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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3

Kedves fiatalok!
Ez a könyv nem tudományos mű, hanem 17-18 éves, középiskolás korú,
lassan felnőtté váló fiatalok hitoktatásához készített kateketikai anyag, hogy a hit
fényében válaszoljunk hitünk mindennapi és legfontosabb kérdéseire, hogy ennek
megfelelően tudjunk állást foglalni mindennapi életükben.
A fiatalokkal foglalkozó lelkipásztorok, katekéták 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 serege igazolja, hogy Jézus ígérete naprólnapra megvalósul. Nemcsak a Szentírásnak a 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. Valóban
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 egyre tudatosabban 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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I. Hiszek Istenben, a világ teremtő Urában!

x0516

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)
Katolikus keresztény hitünk és életünk alapja, hogy hiszünk Istenben,
a világ teremtő Urában, valamint hisszük és reméljük, hogy halálunk után
valami módon tovább élünk, és boldogok leszünk. Ez az, amiért érdemes
élnünk, küzdenünk és akár szenvednünk itt a földön.
Erről a meggyőződésünkről tanúskodik mindennapi életünk, és ez
ébresztheti fel a kérdést nem hívő testvéreinkben, mi az alapja hitünknek
és reményünknek. Nekünk pedig meg kell felelnünk kérdéseikre, és be kell
láttatni velük, hogy Istenben és az örök életben való hitünk nem alaptalan
hiedelem, hanem ésszerű emberi magatartás, hogy keresztény életünk
nem babonás gyakorlatok összessége, hanem Isten iránti szeretetünk
tudatos viszonzása.

Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen észszerű
hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át
gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi
kedves neki, és mi a tökéletes. (Róm 12,1–3)
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1. Világkép és világnézet
A világ, amelyet megismerünk
A világról, amelyben élünk, és amelybe beleszülettünk, életünk során
egyre több ismeretet szerzünk. Első ismereteink saját érzékszerveinkkel
felfogható tapasztalataink, mindennapi megfigyeléseink és az azokból
levont következtetéseink. Megtapasztaljuk azt az anyagi világot, amelyben
sok mindent meg lehet fogni, meg lehet mérni, amelyben kísérletezni
tudunk, egyre több ismeretet szerezve környezetünkről és a világ
dolgairól. Ez az anyagi világ számunkra az elsődlegesen megtapasztalt
valóság.
Az emberek közül először szüleinkkel, majd hozzátartozóinkkal és a
körülöttünk élőkkel ismerkedünk meg, akiktől egyre többet tanulunk,
akiktől sok mindent megtudunk. Ők fokozatosan átadják nekünk meglévő
ismereteiket, amelyeket elfogadunk, nem azért mert saját magunk
megtapasztaltuk, hanem azért, mert bízunk azokban, akik minket
tanítanak és szeretnek. Ez az emberi hit, amikor elfogadjuk a másoktól
kapott ismereteket anélkül, hogy utána jártunk volna.
A mindennapi életben „hinni” azt
jelenti, hogy igaznak tartok, elfogadok
valamit, amit egy másik ember mond.

x0445

Ilyen hit nélkül egyszerűen nem is
tudunk élni. Fontoljuk meg, miért fogadjuk el,
amit szüleink mondanak nekünk. – Írni és
olvasni is csak az tanul meg, aki hisz
tanítójának. – A tanulók a tananyag
legnagyobb részét csak elhiszik, nem
győződtek meg róla, aki nem hisz, annak
számára történelem sincs.– Aki nem hisz
mások elmondott, vagy leírt szavában, az
bármiről is csak annyit tudhat, amennyit ő
maga megtapasztalt. – Orvost is azért
hívunk, mert bízunk benne, hogy tud segítmi
rajtunk…

Ez a természetes hit, amire mindenkinek szüksége van.
A mindennapi életben egyszerűen lehetetlen emberi hit nélkül élni és
boldogulni. Ha egy kicsit is belemerülünk a különböző tudományok világába, akkor
azt látjuk, hogy az elmúlt évszázadok során a tudósok, kutatók és filozófusok a
világ dolgait vizsgálva annyi újabb és újabb ismeretet szereztek, amelyeket egyegy ember már képtelen befogadni és végiggondolni. Ezeknek a felfedezéseknek
és ismereteknek alkalmazásával találkozunk technikai eszközeinkben, amelyeket
mindennapi életünkben használunk, de amelyeknek sokszor a működését sem
értjük.
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Igen hamar találkozunk azonban olyan emberekkel is, akik minket félre
vezetnek, akár azért mert olyasmiről beszélnek, amihez ők nem értenek, amit ők
sem jól tudnak, akár azért, mert egyszerűen félre akarnak vezetni minket. Azt az
embert nevezzük hiszékenynek, aki vakon megbízik mindenkiben, és olyan
embereknek is hisz, akik nem szavahihetőek, és elfogadja a nagyotmondó
emberek minden szavát, vagy pl. az orvos helyett „hozzáértő” ismerőse tanácsát.

A hit az ismeretszerzésnek egyik formáját jelenti, amikor tekintélyi,
bizalmi alapon fogadunk el valamit, amit közvetlenül meg nem
tapasztalhatunk, ki nem következtethetünk.
A vallásos hit körébe azok az igazságok és tények
tartoznak,
melyeket
közvetlenül
meg
nem
tapasztalhatunk, de amelyeket mégis elfogadunk, és
igaznak tartunk, mert megbízunk Istenben, aki nekünk
ezeket
tudtunkra adta, kinyilatkoztatta. Ilyen
hitismeretek számunkra Jézus tanítása, Istennek a
Bibliában leírt üzenete.
A tudósok kutatásai azonban nemcsak az anyagi
világra, a fizika, a kémia és biológia területére
terjednek ki, hanem elődeink életére is. A különböző
írásos feljegyzéseket, a fennmaradt illetve a régészek
ásatásai által feltárt tárgyak kutatásával a történelem,
a régészet és más tudományok foglalkoznak. Így
ismerjük meg történelmünk eseményeit, emberi
ismereteink fejlődését.

x0649

A világkép a világról, annak dolgairól és jelenségeiről
szerzett és alkotott ismereteink összessége, melynek része magáról
az emberről és a világegyetemről alkotott kép vagy elképzelés.
Ma már külön szakterület tárgyalja nemcsak az emberiség történelmét,
hanem az emberi ismeretek egymásra épülő fejlődését, maguknak a különböző
tudományágaknak a történelmét. A mai ember hajlandó lenézni őseinknek
primitívnek nevezett ismereteit, ezért fontos megjegyeznünk, hogy az egyre újabb
ismereteink mindig elődeink ismereteire épültek, azokat fejlesztették tovább. Ha
egy gyermeket az apja a vállára ültet, akkor igaz, hogy messzebb láthat mint az
apja, de nem szabad megfeledkeznie arról, hogy az apja ültette a vállára.

A világról alkotott képünket, ismereteinket és tapasztalatainkat,
amely a tudományok fejlődésével együtt fejlődik és változik,
őseinktől vesszük át, fejlesztjük kutatásainkkal,
és adjuk tovább utódainknak.
A világ, amelyről véleményt alkotunk
A világról alkotott képünknek fontos elemei más emberi tapasztalataink is.
Megtapasztaljuk szüleink és hozzátartozóink szeretetét és jóságát, embertársaink
gyarlóságát. Megtapasztaljuk mindennapi életünk örömeit, bánatait és fájdalmait,
felismerjük, hogy valami tetszik nekünk, vagy nem. Emberi világunknak ezek az
ismerete is a valóságot jelentik számunkra.
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Az emberek sokszor nem gondolnak arra, hogy az az anyagi világ,
amelyben élünk a valóságnak csak egy része. A mindennapi életben olyan
tapasztalataink is vannak, amelyeket semmiféle természettudományos
eszközzel vagy módszerrel nem lehet vizsgálni. Magában az anyagi
világban is felfedezhetjük a szépséget, a nagyszerűséget, aminek nincs
mércéje, felfedezhetjük azt, amit hasznosnak vagy értékesnek tartunk, és
azt, ami felesleges vagy értéktelen a számunkra. Ezekről a dolgokról az
embereknek különböző véleményük lehet a szerint, hogy kinek mi a
fontos, milyen érdekek és érzelmek vezérlik.
Naponta megtapasztalhatjuk, hogy van jó és rossz, van szeretet és gyűlölet,
és mindez nem csupán látszat és elképzelés, hanem megtapasztalt valóság.
Emberi világunknak ez a része olyan valóság, amely mindennél fontosabb a
számunkra, amely meghatározója nem csak mindennapi életünknek, hanem
legfontosabb életre szóló döntéseinknek is.
Ezt a megtapasztalt emberi világot értelmünkkel fogjuk fel, és szabad
akaratunk teszi lehetővé, hogy különböző célokat tudunk magunk elé kitűzni, és
tudunk
dönteni,
hogyan
törekszünk
ezek
megvalósítására.
Emberi
szabadságunkkal azonban az is együtt jár, hogy valami módon felelősek vagyunk
tetteinkért, nem tehetünk meg tetszésünk szerint bármit.
Ha ebből a szempontból nézünk körül a világban, akkor azt látjuk, hogy az
élet kérdéseiről nagyon különböző módon vélekednek az emberek, és
különbözőkép döntenek az életük célját meghatározó és a mindennapi életüket
befolyásoló kérdésekben, azaz az embereknek egyéni, saját világnézete van.

A világnézet az embert körülvevő világról,
annak dolgairól és jelenségeiről,
emberi cselekedeteink és történelmünk eseményeiről
alkotott nézeteinknek, véleményünknek, állásfoglalásunknak és
értékítéletünknek rendszerezett összessége.
Világnézetünk legfontosabb kérdése: „Mi az ember, mi az életünk értelme és
végső célja?” Ezekre és más fontos kérdésekre minden gondolkodó embernek
válaszolnia kell. Ezekre mindenki a világnézetének megfelelően próbál válaszolni,
vagy keresi a választ. Életünk kérdéseinek megválaszolásában meglévő
ismereteinken és általános műveltségünkön kívül befolyásolnak minket
érzelmeink, életmódunk és mindennapi érdekeink.
A legtöbb felnövő fiatalnak még nincs kialakult, jól megalapozott, rendezett
világnézete, világnézetük folyamatosan fejlődik. Azzal alapozzuk meg
világnézetünket, hogy mindennek utána akarunk járni, amikor mindent
megkérdőjelezünk, amit mások állítanak, hogy felvetődő kérdéseinkre kielégítő
választ kapjunk. Ahhoz azonban, hogy valóban érett felnőtt emberré váljunk az is
szükséges, hogy önmagunk tudatos művelésén, a tanuláson kívül tudatosan
neveljük magunkat, hogy a megismert és elfogadott erkölcsi elveinknek
megfelelően éljünk, hogy kedvünk legyen a jóért való áldozatvállaláshoz, és ellen
tudjunk állni a rossz csábításoknak.
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Hit és tudomány
A hit és az értelem közt igazi ellentét nem lehet, hiszen a
kinyilatkoztató Isten nem mondhat ellent önmagának, akinek akaratából
értelmünkkel megismerhetjük az általa teremtett világot. Ezért a
módszeres kutatás, az ismeretszerzés bármely területét tekintve, ha
valóban tudományos igénnyel történik, és figyelembe veszi az erkölcsi
értékrendet, nem juthat soha a hittel ellenkező véleményre.
Mivel a „tudomány” szót több értelemben is használjuk beláthatjuk,
hogy a „természettudomány” csak a „tudomány” egy részét jelenti. A
természettudományos megismerés csak a valóság egy kisebb részét
képes vizsgálni. A valóság más részeivel a költészet, a filozófia és a hit
foglalkozik. Ezért fából vaskarika „a természettudományos világnézet”. A
„természettudományos világkép” azt foglalja össze, hogy mai ismereteink
alapján milyennek látjuk a minket körülvevő világot. De nincs
„természettudományos világnézet”, mert a világnézet olyan kérdésekre
felel, amelyek nem tárgyai a természettudománynak.
A hívő elfogadás indítéka nem az, hogy a hit igazságait a természetes
ész fényénél igaznak és megérthetőnek tartjuk, hanem a kinyilatkoztató
Isten tekintélye. Mégis, hogy hitünk értelmes hódolat legyen, Isten úgy
akarta, hogy a Szentlélek belső segítségét a kinyilatkoztatást külső
bizonyítékai is támogassák. Ezért a tudomány és a hit nem ellenségek,
hanem kiegészítik egymást. Így Jézus Krisztus és a szentek csodái, a
beteljesedő jövendölések… Mindezek az emberi értelem számára
„hihetőségi indítékok.”
Amíg az emberek „természettudományos világképe” azonos volt a Szentírás
emberi szerzőnek „természettudományos világképével”, addig könnyen gondolták
azt, hogy Biblia leírása természettudomány leírás is. Amikor azonban az ismeretek
bővülése következtében az emberek „természettudományos világképe” már eltért
a szent írókétól, akkor jött összeütközés a két világkép között. Ezért lát ma sok
félművelt ember ellentétet a Biblia világképe és a mai világképünk között, mert
megfeledkeznek arról, hogy a szent írók másként nem is írhatták volna le Isten
üzenetét, mint saját világképüknek megfelelően. Ezért tévesen magyarázzák a
Szentírást mindazok, akik természettudományos ismeretek forrásának tartják, akik
a fejlődéselméletre hivatkozva kétségbe vonják annak hitelességét, akik a
Bibliából vett érvekkel akarják megcáfolni a fejlődéselméletet. Ezzel az
okoskodással mások akár azt mondhatnák, hogy maga a Biblia tanítja a
fejlődéselméletet, amikor a Teremtő ilyen jellegű parancsokat ad: „Teremjen a föld
zöldellő növényeket… – Hozzon elő a föld élőlényeket…” (Ter 1,11. – 24)
Ha összehasonlítjuk a korabeli pogány mitológiai elképzeléseket a Biblia
világképével, akkor értjük meg igazán Isten üzenetét, amelyet a szent írók a maguk
kifejezésmódjával leírtak. A teremtésről szóló elbeszélés a felvilágosodás kezdete.
Nélküle talán még mindig imádnánk a Napot és az égitesteket, amelyeket a pogányok
istenségeknek tartottak, amelyek Isten teremtett világának csak részei.
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Világnézetünk megalapozása
A mai világban igen sok, egymástól lényegesen különböző,
egymásnak lényegében ellentmondó világnézetű emberek élnek, akik a
saját világnézetüket, magától értetődően igaznak tartják. Mindnyájan
tapasztaljuk, hogy az emberek sok kérdésben egymástól eltérő módon
vélekednek, és tudjuk, senkire sem erőltethetjük rá saját elképzeléseinket.
Ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani az emberek jogát a gondolat,
vélemény és szólás szabadságát.
Ennek ellenére mindenki beláthatja, hogy egyszerre két egymásnak
ellentmondó igazság, egymást kizáró világnézet nem lehet igaz. Nem
lehet egyszerre igaz az Istenben hívők világnézete, és az Isten létével
nem törődők, az Isten létét elutasítók világnézete. Nincs semleges
világnézet, mert állást nem foglalni is állásfoglalást jelent („engem ez nem
érdekel”). Az anyagiasság, a nihilizmus, az elvtelenség is egyfajta
világnézet, értékítélet illetve értéktagadás. A semleges világnézet
lehetőségének tagadása nem jelenti a gondolati és a lelkiismereti
szabadság tagadását, nem jelenthet világnézeti türelmetlenséget.
Világnézeti semlegesség nincs a tudományos kérdésekben sem. Nem
mindegy, hogyan szemléljük az emberiség történelmét, hogy a történelmi
személyiségek és a megtörtént események közül melyeket tartjuk fontosnak,
történelemalakítónak, és melyeket csak érdekes, egy-egy kort jellemző sztorinak.
A biológiai kutatások során nem mindegy, hogyan vélekednek az emberi élet
értékéről, személyi méltóságáról. Társadalmi, gazdasági és más közéleti kérdések
mellett nem mindegy, hogyan vélekedünk a szexualitásról, a házasságról és a
családról, az emberek vallásosságáról, nem mindegy hogyan vélekedünk a
piacgazdaságról, a demokráciáról. A művészetek területén sem mindegy, mit
tartunk igazán szépnek és értékesnek.
Vannak félművelt emberek is, akiket nem izgatnak az élet kérdései, akik csak
a „mának élnek” és megpróbálják félretenni a szerintük „megválaszolhatatlan”
kérdéseket. Ilyenek azok is, akiknek mindenről van véleményük, akik azt hiszik,
hogy ők mindenhez értenek, és nem veszik észre, hogy kritika nélkül átveszik a
nekik szimpatikus emberek, sokszor egymásnak is ellentmondó véleményét.

A hírközlő eszközök véleményformáló szerepe a művelt emberekre is hat.
Ha valaki nekünk szimpatikus és „szakértőnek” látszik, akkor sokszor
elfogadjuk véleményét, amikor olyan témáról beszél, amelyekben egyébként
mi tájékozatlanok vagyunk. Sokszor észre sem vesszük, hogy egymásnak
ellentmondó véleményeket fogadunk el. Ezért fontos, hogy a velünk azonos
világnézetű hozzáértő emberek véleményét meghallgassuk, hogy a reklámok
által bemutatott Isten-nélküli és önző világban helyesen tudjunk dönteni,
amikor állást kell foglalnunk, akár családi kérdésekben, akár közügyekben,
amikor szavazati jogunkkal kell élnünk.
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Az Isten-hívő vallásos emberek meggyőződése
Minden vallásos ember vallja, hogy az emberi élet eseményei mögött
található Valaki, akitől minden függ, és hogy van egy másik világ, ahol
halálunk után valami módon tovább élünk, és amelyet emberi
eszközeinkkel nem ismerhetünk meg.
Világnézeti állásfoglalásunk azonban nem csak pusztán elvi
állásfoglalás, hanem olyan döntés, amelynek szükségszerűen mindennapi
életünkre
vonatkozó
gyakorlati
következményei
is
vannak.
Világnézetünktől függ ugyanis érték és érdeksorrendünk, hogy mit tartunk
fontosnak és mit nem, hogy hogyan kell élnünk. Egy világnézet elvi
elfogadása ezért azt is megkívánja, hogy elfogadjuk annak
következményeit, a világnézetünktől függő értékítéletünket és érdekeink
fontossági sorrendjét. Mivel szabad akaratunk van, döntéseinket nemcsak
a józan eszünk, hanem érdekeink és érzelmeink is befolyásolják, ezért
nincs és nem is lehet olyan észérv, értelmi megfontolás, amely valamely
világnézet elfogadására kényszerítene bennünket.
Minden felelősen gondolkodó ember szükségesnek tartja, hogy saját
világnézetét megfelelő érvekkel alátámassza. Ezt kell tennünk nekünk is,
és be kell mutatnunk világnézetünk ésszerűségét, hogy miért ésszerű
hinni Istenben és az örök életben, és be kell mutatnunk, hogy
kereszténynek lennünk nemcsak ésszerű emberi állásfoglalás, hanem
olyan, ami nekünk is jó, hogy „érdemes” követni a minket hívó Úr Jézust.
Az általános műveltség azoknak az ismereteknek az összessége,
amelyre egy felnőtt embernek a mai világban szüksége van ahhoz,
hogy a mai tudomány eredményeinek megfelelő világképe és
jól megalapozott világnézete legyen.
x0592
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2. Van Isten!
A gondolkodó, kereső ember
Életünk során, amikor az anyagi világot megismerjük, és új
ismereteket szerzünk róla. Új fogalmainkat általában meglévő
tapasztalataink és fogalmaink alapján, azokból kiindulva, azokhoz
kapcsolva alkotjuk és fogalmazzuk meg. Az anyagi világ dolgairól így
viszonylag könnyen tudunk beszélni addig, amíg olyan dolgokról van szó,
amit megértünk.
Amikor azonban a tudósok saját szakterületükről beszélnek, előfordulhat,
hogy bár érthető nyelven beszélnek, mégsem értjük meg őket. És velük is
előfordul, hogy olyan dolgot tapasztalnak meg, amiről eddig fogalmuk sem volt, és
még megmagyarázni sem tudják azt, amit felismertek és felfedeztek. Velünk is
előfordulhat olyan eset, amikor valamit megtapasztalunk, valamit átérzünk, de az
így szerzett új ismereteinket sokszor megfogalmazni sem tudjuk, még körülírni
sem. Ilyen lehet például, amikor valamit megszagolunk, érezzük az illatát, de
mégsem tudjuk megfogalmazni, hogy mit, milyen illatot érzünk. Sok minden van
ebben a világban, ami tény és valóság, amin csak csodálkozni tudunk. Ezek az
önmagukban megismerhető tények és fogalmak, amelyekről azonban mégsem
tudunk, számunkra az anyagi világ titkai. Ha akarnánk, utána járhatnánk, de a
legtöbbször ezek nem is annyira fontosak a számunkra.

Az anyagi világ, amelyet érzékszerveinkkel megtapasztalunk, és
műszereinkkel mérhetünk és vizsgálhatunk, tőlünk függetlenül létezik
akkor is, ha nem tudunk róla. A tudomány fejlődése során egyre több
ismeretet szerzünk az anyagi világról, de miközben egyre többet tudunk,
aközben egyre több olyan új kérdés merül fel, amelyre még nem tudunk
választ adni.
Mit lehet „megfogni”, megtapasztalni? A tárgyakat a kezünkkel; – a fényt és a
színeket a szemünkkel, – a hangokat a fülünkkel, – az illatokat az orrunkkal, – az
ízeket a nyelvünkkel, – a tömegvonzást a súlyérzésünk, – a mágneses vonzást
mágneseinkkel. Műszereinkkel megtapasztalhatjuk a rádió hullámokat,
rezgéseket, az elektromágneses hullámokat, az elektromosság, az atom- és
röntgen sugárzást. Megtapasztaljuk, hogy térben és időben élünk, és mindezeket
mérni is tudjuk, de minden mérés relatív, valamihez viszonyított érték. Ez a
tárgyak világa, tapasztalati világunknak egy része.
Értelmünkkel „megfogható”, megismerhető, elmondható és leírható dolgok a
gondolataink, ismereteink: felismerjük az igazságot, az értékeket, érdekeket,
érzéseket, indulatokat… vannak céljaink, terveink, elhatározásaink, vannak
emlékeink, élményeink, érzelmeink. További emberi tapasztalataink: szeretet,
jóság, hűség, barátság… és az ellenkezői: önzés, gyűlölet, gazemberség…
boldogság, öröm, jó közérzet… egészség, jóllakottság, kielégültség… bánat,
betegség, rosszullét, fájdalom, szenvedés… éhség, szomjúság, vágyak…

Megtapasztalható, emberi világunk több mint a fizikai, anyagi világ
Nem csak szemével lát az ember, hanem az eszével és a szívével is.
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Abból, hogy valamit nem tudunk érzékelni, még nem következik, hogy az
nincs. Ma már sok olyan dolog létezik, amit elképzelni sem tudtunk néhány
évtizede. Íróknak is voltak olyan elképzeléseik, amelyekről a korabeli tudósok azt
mondták, hogy az lehetetlen, amelyek ma már mindennapos technikai eszközeink.
Csak olyan dolgok nem létezhetnek, amelyek fogalma önmagában ellentmondást
tartalmaz, ami kizárja azt, hogy valóban létezzék. (Pl. Fából vaskarika. – Holtan
született nagymama. – Olyan erős ember, aki segédeszköz nélkül fel tudja emelni
önmagát hajánál fogva…)

Az univerzum végessége
Sokan úgy gondolják, hogy az univerzum végtelen. Ezt az állítást azonban
eddig senki sem tudta még, és nem is lehet bebizonyítani. Egy ilyen bizonyítás is
csak filozófiai jellegű lehetne, mert a világot megfigyelő természettudományos
eszközeinkkel lehetetlen is lenne. Könnyen beláthatjuk, hogy bármi, amit ha
mennyiséggel jellemezni lehet, az csak véges lehet, mert a végtelen mennyiség
önmagának ellentmondó fogalom. Ilyen mennyiséggel mérhető ez az anyagi világ
is, amelyben élünk.
Igaz, hogy a csillagászok eddig még sehol nem ütköztek bele az univerzum
bármiféle határába, ebből azonban még nem következik végtelensége. Fontoljuk
meg: Egy önmagába visszatérő (egydimenziós) vonalnak (pl. körnek) nincs vége,
bármilyen hosszú is legyen. Egy önmagába visszatérő (kétdimenziós) felületnek
(pl. gömbnek) nincs határa, bármilyen nagy is a területe. Hasonlóképpen az
önmagába visszatérő háromdimenziós (görbült) térnek sincs széle, illetve határa,
bármekkora is az.
 Milyen különbség van az euklédeszi és a bolyai geometria között? Milyen
hatással van ez a világról alkotott fogalmunkra?
 A végtelen nagy szám csak egy elméleti
fogalom, mert a lehetőségileg végtelen
számsorban ténylegesen nincs végtelen nagy
szám. A tér és az idő az anyagi világban lévő
dolgok, lejátszódó események jellemzője. Miért
x1783
nem lehet az anyagi világ térben és időben
végtelen?

