták, akkor nem értették meg a
gyermekét. Kérdés, vajon valóban szereti-e gyermekét az, aki még a
rosszaságban, a bűnben is pártolja őt?

A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak.
Isten úgy bánik veletek, mint fiaival.
 Valóban az életben mindig volt és lesz igazságtalan büntetés, sokszor érhet
gyermeket is jogtalanság, ezeket valóban soha nem kell jóvá hagynunk, de mégis
meg kell tanítani gyermekeinket arra, hogy az élet ilyen, az embert sok ilyen
sérelem érheti, ami ellen aligha tud védekezni, ezért meg kell tanulni azt
méltósággal elviselni, amint erre Szent Pál apostol figyelmeztet minket:

Rosszért rosszal senkinek se fizessetek… Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a
rosszat. (Róm 12,17.21)
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A halálbüntetés
A mai világ tiltakozik a halálbüntetés ellen, megelégszik a ténylegesen
életfogytig tartó büntetéssel. Valóban a halálbüntetés amennyire
kegyetlen, annyira a legtöbb esetben valóban szükségtelen is.
 A bűnös életének elvétele szélsőséges intézkedés, és ehhez az államnak csak
„abszolút szükség esetén” szabad fordulnia. Ilyen szükségesség áll fenn, ha a
társadalmat nem lehet másképpen megvédeni, csak a bűnös életének elvételével.
 A legsúlyosabb büntetés az életfogytiglani elzárás, amelyből bizonyos feltételek
mellett ki lehet szabadulni. A halálbüntetés helyett sok helyen a ténylegesen
életfogytiglani elzárásra ítélik a veszélyes bűnözőket. Vitatni lehet, hogy ez valóban
humánusabb büntetés lenne mint a halálbüntetés, hiszen az életfogytiglani
elzárásra elítéltek egy része inkább öngyilkos akar lenni, amelynek végrehajtását
ezért megfelelő óvintézkedésekkel kell lehetetlenné tenni az elítéltek számára.
Nehéz ebben a kérdésben egyértelműen állást foglalni, mert előfordulhat, hogy egy
elítélt „megtér”, belátja bűnének súlyosságát, megbánja azt amit tett, és kész lenne
jóvátenni mindent, ha erre lehetősége lenne.
 További vitára adnak okot azok a bűnözők, akik megfontoltan, tervszerűen,
szándékosan és sokszor kegyetlen módon ölnek meg sokakat, megsebesítenek
ártatlan embereket, életük végéig tartó sérülést okozva nekik. Kérdés, miért
kellene azoknak emberi jogait tiszteletben tartani, akik mások hasonló jogait
tudatosan semmibe veszik.

A felsőbb hatalom nem arra való, hogy
elijesszen a jótettől, hanem a rossztól.
A bioetika vitatott kérdései
A bioetika a modern orvostudomány által az ember gyógyításával,
életével, egészségével és halálával kapcsolatban felmerülő kérdésekre
keresi a választ, olyan elveket, amelyek minden esetre, minden emberre
egyformán vonatkoznak. Emberképünk világnézetüktől függő, sokan
másként gondolkodnak magáról az ember életéről és az céljáról, az élet
és a szenvedés értelméről, és magáról az emberi személy méltóságáról.
A tudomány és a technika fejlődése egyre újabb és újabb erkölcsi
kérdéseket vet fel, olyan kérdéseket, amelyek régebben fel sem
merülhettek. A biológia, az orvostudomány és a technika fejlődésének
eredményei mindennapi életünk alapvető fogalmainak újra gondolását
teszik szükségessé: milyen személyiségi jogai vannak az embernek, mit
szabad tenni és mit nem, mikor kezdődik és fejeződik be az ember élete…
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Az élet kezdete
Minden
család
életének
alapja
a
házasságkötés, amikor egy férfi és egy nő egész
életre szóló elkötelezettséggel kölcsönös és
teljes személyes önátadást vállalnak. Ennek
megfelelően Isten akaratából minden érvényes
házasság lényeges tulajdonsága az egység, a
felbonthatatlanság és a nyitottság az élet
továbbadására.
Az ember egyedi testi élete a fogantatás
pillanatával kezdődik, a szülői hímivarsejt és női
petesejt
egyesülésével,
amely
egyesülés
meghatározza a fejlődésnek induló ember egyedi
génállományát. Ezt a végleges, életre szóló
meghatározottságot bizonyítják az egypetéjű
ikrek, akik minden fizikai jellemzőjükben
tökéletesen hasonlítanak egymásra.
Isten akarata, hogy az emberi életet az édesanya és az édesapa
szeretetének biológiai kapcsolatával adja tovább a családban.
Az ember, mint Isten teremtménye, test és lélek. Testünket szüleinktől
kapjuk, egyedi lelkünket Isten teremti, így az életet adó szülők Isten
munkatársai. A lélek életének kezdetét a testi élet kezdetén még nem
tudjuk természettudományos eszközökkel megfigyelni, megvizsgálni, mivel
még csak ekkor indulnak fejlődésnek azok a szerveink, amelyek
működése teszi lehetővé szellemi életünk megnyilvánulását.
Az ember egyedi testi élete a fogantatás pillanatával kezdődik.
Minden magzat „valaki” és nem „valami”.
A családtervezés

Lám, 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: nem vall szégyent, ha az ellenséggel vitába száll a kapunál. (Zsolt 127,3-5)
A 20. század végére fejlődött ki az orvostudomány annyira, hogy a
házastársak számára lehetővé vált a felelős családtervezés. Ennek
jelentőségére a demográfiai adatok hívják fel a figyelmünket, amelyek
szerint egy-egy társadalom élete akkor fejlődőképes, ha a családokban
születő gyermekek számának átlaga kettő felett van.
 A történelmi tapasztalat bizonyítja, hogy azok a népek, ahol a családokban
kevés gyermek születik, igen hamar eltűnnek a térképéről. Ebből következik, ha azt
akarjuk, hogy népünk néhány évtized múlva ne haljon ki, akkor minden
házaspárnak legalább 3-4 gyermeket kell vállalnia ahhoz, hogy a családok
gyermeklétszámának átlaga kettőnél több legyen. A mai világban ezt azért fontos
megfontolnunk, mert sajnos egyre több olyan család van, ahol szívesen
vállalnának gyermekeket, és ezért mindent meg is tesznek, és mégsem születik
gyermekük.
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 A családtervezés minden házaspár saját feladata és felelőssége, de a felelős
családtervezést a népek felelős vezetőinek is tudatosan elő kell segíteniük azzal,
hogy olyan életkörülményeket biztosítanak a családok számára, amelyek több
gyermek vállalására és felnevelésére bátorítják őket. A legtöbb szülő azt akarja,
hogy gyermekeit emberhez méltó módon tudja felnevelni, és arra törekszik, hogy
gyermekeik jövőjét mind szellemi, mind anyagi téren biztosítsák. Felelőtlen
azonban az a családtervezés, amikor a szülők csak gyermekeik jövőjére
gondolnak, és megfeledkeznek döntésük demográfiai következményiről. Valóban
jobb jövőt biztosítanak gyermekeik és unokáik számára azok, akik megelégszenek
egy vagy két gyermek vállalásával? Sokan nem fontolják meg, hogy egyre fogyó
leszármazottaikra egyre nagyobb terhek fognak rakódni, és igen hamar
kisebbségben fognak kerülni saját országukban, ahol a csökkenő munkaerő
pótlására elősegítik a tömeges bevándorlást, a nélkül, hogy a jövevények valóban
beilleszkednének a befogadó ország kultúrájába és életébe.
 A mai jólétet bálványozó világban egyre
kevesebb
gyermek
születik.
Gondolkodásmódjukra jellemző, hogy az áldott
állapotot terhességnek nevezik. Ők azok, akik
azt hiszik magukról, hogy „értenek a
neveléshez”, és jól nevelik gyermekeiket, akiket
míg kicsik, elkényeztetetnek, később pedig
amikor már nem tudnak mit kezdeni felnövő és
kezelhetetlen kamasz gyermekeikkel, „szabadon
engedik” őket, és tehetetlenül kénytelenek nézni
önzővé és fegyelmezetlenné vált, neveletlen,
illetve rosszul nevelt leányaik és fiaik sorsát.
 Egyetlen államnak sincs joga megszabni azt, hogy egy házaspárnak hány
gyermeke lehet. Ugyanakkor minden államnak kötelessége, hogy olyan feltételetek
és körülményeket biztosítson, amelyekkel lehetővé teszik és bátorítják a szülőket
arra, hogy a demográfiai szempontból az optimális gyermekvállalásra
törekedjenek.
 Minden gyermek vállalása Isten ajándékának elfogadása. Gyermeket vállalni
nem minden embert megillető emberi jog, amit bármi áron érvényesíthetünk. Akik
Istentől nem kaptak gyermeket, azoknak el kell fogadniuk Isten akaratát, keresve,
hogy mi a célja velük, hogy milyen különleges feladatokra hívja meg őket. – Ezzel
ellentétben minden gyermeknek Istentől kapott joga, hogy legyen édesanyja és
édesapja, hogy ismerje őket, és lehetőleg családjukban, szeretetük légkörében
nőhessenek fel. A gyermekeknek ezzel a természetes jogával ellenkezik, ha
egyedül élő (szingli), vagy együtt élő azonos nemű szülőknek örökbe adják őket.

Minden házaspárnak legalább 3-4 gyermeket kell vállalnia ahhoz, hogy
a családok gyermeklétszámának átlaga kettőnél több legyen.
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A születésszabályozás
Erkölcsi szempontból azonban nem mindegy, hogy tervüket milyen
módszerekkel vagy eszközökkel akarják és próbálják megvalósítani.
 A tudatos gyermekvállalást mai biológiai és orvosi ismereteink egyre
hatékonyabbá teszik. A 20. század végére fejlődött hatékonnyá az a tudatos
önmegfigyelésen és önfegyelmen alapuló természetes családtervezési módszer (a
Billings módszer), amely figyelembe véve a női test biológiai ritmusát, lehetővé
teszi minden mesterséges eszköz vagy gyógyszer alkalmazása nélkül az új élet
vállalásának legkedvezőbb időpontját. Ez teszi lehetővé azt is, hogy gyermekeik
megfelelő időközönként kövessék egymást, vagy amikor egy további gyermek
vállalása komoly egészségügyi vagy más terhet jelentene a család számára, akkor
azt megelőzzék. Ez a természetes családtervezés módszer megfelel a férfi és a nő
méltóságának, tiszteletben tartja a női test törvényeit; egymás iránti gyengédséget
és figyelmet kíván, és így ez is a szeretet iskolája. Sajnos ezt a módszert a nem
hívő világ nem akarja ismerni, mert sem a gyógyszerek gyártóknak, sem egyes
haszonleső orvosoknak nem érdeke, hogy a fiatalok ezzel a módszerrel éljenek. A
katolikus missziós nővérek ezt a módszert eredményesen tudták megtanítani még
a missziós területen élő műveletlen, de jó szándékú fiatal asszonyoknak is.

A születésszabályozás a felelős családtervezés megvalósítását jelenti.
 Semmilyen cél nem szentesíti az eszközt, ezért a felelős születésszabályozás
nem jelentheti azt, hogy ebből a célból bármilyen eszközt szabadon alkalmazni
lehetne. Nem nevezhető felelős születésszabályozásnak, ha a házaspár a
fogantatást eleve kizárva él házaséletet, ha gyermekek vállalását önző módon
elutasítják, illetve azt különböző gyógyszerekkel vagy erkölcsileg kifogásolható
eszközökkel és praktikákkal próbálják megvalósítani.
 Az antibébi tabletta használata több okból is súlyosan ellenkezik erkölcsi
elveinkkel –. A tabletta hormonális hatásának elsődleges célja megakadályozni,
hogy a hím ivarsejt meg tudja termékenyíteni a petesejtet. További hatása, hogy
megakadályozza, hogy az esetleg mégis megtermékenyült petesejt az anya
méhébe beágyazódjon, ami elveszi az élő petesejt további életének és
fejlődésének lehetőségét, ami valójában a legkorábbi abortusz. – A tabletta további
hatása, hogy forgalmazói szerinti használata ugyan 99,99 %-ig „biztonságos”, csak
arról nem beszélnek, hogy ez a nagy számok törvényei szerint azt jelenti, hogyha
egy millióan élnek vele, akkor 1000 nő hiába „védekezett”. Ezek közülük sokan
úgymond „rákényszerülnek” az abortuszra. Így lett közös érdeke a tabletta
terjesztése az antibébi tabletta forgalmazóinak és az abortusz ipar képviselőinek.
Ez az „abortusz kényszer” gyilkossá tett sok, egyébként jó szándékú nőt, és
bűnrészessé tett ugyanannyi férfit is. – Az orvosok is elismerik, hogy a tabletta
szedése egyes esetekben súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Arról pedig
senki sem beszél, hogy milyen öröklési következményei lehetnek még, ha valaki a
tabletta szedését abba hagyva, gyermeket vállal. Arról sincs semmiféle kimutatás,
hogy hány olyan gyermektelen házaspár van, akiknek valójában azért nincs
gyermeke, mert korábban antibébi tablettával éltek. – Az antibébi használatának
több káros társadalmi következménye is van. Elsősorban felelőtlenné teszi a nőket,
mert nem kell félniük attól, hogy házasságon kívüli szexuális kapcsolatukból
gyermek szülessék. Ennek eredménye lehet az olyan tartós új kapcsolat, amely a
meglévő család felbomlásához, váláshoz vezet.
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 A tabletta szabad használatának további következménye, hogy a fajfenntartást
szolgáló nemi ösztön már nem készteti a fiatalokat házasságkötésre, amikor
lehetővé teszi a felelőtlen, hosszabb-rövidebb idegi tartó együttélést.
 Az un. „esemény utáni tabletta”, mivel egy már megfogant élet továbbfejlődését
akadályozza meg, nem fogamzásgátlónak tekinthető - még akkor sem, ha annak
hiszik - hanem abortusztabletta, vagyis aki ehhez folyamodik, egy emberi életnek
vet véget.

Az abortusz
Az abortusz az embriónak vagy a magzatnak fejlődése közben bekövetkező, idő előtti halála. Abortusznak kell neveznünk minden olyan
külső beavatkozást, amely arra irányul, hogy a magzat életének véget
vessen, mesterséges módon vetélést okozzon, vagy művi módon a
magzatot eltávolítsa az anyaméhből. Meg kell ettől különböztetnünk a
spontán vetélést, melynek következtében természetes okok (pl.
immunrendszeri összeférhetetlenség vagy bizonyos fertőzések) miatt a
magzat fejlődése megakad, és az embrió az anya testéből spontán módon
kilökődik. Súlyos életveszélyt okoz, ha a magzat elhal, de a kilökődés
mégsem következik be. Az ilyen elhalt magzat eltávolítása nem abortusz.
 Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell.
Egyedül Isten az ura az életnek, kezdetétől a végéig: senki semmilyen
körülmények között nem ragadhatja magához az ártatlan emberi élet közvetlen
kioltásának jogát. Ezért tilos mindenfajta gyilkosság, és az abban való segédkezés.
 Tilos a magzatelhajtás (a fogantatás pillanatától kezdve). Egyetlen
édesanyának vagy apának nincs joga születendő gyermeke élete felett dönteni.
Megengedhető azonban az anyáknak olyan kezelése, amely veszélyeztetheti
magzatuk életét.
 A terhesség megszakítás kifejezés elfedi azt a valóságot, hogy a gyermek
haláláról van szó, aki a legközvetlenebbül érdekelt abban, hogy élhessen. Bár az
abortuszt magzatgyilkosság, egyes országok törvényei bizonyos feltételek esetén
eltekintenek annak megbüntetésétől. A cél nem szentesíti az eszközt, ezért nincs
olyan egészégi, társadalmi vagy gazdasági „súlyos válsághelyzet” amely a művi
abortuszt megengedhetővé tenné. Az abortusz valójában az önző emberek
„ököljoga”, amikor egy védtelen ember életét kegyetlen módon kioltják. – Érdekes,
hogy abban a világban, amelyben a háziállatok megölését is büntetik, ha azt
érzéstelenítés nélkül, kegyetlen módon hajtják végre, ott még a jogvédők sem
tiltakoznak az élő magzatoknak az anyaméhben való eleven feldarabolása miatt.
Ebben az álszent világban a „Néma sikoly” c. film bemutatását is megtiltják vagy
megakadályozzák, hogy a fiatalokat megóvják a látvány okozta megrázkódtatástól.

A szándékos magzatelhajtás valójában gyilkosság,
mindig súlyos bűn!
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A mesterséges megtermékenyítés, embriókutatás és klónozás
A gyermeket akaró, de gyermektelen házastársakban felmerülhet a
mesterséges megtermékenyítés igénye, amelyet sikeres állatkísérleteket
követően egyes kórházak már embereken is alkalmaznak.
 Alapelvünk, hogy a gyermektelen házaspár minden olyan orvosi segítséget
igénybe vehet, amely nem sérti a házastársi életátadás természetes folyamatát.
Erkölcsi elveinkkel ellenkezik, ha a megtermékenyítés mesterséges eszközökkel
történik, akár a méhen belül, akár azon kívül. Erkölcsi elveinkkel ellenkezik, hogy a
feleség testéből vett több petesejtet a férjtől vett ivarsejtekkel „lombikban”
termékenyítenek meg, és a sikeresen megtermékenyített petesejtekből a
„leginkább életre valókat” beültetik az anyaméhbe. A házastárstól származó
spermával vagy petesejttel történő megtermékenyítés technikai eljárás termékké
teszi a gyermeket, ami a termék minőségének és szavatosságának cinikus
kérdését is felvetheti. Ez a módszer nemcsak természetellenes, hanem a
megtermékenyített, de fel nem használt, un. „számfeletti” petesejtek elpusztítása
végeredményben egyfajta magzatgyilkosság. Még kevésbé fogadható el, ha a
megtermékenyítés idegen férfi ivarsejtjével történik, illetve az, ha a
megtermékenyített petesejtet egy másik vállalkozó nő hordja ki (béranyaság).
 Az embriók laboratóriumi „előállítása” olyan környezetet teremt, ahol emberi
lényeket „terméknek” tekintenek, a beültetéshez nem szükségeseket pedig
„számfelettinek”. Ugyancsak erkölcstelen gyakorlat, még akkor is, ha ezeket a
„számfeletti” petesejteket lefagyasztják, hogy később felhasználhassák újabb
beültetésre, vagy akár gyógyító célú embriókutatásra, vagy életmentő tudományos
kísérletre. – Ilyen erkölcsileg kifogásolható kutatás a klónozás, és minden olyan
eljárás, amellyel laboratóriumban emberi életet hoznak létre, bármilyen célra.

Gyermeket vállalni nem emberi jog, hanem
Isten ajándékának elfogadása.

A betegségek gyógyítása
Az orvostudomány fejlődése
A beteg emberek gyógyítását minden korban fontosnak tartották.
Amíg nem voltak megalapozott tudományos biológia ismereteink, addig
csak elődeik tapasztalataira és saját megfigyeléseikre építhettek azok,
akik embertársaik gyógyítására vállalkoztak. Felismerve a gyógynövények
hatását, mint gyógyszereket alkalmazták őket, és alkalmazzuk ma is. A
betegek gyógyításának fejlődését mára a biológiai, biokémiai és orvosi
kutatások tették lehetővé, és azt az egyre újabb, korszerű gyógyászati és
technikai eszközök segítik mind a mai napig. Bármennyit is fog azonban
fejlődni az orvostudomány és a gyógyítás technika, sose lehet minden
betegséget meggyógyítani, mindig lesznek emberek, akiknek szenvedniük
kell. „A halál ellen nincs orvosság!”
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Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus
szenvedéséből, testének, az egyháznak javára. (Kol 1,24)
Mégha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük s ne
riadozzatok, hanem szentül őrizzétek szívetekben az Úr Krisztust. Mindig álljatok
készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket.
(1Pét 3,14-15)
A beteg ember gyógyítása
Az Úr Jézus nem volt kénytelen szenvedni,
önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.
Tőle tudjuk, hogy minden szenvedésnek van
értelme, mert Vele vállalunk közösséget, ha
azokat türelmesen elviseljük és vállaljuk. A
betegségük miatt nem lázadó, és nem
panaszkodó emberek szenvedése az örök élet
hitének egyik leghatékonyabb tanúságétele.
Az orvosok elsősorban a beteg emberek testét gyógyítják, de nem
szabad megfeledkezni arról, hogy lelküket is gyógyítani kell. A
betegségekkel együtt járó szenvedést különböző fájdalomcsillapítókkal
lehet enyhíteni, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy lelkileg is
segítsük őket szenvedésük elviselésében.
A géntechnológia és génterápia
A biotechnológia fejlődése új vegyületek, hatóanyagok, gyógyszerek
létrehozását tette lehetővé, drága gyógyszerek válhattak olcsóbbá és
hatékonyabbá. A növényi és állati biotechnológia lehetővé teszi genetikailag
módosított növények előállítását, amely ugyan segítheti az élelmiszertermelést,
annak mennyiségi és minőségi javításában, de felelős kontroll nélkül használva,
egészségügyi és ökológiai károkat is okozhat.

A génterápia lényegében a különböző szervezetekben vagy emberi
sejtekben történő génátvitel, amelynek hatására az elmúlt években több
betegség megelőzhetővé, illetve gyógyíthatóvá vált. Alapelvként azonban
meg kell állapítanunk, hogy nem minden beavatkozás válik javára az
emberiségnek, így nem minden etikus, ami technikailag lehetséges.
 A genetikai rendellenesség embrióban történő kimutatásának csak akkor van
értelme, ha a betegség kezelhető, s ha a kezelés már a születés előtti időszakban
megkezdhető. A felnőttek genetikai vizsgálta sem indokolt olyan esetekben, amikor
a kimutatandó betegség nem gyógyítható és/vagy megfelelő életmóddal
kialakulásának esélye nem csökkenthető.

Minden beteget gyógyítani kell, de csak addig,
amíg az emberséges és erkölcsileg elfogadható módon lehetséges.
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Az élet utolsó szakasza
Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki, följegyezné őket egy táblára! Ó, bár vasvésővel,
aztán íróónnal örökre bevésnék őket a sziklába! Tudom jól, él ügyem szószólója, ő lép
majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még
testemből az Istent. (Jób 19,23-26)
Nem ismeritek sem az Írást, sem az Isten hatalmát. A föltámadás után ugyanis nem
nősülnek, s férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. A
halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek: én vagyok
Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a holtak Istene, hanem az
élőké. (Mt 22,29-32) – Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút, és hisz benne,
örökké éljen. Én feltámasztom az utolsó napon. (Jn 6,40) – Ne nyugtalankodjék
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely
van… Ha aztán elmentem, és helyet készítettem már, ismét eljövök, és magammal
viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1-3)
Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt
fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha csak ebben az életben
reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél. Ám
Krisztus feltámadt holtából… Ha a halottak nem támadnak fel, akkor csak „együnk,
igyunk, hiszen holnap úgyis meghalunk!” Ne engedjétek magatokat félrevezetni! A
gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. (1Kor 15,13-33)
A természetes halál
Az élet védelmének egyik vitatott kérdése a halál, földi életünknek
emberhez méltó befejezésének kérdései. Megválaszolásuk alapja,
hitvallásunk, hogy a halál nem az élet vége, hanem átmenet a földi életből
az örök életbe. Nem akarjuk visszautasítani életünk Istentől vállunkra
rakott keresztjét, de ha az Úr valakit magához szólít, akkor akaratában
megnyugodva el kell fogadnunk, és biztosítanunk kell számára, hogy
emberhez méltó módon költözhessen át az örök életbe.
 A halál nagy titok. Ez a természet rendje, de mégsem tudunk belenyugodni.
Amikor kedves hozzátartozónk sírja mellett állunk, nem ad nekünk megnyugvást,
hogy megemlékeznek az elhunyt érdemeiről, maradandó alkotásairól. Teste majd
porrá válik, de ez a test már most sem az, akit úgy szerettünk. Mi történt hát vele?

Az életnek minden embert érdekelő nagy kérdései: Miért élek? Miért
kell szenvedni, meghalni? Mi lesz velünk halálunk után? Azért kell
tudnunk, hogy miért élünk, hogy azt is tudjuk, hogyan éljünk.
Biológiailag ugyanolyan az ember halála, mint az állatok kimúlása, de
mégsem azonos. Testünk ugyan porrá válik, de mi nem szűnünk meg létezni,
Isten örök életre hívott meg mindnyájunkat. Kérdéseinkre egyedül az Úr Jézus ad
megnyugtató választ, akit azért küldött az Atya, hogy örömhírét nekünk elmondja,
és az örök életre elvezessen. Szavainak hitelességét igazolta csodáival, életével,
kereszthalálával és feltámadásával. Jézusnak valóban van hatalma a halál felett,
mert ő maga is visszatért a halálból. Ezzel biztosítékunk van a feltámadásunkra,
rá kell tehát bíznunk magunkat, és követnünk kell Őt!
Jézus világosan tanítja: Amint él az örökké élő Isten, úgy élnek az ő szent
emberei is, akik pedig már régen eltávoztak a földi életből. Nem azért teremtett
minket Mennyei Atyánk, hogy földi életünk után megfeledkezzék rólunk, hanem
azért, hogy mindnyájunkat meghívjon az örök életre.
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A halál nem az élet vége, hanem átmenet az örök életre.
A halál tehát nem értelmetlen befejezés, végérvényes összeomlás,
hanem egy másik világ, egy új élet kezdete. Ezért nevezi Jézus halálunkat
elalvásnak, mert Ő újra életre tud kelteni minket. Átvezet abba a világba,
amely után végső soron minden ember vágyik, az örök életre.
 Szókratész, a halálra ítélt ókori bölcs, utolsó beszédében ezt mondta: „Miért
féljek a haláltól? Ha a halál után nincs semmi, nincs mitől félni. Ha van folytatás,
akkor találkozni fogok elhunyt szüleimmel és szeretteimmel, történelmünk hőseivel,
és jó barátaimmal. Miért félnék ettől, miért félnék a haláltól?”

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az
termékeny munkát jelent. Nem tudom hát mit válasszak. Kettő közt vívódom: szertnék
megszabadulni, hogy Krisztussal legyek. Ez volna a legjobb. De hogy miattatok életben
maradjak, az szükségesebb. (Fil 1,21-24)
Ahogy Szent Pál apostol tette, úgy nekünk is
rá kell bíznunk magunkat Isten akaratára.
Halálunk időpontját mi sem tudhatjuk előre, ezért
a halálra mindig mindnyájunknak készen kell
lennünk. A hívő keresztény ember ezért akkor is
megnyugszik Isten akaratában, ha legközelebbi
hozzátartozója hirtelen hal meg, akár balesetben,
akár testi betegségben. Nem a hirtelen, hanem a
készületlen halál a tragédia.
A halálra való folyamatos felkészülés azt
jelenti, hogy mindig tudatosan teljesítjük Isten
akaratát, tesszük a jót, és kerüljük a bűnt, ha
nem feledkezünk meg arról, hogy azért élünk itt a
földön, hogy Istent és szeretetét megismerjük,
azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.

 A kivágásra ítélt fa arra fog leesni, amelyre egész életében dőlt. Aki mindig
Isten akaratát keresve döntött élete kérdéseiben, annak élete utolsó döntése is
Isten akaratának elfogadása és teljesítése lesz. Amilyen életed, olyan a halálod,
amilyen a halálod, olyan az ítéleted, amilyen az ítéleted, olyan az örök életed.

Jézus összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a
tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. (Mt 10,1)
Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék
meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr
megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer. (Jak 5,14-15)
Tudjuk, hogy Jézus mekkora szeretettel gyógyította a betegeket.
Jóságában ma is segíteni akarja a betegséggel és öregséggel küszködő
embereket is. Aki apostolait is felhatalmazta, hogy az ő megbízásából és
az ő erejével gyógyítsák a betegeket, nem feledkezett meg napjaink
szenvedőiről sem. Mi mai betegek a kenet szentségében találkozhatunk
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az irgalmas Jézussal. Ezért mindnyájunk feladata gondoskodni arról, hogy
beteg vagy idős hozzátartozóinkat lelkipásztoraink fel tudják keresni, hogy
nekik a betegek kenete szentségét feladják, hogy őket meggyóntassák, és
rendszeresen megáldoztassák.
 A betegek kenete és áldozása lelki nyugalmat és békét ad a szenvedőknek.
Megerősíti a beteget az ilyenkor talán erősebben támadó kísértések, a
reménytelenség és a kétségbeesés ellen. A megnyugodott lélek azután új erőt
adhat a testnek is. Gyakori eset, hogy a szentkenetben részesült beteg felgyógyul.

A betegek kenete úgy segíti a szenvedőket, hogy
erőt ad a szenvedésben, megerősít a kísértések ellen, és
felkészít a jó halálra.
 Az orvostudomány halálunk utáni sorsunkról semmit sem tud mondani. Meg
tudják állapítani a halál tényét, sokszor biológiai halálunk okát is. A szív megállása,
a lélegzés megszűnése után egyes esetekben még újra lehet ébreszteni a
látszólag halott embert. Arra is volt példa, hogy a halottnak hitt ember, akinek már
a reflexei sem működtek, később mégis magához tért. Ők azonban valójában még
nem haltak meg. Mai ismereteink szerint a biztos halál akkor következik be, amikor
agyunk, központi idegrendszerünk működése megszűnik. Halálunk után testünk
oszlásnak indul, de személyiségünk további sorsáról, amiről nincs természetes
emberi tapasztalatunk emberi tudomány semmit sem tud mondani.

Öngyilkosság és eutanázia
 Isten ötödik parancsa tiltja az öngyilkosságot, öncsonkítást és önpusztítást.
Ezért az is felelős életéért, élete épségéért, aki nem valamilyen betegség
következtében, hanem szándékosan vagy hanyagságból vesztette el
beszámíthatóságát, önuralmát, (pl. ittas, vagy drogos állapotban). 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, szabadítson
meg szenvedéseinktől, de végül mégiscsak el kell fogadnunk életünk keresztjét, és
bele kell nyugodnunk akaratába. A saját test ellen elkövetett önpusztító
cselekedetnek a legtöbbször az elhagyatottság és a szeretet hiánya az oka.

Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy
Istentől kapott életét eldobja, hogy saját testének ártson.
 Tilos az emberek öngyilkosságba segítése, az un. orvosilag asszisztált
öngyilkosság (amikor az orvos odaadja a betegnek azokat az eszközöket,
amelyekkel véget vethet az életének), még akkor is, ha egyes országokban
megengedik. Ez a gyakorlat becsempészi a társadalom életébe az öregek és
betegek megölésének, sokszor anyagi érdekekkel motivált lehetőségét. Ahol
legális az orvosilag asszisztált öngyilkosság, az öregek félnek, hogy így fogják
megölni őket. A fogyatékos, az idős és tehetetlen, vagy akár gyógyíthatatlan beteg
emberek életét is védenünk kell, halálba segítésük nem eutanázia, hanem aljas
gyilkosság.
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 Tilos az eutanázia, a haldokló ember megölése (a gyakorlatilag gyógyíthatatlan
betegek „halálba segítése”), minden olyan szándékos tett vagy mulasztás, melynek
célja, hogy előidézzék a beteg halálát, azzal az ürüggyel, hogy így csökkentsék a
szenvedését. Jogos igény azonban, de nem eutanázia, ha a beteg biztos halálát
látva lemondunk a rendkívül költséges, és az eredménnyel egyáltalán nem arányos
orvosi intézkedésekről. A haldoklóról való gondoskodást azonban sohasem szabad
megszüntetni, és kötelességünk, hogy a természetes halál beálltáig csillapítsuk a
haldokló fájdalmait. Fájdalomcsillapító gyógyszerek alkalmazása megengedett még
akkor is, ha azzal a veszéllyel jár, hogy megrövidíti az ember életét, de semmiféle
orvosi kísérletezés nem indokolhatja a haldokló életének, szenvedésének
mesterséges meghosszabbítását.
 Az orvostudomány fejlődése egyre újabb lehetőségeket kínál a különböző
betegségek gyógyítására. Ezért megengedettek az olyan orvosi beavatkozások
(operációk), amelyek nélkül a beteg biztosan életét vesztené, akkor is, ha ezek a
beteg életét veszélyeztetik, vagy megrövidítik.
 Ugyanakkor gyógyíthatatlan betegség vagy baleseti sérülés esetén mindenki
visszautasíthat olyan beavatkozásokat, amelyek csak az élete mesterséges,
biológiai meghosszabbítását szolgálják, vagy azt, hogy ilyen célból őket kórházba
szállítsák. Az ellátás visszautasítására irányuló szándék nem jelenti az olyan egyéb
ellátások visszautasítását, amelyek biztosítják a fájdalmak csökkentését.