A megtapasztalt nem anyagi valóság
Emberi világunk titkaihoz tartozunk mi magunk is. Értelmünk és akaratunk
számmal nem jellemezhető, annak ellenére, hogy az iskolákban osztályozzák a
tanulók tudását, mérik teljesítő képességét.
A valóságban vannak további olyan tapasztalataink, amelyek nem anyagi
természetűek, mégis fontosak számunkra. Azt, hogy mit érzünk és gondolunk,
csak mi magunk tudjuk, és azok, akiknek ezt elmondjuk, vagy akik minket látva
szavaink vagy tetteink alapján ezt kikövetkeztetik. Ezek emberi világunk részei,
amelyek hatással vannak ránk és alakítják az életünket. Ilyen valóság a szeretet, a
jóság… és ilyen valóság a gyűlölet, a gonoszság…
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Sokszor nem érdekel minket, hogy mások mit gondolnak, és mit mondanak
rólunk, de ha valakit szeretünk, vagy gyűlölünk, ha valakivel naponta találkozunk,
akkor ez már mégsem mindegy. Így merül fel bennünk a kérdés: Mennyire
bízhatunk meg embertársaink szavaiban és magatartásában, mennyire bízhatunk
a történelmi feljegyzésekben, az embereknek, filozófusoknak vagy tudósoknak a
véleményében?
Ezeket megfontolva már nem csodálkozhatunk azon, hogy az emberek
számára titok mindaz, amit a másvilágról és magáról az Istenről tudni szeretnénk.
Vannak elképzeléseink, fantáziánkban kiszínezhetjük ezt a másik világot, de
hogy az valóban olyan, mint amilyennek elképzeltük, arról már emberi
tapasztalataink alapján nem lehetünk meggyőződve. A történelem során sok ilyen
vallási elképzelés keletkezett, s egyre többről kiderül, hogy az mégsem lehet
valóság, mert ellent mond meglévő ismereteinknek, józan eszünknek.

Isten másképp létezik, mint a dolgok
Sok ember számára egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy Isten létezik. Ha
nyilvánvaló lenne, hogy van Isten, akkor valószínűen mindenki istenhívő
lenne. Ha viszont az lenne nyilvánvaló, hogy nincs Isten, akkor meg nem
lenne senki istenhívő.
Sokan nem találják meg Istent, mert mint valami dolgot keresik, amit látni és
hallani lehet, vagy ami műszerrel kimutatható. Isten nem úgy van, mint a dolgok, a
hangok, a színek, az illatok, az elektromágneses erők, az emberek. Ezért nem
láthatjuk és mérhetjük Öt, nem szemlélhetjük mikroszkóp alatt, vagy a
csillagászati távcsőben és nem láthatjuk meg űrhajóból. Aki azt mondja: „Nincs
Isten”, így gondolkodhat: amit látok, az létezik. Istent nem látom, tehát nincs. Ez az
okoskodás hibás, Isten nem úgy létezik, mint a látható, műszerekkel vizsgálható
tárgyak. A hangot halljuk, de nem látjuk, az illatot nem is halljuk, mégis létezik. Vannak
továbbá olyan dolgok is, amelyeket semmilyen érzékszervvel nem észlelhetünk, mégis
létezik, mint pl. a rádióhullámok. Ezeket senki sem észlelheti, akinek nincs rádiója,
vagy megfelelő műszere. Van még valami, amit sem érzékszerveinkkel, sem
műszereinkkel nem lehet kimutatni és mégis egészen biztosan van, pl. az emberi
értelem. Még röntgengéppel sem lehet kimutatni az ember agyában. Mégis van
mindenkinek értelme és akarata, tudunk szeretni, tervezni emlékezni. Az értelmet nem
lehet centiméterrel mérni és mérlegre tenni. Nincs sem színe, sem szaga. Nem úgy
létezik mint az anyagi tárgyak, mégis létező valóság, tevékenységének eredményei
„megfoghatók”.

A különféle valóságok tehát különbözőképp léteznek. Ezért arra a
kérdésre, hogy „Van-e Isten?”, így kell felelnünk: Isten valóban létezik, de
egészen másképp, mint a többi dolgok: Ő lélek, örök szellemi valóság,
nem része a térrel és idővel határolható anyagi világnak. Ő nem olyan,
mint amilyennek mi szeretnénk elképzelni.
Isten valóban létezik, de egészen másképp, mint a többi dolgok.
Isten nem része a térrel és idővel határolható anyagi világnak.
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Isten létét értelemmel felismerhetjük
Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük. Mert ami benne láthatatlan:
örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk.
(Róm 1,19-20)
Egyesek szerint az ember értelmével nem ismerheti fel Isten létét; mások
pedig már magát az Isten létét is kétségbe vonják. Ezért keressük: Eljuthatunk-e
értelmünkkel Isten ismeretére, tudjuk-e igazolni világnézetünk alapját?

A valóságban vannak olyan létezők, melyek
nem anyagi természetűek. Ezek létére az
érzékszerveinkkel megismert világból csak
értelmünkkel következtetünk. Így Isten létére is
értelmünkkel következtethetünk, például az
okság elve alapján az anyagi világból, az anyagi
világ ugyanis, amelyet megismerünk, nem ad
elégséges magyarázatot önmagáról.

x1501

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, amelyek
mindenütt feltétel nélkül érvényesülnek, azaz a világban minden úgy
„működik”, úgy fejlődik, ahogy Mennyei Atyánk azt előre megtervezte
és beprogramozta. Isten az embereket a lelkiismeretükbe írt erkölcsi
törvényeivel irányítja, tiszteletben tartva az ember szabad akaratát,
amelyet azért adott, hogy önként el tudjuk őt fogadni)
5. Isten végtelenül tökéletes.
Isten léte emberi értelmünkkel is felismerhető,
többet csak akkor tudhatunk meg róla,
ha Ő kinyilatkoztatja magát nekünk.
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Bár emberi értelmünkkel felismerhetjük Isten létét, mégis szabad
döntésünk, hogy valóban hiszünk-e benne, és elfogadjuk, hogy Ő a világ
teremtő Ura, Fenntartója és Kormányzója, aki előtt felelősek vagyunk
cselekedeteinkért.
Isten létének „bizonyítása”
Ha Isten lényét közvetlenül föl tudnánk fogni, léte szükségszerűen
adva volna részünkre. A földi életben azonban ez lehetetlen, így
számunkra Isten léte sem nyilvánvaló, hanem bizonyítást igényel. Ez a
bizonyítás nem lehet természettudományos levezetés, mert Isten nem
része az általunk megtapasztalt anyagi világnak, ezért létét kizárólag
filozófiai úton közelíthetjük meg, azaz kizárólag az okozatról az okra való
következtetéssel.

x0656

Az „Isten-érv”az Isten létének bizonyítás során
használt
világos
ismeretekből
levont
olyan
következtetés, amely logikusan bizonyítja, hogy
léteznie kell annak a Valakinek, a személyes Istennek,
aki a világnak transzcendens előfeltétele és oka. Ezt
az érvelést vallási alapon sem szabad elutasítani. Az
Isten-hitet az emberek általában a megélt vallásból
vagy tekintéllyel megerősített hagyományból kapják.
Ezért nem is akarjuk félre tenni ezt a hagyományos
hitet, csupán alapjait kívánjuk tisztázni, vagyis a
hihetőségét akarjuk kimutatni, és ezzel a hívő
embereket akarjuk megerősíteni a nem hívő emberek
által hangoztatott kételyekkel szemben.

A pogány világ istenhitéből megtérő keresztények az egyetlen, igaz
Isten létét különböző érvekkel igyekeztek kimutatni, cáfolva a pogányok
mitológiai elképzeléseit. A kereszténység elterjedése után a keresztények
hitét cáfolni akaró istentagadás mindig új, sokszor egymásnak is
ellentmondó érvekkel állt elő, ezért a történelem során a teológusok az
Isten létét mindig új érvekkel igyekeztek kimutatni. Az érvelés során
azonban figyelembe kell vennünk, hogy Isten létének elfogadása
önmagában sem elméleti kérdés csupán, mert ha valaki elfogadja Isten
létét, akkor törvényeinek is alá kell vetnie magát. Ezért a legmeggyőzőbb
érvelés sem elég ahhoz, hogy akarata ellenére bárkit is hívővé tegyünk.
 Aquinói Szent Tamásnak a tapasztalatból kiinduló istenbizonyításának öt
következtetése. – 1) Az első a világban tapasztalható mozgásból következtet a
világ „mozdulatlan mozgatójára”. Ami mozog, az mástól kapja az indítást; ami
változik, az szenvedőleges, s ami a változást létesíti, az cselekvő: de egy dolog
sem lehet ugyanazon szempont szerint egyszerre mindkettő. A változást, mozgást
előidéző mozgató okok sorának végtelensége lehetetlen: ha nincs első mozgató, a
többi mozgató okok sem működhetnek, mert minden mozgató, amely nem első,
csak abban az esetben működhet, ha valami működésbe hozza. Léteznie kell tehát egy
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mozdulatlan első mozgatónak, melyet mindenki Istennek ismer. – 2) A második út a
létesítő okok működésükben szükségszerű egymástól függéséből következtet az első
okra. Egy létesítő ok sem működhet önmagától, mert akkor létében önmagát
megelőzné, ami lehetetlen. A létesítő okok végtelen sora lehetetlen, mert az első ok
(Isten) hiányában a többi sem működhetne. Ez a második út az előbbitől abban
különbözik, hogy nem a változás, hanem a dolgok létének okát keresi. – 3) A harmadik
az esetlegességből következtet a szükségszerű létezőre. Az esetleges dolgok
közömbösek a léttel és nemléttel szemben. Valamikor nem léteztek, s ha nem volna
egy szükségszerűen létező lény, Isten, nem jöhettek volna létre, mert a semmiből
semmi sem keletkezik. – 4) A negyedik út a létfokozatokból következtet az abszolút
tökéletesre. A dolgok különböző fokban részesednek a létben, az igazságban, a
jóságban. A léttökéletesség különböző fokai azonban csak úgy állapíthatók meg, ha
van egy legtökéletesebb lény, Isten, mely minden tökéletesség mértéke. – 5) Az ötödik
a célszerűségből következtet az értelmes irányítóra. A természet dolgai célszerű
működést mutatnak. Az értelem nélküli lények önmaguktól nem működhetnek
célszerűen, tevékenységüket tehát egy gondolkodó lény, Isten irányítja.
 Az anyagelvűséget valló filozófusok egyik tetszetősnek tűnő érvelése: „Ha van létező
dolog, akkor valaminek mindig léteznie kellett, hiszen a semmiből soha nem keletkezik
valami. A kérdés, mi ez a létező valóság, ami minden más létezőnek az alapja: az
anyagi valóság, vagy egy valamiféle szellemi valóság? Az Istenben hívő emberek
szerint, akiket ők idealistának neveznek, a lét alapja a szellemi valóság. Ez azonban
mégsem lehet a lét végső alapja, mert szerintük a szellemi valóság csak az anyag
magasabb rendű mozgása, tehát anyag nélkül nem is létezhet.” Ennek a szarvas
okoskodásnak nevezett érvnek azonban az a soha nem bizonyított téves állítás az
alapja, mintha a szellemi valóság csupán az anyag magasabb rendű mozgása. Az
valóban igaz, hogy mi emberek a szellemi valóság létét és tevékenységét csak az
anyagvilágban tudjuk felismerni, mivel mi emberek is ennek az anyagi világnak vagyunk
részesei, de ebből még nem következik, hogy ne létezne a szellemi világ az anyagi világ
nélkül, tudatunktól függetlenül is. A legtökéletesebb írógéppel vagy számítógéppel leírt
szöveg sem létezne papír és valamilyen íróeszköz nélkül, de az elkészült írás
magyarázatához valami lényeges többlet kell, valaki, aki az értelmes szöveget
megfogalmazta. – Isten létének elfogadását teszi ésszerűvé az anyagi világnak a tértől
és az időtől való függőssége.
 Szent Anzelm nevéhez kötődik az un. ontológiai Isten-érv, ami valójában a fenti
szarvas okoskodás egyfajta cáfolata. Ha a létezők különböző tökéletességűek,
egymástól függőek, akkor kell lennie egy legtökéletesebb létezőnek. Ez a
legtökéletesebb létező nem lehet része az esetleges anyagi világnak, még elképzelni
sem lehet nála tökéletesebb létezőt. Ez a végtelen tökéletes létező az Isten. – Sokan
nem fogadják el Szent Anzelm hasonló érvelését, mert az Isten fogalmából még nem
lehet következtetni valóságos létére. Mai kifejezéssel élve a virtuális világ sem valóság,
hiszen azt csak mi emberek építjük fel számítástechnikai eszközeink segítségével.
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Több út vezet Istenhez
Látjuk, hogyan juthatunk el értelmünkkel az okoskodás útján a tapasztalható
világból annak Törvényhozó és Fenntartó Urához, Istenhez. Biztos sokan vannak,
akik bár ésszerűnek, mégis kissé nehéznek tartják ezt az utat. Ezen kívül azonban
más utak is vezethetnek Istenhez.
Úgy vagyunk ezekkel az utakkal, mint az érkező vendég elé hosszan kiterített
futószőnyeggel, amellyel a vendéglátó segíti várt vendégét, hogy eltaláljon hozzá.
Mennyei Atyánk is különböző utakon tudja elvezetni az embereket magához.
Ezeken az utakon tehát nem annyira az emberi logika és következtetés
segítségével érünk Istenhez, hanem inkább ő maga nyújtja felénk a kezét. A
legtöbb ember ezeken az utakon tér Istenhez, csak a legritkább esetben hosszas
bölcselkedés után.
Ilyen út lehet az emberek vágya a boldogság, az igazságszolgáltatás után.
Ezek a földi életben kielégíthetetlen vágyak is elvezethetnek Isten létének
felismerésére. Ha ezek a vágyak nem találhatnak kielégülést az anyagi világban,
akkor abból nem is fejlődhettek ki.

Mi az, ami az embert az Isten felé fordíthatja?
A gondolkodó ember mindennek keresi az elégséges okát, a
magyarázatát, mert meggyőződésünk, hogy önmagától semmi nem
létezik. Ez a keresés és okoskodás minden tudományos felismerésnek az
alapja. Felismerjük a minket körülvevő világban érvényesülő
törvényszerűséget és célszerűséget, egyfajta rendet, rendezettséget.
Márpedig rend ott van, ahol van egy rendrakó, cél ott van, ahol van egy
tervező. Így kutatva és megcsodálva a világmindenséget, eljuthatunk
annak tervezőjéhez és „beprogramozójához”, a világot teremtő Isten
létének felismeréséhez.
Isten minden embert üdvözíteni akar. Megadja mindenkinek azt, ami az
üdvösséghez szükséges. Szent Ágoston megfogalmazása szerint az embert a szív
nyugtalansága vezetheti el Istenhez és a szeretethez. Ezt írta a Vallomások c.
könyvében: „Magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk,
amíg meg nem nyugszik Tebenned!” Az emberi tragédiák láttán sokan teszik fel a
kérdést: „Hogyan engedheti meg ezt az Isten?” – ezzel is megvallva, hogy Őt
tartják a világ Urának. A bűnbánatra késztető lelkiismeretfurdalás pedig arra
késztethet minket, hogy rátaláljunk a bűneinket megbocsátó, irgalmas Istenre.
Belső elbizonytalanodáskor, kiszolgáltatottságunkban, végső kétségbeesésünkben
is csak az Istenhez fohászkodunk, a zuhanó repülőgépen sincs Istent tagadó
ember. Egy korház-lelkész így fogalmazott: „Sok embert láttam meghalni, de Isten
nélkül egyet sem. Az utolsó pillanataiban mindenki az Istenhez fohászkodik.”

Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. (1Kor 15,10)
Mit tudhatnak a filozófusok és a tudósok Istenről?
Minden természet-tudományos kutatás alapja az a feltételezés, hogy az
anyagvilágban a fizika, a kémia és a biológia törvényei változatlanok, azok az
egész anyagvilágban mindig egyformán érvényesülnek. Ezt fogalmazza meg az
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anyag és energia megmaradásának törvénye. A legújabb természettudományos
kutatások elvezettek arra a felismerésre, hogy az anyag és az energia mellett az
élővilág lényeges eleme az a létező információ halmaz is, amely a biológiai
folyamatokat is vezérli.
 Mi az entrópia elve? Ha ezt a természet tudósok elfogadják, akkor ebből is az
következik, hogy az anyagvilág nem lehet örök.
 Mi az antropikus elv, melyek a bonyolult „anyag” kialakulásának feltételei?
Milyen sajátos „helyzete”, van ebből a szempontból a Földünknek?
A világban minden létező Istentől kapta létét és
alá van rendelve az Isten által adott fizikai, kémiai és
biológiai törvényeknek, az Ő törvényeinek, akaratának
minden engedelmeskedik. Amíg a régi pogányok a
világ dolgait, a természet jelenségeit isteneknek, vagy
az istenség részeseinek tekintették, autonóm
személyiségeknek, akik tetszésük szerint irányítják
még a csillagok mozgását is, addig nem is indulhatott
fejlődésnek a természettudomány.
Isten mindenható, mindent megtehet, ami csak
akar,
hiszen neki
minden engedelmeskedik.
Lehetetlent, logikai képtelenséget nem akar, mert
akkor nem lenne végtelenül bölcs. De Ő nem is lehet
szeszélyes, aki minduntalan meggondolná magát, és
mindig
mást
akarna,
mint
amit
végtelen
x0416
bölcsességében elhatározott.

A világ Ura Isten, a mi Mennyei Atyánk, aki a világot megtervezte,
létrehozta, beprogramozta és a fejlődés útján elindította.
Akkoriban azokat a filozófusokat nevezték ateistáknak, akik nem fogadták el
az ókori emberi fantázia által kitalált mitológiai, emberszabású istenek létét. Ezért
Arisztotelészt is ateistának tartották, aki szerint a világnak kell, hogy legyen egy
első oka, aki egy mozdulatlan Mozgatója a mindenségnek.
A mai ateisták úgy vélik, hogy az anyagvilág önmaga által öröktől fogva létező
valóság. Ezt a feltevésüket azonban észérvekkel nem tudják bebizonyítani, csak a
Teremtő Isten létének tagadásával. Ha a tudomány elfogadja az ősrobbanás elméletet,
akkor az élet eredetére nincs tudományos magyarázat. Azt a régi elvet, hogy élő csak
életből származhat eddig semmilyen kísérlettel sem tudta senki megcáfolni. Ám ha a
tudósoknak egyszer mégis sikerülne élettelen anyagból élő organizmust létrehozni,
akkor ez is csak azt bizonyítaná, hogy az élet elindításához értelmes tervezőre volt
szükség. Mai informatikai ismereteink és paleontológiai kutatások (őslénytani kutatási)
eredményeinek birtokában a véletlenen és természetes kiválasztódáson alapuló
darwinista fejlődéselmélet sem igazolható.
 Mit tudhatunk az élet indulásáról, a fejlődés „hogyanjáról”? Elégséges
magyarázatot tud adni a természetes kiválasztódás a bonyolult rendszerek
kialakulásához? Hogyan vélekedjünk Darwin elméletéről és az őt követő
darwinizmusról?
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3. Miért hiszek az élő Istenben?
A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása… 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)
Isten kinyilatkoztatta magát
Bár az ember képes felismerni Isten létét a
teremtett világból, amelyből következtethet annak
Alkotójára, a történelem során azonban mégsem
mi emberek jöttünk rá, hogy van Isten, hanem Ő
már előbb szólt hozzánk.
Hiszünk Istenben, mert kegyelmével minket
is megszólított. Ennek ellenére jó nekünk, hogy
létét emberi értelmünkkel is beláthatjuk, mert
nem hívő embertársaink felé így tudjuk igazolni,
hogy Istenben hinni ésszerű emberi magatartás.
x1297

Istenben való hitünknek, Istenről való ismereteinknek így két forrása is
van, egyrészt kinyilatkoztatta nekünk önmagát, másrészt olyan értelmet
adott nekünk, hogy képesek vagyunk felismerni létét mindabból, amit
alkotott.
Isten megszólította a pátriárkákat

Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. (Zsid 1,1-2)
A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Isten kezdettől fogva nem
hagyta magára az embert, szólt hozzájuk, akiket kiválasztott. Majd
körülbelül négyezer évvel ezelőtt kiválasztotta Ábrahámot, és
megszólította, aki ismételten hittel engedelmeskedett Isten szavára. Jákob
is hittel engedelmeskedett Istennek, akitől az Izrael nevet kapta, róla
nevezzük a tőle származó népet Izraelnek.
Isten megszólította Mózest és választott népét

Isten megszólította a csipkebokorból: „Mózes, Mózes!” „Itt vagyok” - felelte. Erre így
szólt: „Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld.”
Azután így folytatta: „Én vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák
Istene, Jákob Istene.” Kiv 3,4-6)
Hirdesd ki Izrael egész közösségének… (Kiv 12,1)
Az Úr ezeket jelentette ki: „Én vagyok az Úr, a te Istened… Senki mást ne tekints
Istennek, csak engem. (Kiv 20,1)
Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved,
lelked mélyéből, minden erőddel! (MTörv 6,4-5)
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Isten szólt választott népéhez prófétái által
A Szentírás nem írja le részletesen, hogyan is szólt Isten
választottaihoz, akik nem kételkedtek abban, hogy Isten szól hozzájuk, de
megértették mondanivalóját, engedelmeskedtek szavának. Többször is
olvashatjuk, hogy „az Úr lelke rászállt…” és ők tették azt, amire a lélek
indította őket. Amikor pedig valamit üzenni akart általuk népéhez, a
próféták azzal kezdték: „Ezt mondja az Úr!”
Akiket Isten megszólított, azok soha nem kételkedtek Isten létében, és
csak akkor kértek tőle jelet, ha olyan feladatot illetve üzenetet bízott rájuk,
amelyek teljesítése nem volt könnyű.
Isten létét megismerhetjük a kinyilatkoztatásból.
Isten szól minden emberhez

Pál az Areopágusz közepén szólásra emelkedett: „Athéni férfiak! Látom, hogy minden
szempontból nagyon vallásos emberek vagytok. Amint ugyanis körbejárva
megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a fölírás állott: Az
ismeretlen istenek. Nos hát én ezt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek. A
világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített
templomokban, hiszen ő a mennynek és földnek Ura… S mindezt azért, hogy keressék
Istent, hátha rátalálnak, míg utána tapogatóznak… Isten eddig szemet hunyt a
tudatlanság ideje fölött, most azonban tudomására hozza az embereknek, hogy
mindenhol, mindenkinek meg kell térnie.” (ApCsel 17,22-30)
Az ókori filozófusok már nem hittek a pogány istenekben, de ők is
keresték, honnan van ez a világ. Már Arisztotelész megfogalmazta, hogy
kell lennie egy „Első Mozdulatlan Mozgató”-nak. Létezésében nem
kételkedett, csak éppen nem nevezte Istennek. Ő nem hitt a görögök
isteneiben, a róluk szóló történeteket, kitalált meséknek tartotta, melyek
ellene mondanak a józan észnek.
A pogányok bálványai nem istenek

„Az ő bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéznek művei. Van szájuk, de nem
beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem
éreznek, van kezük, de nem markolnak, van lábuk, de nem mozdulnak, és torkukon nem
jön ki a szó. Ilyenek azok is, akik csinálták őket, s mindnyájan, akik bennük bíznak.”
(Zsolt 115, 4-8)
Az élettelen bálványszobrok nem lehetnek istenek. Ha értelmünkkel
művei alapján arra következtethetünk, hogy Isten szellemi létező, azaz
Valaki, akinek mindentudó értelme és mindenható szabad akarata van,
akkor ebből arra is következtethetünk, hogy Isten értelme és akarata
tevékenységben van, azaz él! Erről az élő Istenről szól a Biblia üzenete,
amelyben Isten önmagát, életét és tevékenységét kinyilatkoztatta nekünk.
 Isten és a képzelt istenek közt annyi kapcsolat sincs, mint a (postai) levél és a
(fa) levél közt. Egymástól különböző fogalomra használjuk ugyanazt a szót.
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Az élő Isten dicsőségét hirdeti a föld és az ég
Az egész világmindenség Isten akaratából
létezik, az egész világ az Övé, Ő a világ
Teremtője és Ura. A hívő ember számára a
világban tapasztalható fejlődés a világot teremtő,
azt létrehozó és beprogramozó Isten terveinek
megvalósulása. Minél többet ismerünk meg Isten
teremtett világából, a csillagok világától az
élőlények csodálatos ösztönvilágáig, annál
jobban
megcsodáljuk
a
teremtő
Isten
bölcsességét, aki ilyen csodálatos világot adott
nekünk, hogy az felfedezzük, felismerjük és
megcsodáljuk annak Alkotóját
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Áldott legyen az élő Isten, mert uralma örökké tart. (Tób 13,2)
Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Mikor mehetek már, hogy lássam
Isten arcát? (Zsolt 42,3)
Mert ő az élő Isten, aki örökké megmarad. Királyságának nem lesz vége, és uralma
örökké tart. – Nem imádok kéz alkotta bálványt, csak az élő Istent (imádom), aki az
eget és a földet teremtette, és akinek hatalma van minden élőlény fölött. (Dán 6,27. –
Dán 14,5)
Isten, aki a világot megtervezte, csak akarta, hogy legyen, és létrejött minden.
És ahogy az Ő végtelen bölcsességében azt előre megtervezte, úgy indult el a
világban az élet és annak fejlődése. Mi emberek is Isten akaratából, irántunk való
szeretetéből élünk ebben a világban, aki azért teremtette a világot, hogy feltárja és
közölje velünk dicsőségét, jóságát és szépségét.

Értelmünk mondja és a kinyilatkoztatás hirdeti:
Van Isten, van örök élet!

A mi hitvallásunk
Mi, hívő keresztények hiszünk Istenben és az örök életben. Hiszünk
Jézus Krisztusban és a feltámadásban, életünk végső célja, hogy
eljussunk erre a boldog örök életre. Ennek a hitnek felel meg keresztény
értékrendünk: mit tartunk jónak vagy rossznak, miért érdemes áldozatot
vállalnunk, és mit nem szabad vállalnunk. Ez a hívő világnézetünk
meghatározza nemcsak egész gondolkodásmódunkat, hanem még a napi
életünk apró döntéseit is.
Hiszünk Isten létében
Isten létében hinni azt jelenti, hogy értelmünkkel belátjuk: Isten léte
nem képzelet, hanem valóság, amit igazolni is tudunk. Ő a világ teremtő
Ura, és ennek alapján elismerjük és elfogadjuk, hogy előtte felelősek
vagyunk cselekedeteinkért, akinek feltétlen engedelmességgel tartozunk.
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Hiszünk Istennek
Istennek hinni azt jelenti, hogy elfogadom, és igaznak tartom, amit Ő
kinyilatkoztatott, akkor is, ha azt értelmemmel nem tudom megérteni,
belátni. Ennek megfelelően a vallásos hit körébe azok az Istentől
kinyilatkoztatott igazságok és tények tartoznak, amelyeket nem emberi
tapasztalataink, hanem egyedül az Ő tekintélye alapján elfogadunk.
Hiszünk Istenben
Istenben hinni azt jelenti, hogy rábízom magam Istenre, és akaratát
keresve alakítom mindennapi életemet. Az embernek értelme és szabad
akarata van. Ennek „következménye”, hogy nincs olyan észérv, értelmi
megfontolás, ami Isten létének, az általa kinyilatkoztatott igazságoknak az
elfogadására kényszeríthetne minket. Egyedül Isten szeretete és
lelkiismeretünk szava késztet minket arra, hogy józan eszünkre hallgatva
elfogadjuk a hit kegyelmét, és valóban egész életünkkel higgyünk
Istenben.
A hit mindig Isten ajándéka,
amit azonban józan eszünkre hallgatva,
szabad akaratunkkal kell elfogadunk,
és egész életünkkel megvallanunk.
Hitvallások a Bibliában
A választott nép pogány környezetben élt, és ez a környezet sokszor
megkísértette őket. Isten kegyelme azonban megőrizte őket hitükben,
hogy az Úr az egyetlen Isten. Ezt vallják meg az Isten dicsőségét hirdető
zsoltárok, erről tettek tanúságot az Ószövetség bölcs tanítói. Érdemes
végiggondolni, hogyan mutattak rá hitük nagyszerűségére és a bálvány
isteneket imádó emberek balgaságára.

„Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával
voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem
tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor
nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet vagy
az iramló levegőt, a csillagok körét, a hatalmas vizet vagy
az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek.
Ha már ezekben isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte
őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb a
parancsolójuk. Mert a szépség szerzője teremtette őket. Ha
megcsodálták erejüket és hatásukat, ebből arra kellett
volna következtetniük, hogy mennyivel hatalmasabb a
teremtőjük. Mert a teremtmények nagyságából és
szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni
teremtőjüket… De ezek talán csak eltévednek, amikor
valójában Istent keresik és akarják megtalálni.

x1418
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Teremtményei közt élnek és igyekeznek a mélyükre hatolni, s amit szépnek látnak,
annak látványa megejti őket. Még sincs mentségük ezeknek sem. Ha egyszer olyan nagy
szellemi készségük volt, hogy át tudták kutatni a világot, honnét van, hogy nem
találták meg előbb ennek urát? „De boldogtalanok voltak és holt dolgokba vetették
reményüket, akik emberi kéz műveit nevezték isteneknek; aranyat, ezüstöt,
műtárgyakat, állati alakokat vagy haszontalan köveket, régi idők keze munkáját. Ha a
favágó alkalmas törzset vág ki, körös-körül lefejti egész kérgét, és szakszerűen
megmunkálja, alkalmas eszközt csinál belőle, mindennapi használatra. A munkája
közben keletkezett hulladékot arra használja, hogy elkészítse ételét és jóllakjék. Ami
pedig megmarad belőle, mert semmire sem alkalmas, görbe és göcsörtös fa, azt fogja, s
üres óráit kihasználva faragja, aztán a pihenéskor szokásos gondossággal valamiféle
formát ad neki. Ember képmására faragja, vagy valamely egészen közönséges állathoz
teszi hasonlóvá. Aztán bevonja agyaggal, felületét bekeni piros festékkel és befest rajta
minden foltot. Majd megfelelő házikót készít neki, a falra illeszti, és szeggel odaerősíti.
Így gondoskodik róla, hogy le ne essék. Mert tudja, hogy nem tud magán segíteni,
hiszen csak kép, és támasztékra szorul. Amikor meg imádkozni akar vagyonáért,
feleségéért és gyermekeiért, akkor nem restell az élettelen dologhoz szólni. Az
erőtlenhez könyörög egészségéért. A holthoz esedezik életért, a tehetetlenhez fordul
segítségért, szerencsés utat kér attól, ami lábát sem tudja mozdítani. Keresetéhez,
munkájához, mestersége sikeréhez attól kér erőt, aminek keze erőtlen.” (Bölcs 13,1-19.
– Vö. Jer 10,3-14)
A legismertebb tudósok hitvallásából
Az Isten létét tagadó emberek, filozófusok és „tudósok” elképzeléseiket
természettudományos világnézetnek tartják, akik szerint a világban egyetlen olyan
esemény sincs, amely Isten valóságos létét feltételezné. Annak ellenére, hogy már
sokan megpróbálták, mind a mai napig nem tudtak egyetlen olyan érvet sem
megfogalmazni, amellyel Isten létének lehetetlenségét bizonyítani tudnák.
A nem hívők sokszor a tudomány nevében lépnek fel, és azt vallják, hogy egy
mai művelt ember nem is lehet hívő, mert a hit és a tudomány kizárják egymást.
Ezt annak ellenére állítják, hogy az elmúlt évszázadok legnagyobb tudósai
egyértelműen hittek a világot teremtő Istenben, és a nem hívő tudósok, minden
próbálkozásuk ellenére sem tudtak eddig egyetlen értelmes érvet megfogalmazni
hitünk ellen. Könnyen beláthatjuk ennek okát, a természettudomány ugyanis az
anyagvilág jelenségeivel, a fizika, a kémia és a biológia törvényszerűségeivel
foglalkozik, míg a hittudomány Istennek és az embereknek a kapcsolatával, azzal
a világgal, amelyet egyedül Isten üzenetéből ismerhetünk meg. Józan eszével
mindenki beláthatja, hogy a világ Teremtője nem fog nekünk olyan dolgokat
kijelenteni, amelyek az általa teremtett világból szerzett ismereteinkkel nem
egyeztethetők össze. Aki a kettő között mégis ellentétet lát, az bizonyára vagy
tájékozatlan a tudomány kérdéseiben, vagy hitünk alapvető tanítását nem ismeri,
arról csak hiányos vagy téves ismeretei vannak. Csak a félre tájékoztatott és
félművelt emberek hiszik azt magukról, hogy ők mindent jól tudnak… Tudnunk kell
azonban azt is, hogy nem kevesen vannak olyan emberek, akik gyerekkorukban
tanultak ugyan hittant, de hitismereteik megmaradtak azon a gyerekes szinten,
ami egyetlen értelmes felnőtt ember világnézetével sem egyeztethető össze. Ezt
láthatjuk akkor, amikor ők „bölcsen nyilatkoznak”, mintha a hit kérdéseiben jól
tájékozottak lennének. Amint a mindennapi élethez nem elégségesek a gyerekes
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ismeretek, úgy a felnőtt ember hitéhez sem elégségesek a gyerekkorban szerzett,
gyerekes elképzeléseken alapuló hiányos és sokszor téves ismeretek.

Az Isten-hit és a tudomány összeférhetőségét a hívő tudósok serege
bizonyítja, a nem hívő tudósok „érvelései” pedig arról tanúskodnak, hogy
az életüket nem tudják összeegyeztetni hitünk követelményeivel.
 Sok tanúságtevő költő, író, tudós és politikus van. Kiket ismerünk?
Berzsenyi Dániel, Fohászkodás c. vers első versszaka
Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.
x1469
A legismertebb tudósok hitvallásáról már több
könyvet is olvashatunk. Csak példaként idézünk két
ismert tudóst:
Albert Einstein: „Minden természettudósnál
kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú vallási
érzésnek, mert nem képzelheti azt, hogy azokat a
rendkívül finom összefüggéseket (törvényeket),
amelyeket felfedez, elsőnek ő gondolta el. A
felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan
magasabb rendű értelem nyilatkoztatja ki magát.” –
„Sok minden van, amit tudunk, még több, amit nem
tudunk, de az biztos, hogy Isten van.” (Einstein
vallomását az teszi „érdekessé”, hogy ő nem volt
vallásos ember, mégis egyértelműen vallotta Isten
létét.)
Max Planck: „A fizikai kutatások eredménye ahhoz a felismeréshez vezet,
hogy a világmindenség építőkövei nem összefüggéstelenül helyezkednek el,
hanem egységes terv szerint függnek össze. A legcsodálatosabb azonban az,
hogy a törvények szakszerű megfontolása minden elfogulatlan emberben azt a
benyomást keltik, hogy a természetet értelem, céltudatos akarat irányítja. A
természettudomány és a vallás tehát nem zárják ki, inkább kiegészítik egymást.”

Miért nem hiszi el mindenki, hogy van Isten?
Bemutattuk, hogy értelmünk a következtetés segítségével rájöhet arra,
hogy van Isten. Ennek ellenére mégis sok emberrel találkozunk, aki nem
fogadja el, hogy Isten tudatunktól függetlenül létezzék. Mi lehet ennek az oka?
Mert csak igen keveset hallottak róla
Természetünk ösztönöz minket az igazság keresésére. Ez a tudásvágy
készteti a tudósokat a kutatásra, hogy vizsgálják a természet titkait.
A tudományok széles területe bizonyítja, hogy milyen sok ismeretet szerzett
már az emberiség. De ne legyünk elbizakodottak, mert képesek vagyunk ugyan
sok mindent megismerni, de egyetlen ember sem tud mindent elsajátítani, még
kevésbé tudja azokat a saját eszével kiokoskodni. Tudásunk csak úgy gyarapszik,

25

ha felhasználjuk a mások által megszerzett ismereteket és azok segítségével
kutatunk tovább. Ha napjainkban is minden tudósnak újra kellene feltalálnia az
addig felhalmozott ismereteket, a tudomány aligha haladna előre.

Így vagyunk Isten létének ismeretével és hitével is. Minden ember
végiggondolhatja és beláthatja, hogy van Isten, akire azonban saját
magától nagyon nehezen találna rá. Amit Istenről tudunk, azt mások
segítségével ismertük meg.
Mert csak ostoba dolgokat hallottak róla, máskép képzelik el
Sokan azért nem hisznek Istenben, mert csak igen keveset, gyerekes
tanítást vagy ostoba tévedéseket hallottak róla. Olyan ember, aki soha ne
hallott volna Istenről, aligha van. Annál több van azonban olyan, aki hallott
ugyan róla, de amit megtudott, az is kevés vagy téves volt. Isten nem úgy
létezik, mint az anyagi világ dolgai. Ő másként létezik szellemi valóság,
akiről nem könnyű fogalmat alkotni. Isten olyan sem lehet, mint
amilyennek sokan szeretnék elképzelni.

x1817

Vannak, akik gyermekkorukban hallottak Istenről
és ennek alapján öreg, szakállas bácsinak képzelik el.
Mások úgy ismerték meg az Istent, mintha az lenne a
feladata, hogy szülők tekintélyét védje és segítsen
neki a gyerekeket engedelmességre fogni. Ezért
leselkedik és bünteti a rosszakat. Akadnak, akik
jóságos nagybácsinak képzelik el Istent, akinek
kötelessége minden kívánságunkat automatikusan
kielégíteni, mintha különleges rabszolgánk lenne. Isten
azonban nem lehet ilyen. Ha tehát valakinek Isten
ilyen téves ismeretei vannak, az arra következtethet,
hogy Isten nincs.

És olyanok is vannak, akik „megsértődtek” Istenre és azt mondják: „Miért
engedi meg az Isten…” és sorolják sérelmeiket. Erre a választ Szent Pál apostol
leveleiben találjuk:

Jézus Krisztus 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 2,6-8)
A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik
üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen írva van: „Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak
okosságát meghiúsítom.” Megmutatta Isten, hogy oktalan a világ bölcsessége? Mivel
ugyanis bölcsességben a világ nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett
Istennek, hogy oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodákat
követelnek, a görögök bölcsességeket keresnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust
hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, de a
meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége.
Hiszen Isten „oktalansága” bölcsebb az embereknél, Isten „gyöngesége” pedig erősebb
az embereknél. (1Kor 1,18-25)
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A „Miért engedi meg…” kérdés, az apostolokban is felmerült, amikor
Jézus hagyta, hogy elfogják. Ő azonban semmiféle elméleti választ nem
adott, hanem engedelmes lett mindhalálig. A kérdésre a választ Jézus
feltámadása adta meg nekik. Miértjeinkre a végső, mindenkit megnyugtató
választ majd ítélet napján fogunk kapni.
Meg kell azonban fontolnunk, mit felelnénk, ha azt kérdeznék tőlünk, hogyan
akadályozza meg Isten a rosszat. Több javaslatunk is lehetne: Pl. avatkozzon bele
az emberek cselekedeteibe, szabad akaratuk ellenére. Valóban jó lenne, ha Isten
felfügesztené szabadságunkat? Akkor megszűnnénk emberek lenni, még szeretni
sem tudnánk, csak bábszínházi figurák lennénk. – Vagy büntesse meg azonnal,
aki valami rosszat tesz? Akkor rajtam is kezdhetné? Vajon hányan élnénk, ha így
tenne? – Van még egy megoldás, mindenkit személy szerint figyelmeztessen.
Igen, Ő épp ezt teszi, amikor lelkiismeretünk szavával figyelmeztet minket, de
tiszteletben tartja emberi szabadságunkat. Sajnos ezzel vissza is tudunk élni, ezért
kell sokszor ártatlanul is szenvednünk.

A téves, helytelen Isten-fogalom pedig komoly akadálya lehet Isten
léte elfogadásának.
Mert bezárták előtte szívüket
Sokan azért nem hisznek, mert hallottak ugyan Istenről, de életüket
nem akarják megváltoztatni, és ezért elzárkóznak előle. Ha Isten létezését
elfogadnák, és hinnének benne, akkor meg kellene térniük, és úgy kellene
alakítaniuk életüket, hogy az mindenben megfeleljen Isten törvényeinek.
Aki erre nem hajlandó, annak hiába beszélünk Istenről.
Isten tagadásához vagy közömbösséghez vezethet az is, ha valakit az
élet gondjai úgy lekötnek, hogy „nem ér rá vallási kérdésekkel foglalkozni
 Vannak, akik Istent és a vallást emberi találmánynak tartják. Érdemes tisztázni
a fogalmakat. Ha valamit megismerünk, akkor fogalmat alkotunk arról, amit
megismerünk. Ez a fogalom valóban emberi alkotás, de amiről a fogalmat alkotjuk,
az a tudatunktól függetlenül is létezik, akkor is, ha addig senki sem tudott róla.
x1608
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4. Van egy „másik világ”

x1400

Világnézetünk
legfőbb
kérdéseire: – Miért élünk ebben
a világban? Mi az élet értelme,
miért kell szenvedni, meghalni?
Mi lesz velünk halálunk után? –
természettudományos ismereteink
alapján
nem
tudunk
válaszolni. Nincs lehetőségünk
arra,
hogy
megkérdezzük
elhunyt embertársainkat, mi
történt velük haláluk után,
érzékszerveinkkel és műszereinkkel pedig csak azt a fizikai
világot vizsgálhatjuk, amelyben
élünk. Ezért a halálunkat követő
dolgokról, a „másvilágról” csak
emberi elképzeléseink lehetnek.

 Érdemes végiggondolni Szókratész, halálra ítélt ókori filozófus véleményét a
halálról és a halál utáni dolgokról, amiről védőbeszédének 32. pontjában
olvashatunk érdekes részleteket: „Hogy a halál valami jó, azt megérthetjük a
következőkből is. Mert két dolog közül egyvalami a halál: vagy abból áll, hogy a
megholt semmivé lesz, és egyáltalán semmit sem érzékel már, vagy pedig –
ahogyan mondogatni szokták – abból, hogy a lélek itteni helyét egy más hellyel
váltja fel és máshová költözik. És ha semmi érzékelése sincs, hanem olyan, mint
az álom, amelyben alvás közben még álomképeket sem látni, hiszen akkor
csodálatos nyereség a halál… Ha tehát ilyen a halál, én bizony nyereségnek
mondom… Ha pedig a halál valamiféle elköltözés innen egy másik helyre, és igaz,
amit mondanak, hogy ott vannak mind a megholtak, akkor mi lehetne ennél
nagyobb jó? Mert ha valaki a Halál országába ér, megszabadul itteni bíráitól,
megtalálja majd ott az igazi bírákat… vajon lehet-e rossz ez az átköltözés. Vagy
azt, hogy együtt lehettek nemzetünk nagyjaival, ugyan mennyiért nem adnátok
sokan? Én szívesen meghalok, ha mindez igaz… ez nem lenne öröm nélkül való.
Hát még, ami a legnagyszerűbb lenne: úgy tölteni ott is az időmet… azokkal ott
társalogni, együtt lenni és őket megvizsgálni, kimondhatatlan nagy boldogság
lenne…”
 Pascal a nem hívőknek felkínált fogadása: „Fogadjunk, hogy van folytatás a
halálunk után. A hívő csak „jól járhat,” az örök élet „tagadója” csak „ráfizethet!”
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Mit tudhatunk a másvilágról? 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 22,31-32)
Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is
adhatna az ember cserébe lelkéért? (Mt16,26)
„Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit,
gyermekeit Isten országáért, a nélkül hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon, a
másvilágon pedig az örök életet.” (Lk 18,29-30)
Jézus így szólt: „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)
A kinyilatkoztatásból, az Úr Jézus tanításából tudjuk, hogy van egy
másik világ, amely minden emberi elképzelésünket felülmúl.
Erről a másvilágról már az ókori emberek is különböző emberi, sokszor
mesébe illő elképzeléseket fogalmaztak meg. Magáról az egy Istenről és a
halál utáni életről ma is különbözőképp vélekednek a kereszténységtől
különböző vallások tanítói. Mivel ezt a másvilágot ember eszközeinkkel
aligha tudjuk felkutatni, azért biztos ismeretünk csak akkor lehet az
ezekkel kapcsolatos dolgokról, ha Valaki valóban hitelesen tud róla
beszélni. Mi azt valljuk, hogy Isten már az Ószövetség idején
kinyilatkoztatta magát, legfontosabb üzeneteit pedig Jézus Krisztus által
mondta el nekünk.

Az örök élet valósága
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)
Mit tudunk a halál utáni életről?
Földi életünk után Mennyei Atyánk
mindnyájunkat hazavár. Jézus azért jött,
hogy minket meghívjon, és elvezessen az
Atyához. Jézus is meghalt, azonban
harmadnapra fel is támadt az örök életre.
Ezzel előre jelezte: A halállal nem ér véget
életünk. A halál csak átmenet a földi életből
az örök életbe. Halálunk után testünk porrá
válik, de mi mégis tovább élünk: életünk
megváltozik, de meg nem szűnik.

x0511

Szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak
készített, akik szeretik őt. Nekünk azonban Lelke által kinyilatkoztatta. (1Kor 2,910)
Mi hittel valljuk azt, amiről Szent Pál apostol írt, ezért felmerül bennünk
a kérdés, vajon emberi okoskodás alapján mondhatunk-e valamit erről a
másik világról, a halál utáni örök életről?
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Egy apa így szólt a fiához: „Fiam, neked van eszed, csak az a baj, hogy nem
szeretsz tanulni. Van egy javaslatom, fogj neki a tanulásnak, és ha a tanév végére
tiszta jeles lesz a bizonyítványod, akkor kapsz tőlem egy kerékpárt." A gyereknek
megtetszett az ötlet, és hozzáfogott a tanuláshoz. Amikor egymás után kapta a jó
jegyeket, még szorgalmasabban tanult, és sosem kockáztatta meg, hogy
mulasztással rossz jegyet szerezzen magának. A tanév végén örömmel vitte haza
a tiszta jeles bizonyítványt, és kérte az ígéret teljesítését. Mire az apja így
válaszolt: „Fiam, eszemben sincs, hogy neked kerékpárt adjak, csak azért
mondtam, hogy tanulj." Ha egy apa így tesz gyermekével, aligha nevezhetjük
becsületes embernek.

A mindennapi élet tapasztalata bizonyítja, hogy minden ember boldog
akar lenni. Ha tehát Isten, aki minket teremtett, mindnyájunkat olyannak
teremtett, hogy keressük a boldogságot, és azt a földi életben nem
találhatjuk meg, akkor nyilván van valami szándéka velünk halálunk után,
különben miért teremtett minket ilyennek. Nincs egyetlen olyan ember
sem, aki azt mondja, nekem már elég volt a boldogságból, köszönöm,
nem kérek többet. Bármennyire is élvezte valaki az életet, a földi élet
senkit sem tesz maradéktalanul boldoggá, mégis meg kell halnunk.
Mennyei Atyánk nem tehet úgy, mint a példabeli apa. Így következtetünk
arra, hogy az örök élet valóság, és nem csupán a képzelet játéka.
Az ember világa több mint, amit a természettudomány vizsgálni tud. Az
emberi tapasztalat akkor is a valóságos világot tapasztalja meg, amikor
megtapasztalja a jóságot, a szeretetet, a hűséget. A házasságkötéskor is ilyen
tapasztalatokra alapozzák az emberek életre szóló döntésüket.
A vallásos hívő ember Istentől várja élete kérdéseinek megoldását, és ennek
alapja nem emberi elképzelés, hanem Isten igazságossága és hűsége. Ezt az
emberiség hagyományában élő reményt Isten ígérete, az ősevangélium táplálta.
Erről a meghívásról tanúskodik az emberiség története is. Az ásatások tanúsága
szerint, amióta ember él a földön, keresi Istent, vágyakozik az örök élet után.
A mai emberek jelentős része kétségbe vonja az örök élet valóságát.
Valóban, ha az örök életet úgy képzeli el valaki, mintha az valamiképp ennek a
nyomorúságos földi életnek a vég nélküli meghosszabbítása lenne, akkor az
valóban nem lenne jó. Az sem lenne jó, ha valaki úgy képzelné el az örök életet,
mint ahogy egy gyermek elképzeli a mennyországot, vagy ahogy az ókori
mitológiák kiszínezik a másvilágot, akkor érthető, hogy kételkedjenek annak
valóságában. Emberi természetünkből következik, hogy keressük azt, amit nem
ismerünk, s ha valamiről keveset tudunk, akkor a hiányzó ismereteket
fantáziánkkal kiegészítjük. Pl. így látunk meg különböző formákat a
bárányfelhőkben, vagy így születtek meg a csillagképekről való elképzelések is.
Az örök élet valóságát azonban mégsem az emberi fantázia játéka dönti el.

A fantázia játékát mégsem tarthatjuk mindenestől komolytalan
dolognak, mert még a tudományos felfedezéseket is az emberi fantázia
merészsége viszi előre, de csak akkor érünk el valóságos eredményt, ha
felismeréseinket kellő kritikának vetjük alá. Így lehetséges, hogy amit
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régen elképzelhetőnek tartottak, arról tudjuk, hogy az lehetetlenség, csak
kitalált mese, és fordítva is igaz, hogy sok olyan dolog van, amit valamikor
elképzelhetetlennek tartottak az emberek, mára mindennapi életünk részei
lettek, mint a legmodernebb informatikai és technikai eszközeink.
Azért, mert sokan meseszerűen képzelték el a másvilágról, azt
mégsem utasíthatjuk el, hogy kell lennie egy másik világnak, amelyet az
emberiség kezdettől fogva keres. Ez a másvilág, az örök élet azonban
nem is lehet olyan, mint amilyennek az emberek azt elképzelik.
Isten üzenete azt tanítja, hogy amikor Isten az embert megteremtette,
akkor egyben meghívta az örök élet boldogságára,
amelynek vágyát szívünkbe oltotta.