A szervátültetés
A szervátültetés egy beteg szervnek egészséges szervre való cseréje
a
beteg
életének
megmentése,
meghosszabbítása,
illetve
életminőségének javítása érdekében. Ez a lehetőség több életfontosságú
szerv esetében mára mindennapos gyakorlat lett, amelyre sok beteg
várakozik. Egy-egy ilyen műtétre akkor kerülhet sor, ha valaki balesetben
vagy kórházban úgy hal meg, hogy az átültetésre alkalmas szerve ép és
egészséges marad. Életfenntartó szerv átültetésének egyik feltétele, hogy
a donor valóban meghalt, de lehetőség van arra is, hogy valaki élő
donorként pl. az egyik veséjét felajánlja beteg családtagja számára. Nem
kezdhető meg a szervátültetés a donor haláláig akkor sem, ha olyan
sérülést szenvedett, amelynek következtében a biztos halál vár rá.
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17. Férfinak és nőnek teremtette…
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)
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 házasság és család Isten tervében
A teremtő Isten akarat szerint az élővilágban
a különneműség, a szexualitás elsődleges célja a
fajfenntartás, amire a szexuális öröm, mint
ösztön készteti nemcsak az állatokat, hanem az
embereket is.
A házastársak egymás iránti szeretete és
tudatos életet fakasztó és nevelő tevékenysége,
amellyel az Atya teremtő munkatársaivá válnak,
tudatos áldozatvállalás, ami lényegesen több
mint szexualitás.
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 házasság teljes emberi, testi-lelki életközösséget jelent. A házastársak akkor
lesznek igazán boldogok, ha önzetlenül szeretik egymást, ha teljesen átadják
magukat egymásnak. Ez az önátadás testi kapcsolatot is jelent, ami Isten akarata
szerint való, szent dolog a házasságban. A nemi ösztön óriási erő, amely építeni és
rombolni képes. Ha szabadjára engedik, rombol és pusztít, mint az áradat. Ha
viszont partok közt tartják, energiaforrás. Érték, amit védenünk kell.

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-,
vagyon- és sorsközösség vállalását jelenti.
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A szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint
a legszentebb emberi értékek közé tartozik.
A házasság szentsége és a keresztény család

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. „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 egy 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 szentség, melynek
lényeges tulajdonságai az egység,
a felbonthatatlanság és
a nyitottság az élet továbbadására.
Aki házasságkötési szándékából kizárja a teljes önátadást, a végleges
elkötelezést, a hűséget vagy a gyermekáldást, annak a házassága érvénytelen.
Semmi értelme, hogy komoly szándék hiányában bárki is házasságot kössön.
Szélhámosnak tartjuk azt az embert, aki csupán a látszat kedvéért köt házasságot,
eltitkolt egyéni érdekből, aki a másikat csak kihasználja, és végül cserben hagyja.
A keresztény családot családegyháznak is nevezzük, mert az a szülők és
gyermekeik számára a hit és az imádság közössége, az emberi erények és a
keresztény szeretet iskolája. A hívő szülők feladata, hogy tanúságtevő életükkel
ébresszék és növeljék gyermekeik hitét, Isten és embertársaik iránti szeretetét.

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. Elfogadhatatlan,
hogy valaki saját kényelme miatt ne házasodjék meg, de mégis szexuális
kapcsolatokat tart. Az ilyen (szingli) élet bűnös, önző és gyümölcstelen.
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 életükben Isten terveit.
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A család természete
A család a társadalom legkisebb sejtje. Az emberi családot a teremtő
Isten alapította meg, a férfi és a nő megteremtésével, és annak lényegét,
lényeges tulajdonságait egyetlen közhatalom sem változtathatja meg.
A házastársi közösséget a házastársak nyilvános és kölcsönös
házasságkötési szándékának a kinyilvánítása, illetve beleegyezése hozza létre.
Érvényességének lényeges feltétele, hogy a házasulók felelősségük tudatában,
szabad emberi döntéssel nyilvánítsák ki házasságkötési szándékukat. Ennek a
döntésnek, a házastárs megválasztásának különböző indokai lehetnek, amelynek
alapja az egymás iránti személyes vonzódás, a szerelem. Természetesen
figyelembe kell venniük azokat a különböző emberi szempontokat is, amelyek
megalapozzák, hogy házasságuk valóban mindhalálig tartó, boldog
szeretetközösség legyen.
A házasságkötés kettős célja az egymással való kizárólagos élet- és
szeretetközösség, illetve a gyermekek nemzése és felnevelése. A család tagjai
egyenlő méltóságú személyek, akiknek azonban különböző feladataik, jogaik és
kötelességeik vannak, a család és az egész társadalom közjava érdekében.
 A mai fiatalokban kétféle törekvés találkozik. Egyfelől vágyódnak a
családalapításra, arra, hogy gyermekeik legyenek. Másfelől szeretnék megőrizni
függetlenségüket, ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől, netán konfliktusoktól,
amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. A mai világban
„biztonságos szex” lehetősége elnyomja vágyukat a házasságra és
családalapításra, ennek következtében terjed az a téves nézet, amely az esküvőt,
a házasságkötést puszta jogi formaságnak tekinti. Vannak, akik annyi rossz példát
tapasztaltak környezetükben, hogy nem látnak sok esélyt saját házasságuk
sikeréhez sem, és ezért sem merik elkötelezni magukat.

A család a természet megváltoztathatatlan rendje szerint
a házastársak és gyermekeik élet- és szeretet közössége.
A boldog család

Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár… 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)
Az embert az önátadó szeretet teszi boldoggá. Ez a teljes önátadás
csak a házasságban valósulhat meg igazán, és akik megszerették
egymást, önmagukat, szellemileg és testileg is teljesen odaadják
egymásnak, egy egész életre. Isten minden család életét boldognak
tervezte, Ő akarta, hogy a házasság legyen minden új család életének
kezdete. 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.
Az embert nem vágyainak kielégítése tesz boldoggá, hanem
az önzetlen szeretetből egymásért vállalt áldozat.
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 Ha azt akarjuk, hogy a gyermekeknek boldog otthona legyen, olyan bátor
szeretetre és áldozatkészségre van szükségünk, amely legalább 3 vagy akár több
gyermeket is mer vállalni, bízva Isten kegyelmének segítségében. Sajnos egyre
kevesebben ismerik ezt a boldogságot, ezért nem tudják, mi hiányzik nekik az
életükből. Nehezíti a családok helyzetét a tapasztalható értékvesztés, az erkölcsi
elbizonytalanodás, a fogyasztói társadalmi környezet és az individualista (önző)
életszemlélet. 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, nem lesznek rokonai. 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!
 Napjainkban a híradások, a krimik és más filmek ritkán mutatnak be igazán
boldog, többgyermekes családot. A hírközlő eszközök is gyakran terjesztenek
emberi önzést támogató, családellenes szólamokat, a családi élet ellen hangolva a
közvéleményt. Az erőszakot és a durvaságot tükröző, közösség- és családellenes
magatartásokat gyakran vonzó formában mutatják be, de kevés szó esik arról,
milyen örömöket kínál a családi élet, a gyermekek növekedése, fejlődése.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy sok pár él együtt un. élettársi
kapcsolatban, házasságkötés nélkül, akik állítólag szeretik egymást, de
mégsem vállalják az életre szóló elkötelezettséget.
 Ez a szeretetet valójában nem áldozatvállaló szeretet, hanem kölcsönös önzés,
amelyben nem a társ boldogsága a fontos, hanem a saját pillanatnyi érdek. Az így
fenntartott kapcsolat valójában egymás felelősségvállalás nélküli kihasználása,
amely minden további nélkül megszakítható. Ha egy ilyen kapcsolatból mégis
gyermek születik, és az anyuka szeretne párjával házasságot kötni, de ő ezt nem
vállalja, akkor a legtöbb ilyen kapcsolat megromlik és felbomlik. Ez a szemlélet
ezért súlyosan sérti a nők egyenjogúságát és emberi méltóságát.

Nem a házasság van válságban, hanem az ember
A házassági statisztikák azt is mutatják, hogy
egyre több házasság válással végződik. Ennek
oka lehet a meggondolatlan házasságkötés, de a
legtöbb esetben a kellő önfegyelem hiánya vezet
hűtlenségre, amit sokan nem tartanak bűnnek,
csak a másik ne tudja meg.
 A házassági hűtlenségre nem csupán a
szexualitásban való fegyelmezetlenség vezethet el,
hanem a házastársak szellemi kapcsolatának
megromlása, a féltékenység és az elhidegülés.
 Ha valakinek nem a házastársa a legjobb beszélgető partnere, akkor a
kezdetben csupán „szakmai” vagy „baráti” kapcsolat ébreszti fel bennük egymás
egyre jobb „megértését”, s az így kialakuló szerelem vezet el a házastárstól való
teljes elszakadásig.
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 A házastárssal szembeni önzés egyik következménye az elhidegülés és a
féltékenység is. Ha valaki nem tesz meg mindent a házastársáért, akkor attól
félhet, hogy más jobb hozzá, más többet törődik vele. Kapcsolatukat ronthatja, és
végképp tönkre is teheti a bizalmatlanság, ha valaki ismételten „elszámoltatja”
házastársát.
 Napjainkban egyre több nő tanul tovább, s vállal munkát. Ennek következtében
módosul a családon belüli munkamegosztás és szerepvállalás, a felelősségek,
jogok és döntések megoszlása, s felborul a házastársak gazdasági viszonya,
érdekegysége is. Jelentősen megváltozott a nemek közti kapcsolat, a szexuális
viselkedés szokásrendszere is, és sokan már nem fogadják el a keresztény
értékrendet, a hagyományok által kialakított normákat sem. Evvel párhuzamosan
változott a házasságon kívüli párkapcsolatok, a leányanyák és a házasságon kívül
születet gyermekek társadalmi megítélése is.
 A sok válás és újra házasodás következtében egyre jobban terjed a
„rekombináció”, az újraházasodások vagy együtt-élések nyomán létrejött bonyolult
kapcsolatok szövevénye. A válások rendszerint súlyos érzelmi megpróbáltatással,
olykor anyagi terhekkel járnak a házastársak valamelyike, esetleg mindkettőjük
számára. Elsősorban azonban a széttört családokban élő gyermekek szenvedik
meg szüleik házasságának kudarcát, és azokat a kusza érzelmi viszonyokat,
kötődéseket, amelyekbe belekényszerülnek. Az elváló házastársak nem számolnak
azzal, hogy milyen kárt okoznak gyermekeiknek, és pillanatnyi élvezetekért
feláldozzák családjuk boldogságát. Mindezek után kijelenthetjük:

Nem a házasság van válságban, hanem
az önzővé vált, érzelmein uralkodni nem tudó, fegyelmezetlen ember,
akinek fontosabb a pillanatnyi saját érdeke,
mint vállalt kötelességeinek teljesítése.

A hamis gender fogalom és ideológia
Isten megteremtette az embert, saját képmására… férfinek és nőnek teremtette őket
(Ter 1,27).
Az angol nyelv két szót használ két rokon fogalom, a „nem” jelölésére,
amelyet sok nyelvben, mint a magyarban is egyetlen szóval fejezünk ki. Az angol
„szex” kifejezetten a biológiai nemre vonatkozik, míg a „gender” a „társadalmi
nemet” jelenti. A gender fogalom alapja lett sok pozitív kezdeményezésnek,
amelyek a nők egyenjogúságáért vagy a homoszexuális hajlamú emberek
hátrányos megkülönböztetése ellen küzdenek. Ezzel az alapvető célkitűzéssel
minden, még keresztény ember is egyetérthet.
Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, és testileg egymásnak rendelte.
A természetünkbe oltott nemi ösztön elsődleges célja a fajfenntartás biztosítása,
míg azonban az állatokat mindenben ösztöneik vezérlik, addig az ember
értelmével és szabad akaratával képes úrrá lenni ösztönei felett. Az állatvilág
fejlődése arra mutat, hogy minél fejlettebb egy állat, annál tovább van szüksége a
családra, szülei gondoskodó nevelésére. Már a fejlett állatok életében is
kialakulnak az eltérő anyai és apai feladatok, és ezeknek megfelelően eltérően
fejlődnek nemiségtől függő tulajdonságaik, képességeik.
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 A radikális gender-feministák, illetve „gender” ideológusok azonban egy teljesen
új, de alapjaiban téves ember- és társadalommodellt akarnak megvalósítani, amely
szerint a „nem” (gender) teljességgel a társadalom terméke. Az ember nem férfinak
és nőnek születik (még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal), hanem
csupán a család és társadalom elvárásai nevelik őt férfivá illetve nővé. A gender
ideológia szerint az ember valamiféle semleges lénynek születik, akinek alapvető
joga és képessége, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak
formáját, az utódok létrehozatalának és felnevelésének pedig nem egyetlen útja a
hagyományos házasság. Szerintük a nemek közötti egyenlőség elérésének
feltétele a férfi és a női nem, illetve a házasság és család megszüntetése, és a nők
egyenjogúsága akkor fog megvalósulni, ha ugyanazokra a munkateljesítményekre
lesznek képesek mint a férfiak. Ennek egyik akadályának az anyaságot, a
gyermeknevelést és a házi munkát tartják, mintha ezek rabszolgává tennék a
nőket, és megakadályoznák szakmai, társadalmi kibontakozásukat.
 A homoszexuális hajlam nem normális, a nemiség biológiai céljával
összeférhetetlen jelenség, olyan fejlődési, szocializációs rendellenesség, amely
eredményesen gyógyítható. (Egyetlen, a céljának meg nem felelően működő
szerkezetet vagy gépet sem nevezünk normálisnak, hanem hibásnak,
javítandónak.) Nem a homoszexuális hajlam a bűn, hanem az a szexuális élet,
amely figyelmen kívül hagyja Isten törvényeit, mintha az ember nem lenne képes
uralkodni ösztönös indulatai fölött.

A gender ideológia képviselői a nők egyenjogúságát hirdetve
valójában kétségbe vonják az édesanyák és minden nő emberi
méltóságát, tagadva a férfit és nőt teremtő Isten bölcsességét.
Számunkra a nők egyenjogúságát a főállású, és megfelelően
megfizetett anyaság választhatósága jelenti. Mi a „nők védelmét és
támogatását“ követeljük, akik a nemek alatt férfit és nőt értjük, a nemiség
alatt férfi és nő közötti általános vonzalom egyedi megnyilvánulását; a
nemi identitás alatt nőies és/vagy férfias vonások harmonikus integrálását
a személyiségbe. A baj akkor van, ha valaki nem tudja, vagy nem akarja
elfogadni a génjeiben is meghatározott nemi identitását.
 A gender ideológia képviselői egyre agresszívebben követelik nézeteik
elfogadását, hogy: – ne használjunk nemekre utaló kifejezéseket;– lehetővé kell
tenni, hogy mindenki maga válassza meg nemét, ezért ne nevelje senki nővé vagy
férfivá a gyermekeit; – az óvodákban szüntessék meg a lányos, illetve fiús
játékokat; – ki-ki maga választhassa, esetenként változtathassa meg nemét; – ne
tiltsák annak a jognak a terjesztését, mely szerint már a tizenéveseknek is, ha
egyszer megkapták hozzá a hormonokat, „joguk van” a szexuális élvezetekhez; –
ne akadályozzák meg a gyermekek korai szexuális felvilágosítását. Miközben
korunk egészséges fiataljai is álmodnak a szép párkapcsolatról, házasságról,
családról, sokakat megtéveszt „a szabad szerelem” jelszava. Ennek eredménye,
egyre több házasság felbomlik, és teszi tönkre sok házastárs és gyermek életét.

Az önmagában hamis gender ideológia szemlélete és célja
ellenkezik a teremtő Istenbe vetett hittel és
a minden ember szívébe írt természeti,- erkölcsi törvényekkel.
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18. Légy szemérmes!
A tiszta élet
Legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. A férfi teljesítse
házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben.
Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem
rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége. Ne tartózkodjatok egymástól,
legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat.
Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok
önmegtartóztatásban élni. (1Kor 7,2-5)
A teremtő Isten tervei szerint a szexuális testi kapcsolat feltétele az
önzetlen szeretetből vállalt, életre szóló elkötelezettség, a házasság. A
testi kapcsolat a házasságban teljes önátadásunknak, önzetlen
szeretetünknek a kifejezője, amellyel házastársamnak akarok örömet
szerezni.
A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti
a házasságban és az arra való felkészülésben.
Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez
minket.
Isten a házasságot, a család és a
házastársak életét és boldogságát parancsaival
védi. Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a
paráznaság bűnei megrontják az egyén, a család
és a nemzet életét. A házasság Isten akarata
szerint
szent,
ezért
Isten
kegyelmének
segítségével és önmagunk komoly nevelésével el
lehet jutni a házasságig tisztességes módon, bűn
nélkül is. Igaz, hogy az önnevelés, az
önfegyelem megszerzése és a házasságig
megőrzött szüzesség – kényeztetés helyett –
komoly erőfeszítést és sok áldozatot kíván
tőlünk. Ez a házasság előtti önfegyelem a
jövendő házastárs iránti hűség és szeretet egyik
bizonysága.
A paráznaság bűn
Isten 6. parancsa: Ne paráználkodj!
(Légy szemérmes! – Légy hű házastársadhoz!)
Életre szóló elkötelezettség nélkül a szexuális testi kapcsolat, és
minden
szexuális
örömszerzés
valójában
nem
a
szeretet
kibontakozásának eszköze, hanem ösztönös vágyaink önző kielégítése,
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még akkor is, ha erre a másik fél önként vállalkozik, vagy felkínálja magát.
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, ezért bűn
mindaz, amiben nem valósul meg két személy életfakasztó önátadása,
vagyis bűn a nemi élvezet öncélú keresése. Ilyen a házasság előtti
szexuális kapcsolat, a szándékos önkielégítés, vagy az egynemű
személyek szexuális kapcsolata is.
A szexuális erőszak nemcsak Isten parancsa elleni bűn, hanem a
másik ember személyi méltósága ellen is. Az is bűn, ha valaki a szerelmet
árucikké, és testét is az élvezet, a kereskedelem tárgyává teszi.
A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete.
Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik,
aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél vagy
cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik.
 A házasságban önmagamat ajándékozom annak, akit megszerettem. Mit
tennék, ha valaki egy szép bonbonos dobozt ajándékozna nekem, s amikor
felnyitom, kiderül, hogy valaki már jócskán megkóstolta? Vagy fűnek-fának
szétosztható ajándéknak tartom magam?
 Vajon hogyan tudok megbízni abban, akit úgy ismerek, hogy rövid idő alatt le
tudtam szedni a lábáról? Pl. Ha házasságkötésünk után eltelik néhány év, majd
baleset ér, és hónapok óta a kórházban vagyok, közben házastársam ma is
ugyanolyan csinos és vonzó, mint annakidején. Ellen tud-e állni másoknak?
 A paráznaság tárgyánál fogva súlyos bűn. A lelkiismereti felelősség
szempontjából azonban csak akkor követ el valaki halálos bűnt, ha tudva és akarva
teszi a rosszat. A fejlődésben lévő fiatalok bűne a legtöbbször azért nem halálos
bűn, mert sokszor nem tudják, hogy valójában mi a jó és mi a rossz ezen a téren,
más esetben pedig nincs meg a halálos bűn által feltételezett szándékosság. A
legtöbb esetben nem ő keresi a bűnt, és felkészületlensége miatt képtelen adott
esetben az eredményes ellenállásra. Bántja a lelkiismerete, abban ami történt igazi
örömét nem találja, sőt inkább bántja, hogy ez megtörtént. Az ilyen gyerek vagy
fiatal bűnös, de bűne, bár tárgyilag súlyos bűn, személyes felelősségét tekintve
azonban csak bocsánatos bűnt követett el. Az így elkövetett bűnét még „a
biztonság kedvéért” sem szabad halálos bűnnek tekinteni. – Az önkielégítésbe
vagy más szexuális eltévelyedésbe tévedt serdülő fiatalt nem megfélemlíteni kell,
hanem segíteni a megerősödésben. Az ilyen fiatal nem az ártatlanságát vesztette
el, hanem vége a gyermekkori problémátlanságnak és el kell kezdenie tudatosan
fegyelmezni magát, kínlódva, bukdácsolva harcolni a tisztaságért. – A minket
körülvevő világ gyakran elindíthatja fantáziánkat és ébreszthet bennünk szexuális
vágyakat, de ez önmagában még egyáltalán nem bűn, de ahhoz, hogy a bűnt
elkerüljük, meg kell tanulnunk uralkodni magunkon.
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A tisztaság megőrzése, felkészülés a házasságra
Régi lelkipásztori tapasztalt, hogy még a legjobb hívő fiatal életét is
tönkre teheti a serdülőkorban feltörő nemi ösztönnel szembeni
felkészületlenség. A nemi ösztön nem erősebb Isten kegyelménél, de
tudnunk kell, hogy az a világ, amelyben élünk, minden tisztességes
embert el akar csábítani, annak igazolására, hogy valójában nem lehet
Isten törvényei szerint élni. Ezért a szexuális nevelést már a gyerekkorban
meg kell kezdeni, hogy elvezessük őket az egyre tudatosabb önnevelésre.
 Ha a keresztény szülők meg akarják védeni gyermekeit a szexuális- vagy a
gender forradalom rombolásától, akkor gyermekeiket tudatosan kell ránevelni az
önfegyelmet vállaló keresztény életre, nem feledkezve meg a tisztaságra nevelés
fontosságról. A szülőknek legyen idejük gyermekeikkel foglalkozni, lakásuk legyen
gyermekeik számára boldog családi otthon. Ennek hiánya és a csábító
propagandának a hatása okozza, hogy sok fiatal kezd szexuális életet.
 A tisztaságra nevelés részfeladatai: – a szemérmességre nevelés, a
szemérmes viselkedés és a tisztességes öltözködés; – ismernünk kell a minket
körülvevő világ leggyakoribb és legveszélyesebb kísértéseit; – tudnunk kell, hogy a
szex-bűnök valójában megrabolják az embert, lehetetlenné tehetik, hogy valóban
boldogok legyünk; – meg kell erősödnünk az áldozatkészségben, Isten
szeretetében, aki mindenütt jelen van, és mindig kész segíteni, ha hozzá fordulunk;
– tudatosítanunk kell, hogy Isten mennyire szeret minket, amikor boldog családi
életre tanít és hív meg minket. Az önző világban a keresztény szeretet jelenti az
igazi forradalmat a gyakran önzővé váló, csupán emberi szeretettel szemben.
 Azok a fiatal lányok, fiúk, akik komolyan készülnek az életre, a szülői hivatásra,
megtanulnak uralkodni ösztöneiken. Erre a fegyelemre később is szükségük lesz,
ha egy betegség, vagy távollét miatt időlegesen elszakadnak hitvestársuktól.
 A gyermekeknek valóban szükségük van a megfelelő életkorban adott szexuális
felvilágosításra, de csak úgy, hogy ez az Isten terve szerinti emberi és házastársi
kapcsolatok távlatában tegyük. A gender ideológia híveinek a „felvilágosítás”
elsősorban a szexuális védekezésre, az un. biztonságos szexről szóló ismeretek
terjesztését jelenti, ezzel egyre korábbra hozza a szexuális érdeklődés felkeltését,
és indítást ad a felelőtlen szexuális élvezetek kipróbálására. A biológiai
folyamatokat végül bárki elmagyarázhatja, de félrevezeti a fiatalokat, ha elhallgatja,
hogy az ember minden cselekedetének erkölcsi oldala is van. Ezért nem mindegy,
hogy ki, mit és hogyan mond, és nem mindegy, hogy milyen erkölcsi értékelést ad
hozzá. Az életnek ezekről a kérdésiről semlegesen beszélni aligha lehet, ezért a
keresztény embereknek tudatosan kell vállalniuk, hogy ők szóljanak róla.
 A gyerek először szülőjéhez fordul kérdéseivel. A szexualitásról tisztességesen
beszélni nem bűn, hanem kötelesség, és aki erről beszél, az nem megrontani
akarja a fiatalokat, hanem a javukat szolgálja. A szülőknek legalább annyit kell
tudniuk, hogy nincs olyan kérdés, amiről „nem illik” beszélni. És akkor is kisebb bajt
okozunk, ha valamiről esetleg oktalanul beszélünk, mintha egyáltalán nem
beszélnénk a gyerekek és fiatalok kérdéseiről, mert arról biztos tisztességes
hangon fogunk szólni. A hagyományos „gólyamese” alkalmazása súlyos nevelési
hiba, amelyet később alig lehet helyrehozni, mert ha mi ezekről a „kényes
kérdésekről” nem beszélünk, akkor ne csodálkozzunk, hogy „jó szándékú
felvilágosítók” megrontják őket, akiktől olyan téves- és félrevezető tájékoztatásokat
kap, amelyek nem felelnek meg Isten terveinek és törvényeinek.
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 A gender ideológia terjesztői „a szexuális
élvezetekhez való jogról” beszélnek, és elhallgatják a
házasságon kívüli szexuális kapcsolatok tragikus
következményeit. Az önző emberek nem értékelik az
életre szóló elkötelezettséget, ezért egyre kevesebben
kötnek
házasságot,
vagy
lesznek
hűtlenek
házastársukhoz, akitől elválnak, mit sem törődve
gyermekeik keserű sorsával. További következmény,
hogy a házastársak egyre kevesebb gyermeket
vállalnak, akiket nem tanítanak meg az önfegyelemre,
az önzetlen szeretetre. Az így élő férfiaknak és nőknek
vannak szexuális örömei, élvezetei, de hamar kiégnek,
majd megöregedve magukra maradnak, és soha nem
tudják meg, mit is jelent a boldog család, az igazi
emberi 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 óráinak
emlékei nem a házastársunkhoz kötnének minket.
A házasságra úgy készüljünk, hogy
minél értékesebb, érintetlen ajándék legyünk,
amikor házasságot kötve egymásnak adjuk magunkat.
Diákszerelem, fiúk és leányok kapcsolata
A mai világban fiúk és lányok együtt járnak iskolába. Sokáig teljesen
mindegy, hogy kikkel járnak egy osztályba, kik az ismerősei, játszótársai.
Előbb-utóbb azonban észrevesz valakit, aki a többinél jobban érdekli.
Szívesen gondol rá, örül, ha beszélgethet vele. Ha ezt egy idő után ő is
észreveszi, és viszonozza, akkor kezdődik a diákszerelem. Bármennyire is
titkolják, mások is észreveszik, esetleg még megjegyzéseket is tesznek,
de ők mégis halálos komolyan veszik.
Valóban, komolyan kell venni már a diákszerelmet is, mert lehet, hogy
házasság lesz belőle, de az is lehet, hogy nem, de ez még messze van,
csak később dől el. Akkor készülnek fel jól a házasságkötésre, ha
fegyelmezni tudják magukat, és felfedezik a szeretet kifejezésének a
szexualitástól független lehetőségeit, amelyre a házasságkötés után is
szükségük lesz, hogy majd valóban boldog házastársak legyenek. Ilyen
szeretetből kötött házasságban létrejövő családban élni nagyszerű és
boldogító, de egyúttal felelősségteljes feladat is. Erről felelősen dönteni
majd csak megfelelő előkészület és megfontolt elhatározás után tudnak.
A szerelem, még a diákszerelem is komoly dolog,
nem szabad vele játszani.
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A diákszerelem a házasságra készülés elindítója
A házasságra való előkészület a tudatos önneveléssel kezdődik, amit
nem lehet elég korán elkezdeni. „Valakivé”, egyre értékesebb emberré kell
válnunk, aki önzetlenül tud másoknak örömet szerezni, akinek kellő
műveltsége és megfelelő szakmája lesz. Jellemes, becsületes és jó
embernek kell lennünk, aki tud magán uralkodni, aki kész felelősséget
vállalni azért, amit mond vagy tesz, aki hű elveihez. Egészségesnek kell
lennünk testileg is, lelkileg is, nem tékozolja el értékeit, Jézusnak olyan
tanítványa, aki Isten akarata szerint boldoggá tudja majd tenni családját.
 És mi lesz addig? Mi lenne más, mint készülés az életre, és a házasságra. Nem
egy gyenge tanulót tett már a diákszerelem szorgalmassá. Mintha kicserélték
volna. Nekilátott a tudatos önnevelés egyik feladatának, a tanulásnak. Tehát az
ilyenféle diákszerelem még hasznos is. Nagy baj lenne azonban, és sürgősen
változtatni kell, ha a diákszerelem megtörné lendületünket, és olyan dolgokra
vezetne, amiket önmagunk előtt is szégyellnünk kell, és amiért nem tudnánk
felelősséget vállalni. Az ilyen diákszerelemnek semmi köze az igazi szeretethez.
 Soha nem szabad engedni annak, aki különböző kívánságai kielégítésével
próbál minket zsarolni. Aki képtelen magát fegyelmezni, az inkább most hagyjon el,
mint később: „Ha neked ez kell, akkor inkább ma kopj le, mint holnap!” Egy ilyen
visszautasítás az egyébként tisztességes fiatalok számára is a felelősségtudat
felébresztője lehet, ami után sokkal jobban fogják tisztelni és becsülni egymást,
jobban fognak bízna egymásban, mint eddig, és eszük ágában sem lesz szakítani.
 Ebben az önfegyelemben segíthet minket szemérem érzetünk, ami intim
dolgaink mások előtti elrejtésére késztet. Ne adjunk hitelt azoknak a szépen
hangzó jelszavaknak, amelyek tabukat döntögetve meg akarnak minket fosztani
egészséges szeméremérzetünktől. Leányokra, fiúkra egyaránt vonatkozik a
szabály, hogy a tűzzel nem szabad játszani. Aki mégis átlép bizonyos határokat,
akár öltözködésében, beszédében vagy magatartásában, az ne csodálkozzék
azon, ha valaki kikezd vele, aki kacérkodását önmaga felkínálásaként értelmezné.
 Hány éves kortól szabad udvarolni? Nem a kor számít, hanem a személyes
felelősség. Az udvarlás még nem jelent együtt-járást, ahhoz már komoly
ismeretség és házasságkötési szándék kell. Az együtt-járás sem jelenthet még
szexuális kapcsolatot, ahhoz házasságkötés kell. Baj lenne azonban, ha valaki
csak a látszat kedvéért kezdene udvarolni, és „csapja a szelet”, félrevezetve
jóhiszemű társát.
 Nem kevés olyan fiatal van, akinek nincs igazán boldog otthona, aki érzelemhiányban szenved, és aki tévesen azt hiszi, hogy a szexualitás hiányzik az életéből.
Az így keresett szexuális kapcsolat legfeljebb csak pillanatnyi örömet adhat, ami
erkölcsi zülléshez vezethet, és egy egész életre tönkreteheti az életét, és jövendő
családja boldogságát.
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A szerelem
Már volt róla szó, hogy a szerelem és a házasélet Isten elgondolása
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik.
Vannak, akik szemében nem érték a szüzesség, a házasságig megőrzött
tisztaság, és a házasság előtti nemi tapasztalatot csak a házasság kipróbálásának
tartják. Ez alapvető tévedés, mert amint az életben sok mást, úgy a házasságot, a
teljes, személyes odaadást sem lehet kipróbálni. Vagy véglegesen odaadom
magam, és akkor az házasság, vagy nem adom oda magam véglegesen, és akkor
az nem házasság. Egyetlen ajándék átadását sem lehet kipróbálni, mert ha
odaadtam az ajándékot, akkor az már nem az enyém, amit visszakérhetnék,
hanem az övé, amivel ő rendelkezik. Egy ajándékot pedig csak egyszer lehet
odaadni, amit kipróbálni nem lehet, mert valójában nem az odaadást próbálja ki,
csak a „technikát”. A kölcsönt vissza lehet kérni, de az ajándékot nem. Minél
nagyobb értékű ajándékot adunk, annál jobban meg kell fontolnunk, kinek adjuk.
 Nem igaz, hogy a szexualitás kapcsolatot végleges döntés előtt ki kell próbálni.
Akik egyébként szexuális kapcsolat nélkül is megértik, és szeretik egymást, azok a
harmonikus szexuális kapcsolatra képesek, míg ha valakivel szexuálisan megértjük
egymást, azzal nem biztos, hogy más téren is meg fogjuk érteni egymást. – Ha van
százezer forintom, próbaképp nem ajándékozhatom a másiknak. Ha nem úgy
használta fel, ahogy én szerettem volna, akkor már nem kérhetem vissza, ha nem
meri felhasználni, akkor valójában nem adtam oda. – Törékeny ez a pohár?
Próbáljuk ki. De ha csak egy van belőle?