Isten minden embert üdvözíteni akar. Ő úgy gondoskodik rólunk, hogy
mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges.
 Érdekes, hogy azoknak, akik a tudomány és a műveltség nevében hitünk ellen
fellépnek, semmi tudományos aggályuk sincs sem az asztrológiával, sem a
különböző horoszkópokkal kapcsolatban. A legnagyobb emberi butaság azt hinni,
hogy azoknak a csillagoknak az állása, amelyeknek fénye is alig jut el hozzánk,
bármiképpen is befolyásolhatnák az ember sorsát. Egy, a szobánkban világító
lámpának nagyobb fizikai és biológiai hatása lehet ránk, mint a nappal láthatatlan
csillagok millióinak. Ennek ellenére egyes újságok naponta zavartalanul közölnek
különböző horoszkópokat…

Mit tudhatunk az örök életről?
Ezután nagy sereg örömujjongását
hallottam a mennyben: „Alleluja! Üdv,
dicsőség és hatalom Istenünknek! (Jel 19,1)
Akkor új eget és új földet láttam. Az első ég
és az első föld elmúlt, és a tenger is
megszűnt. Ezután láttam, hogy a szent
város, az új Jeruzsálem leszáll a mennyből,
Istentől. Díszes volt, mint a vőlegényének
fölékesített menyasszony. A trón felől
harsány hangot hallottam: „Nézd, ez az
Isten hajléka az emberek között! Ő velük
fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek, és
maga Isten lesz velük. Letöröl szemükről
minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem
gyász, sem jajgatás, sem fájdalom. Ami
eddig volt, elmúlt.” A trónon ülő így szólt:
„Íme, újjáalkotok mindent. (Jel 21,1-5)

x1645

Sok ember van, aki azért nem hisz az örök életben, mert gyerekesen, emberi
módon képzeli el azt. Szent Pál apostol ezzel szemben azt írta, hogy még elképzelni
sem tudjuk azt, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Ezért felmerül a kérdés,
Jézus tanítása alapján, hogyan „képzeljük el” az örök élet boldogságát?
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Milyen a mennyország? Jézus azt tanítja, hogy Mennyei Atyánk szeret
minket, és földi életünk után hazavár az örök életre. Ezt a boldog örök
életet mondjuk mennyországnak. Jézus onnan jött. Ő tudja, hogy milyen:
Olyan jó, hogy azt elképzelni sem tudjuk.
A mennyország, vagyis az üdvösség részesedés Isten boldog, örök életében.
Jézus példabeszédei alapján egy-két dolgot biztos elmondhatunk. Jézus így
tanított: „A mennyek országa hasonlít a szántóföldön elrejtett kincshez …" (Mt
13,44-46) A legnagyobb kincs: Isten szeretete.
A mennyországban mindig boldogok leszünk, ott nem lesz sem sírás, sem
fájdalom. Ott együtt leszünk Mennyei Atyánkkal, Jézussal és a Szentlélekkel, akik
végtelen szeretetben élnek. A mennyországban együtt leszünk Jézus
édesanyjával, a Boldogságos Szűz Máriával és mindazokkal az emberekkel, akik
földi életükben szerették Istent és embertársaikat.
Mindenkit érdekel, milyen lehet a Mennyország „belülről"? Egy példa segít
megsejteni valamit. – Ferit büntetésből kizárták a szobából, ahol testvérei tévét
néztek. Hallani nem hallhatott semmit a filmből, csak testvérei ujjongását hallotta.
Belesett a kulcslukon. A képernyőt nem látta, de testvérei sugárzó arcáról
leolvashatta, hogy milyen nagyszerű látványban van részük. – A Szentírás három
emberről szól, akik „bepillanthattak" a mennybe. Izaiás próféta és János apostol,
akik arról számolnak be, hogy az angyalok és a szentek a mennyben önfeledt
örömükben vég nélkül dicsérik az Istent. Szent Pál apostol pedig így vall erről:
„Tudok egy emberről Krisztusban, aki elragadtatott a harmadik égig…
elragadtatott a mennybe, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket embernek nem
szabad kimondania.” (2Kor 12,2-4)
Az istengyermeki kegyelmi élet a megkezdett örök élet. Aki megtapasztalta
ennek az életnek a boldogságát, az sejti, hogy milyen nagyszerű lehet azoknak,
akik részesei lehetnek a Szentháromság boldog örök életének.
x0833
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5. Vallások a világban
Az Isten utáni vágy
Az emberek vallásosságával, az emberiség vallásaival a
vallástörténelem és az összehasonlító vallástudomány foglalkozik. A nem
hívő tudósok elemzéseik során minden vallást egyformán kezelnek. A
különféle vallási megnyilvánulásokat, a vallások keletkezését és fejlődését
pusztán emberi tényezőkkel akarják megmagyarázni, azzal a nyilvánvaló
hátsó szándékkal, hogy így megmagyarázzák a kereszténységet, egy
szintre hozva más vallásokkal. Valóban sok furcsaságot találunk a
különböző vallási elképzelésekben, tévhiteket és babonás elemeket, de
ezek is csak Egyházunk tanítását támasztják alá:
Az emberek történelmükben mind a mai napig sokféleképpen fejezték ki
istenkeresésüket
vallásos
meggyőződésükkel
és
megnyilvánulásaikkal
(imádságokkal, áldozatokkal, kultuszokkal, elmélkedéssel). E kifejezési formák,
ámbár többféleképp értelmezhetők, oly általánosak, hogy ennek alapján az ember
vallásos lényként határozható meg.” (KEK 27. 28)

Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva, mert Isten ilyennek
teremtette. Isten pedig szüntelenül hívogatja magához az embert, és az
ember csak Istenben találja meg az igazságot és a boldogságot, amelyet
szüntelenül keres.
Az emberi méltóság lényeges része az Istennel való közösségre szóló
meghívás. Isten az embert kezdettől fogva párbeszédre hívta, ugyanis
csak azért létezik, mert Isten szeretetből megteremtette, és szeretetből
létben tartja, s csak akkor élhet teljesen az igazság szerint, ha önként
elismeri ezt a szeretetet, és rábízza magát a Teremtőjére.
Az ember vallásos lény
A történelem tanúsága szerint mindig és
mindenütt éltek a világon vallásos emberek,
sohasem élt nép vallás nélkül. Már Cicero – régi
római bölcselő – vallotta, hogy „nincs olyan nép,
sem művelt, sem műveletlen, mely Istenben ne
hinne.”
Plutarchosz – régi görög történetíró – pedig
ezt írja: „Találhatsz városokat bástyák nélkül,
írástudás nélkül, királyok nélkül, paloták nélkül,
de várost Isten, szentély, ima és áldozat nélkül
még senki sem látott és nem is fog látni.”
x1780

Ha távoli országokról szóló filmet látunk, útleírásokat olvasunk, vagy róluk
különféle híreket hallunk, magunk is észrevesszük, hogy arrafelé másként
gondolkodnak, élnek és beszélnek az emberek, másként vélekednek az élet
kérdéseiről, mások a szokásaik, más a vallásuk.
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Ha a különböző vallásokat összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy ezek nemcsak
külső megjelenési formájukban és szervezetükben különböznek egymástól,
hanem sokkal lényegesebb az a különbség, hogy hogyan próbálnak felelni az élet
nagy kérdéseire, és hogy egyáltalán hisznek-e Istenben és az örök életben. Ezért
kérdés, hogy valóban vallásnak tarthatjuk-e azoknak a meggyőződését, akik az
élet kérdéseire Isten-hit és az örök élet hite nélkül próbálnak válaszolni.

A vallás a közbeszédben az emberek életfelfogása (életfilozófiája),
ahogyan az élet kérdéseiről vélekednek,
és amelynek alapján mindennapi életüket alakítják.
A tudósok ma a különböző leletekből és ásatásokból próbálnak következtetni
az emberiség fejlődésére és történetére. Az emberi csontok mellett sok esetben
találtak különféle eszközöket, melyeket akkoriban az emberek a mindennapi
életben használtak, de találtak különféle műalkotásokat is, kőbe, falba vésett
alakokat, ábrákat. A tudósok vitatkoznak azon, hogy ezekből a leletekből lehet-e
az ősember vallásosságára következtetni. A későbbi korból származó leletek (Pl.
szájba tett pénz, ételek stb.) azonban minden kétséget kizáróan igazolják, hogy
már a legprimitívebb népeknek is volt valamiféle vallásuk. Ma is találhatunk
ezekhez hasonló, ún. primitív vallásokat, ha elmegyünk Afrikába a bennszülöttek
közé, vagy a Csendes-óceán szigetvilágába, vagy az amerikai indián
településekre.

Mindenütt megtalálhatók a vallásosság és a halál utáni élet hitének
jelei, ahol az emberi kultúra maradványaira bukkanunk.
A világszerte található vallások az emberi szív nyugtalanságán akarnak
segíteni. Ősi írott és íratlan hagyományaik emberi elképzeléseket fogalmaznak
meg a világról alkotott képükről, az emberi problémák megoldásáról, végső
céljáról, egy általunk nem ismert szellemvilágról. Utat mutatnak, erkölcsi
tanításokat, életszabályokat és szertartásokat ajánlanak, és azt ígérik, hogy
követőik ezekben feleletet és megoldást találnak életük nagy kérdéseire.
Hasonló igénnyel lépnek fel bizonyos eszmeáramlatok, világnézetek, bár nem
nevezik magukat vallásnak. A vallásokkal szemben közös jellemzőjük, hogy az
élet problémáit csak a földi élet keretein belül akarják megoldani.
 Az Ószövetség és az Újszövetség Isten-hitét, annak szigorú erkölcsi
követelményeivel, csak az íróasztal mellett kitalált elméletekkel lehet az egyre
lazább erkölcsű több istenhitből levezetni. Bár mindig voltak megújulásra, jóra
törekvő emberek, a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy az egyes népek
erkölcsi követelményei fokozatosan egyre csak lazábbak lettek. Ahhoz, hogy a laza
erkölcsű népek „megtérjenek” mindig Isten különleges kegyelmére volt szükség.
Egy hindu mondás azt tartja: Istennek sok neve van, „Isten felé sok út vezet.”
Az ember a maga módján közelít a dolgokhoz, a maga módján keresi az
igazságot. Így tehát azon sem csodálkozhatunk, ha az egyes népek
adottságaiknak és körülményeiknek megfelelően, a maguk módján próbálnak
feleletet adni az élet nagy kérdéseire. Ezért alakultak ki különböző életfelfogások,
vallások.
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Néhány ismertebb vallásról
Az egyes világrészeken lakó emberek milliárdjainak statisztikai adatai
alapján beszélhetünk a nagy világvallásokról, amelyeket nem könnyű
egyértelműen csoportosítani.
Az ókori primitív vallások: egy-istenhívők, több-istenhívők, a sámánisták…
A mai nagy keleti vallások: a hinduizmus (brahmanizmus), a buddhizmus, a
konfucianizmus, a taoizmus, a sintoizmus és ezeknek különböző változatai.
A szigorú egy-istenhívő vallások a zsidóság és az iszlám.
Végül a kereszténység, a katolikusok és az ortodoxok, és a belőlük kiszakadt
különféle protestáns vallások és szekták.

A keleti vallásokról
Ázsiában milliárdok élnek különböző, de egymással valamiképpen mégis
rokon vallásokban. Ismerünk vallásalapítókat (Buddha, Konfucius, Tao …), és
ismerünk különböző vallási tanításokat, de nem találunk általánosan elfogadott,
közös „hitvallást”, általános erkölcsi elveket, vagy egyforma vallási jellegű
szokásokat. A legtöbb helyen még a közéleti és vallási kérdések sem választhatók
el egymástól. A róluk alkotott ismertetések is lényegesen eltérnek egymástól, a
velük foglalkozó kutatók és tudósok sajátos világnézeti felfogása következtében.
Ezért nekünk nem lehet feladatunk, hogy az egyes vallások tanítását részleteiben
ismertessük, csak néhány jellemző elemüket tudjuk bemutatni.
A hinduk milliói Indiában élnek. A hinduizmus alapja a brahmanizmus. Több szent
könyvük van, vallásuk több korszakon át alakult. Hisznek egy természetfeletti és
semleges személytelen lényben. Felfogásuk szerint az emberi élet a létezések
sorozatából tevődik össze, és fejődik az újjászületések során (reinkarnáció) valamiféle
tökéletesség felé. Ennek alapján oszthatók az emberek különféle kasztokra. Vallásuk
fejlődésére később hatással volt az iszlám és a kereszténység is, ma pedig megújulási
törekvésekkel próbálják modernizálni és megtisztítani a nyugati kultúra szellemében.
Az indokínai népek jórészben Buddha követői. A buddhizmus nemcsak vallás,
hanem sajátos kultúra is. Vallásuk alapítóját Buddhának, felvilágosultnak nevezik.
Követői szabadulást keresnek életük nyomorúságából. Vallásuk alapja az a
felismerés, hogy az élet szenvedés, a vágyak okozta fájdalom, amelytől meg kell
szabadulni. A kegyetlen sorsba nem nyugszanak bele, de a földi életben ezen
lényegében nem változtathatunk, majd az örökkévalóságban oldódik meg minden.
Az örökkévalóság, amire törekszenek, nem a személyes szeretetvágy
beteljesedése, nem a személyiség kivirágzása, hanem egy bizonyos
„személytelen feloldódás a világmindenségben,” mert szerintük a világmindenség
maga az istenség (panteizmus). Ezt az állapotot nirvánának nevezik, de mielőtt
oda juthatnánk, sok életet kell átélnünk, különböző emberi és állati testekben.
Az ősi kínai vallási hiedelmek számtalan istenségről beszélnek. Az ősök
tiszteletéről, a világról és az ember életének értelméről különféle tanokat
fogalmaztak meg. A konfucianizmus a Konfucius nevéhez kötődő életfilozófia. Ő
nem akart vallást alapítani, csak az ősidőkhöz való visszatérést hirdette erkölcsi
tanaival. Tanításának lényegét nem a vallás képezi, hanem a személyi és
társadalmi erkölcs, valamint az államról szóló tannal kapcsolatos taoizmus. A
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sintoizmus lényegében a taoizmus sajátos japán változata.
Buddha, (eredeti neve Guatama Sziddharta Sakjamuni) kb. a Kr. e. 6.
században élt Indiában. Előkelő nevelésben részesült. 29 éves korában szakított
addigi gondtalan életével. Hat évi vezeklés után vette fel a Buddha ( =
fölvilágosult, magára eszmélt) nevet és kezdte hirdetni tanait. Ő a buddhizmus
alapítója.

A görög-római mitológia
Az ókori pogány népek különféle istenekben hittek, minden népnek meg
voltak a maga istenségei. Ezeknek nyomán alakult ki a görög-római pogány
vallás, akik a legyőzött népek isteneit a maguk elképzelései nyomán átvették és
átalakították. A róluk szóló tanítás a görög-római mitológia. Akiket ők isteneknek
neveztek, azokat valójában az emberekhez hasonló, de halhatatlan lényeknek
tartották. Ez a mitológia csupán egy olyan színes, mesebeli világot ír le, amelyben
még isteneik is erkölcstelenül élnek, mintegy felmentést adva saját erkölcstelen,
élvezethajhászó életmódjuknak. Tanaikat soha nem tudták és nem is próbálták
érvekkel alátámasztani, és azzal sem törődtek, hogy ki milyen istenekben hisz,
milyen vallási gyakorlatokat folytat. Az ókori birodalmak uralkodói egyedül az egy
Istenben hívő zsidósággal nem tudtak megbékülni, akik nem akarták átvenni
pogány szokásaikat, és ezért nem ritkán háborgatták és üldözték őket. A
legvéresebb vallásüldözés a Makkabeusok korában volt, amikor erőszakkal és
különböző kínzásokkal próbálták őket eltéríteni őseik hitétől, a mózesi törvények
megtartásától. Nem kevesen voltak, akik behódoltak a pogány szokásoknak, de
igen sokan inkább a vértanúságot vállalták, minthogy elszakadjanak hitüktől.
Üldözésük végül a Római Birodalom terjedése során szűnt meg, akik vallási
szempontból sokkal türelmesebbek voltak, csak azt kívánták meg a legyőzött
népektől, hogy a rájuk kivetett adókat megfizessék.

Az iszlám
Észak-Afrika és Közel – Kelet népei nagy részben muzulmánok, az iszlám
vallás hívei. A vallás alapítója Mohamed, a Mekkában született kereskedő (570632) utazásai közben ismerkedett meg a zsidók és a keresztények hitével. Kb. 40
éves korában új tanítást kezdett hirdetni az arab törzseknek. 622-ben (ez az év a
muszlim időszámítás kezdete) ellenségei elől Medinába kellett menekülnie. Ott
híveket toborzott. Miután megszerezte a hatalmat, elfoglalta Mekkát. A neki
tulajdonított mondások és tanok gyűjteménye a Korán, mely tartalmazza mindazt,
amelyet hitük szerint Allah szó szerint közölt Mohameddel. Eszerint egy az Isten,
Allah. Mohamed az ő prófétája. Az ember földi sorsát egyedül Allah határozza
meg. Allah hatalmas és irgalmas. Akit kiválasztott, az eléri az örök boldogságot.
Ez pedig nem más, mint a földi gyönyöröknek és élvezeteknek folytatása fokozott
mértékben. Az iszlám nem ismeri a vallási hierarchiát. Két imahelyük a dzsámi, (a
főmecset) és a mecset. A közösség életét a Koránon alapuló saría szabályozza.
Aki a parancsokat szigorúan megtartja és az iszlámot tűzzel- vassal terjeszti, az a
mennyországba jut.
Az iszlám szó vallási tartalma: az egyetlen Isten (Allah) akaratának történő
alávetés, elkötelezettség. Aki ezt elfogadja, vállalja, az a muszlim. Az iszlám
követelménye a Korán ismerete, továbbá az 5 alapvető követelmény teljesítése:
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1. Allah és Mohamed elfogadásának kifejezése és megerősítése a következő
formulával: Nincs (más) isten csak Allah, Mohamed Allah küldöttje. – 2. Napi öt
rituális imádkozás Mekka irányába fordulva, melyre a müezzin figyelmezteti a
muszlimokat. – 3. A közösséghez tartozás kifejezésére a muszlim tulajdonának,
vagyonának egy részét alamizsnaként kell átadni. – 4. A muszlim naptár 9.
hónapja a böjtölés hónapja. Ez a Ramadán, amikor a muszlimoknak hajnaltól
napnyugtáig tartózkodniuk kell ételtől, italtól és minden érzéki élvezettől
(dohányzás, nemi élet). – 5. A zarándoklatra a muszlim naptár 12. hónapjában,
kerül sor. Minden felnőtt muszlim kötelessége, hogy életében egyszer, de ha teheti
többször is, elzarándokoljon Mekkába.
A muszlimok többségében becsületes, jó szándékú és békességre törekvő
emberek, akik azonban fanatikusan hisznek, és szigorúan megtartják vallásuk
követelményeit. Ugyanakkor sok muszlimot jellemez a vallási türelmetlenség, akik
nem ismernek el semmiféle vallásszabadságot, akik erőszakosan is terjesztik hitüket.

A zsidó vallás

Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. (Zsid 1,1-2)
x0525
Szerte az egész világon olyan emberek, akik Isten
választott népének, Ábrahámnak a leszármazottai. Ők
az izraeliták, a zsidó vallásúak. Isten megígérte
Ábrahámnak, akinek kinyilatkoztatta magát, hogy az ő
családjából fog származni a Messiás, a világ
megváltója. Ábrahám utódai Egyiptomba költöztek,
ahol nagy néppé lettek. Onnan vezette ki őket Mózes,
Isten megbízásából, majd szövetséget kötött velük a
Sínai-hegynél. Ezután foglalták el hazájukat,
Palesztinát. Ezen a területen van ma Izrael, ahol azok
élnek, akik a történelem során nem szóródtak szét a
világban, illetve oda időközben visszatértek.
Az ószövetségi Szentírásban, a Bibliában olvashatjuk többek között a
választott nép hitvallását, ahogy történelmük eseményeiben felismerték Isten
gondviselő szeretetét, az Istent dicsőítő zsoltárokat, a próféták írásait. és
különböző tanító történeteket és bölcsességi iratokat. Az Ószövetség népe
számára a legfontosabbak Szentírás első kötetei, a Tóra, amelyben megtaláljuk
hitük fontosabb tanításait, és Istennek a szövetségkötéskor kihirdetett törvényeit.
Isten üzenetét választottai és prófétái által közvetítette népének, akik jelekkel és
csodákkal igazolták, hogy valóban Isten szól általuk hozzájuk. Legfontosabb
feladatuk az volt, hogy Isten üzenetét közvetítsék, hogy előkészítsék a Megváltó
eljövetelét, és szövetség megtartására figyelmeztessék a népet és a királyokat. A
próféták jövendölései Jézus Krisztusban teljesedtek be. Akik hittek benne és
követték, ők lettek az első keresztények. Az Úr Jézusban nem hívők közül sokan a
mai napig megőrizték őseik hitét, és őrzik hagyományaikat. Ma őket nevezzük
izraelitáknak, zsidó vallásúaknak.
 Mi lehet az alapja annak, hogy a különféle vallásokban sok hasonlóságot
találunk?
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Az ateizmus

Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek istentelenségével és gonoszságával
szemben, akik (Isten) igazságát rosszindulatból elfojtják. Ami ugyanis Istenről
megismerhető, az világos előttünk, mert Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Hiszen
ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján
értelemmel felismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra. Noha felismerték az
Istent, nem dicsőítették őt mint Istent, s nem adtak hálát neki, hanem szégyent
vallottak okoskodásukban, és oktalan szívük elborult. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek,
de oktalanokká váltak. Felcserélték a hallhatatlan Isten dicsőségét halandó emberek,
sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. (Róm 1,18-23)
Az ateizmus: istentagadás, istentelenség. Az ateizmus legrégibb fajtái azok az
ősi indiai filozófiák és vallások, melyek Isten nélkül magyarázzák a világot és az
embert. A görög-római politeizmusban az istenségeket gyakorlatilag halhatatlan
embereknek tartották, akikről a különböző mesék és mítoszok szóltak. Ateistának
azt nevezték, aki tagadta az állami istenek létét, vagy nem tett eleget kultikus
kötelezettségének. Ezért ítélték halálra Szókratészt is, és később ezért üldözték a
keresztényeket is. Izraelben, mivel a nép az igaz Isten kinyilatkoztatásának
birtokosa volt, az ateizmust az ostobaság felső fokának tekintették, a
bálványimádást pedig a legnagyobb bűnnek tartották. Szent Pál levelében azt írta:
Mivel Isten a teremtett világból fölismerhető, a bálványimádóknak nincs
mentségük.
Az újkorban a reneszánsszal kezdődött meg a nyíltan hirdetett ateizmus.
Ennek képviselői voltak deisták, a felvilágosodás, a liberalizmus és a
racionalizmus követői. A 19. században kezdődött a harcos ateizmust hirdetése. A
marxista materialisták a darwinizmust a kommunizmus hitvallásává tették, s ahol
hatalomra kerültek, államvallássá tették az ateizmust. A mai világban ennek a
folytatói azok a magukat liberálisnak tartó véleményformálók, akik ki akarják irtani
az emberek életéből Istent és mindent ami rá utal.
A mai ateizmus fajtái:
A gyakorlati ateizmus, melyben az ember úgy él, mintha Isten nem létezne,
vagy mert nem ismeri Istent, közömbösségből nem óhajt foglalkozni vele.
Az elméleti ateizmus képviselői Isten létét, a világ teremtő Urát tételesen
tagadják, és azt állítják, hogy az anyagon kívül más nem létezik. Ők támadják és
megpróbálják cáfolni Isten létének bizonyítékait, tagadják a lélek halhatatlanságát,
az erkölcsi felelősséget, Isten bíró voltát. Ma világszerte egyre erősödik a harcos
ateizmus, azaz istentagadás egy olyan változata, amelyik nem merül ki a passzív
ellenkezésben, hanem propagandaszerűen száll szembe az Isten-hit minden
formájával. A pozitív ateizmus, az istentagadás, vallástalanság, hitetlenség súlyos
bűn.
 Vallásos kételyeinknek legfőbb oka az a határtalan bizalom, amellyel saját
eszünk korlátlan hatalma s csalhatatlansága iránt viseltetünk.
 Egy jellemző eset a harcos ateizmusra. A hatvanas években találkoztam egy
ateista állami nevelőintézet tizenéves gyerekeivel. Az egyiket négyszemközt
megkérdeztem: Mit tudsz Istenről? – „Isten nincs!” – hangzott a rövid válasz. Azt,
hogy az Isten valaki, vagy valami, azt nem tudta, ateista nevelőinek csak az volt a
fontos, hogy Isten az aki, vagy ami nincsen.
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Erkölcsileg nézve a negatív, azaz a gyakorlati ateizmus bűntelen is lehet, ha
valaki nem kapta meg a hit kegyelmét, és ezért mi, akik megkaptuk azt, nem is
ítélhetjük el őket. A hitetlen családi környezet, a vallástalan iskolák és
nevelőintézetek, az élet nehézségei, a különböző szenvedélyek bizonyos ideig
elterelhetik az ember figyelmét Isten létének kérdéséről, de előbb-utóbb mindenki
szemben találja magát élete alapkérdéseivel, amire választ kellene keresnie. Ők
csak akkor felelősek hitetlenségükért, ha nem törődve lelkiismeretük szavával,
ellenállnak Isten kegyelmének. Az ilyen ateizmus kialakulásához hozzájárulhatnak
a katolikus hívők is méltatlan életükkel, s a különféle felekezetek is egymás közti
vitáikkal.
 Az ember képes arra is, hogy fantáziájával kigondoljon vagy felfedezzen addig
nem létező dolgokat, meséket, tárgyakat, vagy különböző eszközöket, ugyanakkor
tudja, hogy ezek a dolgok csak a fantáziájában vannak meg, valóságos létük nincs.
Ezek közül a kigondolt dolgok közül van, amit valóban meg is tudunk valósítani,
amint ezt a tudomány és a technika fejlődése mutatja, hogyan lett elképzelésekből
reális valóság. A számítástechnika fejlődése során ma már beszélnek virtuális
valóságról, azonban ez csak technikai eszközökkel kitalált elképzelés, ami nem a
valóságban létezik, hanem csak a számítógépek memóriájában. Félművelt ember
az, aki nem képes különbséget tenni a valóban létező és a csak virtuálisan létező
dolgok között.
 A pogány vallások mítoszai és babonái is csupán egy emberi fantáziával kitalált
világról szólnak, ahogy isteneik világát emberi módon, természettudományos
ismeretek híján elképzelték. A természettudományok fejlődése ezeket már régen
megcáfolta, ennek ellenére még a mai napig is vannak olyan, magukat műveltnek
tartó emberek, akik hisznek különféle babonákban, a csillagjóslásban és egyéb
okkult jelenségekben.
 Keresztény hitünknek az örök életről szóló tanítása nem a földi világ dolgairól
szól, hanem egy olyan világról, amely természettudományos eszközeinkkel nem
vizsgálható. Erről a másik világról csak Isten kinyilatkoztatásából tudunk. Igaz,
hogy ez a „másvilág” felülmúlja elképzeléseinket, de ebből még nem következik,
hogy az nincs és nem is lehetséges. Vallási félműveltség jele, ha valaki erről a
másvilágról emberi fantáziával kitalált dolgokat tanít.
x0418
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6. Istennel való személyes kapcsolatunk
Annak, aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy létezik s hogy megjutalmazza azt, aki őt
keresi. (Zsid 11,6)
Az Isten-hívő vallások alapvető tanítása, hogy van egy magasabb
rendű Valaki, egy értelmes és hatalmas Létező, akitől minden függ, aki a
világ Ura. Annak ellenére, hogy a különböző vallások eltérő módon
vélekednek Róla, mindnyájan a világ teremtő Urának tartjuk. Őt mi
Istennek nevezzük, a zsidók Jahvénak, az indiánok Nagy Szellemnek, a
muszlimok Allahnak … – További alapvető tanítása minden vallásnak,
hogy követőik hisznek egy másik, érzékeinkkel meg nem tapasztalható
világban, ahol az ember halála után valami módon tovább él, és ez az élet
összefügg földi életével, tettei jutalmazásával vagy büntetésével.
A vallás az ember
személyes kapcsolata Istennel,
akitől élete kérdéseinek megoldását reméli.

x1590

Az a vallásos ember, aki hisz Istenben, és
lelkiismerete szavát követve
Isten akarata szerint él.

 Mi a feltétele, hogy valaki eljusson Isten ismeretére? Miért nehéz eljutni a vallás
nélküli környezetben felnövő gyereknek Isten ismeretére? Milyen nehézségei
lehetnek a vallásos környezetben felnövő gyereknek Isten ismeretével
kapcsolatban? Mi a magyarázata, hogy sokan elveszítik hitüket? Hogyan lehet
valakit elvezetni Isten ismeretére?
 Minden ember boldog akar lenni. A boldogságot az emberek különböző utakon
keresik. Itt a földön is lehetünk boldogok, de a földi boldogság véget ér. Az ember
többre vágyik, személyisége teljes kibontakozására, maradandó boldogságra. Vane valami, ami minden embert képes boldoggá tenni? (Csak a szeretet, de milyen
szeretet?) Lehetséges-e „igazi” boldogság mások rovására?
 Mi a különbség a vallás és a világnézet között?

Hívő, keresztény világnézetünk alapja
Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző
áldozatul. Ez legyen észszerű hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem
alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata,
mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. (Róm 12,1-2)
A különböző vallások közös jellemzője, hogy az emberek Istent
keresik, ki-ki a maga elképzelése szerint. A mi keresztény hitünk azonban
több mint vallás, nem mi keressük Istent, hanem Isten keres minket, és
hitünk válasz az Ő kinyilatkoztatására. Amikor keresztény világnézetünk
alapjairól beszélünk, akkor valójában azokra a kérdésekre válaszolunk,
hogy Isten létének és kinyilatkoztatásának elfogadását miért tartjuk emberi
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természetünknek
megfelelő
ésszerű
magatartásnak,
emberi
méltóságunknak megfelelő hódolatnak teremtő Urunk, Isten előtt, hogy
miért tartjuk ajándéknak Istentől kapott meghívásunkat az örök életre. A mi
keresztény hitünk adja meg egyedül emberi életünk, mindennapi
küzdelmeink értelmét.
Hiszünk Istenben, a mennynek (a másvilágnak) és
a földnek (az univerzumnak) teremtőjében. Hiszünk
Jézus Krisztusban, az Isten Fiában, aki értünk emberré
lett, meghalt a kereszten, de harmadnapra feltámadt,
akire rábízzuk magunkat, egész életünket. Hisszük,
hogy Isten Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura,
nekünk szellemi értelmet és szabad akaratot adott, és
halálunk után, a végső napon minket is feltámaszt.
Hiszünk az örök életben, abban a „másvilágban”,
ahová minket is meghívott, hogy részesei lehessünk
boldog örök életének.

x1170

Ez a hit a mi reményünk alapja,
ami nem tétlen jutalomvárás,
hanem minden áldozatra kész tevékeny szeretet.
Isten létére értelmünkkel következtethetünk
Létére az okság elve alapján az anyagi világból következtetünk, mert
az anyagi világ, amelyet megismerünk, nem ad elégséges magyarázatot
önmagáról.
Értelmünkkel csak azt tudhatjuk meg Istenről, amire művei alapján
következtethetünk: 1. Isten van! – 2. Isten szellemi létező, személy, Valaki!
– 3. Csak egy Isten létezhet. – 4. Isten a világ teremtő Ura, fenntartója és
kormányzója. – 5. Isten végtelenül tökéletes. – 6. Az Isten élő Isten, akinek
végtelen tökéletes értelme és akarata örök tevékenységben van.
A világ Ura Isten, a mi Mennyei Atyánk, aki a világot megtervezte,
létrehozta, beprogramozta és a fejlődés útján elindította.
A hit Isten ajándéka
Bár értelmünkkel az okoskodás útján a tapasztalható világból annak
Törvényhozó és Fenntartó Urához, Istenhez, Mennyei Atyánk a legtöbb
embert mások által és különböző utakon vezeti el magához, és adja meg a
hit kegyelmét. Ahhoz, hogy valóban hinni tudjuk, Istennek irántunk való
szeretetét azonban józan eszünkre hallgatva, szabad akaratunkkal el is
kell fogadunk. A mi hitünk ugyanis több mint értelmi Ismeret, azt kívánja
tőlünk, hogy életünket Isten törvényei szerint alakítsuk.
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Hiszünk az örök életben

Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor
örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban
szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Az a véleményem,
hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely nyilvánvalóvá
lesz rajtunk. A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. (Róm
8,15-17)
Az Istenben hívő emberek hisznek abban a „másik világban”, ahová
halálunk után eljuthatunk. Erről a másvilágról tapasztalati ismereteink
nincsenek, és nem is lehetnek, de Isten minden ember szívébe olyan
boldogság utáni vágyat oltott, amelyet a földi élet nem tud kielégíteni. Erről
az örök életről csak annyit tudhatunk, amit Isten nekünk kinyilatkoztatott.

Keresztény hitünkkel kapcsolatban felmerülő kérdések
Vajon ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? 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 3,13-15)
 Mindegy, hogyan foglalunk állást az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban?
Öntudatos ember mehet-e mások meggyőződése után? Miért kell megfontolnunk
az ellentétes véleményeket is? Miért fordul szembe sok fiatal szülei világnézetével?

A vallásszabadság

x1397

 Mit jelent a vallásszabadság? A vallásszabadság az
embernek az a joga, amely szerint vallási téren, minden külső
kényszertől mentesen, lelkiismerete szerint cselekedhet,
magánéletében és a nyilvánosság előtt, egyénileg vagy
másokkal társulva. Ebből azonban nem következik, hogy
tetszésünk szerint bármilyen vallásúak lehetünk, mert ha
egyszer megismertük Isten üzenetét, akkor azt kell
elfogadnunk.
 Miért nem szabad ráerőltetni senkire sem valamely
vallást? Közömbösséget jelent-e a másik ember vallási,
világnézeti meggyőződésének tiszteletben tartása? Hasznose, ha ismerjük más vallású és világnézetű emberek
felfogását?
Hogyan
ismertethetjük
meg
másokkal
világnézetünket?

 Aki azt mondja magáról, hogy ő a maga módján vallásos, az valójában nem
Isten akaratát keresi, hanem önmaga válogatja össze a különböző vallásokból,
azok tanításából és követelményeiből mindazt, ami neki szimpatikus, amit össze
tud egyeztetni mindennapos életvitelével. Ez valójában már nem vallásosság,
hanem vallási szinkretizmus.
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Kérdések az Isten létével kapcsolatban
 Az istenérveket már rég megcáfolták! Valóban vannak olyan istenérvek,
melyeket megcáfoltak. Ebből azonban még nem következik, hogy nincs Isten. Pl.
egy matematika példában, ha hibás a levezetés, de mégis jöhet ki véletlenül jó
eredmény is. A hibás levezetésből nem az következik, hogy rossz az eredmény,
hanem csak az, hogy a helyes eredmény nem ebből a levezetésből származik.
 Ha Isten szent és mindenható, akkor honnan van a rossz, a bűn?
A fizikai rossz és az erkölcsi rossz megengedése Isten részéről misztérium,
amit Isten az Ô Fia, a rossz legyőzésére meghalt és föltámasztott Jézus Krisztus
által világosít meg. A hit nyújt bizonyosságot afelől, hogy Isten nem engedné meg
a rosszat, ha a rosszból nem fakasztana jót olyan utakon, melyeket mi teljesen
csak az örök életben fogunk megismerni. (KEK 324)

A vallás és a természettudomány
 A természettudományoknak (fizika, kémia, biológia, csillagászat stb.) egyetlen
jelenség magyarázatához sincs szükségük rendkívüli, isteni erőre, mert a
természet törvényeivel minden jelenség megmagyarázható. Nincs tehát szükség
arra, hogy Isten létét feltételezzük. A természet törvényeivel valóban minden
jelenség megmagyarázható, csak éppen az nem, hogy honnan vannak a természet
törvényei és miért éppen ezek a törvények érvényesülnek az egész
világmindenségben. Erre az anyagvilágban nem találunk elégséges magyarázatot,
ezért következtetünk jogosan Isten létére, aki a világmindenség teljhatalmú és
értelmes törvényhozója és fenntartója. Pl. Egy regény létének elégséges
magyarázata feltételezi, hogy a papíron a betűkön és a nyomdagépeken kívül van
egy értelmes valaki, aki a könyvet megírta. Ő az, aki meghatározta a leírt betűk
egymásutánját, értelmet adott a létrejött könyv tartalmának. E nélkül az legfeljebb
egy papírra nyomott értelmetlen betűhalmaz lenne.
 Nem hívő emberek ismert okoskodása: „A világmindenségben uralkodó
törvényszerűségnek magyarázata nem az Isten, hanem az, hogy ilyen az anyag,
ilyen a Természet!” Furcsa okoskodás: Azért ilyen, mert ilyen. De kérdeznünk kell,
miért ilyen? Épp emberi életünk nagy kérdései késztetnek a továbbkérdezésre,
amíg megnyugtató választ nem kapunk. Megalkuvás lenne tehát, ha ezekre a
fontos kérdésekre nem keresnénk a választ, ha megelégednénk a puszta
megállapítással: „ilyen a világ”.
 Igaz-e, hogy a tudomány ellentmond a vallásnak? E közkeletű ellenvetést
korunk egyik legnagyobb fizikusának, M. Plancknak a szavaival cáfoljuk: „A vallás
és tudomány összeférhetőségének nyilván a legközvetlenebb bizonyítéka… az a
történelmi tény, hogy éppen minden idők legnagyobb természetkutatóit, mint
Kepler, Newton és Leibniz, mély vallásosság hatotta át.” – A természettudomány
önmagában sem nem hívő, sem nem hitetlen, hiszen csak az anyagi világ dolgaival
és jelenségeivel foglalkozik. Minden olyan kérdésre, ami ezeken túl megy, mint
például emberi életünk értelmének kérdése, már nem természettudomány, hanem
a hit, illetve a filozófia, a világnézettől függő emberi okoskodás válaszol.
Számunkra megnyugtató, hogy a keresztény hit válaszai az élet kérdéseire
egybecsengenek filozófiai válaszainkkal.
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 Mi a babona? A babona olyan hiedelem, amely valamely dolognak,
eseménynek vagy jelenségnek olyan jelentést, hatást vagy erőt tulajdonít, mellyel
az a valóságban nem rendelkezik.
 Mi a mágia? Mágiáról akkor beszélünk, amikor valaki arra alkalmatlan
eszközzel, babonás tevékenységgel akarja a természet erőit vagy jelenségeit
befolyásolni; illetve, ha valaki ilyen cselekedetekkel Istent akarja valamire
„rákényszeríteni”.
 Nem hívő tudósok szerint: „A világban levő rendnek és törvényszerűségnek a
magyarázata a véletlen. Az anyagi világ térben és időben határtalan. A nagy
számok törvénye és a végtelen sok lehetőség elégséges magyarázat ahhoz, hogy
egyszer az is megvalósuljon, aminek bár igen kicsi a valószínűsége, de amint ezt
tapasztalat igazolja, ez megtörtént.” – Ha ez így van, akkor a világ dolgait nem a
természetben felismerhető törvények irányítják hanem a „véletlen”, ha világban
tapasztalható jelenségek közt nincs szükségszerű összefüggés, akkor minden
törvény valójában csak statisztikai alapon megfogalmazott látszat? – Ha ez valóban
így lenne, akkor a természettudományos kutatásoknak és a tudósok tervező
munkájának sem lenne igazán értelme.
 A véletlenben hinni nem értelmes emberhez méltó állásfoglalás, mert nincs
véletlen csak mi nem ismerjük a „véletlent” előidéző okokat. Ha a
természettörvények csak látszat, akkor helyesen jár-e el a modern
természettudomány, amely feltételezi, hogy a természet törvényei az egész
világmindenségben mindig és mindenhol érvényesülnek ugyan, de az ingatag
véletlen továbbra is megmarad? Egy bölcs ember mondása:

A véletlen az, amikor Isten inkognitóban cselekszik.
Nem hívők érvelései
 A nem hívők egy érvelése: „Minden, ami tudatunktól függetlenül létezik, anyag.
Ámde az Istenről azt mondják, hogy nem anyag, hanem független az anyagtól.
Tehát Isten nem létezik!” Ez játék a szavakkal. Ha „anyagnak” nevezünk mindent,
ami tudatunktól függetlenül létezik, akkor az Isten is „anyag”. Ez az anyagfogalom
azonban nem azonos azzal, ahogy azt a mindennapi életben használjuk: az, amit
érzékszerveinkkel vagy műszereinkkel közvetlen megtapasztalhatunk. Aki pedig
valamely következtetésben két azonos nevű, de különböző tartalmú fogalmat
összezavar, az téves következtetéshez jut. (Ilyen téves okoskodás pl. Minden levél
része valamely növénynek. Ámde a postai levél is levél. Tehát a postai levél is
része valamely növénynek?)
 Igaz-e, hogy az emberek találták ki az Istent? Más az Isten létezése és más a
Róla alkotott fogalom. Istenről alkotott fogalmunk sokszor nagyon is emberi. Isten
létét azonban az emberek nem kitalálták, hanem felismerték. Ahogy Pitagorász
sem találta ki tételét, hanem felismerte, amit az emberek addig nem ismertek. –
Kitalálásról, félreismerésről a pogányok isteneivel kapcsolatban beszélhetünk, de
tudjuk, hogy azok lényegében nem istenek.
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Isten tulajdonságaival kapcsolatos kérdések
 Hány Isten van? Csak egy. Több nem is lehet, mert két mindenható nem
létezhet. Ezért ésszerűtlen a pogányok több-istenhite. Nem is szólva isteneikről
szóló sokszor megbotránkoztató meséikről.
 Teljesen megismerhetjük-e Istent? Nem. A véges ember nem foghatja fel a
végtelent. Önmagunktól még elképzelni sem tudjuk. Csak annyit tudhatunk meg
róla, amit önmagáról szavaival és tetteivel nekünk kinyilatkoztat.
 Mióta van az Isten? A tér és az idő az anyagvilágra jellemző kategória. Istent
ezért nem lehet térhez és időhöz kötni, Ő soha nem volt, soha nem lesz, hanem
mindig van, számára az idő nem múlik. Isten örök létező, felette áll az időnek..
 Hol van az Isten? Isten mindenütt jelen van, de nem úgy, mint az anyagi
dolgok. Minden anyagi részecske elfoglal egy térben és időben meghatározható
helyet. A szellemi valóságot azonban nem lehet így helyhez kötni, jelenlétéről ott
beszélhetünk, ahol valamiféle tevékenységét megismerjük. Így van jelen a világot
teremtő és létben tartó Isten mindenható erejével mindenhol, ahol valami anyagi
részecske jelen van. Isten eljöveteléről pedig akkor beszélünk, amikor valahol
olyan újabb tevékenységét ismerjük fel, amit eddig ott nem tapasztaltunk.
 Miért nem látjuk Istent? Szemünk csak az anyagvilágot látja, a szellemi
valóságot csak értelmünkkel ismerjük fel. Istennek nincs teste, minden anyagtól
függetlenül létezik, ezért érzékszerveinkkel nem tapasztalhatjuk, azaz nem
láthatjuk, hanem csak értelmünkkel következtetünk létezésére.
 Mindent megtehet az Isten? Isten mindent megtehet, amit akar. Azonban Ő
maga az Értelem, aki értelmetlenséget, lehetetlent, ami önmagának ellentmond,
nem akarhat. (Pl. szögletes gömb; stb.) Az efféle kérdések, mint pl.: „Teremthet-e
Isten akkora követ, amelyet Ő maga sem tud felemelni?” – értelmetlenek. Az ilyen
kérdés önmagának mond ellent: Teheti-e Isten, hogy ne tehesse, amit tehet? Ez
épp olyan ostoba kérdés, mint pl.: Megelőzhetek-e valakit úgy a futásban, hogy
lemaradjak mögötte? – Aki ilyen kérdésekkel akarja Isten létének lehetetlenségét
bizonyítani, az csak a saját értelmetlenségét és tehetetlenségét bizonyítja.

Kérdések az örök élet hitével kapcsolatban
 Mit felelhetünk egy nem hívő ember ellenvetésére: „Miért kell a boldogságot
mindig a túlvilággal összefüggésbe hozni? A természet törvényei
megváltoztathatatlanok, így a születés és az elmúlás is, miért nem adhat egy
embernek boldogságot a békés alkotás öröme, vagy az egyszerű családi élet? –
Vajon boldog lehet-e, aki egész életében szenvedve a túlvilágtól vár kárpótlást?
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 Emberi ésszel nehezen tudjuk elképzelni, hogy bármi is örökké boldoggá tehet
minket, bármennyire is vágyakozunk rá. Minden ember boldog akar lenni, de a földi
boldogság véget ér. Az ember mindig valami újabbra vágyik, mert amit megszokott,
bármennyi örömet is okozott, unalmassá, érdektelenné válik. Akinek a földi
biológiai örömök vég nélküli „élvezete” csömört okoz, azok számára az ilyen örök
élet aligha lehet kívánatossá. Még a legszellemesebb technikai játékokat is meg
lehet unni. Az ügyességi játékokban egyre több pontot, egyre jobb eredményt
tudunk elérni, de csak egy ideig, s egyre többször már eddig elért eredményeinket
sem tudjuk ismét elérni. Ezek nem tudnak igazán boldoggá tenni. A legjobb
barátainkkal való beszélgetés is unalmassá válik, minél többször ismételjük
magunkat. Miért lenne jó ezt a földi életet vég nélkül meghosszabbítani?

x0904
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II. Miért vagyok keresztény?
x

x1583

Úgy tetszett annak, aki már születésemtől kiválasztott s kegyelmével
meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem kell a
pogányoknak. (Gal 1,15-16)
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. (1Jn 4,9-11)
Minden Istenben hívő ember tudatában van annak, hogy lelkiismerete
szavát követve Isten akarata szerint kell élnie. Isten szívünkbe írt törvénye
az élet sok kérdésében eligazítást ad nekünk, de egyben arra is késztet,
hogy keressük, mit kíván tőlünk teremtő Urunk? Vajon szólt-e hozzánk
valaki által, hogy tudomásunkra hozza elvárásait, amivel kedvében
járhatunk. Ezért körül kell néznünk a világban lévő vallások különböző
világában, hogy rátaláljunk arra az igaz vallásra, amely valóban az Ő
akaratát közvetíti számunkra.
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7. Csak egyetlen igaz vallás lehetséges
x

x0889

Az Úr ezeket jelentette ki: Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom
földjéről, a szolgaság házából. 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 20,1-5)
Amikor mi a különféle vallásokkal foglalkozunk, elsősorban azt
kérdezzük, hogy lehet-e a sok különböző vallás egyformán jó? Igazak
lehetnek-e egyszerre az egymástól eltérő vallási tanítások? Ha vallásosak
vagyunk, mindegy-e, hogy milyen vallásúak vagyunk? Van-e a vallások
között egyetlen igazi vallás? És ha van ilyen, miről lehet felismerni, és
mivel lehet ezt igazolni?
A különböző vallások és szekták képviselői a saját vallásukat és
elképzeléseiket tartják az egyedül igaz vallásnak, de tanaikat nem tudják
alátámasztani megfelelő érvekkel, csak azt kívánják, hogy az emberek
ellenvetés nélkül elfogadják azokat. Beláthatjuk azonban, hogy egyszerre
nem lehet igaz két egymásnak ellentmondó állítás, nem létezhet két
egymástól lényegében különböző igaz vallás. Azért, mert valamit sok
ember elfogad, még nem válik igazzá, igazolttá.
Isten üzenete egyértelmű: Csak egyetlen igaz vallás lehetséges,
az, amelyet Ő nyilatkoztatott ki. Ezt emberi ésszel is beláthatjuk.
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Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított

Testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket: ugyanazt valljátok
mindnyájan! Ne szakadjatok pártokra, hanem forrjatok össze egyazon elvben, egyazon
felfogásban! Azt a hírt hozta ugyanis Kloé háza népe felőletek, testvérek, hogy
pártokra szakadtatok. Arra célzok, hogy vannak köztetek, akik azt mondják: „Én
Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én pedig Krisztussal.” Talán megoszlott
Krisztus? Talán Pált feszítették keresztre értetek? Vagy Pál nevében kereszteltek meg?
… Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy kereszteljek, hanem, hogy az
evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne
veszítse.
Evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részesüljetek Urunk Jézus Krisztus
dicsőségében. Legyetek tehát állhatatosak testvérek, és ragaszkodjatok a
hagyományokhoz, amelyeket akár előszóval, akár levelünkből tanultatok. (1Tessz 2,1415)
Már az első keresztények között is felütötte a fejét a pártoskodás, és már Pál
apostol élesen elítélte azokat, akik más tanítást hirdettek. Minden figyelmeztetés
ellenére Egyházunk kétezer éves történetét végigkíséri, hogy mindig voltak
olyanok, akik úgy vélték, hogy egyedül ők értelmezik helyesen a Biblia tanítását.
Ezeket, az Egyház hivatalos tanításának felülbírálóit nevezzük az eretnekek, akik
bizonyos tanításokat másként tanítanak mint Jézus Egyháza, akire az Úr rábízta
tanításának hiteles őrzését.

A Jézus Krisztus által alapított Egyház a katolikus Egyházban áll fenn.
Azok a megkeresztelt emberek tartoznak hozzá, akik elfogadják a
katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és
püspökeikkel.
A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található
meg. Az ortodoxok is a kinyilatkoztatás őrzői, akik elfogadják hitünket és a
szentségeket, de a történelem során elszakadtak Róma püspökétől, a
pápától. (Ezeknek a szakadásoknak nem hitbeli nézeteltérések voltak az
okozói, hanem emberi gyarlóságból elkövetett bűnök, hatalmi viták és
nézeteltérések.) A különböző ortodox egyházak vezetői az egymással
egyenrangú pátriárkák, akiket mi is testvéreinknek tartunk a hitben és a
szentségekben.
Jézus Krisztus Egyháza egységének megosztói a különböző felekezetek, akik
bár hitvallásuk szerint keresztények, de tanításuk kisebb vagy nagyobb mértékben
mégis eltér Egyházunk tanításától. Elfogadják az Egyházunk által megőrzött
Szentírást, de a Szenthagyományt, tanítóhivatalának tekintélyét, amellyel tévedés
nélkül magyarázza Szentírást már nem fogadják el. Közösségeiknek azóta sincs
elfogadott tanító tekintélye, ezért felekezeteik mind a mai napig egyre több
felekezetre osztódnak. Keresztelésük érvényes keresztség, de nem tekintik
szentségnek sem a házasságot, sem a papságot. Ezért nem szolgáltatják ki a
többi szentséget sem, és papi hatalom hiányában istentiszteletükön az úrvacsorán
sem valósul meg az Úr Jézus eukarisztikus jelenléte.
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Isten léte elfogadásának következményei
Isten léte elfogadásának első következménye, hogy nem lehetnek
igaz vallások azok, amelyeknek a tanítása különböző istenségekről szól.
Már az ókori filozófusok egy része sem fogadta el ezeknek a vallásoknak a
mítoszait, hiszen egyszerre több mindenható Isten nem létezhet. A több istenről
szóló mítoszok ellentmondanak tudományos ismereteinknek, elképzeléseiknek,
néhány elképzelésük ma már csak az asztrológusok és a babonás emberek
világában él tovább. A marxista és ateista valláskritikusok ezt a tudományos
ismereteinknek ellentmondó babonás gondolkodásmódot általánosítva próbáltak
cáfolni minden vallást, babonának és emberi találmánynak tartva azokat, amelyek
a tudomány fejlődésével majd maguktól el fognak tűnni. A görög-római pogány
vallás valóban eltűnt, mert Európa kereszténnyé lett.