Az élet legnagyobb és legdrágább ajándéka, amikor a házasságban
önmagunkat adjuk oda annak, akivel egymást kölcsönösen
megszerettünk. Éppen ezért kell nagyon komolyan megfontolni, hogy kivel
kötünk házasságot.
 Nem igaz, hogy a szexualitást előre be kell gyakorolni. A házasok testi
kapcsolatában épp az a szép, hogy a házasok együtt tanulnak meg mindent
egymástól. A házasság előtti nemi élet valójában megfosztja a fiatalokat attól, hogy
életük legfontosabb kérdésében felelősen tudjanak dönteni. Mindenkinek fontos,
hogy megértsék egymást, és amint azt a mindennapi tapasztalat bizonyítja, akik a
szexualitásban nagyon is megértették egymást, nem veszik észre, hogy milyen
nagy egyet nem értés van köztük az élet számtalan kérdésében.
A mindennapi élet azt mutatja, hogy a felelősen
gondolkodó mai fiatalok nehezen szánják rá magukat
a házasságkötésre, mert érzik annak súlyát és
felelősségét. Azokat azonban, akik a házasság nélküli
szexuális kapcsolatban élnek, már a szerelem sem
készteti házasságkötésre. Ők már a szerelem
romantikáját sem ismerik, és soha nem fogják
megismerni az önzetlen család boldogságát.

Egy régi mondás szerint: „A szerelem arra való, hogy
az ember a józan esze ellenére házasságot kössön.”
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A házasságra készülők érzelmi kapcsolata a megismerkedéstől gyors
fejlődésnek indul. Egyre fontosabbak lesznek egymás számára, egyre több kisebbnagyobb áldozatot vállalnak egymásért. Ennek a szeretetnek természetes jelei a
kézen fogás, amikor egymás kezét fogva sétálnak, ilyen kifejezése lehet a
szeretetnek egy-egy röpke ölelés, simogatás, vagy csók (puszi) is. Mindenképpen
el kell kerülni azokat a mozdulatokat, illetve megnyilatkozásokat, amelyek
természetük szerint a teljes testi kapcsolatot előkészítői. Feltétel nélkül meg kell
őrizni egymással szembeni szemérem érzésünket egész magatartásunkkal, a
ruházkodásunkban, az öltözködésben is. Mindenképpen kerülnünk kell a bűnre
vezető alkalmakat, és nem maradhatunk meg olyan helyzetben, amelyben bármi
megtörténhet. (Pl. nem megyünk kettesben kirándulni, sátorozni…) Ezért látszólag
nehezebb azoknak, akik tisztességesek próbálnak maradni. Ezért is fontos, hogy
jól válasszuk meg baráti társaságunkat, akikkel szívesen vagyunk együtt.
 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, az felelőtlen saját magával és
jövendő családjával szemben, azt nem fogják boldoggá tenni a különböző
élvezetek, az sosem fogja megtudni, milyen is az igazi boldogság.
 Sokan megfeledkeznek arról, hogy nincs mindenhez jogunk, amit meg tudnánk
tenni, és hogy minden joggal együtt jár az anyagi és erkölcsi felelősség is, amit
cselekedeteinkért vállalnunk kell. – A boldogság utáni vágyat Isten oltotta
szívünkbe, aki meghívott az örök élet boldogságára. A boldogsághoz nincs jogunk,
Isten ajándéka az, amiért meg kell küzdenünk. A szórakozás sem alapvető emberi
jog, hanem lehetőség szabadidőnk megfelelő eltöltésére, amennyire azt minden
kötelességünket teljesítése után anyagi- és életkörülményeink lehetővé teszik.

Egy kis lélektan és biológia
Egy hittankönyvnek nem feladata, hogy biológiai ismereteket nyújtson, mégis
fontosnak tartjuk, hogy ilyen ismereteink is legyenek, nehogy váratlan tragédia
érjen minket. Akiket érdekel, azoknak ajánljuk: Tomka Ferenc atyának „Biztos út”
című könyvét, amelyben a szerelemről és a szexualitásról ír azoknak, akik józan
eszükre hallgatva, Isten akaratának megfelelően értelmesen és boldogan
szeretnének élni, akik nem hagyják magukat a világ ördögi kísértéseitől becsapni.

A jó és a rossz házasság
A
tapasztalatok
alapján
a
rossz
házasságokra jellemző, hogy a házastársak
amikor házasságot kötöttek, éretlenek voltak,
nem ismerték meg igazán egymást, nem tudják
elfogadni egymást, nem tudnak egymásért
áldozatot hozni, nem tudnak kommunikálni. A
boldog, kiegyensúlyozott házasságban élők jól
megismerték egymást, el tudják fogadni
egymást, jól kommunikálnak (meg tudják
beszélni a problémákat stb.).
A személyes érettségnek feltételei: az önállóság és képesség a felelősség
vállalására, az önuralom, az alkalmazkodó és együtt érző képesség, az életre
szóló kapcsolatra, házasságra, gyermeknevelésre való alkalmasság.
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A felelős párválasztás feltételezi
a másik nem és a másik fél megfelelő ismeretét.
 A házasságkötések életkora napjainkra mind a nők, mind a férfiak körében
kitolódott. Ennek egyik oka a tanulmányi idő elhúzódása, de hozzájárul ehhez az is,
hogy sokan felelőtlen szexuális kapcsolatok miatt nem tudnak várni, nem tudnak
beérni a házasságra, a felelős, igazi döntésre. Akik tartózkodnak a korai szexuális
kapcsolatoktól, hamarabb megérnek a házasságra, így érthető, hogy az
elkötelezetten keresztény párok házasságkötési életkora jelentősen alacsonyabb.
Az is igaz azonban, hogy sokan nehezen találnak megfelelő házastársat
maguknak, és ezért tolódik egyre idősebb korukra házasságkötésük.

A szexualitás és a szerelem lélektana
A lélektan azt mondja – amit minden józan ember tapasztal –, hogy ha
növekszik az emberben az ösztönös-, érzelmi- és szerelmi feszültség,
akkor rózsaszínben látja a világot és a partnerét, meglátszik rajta, hogy
szerelmes. Ezzel együtt a szerelmes emberben csökken a kritikus, józan
ítélőképesség, amelyekre szüksége volna egy életre szóló döntéshez.
A szerelem célja felkészíteni a fiatalokat a házasságra,
egymás megismerésére, elfogadására és önzetlen szeretetére.
 Akik komolyan és egy élet távlatában akarják megélni a szerelmet, azoknak
szembe kell szállniuk az erős szexuális vonzással, az egymáshoz való testi
közeledés vágyával. Így képessé válnak arra, hogy megmaradjon ítélőképességük,
és módjuk legyen mélyen megismerni egymást. Ily módon lesznek képesek
eldönteni, hogy szerelmük csak egy érzelmi-ösztönös fellobbanás-e, vagy egy
lehetséges életre szóló szép kapcsolat kezdete.
 A szexuális vágy és a szerelem előbb-utóbb megjelenik a serdülőkorban. A
korán kezdett szex okozza, hogy sok szépen indult szerelem tönkremegy, amikor a
szexuális kapcsolat élménye annyira elvakítja és elkábítja őket, hogy képtelenné
válnak a felelős döntésre, és nem veszik észre, hogy ők mégsem egymáshoz
valók. Ezért serdűlőknek különösen tartózkodóknak kell lenniük! Aki a házasságig
tartózkodik a szextől, az nem elsősorban lemond valamiről, sokkal inkább arra
használja a szerelem energiáit, amire kell: hogy képezze és nevelje önmagát, hogy
valóban megismerjék egymást, és értékes emberré váljanak.
 A végleges elkötelezettséget jelentő házasság előtti vagy azon kívüli szexuális
kapcsolat valójában önzés, hiszen a partnerek nem azért teszik, amit tesznek, mert
az a másiknak jó, hanem azért, mert mindegyik a saját örömét keresi. Még akkor is
önzés, ha ez a kapcsolat nem erőszakos követelődzés során jött létre. Az önzésre
utal az is, hogyha pl. az egyik fáradt, vagy csak épp nem volt hozzá kedve, akkor
egyszerűen nem volt rá alkalom, hiába akarta volna a másik. Ha ezután
házasságot kötnek, önzetlenné tudnak válni? Kétséges, hiszen most már jogom is
van hozzá, nem ő tesz szívességet. És ha fáradt vagyok vagy nincs kedvem, akkor
következik be a házastárs elleni erőszak, mert sosem tudtam magamon uralkodni,
nem tudtam önzésemet legyőzni. Ez az egy-két éves házasok válásának egyik oka.
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 A végleges elkötelezettséget jelentő házasság előtti vagy azon kívüli szexuális
kapcsolatoknak számtalan negatív lélektani következménye van. A szeretetnek a
szexualitáson kívül számos más, de mégis nagyon fontos megnyilvánulásai
vannak, amelyek a testi kapcsolatban élők életéből elsikkadnak. Néhány évi
házasság után érzik meg, hogy valami hiányzik az életükből. A szex megvan, de
hát az nem minden, hiányzanak a szeretet másfajta megnyilatkozásai. Ha a szex
elég volna a boldogsághoz, akkor miért van annyi zátonyra futott házasság?
 Aki a szexuális kapcsolathoz nem tartja szükségesnek a házasságot, annak
valószínűleg több személlyel is lesz ilyen kapcsolata mielőtt házasságot kötne. Ha
végül házasságot köt, akkor kérdésessé válik, vajon hűséges tud-e lenni párjához,
és mi fogja visszatartani akkor, ha véletlenül találkozni fog egykori partnerével, és
házastársával való kapcsolatában mennyire fogja zavarni régi kapcsolatainak
emléke? Kár lenne, ha élete legszebb élményei nem házastársához fűznék!

A szerelem hormonjai
Az ember test és lélek, és tudnunk kell, hogy milyen kölcsönös
befolyással vannak egymásra. Ez a kölcsönösség különösen fontos a
nemi hormonok működése során, amelyek a serdülőkorban jelennek meg,
és egyre nagyobb befolyással vannak a fiúk és lányok kapcsolatára,
anélkül, hogy tudnának róla. Ha ezek hatását nem ismerjük, akkor
könnyen félrevezethetnek, becsaphatnak fiatalokat és idősebbeket
egyaránt az általuk kiváltott, olykor heves érzelmek.
Az emberi és állati ösztönök biológiai hátterét
a különböző hormonok élettani hatása adja.
A kutatások feltárták, hogy a szerelemben lényegileg öt hormon, illetve
hormonszerű anyag tevékenykedik. A phenil-etil-amin (1), rövidítve PEA, a
szerelem-hormon. Ettől vagyunk szerelmesek. Ez a szó valódi értelmében
kábítószer: ugyanazokon a pályákon halad, és ugyanoda érkezik az agyba, ahová
a kábítószer; illetve ugyanazt eredményezi: jó érzést okoz. Az agy ún. jutalmazási
központjába jut, ahol megemeli a dopamin (2) szintet, ugyanúgy, mint a
kábítószer. Ettől vagyunk boldogok, tele vagyunk energiával, felborul az
értékrendünk. Minden olyan élmény és hatás, ami jó nekünk, hasonlóan a
dopamin szintjének emelkedését váltja ki. Ám ez a dopamin fürdő az agy számára
nehezen viselhető instabil állapot, ezért átlagosan 18 hónap elteltével maga az
agy állítja le a PEA termelést, és ez a fajta „első szerelem” elmúlik. Ezzel
párhuzamosan történik egy másik, fontos reakció is: lecsökken bennünk a
szerotonin (3) nevű hormon szintje. A szerotonin a „normálisság hormon”, illetve
kémiai hírvivő az agyban. Megfelelő szintje szükséges a jó közérzethez. A PEA
hatására tehát a szerotonin szint lecsökken, s míg a dopamin szintjének
emelkedése az érzelmi állapot emelkedését jelenti, a szerotonin szintjének
lecsökkenése a normálisság, a tudatosság, kiegyensúlyozottság szintjének
csökkenését okozza. Ez a hatása a PEA-nak. A szerelem-hormon a kábítószerhez
hasonlóan hat.
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A szeretkezés során újabb hormon szabadul fel, az endorfin (4). Ez is igazi
kábítószer, és ez is a „jutalmazási központra” hat, és ez okozza a kábulatig menő
gyönyörűség érzést, és tovább csökkenti a józan ítélőképességet. Sok válás
történik 1–5 évi házasság vagy kapcsolat után, ha ez a kapcsolat csak a szerelem
élményére épült, mert a PEA átlagosan 18 hónap után nincs többé. A párok
ilyenkor egy ideig még küzdenek kapcsolatukért, de ha a két fél kapcsolata nincs
emberileg is megalapozva, és nem váltak jó barátokká, akkor hiába küzdenek
érte. Ők maguk sem értik, hogyan történhetett ez meg velük, akik pedig „őszintén”
szerették egymást.
A hormonkutatás arra mutat, hogy a szexualitás „felépítése” a tartós
kapcsolatra irányul. A szexuális kapcsolat során működik még egy hormon: az
oxitocin (5). Kötődési hormonnak is nevezik, mert összeköti a két embert. Ez a
hormon szabadul fel a szüléskor is. Ez hozza létre a szoros kapcsolatot az anya és
újszülött gyermeke között. Ez a hormon a házastársi kapcsolat alkalmával
robbanásszerűen, nagy mennyiségben szabadul fel, és rendkívülien erős kötő
hatása van, életre szólóan hozzáláncolja őket a másikhoz. Egészséges ember
szívében mély nyomot hagy, ezért ha ez a kapcsolat valamiért mégis felbomlik,
akkor ez a kémiai oka a maradandóan fájó emléknek, annak az érzésnek, hogy
szétszakították a szívemet.

A „második szüzesség”

Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezek a nagy üldöztetésből
jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében. A Bárány legelteti, és az élővizek
forrásához tereli őket, Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet. (Jel 7,13-17)
 Aki fiatal korában elfogadja a média által sugallt „szabad szerelmet”, azt egy
futó szerelmi kaland gyorsan testi kapcsolathoz vezetheti, és ennek
következményeként a másik nemű emberben elsősorban saját szexuális
igényeinek kielégítőjét látja, az kevésbé lesz képes házasságában az elmélyült
szeretetkapcsolatra és a tartós hűségre. Azok a fiatalok, akik így házasság nélkül
együtt élnek, esetleg össze is költöztek, akik túl vannak az első szexuális
kapcsolaton, a legkisebb nézeteltérést követően igen könnyen szakítnak, amiért
legtöbbször egymást vádolják. Egy-egy ilyen felelőtlen kapcsolat sok fiatalnak tette
már tönkre jövendő házasságát, családjának boldogságát.

A mai világban nem kevés olyan fiatal van, aki sokszor önhibáján kívül
vesztette el szüzességét, gyermeki ártatlanságát, mert olyan környezetben
élt és nőtt fel, ahol nem is látott jó példát. Sokan csak később döbbenek rá
helyzetükre, ha találkoznak és megismerkednek a keresztény erkölcs- és
élet követelményeivel. Az ő esetükben beszélhetünk az un. „második
szüzességről”, ami azt jelenti, hogy megtérésük óta tanulták meg magukat
fegyelmezni, és tudtak úrrá lenni ösztöneik felett. Ez a „második
szüzesség” ugyanúgy érték és Isten kegyelmi ajándéka, mint azoknak a
tisztasága, akiknek Isten megadta, hogy keresztény családban,
keresztény környezetben felnőve őrizzék meg tisztaságukat.
Boldogok, akik fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében.
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19. Ne légy házasságtörő!
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) – Az írástudók és farizeusok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda, és
elébe állították. „Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték házasságtörésen.
Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit
mondasz?” Jézus lehajolt, és ujjával írni kezdett a földön. További faggatásukra
felegyenesedett, és így szólt hozzájuk: „Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az
első követ!” s után eltávoztak, kezdve az idősebbeken, úgy hogy Jézus egyedül maradt
az előtte álló asszonnyal. Jézus akkor felegyenesedett: „Asszony, szólt hozzá, hol
vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged?” „Senki, Uram!” – felelte az. Mire Jézus
így szólt: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,3-12)

Légy hű házastársadhoz!
A házastársi hűség
A házassági hűség parancsa a családok boldogságát védi. Istennek
ez a parancsa arra figyelmeztet, hogy csak megfontolt döntéssel kössünk
házasságot, és adjuk esküvel megerősített szavunkat a házassági kötelék,
és a vele járó kötelességek vállalására. Aki pedig nem tartja meg adott
szavát, nem nevezheti magát becsületes embernek.
 Igaz, a házasság elsősorban a házasulók ügye,
mégsem magánügy. A családok rendezett élete az
egészséges társadalom alapja. A házastársak jogait és
kötelességeit – a közösség érdekében – az állami
törvények is védik. Ezért van szükség az ún. polgári
házasságra.
A
keresztények
azonban
nem
elégedhetnek meg csupán a polgári házassággal. Ők
csak akkor tekinthetik magukat Isten előtt
házastársaknak, ha szentségi házasságot kötöttek.
Tudjuk, hogy a mai liberális életszemlélet nem értékeli
az életre szóló elkötelezettséget.
 Ha a körülmények megváltoznak, és érdekei is arra késztetik, akkor nem csak
minden ígérete alól érzi magát felmentve, hanem szabadelvű nézeteit hangoztatva,
még meg is sértődik, ha őt 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 hatodik parancsolata ellen vétkezik, aki gondolatban, szóban
vagy tettben hűtlen házastársához, aki házasságot tör.
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A boldog házasság
A házasságot az teszi boldoggá, hogy a házastársak
megszentelődnek: egymás kölcsönös szeretetével, az élet áldozatos
szolgálatával és gyermekeik nevelésével.
A házastársi szeretet megköveteli az őszinte hűséget, hogy az egy
férfi és egy nő – akik egymással házasságot kötnek –, egymásnak
teljesen átadják magukat, kizárva kapcsolatukból bármely harmadik
személyt. Ez a házastársi 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. Tudatosan kell úgy alakítani életüket
és szabadidejüket, hogy mindig legyen elég idejük egymás számára.
Mennyei Atyánk terve szerint a házastársak önzetlen szeretetének
gyümölcse a gyermekáldás. Gyermekeik szeretete és felnevelése olyan
közös feladatot és célt jelent a számukra, amely nélkül soha nem lehetnek
igazán boldogok. Valójában saját magukat teszik boldogtalanná azok, akik
önző módon szeretik egymást, és ezért nem vállalják a gyermekáldást.
Sokan vannak, akik szeretnének, de mégsem születnek gyermekeik. Ők
árva gyermekek örökbefogadásával, önzetlen szeretetével és
felnevelésével tehetik egymás iránti szeretetüket gyümölcsözővé.
Nem vágyaink kielégítése tesz boldoggá, hanem
a házastársunkért és a gyermekeinkért vállalt áldozat.
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)
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.
 Isten irántunk való szeretetét abból ismerhetjük fel, hogy megbocsátja minden
bűnünket. 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.
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Bűnt követ el, aki nem teljesíti házastársi kötelességeit,
aki a házaséletet indokolatlanul visszautasítja, vagy
külön költözik házastársától.
 Az életközösség megszakítása, a házasélet visszautasítása azért is bűn, mert
hűtlenségre vezetheti a másik felet. 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.

A házasságtörés merénylet a család boldogsága ellen. Aki pedig
akkor hűtlen, amikor házastársa beteg vagy bajban van, amikor a
leginkább szüksége lenne önzetlen szeretetünkre, az jellemtelen,
felelőtlen ember.
A házassági hűség megszegésére nincs mentség.
A házastársi hűség belső 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.
 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 is vannak. Baj az, ha egyre
kevesebb időt töltenek egymással, és ha elkezdenek egymásra panaszkodni. Ha
valamelyikük panaszaikkal megértő társra talál, akkor könnyen kész a baj, az
elhidegülés és a válás.
 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, akár csak „jót akaró” figyelmeztetéseivel.
 Senki sem lehet „véletlenül” szerelmes. Kamaszkorban természetes az, hogy a
fiatalok vonzódást éreznek a másik nem iránt. Számtalanszor találkozunk olyan
helyzetekkel, amelyek felébresztik bennünk a szexuális vágyat, és sokan rá is
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játszanak ezekre az ösztönökre. Az életben a legtöbbször nem tehetünk arról, hogy
kivel találkozunk, kivel ismerkedünk meg, ki lesz a munkatársunk, hogy ki kerül
közel hozzánk, de az már rajtunk múlik, hogy ki felé nyílunk meg, kivel barátkozunk
meg annyira, hogy átlépjük a házastársi hűséget védő határokat. Aki egyszer már
elkötelezte magát valakivel, az már nem lehet nyitott egy bizonyos határon túl
mások felé, aki pedig még nem kötelezte el magát, az sem nyílhat meg felelőtlenül
olyan felé, aki nem lenne jó házastárs. Épp azért van szükségünk a tudatos
önfegyelemre, hogy úrrá tudjunk lenni fellobbanó érzelmeink felett, és le tudjuk
győzni ösztönös indulatainkat, vágyainkat. Régi bölcs mondás: „Ha egy irányba
nem akarok elmenni, akkor egyetlen lépést se tegyek arrafelé!”

Óvatosak és éberek legyetek. Ellenségetek, az ördög,
mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el.
Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével!

Nem mindegy, kivel kötök házasságot!
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)
Minden fiatal boldog házasságról, boldog családról álmodik, minden
fiatal boldognak képzeli el jövendő házasságát.
A mesék is így mondják: „Boldogan éltek, amíg meg nem haltak.”
Valóban így lesz? Sajnos sokszor nem. Ha beleolvasunk házassági perek
jegyzőkönyveibe, akkor láthatjuk, hogy azok mennyi gyűlöletről és
keserűségről tanúskodnak. Akik együtt tervezték boldog jövőjüket, később
egymást vádolják, hogy tönkrement a boldogságuk. Hol lehet a hiba?
Boldog jövőnk egyik alapvető feltétele, a tudatos önnevelésen kívül,
hogy jól válasszuk meg leendő házastársunkat. Elkötelezni pedig csak
akkor szabad magunkat, ha valóban felkészültünk a házasságra, és
minden feltétel megvan ahhoz, hogy jó házasságot kössünk.
Aki nem lenne jó házastárs, azt
ne engedjük közel férkőzni a szívünkhöz.
Kit válasszak?
Mivel a házasság életszövetség, azért feltétlenül szükséges, hogy a
jövendő házastársak egymáshoz illők legyenek. Akik úgy gondolják, hogy
aki tetszik nekem, akit megszerettem, biztosan jó házastárs lesz, az
gyakran téved. Erre mutat a sok „rosszul sikerült” házasság. Bármennyire
szeretik is egymást, ha a céljaik különböznek, ha lényeges kérdésekben
eltér a véleményük, ha nem biztosíthatók a megfelelő életkörülmények,
akkor abból előbb-utóbb nagy bajok származnak. Igaz, a szeretet sok
nehézséget át tud hidalni, de felelőtlenség a szerelmet túlterhelni. Mielőtt
komoly terveid lennének valakivel, jól nézz körül. Sokkal jobb el sem
kezdeni, mint vakon belemenni egy eleve reménytelen sikerű kapcsolatba.
 Aki megfelelő házastársat keres, ne járjon álomvilágban. Jövendőbelink nem
tündérországból jön, nem is az égből pottyan elénk. Valahol már ő is él, és talán ő
is készülődik. Talán még nem is ismerjük egymást, nem tudjuk mikor fogunk vele
találkozni és megismerkedni. Lehet az is, hogy már ismerjük, de még nem
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gondoltunk rá, hogy ő lesz a nagy „Ő”. Mégis, hogy ki lesz az, az tőlünk is függ,
mert szemünk csak olyan valakin akad meg, aki tetszik nekünk. Ha valakinek
nemcsak a külső fontos, hanem a belső érték is, akkor nem okvetlenül azt
keressük, aki észbontóan szép, hanem hozzánk hasonlóan lelki értékekkel is
törődik. Ha bárkivel hajlandók vagyunk barátkozni, akkor könnyen rosszul fogunk
választani. Ha viszont jól megválasztjuk, hogy kikkel legyünk jó barátságban, akkor
házastársat sem fogunk meggondolatlanul választani. Ha rájöttünk, hogy valaki
nem lenne jó házastárs, eleve ne is engedjük közel férkőzni szívünkhöz.

Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket: forrjatok össze egyazon elvben, egyazon
felfogásban! (1Kor 1,10)
 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. Ennek a hívő világnézetnek kell
meghatározza nemcsak egész gondolkodásmódunkat,
hanem még a napi életben hozott apró döntéseinket is.
 Ezért fontos, hogy a leendő házastársak egyetértsenek a világnézeti
kérdésekben és a mindennapi élet legfontosabb kérdéseiben, amilyenek többek
között a házasság „természete”, a gyermekáldás és a család, az anyagi javak
értékelése és kezelése, és még a közéleti kérdések is. Ha ezekben a kérdésekben
másként gondolkodnak, az szükségszerűen komoly veszekedésekhez vezet. A
legritkább esetben tudja a hívő fiatal megtéríteni nem hívő házastársát. Ilyenkor a
saját hitük is veszélybe kerül, előbb „csak közömbössé” lesznek, majd gyakorlatilag
hitetlenné, de ha mégis ragaszkodnak hitükhöz, akkor lelkileg magányossá
lesznek, és a házastársukon kívül sokszor még a gyermekeikkel való kapcsolatuk
is megromlik. Hasonló gondokat okozhat, amikor egy katolikus és egy nem
katolikus hívő keresztény köt házasságot. Nem tesz jót a család egységének, ha a
család tagjai más-más közösséghez tartoznak. Nem mindegy, hogy hová járnak
templomba, nem lenne jó, ha egymással hitbeli kérdésekről vitatkoznának.

A választást, főleg a végleges döntést nem szabad elhamarkodni.
Tudomásul kell vennünk, hogy a szerelem nemcsak másokat vakít el,
hanem minket is! Ezért jó, ha tanácsot kérünk, megbízható, keresztény
gondolkodású embertől. Szüleink biztos jót akarnak nekünk, ezért jó, ha
ők tudnak terveinkről, és egyetértenek vele. Ha valaki úgy gondolja, hogy
szülei nem értik meg, nekik más elképzeléseik vannak, akkor lelki
vezetőnket is megkérdezhetjük, akik bizonyára tudnak és fognak segíteni
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nektek. Nekik bőséges tapasztalatuk van a hozzá fordulókkal való
beszélgetésekből, és megbízhatunk benne, hogy titkunkat megőrzi.

Felebarátod házastársát ne kívánd!
Hallottátok (a régieknek szóló) parancsot: Házasságot ne törj! Én pedig azt mondom
nektek: Mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott
vele… Mindaz, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha nem törvényes felesége, okot ad neki
a házasságtörésre, aki pedig elbocsátott nőt vesz el, házasságot tör. (Mt 5,27-32) – Aki
elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha pedig a nő hagyja el
férjét, és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el. (Mk 10,11-12) – A szívből
származik minden rossz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés,
kapzsiság, rosszindulat, hamisság, kicsapongás, irigység, káromkodás, kevélység,
léhaság. Mindez a gonoszság belülről ered, teszi tisztátalanná az embert.” (Mk 7,1-23)
Isten 9. parancsa: Felebarátod házastársát ne kívánd!
(Légy szemérmes! – Légy hű házastársadhoz!)
Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit
szívünkben sem szabad megsérteni. Isten kilencedik parancsolata
„kívülről” is védi a családot, amikor megtiltja, hogy elcsábítsuk valakinek a
házastársát, hogy más családok békéjét megrontsuk, vagy azt teljesen
tönkre tegyük. Aki elcsábítja másnak a házastársát az nem nevezheti
magát becsületes embernek. Ahogy nem szabad tönkretennünk vagy
elvennünk mások tulajdonát, ugyanúgy ez még inkább vonatkozik
felebarátunk házastársára és családjára.
Isten kilencedik parancsolata ellen vétkezik,
aki gondolatban, magatartásával,
akár szavaival vagy cselekedeteivel
hűtlenségre, házasságtörésre
csábítja felebarátja házastársát.

A házastársi hűség külső veszélyeztetői
A mindennapi életben természetes dolog, hogy egy jól nevelt ember
mindenkivel szemben figyelmes, udvarias és segítőkész legyen, ezért
tudatosan fegyelmezzük magunkat. Rokonainkon kívül sok jó ismerősünk
lehet, akivel együtt dolgozunk, akik gyermekeinkkel foglalkoznak, akikkel
jó baráti kapcsolatban vagyunk, vagy akikkel egy közösségbe tartozunk.
Amikor pedig valaki az egész napi munka után hazamegy és egy kicsit
„elengedi magát”, akkor éppen azzal szemben lesz figyelmetlen, akit pedig
a legjobban szeret. Az utcán és a munkahelyeken mindenki szépen
felöltözködik, esetleg kicsinosítja magát, otthon pedig külsejével nem
törődve, házi ruhába öltözik, és végzi otthoni munkáját. Ostobaság lenne,
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ha valakinek ilyenkor jutna eszébe, hogy házastársát összehasonlítsa más
ismerőseivel.
 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 egymással, 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.
 Bármilyen jó kapcsolatban vagyunk azonban másokkal, mindig meg kell
tartanunk a „három lépés távolságot”, ami nem csupán fizikai távolságtartást jelent,
hanem szellemit is. A legjobb ismerőseinkkel sem folytathatunk bizalmas
beszélgetést, ne meséljük el egymásnak életünk legszebb élményeit, és főleg ne
beszéljünk belső, családi problémáinkról. Aki ilyen témával akar közeledni hozzánk,
azt udvariasan, de határozottan el kell utasítanunk, még akkor is, ha esetleg ezért
megsértődik. Olyannak kell lennie egész magatartásunknak, hogy senki se
próbáljon ilyen szándékkal közeledni hozzánk.
 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 boldog házasságban élők hűségét veszélyezteti nem ritkán más emberek irigysége, akik tudatos csábítással igyekeznek megrontani a boldog házasok boldogságát.

A szívből származik ugyanis minden rossz gondolat, paráznaság,
lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság,
rosszindulat, hamisság, kicsapongás, irigység.
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20. Dolgozz örömmel és becsületesen!
Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda vissza. Az Úr adta, az
Úr elvette, legyen áldott az Úr neve! (Jób 1,21)
Egy gazdag ember így okoskodott: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termést. Tudom
már, mit teszek: nagyobbakat építek, oda gyűjtöm minden vagyonomat, aztán
elégedetten mondom: Ember, van elég vagyonod, sok évre eltart. Nyugodjál meg végre,
egyél-igyál, élvezd az életet. De Isten így szól hozzá: Esztelen! Még az éjjel számon
kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt
magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék. (Lk 12,16-21)

Az anyagi és szellemi javak rendeltetése
A teremtő Isten elgondolása, hogy az ember dolgozzék. (Vö. Ter 1,262,1) Munkája által úrrá lesz a földön, céljai szolgálatába állítja az egész
világot, és közben kibontakoztatja képességeit. Ahhoz, hogy emberhez
méltó módon tudjunk élni, mindnyájunknak szüksége van megfelelő
anyagi háttérre, táplálékra, ruházatra és lakásra, illetve a munkájukat
segítő eszközökre. Mégis baj lenne azonban, ha a mindennapi életünkhöz
szükséges anyagi javak megszerzése válna életünk fő céljává.
A jóléti társadalom álma
Az emberiség ősrégi álma egy olyan jóléti gazdasági és társadalmi
rendszer, amelyben minden ember boldogulhat. A történelem, mint az élet
tanítómestere egyértelműen arról számol be, hogy ilyen jóléti állam soha
nem valósult még meg, egy-egy birodalom „jóléte” is csak addig virágzott,
amíg volt elég hadizsákmány, voltak kizsákmányolható népek és emberek.
 Erről a meg nem valósuló álomról írt már Petőfi Sándor a XIX. század költői c.
versében: „Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak
asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden
ház ablakán: Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán! És
addig? Addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell…” – Hasonló, soha
meg nem valósuló álma volt az ateista-marxista elképzelésnek, mely szerint a jövő
boldog társadalmában: „Mindenki képességei szerint dolgozik, és mindenki
szükségletei szerint részesül a megtermelt javakból.” – Ilyen jóléti álmot képzelnek
el a liberális gondolkodók, akik a szabad piaci gazdaság megvalósulásától remélik
a jóléti társadalom megvalósulását.