Isten léte elfogadásának következménye az is, hogy nem lehetnek
igaz vallások azok, amelyek nélküle akarnak válaszolni az élet kérdéseire.
A keleti nagy vallások gondolkodói különféle elméleteket fogalmaztak meg a
világmindenség és a benne lejátszódó események magyarázatára, beleértve az
emberi élet értelmét. Tanaik beleillenek az ősi keleti népek elképzelésekbe, a
kínai filozófiába, de ezeket az elképzeléseiket és tetszetős magyarázataikat soha
nem is próbálták bizonyítani. Ennek ellenére mind a mai napig jó szándékú
emberek milliárdjai követik őket, akiknek jóra törekvését nekünk is értékelnünk
kell, akiknek erkölcsi felfogása és mindennapi élete sokkal közelebb áll a
természet örök törvényeihez, mint az Isten előtti felelősséget tagadó, magukat
műveltnek tartó liberális embereké. Lehet, hogy ma épp ez teszi vonzóvá a keleti
vallásokat a nyugati mentalitásból és a már csak nevükben keresztény világból
kiábrándult emberek számára, akik már nem is ismerkedtek meg igazán Jézus
örömhírével, annak életet alakító erejével, vagy bűnös életük miatt elfordultak
tőle. Ezek a modernizálódó keleti vallások nem kívánnak tőlük igazi megtérést,
csak tanaik elfogadását, és ennek megfelelő vallási gyakorlatok elvégzését.

Isten üzenetére hivatkozó nem keresztény vallások
A zsidó vallás

Nem voltam hitetlen a mennyei látomás iránt, hanem hirdettem először a
damaszkusziaknak, jeruzsálemieknek és egész Júdea lakósainak, majd a pogányoknak
is, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek meg Istenhez a bűnbánat méltó tettei által.
(ApCsel 26,19-20)
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Isten valóban szólt a pátriárkákhoz, majd Mózes
és a próféták által választott népéhez. Az Ószövetség
népének vallása valóban Istentől kinyilatkoztatott igaz
vallás, amelyet számtalan jellel, csodával igazolt. Az
ókor történetéből ismerjük meg Istennek azt a
történelmi csodáját, amellyel választott népe hitét
megőrizte. A pogány világban a legyőzött népek
átvették a győztesek isteneinek tiszteletét, de sokszor
maguk a győztesek is átvették isteneiket, növelve az
istenségek számát.

Ezzel szemben, a választott nép annak ellenére, hogy ismételten legyőzték
és még fogságba is hurcolták őket, megőrizte az egyetlen igaz Istenben,
kitartottak a mózesi törvények megtartásában, még azon az áron is, hogy a
különböző üldözéseket, sokszor a vértanúságot is vállalniuk kellett. A választott
nép évszázadokon keresztül várta a prófétai jövendölések beteljesedését. Nekik
hirdették meg az apostolok az örömhírt:

Izraelita férfiak, hallgassátok meg ezt az állításomat: a názáreti Jézust Isten igazolta
előttetek azokkal a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket – mint ti is tudjátok –
őáltala művelt köztetek. Ezt a férfit Isten elhatározott rendelése és előretudása
kiszolgáltatta nektek, s ti istentelenek keze által keresztre feszítettétek, és
meggyilkoltátok… Ezt a Jézust támasztotta föl az Isten: ennek mi mindannyian
tanúi vagyunk… Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus
Krisztus nevében bűneitek bocsánatára… Erre azok, akik hajlottak szavára,
megkeresztelkedtek. (ApCsel 2,20-41)
A választott nép vezetői és tagjai közül sokan nem hittek Jézusban. János
apostol evangéliumában őket nevezi zsidóknak. Az ő sorsukról írta az apostol:

Vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla! – Szeretném versengésre serkenteni
véreimet, és szeretnék legalább néhányat közülük az üdvösségre vezetni. – Nem
szeretném, testvérek, hogy tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. A vakság csak
részben veri Izraelt, míg a pogányok teljes számban meg nem térnek. Akkor majd egész
Izrael üdvözül, amint írva van: „Sionból jön a szabadító, Ki eltörli Jákob gonoszságát.
Ez lesz szövetségem velük, amikor megbocsátom bűnüket.” (Róm 11,1.15.26-28)
Kezdetben az első keresztények, akik az Ószövetség népéből tértek meg,
még részt vettek a szombati zsinagógai istentiszteleteken. Az apostoli igehirdetés
eredményeként hamarosan a pogányok is egyre nagyobb számban tértek és
keresztelkedtek meg. Ekkor kezdődött meg a keresztények a zsidók elkülönülése,
amit Jeruzsálem és a templom pusztulása tett véglegessé. Az Úr Jézust követő
tanítványokat először Antióchiában nevezték „krisztusiaknak”, keresztényeknek.

Az iszlám
Egyistenhívő világvallás, alapítója Mohamed Isten igaz prófétájának
tartotta magát, de sem ő, sem követői semmiféle jellel (csodával) nem
igazolták, hogy tanításuk valóban Isten kinyilatkoztatásán alapul,
egyszerűen el kell fogadni.
A Korán olvasói egy fatalista istenképpel találkoznak, olyan tanításokkal,
amelyek nem ismerik el a nők férfiakkal egyenjogú személyi méltósát,
megengedik a többnejűséget, és amelyekben a keresztény tanításra vonatkozó
téves állítások is vannak. A muszlimoknak voltak híres filozófusai, matematikusai
és
csillagászai
megfigyelései,
művészei
és
építészei,
csak
a
természettudományos kutatást és okoskodást korlátozza fatalista istenképük. Ez
azonban nem akadályozza meg őket, hogy átvegyék és felhasználják azokat a
modern technikai eszközöket, amelyeket a természettudományi kutatások
eredményei tettek lehetővé.
 Mi lehet a magyarázata annak, hogy mi keresztények a Korán tanítását nem
tartjuk elfogadhatónak, Istentől adott kinyilatkoztatásnak, mégis sokan vannak a
nyugati világban, akik önszántukból csatlakoznak Mohamed követőihez?
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A kereszténységtől elszakadt vallások

A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik
üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen írva van: „Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak
okosságát meghiúsítom.” Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak tudósa?
Ugye megmutatta Isten, hogy oktalan a világ bölcsessége? Mivel ugyanis bölcsességben
a világ nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy
oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket… Mi azonban a megfeszített
Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság,
de a meghívottaknak: Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége. (1Kor 1,10-24)
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelmére meghívott titeket, ily gyorsan
átpártoltatok egy más evangéliumhoz, holott nincsen más. Csak néhány ember akad,
aki titeket megzavar, és el akarja ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akár mi, akár
egy mennybéli angyal más evangéliumot hirdetne, mint amit mi hirdetünk: átkozott
legyen! … Tudtotokra adom, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem
embertől ered. Hiszen nem emberektől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus
kinyilatkoztatásából. (Gal 1,6-12)
Ezt azért mondom, hogy senki tetszetős szavakkal meg ne tévesszen titeket…
Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen bölcselettel és hamis tanítással, ami emberi
hagyományon s e világ elemein alapul, nem pedig Krisztuson. (Kol 2,4.8)
Keresztény hitünk legalapvetőbb tanítását
azok kérdőjelezik meg, akik nem fogadják el a
Szentháromság misztériumát, Jézus Krisztust és
a Szentlelket nem tekintik isteni Személyeknek,
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Ezekhez,
a
Szentháromságot
tagadó
a
tévtanokhoz
még
más
téves
tanítások
is
kapcsolódnak, a feltámadás és az örök élet
kérdéseivel,
továbbá
az
Egyház
szervezeti
felépítésével kapcsolatban. További jellemzőjük, hogy
nem fogadják el a Szentírásnak egyes könyveit, illetve
szentnek és Istentől sugalmazottnak tekintenek a
Szentíráshoz nem tartozó írásokat.

A Szentháromságot tagadó legismertebb vallások az unitáriusok, a
mormonok és a Jehova tanúi. Tagadják Jézus Krisztus istenségét, a
Szentlelket személytelen erőnek tekintik… Ezekre a vallásokra is, mint
minden szektára jellemző, hogy a tanaik igazolására a Szentírást
önkényesen és sajátos módon értelmezik. Valójában nem az egyes
szentírási részleteket magyarázzák, hanem csak a tanaikat igazoló
idézeteket ismételgetik. Hitterjesztőik általában egyoldalú képzést kapnak,
ezért semmiféle dialógusra nem alkalmasak. Keresztelésük a
Szentháromság tagadása miatt eleve érvénytelen, azaz vallásuk tagjai
nem keresztények.
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Az Úr Jézus vezet el minket Istenhez az örök életre
Nem lehetnek egyszerre igazak az Istenben és az örök életben hívő
vallások, ha egymásnak ellenmondó tanításokat hirdetnek, még akkor
sem, ha bármiféle isteni kinyilatkoztatásra is hivatkoznak. Istennek ugyanis
nem lehet „tudathasadása”, hogy egymásnak ellentmondó igazságokat
nyilatkoztasson ki. Akkor felmerül a kérdés, miből lehet felismerni, hogy
melyik az egy Istenben hívő vallások közül a valóban egyetlen igaz vallás?
A kérdés megválaszolására egy történet ad eligazítást. Hegymászók érkeztek
egy magas hegy lábához. Tanakodtak, merre induljanak. Van, aki az egyik
irányba, van, aki az ellenkező irányba menne, s van, aki ismét más irányba.
Tapasztalt hegymászók, de ezt a hegyet még nem ismerik, és térképük sincs róla.
Mindegyik a maga elképzelése szerint akar nekivágni, hogy feljusson a csúcsra.
Ekkor hozzájuk lép valaki, és azt mondja: Látom, keresik a hegy csúcsára
felvezető utat. Én ismerem ezt a hegyet, én vagyok itt a hegyi vezető. Éppen most
jöttem a csúcsról. Nézzék, ezt a havasi gyopárt, onnan hoztam magammal. Ha
valóban fel akarnak jutni a csúcsra, jöjjenek utánam, én felvezetek mindenkit!
Másfelé kár lenne elindulni, mert mindenfelé szakadékok vannak.
Amióta ember él a földön, azóta keresi, hogyan juthat el Istenhez. Minden nép
a saját elképzeléseinek megfelelően kereste az Isten felé vezető utat, ezért van
annyiféle vallás a világon. Mennyei Atyánk azonban nem hagyott magunkra az
útkeresésben. Elküldte hozzánk Jézust, hogy megmutassa nekünk az örök életre
vezető utat. Nekünk ezért már nem kell az igaz vallást keresnünk, mert Jézus
Krisztus személyében Ő maga jött el közénk, Őt kell tehát követnünk!
Hiába van azonban igaza a hegyi vezetőnek, ha valaki nem vállalja a
hegymászás nehézségeit, nem fog feljutni a csúcsra. Hiába fogadja el Isten létét
valaki, ha nem vállalja Jézus követését, Isten törvényeinek elfogadását, ha nem
tud, vagy nem is akar szakítani a jóléti társadalom önző és hedonista életvitelével,
nem lesz Jézus követője.
A kereszténység elsősorban jó hír és nem
hitigazságok, erkölcsi normák vagy vallásos szokások
rendszere. Jézus által megismertük, hogy Isten szeret
minket, és ez a mi „vallásosságunk”: Isten viszont
szeretete. Erről az Istenhez való kapcsolatunkról
vannak ismereteink, a hitigazságok; ez az Istenhez
való kapcsolat késztet minket Jézus követésére,
vannak keresztény erkölcsi törvényeink; és ez az
Istennel
való
kapcsolat
látszik meg mind
ünnepnapjaink, mind hétköznapjaink gyakorlatában,
vannak vallásos szokásaink.

Nem mi kerestük, és találtunk rá Istenre,
hanem Ő szólított, és hívott meg minket,
hogy elfogadjuk szeretetét,
és kövessük Jézust!
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8. Isten kinyilatkoztatja magát
„Jóságában és bölcsességében Isten úgy határozott, hogy
kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát,
amelynek alapján Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben
az Atyához járulnak az emberek, és az isteni természetben részesülnek.”
(II. V.Zs. D.V. 2. p)
Isten fokozatosan közli magát az emberekkel
Tágabb értelemben az un. „természetes kinyilatkoztatás” már a
teremtés révén megtörtént. Isten minden létező oka és célja, bizonyosan
megismerhető a természetes ész világánál a teremtett dolgokból. Ezen
felül már a kezdet kezdetén megmutatta magát ősszüleinknek, mert meg
akarta nyitni az üdvösség útját, a bűnbeesés után pedig a megváltás
ígéretével az üdvösség reményét öntötte beléjük.
A
természetfeletti
kinyilatkoztatás
az
Ószövetségben kezdődik. Isten megismerteti
magát, hogy megismerjék. Ő az élő Isten, aki
személyes kapcsolatba lép az emberrel, és
szövetséget köt vele. Meghívta Ábrahámot, hogy
nagy nemzetté tegye, és a pátriárkák után
Mózesen és a prófétákon keresztül arra tanította,
hogy egyedül Őt ismerjék el élő és igaz Istennek,
gondviselő Atyának és igazságos Bírának, és
hogy várják a megígért Megváltót.
x1758

Isten valóban szólt hozzánk
Isten szóba állt az emberrel
Az emberek ősi törekvése, hogy kapcsolatba kerüljenek Istennel.
Várja, hogy valamiképpen Isten szóljon hozzá, közölje akaratát. Az
emberiség közmeggyőződése, hogy Isten szólt hozzánk, válaszolt. Erről a
meggyőződésről tanúskodnak a különböző népek hagyományai. Ezek
mind azt állítják, hogy Isten különös módon kapcsolatba lépett az emberrel
történelmünk hajnalán.
Mit tud erről a történelem? Azt, amire az ásatásokból és a fennmaradt
ókori írásos emlékekből következtetni lehet: amióta ember él a földön,
azóta van vallás, hit Istenben és a túlvilági életben. A „történelem előtti”
időből többet a történelem nem mondhat. Azt, hogy Isten valóban szólt, az
ókori zsidó nép irodalmi hagyatékából, az Ószövetségi Szentírásból
tudjuk.
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Isten szólt választott népéhez
A régészeti kutatásokból tudjuk, hogy az emberiség történelmi korszakokon át
kereste az Istennel való találkozást. Ki tudja megmondani, hány ezer év telt el ebben a
keresésben? Végül Isten megszólított minket. Körülbelül négyezer évvel ezelőtt élt
Mezopotámiában egy nomád pásztorfejedelem, Ábrahám. Váratlan elhatározással
elköltözött rokonsága földjéről. Utódaiból alakult ki az izraeliták népe. Ez a nép
feltűnően másként kezdett élni és gondolkodni, mint a többi nép. A pogányok
tengerében megőrizte egyistenhitét, és Isten szövetségesének tartotta magát. Azt
vallotta, hogy Isten megbízottjai által szólt hozzá, és meg volt győződve arról, hogy
Isten rendkívüli módon segíti és oltalmazza választott népét. Ez a nép a zsidó nép;
leírta saját történetét és Istennel való kapcsolatát. Így jött létre azoknak a könyveknek a
gyűjteménye, melyet ma ószövetségi Szentírásnak nevezünk.
Már az egyiptomi fáraóknak is voltak udvari írnokaik, akik nemcsak leveleket
írtak és számadásokat készítettek, hanem írásba foglalták a törvényeket, és
feljegyzéseket készítettek a fáraók életének fontosabb eseményeiről. Ilyen
krónikásokat találunk a zsidó nép vezetői mellett is. Feladatuk volt, hogy a
választott nép történetének eseményeit megörökítsék. A krónikások mellett a
jeruzsálemi papok szintén készítettek feljegyzéseket. Maguk a próféták is sok
mindent lejegyeztek. Írásaikban a hétköznapi élet dolgain kívül megtaláljuk a
választott nép életének eseményeit és természetesen az Úr üzenetét is. Több írás
kifejezetten azzal a szándékkal készült, hogy megörökítse Isten üzenetét és tetteit.

Az ókori zsidó irodalomnak azokat a szent könyveit,
amelyek Isten üzenetét és tetteit tartalmazzák,
gyűjtőnéven ószövetségi Szentírásnak nevezzük.
Isten szólt Ábrahámhoz és a pátriárkákhoz

Az Úr így szólt Ábrámhoz: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából
arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá
teszem nevedet, s te magad is áldás leszel… Általad nyer áldást a föld minden
nemzetsége.” Ábrám te-hát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, (Ter 12,1-4)
Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: … „Vedd egyetlen fiadat, akit
szeretsz, Izsákot, menj Mórija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen,
amelyet majd megnevezek neked.” … Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, vette a kést,
hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből: … „Ne nyújtsd ki kezedet a
fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem
tagadtad meg tőlem.” … Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt
Ábrahámhoz, és mondta: „… 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, mivel hallgattál a
szavamra.” (Ter 22,1-17)
Hittel engedelmeskedett Ábrahám a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet
örökségül kellett kapnia. Kivándorolt, anélkül hogy tudta volna, hová megy… Hittel
áldozta föl Izsákot Ábrahám, amikor próbára tette Isten. Föláldozta egyszülött fiát,
bár ígéretet kapott és hallotta: „Izsák által lesznek utódaid.” Meg volt győződve, hogy
Isten a halottat is föl tudja támasztani. (Zsid 11,8.17-19)
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Izsák feláldozása, kép a Szent Sír templomban

Ábrahám nem kételkedett Istenben, aki szólt hozzá, akinek készséggel
engedelmeskedett. Az ő története a
választott nép hitvallása: Isten a világ
Ura, akinek engedelmeskednünk kell.
Az ószövetségi Szentírás első könyve,
a Teremtés könyve leírja, hogyan
teljesült Isten ígérete, és lett Ábrahám
családjából egy nagy nép. Ez a
hitvallás alapozta meg Ábrahám
utódainak öntudatát, hogy ők Isten
választott népe a pogány népek
tengerében.

Isten Mózes által szövetséget kötött választott népével

Isten megszólította a csipkebokorból: „Mózes, Mózes!” „Itt vagyok” - felelte. Erre így
szólt: „Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld.”
Azután így folytatta: „Én vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák
Istene, Jákob Istene.” – Mózes ezt mondta Istennek: „Ha megérkezem Izrael fiaihoz és
így szólok hozzájuk: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: Mi a neve? mit feleljek erre?” Isten ezt válaszolta: „Én vagyok, aki vagyok”. Így beszélj Izrael
fiaihoz: Aki van, Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene
küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről
nemzedékre.… elhatároztam: kivezetlek benneteket az egyiptomi rabságból…
Hallgatni fognak rád. (Kiv 3-,4-6. – 13-18)
Hirdesd ki Izrael egész közösségének, mindenki szerezzen egy bárányt családonként…
Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik… még akkor éjszaka egyék meg, kovásztalan kenyérrel… Én
végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet
Egyiptomban… Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr
ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mind-örökre… Izrael
fiai elmentek és engedelmeskedtek, úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta… Éjfélkor
az Úr lesújtott minden elsőszülöttre Egyiptom földjén… A fáraó hívatta Mózest és
Áront és rájuk parancsolt: Induljatok, és menjetek ki népem közül, ti és Izrael fiai…
Izrael fiai elindultak… Izrael fiai mind engedelmeskedtek: úgy tettek, ahogy az Úr
Mózesnek és Áronnak megparancsolta. Ezen a napon vezette ki az Úr Izrael fiait,
csoportjaik szerint Egyiptomból. (Kiv 12,1-51)
Az Egyiptomból való kivonulás után három hónapra érkeztek meg a Sínai pusztába…
Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: „Ha hallgattok
szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges
tulajdonommá teszlek benneteket…” Mózes elment és összehívta a nép véneit, s
közölte velük mindazokat a szavakat, amelyeket az Úr reá bízott. Az egész nép egy
szívvel válaszolt: „Mindent megteszünk, amit az Úr parancsol…” (Kiv 19,1-50)
Az Úr ezeket jelentette ki: „Én vagyok az Úr, a te Istened… Senki mást ne tekints
Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást… Ne
borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny
Isten vagyok… Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja
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büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolj a szombatra és szenteld meg…
Tiszteld apádat és anyádat… Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy hamis
tanúságot embertársad ellen. 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)
Mózes ezután lejött, kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden parancsát.
Az egész nép egy szívvel felelte: „Az Úr minden szavát megtartjuk, amelyeket hozzánk
intézett.” Ezután Mózes az Úr minden törvényét leírta… Azután megbízott fiatal
izraelitákat, hogy égőáldozatot mutassanak be, és fiatal bikákat ajánljanak fel az
Úrnak közösségi áldozatul. 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.” Mózes
negyven nap és negyven éjjel maradt a hegyen. (Kiv 24,3-17)
A Kivonulás könyve leírja, hogyan választotta ki és készítette fel Mózest,
hogy mint a választott nép vezére kivezesse népét Egyiptomból, és kötött
szövetséget vele a Sínai-hegynél. Ez a szövetség és annak törvényei lett a
választott nép Istentől adott „alkotmánya”, történelmének meghatározója. Ennek
megtartására figyelmeztették a próféták a választott népet.
A héber írás nem rögzíti a magánhangzókat, még a mai héber sem. A régi
tudósok (maszoréták) ezért a magánhangzókat csak egyezményes jelekkel
jelölték, hogy akik nem tudnak jól héberül, azok is el tudják olvasni.
Isten neve: „”, amit a jelölés alapján „Jahve”-nak ejtünk ki. De nehogy
Isten nevét tiszteletlenül mondjuk ki, ezért az eredeti magánhangzókat az Úr szó
magánhangzóival helyettesítették, és amikor olvasták mindig „az Úr”-t olvastak.
A Jahve nevét az Írás így magyarázza: „én vagyok, aki vagyok”. Ezt azonban
különböző értelemben értelmezhetjük. Jelentheti azt, hogy „a nevem titok, nem
mondom ki”. Lehet úgy értelmezni, hogy „én vagyok, aki mindig veletek vagyok”. Lehet
úgy értelmezni, hogy a pogány istenekkel ellentétben én valóban vagyok. És lehet
filozófus módon úgy is értelmezni: Én vagyok, a Létező”. A következő mondat, amit
ismételten olvashatunk az Írásban: „Én vagyok atyáitok Istene…” azt az értelmezést
erősíti, hogy Isten az, aki mindig velünk van, aki gondoskodik rólunk.

A Szentháromság egy Isten neve ma is
Isten (Jahve),
de hozzá tesszük személynevüket:
Atya Isten, Fiú Isten, Szentlélek Isten.

x0904
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Jézus Krisztusban Isten mindent kinyilatkoztatott
Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. (Zsid 1,1-2)
Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett Fia országába.
Benne van (vére által) megváltásunk, bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten
képmása, az elsőszülött minden teremtmény között. Benne teremtett mindent a
mennyben és a földön. (Kol 1,13-16)
Jézus Krisztus, Isten Fa, aki emberré lett, az Atya tökéletes és
felülmúlhatatlan Igéje, akiben mindent kinyilatkoztatott: Ő az Atya
képmása, aki Őt látja, látja az Atyát is. Jézus jelenlétével, önmaga
kinyilvánításával, szavaival, tetteivel, csodajelekkel, végül halálával és a
halálból való dicsőséges feltámadásával és a Szentlélek elküldésével tett
tanúságot arról, hogy velünk az Isten, aki megszabadít minket a bűntől, és
feltámaszt az örök életre. Ő a kinyilatkoztatás teljessége.
Az Úr Jézus egész élete kinyilatkoztatás, aki nemcsak szavaival
tanított minket, hanem egész életével, irgalmas szeretetével és élete
példájával.
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta. Az
Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi az
apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást. A Szentírás az Istentől
sugalmazott könyvek gyűjteménye. A Szenthagyomány pedig az Apostolok élő
tanítása, amelyet az Anyaszentegyház igehirdetésével, életével és
istentiszteletével ad tovább.

Kinyilatkoztatásnak azt a tanítást nevezzük,
amelyet egyedül Isten üzenetéből ismerhetünk meg.

Hogyan szól Isten hozzánk?
Sámuel Éli felügyeletével szolgálta az Urat. Abban az időben az Úr ritkán hallatta
szavát; jelenést sem lehetett gyakran látni. Az egyik nap mégis történt, hogy Sámuel az
Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája állt. Az Úr megszólította: „Sámuel,
Sámuel!” „Itt vagyok” - felelte. Azután odafutott Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok,
hívtál.” Az ezt válaszolta: „Nem hívtalak, feküdj le és aludj.” Elment és lefeküdt
aludni. Az Úr azonban újra szólította: „Sámuel!” És Sámuel fölkelt, odament Élihez
és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Ez azt felelte: „Nem hívtalak, fiam, feküdj le és
aludj!” Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, még nem volt része abban, hogy az
Úr megnyilatkozzék neki. Az Úr most újra szólította Sámuelt, harmadszorra. Fölkelt,
odament Élihez és így szólt: „Itt vagyok, hívtál.” Erre Éli megértette, hogy az Úr
szólította a fiút. Ezért azt mondta Éli Sámuelnek: „Menj, feküdj le és aludj, aztán ha
valaki szólít, így válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád figyel!” Sámuel elment és nyugovóra
tért a helyén. Akkor megjelent az Úr, elé állt és szólította, mint előző alkalommal:
„Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: „Beszélj, szolgád figyel!” (1Sám 3,1-10)
Az ószövetségi Szentírásban több olyan emberről is olvashatunk, aki
azt állította magáról, hogy Isten szólt hozzá, és ő az Isten üzenetét
közvetíti. Többnyire így kezdték beszédjüket: „Ezt mondja az Úr…”
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Üzenetének közvetítésére Isten embereket választott ki. Sajátos
módon közli velük mondanivalóját. Hogy ez miként történt, azt nem tudjuk
pontosan. Néhány példából azonban valamit mégis megsejthetünk róla.
Az egyiptomi József Istenre hivatkozott, amikor megfejtette a fáraó álmát.
Jeremiás próféta leírta látomását, majd hozzátette, hogy az Úr tanította meg a
látomás értelmére. Más alkalommal azt mondta, hogy az Úr adta szájába a
szavakat, de fél következményeitől. Bálaám prófétával átkot akartak mondani, de
áldást mondott, kijelentve, hogy Isten áldó szavait képtelen volt átokká változtatni.
Amikor a mindennapi életben egymással beszélgetünk, elmondjuk
egymásnak gondolatainkat, terveinket, gyakran még érzelmeinket is. Akik ismerik
egymást, azok könnyen megértik egymást, akár egy fél szóból, vagy tekintetből.
Így juttatjuk eszébe azt, amit neki mondani akarunk. Az egymással való
beszélgetés feltétele, hogy megértsük egymás nyelvét, de hiába értjük egymás
nyelvét, ha mondanivalónk beszélgető társunk értelmi képességét felülmúlja.
Az emberek még az állatokkal is képesek kommunikálni. A háziállatok és az
idomított állatok megismerik gazdájukat, és nemcsak megértik mondanivalóját,
hanem reagálni tudnak rá, sőt még kívánságaikat is ki tudják fejezni. Lényeges
különbség azonban, hogy az emberek egymás közt még elvont filozófiai
kérdéseket is meg tudnak vitatni, de az állatoknak már viccet sem tudunk
mondani, mert nem értenék, miről van szó.
Ha az emberek nemcsak egymással, hanem még az állatokkal is tudnak
kommunikálni, akkor semmi akadálya annak, hogy Isten úgy szóljon hozzánk,
hogy eszünkbe jutassa, és megértesse velünk azt, amit nekünk mondani akar.
 Hogyan szól Isten választottaihoz? (Pl. Ter 40,1-41,40. – Szám 22,1-24,25)

Isten üzenetének hiteles közvetítői
Isten azt is megtehetné, hogy közvetlenül közölje minden emberrel
mondanivalóját, Ő azonban más utat választott. Amikor sok emberrel akarta
közölni mondanivalóját, közvetítőket választott, akiket megbízott azzal, hogy
üzenetét adják tovább. Őket nevezzük prófétáknak. Istennek azonban valami
módon igazolniuk kell őket, ha azt akarja, hallgatóik elfogadják, hogy az üzenet
valóban tőle származik. Addig, amíg erről nem tudunk meggyőződni, nem
vagyunk kötelesek elfogadni szavát.
Az álpróféták embereket megtévesztő tevékenységéről már az Ószövetség
könyveiben is olvashatunk, és mind a mai napig vannak olyanok, akik azt állítják
magukról, hogy ők közvetítik, ők értelmezik helyesen Isten üzenetét.
Isten üzenetét különböző módon tudja hitelesíteni. Ilyen hitelesítő jelek
lehetnek például a csodák, amelyet az üzenet közvetítője Isten nevében teszi. Ez
a hívők számára jelzi, hogy a csodatevő valóban Isten megbízásából szól. Nem
szükséges, hogy a csoda teljességgel megmagyarázhatatlan legyen. Elégséges,
hogy az adott helyzetben a jelenlévők, mint Isten félreérthetetlen jelét ismerjék fel.
Isten üzenetének igazolására szolgálhatnak a jövendölések is. Ezek a
beteljesedéskor egyúttal azt is igazolják, hogy a jövendőmondó valóban Isten
megbízásából szólt.
Isten üzenetét elfogadhatja az is, akit Isten a lelkiismeret parancsával
készített arra, hogy a próféta szavát Isten üzenetének tartsa.
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Hittel válaszolunk Isten szavára
Az önmagát kinyilatkoztató Istennek hittel kell válaszolnunk, nemcsak
tanításának elfogadásával, hanem egész életünkkel, Jézus követésével. Ha
meggyőződtünk arról, hogy Isten szólt, akkor magától értetődő, hogy elfogadjuk
üzenetét, és teljesítjük akaratát.

Mindenkor meg kell különböztetnünk az
üzenet tartalmát, amit Isten velünk közölni
akar, az üzenet közlésmódjától. Isten
üzenete, amit el kell fogadnunk, az mindig
igaz, és mindig a jót szolgálja.
Ám Isten az üzenetét emberek által
közvetíti, az ő megfogalmazásukban és
világképüknek megfelelő kifejezéseikkel,
amivel együtt járhatnak emberi hibák és
tévedések, anélkül azonban, hogy ezek
Isten üzenetének mondanivalóját, annak
értékét befolyásolnák.
x1452

Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.
Istennek olyan üzenetét, melyet csak egyesek számára ad, magánkinyilatkoztatásnak nevezzük, amit azoknak kell elfogadni, akik megbizonyosodtak
arról, hogy az üzenet Istentől való és nekik szól. (pl. Lourdes, Fatima)
 Próféta – Görög eredetű szó. Eredeti jelentése: az, aki más nevében beszél.
Vallási szóhasználatban a próféta Isten megbízottját jelenti. A hétköznapi életben
valamely eszme lelkes hirdetőjét jelöljük vele. Egyébként azt is prófétának nevezik,
aki előre megmond valami váratlan eseményt.
 A csoda rendkívüli esemény, amely ritka és ámulatba ejt. Vallási
vonatkozásban a csoda olyan rendkívüli esemény, amely a hívő ember számára
Isten közeledésének a jele, amellyel választottját, illetve üzenetét hitelesíti.
 Jézus csodái jelek voltak tanítványai számára, hogy felismerjék, Ő a Messiás,
Ő az Isten Fia, Ő az, akiben a próféták jövendölései teljesednek.
 Jövendölés a jövendő szóból származik. Arról mondjuk, hogy jövendöl, aki
valamely előre nem látható, később bekövetkező eseményt előre megmond.
 Megállapítható-e csupán az üzenet tartalmából, hogy az valóban Istentől ered?
 Hogyan kell a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban állást foglalnunk?
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9. A Biblia Isten írásba foglalt üzenete
Abban az időben, amikor Jézus tanítani küldte apostolait, még nem
voltak modern hírközlő eszközök, még újság, vagy rádió sem volt. A hírek
szájról szájra terjedtek. Voltak írástudó emberek, akik leveleket írtak, akik
beszámoltak egyes eseményekről, voltak vers és prózaírók, és voltak
hivatalos írnokok is, akik sok feljegyzést készítettek. Írásaikról sok másolat
is készült, de ezeket csak kevés ember jutott hozzá, kevesen olvashatták.
Ha úgy tetszett Mennyei Atyánknak, hogy kinyilatkoztassa magát
nekünk, és hogy kinyilatkoztatása minden emberhez eljusson, akkor
magától értetődő, hogy annak hirdetésével embereket bízzon meg, akik
nemcsak szavukkal, hanem életük példájával adják tovább Jézus
örömhírét, a kinyilatkoztatás teljességét. Ez az apostoli tanítás az a Szent
hagyomány az evangélium hirdetésének alapja.
Ahhoz, hogy az apostoli tanítást Jézus követői a világ végéig hitelesen
tudják közvetíteni, Isten úgy rendelkezett, hogy ezt az élő szóban való
tanítást írásos feljegyzések is segítsék és biztosítsák. Ezért késztette a
Szentlélek kegyelme a szent írókat, hogy az általa sugalmazott tanítást
írásba foglalják. Így keletkeztek azok a Szent iratok, amelyek gyűjteménye
a Szentírás, görög szóval a Biblia.
Miért írtak a szent írók?

Most azért menj el és írd föl egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon az
eljövendő időkre, bizonyságul mindörökre. (Iz 31,8)
Az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz: Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Írd le egy
könyvbe a szavakat, amelyeket hozzád intéztem. (Jer 30,1-2)
Miután a király elégette a könyvtekercset, amely a Jeremiástól Báruknak lediktált
szózatokat tartalmazta, az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz: Végy elő egy másik
tekercset, és írd le rá azokat a szózatokat, amelyek a Jojakim, Júda királya által
elégetett első tekercsre voltak írva. (Jer 36,27-28)
Már sokan vállalkoztak arra, hogy rendszeresen elbeszéljék a köztünk végbement
eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és hirdetői
voltak az igének. Jónak láttam magam is, hogy – miután mindennek elejétől fogva
gondosan a végére jártam – sorjában leírjam neked, kedves Teofil. Győződjél meg magad
a tanítás megbízhatóságáról, amelyre oktattak. (Lk 1,1-4)
Ez az a tanítvány, (maga János apostol,) aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta.
Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként
mind megírnák, azt hiszem, hogy az egész világ sem tudná befogadni a könyveket,
amelyeket írni kellene. (Jn 21,24-25)
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 1-4)
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Jézus idejében és a következő évtizedekben a keresztények számára
is az ószövetségi Biblia volt Isten írásos üzenete. Jézus ezt vette kézbe,
ebből kiindulva igazolta, hogy Ő az Isten küldötte: „Vizsgáljátok meg az
Írásokat… éppen azok tanúskodnak rólam.” (Jn 5,39)
Mint akkoriban minden fontos esemény és tanítás, Jézus örömhíre is
élőszóban, szájhagyomány útján terjedt. Erre kaptak megbízást az
apostolok is, Jézus tanításának hirdetésére. A kiáradó Szentlélek
kegyelmével együttműködő apostolok teljesítették a rájuk bízott küldetést:
életükkel és szavukkal hirdették Jézus örömhírét, az akkor ismert egész
világon. Így lettek az evangéliumi hagyomány elindítói a prédikáló
apostolok, akik azt hirdették, amit láttak és hallottak, az élet Igéjét.
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása,
amelyet az Anyaszentegyház igehirdetésével ad tovább.
Amikor Jeruzsálemben kitör az első üldözés, a menekülő hívek és a
legtöbb apostol, a Római Birodalom különböző tartományaiban, és
városaiban találtak menedéket. Sok helyen zsinagóga is volt, ami alkalmat
adott az apostoloknak és tanítványaiknak, hogy a szórványban élő
zsidóknak, és a pogány szimpatizánsoknak is meghirdessék Jézus
örömhírét, tanúságot téve arról, hogy Benne teljesedtek a prófétai
jövendölések. Így indította el Gondviselő Atyánk őket, hogy eleget
tegyenek az Úr Jézus parancsának, és az egész világon hirdessék az
örömhírt, a megtérőket pedig tegyék Jézus tanítványaivá.

Ki a szentírás szerzője?
Mindenekelőtt azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlen jövendölése sem származik
egyéni értelmezésből. Emberi elhatározásból ugyanis sohasem született jövendölés,
hanem a Szentlélektől sugallva Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak. (2Pét
1,19-21)
Isten üzenetét választottai általában élőszóval közvetítették. Ezért, ha
Isten akarja, hogy üzenete a későbbi korok embereihez is hűen és hitelt
érdemlően eljusson, akkor valamilyen módon erről is gondoskodnia kell.
Gondoskodott is. Kiválasztott embereit arra indította, hogy üzenetét
foglalják írásba.
Jeremiás próféta pl. arra hivatkozik, hogy Isten utasítására fog írásnak. Más
író arra kapott indítást, hogy az élőszóban fennmaradt üzenetet írja le. Esetleg
különböző feljegyzéseket dolgozzon fel egy könyvbe.

Amint tudjuk, azoknak az írásoknak az összességét, gyűjteményét,
melyek Istennek hiteles, az ő indítására leírt üzenetét tartalmazzák,
Szentírásnak, vagy Bibliának nevezzük.
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A sugalmazás Isten tevékenysége, mellyel
arra indítja a szent írót, hogy írja le az üzenetet.
A sugalmazásból következik, hogy Isten a
Szentírás fő szerzője. Ő biztosítja, hogy az
üzenet tévedéstől mentes maradjon. A megbízott
szerzők a Szentírás megfogalmazói, ezért írásuk
az ő emberi sajátosságukat is magán viseli.

x1399

A Biblia keletkezési módját tekintve egészen egyedülálló
könyvgyűjtemény. A szent iratoknak Isten a főszerzője, ugyanis Ő
sugalmazta az írókat, az emberi szerzőket. A Biblia nem égből pottyantott
könyv, hanem olyan emberek által megfogalmazott írások gyűjteménye,
akiknek szerzői Isten indítására fogtak íráshoz, és az Ő vezetésével
dolgoztak. Ők, nem „diktálásra” írtak, hanem Isten irányításával maguk
fogalmazták meg azt a mondanivalót, amit Isten leírásra közölt velük.
A szent írók úgy mondják el Isten üzenetét, hogy ismereteiknek, erkölcsi
felfogásuknak és egyéni kifejezésmódjuknak nyelvezetével fogalmazták meg a
lényeget, a mondanivalót. A sugalmazással ugyanis Isten nem változtatja meg a
szent író világképét, felfogását és kifejezésmódját, hanem csak az üzenet
tévedésmentes közlését biztosítja. A mondanivaló lényege, amit el kell fogadnunk,
mindig igaz és jó. Ebben a Szentírás nem tévedhet. A megfogalmazásban
azonban előfordulhat pontatlanság. mai tudásunk szerint hibák is, amik az akkori
gondolkodásmódot és tudásszintet tükrözik. Pl.: megállt a nap az égen; a nyúl
kérődző állat; a kígyó földet eszik.

A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja,
hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét,
az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le.
 Biblia, görög eredetű szó; jelentése: könyvek, könyv. A zsidó, majd a
keresztény ember számára a „könyv” a Szentírás volt, ezért nevezzük Bibliának.

Irodalmi műfajok a Szentírásban
A tudósok nehéz feladatok előtt állnak, ha ókori írásos emlékeket kell
vizsgálniuk. Ezek sokszor hihetetlennek tűnő eseteket írnak le, máskor
pedig valóságos eseményeket állítanak elképzelhetetlen körülmények
közé. Ilyen mű például Homérosz eposza a trójai háborúról. Az újkori
„felvilágosult” történelemtudósok ezeket az eseményeket eleinte csak
kitalált, költött meséknek tartották, melyeknek semmi közük a tényekhez.
Később azonban kiderült, hogy sokszor a hihetetlenségeket tartalmazó
műveknek is van történelmi alapjuk. Így pl. a múlt század közepén Henrik
Schliemann német régész megtalálta, és feltárta Trója romjait. A siker
csak lelkesítette a kutatókra. Felhasználva az ókori írásművek adatait,
egyre több ásatást végeztek. Egymásután kerültek elő az írásokat igazoló
értékesnél értékesebb régészeti leletek.
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A kutatómunkák máig sem fejeződtek be. Abból, ami eddig napvilágra
került, már egyértelműen megállapítható, hogy a legfantasztikusabb
elemekkel tarkított írásművek sem utalhatók egyszerűen a mesék sorába.
Ebből azonban az a nehéz kérdés következik: Hogyan kell ezeket az
ősrégi írásokat értelmeznünk?
Közelebb kerülünk a megoldáshoz, ha szétnézünk a mai irodalom
területén. Ismerünk tündérmeséket, drámákat, elbeszéléseket, történelmi
regényeket, szórakoztató és népszerűsítő könyveket, tudományos
műveket stb. Mind más és más, különféle műfajú írás. Mondanivalójával
mindnek megvan a maga célja. Ha valamely művet helyesen akarunk
érteni és értékelni, akkor figyelembe kell vennünk az író szándékát, vajon
mit akart az írásával elérni, és ehhez milyen műfajt választott.
x0542

Például Jancsi és Juliska meséje, Arany János
Toldija és a 7. osztályos történelemkönyv nem
sorolható ugyanabba a műfajba. Mindegyiknek
megvan a maga mondanivalója. A mesének is van
igazság magva, a tanulság. A történelmi regénynek is
van történelmi alapja. Tudjuk, hogy az írók az írói
szabadsággal élve a megtörtént eseményeket nem
történelmi eseményekkel színezik, az élő személyek
mellett költött személyeket is szerepeltetnek.
Természetesen
azonban,
hogy
a
történelemtankönyvnél nem tartjuk megengedhetőnek
az ilyen írói szabadságot.

Az ókori művekben, így a Szentírásban is különféle műfajú írásokat
találunk. Pl. Jób könyve és Jónás könyve színes régi elbeszélést használ
fel, hogy fontos tanítást közöljön. Az ún. történelmi könyvek „üdvtörténeti”
leírást adnak. Az események leírásában azonban nem törekednek az
aprólékos hűségre, hanem arról értesítenek, hogy egy nép életében
hogyan mutatja meg Isten üdvösségszerző közeledését. Szerették a
hatásos „elbeszéléseket,” s ennek érdekében nem riadtak vissza a költői
túlzástól, s számukra hihetetlen dolgok leírásától sem.
A Szentírás helyes megértéséhez tehát ismernünk kell az ókori
irodalmi műfajokat, a korabeli emberek életét és a nép történelmét,
gondolkodás-és kifejezésmódját, képzeletvilágát, természettudományos
és filozófiai világképét is. Lehetetlen, hogy a több ezer évvel ezelőtti írók a
mi ismereteink és fogalmaink szerint mondják el mondanivalójukat.
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Milyen írások tartoznak a Bibliához?
A Szentírás egyes könyveit Isten népének közösségei már az
Ószövetség idején, mint Istentől sugalmazottakat használták, és őrizték,
különálló tekercsekre, majd kódexekbe másolva azokat. Így Isten népe
hagyományából tudjuk, hogy mely írások tartoznak a Szentírásba.
Az Istentől sugalmazott és hitelesített iratok kezdettől fogva
megkülönböztették a többi vallásos tárgyú írástól. Ezeket nemzedékről
nemzedékre, Isten népének közössége, Isten segítségével, mint
sugalmazottakat használta és hagyományozta át. Eredetiségüket ez a
folytonos hagyomány biztosítja.
A hagyomány megbízhatóságát bizonyítja például az a kéziratkészlet,
melyet a milánói könyvtárban 1740-ben fedeztek fel. Ez az eredetileg 180200 körül keletkezett írás, melyet megtalálójáról Muratori-töredéknek
nevezünk, felsorolja azokat a könyveket, melyeket mindenki szentnek tart.
Megállapíthatjuk, hogy Isten népe gondosan és kizárólagosan őrizte a
szent könyveket. Élesen elkülönítették tőlük a nem isteni tekintélyű
könyveket.
A Szentírás könyveivel egy időben más vallásos tárgyú könyvek is
készültek. Ezek egy része szép hagyományokat őrzött meg, és
bepillantást ad az akkori emberek világába. Ezeket nevezzük apokrif
könyveknek.
Készültek azonban olyan írások is, amelyek tévedéseket, tévtanokat
terjesztettek. Az ókeresztény írók több ilyen írásműről is beszélnek, elítélték
tévedéseiket. Mivel ezeket a könyveket nem használták, nem tartották hiteles, a
Szentíráshoz tartozó könyveknek, ezért lemásolásukat sem tartották feladatuknak.
A legtöbb ilyen írásnak ezért nyoma veszett, ám a kutatók időnként mégis
megtalálnak egy-egy ilyen írást, illetve belőlük származó részletet. Abból azonban,
hogy ezek régi írások nem következik, hogy hitelesek lennének, hogy megcáfolt
állításaikat komolyan kellene vennünk. Ezeknek a könyveknek semmi közük sincs
a Szentíráshoz, bármennyire is igyekeznek egyes „szakértők” ezekkel a Szentírás
tekintélyét aláásni, vagy cáfolni a keresztény tanítást.
 A Szentírás olvasása közben sokszor érezzük, hogy Isten szól hozzánk. Vannak
azonban a Szentírásban olyan részek is, amelyeken a mai ember megütközik.
Másrészt vannak olyan vallásos könyvek, melyekből tényleg mintha Isten szólna,
de mégse Istentől sugalmazottak. Honnan tudjuk, hogy milyen írások tartoznak a
Bibliához?

A Szentírásba azok a könyvek tartoznak,
amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el.
A Szentírás valamennyi könyve Isten üzenetét tartalmazza, bár ezek a
könyvek tartalmukban, jellegükben és műfajukban igen eltérnek
egymástól. Ennek megfelelően csoportosíthatjuk a Szentírás egyes
könyveit.
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Az ószövetségi Szentírás
Az Ószövetség könyvei a Jézus Krisztus születése előtt adott isteni
üzenetet tartalmazzák. Ezeket az ószövetségi írásokat a Krisztus
születése előtti századokban héber, illetve arány nyelven írták, egyes
részeit az idők során többször is átdolgozták. Az ószövetségi írásokat a
babiloni fogság után görög nyelvre is lefordították, hogy azokat azok a
szórványban élő zsidók is olvashassák, akik már nem értették őseik
nyelvét. Ez a görög nyelvű fordítás a Septuaginta (LXX), amit
Alexandriában készítettek.
A másolások következtében a Szentírási könyvek kettős gyűjteménye
létezett. A görög nyelvű Septuaginta, és a héber kánon, amelynek végső
megállapítására a jeruzsálemi templom pusztulása után, a Jamniában tartott
„zsinaton” (Kr.u. 90-95) került sor. Az ószövetségi Szentírás 45 könyvet négy
csoportba soroljuk. Ezek a „Törvény” (Tóra), a „próféták” (nebiim) és a többi írások
(Ketubim).
Az első keresztény közösség nem a héber, hanem a görög (LXX) fordítást
használta, ezt az egyházatyák is kánoninak fogadták el.

Az ószövetségi Szentírás történeti könyvei
Az ószövetségi Szentírás javarésze az ún. történeti könyvek, a
választott nép történetének leírása. Amikor a szent írók történelmi
eseményekről írtak, akkor valójában nem a történelmi eseményeket
akarták leírni, hanem azt a nép emlékezetében áthagyományozott
történelmi vallomást rögzítették, amely a választott nép és az Úr
kapcsolatáról szól. A szentíróknak az volt a céljuk, hogy az Istenbe vetett
hitet és bizalmat népük történetéből vett példákon mutassák be. Így a
történetek igazi „főhőse” mindig az Isten, aki nyilvánvalóan sokat tett
népéért és az egész emberiségért.
A választott nép történelme nem olyan, mint más népeké. A Biblia célja Isten
gondviselésének bemutatása, amely a történelmi eseményekben megnyilvánult.
Isten azért jó az emberekhez, hogy magához emelje, más szóval üdvözítse őket.
Ezért az ószövetségi történetet igazában üdvösségtörténetnek kell neveznünk.
Az Ószövetség csodás eseményekkel van tele. Mai olvasói joggal teszik fel a
kérdést: Valóban, pontosan így történtek ezek? A hívő ember szemében Isten a
természetnek is ura. Ennek ellenére igen sok csodának tartott, és a Szentírásban
ilyennek leírt esemény a maga idejében aligha lehetett rendkívüli. Nem kell azt
gondolnunk, hogy Isten sokszor változtatná meg rendkívüli módon az események
mindennapi menetét. A Szentírás igen sok részlete épp ezt mutatja, hogy Isten a
természet eseményeit is beállította az üdvösség történetébe és ezzel kimutatta
szeretetét és mindenhatóságát. Így lehetett ez többnyire az ószövetség idején is.
Amikor pedig az események lejegyzésére került sor, néha felnagyították és
kiszínezték azt, hogy ezzel is kiemeljék Isten szerepét.
Amint a történelmi regények olvasóit sem érdekli, hogy szó szerint igaz-e
minden, amit az író leírt, hanem inkább annak mondanivalója, amit az író el akart
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érni, hogy bennünk a hazafias érzést felkeltse, vagy esetleg csak szórakoztasson
minket a múlt bemutatásával. A Szentírás ilyen leírásaiban sem az a lényeges,
hogy mi és hogyan történt, hanem az a tanulság, hogy Isten gyarlóságunk ellenére
is szeret minket, hogy terveit akkor is végre tudja hajtani, ha választottai
vonakodnak parancsait teljesíteni.
A választott nép két történelmi ünnepét a keresztények is átvették. Húsvétkor
(pászka) a választott nép az Egyiptomból való kivonulás és a Vörös tengeren való
átkelés emlékét, mi az Úr Jézus szenvedését, megváltó halálát és dicsőséges
feltámadását ünnepeljük. Pünkösdkor, a húsvét utáni ötvenedik napon, amely
eredetileg termény-betakarítási hálaünnep volt, a választott nép a Sínai-hegyi
szövetségkötést és a Tízparancsolat kihirdetését ünneplik, mi a Szentlélek
kiáradását ünnepeljük.