Földi életünkben megvalósíthatatlan elképzelés, azaz utópia
a minden ember boldogulását egyformán szolgáló
jóléti gazdasági és társadalmi rendszer megvalósítása.
A fenntartható gazdasági fejlődés, utópia
Egy véges világban, akármennyit is fog még fejlődni a tudomány és a
technika, nem valósulhat meg vég nélkül fenntartható gazdasági fejlődés.
Hiába könnyítették meg modern technika vívmányai számos ember életét,
az emberek többsége ma is szegénységben él.
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 Az orvostudomány fejlődése igen sok betegséget le tudott már győzni, de mégis
egyre újabbakkal találkozunk. A magát fejlettnek tartó világban egyre kevesebb
gyermek születik, alig van gyermekhalandóság, mégis fogy a népesség. Újabban
már megtapasztalhatjuk a betegek életben tartásának következményeit is, az egyre
több átöröklődő betegséget. Az un. fejlődő országokban, épp a hiányos orvosi
ellátás következtében, csak az egészséges és életképes gyerekek nőnek fel,
akiknek utódai így az utódai is egészségesek lesznek.
 A tudomány fejlődésének a határait valóban nem ismerjük, és minél többet
tudunk arról a világról, amelyben élünk, egyre újabb és újabb válaszra váró kérdés
merül fel. Már most látjuk, hogy a tudomány fejlődésének lehetőségei egyre inkább
függővé válnak gazdasági lehetőségeinktől, hiszen a feltalált eszközök bár egyre
korszerűbbek, mégis egyre drágábbak. Nincs az a gazdag ország, amely a
tudományos fejlődés minden igényét ki tudná elégíteni.

A véges anyagi világban nem valósulhat meg vég nélküli fejlődés.
Egyházunk tanítása a társadalmi és gazdasági kérdésekről
Valamikor az emberek életének jelentős részét kitöltötte a megélhetést
biztosító napi munka, még akkor is, ha közben jutott idejük a családjukkal
való foglalkozásra, közösségük életébe való bekapcsolódásra. Az emberi
munka megkönnyítése indította el azt a technikai, gazdasági és
természettudományos fejlődést, amely elvezetett a mai világ egyre
bonyolultabb gazdaság és társadalmi életéhez. Mára megkülönböztető
világnézeti kérdés lett, hogyan vélekedünk az ember és tevékenysége
céljáról, a gazdasági és társadalmi kérdésekről.
 Amikor Isten üzenetét leírták, a szent írok koruk társadalmi és gazdasági
világának fogalmaival fejezték ki magukat. A világban akkor is volt fejlődés, de egyegy ember élete nem volt olyan hosszú, hogy ezt a fejlődést észleljék, ezért a
legtöbben nem is tudták, hogy mennyit változott és fejlődött a világ, amióta Isten
azt megteremtette.
Isten üzenete a szeretet parancsával adta meg az emberek életének
alaptörvényeit, amelyet nekünk kell alkalmaznunk mindennapi életünkre. Az egyre
bonyolultabbá váló világban a legtöbb ember megfelelő ismeretek hiányában
képtelen helyesen dönteni az élet részletkérdéseiben, ezért kell odafigyelnünk a
hívő szakemberek véleményére. Társadalmi és gazdasági kérdésekről ókori
filozófusok és teológusok is megfogalmaztak különböző nézeteket, amelyek
változásai a társadalmi és gazdasági fejlődést is jól tükrözik.

Világnézeti kérdés, hogyan vélekedünk az emberről és
tevékenysége céljáról, a gazdasági és társadalmi kérdésekről.
Egyházunk lelkipásztori feladata, hogy eligazítást adjon híveinek
azokban a vitatott kérdésekben, amelyeket másként ítélnek az eltérő
világnézetű emberek, akik hisznek Istenben és az örök életben, és azok a
nem hívő emberek, akik még az Istentől a lelkiismeretünkbe írott erkölcsi
törvényeket sem fogadják el, és nem tartják megváltoztathatatlanoknak.
Ez késztette 1891-ben XIII. Leó pápát arra, hogy megfogalmazza és kiadja
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a „Rerum novarum” kezdetű körlevelét, hogyan kell a kinyilatkoztatás
fényében megítélni a világ mai dolgait. Számunkra elfogadhatatlan, hogy a
szeretet parancsa helyett a gazdasági érdek, a minél nagyobb nyereség
legyen életünk legfőbb irányítója.
 Az ő példáját követve azóta több ilyen jellegű pápai körlevél jelent meg, és
egyházunk felelős vezetői ismételten kiadnak ilyen jellegű tájékoztatásokat
híveiknek. A pápai körleveleken kívül a II. Vatikáni Zsinat is állást foglalt ilyen
kérdésekben, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is adott ki különböző
társadalmi és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos útmutatásokat.
Egyházunk tanítása szerint a munkaadók kötelessége a munkás és családja
megélhetéséhez tisztességes bért, emberséges munkakörülményeket és szociális
ellátást biztosítani, az állam feladata, hogy lehetőségei szerint mindenki számára
biztosítsa a megélhetéshez szükséges munkát. Egyházunk tanítása elutasítja mind
a modern időkben a „kommunizmushoz” vagy „szocializmushoz” társult totalitárius
és ateista ideológiákat, mind a „kapitalizmus” szabadelvű individualizmusát, amely
a piac törvényének elsődlegességét hirdeti az emberi munkával szemben.

Sem hitünk, sem mindennapi életünk szempontjából nem mindegy,
hogyan foglalunk állást társadalmi és gazdasági kérdésekben.

Az anyagi és szellemi javak megszerzése és birtoklása
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) – Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal,
éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy egyiketeknek se legyünk terhére… Amikor
ugyanis nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék.
Hallottuk ugyanis, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem
haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek meghagyjuk és buzdítjuk őket az Úr
Jézus Krisztusban, hogy nyugodt munkával keressék kenyerüket. (2Tessz 3,8-12)
Dolgozz becsületesen!
Az emberi munka egyik célja a mindennapi életünkhöz szükséges
anyagi javak megszerzése és biztosítása, további célja pedig az, hogy
biztosítsa az emberek művelődését, kulturális és egyéb társadalmi
igényeit.
Isten akarata, hogy az ember munkája által legyen úrrá a földön,
állítsa szolgálatába a világot, és bontakoztassa ki képességeit.
A kultúra az emberiség történelmi fejlődése során létrehozott anyagi
(termelési, technikai) és szellemi (vallási, erkölcsi, társadalmi [népi, nemzeti,
állami, közösségi], jogi, művészi, irodalmi, tudományos: filozófia-, humán- és
természet-tudományi) alkotások összessége és a hozzá való viszonyunk.

A fizikai, termelői munkával anyagi javakat hozunk létre, a szellemi
javakat pedig szellemi munkával, értelmi képességeink felhasználásával.
A kétfajta tevékenység soha nem volt egymástól teljesen elválasztható, a
mai világban pedig egyre jobban egymásra van utalva. A termelői
munkához szükséges eszközök fejlesztéséhez szellemi munkára van
szükség, a szellemi munkák végzéséhez pedig különböző technikai
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eszközökre, amelyek néha egyben komoly fizikai tevékenységet és erőt
igényelnek.
Egyre bonyolultabbá váló mai világunkban mind a fizikai munkára,
mind a szellemi munkára fel kell készíteni a felnövő fiatalokat. Ez a tanulás
egyrészt megkívánja a szükséges értelmi és gyakorlati ismeretek
átadását, hogy emberi, testi és szellemi képességünket, problémamegoldó
képességüket kiműveljük és fejlesszük.
Az eredményes, jól végzett munka nemcsak megélhetésünket
szolgálja, hanem örömet is ad. Tapasztaljuk azonban azt is, hogy a munka
nemcsak természetes fáradsággal jár, hanem sokszor szenvedést és
kínzó gyötrelmet jelent, nehezünkre esik.
 Valamikor az emberek életének jelentős részét kitöltötte a megélhetést biztosító
gyűjtögető életmód, a vadászat és a halászat, majd a földművelés és az
állattenyésztés. Egy ideig az emberek saját maguk készítették el a mindennapi
megélhetésükhöz szükséges eszközöket is. A fejlődés során fokozatosan váltak
szét a különböző foglalkozások, és ma már munkának nevezünk minden, a
megélhetésünkhöz szükséges és azt kiszolgáló tevékenységet. Így különültek el a
munka világában a fizikai, a mezőgazdaság és ipari termelő munka mellett a
kereskedelem és a szellemi munka, illetve a társadalom és az emberek életét
kiszolgáló különböző szolgáltatások. A szolgáltatások között is elkülönülnek az un.
közszolgáltatások, a különböző közművek működtetése, a közlekedés, a személyés árú- szállítás, a hírközlés fenntartása, továbbá az emberek szabadidejét kitöltő
kulturális- és sportlétesítmények, illetve a szórakozó helyek üzemeltetése.
 Bármennyire is fejlődött azonban a tudomány és a technika, a gépek kezelése
mellett mind a mai napig szükség van a fizikai munkára, nemcsak a termelői
munkában, hanem a különböző szolgáltatások ellátásában is. Ebben a differenciált
világban megváltozott az emberek pihenési igénye, másfajta pihenésre van
szüksége egy fizikai munkásnak és egy szellemi munkásnak, és mindenkinek jogos
igénye, hogy pihenő idejének megfelelő részét családjára, családi és baráti
kapcsolatainak az ápolására használhassa fel.

Az Úr Jézus tanítása nem fordítja el az embert a világ építésétől. Nem
engedi, hogy közömbösek legyünk embertársaink sorsa iránt, épp
ellenkezőleg, kötelességünkké teszi, hogy ezen munkálkodjunk. Tehát
nem elégedhetünk meg egyéni ügyeink intézésével, hanem tehetségünk
és képességeink szerint ki kell vennünk részünket a közösségi feladatok
végzéséből. A munkanélküli, aki önhibáján kívül nem tud dolgozni, nem
vétkezik, és igényt tarthat a társadalom szolidaritására.
 Vajon milyen tanúja lehet Jézusnak az, aki önző, aki a pénzért él, aki mindent
pénzért tesz, akiben nincs szeretet? Hogyan juthat be a szeretet országába az, aki
nem gyakorolta a szeretetet? (Vö. Lk 16,19 - 31) Jézus tanítása szerint az ítéletkor
nem azt fogja számon kérni tőlünk, hogy mennyit szereztünk, hanem azt, hogy
mennyit adtunk, mennyi jót tettünk. (Vö. Mt 25,31-46)

Minden ember köteles a legjobb képességei szerint dolgozni,
mert a teremtő Istentől erre meghívást kapott.
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Az anyagi és szellemi javak megszerzése
A kenyérkereső fizikai és szellemi munka, embertársaink különböző
igényeit kielégítő szolgáltatások végzése nem megalázó feladatok, hanem
emberi életünk fenntartásának tisztességes eszközei. Az anyagi és
szellemi javak önmagukban is értékesek, de értéküket sokszor az
határozza meg, hogy mennyire van szükségük rájuk, és hogy azokat
mennyi munkával tudjuk a magunk és hozzátartozóink számára
biztosítani.
Az anyagi és szellemi javakat jogosan szerezzük meg, ha azokért
megdolgoztunk, és munkánkért kapott pénzünkből megvesszük.
Különböző javakat ajándékba is kaphatunk, de ezeket csak akkor szabad
elfogadnunk, ha jogos tulajdonosuktól szeretetből kapjuk, akik azt minden
megvesztegetési szándék nélkül adják.
Szellemi és anyagi javak birtokába csak becsületes munkával,
jogos ajándékozással, vagy tisztességes nyereménnyel juthatunk.
 A szellemi javak nagy részét, az általános műveltséget, a kultúra alkotásait
örökségként kapjuk az előző generációktól. A mai alkotások egy részéhez a
hírközlő eszközök és az Internet segítségével ingyen hozzájuthatunk, de vannak
olyan alkotások, amelyekért sokszor komoly árat kell fizetnünk. Ezeket általában a
szerzői jogok és a szabadalmak védik meg az illetéktelen felhasználástól.
 A hagyományos „borravaló” adása egy-egy alkalmazottnak, eredetileg valóban
utólag adott hálapénz, amit a figyelmes kiszolgálásért adunk, és ez még nem
megvesztegetés. A mai világban a hálapénz sokszor már tényleges korrupció, ha
előre adjuk, hogy ezzel valamilyen jogtalan előnyhöz akarunk jutni.

Az un. árrés a tisztességes kereskedők jogos jövedelmét és
rezsiköltségét biztosítják. Üzletkötéseik tisztességének feltétele, hogy
zsarolással ne akarjanak olcsón áruhoz jutni, és ne legyenek árdrágítók
visszaélve helyzeti előnyükkel, a gyors meggazdagodás érdekében.
 Ma már nincs „senki földje”, ahol megtarthatta az ember mindazt, amit talált.
Ezért az elvesztett talált tárgyakat vissza kell adni jogos tulajdonosának, a
szemétben vagy hulladékban tárgyakat viszont szabadon fel lehet használni. A
vagyonkezelők felelőssége, hogy a feleslegessé vált, de még használható
tárgyakat lehetőleg hasznosítsák. A talált tárgyakkal, régészeti leletekkel vagy
természeti kincsekkel kapcsolatban be kell tartanunk az egyes országok különböző
rendelkezéseit.
 A mai jóléti világban sokan inkább eldobják a meghibásodott eszközöket a
helyett, hogy megjavítanák. Ennek sokszor az az oka, hogy a javítási költség
nagyobb, mint amennyit a javítandó eszköz megér. Ezeket a tárgyakat érdemes
differenciáltan összegyűjteni, hogy a hulladék egy részét újra hasznosíthassák.
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Az anyagi és szellemi javak birtoklása
A mai világban minden tulajdon valakinek a tulajdona. Az egyes
emberek magántulajdona az általa birtokolt anyagi javak összessége.
Ennek a magántulajdonnak egy része az un. személyes tulajdon, azok a
személyéhez kötődő tárgyak és használati eszközök, amelyeket egyedül ő
használ mindennapi életében. Van továbbá köztulajdon, amelynek
birtokosa lehet egy-egy kisebb vagy nagyobb közösség, illetve maga az
állam is. A különböző társulások és részvénytársaságok pedig olyan
tulajdoni formák, amelyeknek egyszerre több birtokosuk is van, akik
megfelelően szabályozott módon jogosultak rendelkezni tulajdonukkal,
illetve tulajdon részükkel. A közhatalom joga és kötelezettsége, hogy a
közösség érdekében megfelelő törvényekkel szabályozza a tulajdonjogot,
annak gyakorlását és védelmét.
Isten üzenete szerint minden tulajdon legfőbb tulajdonosa Isten, mi
csak a ránk bízott javak felelős kezelői és felhasználó vagyunk, akiknek az
ítélet napján el kell számolnunk a ránk bízott javakkal. (Vö. Mt 25,14-30.
és Mt 25,31-46. illetve Lk 19,11-26)
A világ teremtő Urának elgondolása szerint minden tulajdonnak az
egyének életének célját a közösségek javát kell szolgálnia.
 A mai szabadelvű, önző szemlélet sugallja azt a felfogást, hogy „A saját
tulajdonommal azt csinálok, amit akarok.” Bizonyos határok között természetesen
mindenki eldöntheti, mire fordítja pénzét, mire használja fel anyagi lehetőségeit, de
senkinek sem szabad megfeledkeznie arról, az Isten előtti felelősségéről, hogy a
rábízottakról, meglévő és jövendő családjáról gondoskodnia kell. A felelőtlen
költekezéssel és pazarlással kárt okozunk nemcsak saját magunknak, hanem
családunknak és közösségünknek, amelyben élünk, és kárt okozunk azoknak a
rászoruló embereknek, akikről gondoskodnunk, illetve segítenünk kellene.
 Mindenképpen vétkezik Isten akarata ellen, aki a különböző mulatóhelyeken
felelőtlenül elszórakozza a pénzét, azt elkártyázza vagy szerencsejátékra fordítja.
Mindenki megfontolhatja és kiszámolhatja, hogy milyen veszélyeket rejt, és mibe
kerül a rendszeres dohányzás és italozás. Lehet, hogy egy-egy esetben valaki nem
költ sokat, de „a sok kicsi sokra megy” vonatkozik ezekre az apró kiadásokra is.
 Minden államnak jelentős bevétele van a különböző legális szerencsejátékokból
és pénznyerő automatákból. Lehet, hogy valakinek egyszer-egyszer szerencséje
van, de akik nagy tételben játszanak, azok mindenképpen veszteni fognak,
különben nem lenne érdemes azokat üzemeltetni, és utánuk adót fizetni. Ez
különösképp vonatkozik a jól beprogramozott un. pénznyerő automatákra.
Természetesen lehet alkalmilag pl. heti egy-két szelvénnyel játszva szerencsét
próbálni annak tudatában, hogy eljátszunk a meggazdagodás gondolatával, de
fontos, hogy az ember ne váljon szerencsejáték-függővé.

Anyagi és szellemi javainkat Isten akarata szerint a jóra kell
felhasználnunk, megosztva azokat rászoruló embertársainkkal.
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Az önként vállalt szegénység

„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen
engem.. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét,
megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt
szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?” (Mt 16,24-26) – „Valami még
hiányzik neked: menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed
lesz a mennyben. Aztán jöjj, és a keresztet magadra véve kövess engem! … Akkor Péter
vette át a szót: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged.” Jézus így
válaszolt: „Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit,
anyját, atyját, gyermekeit, vagy földjét értem és az evangéliumért, hogy százannyit ne
kapna: már most ezen a világon – bár üldözések közt – otthont, testvért, nővért,
anyát, gyermeket és földet, a másvilágon pedig az örök életet.” (Mk 10,21-30)
Jézus boldognak nevezte a szegényeket. (Vö. Mt 5,3) Nem azért,
mintha maga a szegénység tenne boldoggá, hanem mert a Jézust követő
új élet, az önzetlen szeretet tesz boldoggá, az anyagi érdekektől való
függetlenség, aki megtanulta, hogy beérje azzal, amije van, elfogadja
Istentől kapott életkörülményeit.
Nem a szegénység tesz boldoggá, hanem
az Úr Jézustól tanult szeretet, az anyagi érdekektől való függetlenség
 Jó tudni azonban, hogy a szegénység önmagában senkit nem tesz boldoggá, a
szegény emberekben hamis propagandával könnyen fel lehet ébreszteni a
gazdagság utáni vágyat, és könnyen iriggyé lehet tenni őket. Az irigy emberek
mindig elégedetlenek és boldogtalanok, mert számukra elérhetetlen vágyakat és
igényeket támasztanak bennük. Az anyagi javak birtoklásával szembeni
igénytelenség megszabadítja az embert a rendetlen vágyaktól, az önző érdekekért
vívott versengéstől, függetlenné tesz, és felszabadít az önzetlen szeretetre és a
szellemi javak keresésére és művelésére. Az igénytelenség nem jelent
nemtörődömséget önmagunkkal és embertársainkkal szemben, hanem az élet
dolgainak helyes értékelésére, az emberi érdekek helyes rangsorolására késztet.
Az
évszázadok
hosszú
sora
mindig
„megteremette” azokat a férfiakat és nőket, akik a
mennyek országáért lemondtak a földi élet javairól. Ők
azok a szerzetesek, akik hármas fogadalmukkal,
köztük a szegénység fogadalmával kötelezték el
magukat Isten különleges szolgálatára. Ezek a
szerzetes közösségek sorsközösséget vállalnak a
világ kényszerű szegényeivel. Tagja nem gyűjtenek
vagyont, mert a Kincs már az övék. Maguknak csak
annyit tartanak meg, amennyi szolgálatukhoz
szükséges. Ez nemcsak vagyonközösséget jelent,
hanem minden más, szellemi és lelki értékmegosztást
is.
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Jézust követve nem kell mindenkinek szerzetesi szegénységet
fogadnia, hiszen szükség van emberhez méltó körülmények között élő
olyan keresztény családokra, akiknek életét nem a vagyonszerzés, hanem
az önzetlen szeretet irányítja, amint Szent Pál apostol írta:

Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Minden körülmény közt, mindenhez
hozzászoktam: jóllakáshoz és éhezéshez, bővelkedéshez és nélkülözéshez. Mindent
elviselek abban, aki nekem erőt ad. (Fil 4,12-13)
 Ez az a fajta gondolkodás és magatartás az alapja, hogy örömmel adjuk nemes
és jó célra azt, amink van. Régi tapasztalat, hogy a szegények szívesebben
segítenek és adakoznak a jó célra, mint a gazdagok. A gazdag sokszor észre sem
veszi a rászoruló embert. (Vö. Lk 16,1-13. – Lk 16,19-31. – 1Tim 6,7-10.)

Az örök élet olyan érték, amiért mindent oda kell adnunk!
A szolidaritás
Mindig voltak és lesznek szegények, akik életkörülményeik, saját
betegségük vagy kellő ismeretek hiányában, – és sajnos egyre többször –
saját bűnös életük miatt nem tudnak magukról és családjukról
gondoskodni, nem tudnak nekik emberhez méltó életet biztosítani.
A szolidaritás önkéntes erőfeszítés az anyagi és szellemi javak
méltányos elosztására, a rászorulók segítésére.
Szükséget szenvedő embertársaink megsegítésére a szolidaritás és a
szeretet kötelez minket. De kötelezi az igazságosság az olyan embereket,
csoportokat és országokat, amelyek jólétüket mások kihasználásával
alapozták meg. Amikor a rászorulóknak valami szükséges dolgot adunk,
akkor valójában nem a sajátunkból adakozunk, hanem azt adjuk oda
nekik, amit Isten ránk bízott, hogy az ő akarata szerint használjuk fel.
 Azért is kell igénytelenül élnünk, hogy kifejezzük közösségünket
(szolidaritásunkat) a világ szegényeivel. Nem ítélhetünk el társadalmi
igazságtalanságot úgy, hogy közben annak magunk is a haszonélvezői vagyunk.
Nem állhatunk csupán elvileg a szegények oldalára, felfogásunkat egész
életünknek igazolnia kell.
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21. Az anyagi és szellemi javak védelme
Ne lopj… Ne kívánd el embertársad házát, földjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét,
szamarát, egyáltalán ne kívánj el semmit sem, ami embertársadé! (MTörv 5,19-21. –
Vö. Kiv 20,15-17)

Isten parancsai védik az ember anyagi és szellemi javait, a személyes,
a magán és a köztulajdont, vagyis a megélhetésünkhöz szükséges
eszközöket és mindazon tárgyakat, melyekre az embernek, mint
biológiailag kiszolgáltatott lénynek szüksége van.
Isten 7. parancsa: Ne lopj!
Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat
becsületes munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen
használjuk fel.
Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki nem dolgozik
becsületesen, aki megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, illetve aki
nem gondoskodik a rábízottakról. Megkárosítja a köztulajdont és
felebarátját, aki titokban elveszi a másét (lopás), aki erőszakkal veszi el a
másét (rablás), aki más javait tönkre teszi (rongálás), aki becsapja
felebarátját (csalás, sikkasztás), aki embertársa segítőkészségével és
jóhiszeműségével visszaél (szélhámosság), aki kihasználja amúgy is
bajban lévő embertársát (zsarolás).
 Megkárosítja felebarátját és a közösséget az is, aki bármi módon kárt okoz,
akkor is, ha azt tételes törvény nem tiltja. Az ígéreteket meg kell tartani, és a
szerződéseket szigorúan be kell tartani. A becsületes ember megtartja adott szavát
akkor is, ha azt nem foglalták írásba. A viták elkerülése és a jogvédelem
érdekében érdemes – még rokonok és ismerősök közötti is – a szerződéseket
írásba foglalni, amint ezt törvények is szabályozzák. Természetesen nem szabad
jogtalan vagy erkölcstelen tartalmú illetve célú szerződéseket kötni. A jogi kiskapuk
felhasználásával el lehet ugyan kerülni a bírósági felelősségre vonást és büntetést,
de ezek nem adnak lelkiismereti felmentést erkölcsi felelősségünk alól.
 Vétkezik, aki másokat kizsákmányol, nem fizeti meg az elvégzett munka jogos
bérét, hogy mások munkájából minél több haszna legyen. A munkaadók legfőbb
kötelességei közé tartozik, hogy munkásaikat ne tekintsék rabszolgának; tisztelniük
kell személyi méltóságukat, hogy számukra emberhez méltó munkakörülményeket
biztosítsanak. Kötelességük, hogy mindenkinek megadják a járandóságát, amellyel
családjuk megélhetését biztosítani tudják, és megfizessék a munkabérhez
kapcsolódó különböző egészség- és nyugdíjbiztosítási és egyéb járulékokat
 Vétkeznek azok is, akik saját magukat hajszolják látástól vakulásig tartó
munkára, még vasárnap sem pihennek, hogy minél többet szerezzenek.
 Vétkezik az, aki nem fizeti meg az adót, aki kijátssza az adótörvényeket és
elcsalja a jövedelmét, aki nem járul hozzá képességeiknek megfelelően az állami
és közfeladatok ellátásához és teljesítéséhez. Természetesen minden adónak
igazságosnak és méltányosnak kell lennie, de erről nem az egyes emberek
döntenek, hanem egy-egy ország törvényhozása.

Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat
becsületes úton szerezzük meg, és helyesen használjuk fel.
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„Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!” (MTörv 25,2)
Mindig természetesnek tartották, hogy a szüretelők fogyasszanak a
termésből, de csak annyit, amennyit ott helyben elfogyasztanak. Ezt az
elvet az élet más területeire is ki lehet terjeszteni. Egy kisüzem vagy üzlet
tulajdonosai mindig hozzájárulhattak ahhoz, hogy alkalmazottaik valamit a
saját céljaikra is felhasználjanak anélkül, hogy ebből maguknak hasznot
hajtó, külön üzletet csinálnának. Azt sem vették rossz néven, ha valaki az
ételmaradékból valamit elfogyasztott.
 Ezt a helyzetet a kommunista-marxista diktatúra jelentősen megváltoztatta.
Minden tulajdont államosítottak, senki sem rendelkezhetett azzal szabadon, amivel
dolgozott, ezért lopásnak minősítették bármely tárgy elvételét, bármilyen kicsi is
volt az értéke, vagy éppen kidobták a hulladékba. Ez a mai világban is gondot
okoz, mert ha valamiből valóban csak egy-két darabra lenne szükségünk, nem
anyagi haszonszerzés céljából, akkor ésszerűtlen lenne, ha annak többszörösét
kellene feleslegesen megvennünk, előre csomagolt mennyiségben.
 Amikor a kommunista-marxista diktatúra a földművesektől, a kisiparosoktól és
kiskereskedőktől minden ellenszolgáltatás nélkül elvették termelő eszközeiket és
terményeiket, akkor senki nem tartotta bűnnek, ha valaki titokban kárpótolta
magát, és titokban visszavett valamit, amit tőle erőszakkal elvettek. Ezt a
szemléletet erősítette az a nyomor, amikor az embereket az egyik napról a másikra
kifosztották mindenükből. Ezzel kezdődött, hogy mindenki azt vitt haza a
munkahelyéről, amihez hozzáfért. Ebben az időben mondták a lopásra azt, hogy:
„Átvettem szocialista megőrzésre.” Ezt a szemléletet erősítette az a tény, hogy
annyi minden volt hiánycikk, amit boltokban nem lehetett megvenni, amihez csak
„szocialista összeköttetéssel” lehetett hozzájutni.
 Tovább rontotta a helyzetet a hatalmon lévők kétszínűsége. Mindenki tudta,
hogy mindenki lop, de addig nem szóltak semmit, amíg valaki nem kritizálta a
rendszert. Ha valaki mégis meg mert szólalni, belőle lett a tolvaj és a szabotőr, akit
le lehet tartóztatni és példásan meg kell büntetni.
 A marxista szemlélet a köztulajdon megbecsülését is aláásta, amikor azt
tanította, hogy „Minden a dolgozó népé!” Ha így van, akkor minden a mienk, azt
csinálunk vele, amit akarunk. Ebből az időből származott az a mondás: „Minden a
miénk, ami tied, az is az enyém, de ami az enyém, ahhoz neked semmi közöd!”
Természetesen megbüntették azt, akit rongáláson értek, de a köztulajdon
megvédése senkit nem érdekelt. Nem is volt ebből nagyobb baj, ameddig az
emberekben élt a tekintély tisztelet, a keresztény becsület és tisztesség. Az ateista
nevelés azonban sok emberben elnémította a lelkiismeret szavát, és ennek lett a
következménye, hogy ma szinte mindent el lehet lopni, ami nincs lebetonozva.
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A szellemi tulajdon védelme
A mai világban a szellemi tulajdonnak is van anyagi értéke, akkor is,
ha ezek mindenki számára hozzáférhetők, azaz köztulajdonban vannak,
és akkor is, ha létrehozóik érdekeit törvényekkel védik. Az ilyen védett
javak illetéktelen felhasználása, a szellemi tulajdon eltulajdonítása szintén
lopás.
A szellemi javak jelentős részének jogos tulajdonosa, felhasználója,
szellemi és anyagi értéke is van.
Mindenféle idegen szellemi tulajdon átvételéhez a jogos tulajdonos szabad
hozzájárulására, és méltányos díj kifizetésére van szükség, illetve a haszonból
részesülnie kell az eredeti tulajdonosnak. Aki az így megszerzett szellemi javakat
üzletszerűen terjeszti vagy pénzért árulja, az köteles az okozott kárt megtéríteni.
 Vannak szerzők, akik folyóiratokban és újságokban közzé teszik alkotásaikat és
eredményeiket, és a közérdeket szolgálva eleve lemondanak szerzői jogdíjaikról.
Ezeket természetesen bárki felhasználhatja, de illik ilyenkor a forrást megjelölni.
Sokan nem gondolják végig, hogy az Internetre meggondolatlanul felöltött
tartalmakat általában ilyen szabadon hozzáférhető tartalmaknak tekintik.
 A tudományos kutatások és technikai fejlesztések egyre drágább eszközöket és
kísérleteket igényelnek, ezért jogos, hogy ezeket titokban tartsák, hogy a kutatók
megvédjék eredményeiket az ipari és tudományos kémkedéstől.

Isten 10. parancsa: Mások tulajdonát ne kívánd!
Isten tizedik parancsolata arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük
mások anyagi és szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek.
Ezen parancs ellen az vétkezik, aki ellehetetleníti embertársa
megélhetését és életét. Vétkezik továbbá mindaz, aki mások javai iránti
irigységet táplál önmagában vagy felkelt másokban.
Az anyagi javak rendetlen vágya
iriggyé és elégedetlenné teszi az embereket.

A gazdagság veszélyei
Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek, és
lopnak. Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem emészt, tolvajok
nem törnek be, és nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is. (Mt 6,19-21) – Fiaim,
bizony nehéz a vagyonban bízóknak bejutni Isten országába. Könnyebb a tevének
átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak az Isten országába jutni” (Mk 10,24-25)
Nemcsak a gazdagság veszélyes, hanem a gazdagság utáni vágy is,
ezért fontos az anyagi javak birtoklásától való függetlenség. Az
anyagiakban igénytelen emberek életükkel tesznek tanúságot a
gazdagoknak, hogyan lehet a Gondviselésre hagyatkozva szegényen is
boldognak lenni, hogyan lehet a vagyont is krisztusi módon használni. A
gazdag ember csak akkor üdvözülhet, ha le tud mondani a földi
gazdagságról (Vö. Lk 18,8-27.) és javait örökké tartó kincsekre váltja át.
(Vö. Lk 12,31-34.).
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Akiből ez a fajta igénytelenség hiányzik, akkor ha gazdag, akkor önző,
keményszívű és harácsoló lesz; ha pedig szegény, akkor irigy és gyűlölködő. Az
ilyen emberek elégedetlenek és soha nem boldogok. Azt is megfigyelhetjük, hogy
minél többje van valakinek, annál jobban ragaszkodik dolgaihoz és még többet
kíván. A kapzsiság bűnözővé teheti az embert, aki ugyanis mindent pénzért tesz,
előbb-utóbb a pénzért mindent megtesz. „Ám sem tolvaj, sem kapzsi, sem rabló
nem részesül Isten országában.” (1Kor 6,9-10.)
 Mindennapi életünkben valójában az válik a legfontosabbá számunkra, amire a
legtöbbet gondolunk, amire a legtöbb időnket és erőnket fordítjuk. A mindennapi
tapasztalat igazolja Jézus szavait, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. (Vö. Lk
16,13) Megosztott szívvel sem Istent, sem embert nem lehet szeretni, akinek a
számára az anyagi javak fontosabbak, mint Isten és embertársainak a szeretete,
az elhanyagolja lelke üdvösségét, és megfeledkezve az örökkévalókról, anyagiassá
válik. Erről szól Jézus példabeszéde a magvetőről. (Vö. Mt 13,22)

Akkor odaszólt hozzá valaki a nép közül: „Mester, szólj testvéremnek, ossza meg velem
az örökséget.” De ő elutasította: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá
köztetek? Vigyázzatok, fordult a többiekhez, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert
nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12,13-15)
Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete és
boldogsága!
A teremtett világ védelme
A világ teremtő Ura nekünk adta a világot, hogy azt benépesítsük, ránk bízta
a világot, hogy azt megismerjük, gondozzuk, szépítsük és építsük. Az emberek
táplálékául szolgál a növény és állatvilág, felhasználhatjuk a természet
erőforrásait. Bár Isten nekünk adta ezt a világot, azonban mégsem tehetünk meg
bármit, mert felelősek vagyunk a ránk bízott világért, és a világban egymásért. A
rendelkezésünkre álló javakat igazságosan és méltányosan kell elosztanunk, hogy
mindenki hozzá juthasson ahhoz, amire szüksége van. Felelősek vagyunk a
természet, a környezet, a növény- és állatvilág megóvásáért és megőrzéséért,
hogy azt ne szennyezzük be, ne károsítsuk meg, és ne zsákmányoljuk ki,
tönkretérve utódaink megélhetését, normális életlehetőségeit.
A teremtett világ megőrzése és az emberek életszükségleteinek biztosítása
nem is jelentett különösebb gondot mindaddig, amíg kevés ember élt még a
földön. Mára azonban benépesítettük a világot, és egyre több gondot jelent a világ
lakosságának megfelelő élelmiszerrel való ellátása, a szükséges mennyiségű
ivóvíz, nyersanyag és energia biztosítása, továbbá a környezetszennyezés, és az
a pazarlás, amire a piacgazdaság készteti az embereket.

Teremtő Urunk ránk bízta a világot, hogy mint annak gondnokai, azt
az ő szándékai szerint használjuk, óvjuk, építsük és szépítsük.
 Ellenkezik az emberi méltósággal az állatok haszontalan kínzása, és válogatás
nélküli irtása. Ugyanígy méltatlan az emberhez, ha kedvenc állataira úgy tekint,
mintha azok az emberhez hasonló személyiségek lennének.
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22. Élet az igazságban
Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. (Kiv 20,16. – Vö. MTörv 5,20) – Ne légy
igazságtalan az ítélkezésben. Ne kedvezz a gyengének, és ne engedd, hogy a hatalmas
elszédítsen: igazság szerint ítélkezz embertársad fölött. Ne rágalmazd tieidet. (Lev
19,15-16) – Hallgassátok meg testvéreiteket és igazságosan ítéljetek valamely ember és
testvére, vagy egy idegen között! Ítéletkor ne nézzétek a személyt, a kicsiket éppúgy
hallgassátok meg, mint a nagyokat! Ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Isten ügye!
(MTörv 1,16-17) – A jogot nem szabad csűrnöd-csavarnod, s nem szabad sem a
személyre tekintettel lenned, sem vesztegetésül ajándékot elfogadnod, mert az ajándék
megfosztja a bölcsek szemét a látástól és kiforgatja az igazak szavait értelmükből!
Egyes-egyedül az igazságra törekedj, (MTörv 16,18-20) – Egy tanú ne lépjen föl senki
ellen, bármi bűne vagy vétsége van is! Akármilyen bűnről van szó, csak két vagy három
tanú vallomása alapján szabad ítélni! (MTörv 19.15)
Isten már az ószövetségi törvényekkel is népe belső békéjét, az
emberek életét, családját, vagyonát és becsületét védte, hogy senkit se
ítéljenek el alaptalanul. Ezért tiltja Isten 8. parancsa a hamis tanúskodást,
amely a Szentírás szavaival megfogalmazva így szól:
Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!
A Katolikus Egyház Katekizmusában is ez a megfogalmazás szerepel: „Ne
szólj hamis tanúságot felebarátod ellen!” Az ember becsületének védelmének
egyik alapja, hogy megbízhassunk embertársainkban, szavaikban és
magatartásukban. Ezért a Magyar Katolikus Katekizmus így fogalmaz:

Isten 8. parancsa: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
 Egymáshoz kapcsolódó fogalmak:
igazmondás. Az emberi igazságosság
ami őt megilleti. Igazságos ember az,
Igaz embernek azt nevezzük, akinek
vezérli.

igaz, igazság, igazságos,
azt kívánja, hogy mindenki
aki ennek megfelelően ítél
az életét az igazságosság

igazságosság,
megkapja azt,
és cselekszik.
és a szeretet

Az igazságosság mindenféle emberi közösség létalapja. Ahol
igazságosság van, ott tiszteletben tartják az emberek jogait, személyi
méltóságát és egyenjogúságát, illetve az emberek becsülettel teljesítik
kötelességeiket mind a közösséggel, mind embertársaikkal szemben.
 Az igazság egy állítás jellemezője, amikor valamiről kijelentünk valamit. Ez az
állítás lehet igaz állítás, amikor állításunk megfelel a valóságnak. Egy állítás
azonban lehet hamis, és akkor már nem igazság, hanem hazugság. Ehhez
kapcsolódik az igazmondás, ami azt jelenti, hogy szavunk (magatartásunk)
összhangban van a belső meggyőződésünkkel és a külső tényekkel. Ez az
igazmondás mindennapi életünk, emberi kapcsolataink alapfeltétele. Ellentéte a
hazugság. Amikor valaki hazudik, akkor nem azt mondja, ami a belső
meggyőződése. Vétlen hazugság a tévedés, amikor valaki olyasmit állít, ami nem
felel meg a külső tényeknek, de ő ezt nem tudja.
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Légy őszinte!
Őszintének lenni azt jelenti, hogy az ember becsületesen cselekszik
és egyenesen beszél. Az őszinte ember óvakodik a megtévesztéstől és a
képmutatástól. A „Ne hazudj!” parancsa nem azt jelenti, hogy az igazság
„valamiféle jog alanya”, amit ki kell mondani, hanem a mi kötelességünk,
hogy szavainkat az igazság és a szeretet vezérelje, hogy megbízhatók
legyünk, és megbízhassunk egymás szavában. Bizalom nélkül
elképzelhetetlen lenne az ember élete. A becsületes ember igazat mond,
de nem árulja el az igazságot, ha valaki vissza akar élni vele, és
természetes, hogy a ránk bízott titkot meg kell őrizni.
Hazugsággal az vétkezik, aki nem mond igazat azért, hogy
félrevezesse felebarátját, akinek pedig joga van az igazság
megismeréséhez. A hazugság aláássa minden emberi közösség alapját, a
bizalmat, ezért aki nem őszinte, az vét az igazságosság és a szeretet
ellen.
 Ha valaki rám bízza a pénzét, az ő engedélye nélkül nem adhatok belőle
senkinek. Ha valaki ilyen esetben pénzt kér tőlem, akkor mondhatom, hogy nincs
pénzem, mert ami nálam van, az nem az enyém. Hasonlóképp vagyunk a ránk
bízott titokkal, ami olyan ismeret, olyan információ, ami nem a mienk, amivel nem
rendelkezünk. Ezért ha valaki rákérdez, azt válaszolhatjuk, hogy nincs ismeretem
róla, azaz nem tudok róla. Hasonlóképp kell eljárnunk, ha valamit „csak fél füllel”
hallottunk. Ha valamit nem velünk, nem a mi jelenlétünkben beszéltek meg, akkor
arról valójában nem tudunk, nem mondhatunk biztosat. Ezért nem is beszélhetünk
róla, hiszen lehetséges, hogy a beszélgetés eredménye később pont az ellenkezője
lett annak, amit mi meghallottunk. Ha mégis beszélünk róla, akkor lehetséges,
hogy tudomásunk szerint „igazat mondtunk” mégis megtévesztettük
embertársunkat.

Őszinte az az ember, akinek a szavaiban meg lehet bízni.
 A szabadelvű „dogma” szerint: „A hír szent, a vélemény szabad!” Ez azonban
csak akkor igaz, ha együtt jár a hírközlés az erkölcsi felelősséggel, amely arra
kötelez, hogy tiszteletben tartsuk az emberek személyi méltóságát.
 Egy másik szabadelvű „dogma” szerint: „Az embereknek joguk van az
információkhoz!” Valóban vannak olyan közéleti információk, amelyeket
mindenkinek joga van megismerni. A liberális szemlélet, amikor az
információszerzés korlátlan jogáról beszél, ezzel valójában tagadja a titoktartás
jogát és kötelességét. Mind a magánéletnek, mind a közéletnek lehetnek olyan
titkai, amelyeket meg kell őrizni, amelyekhez illetékteleneknek nincs joga
hozzáférni. Vagy talán joga lehet-e bárkinek arra, hogy más életébe beleszóljon,
hogy bizalmas információit megszerezze? Mindenkinek joga van a magánélethez,
és a lesi fotósoknak sincs joguk arra, hogy mások titkait kiteregessék, hogy
másokat zaklassanak és zsaroljanak.

Az információ a mai világban már olyan érték, amelynek
jogtalan megszerzése és felhasználása ugyanolyan bűn,
mint mások vagyonának jogtalan elvétele és felhasználása.
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A becsület és jó hírnév
Az élet értékét tekintve minden ember
egyenlő, cselekedeteink értékét tekintve azonban
már
nincs
ilyen
egyenlőség.
Emberi
becsületünknek alapja személyes magatartásunk
erkölcsi értéke. A jó hírnév embertársaink
elismerése,
amellyel
minket
megbízható,
becsületes embernek tartanak.
 Becsületünk egyedül tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk megbízhatóak,
szavahihetőek. Becsületes ember az, akinek a szavában és a munkájában meg
lehet bízni, lehet rá számítani. A jó hírnévre, hogy becsületes embernek ismerjenek
és tartsanak minket, minden becsületes embernek joga van, még akkor is, ha
hibázott. A becsületet és a tiszteletet minden embernek magának kell kivívnia a
környezetében. Az elveszített becsületet, bizalmat nagyon nehéz visszaszerezni.

Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat
mondjunk, védjük embertársaink becsületét, hogy mindenkiről tisztelettel
és szeretettel beszéljünk.
Aki hamisan tanúskodik, hazudik, vagy felebarátja becsületében kárt
tesz, (aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül gyanúsít másokat)
Isten nyolcadik parancsolata ellen vétkezik.
Őszinte szó ajkamon, segítség legyen másokon.
Hogyha ezzel nem segítek, másról rosszat nem beszélek!
Az emberi tekintély
Minden társadalom és közösség életében vannak olyan feladatok,
amelyek ellátásához személyes és hivatali tekintély is kell.
Személyes tekintélyt adhatnak: – a fizikai erő és az ügyesség; – az ember
egyéni tehetsége és szellemi képességei, mint az ismeretek bősége és
alapossága, a logikai képesség és éles-eszűség, az áttekintőképesség és
tisztánlátás, a helyes ítélőképesség stb. – az ember erkölcsi magatartása, mint a
becsületesség, a próbát kiállt hűség, a hősies áldozatkészség, az önzetlen
szeretet stb. Egy-egy ember tekintélyének alapja lehet hivatali beosztása és
helyzete, a rábízott feladat jelentősége stb. – Negatív tekintély is létezik, ha valakit
minden személyes képessége ellenére a többség „közutálata” veszi körül.

A tekintély két személy akaratának
egymáshoz való viszonya, belső megnyilatkozása.
Korunkra nem jellemző a tekintélytisztelet, sőt sokan elvileg
elleneznek minden tekintélyt, ennek ellenére, akinek tekintélye van, annak
a szavára, véleményére ma is odafigyelnek az emberek. Azt is
megfigyelhetjük, hogy a közéletben azok a politikusok tudják hatékonyan
képviselni pártjukat, akiknek tekintélyük van az emberek előtt.
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A tekintéllyel azonban vissza is lehet élni, és ennek sokszor romboló
hatása is van, ha valaki olyan dolgokról nyilatkozik, amelyhez valójában
nem ért, vagy amikor erkölcsileg kifogásolható módon él, és nyilatkozik az
élet kérdéseiről.
 A hagyományos hatalmi ágak, a törvényhozás, a bíráskodás és a végrehajtó
hatalom mellett a gazdasági hatalom lett az a hatalmi ág, amely a pénzével
megpróbálja az eddigi hatalmi ágakat befolyása alá venni, illetve a modern
hírközlési eszközök segítségével és propagandájával „demokratikus úton” birtokba
venni. A tekintélyi megnyilatkozások ellen felszólalók azonban épp őket nem
szokták kritizálni, azoknak az anyagi és gazdasági fölényükkel visszaélők
tevékenységét, akik liberális szabadpiac képviselői, akiknek meghatározó szerepük
van a gazdasági élet irányításában, és a hírközlő eszközök működtetésében.

A tömegtájékoztatás, a hírközlés kérdései
Isten 8. parancsolatának a mai életre való kiterjesztése:
Ne terjessz hamis és erkölcstelen információkat, ne rontsd meg, és
ne vezesd félre a jóhiszemű és jó szándékú embereket!
Isten 8. parancsa ma azt kívánja tőlünk, hogy felelősen használjuk a
hírközlő eszközöket, hogy ne fordítsanak szembe minket embertársainkkal
és Istennel, hanem inkább segítőink legyenek az örök életre vezető úton.
 A régi világban is voltak hírvivők. A postának és a levélírásnak évezredes
hagyományai vannak. A régi világban sok írásos feljegyzés készült, és már az
ókorban is voltak kézzel írott könyvek, történelmi beszámolók és irodalmi
alkotások. Azóta a fejlődő hírközlő eszközök egyre fontosabb szerepet töltenek be
a világban, mindennapi életünkben. Az emberekre mindig jellemző volt a
kíváncsiság, szeretnénk minél többet megtudni arról a világról amelyben élünk és
annak eseményeiről. Ez a kíváncsiság vezeti a kutató és kísérletező tudósokat, és
minden embert, aki újságot vagy könyvet olvas, akik rádiót hallgat, moziba jár vagy
televíziót néz, vagy akik a világhálón böngésznek, hogy értesüljenek a
legfontosabb hírekről és mindarról, ami érdekli őket.

A hírközlés „gazdáinak” a felelőssége
A hírközlésnek, a tömegtájékoztatásnak egyre jelentősebb szerepe
van a közjó szolgálatában, a kultúra átadásában, a közvélemény és az
emberek világnézetének alakításában, ezért mindig politikai, hatalmi
kérdés volt azok birtoklása. A hírközlés szerkesztőinek ugyanis naponta
válogatniuk kell, hogy az egyre több információ közül mit tartunk fontosnak
és közlésre méltónak, és ők határozzák meg, hogy miről beszéljünk és
miről ne, illetve hogy mit mondjanak nekünk. Ezért az igazságon alapuló
szavainkat, az információk tömegéből válogató hírközlésünket mindig a
szeretetnek kell vezetnie, hiszen nem mindegy, hogy egy-egy esemény
vagy nyilatkozat közlésekor azt hogyan kommunikáljuk és állatjuk be.
A tömegtájékoztatás, a hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy
hitelesen tájékoztassanak, az emberi méltóság tiszteletben tartásával.
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A különböző „igaz hírek” kommentálása, a hozzá fűzött magyarázat és
vélemény mindig politikai állásfoglalás és világnézet kérdése. Ezért aki
hitelesen akar tájékozódni a világban, annak tudnia kell, hogy híreinek
forrása, a hírek válogatói és szerkesztői milyen érdekeket szolgálnak,
hogy ki vagy kik a hírek forrásai, a hírközlő eszközök felelős tulajdonosai.
Sokan nem gondolják, hogy az embereket „igazat mondva” is félre lehet
tájékoztatni, és hazudni, attól függően, hogy azt milyen környezetben mondjuk el.
 Ne tévesszen meg minket, ha egy hírforrás „minden hírt” kommentálás nélkül
közöl, mert az sem mindegy, hogy a közlendő híreket hogyan válogatja össze, és
milyen sorrendben közli. Az egyoldalú tájékozódás elkerülését szolgálja, ha a több
forrásból is meghallgatjuk a híreket, még a másként gondolkodók véleményét is.
 Az sem mindegy, hogy egy leírt mondatot hogyan hangsúlyozunk, mert a hangsúly
megváltoztatásával a mondanivaló lényegét is meg lehet változtatni. (Az egyik leghíresebb
példamondat, amelynek értelmét az írásjelek áthelyezésével ellenkező értelműre lehet
fordítani: „A királynőt megölni nem kell, félnetek jó lesz! Ha mindnyájan beleegyeznek, én
nem, ellenzem!” Ennek ellenkező jelentése lesz, ha az írásjeleket megváltoztatjuk: „A
királynőt megölni nem kell félnetek! Jó lesz! Ha mindnyájan beleegyeznek, én nem
ellenzem.”)
 A „hiteles” hírközlés igazat mondva hazudni „csúcsát” az a riporter állította fel, aki az
Amerikába érkező II. János Pál pápától elsőként azt kérdezte: „Mi a véleménye a
homoszexuálisokról?”
A
pápa
visszakérdezett:
„Miért,
vannak
Amerikában
homoszexuálisok?” Másnap az újság első oldalán ez a vastag betűs cím jelent meg: „A
repülőgépből kiszálló pápa első kérdése azt volt: „Vannak Amerikában homoszexuálisok?” –
Ha a Szentatya számított volna az ilyen „hiteles” közlésre, akkor azt kellett volna válaszolnia
a riporternek: „Ha magának ez a legfőbb kérdése az Amerikába érkező pápától, akkor jobb
lenne, ha lemondana riporteri állásáról, és visszaadná újságírói igazolványát, és ha van
általános műveltséget igazoló érettségi oklevele, akkor azt visszaküldené egykori
iskolájának.”

A hírközlő eszközök használata

Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban
ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. (Mt 7,15-16)
Jézus szavai figyelmeztessenek minket, hogy nem mindegy, kivel
tartunk kapcsolatot a hírközlő eszközök segítségével. A régi mondás ma is
érvényes: „Madarat tolláról, embert a barátjáról lehet megismerni!” – arról
lehet megismerni, hogy kik vagyunk, hogy kikkel tartunk kapcsolatot az
Interneten, hogy böngésző programunkkal milyen tartalmakat keresgélünk.
Sok ember, – a gyerekeken és a tapasztalatlan fiatalokon kívül – a
félművelt emberek milliói valóságnak tartják, feltétel nélkül elfogadják
mindazt, amit a médiákban látnak és hallanak. Ezért kell megtanítani
mindenkit: – hogy kritikával fogadja a látott és hallott információkat; – hogy
meg tudják különböztetni a hiteles hírforrásokat; – hogy megtalálják azokat
a forrásokat, amelyek hívő világnézetünknek megfelelően tájékoztatnak.
A hírközlés felhasználóinak kötelessége, hogy hiteles információk
alapján foglaljanak állást, alakítsák ki és mondják el véleményüket.
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A hírközlő eszközökben különböző jó műsorokat kínálnak. Ahhoz, hogy jól
válasszunk, érdemes előre megnézni az egyes csatornák műsor kínálatát, hogy ne
csak az érdekességét, hanem a műsorok értékeit is megfontoljuk. Természetesen
kikapcsolódás céljából sport és más szórakoztató adásokat is nézhetünk, de az
erkölcsi követelményekről ilyenkor se feledkezzünk meg.
 A legtöbb film és reklám egy Isten nélküli világot mutat be, amelyben nem
számítanak az erkölcsi törvények, és pénzért mindent meg lehet szerezni. Sokan
szórakoztatónak tartják az erőszak és az antiszociális magatartás bemutatását, ha
közönségessé teszik az emberi szexualitást, és megfeledkeznek mindezek káros
következményeiről. Kalandfilmek és krimik megtekintése után érdemes
átgondolnunk, cserélnénk-e bármelyik szereplővel? Lehet, hogy egy film érdekes,
de az én életemben, a családom életében mégse legyenek ilyen kalandok.

A közhatalomnak kötelessége, hogy a sajtószabadságot tiszteletben
tartva, ellenőrizze, illetve korlátozza a közjót veszélyeztető műsorokat.
Veszélyt jelenthet a modern hírközlő eszközök meggondolatlan és
felelőtlen használata azáltal, hogy túlságosan leköti a figyelmünket,
felesleges dogokkal terheli meg a fantáziánkat, elrabolja szabadidőnket,
megronthatja családi és baráti kapcsolatainkat. Akik nem tudják korlátozni
kíváncsiságukat, akik nem tudnak mértéket tartani, azok könnyen rabjává
válhatnak saját technikai eszközeiknek.
 Veszélyt jelenthet továbbá az Internetes hálózatba való aktív bekapcsolódás, ha
valaki felelőtlenül ad meg adatokat magáról, képeket tesz közzé, és elárulja
bizalmas információit, amelyekkel mások könnyen visszaélhetnek, és minket is
megzsarolhatnak. A régi mondás: „A szó elszáll, az írás megmarad!” Ezt mára ki
kell egészíteni: „Amit leírtunk azt el lehet égetni, de amit egyszer az Internetre
felvittünk, azt onnan eltüntetni már soha nem lehet!” Meggondolatlanságunk,
felelőtlenségünk következményei miatt még unokáink is szégyenkezhetnek majd.
 A szülők és felelős nevelők nem feledkezhetnek meg arról, hogy gyermekeiket
megtanítsák kritikával válogatni és nézni az egyes műsorokat, illetve velük
megbeszélni a felmerülő problémákat. Ezt a feladatot a mai világ megnehezíti,
hogy a legtöbbször a család minden tagjának saját technikai eszközei vannak,
ezért feltétlenül időt kell szakítani arra, hogy a látottakat és hallottakat
megbeszéljük egymással, hogy megóvjuk őket a rájuk leselkedő veszélyektől, a
kialakuló függőségtől. Fontos, hogy ezekről a témákról ismerőseinkkel is
beszélgessünk, hogy segítsük egymást a szükséges ismeretek megszerzésében,
és véleményünk formálásában.
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A 3. témakör áttekintése:
Szeresd felebarátodat!
Az üzenet, amit kezdettől fogva hallottatok, ez: Szeressük egymást. (1Ján 3,10) – Ne
szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal! (1Ján 3,17) – Az Ő parancsa
pedig ez: Higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Így parancsolta
nekünk. (1Ján 3,22) – Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is
tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták. A szűk kapun lépjetek be! Tágas a kapu és
széles az út, mely a pusztulásba visz, bizony sokan mennek be rajta. De szűk a kapu és
keskeny az út, mely az életre visz, bizony kevesen találják meg azt. (Mt 7,12-14)
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!
Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk üdvösségünkért.
Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat, ha önzetlenül megteszünk
mindent, ami üdvösségére szolgál.
Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk. Azért kell
minden ember szeretnünk, mert minden ember Isten képmása, akit üdvözíteni
akar. Az ellenségeinket pedig azért kell szeretnünk, mert ezt az Úr Jézus
kifejezetten tanította és példát is adott rá.

A 4. parancsolat
Isten negyedik parancsa a házastársak számára azt jelenti, hogy ők kötelesek
egymásnak szeretetben engedelmeskedni, hogy gyermekek felelős vállalásával
fenntartsák népük életét és jövőjét. A gyermekektől azt kívánja, hogy szüleiket
tiszteljék és szeressék, nekik engedelmeskedjenek, felnőttként pedig
gondoskodjanak róluk.
Aki szereti családját, rokonait és hozzátartozóit, az szereti a hazáját is. Az
állam feladatai közé tartozik a közjó biztosítása, amely magába foglalja az
alapvető személyi jogok tiszteletét; a lelki és anyagi javak fejlődését; a
közösségek szabadságát és védelmét. Ahhoz, hogy a népek, az államok felelős
vezetői biztosítani tudják a közjót, el tudják látni vezetői feladataikat, szükség van
arra, hogy az állam polgárai teljesítsék állampolgári kötelességeiket, elfogadják
feljebbvalóik irányítását. A keresztény embernek kötelessége képességeinek
megfelelően részt venni a közösség szolgálatában, a politikai és közéletben.

Az 5. parancsolat
Isten az élet Ura, aki előtt felelősek vagyunk önmagunkért és
embertársainkért. Ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére,
fenntartására és védelmére kötelez minket. Szükségünk van az önfegyelemre,
hogy uralkodni tudjunk magunkon, hogy testben-lélekben készségesen tudjuk
szolgálni Isten akaratát, önmagunk és embertársaink javát, örök üdvösségét.
A szabadelvű szemlélet egyre több erkölcsi értéket kérdőjelez meg. Valóban
a technika, a tudomány és a gazdaság fejlődése sok új kérdést vet fel, ezekre
hitünk fényében kell megkeresnünk a helyes választ.
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A 6. és a 9. parancsolat
A teremtő Isten akarat szerint az élővilágban a különneműség, a szexualitás
elsődleges célja a fajfenntartás, amire a szexualitás öröme, mint ösztön készteti
az állatokat, és az embereket is, akinek felelőssége, hogy tudatosan
együttműködjön a teremtő Istennel. A szerelem és a házasélet Isten elgondolása
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. A házasság Isten akarata
szerint szent, ezért Isten kegyelmének segítségével és önmagunk komoly
nevelésével el lehet jutni a házasságig tisztességes módon, bűn nélkül is.
Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket, ami a férfi és a nő
helyes kapcsolatát jelenti a házasságban, és az arra való felkészülésben. A
paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete. A
paráznaság bűnei megrontják az egyén, a család és a nemzet életét.
Isten 6. és 9. parancsa a családok boldogságát védi. Ez a parancsa arra
figyelmeztet, hogy csak megfontolt döntéssel kössünk házasságot, és adjuk
esküvel megerősített szavunkat a házassági kötelék, és a vele járó kötelességek
vállalására. Aki pedig nem tartja meg adott szavát, nem nevezheti magát
becsületes embernek. Isten 6. és 9. parancsa megkívánja, hogy életünk végéig
hűségesek legyünk házastársunkhoz, és hogy felelőtlenségünkkel ne tegyük
tönkre mások család életét. Az vétkezik Isten parancsolatai ellen, aki gondolatban,
szóban vagy tettben házasságot tör, vagy erre csábít.

A 7. és a 10. parancsolat
A teremtő Isten elgondolása, hogy az ember dolgozzék. Munkája által úrrá
lesz a földön, céljai szolgálatába állítja a világot, és közben kibontakoztatja
képességeit. Ahhoz, hogy emberhez méltó módon tudjunk élni, mindnyájunknak
szüksége van megfelelő anyagi és szellemi javakra, megfelelő életkörülményekre,
táplálékra, ruházatra és lakásra, illetve a munkánkat segítő eszközökre. Isten
hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi és szellemi javakat
becsületes munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk
fel.
Minden ember köteles a legjobb képességei szerint dolgozni, mert a teremtő
Istentől erre meghívást kapott. A munkaadó kötelessége a munkás és családja
megélhetéséhez tisztességes bért, emberséges munkakörülményeket és szociális
ellátást biztosítani. Vétkezik Isten parancsolatai ellen, aki nem dolgozik
becsületesen, aki bármi módon megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, és
aki nem gondoskodik a rábízottakról, aki más ember megélhetését veszélyezteti.

A 8. parancsolat
Isten 8. parancsa a népek belső békéjét, az emberek életét, családját,
vagyonát és becsületét védik, hogy senkit se ítéljenek el alaptalanul. Ezért bűn a
hamis tanúskodás. Az emberek becsületessége és megbízhatósága minden
társadalom életének alapja. Szükségünk van arra, hogy tiszteletben tartsák jó
hírnevünket, hogy megbízhassunk egymás szavában, ezért fontos, hogy
szavainkat a szeretet és az igazság vezesse, és megőrizzük a ránk bízott titkot.
Hazugsággal az vétkezik, aki nem mond igazat azért, hogy félrevezesse
felebarátját, akinek pedig joga van az igazsághoz. Felebarátja becsületében tesz
kárt az, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül gyanúsít másokat. A
hírközlés felelőseinek az a kötelessége, hogy hitelesen tájékoztassanak, az
emberi méltóság tiszteletben tartásával.
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Szeresd Egyházunkat!
(4. témakör)

Jézus harmadszor is megkérdezte: „Simon, János fia, szeretsz engem?”
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is kérdezte: szeretsz engem? és csak
annyit mondott: „Uram te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek
téged.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat.” (Jn 21,17)
Saul már Damaszkusz közelébe érkezett, amikor hirtelen mennyei fény
ragyogta körül. A földre zuhanva hallotta, hogy egy hang így szól hozzá:
„Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?”
„Én vagyok Jézus, felelte, akit te üldözöl.” (ApCsel 9,3-5)
Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai. (1Kor 12,27)
Aki Jézus Egyházát szereti,
az magát az Úr Jézust szereti!
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23. Az Egyház: anya és tanító
Végül a tizenegynek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette
hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadása után látták,
nem hittek. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem
hisz, elkárhozik. (Mk 16,14-16) – Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket
elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött. (Lk
10,16)
Jézus örömhírét Egyházára bízta
Az Egyház – Jézus akaratából – mint egy jó
édesanya – tanítja és vezeti Isten gyermekeit az
üdvösség útján. Ezt szolgálja azzal, amikor
fontos kérdésekben pontosan megfogalmazza
hitünk tanítását, és azokat a követelményeket,
amelyekkel híveit az örök életre vezető úton
irányítja.
Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és
tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk, és
eljussunk az örök életre. Azt kell hinnünk, amit
Isten
kinyilatkoztatott.
Jézus Krisztus a
kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta.
Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi
az apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást. A Szentírást és a
Szenthagyományt tévedés nélkül a katolikus Egyház magyarázza, amikor a pápa
és a vele egységben lévő püspökök hitünk igazságait és az erkölcsi élet
követelményeit tanítják. Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a
Szentlélek működése biztosítja.

A katolikus „hitszabály”: Hiszem mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott
és az Egyháza által tanít, hogy hinnünk kell!

Testvérek, ti szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test
javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis ebben az
egy mondatban teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Gal 5,13-14) –
Kérlek, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek. (Ef 4,1)
Az Egyház törvényei azokat a követelményeket fogalmazzák meg,
amelyek megtartása szükséges, hogy teljesíteni tudjuk küldetésünket, és
elvezessen minket az örök életre. Az Egyház tanításának átadását, a hit
és az erkölcs kérdéseiben, a mindennapi életben a felnőttek és
gyermekek katekézisben, illetve a liturgikus igehirdetésen végzi,
felhasználva neves teológusok, hitmagyarázók és lelkiségi írók műveit.
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A keresztény tanítás hagyományos vázát – elsősorban a beavatás
szentségeire felkészítő oktatás számára – fogalmazták meg az első évszázadoktól
kezdve a különböző katekizmusok. Ezek tárgyalják hitünk alapismereteit, az
apostoli hitvallást, a hitünk titkait ünneplő liturgiát, a keresztény élet alapjait
magába foglaló parancsokat, a Tízparancsolatot és a Krisztust követő élet
követelményeit, a keresztény imádságokat, a Miatyánkot és a többi imádságot.

Jézusnak Egyháza által megfogalmazott kívánságai (parancsai):
Az Egyház öt parancsolata: – 1. A vasárnapot és az egyházi
ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg! – 2. A kötelező
böjtöket és a pénteki bűnbánati napokat 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 Egyház missziós közösség
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)
Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek
csatlakozott hozzájuk. Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban… az apostolok által számos csodajel
történt… 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 2,41-47)
Jézus Egyháza az első pünkösd óta teljesíti az Úr Jézus parancsát.
Attól a naptól mind a mai napig egyre növekszik Jézus Egyháza, amelynek
mi is tagjai vagyunk. Immár kétezer év óta az apostolok és az őket követő
tanítványok hite vezetett el mindnyájunkat az Úr Jézusban való hitre, és
ezt a hitünket adjuk tovább folyamatos keresztény tanúságtételünkkel.
Tanúságtevő életünkkel legyünk az örömhír hirdetői!
Ezt a tanúságtevő keresztény életet vállaljuk életre szóló személyes
ígéretünkkel, amikor Krisztus követése mellett döntünk, hogy hitünket
egész életünkkel öntudatosan megvalljuk: „Naponta imádkozunk; –
vasárnap misére járunk, és gyakran áldozunk; – fegyelmezetten élünk,
rendszeresen gyónunk; – kötelességeinket becsülettel teljesítjük; –
embertársainkat jóindulattal szeretjük; – családunkban keresztény módon
élünk; – Egyházunknak hűséges és tevékeny tagjai leszünk.”

153

A katolikus keresztények néhány kötelessége
1. Szenteljük meg az Úr feltámadásának napját!
A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és
munkaszünettel szenteld meg! (1)
A szentmisén való részvétel kötelezettségének akkor teszünk eleget, ha
bárhol, katolikus szertartás szerint végzett szentmisén részt veszünk az
ünnepnapon vagy az előző nap estéjén. Kötelező egyházi ünnepeink: Karácsony,
Újév, Vízkereszt, Nagyboldogasszony és Mindenszentek ünnepe.
Azért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék áldozata,
kereszthalála és feltámadása, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével
építse az Egyházat. 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 (ami nem sürgős) stb. Ha a közösség szolgálata
megkívánja, akkor szabad vasárnap is dolgozni.

2. Éljünk szentségi életet!
Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozz meg! (3)
Gyakran áldozzunk (lehetőleg minden szentmisén, amelyen részt veszünk) és
rendszeresen végezzünk szentgyónást (családi ünnepeinken, illetve évente
néhány alkalommal). Minimális kötelességünk, hogy legalább évente egyszer
járuljunk a bűnbocsánat szentségéhez és szentáldozáshoz, nagyböjt első
vasárnapja és Szentháromság vasárnapja között.

3. Ismerkedjünk meg a katolikus tanítással, bérmálkozzunk meg!
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!
Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet
katolikus módon neveld! (4)
A katolikusoknak azért kell egyházi házasságot kötniük, mert a házasság
szentsége alapozza meg családjuk szentségi életét, és szenteli meg a házastársak
életközösségét.
 Aki katolikus, az csak úgy köthet Isten előtt érvényes házasságot, ha azt az
egyházi törvényeknek megfelelően kötötték meg. A polgári házasságkötésre pedig
azért van szükség, mert csak ez biztosítja a családokat megillető jogokat.
Példával és szóval részesítsük gyermekeinket katolikus oktatás-nevelésben;
vegyük igénybe a plébániai iskolákat és az egyéb vallásos programokat. 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.
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5. Erősítsük és támogassuk az Egyházat!

Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! (5)
Egyházunk életét és működését szellemi képességeinkkel és anyagi
javainkkal kell segítenünk és fenntartanunk. Mindenki támogassa a saját plébániai
közösségét és plébánosát, egyházmegyéjét és püspökét, a Világegyházat és a
Szentatyát. Ezt a kötelezettségünket teljesítjük az egyházközségi hozzájárulással,
a perselybe tett, illetve a különböző célú gyűjtésekre adott adományainkkal.

6. Az Egyház által kijelölt napokon
a hústól való megtartóztatással és böjtöléssel vezekeljünk!
A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! (2)
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, és ne testi igényeink vezessenek minket,
hanem a lélek uralkodjék a test felett.
A bűnbánati napokat hústól való tartózkodással, vagy jócselekedettel,
önmegtagadással, imádsággal kell megtartani. Kötelező hústilalom van nagyböjt
péntekjein 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.

A böjti előírások olyan törvények, amelyeket Egyházunk
életkörülmények változása miatt több alkalommal is megváltoztatott.
7. Tegyük magunkévá az Egyház missziós lelkületét és
kapcsolódjunk bele apostoli munkájába!

az

Jézus azért alapította Egyházát, hogy megváltói, üdvözítő művét folytatva, az
egész világon hirdesse örömhírét, minden embert elvezessen Isten országába. Az
Egyház minden tagjának feladata, hogy élethivatásának megfelelően, életével és
szavával Jézus feltámadásának tanúja, örömhírének képviselője legyen a
világban.
 Még az őskeresztények üldözésének idejéből való az un. Diognétosz levél. A
keresztények ott laknak a görögök és barbárok városaiban. Öltözködésben, táplálkozásban
és az élet más dolgaiban alkalmazkodnak az őslakók szokásaihoz. Csodálatos életformával
tűnnek fel. Saját szülőhazájukban élnek, de mint jövevények. Mindenben részt vesznek,
mint polgárok, és mindent eltűrnek, mint idegenek. Minden idegen táj szülőföldjük, és
minden szülőföld idegen nekik. Házasságot kötnek, mint mások. Gyerekeket nemzenek, de
magzatelhajtást nem végeznek. Közös az asztaluk, de nem az ágyuk. Testben vannak, de
nem a test szerint élnek. A földön tartózkodnak, de országuk az égben van. A fennálló
törvényeknek engedelmeskednek, de az életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit
szeretnek… Szidalom a jutalmuk, megvetés a sorsuk, de ők tiszteletet adnak. Hogy egy
szóval mondjam: ami testben a lélek, az a kereszténység a világban…”

Az üldözéseket elrendelő római császárok családjainak is voltak keresztény tagjai. A 2.
század elején a keresztények már egyre nagyobb gondot okoztak, mert számuk az
üldözések ellenére is gyarapodott, a pogány templomok pedig kiürültek. Később az egyik
keresztény író, Tertulliánusz megjegyezte: „Ahányszor learatott bennünket, annyiszor több
termést hozunk; mert a keresztények vére mag, amelyből újra sarjadunk.”
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24. Életre szóló döntés
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)
Az elkötelezett keresztény
A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új
életre támadunk, Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává
leszünk. Megkeresztelni azt lehet, aki hisz Jézus Krisztusban és
megismert tanítása szerint akar élni: bűnbánatot tart, megtér, és elkötelezi
magát Jézusnak.
Az lehet Jézus tanítványa, aki megtér és megkeresztelkedik
A mindennapi életben azt tartjuk felnőtt embernek, aki tudja, hogy mit
miért tesz, aki gondoskodik magáról és övéiről, aki tud felelősséget
vállalni.

Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük s ne
riadozzatok, hanem szentül őrizzétek szívetekben az Úr Krisztust. Mindig álljatok
készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket.
De ezt szerényen, tisztességtudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban
való tisztességes életeteket becsmérlik, rágalmaikkal szégyent valljanak. (1Pét 3,14-16)
Hitismeretei alapján elkötelezett, felnőtt
kereszténynek
azt
tartjuk,
aki
korának
megfelelően ismeri Jézus tanítását, akinek
megalapozott hit- és erkölcsi ismeretei vannak,
azaz kialakult hívő világnézete van, és mindezek
alapján felelni tud a hitével kapcsolatos
kérdésekre.
Mindennapi élete alapján elkötelezett, felnőtt
kereszténynek az tekinthető, akinek az élete
megfelel a keresztény élet követelményeinek,
azaz Jézus tanítását életté váltja. 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.

Elkötelezett, felnőtt keresztény az, aki életállapotának megfelelő
tanúságtevő életet él, aki részt vállal a közösség feladataiból, ismeri és
vállalja az Egyházban rá váró feladatokat.
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Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket,
megváltja bűneiktől, és életében részesíti.

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne
hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy
elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. (Jn 3,16-17)

Jézus örömhírének, Isten legfontosabb üzenetének lényege: Mennyei
Atyánk bűneink ellenére végtelenül szeret minket, megbocsát nekünk,
gyermekévé fogad, meghív országába, és földi életünk után hazavár az
örök életre. Jézus azt kívánja tőlünk, hogy Isten szeretetét viszonozva
egész életünkkel szeressük Istent és embertársainkat!

Megfontolandó kérdések
Amikor életre szóló döntésre készülünk, meg kell fontolnunk néhány
alapvető kérdést. Nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, önmagunknak
is válaszolnunk kell életünk alapvető kérdéseire.
A lélektani és szociológiai szempontból felnőtt embernek számító
keresztények hitük és keresztény magatartásuk szempontjából nem egyformán
érett felnőtt keresztények. Vannak, akik jól megalapozott hívő világnézettel
rendelkeznek, és vannak, akiknek hitét gyakorlati keresztény életük és
gondolkodásmódjuk alapozza meg, anélkül, hogy kritikusan felülvizsgálták volna
hitük alapjait. Vannak, akiknek hitbeli problémáik nem szoktak lenni, vagy nem
vesznek róluk tudomást, mások különböző kétségekkel küzdenek.
A keresztény magatartás szempontjából is sok különbség van a magukat
keresztényeknek vallók között. Vannak, akik tudatosan törekszenek a kegyelmi
életre, Jézus tanításának megvalósítására, mások megelégszenek hagyományos
gyakorlataikkal, vagy néhány hagyományos keresztény szokás megtartásával.
Vannak, akik hívőnek vallják magukat, a gyakorlatban azonban közömbösek, nem
vesznek részt a keresztény közösség életében, míg mások áldozatkészen teljesítik
a közösségben rájuk váró feladatokat, s vannak, akik komoly áldozatokat vállalva
„megszenvedtek” hitükért. (Vannak: aktív tagok, pártoló tagok és szimpatizánsok.)
 A hit nem tudáspótlék! Világnézetünkben a hit és a tapasztalás által szerzett
ismereteink nem mondanak ellent egymásnak, hanem kiegészítik egymást.

Miért követem Jézust? – Valóban boldog akarok lenni?

Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak
készített, akik szeretik őt. (1Kor 2,9)
 Minden ember boldog akar lenni. Ez a legalapvetőbb és a legtermészetesebb
vágyunk. Lényegében mindent ezért cselekszünk. Az emberek különböző módon
keresik a boldogságot, és sok mindennel próbálkoznak, ami boldoggá teheti őket.
Boldogság utáni vágyamat itt a földön semmi sem elégíti ki tökéletesen, mert
minden földi boldogság részleges, bizonytalan vagy mulandó.

Mi, hívő keresztények azt valljuk, hogy egyedül Mennyei Atyánk tudja,
mire van szükségünk, hogy boldogok legyünk. Amikor megteremtett
minket, olyan boldogság utáni vágyat oltott mindnyájunk szívébe, amelyet
földi életünk során maradéktalanul senki és semmi nem tud betölteni, csak
a Szentháromság boldog örök életében való részesedés, amelyre Jézus
által meghívott minket.
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Igen, boldogok akarunk lenni, és akkor vagyunk már itt a földön is
boldogok, ha tudjuk, hogy jó úton járunk, ezért követjük Jézust, még akkor
is, ha az Ő követése életünk mindennapi keresztjének vállalását jelenti.
Hiszek Jézus Krisztusban, mert találkoztam vele, rá bízom az életem!
Miért hiszek Istenben, miért vagyok keresztény és katolikus?

Hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Annak, aki Istenhez akar járulni, hinnie kell,
hogy létezik, s megjutalmazza azt, aki őt keresi. (Zsid 11,6)
Isten létét értelemmel igazolhatom. A látható világból következtetek annak
Alkotójára. Hiszek, bízom benne. Isten szólhat hozzánk és valóban szólt is
választottai által, választ adva életünk kérdéseire. Legfontosabb üzenetét Jézus
Krisztus által mondta el nekünk. Általa juthatunk el a boldog életre, ha követjük.

Hiszek Istenben, a világ teremtő Urában,
gondviselő Mennyei Atyánkban!
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 Egyház Jézus követőinek közössége, azoknak a közössége, akik
hisznek Jézus Krisztusban, megkeresztelkednek és tanítása szerint
akarnak élni, az általa rendelt lelkipásztorok vezetése alatt. 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.” (Jn 15,5.16)
Az Egyház emberekből, mégpedig hívő, életszentségre törekvő, de mégis
gyarló emberekből álló közösség. Mint minden közösségnek, az Egyháznak is
szüksége van vezetőkre és tagokra, valamilyen szervezettségre és belső rendre,
működési szabályra, munkamegosztásra… Aki ezek ellen beszél, az anarchista
demagóg. Más kérdés azonban, hogy kik legyenek a vezetők és tisztségviselők,
és hogy tőlük méltán elvárható a tisztségükhöz méltó életmód.
Az emberi elgondolás azt sugallja, hogy az Egyházban demokratikus úton
kellene megválasztani a tisztségviselőket, így a papságot is. A Szentírást
figyelmesen olvasva azonban azt találjuk, hogy a pap, a próféta nem az
embereket képviseli Isten előtt, hanem Istent képviseli az emberek előtt, és mindig
Ő választotta ki azokat, akiket közvetítői feladatokkal megbízott. Krisztus Egyháza
mind a mai napig őrzi ezt a gyakorlatot, hogy azokat szentelik pappá, akiket Isten
meghívott, s akiknek elhivatottságát a Krisztustól rendelt főpásztor elismeri.
Naivság lenne azt állítani, hogy Jézus nem akarta, hogy követőinek felelős
pásztorai legyenek…
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 Az Egyház hierarchikus berendezkedése egységének és hithűségének is az
alapja. Mivel a hit kinyilatkoztatáson alapszik, a hitigazságok igazságát nem lehet
emberi ésszel megítélni, ezért nem is lehet emberi szavazás kérdése. Az Isten
akaratát megfogalmazó törvények sem lehetnek emberi akarati elhatározások és
szavazás által meghatározott követelmények. Ezért van szükség egy olyan tanító
tekintélyre, melyet Isten együttműködő kegyelme garantál. Az egységes vezetést is
az biztosítja, hogy nem emberi érdekek és szavazás alapján jelölik ki az egyházi
tisztségviselőket… Az Egyházban bevezetendő demokrácia soha véget nem érő
felaprózódáshoz vezet… A tökéletes keresztények hierarchia nélküli egyháza olyan
utópia, amely aligha valósulhat meg itt a földön.

Katolikus keresztény vagyok! - valljuk mindnyájan. De miért vagyok
katolikus? Nem mindegy, hogy melyik keresztény közösséghez tartozunk?
Melyik Jézus igazi útja? - Ezekre a kérdésekre a választ az előbb
elmondottakból merítjük. A kulcskérdés: Mi a papság szerepe, hogyan
hívja meg Isten papjait? - Jézus hierarchikus Egyházat alapított, 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 egyedül a katolikus Egyházban valósul
meg. Ezért vagyok katolikus.
A Jézus Krisztus által alapított Egyház a katolikus Egyházban áll fenn.
A keresztény értékrend, amiért áldozatot vállalunk
Emberi méltóságunk alapja, hogy értelmünk és szabad akaratunk van,
hogy életünk fontos kérdéseiben dönthetünk. 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.
 Kevés az igazán bölcs ember, mert sokan vannak, akiket félre lehet vezetni,
akik mások befolyása alatt állnak, és meg sem fontolják, mit választanak, vagy
nincs kellő önuralmuk és önfegyelmük ahhoz, hogy a józan eszükre hallgassanak.

Emberi döntéseink alapja az a világnézet,
amelyet vagy tudatosan választottunk,
vagy csak minden megfontolás nélkül elfogadtunk.
Jézus tanításából tudjuk, hogy Mennyei Atyánk, aki szeret minket,
mindnyájunkat meghívott az örök életre. Keresztény életünk döntéseinek
alapja ezért 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.
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Életre szóló döntéseink
Emberi méltóságunk kibontakozása
Emberi méltóságunk, amit életünk első pillanatától kezdve tiszteletben
kell tartanunk, fokozatosan bontakozik ki, míg eljut a felnőttségre.
Egy kisgyermek szülei igen hamar megtapasztalják, hogy gyermekük tud
választani, ha erre lehetősége van, és el tudja dönteni, hogy valamit tegyen vagy
ne. Számára természetes, hogy szereti szüleit, hogy kedvükben járjon, de
bosszantani is tudja őket. Szép szavakkal, értelmes rábeszéléssel sok minden rá
tudják beszélni, hogy azt tegye, mit tőle kérnek, akkor is, ha még nem érti, hogy
miért, de tudja, hogy szülei szeretik, és jót akarnak nekik. Lelkiismeretének
ébredezését jelzi, amikor észreveszi és eltitkolja, ha valami olyasmit tett, amit
nem szabad. Segíteniük kell őt, hogy bátran kövesse lelkiismerete szavát.
A keresztény szülők, akik maguk is öntudatosan hisznek, természetesnek
tartják, hogy gyermekeiket megkereszteltetik, és ugyanerre az öntudatos hitre
nevelik. Az ilyen szülők gyermeke kiskorától kezdve a természetes ismeretekkel
párhuzamosan, azoktól meg sem különböztetve szerzi meg az alapvető vallási
ismereteket, ismeri meg Jézust, és ugyanilyen természetességgel sajátítja el a
keresztény magatartás elemeit a mindennapi életben. Egy kisgyermek számára
nyilvánvalónak látszó igazság, hogy aki szeret, az igazat mond. Fontos, hogy ne
csalódjon szüleiben, hiszen az ő tanúságtételük alapján alakul ki benne a hívő
meggyőződés: Jézus szeret minket, jót akar nekünk, ő igazat mond, akkor is, ha
még nem tudom megérteni. Az ő példájukból tanulja meg, hogy Jézus iránti
szeretetből örömmel vállaljon kisebb-nagyobb áldozatot. A nevelés egyik feladata,
hogy elvezessék gyermekeiket a nagykorúságra, megtanítani őket, hogy felnőve a
saját lábukra tudjanak álljanak, hogy szabadságukkal felelősen tudjanak élni.
A mai világban sok olyan gyermekkel, fiatallal találkozhatunk, akiket nem
indítottak el a keresztény életre, akikből hiányzik a jézusi szeretetélmény, akiknek
hiányosak és sokszor tévesek az alapvető vallási ismereteik is. Bennük nincs meg
az alapvető hitkészség, akiknek gondolat és érzelemvilágát a mindennapi életét
teljesen evilági életszemlélete, istennélkülisége formálja, akikben a természetes
emberi becsület és jóság iránti fogékonyságot is sokszor aláássa a szülők negatív
példája.
Sokszor maguk a keresztény szülők veszélyeztetik gyermekek fejlődő hitét: –
a karácsonyi „Jézuska-mese” veszedelmes hazugságával, vagy más ostoba
angyalos mesékkel; – az ördöggel és pokollal való fenyegetéssel, jó Istenkével,
Jézuskával, mintha a vallás gyerekes dolog lenne; – a bibliai történetek
meseszerűvé tételével, amikor nem Isten üzenete a fontos, csak az, ami benne
érdekes… Félrevezethetik a gyermekek fejlődő hitét a bibliai kifestők, de még
egyes művészeti alkotások is, továbbá a nem hívő felnőttektől hallható hitünkkel
kapcsolatos ostoba megnyilatkozások.

Amikor egy gyerek közösségbe, iskolába kerül, vagy másként
gondolkodó emberekkel találkozik, akkor kezd saját véleményt alkotni, és
általában annak a véleményét fogadja el, aki neki szimpatikus, akinek
előtte tekintélye van. Ezzel kezd a gyerek a „saját lábára” állni. Kialakuló
véleménye még nem világnézeti döntés eredménye, de elvezetheti az
öntudatra ébredésre és a keresésre, hogy a benne felmerülő kérdésekre
kielégítő választ találjon. A serdülőkorba lépve mindent megkérdőjelez, de
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sokszor már nem is érdekli a felvetett kérdésre adott válasz, csak azt
akarja megtudni, hogy akit megkérdezett, nem jön zavarba, nem ijed meg
kérdéseitől. Ezt követően jut el arra a szintre, hogy valóban saját
megfontolása alapján fogadja el a különböző kérdésekre talált válaszokat.
Az élet igazán nagy kérdéseivel, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk,
hogy mi az életünk értelme és célja, akkor kezd egy gyerek először
foglalkozni, amikor valaki a hozzátartozói vagy ismerősei közül meghal,
vagy amikor szülei elviszik a temetőbe. Ha ezekre a kérdésekre hitünk
tanításának megfelelő válaszokat kap, akkor elindulhat hitének egyre
tudatosabb fejlődése, de kétkedő és nem hívő emberré válhat, ha kellő
időben nem kap hívő környezetétől kielégítő választ, ha a választ adó
képmutató, aki másként beszél, és másként él.
A felnövő fiatal hitnek fejlődését, személyiségének kibontakozását
segítheti, ha megtanulja magát kellőképpen fegyelmezni, ha életét hitének
megfelelően tudja alakítani, vagy éppen nehezítheti hitének fejlődését, ha
a mindennapi élet kísértéseivel szemben gyengének bizonyul, ha az őt érő
információ dömping hatására elveszti érdeklődését, és közömbössé válik
az élet kérdéseivel kapcsolatban.
Emberi méltóságunk, személyiségünk fokozatosan bontakozik ki,
míg eljut a felnőttségre.
Döntések és elhatározások
Életünkben sok apró kérdés merül fel, mit
tegyek vagy mit ne tegyek, és mindnyájunkra
jellemző, hogy ezekre válaszolva valóban mit
teszünk. Már egy kisgyereknek is vannak
különböző céljai, amit el akar érni, ennek
megfelelően határozza el, hogy mitévő legyen,
akkor is, ha ez még nem tudatos benne. Ezek a
célok és az ezeknek megfelelő elhatározások
idővel módosulnak, és változnak a szerint, hogy
mit lát meg, miről hall, mi érdekli, mihez van
kedve. Ezek a meggondolások és változások
nem a megbízhatatlanság jelei, hanem arra
mutatnak, hogy minél több tapasztalatot és
ismeretet szerez, annál távolabbi célokat tűz ki
maga elé, és próbálkozásaival valójában élete
értelmét keresi. Így indul fejlődésnek saját
világnézete.
Életünk fontos kérdései nem elméleti, világnézeti kérdések csupán,
hanem olyanok, amelyek alapján az életünket irányítanunk kell, ha el
akarjuk érni céljainkat, életünk végső célját.
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Ezek a kérdések leginkább életünk fordulópontjain vetődnek fel,
amikor arról kell döntenünk, hogyan tovább. Egy-egy ilyen döntés,
amelynek hosszú távú következményei vannak, meghatározza életünk
következő szakaszát, és végül egész életünket.
Egy hívő családban felnövő gyermeknek első életre szóló döntése, amikor
felkészül az első gyónásra és áldozásra, és az elsőáldozási ígéretben a maga
szintjén elhatározza, hogy Jézus követője akar lenni. A következő ilyen döntési
helyzetet a serdülőkor kezdeti szakaszában a bérmálásra való felkészülés
jelentheti, amikor már azt is ő dönti el, hogy akar-e egyáltalán bérmálkozni.
Ezeknek az elhatározásnak a megvalósulása elsősorban rajta, az Isten
kegyelmével való személyes együttműködésén múlik, de természetesen
befolyásolhatja akár jó, akár rossz irányba az a környezet is, amelyben él. A
kívülállók számára kiszámíthatatlan, hogy egy-egy elsőáldozó illetve bérmálkozó
fiatalnak milyen lesz a további sorsa. Sajnos nem ritkán látjuk, hogy hívő
családból induló fiatalok mennyire el tudnak távolodni megkezdett hívő keresztény
életétől, de nem ritkán láthatjuk az ellenkezőjét is, amikor egy nem hívő
környezetben felnövő fiatalból tanúságtevő, elkötelezett felnőtt keresztény lesz.

Sokan vannak, akik már gyermekkorukban felismerték életük célját, és
Isten kegyelmével együttműködve életük végéig járták azt az utat, amelyre
az Úr meghívta őket. Vannak, akik jó úton indultak el, de csak később érik
meg bennük az életre szóló döntés, és vannak, akik kisebb-nagyobb kitérő
után tértek meg, és jutnak el a keresztény életüket meghatározó döntésre.
 Előbb-utóbb minden hívő keresztény embernek választania kell, melyik úton
akarja követni az Úr hívó szavát: – Istennek szentelt, teljes életre elkötelezett életutak, akik erre Istentől hivatást kaptak: a papi és/vagy szerzetesi hivatás, illetve a
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.

A szabadelvű világnézet képviselői nem értékelik az életre szóló
elkötelezettség vállalását, és úgy gondolják, hogy bármikor szabadon
dönthetnek életük fontos kérdéseiben. Valóban, az életre szóló végső
döntést nem lehet életkorhoz kötni, ám a hívő ember életében van két
olyan döntési helyzet, amikor megfontolt, egész életre elkötelező döntést
kell hoznia. Az egyik ilyen döntést annak és akkor kell meghoznia, akit
Isten meghívott szolgálatára, amikor pappá szentelését kéri, vagy
szerzetesi örök fogadalmat tesz. A másik ilyen döntést azoknak és akkor
kell meghozniuk, akiket Isten a családi életre hívott meg, és véglegesen
döntve szentségi házasságot kötnek. Nyilvánvaló, hogy ezekre a
legfontosabb döntésekre fel kell készülni.
Mindennapos tapasztalatunk, hogy az egyik valóban életre szóló döntés a
házasságkötés. A szerelem képes meggondolatlan fiatalokat eltávolítani Istentől,
amikor úgy kötnek házasságot, hogy elfordulnak hívő keresztény életüktől.
Természetesen arra is van példa, hogy a hívő fél valóban meg tudja téríteni azt,
akivel házasságot köt, de a mai szabadelvű világban, amely teljesen Isten és az
örök élet hite nélkül él, ez csak ritkábban fordul elő.
Sajnos az is előfordul, hogy valaki papi-szerzetesi hivatásához lesz hűtlen,
akár emberi gyengeségből, akár azért, mert döntése nem volt kellően
megalapozott és megfontolt.
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25. Felkészülés a papi és szerzetesi hivatásra
Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézfeltételem
folytán van benned. Hiszen Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét adta nekünk. (2Tim 1,6-7)
A Krisztus papságában való részesedés
Az Úr Jézus Krisztus papi munkájában minden keresztény részt vesz,
ez az általános papság. Ezen belül a hivatásos papságnak különleges
feladatai vannak. Az ő feladatuk Isten teljes szívvel való szolgálata,
igéjének hirdetése, az apostoli munka irányítása, a rájuk bízottak lelki
gondozása és vezetése. A szentmisében a kenyér és bor
átváltoztatásával jelenvalóvá teszik Jézus Krisztus keresztáldozatát. A
bűnbocsánat szentségében feloldozást adnak, Isten így bocsátja meg
bűneinket, amelyeket megvallottunk és megbántunk. A szenvedő beteget
megerősítik az élet válságos óráiban. Keresztelnek, esketnek… Erre a
szolgálatra készülnek fel és kapják a Szentlélek kegyelmét a
papszentelésben.
Az egyházi rend az a szentség, amelyben Isten az erre kiválasztott
férfiakat eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, és különleges módon részesíti
Krisztus papságában.
A papok feladata, hogy mint Isten népének pásztorai:
1. bemutassák a szentmiseáldozatot;
2. kiszolgáltassák a szentségeket;
3. hirdessék Isten igéjét;
4. vezessék Isten népét.

Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve
az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be
a bűnökért. Senki sem vállalhatja ezt a tisztséget, csak az, akit Isten meghív, mint
Áront. (Zsid 5,1-4)

A papi hivatás
Minden papot Isten hív meg a
szolgálatra. Hogyan? Tudjuk, Isten úgy szól
hozzánk,
amikor
imádkozunk,
hogy
eszünkbe juttatja azt, amit nekünk mondani
akar. Jézus is így hívja meg papjait a
szolgálatra, valami módon eszükbe juttatja,
hogy papok legyenek, és kegyelmével erre
készteti őket.
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Minden hivatásnak külön története van, de mindegyiknek az a
lényege, hogy valamiképpen felhívja a figyelmüket rá, és kedvet,
vonzódást ébreszt a papi szolgálatra, leggyakrabban a szentmisére. Igen
sok pap először a templomban hallotta meg a hívó szót. Máshonnét is
indulnak utak a papság felé, gyakran igen nehéz utak. Sok fiúnak szülei
ellenállását kell leküzdenie. Máskor más életpályák vonzása, vagy egy
kedves leány ismerős befolyása nehezíti a hívó szó követését.
 Miért nem lehetnek a nők papok? Mert senki sem lehet a saját akaratából pap,
még a férfiak sem. Isten nem úgy választja ki papjait, hogy körülnéz a világban,
hogy ki lenne rá alkalmas, ki vállalkozna rá, hanem már születése előtt kiválasztja
és felkészíti a szolgálatra azt, akit majd arra alkalmas időben megszólít és meghív.
 Egy jámbor hívő, amikor megtudta, hogy a legbuzgóbb ministráns fiú pap akar
lenni, ezt mondta neki: „Milyen kár, hogy egy ilyen intelligens, okos, jó megjelenésű
fiú pap lesz, akiből pedig jó családapa lehetne, akinek annyi leány szeretne a
felesége lenni, nem lenne jobb, ha…?” – Nem késett a válasz: „Vajon Istennek
csak azt szabad odaadni, ami másra már nem jó, aki másnak nem kell?”

Így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek;
mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.”
Erre azt mondtam: „Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú
vagyok.” De az Úr így válaszolt: „Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el
azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. (Jer 1,4-7)
Abban az esztendőben láttam az Urat… Aztán hallottam az Úr szavát: „Kit küldjek
el? Ki megy el nekünk?” Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj el!” (Iz 6,1-8)
Papi hivatása annak a fiúnak van,
akinek a lelkében Isten kedvet ébreszt a papi életre és szolgálatra,
és akit erre a püspök alkalmasnak talál.
A papi hivatás jelei
Akit az Úr meghív szolgálatára, azt élete első pillanatától kezdve
kiválasztja, és felkészíti szolgálatára. Senkinek nincs joga arra, hogy pap
akarjon lenni, csak az lehet pap, akit erre az Úr kiválasztott és meghívott,
és aki készségesen vállalkozik Isten szolgálatára.
Amikor valaki a papi hivatás vállalásáról dönt, akkor ez a döntés nem arról
szól, hogy pap leszek-e vagy családot alapítok és házasságot kötök, hanem arról,
van-e hivatásom, megvannak-e a hivatásunk betöltéséhez szükségesek feltételek.
A papi szolgálatra való jelentkezés, a papnevelő intézetbe való felvétel feltételei:
középiskolai végzettség, testi-szellemi egészség, és lelki-vezetői ajánlás.
Akit az Úr meghívott, és akiből jó pap lett, az bizonyára jó családapa is lenne,
aki pedig jó családapa, az jó pap is lenne, ha az Úr meghívta volna.

A papi hivatásnak megvannak a sajátos jelei, amelyekből megtudjuk,
hogy Isten valóban hív a papi szolgálatra: – Ha nemcsak hiszem, hanem
szeretem az Istent; – ha nemcsak apostolkodok, hanem szeretem is az
embereket; – ha alaposan tájékozódtam a papi élet és munka lényegéről,
s ehhez nagy kedvem van; – és erre alkalmas is vagyok, – akkor HÍV AZ
ÚR!
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A hivatás ügyében a püspök is dönt:
megvizsgálja
a
jelentkező
szándékát,
adottságait, általános műveltségét, és ha
alkalmasnak találja, felveszi a papnevelő
intézetbe. A tanulmányi idő hat év, mely alatt
teológiai elméleti és gyakorlati képzésben
részesülnek, megérik bennük a papi lelkiség, a
lelkipásztori szeretet, azaz pappá nevelődnek. Ez
a tanulmányi idő és önnevelés egyúttal
próbatétel is. Aki az évek folyamán életével
bizonyítja, hogy van hivatása és alkalmas a
papságra, azt püspöke tanulmányai befejezése
után pappá szenteli.
A papnövendéknek meg kell tanulniuk mindazt, ami a papsághoz szükséges,
el kell mélyülniük, és meg kell erősödniük a hitben, a kegyelmi életben. Csak az
lehet Jézus örömhírének hirdetője, akiben a szeretet kiolthatatlan tüze ég. Csak az
lehet testvéreinek lelki vezetője, aki maga is élő hittel követi Jézust. E nélkül a
legképzettebb pap is csak jó hivatalnok lehet.

Akit az Úr meghív szolgálatára, azt
élete első pillanatától kezdve kiválasztja, és felkészíti szolgálatára.
Pap vagy te mindörökké

Senki, aki kezét az eke szarvára téve hátratekint, nem alkalmas Isten országára. (Lk
9,62)
A papi hivatás egész életünkre szóló meghívás Isten országa
szolgálatára. A papokat püspökük különböző feladatokkal bízhatja meg,
különböző lelkipásztori szolgálatra oszthatja be, de akit egyszer pappá
szenteltek, az élete végéig pap marad.
Az egyházi rend az a szentség, amelyben
Isten az erre kiválasztott férfiakat eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, és
különleges módon részesíti Krisztus papságában.
Az egyházi rend szentségének fokozatai: diakónus, pap, püspök. Akiket
diakónussá szentelnek, azoknak vállalniuk kell az életre szóló szolgálatot, a szent
zsolozsma végzését és a papi nőtlenséget. A papszentelés során pedig az
újonnan
felszentelt
papoknak
engedelmességet
kell
fogadniuk
megyéspüspöküknek és utódaiknak.

Akit Isten meghívott szolgálatára, annak tudatosan kell erre készülnie.
Ez elsősorban Isten kegyelmével való tudatos együttműködést kíván, a
napi imádságot, szentírásolvasást és elmélkedést, napi szentmisén való
részvételt és szentáldozást, rendszeres szentgyónást és tudatos
önnevelést, tanulást és testi egészségünk gondozását…
A mai világban az általános és gyakorlati műveltségen kívül egy
lelkipásztornak sok mindenhez kell „értenie”, olyan dolgokhoz is, amik valójában
nem az ő feladatai lennének, amelyek nem tartoznának a lelkipásztori munkához.
Természetes, hogy igénybe kell venniük világi szakemberek együttműködését, de
mégis, mint a plébánia felelős vezetőjének valamit ezekhez is érteniük kell.
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A papi nőtlenség

„Nem mindenki tudja fölfogni ezt, csak akinek Isten megadja. Van, aki anyja méhéből
úgy született, hogy képtelen házasságra, van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de
van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!” (Mt
19,11-12)
A latin szertartású római katolikusokra vonatkozó egyházjogi előírás,
hogy a püspök csak olyan fiatalt szentelhet pappá, aki a mennyek
országáért önként, szabad elhatározásból vállalja a papi nőtlenséget (a
cölibátust).
A latin szertartású papság a szüzesség életformájában él. Ez a nőtlenségnél
többet jelent. Nem lemondás, hanem a szeretet fokozása. Az erre vállalkozó így
akarja magát egészen odaadni Isten szolgálatára. Azt keresi, hogyan járjon
Krisztus kedvében. Ennek az Isten-szeretetének gyümölcse, hogy egészen oda
tudja adni magát az emberek szolgálatára.
Keleti szertartású papok olyan családos emberek is lehetnek, akik pappá
szentelésük előtt kötöttek házasságot. Náluk annak a papságra készülő fiúnak, aki
meg akar nősülni, a saját hivatásán kívül szüksége van arra is, hogy az is
vállalkozzon erre a szolgálatra, akit házastársul kiválasztott.
 A latin szertartású papok kötelező celibátusa nem isteni törvény, hanem ősi
hagyományon alapuló egyházi előírás, amely akár megváltoztatható lenne, de az
Egyháznak még sincs szándékában változtatni rajta. A papi nőtlenség, illetve a nős
papság gyakorlati előnyeiről és hátrányairól sokat lehet vitatkozni, de a kérdést
mégsem a gyakorlati megfontolás dönti el, hanem a Szentlélek által vezetett
egyházi tekintély, amely fontosnak tartja azoknak a tanúságtételét, akik ezt az
életformát az Isten országáért vállalva, az örök élet hitéről tesznek tanúságot. A
papi nőtlenségre épp a mai szexualitástól túlfűtött világban van szükség, abban a
szabadelvű világban, amely nem hisz Istenben és az örök életben, amely nem
értékeli az életre szóló elkötelezettség értékét sem a házasságban, sem az Isten
országáért vállalt életben.
 A papok is esendő emberek, de ez nem felmentés, hanem alkalom az esendő
papok tanúságtételére, akik a kísértés és a bűn ellen vívott keserves küzdelmükkel
tesznek tanúságot az örök életbe vetett hitükről.

A papi nőtlenség értelme és célja:
Tanúságtétel az örök élet hite mellett.
A papi élet örömei

Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy csak valami kevés is jusson mindegyiknek…
Van itt egy fiú öt árpakenyérrel és két hallal. De mi az ennyinek? „Telepítsétek le az
embereket!”– szólt Jézus… A férfiak szám szerint mintegy ötezren voltak. Jézus
akkor fogta a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy adott a
halakból is, amennyit csak akartak. Miután jóllaktak… tizenkét kosarat töltöttek meg
az öt árpakenyér maradékából, mely az étkezők után maradt.(Jn 6,7-13)
El tudjuk képzelni az apostolok meglepetését. Jézus mindegyiküknek ad egyegy darab kenyeret, hogy kiosszák. El is kezdik osztani a kenyeret, de bármennyit
törtek le a kezükben lévő kenyérből, az nem fogyott el. A kezük között ment végbe
a csoda, amit Jézus tett, ők pedig látták az emberek örömét, akik jóllaktak.
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Sokan azt hiszik, hogy a papok élete sivár, örömtelen. Természetes,
hogy a papi szolgálatnak is vannak nehéz órái és megpróbáltatásai.
Tudjuk, hogy a mindenki által ismert hivatalos teendőiken kívül sok
idejüket fordítják magányos imádságra, a prédikációra és hittanórákra való
felkészülésre, szükségük van az állandó továbbtanulásra, és sok időt
igényel a nap bármely órájában hozzájuk forduló emberekkel való
foglalkozás. A kívülállók sokszor csak a hivatás nehézségeit látják, de a
pap mégis boldog Isten szolgálatában, mert Isten meghívta, és ő igent
mondott a hivatásra. Boldog, mert betölti az Isten szeretete, és az Ő
szeretetének különleges közvetítése, amikor naponta megtapasztalja
ennek a szeretetnek mindent felülmúló örömét.
A termelő munkát végző embert örömmel tölti el, ha látja munkája
eredményét Az orvos öröme, hogy szenvedő embertársain segíthet. Az édesanyát
örömmel tölti el gyermeke fejlődése, akiért annyi áldozatot vállalt.

A papi élet öröme, ha látja, hogy a bűnös új életet kezd,
a hívek szeretetben élnek, az Egyház fejlődik…

A szerzetesi hivatás
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 kiki azért kapja, hogy használjon vele. (1Kor
12,4-7)
A szerzetesek szolgálata
Az Egyház Krisztus titokzatos teste minden tagjának feladata, hogy
egész életével Isten szeretetének képviselője és tanúja legyen a világban.
Az Úr Jézus egyeseknek azt adta hivatásul, hogy az Ő nagy, egyetemes
szeretetéről különleges módon tanúskodjanak, amikor meghívja őket olyan
feladatok vállalására, amelyek önmaguk teljes odaadását kívánják meg.
A történelem során mindig voltak olyan férfiak és nők, akik felismerve
egy-egy konkrét feladatot, amely egész életük, napi 24 órájuk, minden
képességük és vagyonuk teljes odaadását kívánta, és akik arra önként és
készségesen vállalkoztak, együttműködve hasonló feladatot vállaló
társaikkal. A Szentlélek indítására így jöttek létre azok a közösségek,
amelyeket ma, mint szerzetes közösségeket ismerünk.
Koronként és helyenként más és más az az evangéliumi érték,
amelynek felcsillantására a Lélek a szerzetesközösségeket rendeli.
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A fényűző, gazdagságért háborúskodó világban a szegénységben élő
szerzetesek hirdették az evangéliumi szegénység örömhírét. Az embernyomorító
önző világban a szerzetesek szociális létesítményeikkel, és a rászorulók
gondozásával siettek bajban lévő embertársaik megsegítésére, iskolák, kórházak,
árvaházak szociális otthonok fenntartásával. A csak evilági érdekeket értékelő
világban, az örök élet hitéről és öröméről tanúskodnak azok a szerzetesek, akik a
világtól elvonulva egész életüket az imádságnak és a szemlélődő aszkéta életnek
szentelik. Ezek a magányban élő szerzetesek lelki tanácsadói a problémáikkal
hozzájuk forduló világban élő embereknek. A hozzájuk forduló emberek
elbeszéléséből ismerték az emberek mindennapi életének gondjait, és mint „kívül
állók” tudtak segíteni rajtuk.
 Miért van szükség különféle szerzetesrendekre?

A szerzetes közösségek az Egyház erőforrásai
A történelem során míg egyes szerzetesrendek megszűntek, mások új
rendeket alapítottak, ahogy az Isten országának szolgálatához szükséges
feladatok, és a szerzetesek munkája iránti igények változtak.
Csak néhány példa a szerzetesközösségek sokrétű feladataira: árvák,
magukra maradt szegények és betegek szolgálata; fiúk és leányok nevelése és
tanítása, ipariskolákban, kollégiumokban… További fontos szolgálat Jézus
örömhírének hirdetése hazájukban és más idegen, sokszor távoli országokban, a
missziókban; a sajtóapostolság, régen a kódexmásolás, majd a könyvnyomtatás,
folyóiratok terjesztése, újabban pedig a hírközlő eszközök felhasználása az
örömhír hirdetésére… Tudományos kutatások végzése és elősegítése… és még
lehetne sorolni a különböző karitatív és egyéb szolgálatokat.
A szerzeteseken kívül ilyen szolgálatokat elláthatnak a világban élő családos,
hívő emberek is, akik ezt napi 8 vagy több órai fizetett munkaidőben látják el,
olyanok, akiknek napi munkájukkal kell gondoskodniuk családjuk fenntartásáról,
gyermekeik neveléséről… Az egykor önként és ingyen vállalt szerzetesi
szolgálatok jelentős részét ma állami intézmények látják el, megfelelő
költségvetési háttérrel és fizetett munkaerővel.
 A szerzeteseknek is megvan a maguk napirendje, munkaköre és beosztása, de
azoknak a feladatoknak az ellátásához, amit egy-egy szerzetes vállal, akinek nem
napi 8 óra és heti 5 nap a munkaideje, hanem folyamatosan végzi munkáját, annak
ellátására legalább 4 főállású fizetett munkaerőre van ma szükség. Pl. az
árvaházakban dolgozó nővérek (apácák) éjjel-nappal együtt voltak a rájuk
bízottakkal, nem volt pihenőnapjuk, nem mentek szabadságra, boldog otthont
tudtak biztosítani a rájuk bízottaknak, igaz, munkájuk közben nem voltak
megélhetési és családi gondjaik. A kórházakban dolgozó nővéreknek jutott idejük
leülni a beteg mellé, együtt virrasztani a haldoklókkal. A kollégiumokban nevelő
szerzetesek szeptembertől júniusig együtt éltek diákjaikkal, akik csak a karácsonyi
és húsvéti szünetre mentek haza…

A szerzetes közösségek hivatása, hogy sajátos szolgálatukkal
Jézus Krisztus szeretetének hősi jelei legyenek.
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A hármas szerzetesi fogadalom

Jézus rátekintett, megszerette őt, és így szólt hozzá: „Valami még hiányzik neked:
menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben.
Aztán jöjj, és a keresztet magadra véve kövess engem.” (Mk 10,21)
A szerzetesek szolgálatát a szerzetes közösségek teszik lehetővé,
akik egy közösségben élnek, és hármas szerzetesi fogadalommal
kötelezik el magukat a vállalt különleges szolgálatra. Ez a hármas
szerzetesi fogadalom a szűzi élet (tisztaság), a szegénység és az
engedelmesség vállalása.
Ezzel a hármas fogadalommal lemondanak a szexualitásról, a családi életközösségről, és tagjai lesznek egy kolostorban vagy rendházban együtt élő
különleges szeretetközösségnek, ahol mint testvérek élnek együtt, akik
szegénységet fogadnak, és nem gyűjtenek vagyont, mert a közösség gondoskodik
mindennapi életük szükségleteiről, akik engedelmességet fogadnak, hogy
választott elöljáróiknak engedelmeskedve, az ő vezetésükkel, megélhetési gondok
nélkül végezzük a rájuk eső feladatokat. Ezeknek a szerzetesközösségeknek a
fenntartását és működését, amit egykor teljes egészében különböző adományok,
javadalmak biztosítottak, ma saját közös munkájuk jövedelme biztosítja.

A szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat
a különleges szolgálatra,
a szűzi életre, a szegénységre és az engedelmességre.
Annak a fiúnak vagy leánynak van szerzetesi hivatása, akinek a
lelkében Isten kedvet ébreszt a szerzetesi életre és szolgálatra, és akit
erre a rendfőnök alkalmasnak talál.
 Mik a szerzetesi hivatás jelei? Lehet-e a világban szerzetes életet élni?

Természetesen a szerzetesi életre is fel kell készülni. Az egyes
szerzetesrendek a jelölteket próbaidőre veszik fel, majd a közösségben
eltöltött lelki felkészítést adó újonc év után kezdik meg a feladataikhoz
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását. Először három
évre szóló egyszerű fogadalmat tesznek, majd a megfelelő próbaidő
leteltével ünnepélyes fogadalommal kötelezik el magukat Isten
szolgálatára, egész életükre vállalva szerzetesi feladataikat.
Jézus Egyházának ma is szüksége van papokra,
szerzetesekre és szerzetes nőkre,
akik egész életüket Isten szolgálatára szentelik!
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26. Felkészülés az elkötelezett keresztény életre
Úgy éljetek, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban
és egyeneslelkűségben mutatkozik. Keressétek, ami kedves az Úrnak. (Ef 5,8-10)
Az eddigiekben az Úr Jézus tanításának fényében megpróbáltuk
végiggondolni életünk legfontosabb kérdéseit, hogy azt mindennapi életünkre
alkalmazzuk. Most ezeket figyelembe véve ismételten gondoljuk át mindazt, ami
ahhoz kell, hogy Isten kegyelmével együttműködve valóban elkötelezett felnőtt
kereszténnyé váljunk.

Az első „útelágazás”
Azok a fiatalok, akik komolyan veszik önmagukat és jövőjükért
felelősséget éreznek, azok egyre tudatosabban készülnek fel arra, hogy
életük fontos kérdéseiben megfontoltan döntsenek. A magyar törvények
értelmében a felnőttség a 18. életév betöltésével kezdődik. A legtöbben
ebben a korban szerzik meg szakmunkás bizonyítványukat, illetve az
általános műveltséget jelentő középiskolai érettségit, de addigra már el
kell dönteni, hogyan szeretnének tovább lépni.
Isten terve szerint minden felnövő, érett embernek házasságot kell kötnie.
Van azonban néhány kivétel, amikor valakit Isten meghív a papi, szerzetesi vagy
szerzetesnői szolgálatra, illetve olyan különleges, a közösség érdekét szolgáló
feladat vállalására, amely a papi vagy szerzetesi hivatáshoz hasonlóan teljes
életünk odaadását kívánja, mintegy a világban fogadalom nélkül élő szerzetes,
lemondva a családról és a vagongyűjtésről.

A felnőtt keresztény életre készülő fiataloknak első komoly döntése,
hogy melyik utat választja, hiszen mindegyikre fel kell készülnie.
Akik Isten terve szerinti családi életre készülnek, azoknak is dönteniük kell
jövőjükről, először egyedül, de ha van már választottjuk, akkor vele
egyetértésben. Sokan tanulmányaikat valamelyik egyetemen vagy főiskolán
szeretnék folytatni, mások szakmát tanulnak, attól függően, hogy mivel
szeretnének foglalkozni, hol és hogyan szeretnének élni… Ehhez a döntéshez jó,
ha szüleinkkel megbeszélve, és velük egyetértésben tudunk dönteni, de végül
mégsem lenne jó, ha szüleink lennének életünk legfontosabb kérdéseinek
eldöntői.

Az egyre tudatosabb önnevelés
Istennel való személyes kapcsolatunk
A vallás az ember személyes kapcsolata Istennel. Az Úr Jézus tanításából
tudjuk, hogy teremtő Mennyei Atyánk szeret minket, és mindnyájunkat meghív,
hogy részesei lehessünk szentháromságos boldog örök életének. Tőlünk azt
kívánja, hogy tudatosan viszonozzuk irántunk való szeretetét.

Istennel való személyes kapcsolatunk alapja
a napi rendszeres imádság.
Amikor imádkozunk elmondhatunk mások által megfogalmazott, szép
imádságokat, amelyekkel kapcsolatban úgy érezzük, mi sem tudtuk volna
jobban megfogalmazni mondanivalónkat, mégis szükségünk van a saját
szavainkkal gondolkodva végzett imádságokra.
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A mindennapi életben azokkal szoktunk elbeszélgetni, akikkel együtt vagyunk,
akikkel rendszeresen találkozunk. Előfordul azonban az is, hogy tudatosan
keressük a találkozást valakivel, hogy szóba állhassunk vele. Isten a világ teremtő
és létben tartó Ura mindenütt jelen van, Őt bárhol és bármikor megszólíthatjuk.
Lényeges különbség azonban, hogy vele nem úgy találkozunk, hogy meglátjuk,
meghalljuk a hangját, hanem akkor, ha valami felhívja rá a figyelmünket, illetve ha
tudatosan akarunk találkozni vele. Istennel való tudatos imádságos találkozásaink
a rendszeres reggeli és esti imádság, illetve napközben, a napirendünkben
megtervezett imádságos alkalmak. Ezért kell megterveznünk, hogy mikor
imádkozzunk, és mikor tudunk nyugodt időt fordítani az imádságra.
A reggeli imádság, még akkor is, ha csak néhány fohászra van alkalmunk,
legyen alkalom a napi jó szándék felindítására, amikor azt kérjük, hogy segítsen,
hogy valóban Jézus tanítása szerint éljünk.
Az esti imádság pedig legyen alkalom a hálaadásra és bűnbánatra, hogy
visszatekintve napunkra megfontoljuk, „mit kaptam… hogyan viszonoztam… mit
kellene jobban tennem…” Ez ne bűnkeresés, hanem Jézus iránti szeretetünk
megújítása legyen. Előre tekintve pedig „rábízom magam Mennyei Atyám
gondviselő szeretetére” áldását kérve életemre.
Naponta szükségünk van néhány valóban csendes percre is, amikor
elolvasunk egy-egy újszövetségi bibliai részletet, és azon elgondolkodva
megbeszéljük Jézussal mindennapi ügyes-bajos gondjainkat. Nem az a fontos,
hogy szép szavakat mondjunk, hanem Jézus arcára tekintve „olvassuk ki
szeméből” mit mond nekünk, mit kíván tőlünk.

Istennel való személyes kapcsolatunk
legfontosabb eleme és éltetője
a szentmisén való részvétel, a szentáldozás.
A szentmisén való részvétel Jézus Egyháza és a mi istengyermeki
életünk középpontja, csúcsa és forrása. A szentmise tudatosítja bennünk
életünk célját, amiért Urunk Jézus Krisztus feláldozat önmagát, és az örök
élet kenyerével táplálja iránta való szeretetünket.
Mi, akik szeretjük Jézust, az újszövetség választott népéhez tartozunk, azzal
fejezzük ki Jézus iránti szeretetünket és hálánkat, hogy részt veszünk a
szentmisén. 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. A
szentmise közös áldozatunk: befogadjuk Jézus Igéjét, figyelmesen meghallgatjuk
Jézus tanítását; közösen imádkozunk és énekelünk; Jézussal együtt felajánljuk
magunkat áldozatul a Mennyei Atyának, és Vele egyesülünk a szentáldozásban.
A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás, ezért lehetőleg minden
szentmisén áldozzunk, amelyen részt tudunk venni, akár minden nap.
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.
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Istennel való személyes kapcsolatunk karbantartója
a rendszeres szentgyónás.
Ha olyan bűnt követtünk el, ami komolyan nyugtalanít minket, vagy olyan
kérdés merül fel bennünk, amelyre lelki vezetőnktől kell választ kérnünk, akkor
minél előbb gyónjunk meg. A rendszeres szentgyónás, és az arra való felkészülés
jóra törekvésünk segítője. Ezért jó, ha körülményeinktől függően előre
elhatározzuk, hogy mikor és milyen gyakran menjünk gyónni, és az ne a
véletlenen, vagy a „jókedvünkön” múljon.

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. Jó tudni, hogy a negatív lelkitükrök a leggyakoribb bűnöket sorolják
fel, míg a pozitív lelkitükrök abban segítenek, hogy az Isten és
embertársaink iránti szeretet követelményeit megfontolva lássuk mit
kellene másként, vagy jobban tennünk. Ezért nagyon fontos, hogy a
kisgyerekkorból kinőve már ne valamilyen gyerekeknek készült lelkitükröt
használjunk, hanem olyant, amely nekünk való, amely megfelel korunknak
és életkörülményeinknek.
Istennel való személyes kapcsolatunk karbantartása
mindennapos feladatunk!
Testi egészségünk és képességeink kibontakoztatása
Testi egészségünk megóvásának alapja az egészséges életmód, és a
megfelelő életkörülmények. Ezért kell tudnunk úrrá lennünk érzelmeink és
ösztönös vágyaink felett. Az önfegyelem nem más, mint az elért
önmagunk feletti úrrá levés, amit csak tudatos gyakorlással, lemondással
és áldozatvállalással tudunk elérni.
 Életkörülményeink alakítása sokszor nem rajtunk múlik, de mégis sok mindent
megtehetünk, ami már rajtunk múlik. Ilyenek a mértékletesség az evésbenivásban, a munkában (tanulásban) és a szükséges pihenésben, a rendszeres
tisztálkodás, a megfelelő ruházkodás, a tervszerű testedzés és a sport, a káros
szenvedélyek (alkohol, dohány és kábítószer függőség) megelőzése, a közlekedési
szabályok megtartása, és az is, ha nem idegeskedünk, és nem idegesítjük
egymást sem.
 Az állatok világa teljesen ösztöneik befolyása alatt van, de az embernek épp
azért van értelme és szabad akarata, hogy felismerje élete célját, és ezért meg kell
tanulnia uralkodni érzelmei és ösztönös vágyai felett is. Sokan próbálják ennek
lehetőségét tagadni, de ezzel valójában saját felelőtlenségüket akarják menteni,
mintha nem is lenne igazán szabad akaratunk.
A sport és a különböző, sok mozgással járó fejlesztő és ügyességi játékok
segítik testi képességeink kibontakozását, különböző reflexeink kifejlesztését,
kézügyességünket, és figyelmünk összpontosítását.
 A különböző labdajátékok, a kerékpározás és más „hagyományos” játékok az
ügyességünk fejlesztésén túl megtanítanak a másokkal való együttműködésre,
hogy jobban odafigyeljünk egymásra.
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 Az informatika is igen sok és érdekes játékot kínál, amelyek jól szolgálhatják
reflexeink finomítását, de mozgásszegény életmódhoz vezetnek, és annyira le
tudják kötni a figyelmünket, hogy szinte tudomást sem veszünk a minket körülvevő
világról, sem otthon, sem az utcán, ahol még az ismerőseinket sem vesszük észre.

Testi egészségünk megóvásának, érzelmeink és ösztönös vágyaink
feletti önuralmunk megszerzésének egyik célja, jövendő családunk
egészségének védelme, és békés életének szolgálata, hogy mindennapi
kötelességeink teljesítésének, Isten és embertársaink iránti szeretetünk
gyakorlásának alkalmas és készséges eszközei legyünk. Ezzel egyben
életünk végső céljának elérését is szolgáljuk.
A test gyakorlása, fegyelmezése és gondozása
jellemünket, személyiségünket is fejleszti.
Értelmi, szellemi képességeink kibontakoztatása
Az embert szellemi természete tesz képessé az értelmes
gondolkodásra és a felelős cselekvésre. Ahhoz azonban, hogy valóban
értelmesen tudjunk gondolkodni, velünk született értelmi képességeinket
fokozatosan és tudatosan ki kell fejleszteni.
Értelmi képességeinknek igen sok összetevője van, ilyenek többek között: – a
megfigyelőképesség, a szándékos, pontos és tervszerű észlelés, a látás- és
halláskultúra; – a hatékony, figyelmes és értő olvasási és felfogási készség; – a
logikus és világos gondolkodás, a lényeglátás, a pontos fogalomalkotás, a
megfontol következtetés; – a tárgyilagos gondolkodás; az előfeltétel és előítélet
mentes, az emberi érdekektől független véleményalkotás, az érvelésben való
becsületesség; – a gépies és logikai emlékező képesség, a tanulási készség; – az
emlékezetben megőrzött ismeretek hatékony, gyors és pontos felidézése, és a
vele egyűt járó, logikusan fogalmazó kifejező képesség; – az áttekintő és
tájékozódási képesség, az összefüggések felismerésére és az új ismeretek
rendszerezésére; – a szabad gondolattársítás, a reprodukáló és az alkotóképzelet;
kritikai készség, a tényleges (reális) és a csupán elképzelt, látszólagos (virtuális)
valóság megkülönböztetése; – a kreativitás, a szellemi önállóság és
találékonyság, a céltudatos feladat-, probléma megoldási készség…

A modern informatika és a multimédia megjelenése mindenki számára
lehetővé tette a korlátlan ismeretszerzés lehetőségét, egyben az értelmi
képességek tudatos és tervszerű fejlesztését, de ezzel ellenkező hatást is
elérhet, ha azt nem megfelelőképpen használjuk.
A számítógép alapképességei: az adatok pontos és megbízható tárolása, a
meglévő adatokkal a programozó által megadott műveletek gyors elvégzése, és a
programozó által megadott feltételek szerinti döntés. A gondolkodó, kutató ember
a számítógépek segítségével olyan kérdések megoldásához is hozzáfoghat,
amelyek eredményes elvégzése azelőtt reménytelenül kilátástalannak látszott.
Vannak olyan programok, amelyek kifejezetten a gondolkodás fejlesztését
szolgálják, és olyanok, amelyek a szellemi munka gépies műveleteinek elvégzését
vállalják magukra.

A multimédia hatékony, nagyszerű eszköz, ami lehet áldás, de átokká
is válhat. Az öntudatos és fegyelmezett embert hatékonyan képes
segíteni, ugyanakkor a gyenge ember számára igen nagy kísértés,
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visszatartja az alkotó munkától, és arra készteti, hogy az élet gondjai és
nehézségei elől elmeneküljön egy képzelt világba.
 Akik a számítástechnikai és informatikai eszközöket megfelelő kritikus
gondolkodás és önfegyelem nélkül használják, azoknak emberi személyiségüket és
szuverenitását is veszélyeztetik. Ők lesznek azok a félművelt emberek, akik azt
hiszik, hogy mindenhez értenek, és már észre sem veszi, hogy már saját
véleményük sincs, mert kritika nélkül átveszik a számukra szimpatikus multimédia
által sugallt nézeteket. Az információdömping hatására elsorvad és megszűnik az
érdeklődési kedvük, és már eligazodni sem képesek a fel nem dolgozott ismeretek
tengerében, a fiatalok pedig nem sajátítják el, nem gyakorolják be legfontosabb
értelmi képességeiket. A rendszeres gondolkodás hiánya eltompítja az ember
értelmi képességeit, elszoknak az önálló gondolkodástól és véleményalkotástól. A
képzeletére ható képek tömege megbénítja képzelőerejét, egyoldalúvá teszi és
leszűkíti képzeletvilágát, elveszti valóságérzékét. Felborul az értékrendjük,
világképük és világnézetük manipulálttá válik. Ennek az „agymosásnak” az
eredménye, hogy ellenállás nélkül átveszik azt a marxista és liberális, ateista és
materialista torz értékrendet, amelyben a legfőbb jó a siker, az anyagi érdekek és
az élvezetek. A kultúra értékei számukra viszonylagossá válnak, elvesztik igazi
értéküket. Az alapvető történelemi ismeretek hiánya, az egyoldalú
történelemszemlélet veszélyezteti önazonosságukat, a hazafiasságot és az
egyházhoz tartozás tudatát.

Értelmi önnevelésünk csak
erkölcsi önnevelésünkkel együtt lehet eredményes.
Az általános műveltség azoknak az ismereteknek az összessége, amelyre
egy felnőtt embernek a mai világban szüksége van ahhoz, hogy korszerű, a mai
tudomány eredményeinek megfelelő világképe és jól megalapozott világnézete
legyen. Ez magában foglalja, illetve feltételezi az alapvető értelmi képességek
„használatában” való jártasságot, azt, hogy élni tud meglévő szellemi
képességeivel. Az általános műveltséghez szükségünk van a tárgyi ismertekre
(anyagi, materiális képzésre), szükségünk van teljesítményképes tudásra (formális
képzésre), az elsajátított ismeretek aktív, alkotó alkalmazására, a
problémamegoldó képességre.

Az általános műveltség a művelt ember világképének és
világnézetének az a területe, része, amely nem feltételezi valamely
szakterület behatóbb ismeretét és tanulmányozását, de amelyekre
szükségünk van ahhoz, hogy megalapozott, saját világnézetünk legyen.
 A mai világban sokan lebecsülik az un. lexikális ismereteket azzal az
indoklással, hogy nincs rá szükségünk, hogy annyi mindent megjegyezzünk, mert
az Interneten minden szükséges ismeretet meg lehet találni. Ezek az ismeretek
azonban csak virtuális ismeretek, amelyeknek nem vagyunk birtokában.
Szükségünk van olyan saját ismeretekre, amelyek alapján valóban képesek
vagyunk önálló, megfontolt döntést hozni.

Világnézeti döntéseink alapja csak a tényleges tudás lehet,
virtuális ismeretek alapján nem lehet felelős döntést hozni.
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Legyünk „értékes” emberek!
Mennyei Atyánk előtt minden ember
egyformán értékes. Ő, a mi teremtőnk, aki emberi
életünket adta, minden embert meghívott az örök
élet boldogságára, és minden ember szívébe
beleoltotta ezt a boldogság utáni vágyat,
mindnyájunkat
egyformán
szeret,
mindegyikünket hazavár az örök életre.
Annak ellenére, hogy Isten előtt mindnyájan egyformán értékes
emberek vagyunk, mégsem vagyunk egyformák. Az emberek közt nem Ő
tesz különbséget, hanem mi magunk, attól függően, hogyan teljesítettük
akaratát.
Ez az egyforma értékesség azonban nem jelent emberi egyformaságot,
hiszen Isten mindnyájunknak külön egyedi személyiséget adott, különböző
képességekkel és egymástól eltérő életkörülményekkel. Ő mindnyájunktól azt
várja, hogy amit ránk bízott, azt életünkkel kamatoztassuk, bármilyen körülmények
között is élünk, teljesítsük az ő akaratát. Életünk végén fog elszámolni velünk,
számon kérve tőlünk, hogyan éltünk ajándékaival. Ö, aki belelát a szívünkbe,
mindegyikünket saját lelkiismeretünk szerint fog megítélni. (Vö. 25,14-30. és Mt
25,31-46)
 Az emberi jogok nyilatkozata kimondja, hogy minden ember egyenlő. Ez az
egyenlőség a világ nagy részén nem valósul meg, még sokszor a magukat
demokratikusnak tartó országokban sem. Az ellen nem tiltakozhatunk, hogy hivatali
beosztásuk, a társadalomban betöltött szerepük miatt egyes embereket jobban
meg kell védeni a váratlan támadásoktól, de ez nem menti fel őket a törvény előtti
felelősségvállalás kötelezettsége elől, nem jogosíthatja fel őket, hogy visszaéljenek
gazdasági vagy hatalmi fölényükkel, nem változtat erkölcsi megítélésükön.

Mi akkor válunk értékes emberré Isten előtt, ha egész életünkkel,
minden képességünkkel neki szolgálunk, és teljesítjük az Ő akaratát. Mi
nem az emberek, hanem Isten előtt akarunk értékessé lenni, ezért
neveljük magunkat tudatosan arra, hogy az Úr Jézus tanítása szerint
éljünk.
Ennek a tudatos önnevelésnek része, hogy Istennel való személyes
kapcsolatunk ápolásán túl komolyan vesszük a tanulást („Nem az iskolának,
hanem az életnek tanulunk!”), testi és szellemi képességeink kibontakoztatását.
Ezzel az önneveléssel készülünk fel felnőtt életünkre, a családi életre, és a
mindennapi életben vállalandó feladataink teljesítésére.

Isten előtti erkölcsi értékünknek az a meghatározója, hogy milyen
szeretettel voltunk Isten és embertársaink iránti, mit vállaltunk értük.
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Felkészülés a házasságra
Már szóba került, hogy a szerelem és a házasélet Isten elgondolása
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik, hogy Ő minden ember,
minden család életét boldognak tervezte, és parancsai is ezt az emberi
boldogságunkat védik, hogy áldozatvállaló szeretetben élve itt a földön,
eljuthassunk hozzá az örök élet boldogságára. Isten terve szerint minden
felnövő, érett embernek házasságot kell kötnie.
A fiataloknak felnőtt életükre készülve meg kell hallgatniuk szüleik
véleményét is, de nem feltétlenül szükséges, hogy az ő elképzeléseiket
valósítsák meg. Azoknak, akik már megismerkedtek jövendőbelijükkel,
feltétlenül egyeztetniük kell egymással elképzeléseiket, hiszen egész
életükben rá lesznek szorulva egymás segítségére.
A házasságkötésnek emberi életünkben kettős célja van, a
szeretetközösség, az egymás iránti önzetlen szeretet kibontakozása, és a
gyermekek vállalása és felnevelése. Ez a kettős cél azonban nemcsak
evilági életünkre, hanem örök életünkre is vonatkozik. A házastársaknak
szeretetközösségükben meg kell érlelniük egymást az üdvösségre, Isten
akaratának készséges teljesítésével, és gyermekeiket felnőtt kereszténnyé
kell nevelniük, leendő hívő keresztény édesanyákká és édesapákká.
Nem mindegy, hogy hogyan neveljük magunkat, és
az sem mindegy, hogy kivel kötünk házasságot.
A házastárs megválasztása
Mindebből következik, hogyha valóban keresztény családot akarunk
alapítani, akkor nem mindegy, hogy kivel kötünk házasságot.
 Miért nem mindegy, hogy kivel kötünk
házasságot? – Félrevezető, hamis állítás: „Nem
fontos, hogy azok, akik házasságot kötnek azonos
világnézetűek vagy sem, hanem csak az a fontos,
hogy szeressék egymást!” Aki így gondolkodik az
élet egyik legfontosabb kérdéséről, az csalódni fog,
erre mutat az a sok elváló házastárs, akik valóban
szerették egymást, de mégsem voltak egymáshoz
valók. Az a hívő fiatal, aki nem hívő emberrel köt
házasságot, nem csak házasságának boldogságát,
hanem keresztény hitét is veszélyezteti. Csak akkor
tudunk az élet alapvető kérdéseiben közös
egyetértésben dönteni, ha ezekről a kérdésekről
egyformán gondolkodunk.
 Miért veszélyezteti a hitét és jövendő családja életét az, aki nem hívő
emberekkel barátkozik? – Sok fiatal álomvilágban él, és azt hiszi, hogy ő szabadon
fogja kiválasztani jövendő házastársát, és amikor házasságot köt, akkor ezt
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szabadon fogja eldönteni. – A mindennapi élet azonban azt mutatja, hogy csak
azok közül tudunk választani, akiket ismerünk. Ez azonban a legtöbbször mégsem
rajtunk múlik. Iskolát, munkahelyet, szórakozó helyet, sportkört szabadon
választhatunk, de az már nem rajtunk múlik, hogy ott kivel és kikkel találkozunk.
Igaz ilyen helyzetben még eldönthetjük, hogy kivel barátkozunk igazán, de mégis
oktalanság lenne, ha olyanokkal is barátkoznánk, aki nem lenne jó házastársnak.
Testvéreinket nem választhatjuk meg, a legtöbbször nem mi döntjük el, hogy kivel
kerülünk ismeretségbe, de barátainkat már megválaszthatjuk. Nem mindegy, hogy
kikkel töltjük szabadidőnket, kikkel vagyunk szívesen együtt, hol és kivel vagyunk
hajlandók ismerkedni. Ahhoz, hogy megfontoltan tudjunk választani az kell, hogy jól
ismerjük azokat, akik közül ténylegesen választani fogunk.

Leendő házastársunk megválasztása
életünk egyik legfontosabb döntése
Nyilvánvaló, hogy olyan valakit fogunk választani, akit megszerettünk,
akivel kölcsönösen szeretjük egymást. Ezt a döntést azonban nem szabad
elsietnünk. Sok fiatal lehet szimpatikus számunkra, akivel szívesen
kerülnénk közelebbi kapcsolatba, de mielőtt megnyitnánk előtte szívünket,
alaposan meg kell fontolni, hogy valóban jó házastársai lennénk
egymásnak. Ezért előbb kell egymásnak jó barátaivá válnunk, mint
egymásba beleszeretnünk. Akármilyen erős vonzalmat érzünk is valaki
iránt, tudnunk kell parancsolni érzelmeinknek, hogy addig ne kötelezzük el
magunkat egymásnak, ameddig nem lettünk egymásnak szellemi
partnerei, igazi jó barátai.
Hogyan ismerjük meg egymást?
Akkor ismerjük embertárainkat, ha ismerjük gondolkodásmódjukat,
világnézetüket és állásfoglalásait az élet fontos kérdéseiben, ha ismerjük
magatartását, hogyan fegyelmezi önmagát, hogyan viselkedik családja tagjaival,
barátaival és ismerőseivel, ha ismerjük áldozatkészségét, és nem utolsó sorban
Istennel való kapcsolatát. Egy-egy család élete szempontjából fontos lehet
egészségi állapotunk, öröklött képességeink, általános műveltségünk és
képzettségünk, jó, illetve rossz szokásaink, érdeklődési körünk, hogy mivel töltjük
el szívesen szabadidőnket…

Nem lehet igazán jó barátunk olyan valaki,
aki gyökeresen másként gondolkodik, más erkölcsi nézeteket vall.
A fiataloknak, ha akarják, akkor bőven van ismerkedési lehetőségük,
de nem mindegy, hogy hol, hogyan és kikkel akarnak megismerkedni.
Régen egy faluban mindenki ismerte a falu legtöbb lakóját, nem nagyon
lehetett alakoskodni. A népesség növekedésével, a városiasodással ez a helyzet
megváltozott. Az első nagy ismerkedési lehetőséget az iskolák adják a mai
fiatalok számára, ahol a diákok hamar megismerhetik, és kiismerhetik egymást.
Szorosabb ismerkedésre a különböző szakkörök és sportfoglalkozások adnak
alkalmat, továbbá a különböző egyesületek, illetve közösségek, ahol bőven van
alkalom a beszélgetésekre, különböző kérdések megvitatására.
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 Sok fiatal számára a különböző szórakozó helyek adnak ismerkedési
lehetőséget. Az ilyen ismeretségek általában nagyon felületesek, mert ahol szinte
fülsiketítően hangos zene szól, ott aligha van lehetőség az egymás megismerését
szolgáló beszélgetésekre. Az ilyen helyen kötött ismeretségek alapja általában a
vonzó, külső megjelenés, amiből a legritkább esetben lehet megtudni, hogy
valójában milyen ember és ki is az a másik, akivel esetleg órák hosszat együtt
táncolunk. Sok fiatal ilyen ismeretség útján jut el az egyre szorosabb szexuális
kapcsolatig, majd a házasságig, és csak később döbben rá, hogy akit annyira
szeretett, az valójában nem hozzá való társa lett.
Ahhoz, hogy igazán megismerjük azt, akit megkedveltünk, igen sokat kell
egymással beszélgetni az élet legkülönbözőbb kérdéseiről, akár ennek a könyvnek
valamennyi témájáról. Természetesen igen fontos, hogy valóban őszinték legyünk,
azt mondjuk, amit gondolunk, amit érzünk és szeretnénk, hogy minél többet
megtudjunk egymásról. Beszélgető társunk őszinteségnek az „ellenőrzésére” igen
jó alkalom a váratlan eseményekről mondott véleménye, jó alkalom lehet egy-egy
film megtekintése és megbeszélése. Lehet, hogy egy-egy szappanoperát vagy
krimit érdekesnek tartunk, de valószínűleg nem szeretnénk szívesen olyan
helyzetbe kerülni, mint amibe a film szereplőit láttuk. Az sem mindegy, hogy
hitünkről vagy akár a közéleti kérdésekről hogyan vélekedünk.

Egymás megismerésének fontos eleme lehet egymás családjának a
megismerése, mert ha valakivel házasságot kötünk, akkor annak
rokonságát is ismernünk és vállalnunk kell. Tudjuk, hogy nem a
vagyonban való bővelkedéstől függ az életünk, de mégis tisztában kell
lennünk választottunk közvetlen hozzátartozóitól való esetleges
függőségével, azok anyagi, lakás és társadalmi helyzetével, továbbá
rokonságának a házastársi hűségről és a gyermekáldás vállalásáról
kialakult véleményével, közéleti nézeteivel…
Aki nem lenne jó házastárs,
azt ne engedjük közel férkőzni a szívünkhöz.
A megismerkedéstől a házasságkötésig
Mindenki életének fontos és döntő pillanata, amikor először találkozik,
megismerkedik és szimpatizálni kezd jövendőbelijével, akkor is, ha még
nem tudja, hogy ő lesz az. Lehet ez olyan pillanat is, amikor valakiben régi
ismerőse iránt ébred fel a különös vonzalom. Valószínűleg akkor ébred rá,
hogy mennyire fontos neki új ismerőse, amikor már nem mindegy a
számára, hogyan alakul más fiatalokkal való kapcsolata. Ez az első
szerelem, akkor lesz igazán szerelem, ha ezt a vonzódást a másik is
észreveszi, és viszonozza érdeklődését.
Bármennyire is próbálják titkolni a szerelmesek egymás iránti érdeklődésüket,
ez a szerelem megváltoztatja őket, egész magatartásukat és mindennapi életüket.
Ezt pedig nem lehet eltitkolni, hiszen egyre többet beszélgetnek egymással, egyre
több időt töltenek együtt, egyre több a közös programjuk, meglátszik rajtuk, hogy
szerelmesek lettek. Ezzel együtt jár az is, hogy mindenki mással meglazul eddigi
kapcsolatuk, de baj lenne, ha meg is szakadnának eddigi jó kapcsolataik. Az igazi
szerelem nem választhat el embertársainktól, inkább arra késztet, hogy együtt
legyünk jók másokhoz.

178

A szerelmesek érzelmi kapcsolata hamar gyors fejlődésnek indul az
megismerkedéstől a kölcsönös elköteleződésig, illetve a házasságkötésig.
Éppen ezért kell tudatosan fegyelmezni magukat, hogy ösztönös érzelmi
kapcsolatuk „ne előzze meg” baráti kapcsolatuk fejlődését.
Amíg nem dőlt el, hogy valóban életre szólóan jó barátokká,
egymásnak szellemi partnerei tudnak lenni,
ameddig nem dőlt el, hogy rövidesen házasságot tudnak kötni,
addig érzelmileg sem szabad elköteleződni.
 Mindenki tudja, hogy más a csók, és más a csókolódzás, más az ölelés, és más
az ölelkezés. Az egyik csak a szeretet jele, a másik már a szexualitás felébresztője.
A házasságra készülők egymás iránti szeretetüket sok apró figyelmességgel,
kedveskedéssel kimutathatják, amelyekre a házasságkötés utáni életükben is
szükségük lesz, amelyeket meg kell ismerni és be kell gyakorolni, és amelyeknek
semmi közük nincs a szexualitáshoz. Akiknek az életéből a szexuális örömszerzés
kiszorítja a másfajta örömök szerzésének a „megtanulását”, azok a házasságkötés
után fognak rádöbbeni, hogy a szexualitás nem elég a boldog házasélethez.
 Józan ésszel belátható, hogy addig nem szabad házasságot kötni, amíg valaki
nem jut el arra a társadalmi érettségre, amely azt jelenti, hogy biztosítani tudja a
saját és leendő családja felelős ellátását. Ahhoz, hogy felelős döntéssel
házasságot köthessenek a testi és szellemi érettségen kívül szükségük van arra,
hogy legyen a megélhetésüket biztosító munkája, és megfelelő lakásuk, hogy
képesek legyenek gyermekek vállalására és felnevelésére. Amíg nem lehet szó
gyermekvállalásról, addig házasságkötésről sem lehet szó.

A szerelmesek teljes emberi, testi és lelki elköteleződését
a házasságkötés pecsételi meg.
A házasságkötés előtti „négyszemközti elköteleződés” legfeljebb csak
komoly ígéret, ami hűségre kötelez, és amit az eljegyzéssel
nyilvánosságra lehet hozni, de mégis olyan ígéret, amely visszavonható,
ha erre komoly indok merül fel, (kiderült „valami” vagy közbejött „valaki”). A
jegyesek nem élettársak, de már megtervezhetik közös lakásukat, de még
nem költözhetnek össze.
 Annál nagyobbak a szerelmi csalódások okozta sérülések, minél inkább
megelőzte érzelmi kapcsolatuk fejlődésének foka szellemi, lelki kapcsolatuk
fejlődését. Életkoruktól függően ez a fejlődés, míg eljuthatnak a házasságkötésig,
annál több ideig fog tartani, minél fiatalabb korban ismerkedtek meg. Ha ezt nem
veszik figyelembe, és rövid idő alatt eljutnak a szinte végelegesnek tűnő érzelmi
elköteleződésre, annál valószínűbb, hogy vagy átlépik azt a határt, amelyet Isten
parancsai kijelölnek a családok boldogságának védelmében, vagy össze fognak
veszni egymással, mert az érzelmi kapcsolatok fejlődésében nem lehet félúton
megállni, ilyen érzelmi feszültségben nem lehet tartósan élni, és rádöbbennek,
hogy még nem köthetnek házasságot. Igaz, hogy az ember nem gép, de a
mindennapi tapasztalat igazolja, hogy mindenkinek be kell tartania a házasságra
való felkészülés „menetrendjét”. (Ha a házasságkötéskor az új házastársak érzelmi
kapcsolatának szintjét 100 %-nak tartjuk, akkor előtte nem lehet hónapokig, vagy
évekig 95 %-os szintű érzelmi kapcsolatban élni, mint a jegyesség utolsó
heteiben!)
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Az utolsó pillanatig légy óvatos!
Az elköteleződés attól a pillanattól kezdve érlelődő és erősödő
érzelem és szándék, hogy kölcsönösen fontosak lettek egymás számára.
Egyre kevésbé mindegy a számunkra, hogy a másik mit gondol, mit érez,
mit mond és mit csinál. Ennek ellenére nem kifogásolhatjuk, ha másokkal
szóba áll, esetleg más programjai is vannak. Nem annak a hűségében
bízhatunk, aki csak velünk áll szóba, hanem annak a hűségében, aki
másokkal találkozva és elbeszélgetve továbbra is minket tart fontosnak.
 A fiatalok között, ugyanúgy, mint a felnőttek között, vannak tisztességes,
erkölcsös emberek, és vannak olyanok, akiknek nincsenek erkölcsi aggályaik,
megengedhetőnek tartanak mindent, csókolózást, ölelkezést és mindent „ami
jólesik”. Alapszabály, hogy semmi olyasmit nem engedhetünk meg sem
egymásnak, sem magunknak, amit másoknak sem engednénk meg, hogy vele
tegyék. Nem tehetünk, és nem mondhatunk semmi olyant, amit bárki meg ne
tudhatna, vagy baj lenne belőle, ha valaki „jóindulattal” visszamondaná neki, vagy
elhíresztelné ismerőseink között. Akkor sem tehetünk ilyent, ha nem kevesen
vannak, akik erről másként vélekednek, és ilyesmit még a nagy nyilvánosság előtt
is szégyenkezés nélkül megtesznek. Akik jól ismerik egymást, azok tudják, hogy
nem csak az idegenekkel szemben kell óvatosnak lenniük, hanem azokkal az
ismerőseinkkel szemben is, akik lazán fogják fel erkölcsi elveiket.

Amíg megérik bennünk a gondolat, hogy elkötelezzük magunkat
egymásnak, sok minden van, amit feltétlenül meg kell beszélnünk, amit
tisztáznunk kell egymással, amiben egyet kell értenünk, amit kölcsönösen
el kell tudnunk fogadni. Ezek a megbeszélések sok időt követelnek, és bár
nem tartoznak másra, mások is hallhatják és tudhatnak róla. Természetes,
hogy a legbizalmasabb dolgainkat nem a nagy nyilvánosság előtt fogjuk
megbeszélni, hanem kettesben.
 Ezek a bizalmas beszélgetések sem menthetnek fel bennünket az egymással
szembeni óvatosság alól. Akármennyire is tisztességesek és becsületesek
vagyunk, minden jó szándékunk és akaratunk ellenére, mégis minket is meglephet
a kísértés, hogy olyasmit tegyünk, amit józan eszünkre hallgatva soha nem
tennénk meg. Ezért tudatosan kerülnünk kell, hogy kettesben beszélgetve olyan
helyzetbe kerüljünk, ahol bármi megtörténhet. Bőséges alkalmat nyújtanak a
bizalmas beszélgetésre többek között az utcai séták, a normális vendéglátó helyek
stb. Ezért nem utazgathatunk, és nem kirándulhatunk kettesben, és közös
kirándulás alkalmával sem aludhatunk kiránduláskor egy sátorban. Természetesen
meglátogathatjuk, és meg is kell látogatnunk egymást otthonában, de csak akkor,
ha mások is otthon vannak, és akkor sem zárhatjuk magunkra az ajtót… Kár lenne,
ha meggondolatlanságunkkal megfosztanánk magunkat a szabad döntéstől, mert
mielőbbi házasságkötésre kényszerültünk. De már az is kár lenne, ha életünk
legszebb emlékeire később mégse szívesen emlékeznénk…

A házasságkötés előtti önfegyelmünk jövendő hűségünk záloga!
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A megélhetést biztosító foglalkozás és önálló lakás
Minden család boldogságának egyik első feltétele, hogy megfontoltan,
jól válasszuk meg házastársunkat. Ezen kívül azonban az is szükséges,
hogy biztosítani tudjuk legalább szerény megélhetésünket, és megfelelő,
önálló lakásunkat.
A hivatás és a megélhetést biztosító foglalkozás
Több olyan felnőtt van, aki már gyerekkorában elhatározta, hogy mi akar
majd lenni, és azt valóban el is érte. Ez egyfajta belső elhivatottságra mutat,
amely mellett mindvégig kitartott, és amelyért az évek során komolyan dolgozott,
tanult és képezte magát. A többi fiatalban is felmerül egy-egy elképzelés,
valamiféle érdeklődés, de ez még nem jelent semmiféle elhatározást, csak
ismereteinek bővülésével járó lehetőségek megfontolását. A tudatos választás
csak később érik meg bennük, ami sokszor már nem is igazi pályaválasztás,
hanem csak megfelelő kenyérkereső, illetve jól jövedelmező foglalkozás, esetleg
divatos állások választása.

Az igazi pályaválasztást az jelenti, ha valaki
tudatosan készül egy olyan foglalkozást adó életpályára, amelyben
nem a várható jövedelem nagysága a legfőbb szempont, hanem
a saját érdeklődésének és terveinek megvalósítása.
A mai világban igen sok ember azt hiszi, hogy az
érvényesüléshez feltétlenül felsőfokú iskolai oklevelet
kell szereznie. Ezek közül sokan csalódnak, mert ha
tanulmányi eredményei nem elégendők a tervezett
tanulmányaik
folytatásához,
akkor
gyakran
kényszerülnek arra, hogy bármiféle más kenyérkereső
állást elfogadjanak, amire lehetőségük lesz. Ők azok,
akik megelégszenek az un. piacképes tudás
megszerzésével, és ők lesznek a mai világban mindig
újabb és újabb átképzésre szoruló betanított
rabszolgamunkások, akiknek semmi máshoz nem kell
érteniük, mint amit az általuk elvégzendő munka
megkíván. Ők azok, akik alig várják munkaidejük
végét, mert munkájukban semmi örömet nem találnak.

Nyilvánvaló, hogy a mai világban és a jövőben is mindig szükség lesz
jól képzett, szakmájukhoz értő és azt szerető mesteremberekre, akik jól
megválasztott szakmájukban nem csupán a megélhetésüket biztosító
munkát találják meg, hanem a jól végzett munka örömét is.

Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről
kérdőre von titeket. De ezt szerényen, tisztességtudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy
akik Krisztusban való tisztességes életeteket becsmérlik, rágalmaikkal szégyent
valljanak. (1Pét 3,15-16)
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A keresztény embernek az élet minden területén becsületesen helyt
kell állnia, ezért csak olyan hivatást, mesterséget és foglalkozást
vállalhatunk, amely Jézus tanításának követésében nem gátol minket.
 A mai világban az egyik legnagyobb gondot az okozza, hogy vannak olyan
munkahelyek, ahol vasárnap és ünnepnapokon is szükség van a mindennapi
feladatok elvégzésére, és vannak olyan helyzetek, amikor rákényszerülünk arra,
hogy elvállalt munkánkat elvégezzük. Ha ezeket előre látjuk, akkor úgy kell
megtervezni programjainkat, hogy vallási kötelességeinknek is eleget tudjunk tenni,
amennyiben ez rajtunk múlik. Nyilvánvaló, hogy erkölcstelen feladatok elvégzésére
nem vállalkozhatunk, ilyen feladatokkal járó munkát nem vállalhatunk.
 A jó házasság feltétele az is, hogy a mindennapi élet kérdéseiben még az
elköteleződés előtt egyetértésre jussanak. Fontos, hogy hasonló, vagy egymást
kiegészítő érdeklődési körük legyen, legalább annyira, hogy érdekelje őket társuk
munkája, és még szakmai kérdéseket is meg tudjanak beszélni egymással.
 Komoly gondot jelent, ha valaki családjától távol (esetleg külföldön) kénytelen
tanulni vagy dolgozni. Ezért semmiként sem vállalhatunk tartósan olyan munkát,
még a nagyobb jövedelem érdekében sem, amely elválaszthatja a család tagjait
egymástól. Ha valaki házasságkötés előtt vállal ilyen tanulmányi ösztöndíjat vagy
munkát, akkor a házasságkötésig terjedő idő jó próbaidő is lehet az egymás iránti
hűség tanúsítására, de mégis gondot jelent, hogy mit kezdenek szabadidejükkel,
mivel és kikkel töltik idejüket munkaidejük után és szabadnapjaikon. Családos
embereknek sem lehet elég, ha csak a hétvégeken tudnak rendszeresen együtt
lenni egymással.

Az önálló lakás
Minden új család élete a házasságkötéssel kezdődik, amikor az ember
elhagyja apját és anyját, és házastársával közös új lakásba költözik, új
otthont alakítanak ki maguknak.
A szülőktől független új lakásnak fontos lélektani hatása van, hiszen ezzel
kezdődik meg az új házasok független, önálló élete. A saját háztartás, amelyet
ezentúl közösen alakítanak, amikor önállóan megszervezik mindennapi életüket
és programjaikat, ekkor lesz új lakásuk saját otthonuk, amelyben mindent úgy
rendeznek el, ahogy nekik tetszik. Az új lakásba költözéssel lélekben is leválnak
szüleiktől, és ezentúl elsősorban egymással beszélik meg terveiket és minden
problémájukat. Ekkor kezd tudatosodni bennük a szeretet Istentől rendelt
sorrendje, melyben az emberek közül számukra első a házastársuk, akivel együtt
szeretik majd gyermekeiket, és csak ezután következnek szüleik, majd testvéreik
és a többi rokonok. Ez az új lakás lehetőleg ne legyen a szomszédban, ahová a
szülők bármikor bemehetnek, de lehetőleg túl távol se legyen, mert a fiatal
családok is rászorulhatnak a nagyszülők segítségére, és az egyre jobban öregedő
és betegeskedő szülők is rászorulhatnak a fiatalok segítségére.
 Az új, önálló lakásba költözéssel tudatosul a szülőkben, hogy gyermekük már új
családba került, saját háztartást vezet, nincs alárendelve nekik, és nem szólhatnak
bele az életükbe. A megfelelő lélektani távolságtartással pedig megelőzhetőek az
oly sok gondot jelentő anyós és após problémák. Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy el kellene szakadniuk szüleiktől, hanem csak azt, hogy megváltozik a velük
való kapcsolatuk.
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 Bármilyen jó lakáskörülményei is vannak szüleiknek, ahol a fiatalok is megfelelő
helyet kaphatnának, mégis el kell költözni otthonról, legalább az első években. Ha
bármelyikük szülője által felkínált lakásban maradnának, akkor lakásukat nem
éreznék saját otthonuknak, amit ők rendeztek be, és bármennyire szeretik
házastársuk szüleit, mégis vendégként fogja érezni magát, aki mindent készen
kapott. Nem fogják magukat függetlennek érezni, mert ha a szülők jólétben élnek,
még arra is készek, hogy közüzemi számláikat se nekik kelljen rendezni. A jó
szülők szívesen segítenek nekik mindenben, de nem veszik észre, hogy így
akarva-akaratlanul is beleavatkoznak az életükbe. Nem tesz jót egymással való
kapcsolatuknak, ha bármelyikük többet beszélgetne saját szülőjével mint a
házastársával.
 A legtöbb fiatalnak komoly anyagi gondot jelent az önálló lakásba költözés.
Mindenkinek lehetősége van arra, hogy hitelt vegyen fel lakására, de ezt csak
akkor szabad vállalni, ha a hitel törlesztése nem jelent nagyobb megterhelést az
esetleges lakásbérleti, vagy albérleti díjnál. Sokan ekkor ébredhetnek rá, hogy
mennyivel jobb lett volna, ha a szórakozásra, dohányzásra stb. fordított pénzüket
lakás előtakarékosságra fordították volna. Továbbá azt is meg kell fontolni, hogy
jövedelmező termelőeszközökön kívül semmi másra nem szabad hitelt felvenni,
mert a fogyasztási eszközökre felvett hitel soha nem térül meg, és amit így
veszünk, az végül mindig többe kerül, mintha előre megtakarított pénzükből vennék
meg. Az ilyen hitelekkel csak a hitelintézetek járnak jól, és soha nem a fogyasztók!

Minden lakást a szülők áldozatos szeretete tesz boldog otthonná
gyermekeik számára, és nem lakásuk fényűző berendezése!
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A 4. témakör áttekintése:
Felkészülés az életre
Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és
Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok a világ végéig (Mt 28,19-20)
Jézus örömhírét Egyházára bízta.
Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei
legyünk, és eljussunk az örök életre. A katolikus „hitszabály”: Hiszem mindazt,
amit Isten kinyilatkoztatott és az Egyháza által tanít, hogy hinnünk kell!
A katolikus keresztények főbb kötelességei: – 1. Szenteljük meg az Úr
feltámadásának napját! – 2. Éljünk szentségi életet! – 3. Ismerkedjünk meg a
katolikus tanítással, bérmálkozzunk meg! – 4. Tartsuk be az Egyház házasságra
vonatkozó előírásait! – 5. Erősítsük és támogassuk az Egyházat! – 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!

Nem mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak
(az jut be a mennyek országába), aki mennyei Atyám akaratát teljesíti. (Mt 7,21)
Az elkötelezett keresztény
Hitismeretei alapján azt tartjuk elkötelezett, felnőtt kereszténynek, aki korának
megfelelően ismeri Jézus tanítását, akinek megalapozott hit- és erkölcsi ismeretei
vannak, azaz kialakult hívő világnézete van, és mindezek alapján felelni tud a
hitével kapcsolatos kérdésekre. Mindennapi élete alapján az tekinthető
elkötelezett, felnőtt kereszténynek, akinek az élete megfelel a keresztény élet
követelményeinek, azaz Jézus tanítását életté váltja. – Emberi döntéseink alapja
az a világnézet, amelyet vagy tudatosan választottunk, vagy csak minden
megfontolás nélkül elfogadtunk. – Az élet igazán fontos kérdései nem elméleti,
világnézeti kérdések csupán, hanem olyanok, amelyek alapján az életünket
irányítanunk kell, ha el akarjuk érni céljainkat, életünk végső célját.
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.

Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve
az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban… Senki sem vállalhatja ezt a tisztséget,
csak az, akit Isten meghív, mint Áront. (Zsid 5,1.4)
A Krisztus papságában való részesedés
A papok feladata, hogy mint Isten népének pásztorai: 1. bemutassák a
szentmiseáldozatot; – 2. kiszolgáltassák a szentségeket; – 3. hirdessék Isten
igéjét; – 4. vezessék Isten népét.
Papi hivatása annak a fiúnak van, akinek a lelkében Isten kedvet ébreszt a
papi életre és szolgálatra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál.
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A papi nőtlenség értelme és célja: Tanúságtétel az örök élet hite mellett.
A szerzetes közösségek hivatása, hogy sajátos szolgálatukkal Jézus Krisztus
szeretetének hősi jelei legyenek. A szerzetesek fogadalommal kötelezik el
magukat a különleges szolgálatra, a szűzi életre, a szegénységre és az
engedelmességre.

Mindaz, aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél, és nekicsapott
a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. (Mt 7,25-26)
Felkészülés az életre
Istennel való személyes kapcsolatunk karbantartása mindennapos feladatunk!
Isten előtti erkölcsi értékünknek az a meghatározója, hogy milyen szeretettel
voltunk Isten és embertársaink iránti, mit vállaltunk értük.
A
test
gyakorlása,
fegyelmezése
és
gondozása
jellemünket,
személyiségünket is fejleszti. Értelmi önnevelésünk csak erkölcsi önnevelésünkkel
együtt lehet eredményes. Világnézeti döntéseink alapja csak a tényleges tudás
lehet, virtuális ismeretek alapján nem lehet felelős döntést hozni.
Nem mindegy, hogy hogyan neveljük magunkat, és az sem mindegy, hogy
kivel kötünk házasságot. Nem lehet igazán jó barátunk olyan valaki, aki
gyökeresen másként gondolkodik, más erkölcsi nézeteket vall. Aki nem lenne jó
házastárs, azt ne engedjük közel férkőzni a szívünkhöz. A házasságkötés előtti
önfegyelmünk jövendő hűségünk záloga!
Az igazi pályaválasztást az jelenti, ha valaki tudatosan készül egy olyan
foglalkozást adó életpályára, amelyben nem a várható jövedelem nagysága a
legfőbb szempont, hanem a saját érdeklődésének és terveinek megvalósítása. A
keresztény embernek az élet minden területén becsületesen helyt kell állnia, ezért
csak olyan hivatást, mesterséget és foglalkozást vállalhatunk, amely Jézus
tanításának követésében nem gátol minket.
Minden lakást a szülők áldozatos szeretete tesz boldog otthonná gyermekeik
számára, és nem lakásuk fényűző berendezése!

Jézus Egyházának ma is szüksége van elkötelezett hívekre,
keresztény családokra és közéleti emberekre,
akik tanúságtevő életükkel Isten országát építik!
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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.
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Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
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 öröm titkai:
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 titkai:
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 fájdalom titkai:
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.
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A dicsőség titkai:
1. Aki a halálból feltámadott.
2. Aki a mennybe fölment.
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldötte.
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
Reggeli imádság

Esti imádság

Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
úgy szerettél engem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Ámen.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.

Más reggeli imádság

Más 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.

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,

188

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 katolikus „hitszabály”:
Hiszem mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott és az Egyháza által tanít, hogy
hinnünk kell!
A főparancsolat (Vö. 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” (Vö. 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!
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!
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5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
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 szentségek
1. a keresztség
2. a bérmálás
3. az Eukarisztia
4. a bűnbocsánat szentsége
Az irgalmasság
testi 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.

5. a betegek kenete
6. az egyházi rend
7. a házasság

lelki cselekedetei:
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.

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
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A gyónás módja
A gyónásra fel kell készülnünk
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak,
hogy azoktól feloldozzon minket. Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos
bűnt, azok számát és a súlyosbító körülményeket is. A gyóntató pap tanácsaival
segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza
bűneitől. Ezért - az itt lévő valamelyik, számunkra megfelelő lelkitükör
segítségével - gondosan számba vesszük bűneinket. Gondolatban összeszedjük,
hogy milyen bűnöket kell megvallanunk a szentgyónásban.

Miután megvizsgáltuk lelkiismeretünket megbánjuk bűneinket
Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és indíts magadban bánatot…
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.
Ha gyónni akarsz, akkor időben indulj el a templomba, hogy legalább 20
perccel a szentmise előtt odaérj. Ha sokan akarnak gyónni, akkor még korábban
kell elindulni!

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.
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Lelkitükörök fiatalok számára
A Szentlélek segítségét kérjük: Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy
bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.

Mikor gyóntam utoljára?
Milyen gyakran szoktam áldozni?
Lelkitükör (a gyakrabban előforduló bűnök)
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!
Békétlenséget szítottam, pártoskodtam a családban. – Szüleimet
megszomorítottam, tiszteletlen voltam velük. – Figyelmetlen voltam
hozzátartozóimmal szemben, nem segítettem nekik. – Szemérmetlen voltam:
magamat vagy másokat szexuálisan felizgattam, ilyen filmeket néztem.
Paráználkodtam: önkielégítést kerestem, szexuális kapcsolatra léptem. –
Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást rosszra
tanítottam, bűnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg
a közlekedési szabályokat. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot
elárultam. – Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Lusta voltam. Kötelességemet
elmulasztottam. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy
voltam. Hiu hiú voltam. Öntelt voltam.

Lelkitükör (amit Isten és embertársaink szeretete kíván)
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 lelki vezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket
1. A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e
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bennem? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Tudok-e uralkodni igényeim felett?
2. A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudoke 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
magam függetleníteni az állandóan fenyegető, egyoldalú reklám és a káros
társadalmi szólamok hatása alól?
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Az életszabályok
Olyan bölcs mondások és tanácsok, amelyek segítenek, hogy
könnyebben
elviseljük
egymást,
akikkel
naponta
találkozunk,
munkatársainkat, a legközelebbi hozzátartozóinkat, illetve a saját
házastársunkat. Ők nem a mi ellenségeink, hanem olyanok, akiket
valóban szeretünk, akiket jóakaratunk ellenére mégis megbántunk
figyelmetlenségünkkel, meggondolatlan szavainkkal…
– 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 nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanannyit kell
nyújtanunk vagy, vállalnunk mint a másiknak, hanem azt, hogy mindegyik
mindent megteszek, ami tőlem telik! – Adott helyzetben így is, úgy is el kell
végeznünk azt a feladatot, ami a másiktól ránk maradt. Ne tegyük ezt saját
magunk számára pokollá duzzogással, méltatlankodással, a másik
hibáztatásával, hanem tegyük azt meg jó szívvel és vidáman! Légy mindig
szolgálatkész, de ne légy soha szolgalelkű!
– Terveinket, elgondolásainkat ne erőltessük rá egymásra, hanem
tegyük azokat kívánatossá, ne meggyőzni akarjuk, hanem megnyerni! Úgy
akard a jót, hogy ő is jónak tartsa azt, amit neki adni vagy tenni akarsz! –
Amit felebarátod jó szívvel ad, azt ne utasítsd vissza! Tanulj meg
elfogadni! – Legyen türelmed meghallgatni a másikat! Örökös
panaszkodással ne tegyük magunkat elviselhetetlenné! Légy optimista
szemléletű, panaszkodás helyett lásd meg mindenben a jót, örülj neki, és
ne keseregj a rossz miatt!
– Törekedj békességben élni, veszekedésre békülés legyen a
válaszod, sose provokáld a másikat! – Sose idézd eszedbe a már
megbocsátott bántalmakat, ne emlegesd 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, és 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.
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