Az ószövetségi Szentírás prófétai könyvei
Isten célja a Sínai-hegyi szövetségkötéssel a Megváltó eljövetelének
előkészítése volt. A Megváltó majd Isten uralmát és a szeretet országát valósítja
meg a földön, új és örök szövetséget köt az emberiséggel. A próféták a
Megváltóról jövendöltek a választott népnek, hogy felismerjék, amikor megjelenik.
Ábrahámnak Isten megígérte, hogy családjából fog származni a Megváltó, akiben
áldást nyer a föld minden népe. Ábrahám ezt az ígéretet, mint atyai áldást adta tovább
fiának, Izsáknak, az pedig Jákobnak. Jákob halála előtt így áldotta meg fiát, Júdát:

„Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az
adót és a népek nem engedelmeskednek neki.” (Ter 49,10)
Júda családjában később Dávid király kapta az ígéretet, hogy a Megváltó az ő
leszármazottja lesz. Az Úr ezt üzente Nátán prófétával:

„Ezt mondja az Úr: … Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom
utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát. Az házat épít
nevemnek, én meg minden időkre megszilárdítom királyi trónját. Az atyja leszek, ő meg
a fiam lesz…” (2Sám 7,4-17)
Izaiás próféta megjövendölte a megváltónak szenvedését. Ő az Isten embere,
akit értünk feláldoznak, hogy jóvá tegye bűneinket:

„Nézzétek, szolgám diadalmaskodik… Megvetett volt, utolsó az emberek között, a
fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. … Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi
fájdalmaink nehezedtek rá… odaadja életét engesztelő áldozatul… általa teljesül az
Úr akarata. … Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel
gonoszságaikat magára vállalja… a gonosztevők közé sorolták… (Iz 52,13-53,12)
Mikeás próféta a Megváltó születési helyét jövendölte meg:

„De te, (Betlehem), Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled
születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt
időkre nyúlik vissza. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő
Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld
határáig. Ő maga a béke lesz.” (Mik 5,1-5)
A 22 (21). zsoltár pedig leírja, hogyan fog a Megváltó szenvedni:

„Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. Kutyák falkája ólálkodik
körülöttem, s gonosztevőknek serege zár körül. Kezemet és lábamat összekötözték és a
halál porába fektettek. Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak,
elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.” (Zsolt 22,16-19)
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10. Az újszövetségi Szentírás
Az Újszövetség könyveiben a Úr Jézus Krisztus és az apostolok által
adott üzenetet találjuk. Ennek 27 könyvét négy csoportba osztjuk: az
„evangéliumok”, egy „történeti könyv”, az „apostoli levelek” és egy
„prófétai” könyv, a Jelenések könyve.
Legyünk tudatában, hogy milyen nagy jelentősége volt és van az Újszövetségi
Szentírásnak. Nélküle nem élhet Isten népe. Jézus nélkül ugyanis nincs
kereszténység. Öt pedig legérthetőbb módon a Szentírás hozza közénk. Ahogy az
Eucharisztiában mint élő és éltető kenyér, az Írásban mint élő és éltető szó van
közöttünk Jézus.

Az evangéliumok

Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szemeláttára, de azokat nem írtam meg
ebben a könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az
Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. (Jn 20,30-31)
A megtérő hívek számának növekedése, az evangélium terjedése
tette szükségessé, hogy ebbe a munkába az apostolok tanítványai is
bekapcsolódjanak. Már Szent Lukács evangéliuma beszámol arról, hogy
az apostolok tanítását hallgatva sokan készítettek feljegyzéseket Jézus
szavairól és tetteiről, életének legfontosabb eseményeiről.
Ezek az első feljegyzések, azok a történeti kútfők, más szóval források,
amelyek alapján az evangéliumok is készültek, amelyeket szerzőik a Szentlélek
indítására írtak le. Jézus életének vannak olyan részletei, amelyek bizonyára sok
ember kíváncsian olvasna, de az evangélium hirdetői nem Jézus életrajzát
akarták ismertetni, hanem Jézus életének legfontosabb eseményeibe adnak
bepillantást. A hegyi beszéd sem Jézusnak gyorsírással lejegyzett szavai, hanem
csak rövid összefoglalásai Jézusnak több helyen elmondott tanításaiból.

Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával készültek a szinoptikus
(együttlátó) evangéliumok már az első század közepén. János apostol
évtizedekkel később írta meg evangéliumát, mintegy kiegészítve az első
három tanítását, hogy leírja mindazt, amit az apostoli igehirdetésből még
fontosnak tartott.
x0806

Az evangéliumokban Jézus életét és
tanítását úgy írták le, ahogy azt az
apostolok élő szóval hirdették.
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Az Apostolok Cselekedetei

Előző könyvemben kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen
mennybevétele napjáig, amikor megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott
apostoloknak. Szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be ezeknek, hogy él;
negyven napon át megjelent előttük s az Isten országáról beszélt nekik. (ApCsel 1,1-3)
Az Apostolok Cselekedeteinek könyve „történeti könyv”, melyet szintén Szent
Lukács írt, mintegy folytatása evangéliumának. Leírta az Egyház életének
indulását, Jézus mennybemenetelét, a Szentlélek eljövetelét, Péter apostol
pünkösdi beszédét, hogyan alakult meg és élt az első keresztény közösség az
apostol tanúságtételére megtért hívekből. Ezt a könyvet nevezhetjük a Szentlélek
evangéliumának, amely bemutatja mindazt, amit a Szentlélek kegyelme művelt
azokban, akik hittek Jézus Krisztusban és megkeresztelkedtek. Ugyancsak a
Szentlélek kegyelmének hatását láthatjuk, amikor leírja Szent Péter, és az Úr
tanítványait üldöző Saulból megtért Szent Pál életének egyes eseményeit.

Az apostolok levelei

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)
Az újszövetségi Szentírás jelentős részét alkotja Pál apostolnak 14 levele,
illetve további 7 apostoli levél, Péter (2), János (3), Jakab és Júdás apostolok
írásai. Közel állnak Jézus korához, s így pontosan elénk tárják a legelső
keresztények életét.
Ezekből az apostolok által írt (lediktált) vagy íratott levelekből az apostoli
igehirdetés sok olyan részletét ismerhetjük meg, amelyek az Úr Jézus tanítását
magyarázzák, és alkalmazzák a keresztények mindennapi éltére. Bepillantást
nyerhetünk azokba a kérdésekbe és problémákba, amelyek az első közösségeket
életében felmerültek. Találunk bennük gyönyörű hitvallásokat, liturgikus
szövegeket, részletes teológiai okfejtéseket, és konkrét válaszokat a felmerülő
elméleti és gyakorlati kérdésekre. Szent Pál apostol életének egyes részleteit is
ezekből a levelekből ismerhetjük meg.

A Jelenések könyve

Akkor új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger is
megszűnt. Ezután láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem leszáll a mennyből,
Istentől. Díszes volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. A trón felől
harsány hangot hallottam: „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Ő velük fog
lakni, azok pedig az ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük. (Jel 21,1-5)
Az Újszövetségi Szentírást szent János prófétai műve a „Jelenések könyve”
zárja le, mely az első századforduló körüli években készült. Ennek az
apokaliptikus írásnak a magyarázata mindig sok vitát váltott ki, nemcsak a
teológusokból, hanem az írást hittel olvasó „lelki” írókból is. Alkalmat adott az
egymással vitatkozó felekezeteknek is, akik előszeretettel értelmezik az egyes
részleteket saját elképzeléseik igazolására.
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A második keresztény nemzedék irodalma
Az apostolok környezetében sok tehetséges, Jézus ügyéért lelkesedő
embert találunk. Az apostolok segítőtársai voltak, és mint püspökök,
utódaik lettek az egyes városok közösségeiben. Timóteus Efezusban,
Titusz pedig Kréta szigetén lett püspök. A Szentírásból ismerős Kelemen
neve is, aki Rómában követte Péter apostolt.
Az apostoli atyák
Az apostolok későbbi tanítványai között voltak tehetséges írók is, akik
szintén sok mindent leírtak, hogy kortársaikat és a későbbi keresztényeket
tanítsák. Munkásságuk tartalomban, formában és céljában sokszor
hasonlítottak az apostolok leveleihez. Műveik mégsem részei a
Szentírásnak, mert a kinyilatkoztatás az apostolok halálával befejeződött.
Az ő írásaik már az apostoloktól áthagyományozott tanítás továbbadói.
Műveiknek igen nagy a jelentősége, ugyanis azt az értékes hagyományt
rögzítik írásban, amely Jézustól és az apostoloktól származik. Írásaik
egyúttal bizonyítékok az első század fordulóján élő keresztények hitéről,
istentiszteletéről, egyházi szervezetéről stb.
A legjelentősebbek írók Római Szent Kelemen, Antióchiai Szent Ignác
és Szent Polikárp, akik János apostol tanítványai voltak. Az apostoli atyák
igen sok írása fennmaradt, mert könyveiket is sokan használták, és
szükség esetén tovább másolták.
Pogány írások a keresztényekről
Igen értékesek számunkra a Jézusról és vallási közösségéről szóló
nem keresztény írások is. Íróik ugyanis nem voltak Jézus ügyének
elkötelezettjei, mint az apostolok. Megállapításaik a mai olvasó szemében
éppen ezért bizonyító erejűek. Jézus személyéről és működéséről, sajnos,
eléggé kevés feljegyzés maradt ránk, pedig kortársai között több jelentős
történetíró is volt. Ennek az is a magyarázata, hogy a császárság levéltára
a népvándorlás pusztításaiban csaknem teljesen megsemmisült.
Ugyancsak elvesztek Pilátus aktái, amelyek Jézus perével foglalkoztak.
Pedig ezeknek létezését emlegetik a II. és III. század írói.
A legrégibb pogány író, aki Jézusról és a keresztényekről említést
tesz, az irodalomban is szereplő ifjabb Plinius. Mint helytartó 112-ben így
ír Trajanus császárhoz:
„Mindenütt elterjedt ez a babona… Isteneink templomai üresen állnak. Egypár
hívőt (keresztényt) elfogattam, és kínpadra vonattam, de nem találtam egyebet,
mint babonát. Meghatározott napokon napkelte előtt összejönnek, és Krisztusnak,
mint Istennek dicsőítő éneket zengenek. Úgy tartottam, hogy azokat, akik Krisztust
megátkozzák, szabadon kell bocsátanom, de ilyenre nem lehetett rábírni a
keresztényeket.” (Levelei, X. 97) - A továbbiakban utasítást kér, hogyan lépjen fel
a keresztényekkel szemben.
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Tacitus, az ismert római történetíró, 116-ban írta „évkönyvét”.
Beszámol a nagy római tűzvészről, és ezzel kapcsolatban Krisztusról és
követőiről is. A császár ugyanis őket vádolta a gyújtogatással:
„Néró elfogatta, és a legválogatottabb büntetéssel sújtotta a bűnösöket, akiket
közönségesen keresztényeknek neveznek. Nevük Krisztusról ered, akit Tibériusz
császár idejében Poncius Pilátus helytartó kivégeztetett. Az egyszer már elfojtott
veszélyes babonaság ismét feltört, és nemcsak Júdeában, hanem Rómában is
követőkre talált.” (Annales XV)

Tacitus munkásságát, így a keresztényekről írt részeket is pontos hely,
idő és személyi adatok jellemzik. Biztos tehát, hogy régebbi hivatalos
adatokból merítette közléseit.
Suetonius 110-120 között írt, és a császárok életéről szóló könyvében
említi a keresztényeket. Így Claudius császárról (Kr. u. 41-54) említi, hogy
ő űzte ki a zsidókat Rómából (vö. ApCsel 18,2), akik „bizonyos Krisztus
izgatására folyton lázongtak”. (Az író tévedésből a zsidókat azonosítja a
keresztényekkel. Az viszont feltűnő, hogy Jézus mennybemenetele után
két évtizeddel már Rómában is jelentős a számuk.)
Idézzünk végül egy zsidó történetírót is, Josephus Flaviust.
„Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek
neveznünk. Ugyanis csodákat művelt, és tanította az embereket, akik szívesen
hallgatják az igazságot. Sok zsidót és görögöt megnyert: Ő volt a Krisztus. És
ámbár főembereink feljelentésére Pilátus keresztre feszítette, most is hívek
maradtak hozzá azok, akik eddig szerették. Mert harmadnapra feltámadt, és
megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött próféták ezt és sok más csodálatos
dolgot előre megjövendöltek felőle. S ma is megvan a keresztények felekezete,
amely róla vette a nevét.” (A Zsidók Története. XVIII. - Gondolat kiadó 1966.)
Az idézett részlet „túl szép”, szinte keresztény hitvallás. Ezért sokan későbbi
betoldásokat is sejtenek benne. Mindenesetre így található már a legrégibb, egy
IV. századi kéziratban, Ha történt is a szövegben „szépítés”, Krisztus történeti
szereplése, és a keresztények tanúságtétele határozottan kiolvasható belőle.

Ez a néhány írás Jézusról és művéről tanúskodik. Azonban minden
betűnél jobban bizonyít mellette a keresztényeknek ma is élő közössége.
Az első századforduló idején élő keresztények hitét és életét az
apostoli atyák írásaiból ismerjük.
A keresztényekről és Jézusról
az első századok pogány írói is említést tettek műveikben.
 Mi a jelentősége a pogány szerzők azon írásainak, amelyek az első
keresztényekről is említést tesznek?
 Miért nincs szükség Jézus és az apostolok kora óta újabb kinyilatkoztatásra?
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A kinyilatkoztatás fényében
Isten üzenetében találunk olyan igazságokat, melyeket saját
eszünkkel is felismerhetünk vagy más emberektől is megtanulhatunk; és
találunk olyan igazságokat is, melyeket egyedül az ő szavából
ismerhetünk meg.
 Sok olyan dolog van a világban, amelyet felismerhettünk volna emberi ésszel is,
mégis a kinyilatkoztatás alapján ismertük fel. Az emberről, személyi méltóságunkról
alkotott fogalmunkat a kinyilatkoztatás tárta fel nekünk, de megismerve a világot
beláthatjuk, hogy egyedül az embernek van értelme és szabad akarata, egyedül az
ember tud maga elé célokat kitűzni. – Azt, hogy nem az igazságosság a legfőbb
törvény, hanem a szeretet, szintén a kinyilatkoztatásból tudjuk, de emberi ésszel is
beláthatjuk, hogy az emberek békés életének biztosításához nem elég az
igazságosság, az emberi jogok biztosítása, szeretet nélkül nem élhetnénk emberi
közösségekben. – Az alapvető erkölcsi törvényeket Isten a tízparancsolatban
nyilatkoztatta ki, de a tízparancsolat követelményeit emberi megfontolásokkal is alá
tudjuk támasztani. Mivel azonban ezek a parancsok igen szigorú követelményeket
tartalmaznak, ezért jó, hogy az emberi megfogalmazást Isten tekintélyével is
megerősíti.
 Isten üzenetéből tudjuk, hogy Isten teremtett világa térben és időben véges. Ám
emberi ésszel is beláthatjuk, hogy, mindaz ami részekből áll, az bármekkora is
lehet, összességében is véges marad, akkor is, ha nem hívő emberek végtelennek
tartják. A végtelen mennyiség ugyanis önmagának ellentmondó fogalom. A
számsor lehetőségileg végtelen, azaz nincs olyan nagy szám, amelyhez már nem
adhatnánk hozzá még egyet, de ebben a lehetőségileg végtelen számsorban még
sincs végtelen nagy szám. Bármilyen régen is történt valami, ha valóban
megtörtént, akkor azóta véges számú másodperc telt el, és bármikor is fog
bekövetkezni valami, az véges idő múlva fog bekövetkezni.

x1443
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11. A Szentírás, melyet kezünkben tartunk

x1200

Te azonban tarts ki abban, amit tanultál és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől
tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus
Jézusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged. Minden Istentől sugalmazott
Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten
embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen. (2Tim 3,14-17)
Keresztény hitünk alapvető tanítását a Szentírásban, elsősorban az
Újszövetségben találjuk meg. Benne találhatjuk meg azokat a
bizonyítékokat, amelyek tanúságot tesznek az Úr Jézusról, tanításáról,
életéről és feltámadásáról. Érthető, ha a nem hívő kutatók mindent
megpróbálnak annak érdekében, hogy kétséget ébresszenek a Szentírás
hitelességében és megbízhatóságában. Számunkra azonban hitünk
tanítását Egyházunk kétezer éves élete, vértanúinak serege, bizonyítja.
Mégis felelnünk kell a Szentírás hitelességét vitató kérdésekre.
Hogyan jutott el hozzánk?
A szent iratokat Isten népe megkülönböztetett módon őrizte.
Rendszeresen olvasták, és ha a könyvek használat közben kezdtek
tönkremenni, gondosan lemásolták. De nemcsak az elhasználódás miatt
készítettek másolatokat, hanem azért is, hogy minél többen olvashassák,
megismerhessék. Bármennyire gondosan dolgoztak is a másolók, mégis
hibák kerültek a szövegbe. Így különféle szövegváltozatok keletkeztek.
Idővel nemcsak másolták a Szentírást, hanem különféle nyelvekre is
lefordították. A legrégibb részek eredeti nyelve ugyanis héber volt, a
későbbi részeké pedig arám, majd pedig görög volt. Ezek alapján készült
azután arám, görög, szír, kopt, latin és még sok más nyelvű fordítás.
Magyar nyelvre először a latin szövegből fordították le a Szentírás
egyes részeit, majd pedig a XV. és XVI. században az egész Szentírást.
Azóta a magyar nyelv is sokat fejlődött, ezért készültek és készülnek újabb
fordítások. Ezeket már az eredeti héber, arám és görög szövegekből
fordítják a mai magyar nyelvre.
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Megbízható-e a kezünkben lévő Szentírás?
A Szentírás egyes könyveit kb. háromezer évvel ezelőtt írták; a
legújabbak is közel kétezer évesek. Kérdés, hogy a sok másolás és fordítás
következtében hiteles-e még az a szöveg, amely ma a kezünkben van.
Az a tény, hogy eltérő szövegváltozatok vannak, felvetette a hitelesség
kérdését. Ezért a szentírástudósok keresni kezdték a régi kéziratokat, hogy
összehasonlíthassák a mai szöveggel. A könyvtárakból előkerültek addig
ismeretlen különböző korú régi kéziratok. Ezek nem az eredeti példányok.
A múlt század közepén egy tudós német kutató, Tischendorf, a Sínai-hegyi
Szent Katalin- kolostorban végezte kutatásait. Egyik nap a kolostor konyhájában
arra lett figyelmes, hogy a Szentírás régi példányával tüzelnek. A padlásról hozták
le, mint értéktelen papírt. Sajnos az Ószövetségi Szentírásból akkor már csak 43
lap volt meg, amit még meg tudott menteni. Pedig amint később kiderült, a
másolat a IV. század elején készült. Ez a Kódex a Sínai-kódex, amelyet
megtalálója magával vitt restaurálásra, azóta sem került vissza a Szent Katalin
kolostorba.
A régészeti ásatások folyamán és a könyvtárakból eddig igen sok kézirat,
illetve kézirat-töredék került elő. Egy tudós, Kurt Aland, 1963-ban megjelent
könyvében 76 többé-kevésbé töredékes papiruszt (a II-III. századból), 250
nagybetűs kódexet (a IV-XI. századból), 2646 kisbetűs kódexet (IX-XV.
századból), továbbá 1997 felolvasó könyvet (a XV. század előtti időből) ismertet,
mint az újszövetségi Szentírás szövegtanúit.

A szövegemlékeknek ez a nagy száma is mutatja, hogy milyen sok
másolatot készítettek a Szentírásról, ha ennyi kézirattöredék került elő a
mostoha körülmények ellenére.

A sinai Szent Katalin kolostor

A Qumrani barlang

A Tischendorf által felfedezett Sinai kódexen kívül nagyon értékes a IV.
században készült Vatikáni és az V. században készült Alexandriai kódex. Még
ezeknél is értékesebbek azonban a Holt-tengeri tekercsek, amelyeket 1947-ben
találtak meg. A palesztinai Holt-tenger vidéke elhagyatott, sziklás terület. 1947
nyarán beduin pásztorok nyájuk legeltetése közben Kirbet-Qumránban felfedeztek
egy barlangot. Eldugott kincset kerestek benne, de arany és ezüst helyett csupán
néhány cserépkorsót találtak, melyekben régi kézzel írott tekercsek voltak.
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Akkor még nem is sejtették, hogy aranynál is értékesebb kincset fedeztek fel.
Igaz, a régiségkereskedők alig akarták megvenni a tekercseket. Amikor azonban
szakemberek kezébe kerültek, akkor derült ki, hogy valóban igen régi, kb. kétezer
éves, értékes kéziratok. A felfedezés lázba hozta a tudományos világot, és
hamarosan több tudományos kutatóexpedíciót szerveztek. A módszeres feltárás
még több írásos emléket hozott napvilágra. Egy ún. esszénus közösség (zsidó
vallási szekta) könyvtárát fedezték fel. A vallásos írások közt igen nagy
meglepetésre a Szentírás egyes részeit is megtalálták.

A több ezer, különböző korból és helyről származó kézirat
felbecsülhetetlen érték, mert egyértelműen bizonyítja, hogy milyen nagy
gonddal másolták a szent könyveket. A kéziratok egymással és a régi
fordításokkal összehasonlítva megállapítható, hogy néhány másolási
hibán, és egy-két jelentéktelen „javításon” kívül a szövegben nincs
utólagos betoldás vagy változtatás. Ez is arra utal, hogy a kezünkben levő
Szentírás szövege lényegében megegyezik az eredeti szöveggel.
A Szentírás hitelességét bizonyító több ezer szövegtanú értéke még jobban
kidomborodik, ha figyelembe vesszük, hogy más ókori írók kéziratainak legrégibb
másolatai (pl. Homérosz Iliásza; Platón művei) csak a IX-X. századból valók, s
ezekből is alig egy-egy példány található. Ez is mutatja, a régmúlt idők
legelterjedtebb könyve a Szentírás volt. Egyszerűen „A Könyvek-nek” nevezték.
 Milyen anyagra és mivel írtak az ókorban?
 Mi a magyarázata, hogy az állandó használat és a természetes pusztulás
ellenére mégis maradtak fenn kéziratok? Hogyan kezelik a felfedezett kéziratokat,
hogy el tudják olvasni, és megóvják a további pusztulástól?
 Milyen okai voltak a másolási hibáknak?

A Szentírás hitelessége
A több ezer szövegtanún kívül nagy jelentősége van az elmúlt
századokban végzett ásatásoknak. Az ásatások eredményei sorra
megcáfolták a nem hívő kutatók próbálkozásait, akik minden áron kétséget
akarnak ébreszteni a Szentírás hitelességében. Tudjuk, hogy Jeruzsálemet a
rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták, az elegyengetett törmelékek fölé új várost
építettek. Az ásatások igazolták, hogy az evangéliumok írói jól ismerték a
helyszint, amiről írtak. Galileában is több olyan várost feltártak, amelyekben
Jézus járt, de később eltűntek a föd színéről. (Kafarnaum, Betszaida…)
Az ásatások eredményei alapján egy német újságíró a 2. világháború után
(1955-ben) egy külön könyvet írt, „A Bibliának mégis igaza van!” – címmel. Azóta
már eltelt néhány évtized, és a folyamatos ásatások egyre újabb és újabb bibliai
helyeket tártak fel, igazolva a Szentírás történelmi hitelességét.
Az egyik legmegdöbbentőbb kutatási eredményre a Qumránban megtalált, az
időszámításunk kezdete előtti időből való Izaiás tekercs vezetett. Izaiás könyve annyira
részletesen írja le a Megváltó szenvedését, hogy a nem hívő tudósok azt állították,
hogy azt csak utólag írták az evangéliumok alapján. A felfedezés így igazolta, hogy
Izaiás könyve valóban prófétai írás, amelynek jövendölései Jézusban beteljesedtek.
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A Szentírás magyarázata
Használjátok föl Urunk türelmét üdvösségetekre! Így írt nektek a neki juttatott
bölcsességgel szeretett testvérünk, Pál is minden levelében, amikor erről beszél. Akad
azonban némi nehezen érthető is bennük, amit a tanulatlanok és a hitben ingadozók
vesztükre ferdítenek el, akárcsak a többi Írást. Ti már előre tudtok ezekről, szeretteim.
Legyetek tehát résen, hogy az istentelenek tévedése el ne sodorjon, és biztonságotokat el
ne veszítsétek. Inkább gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus
kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján!
(2Pét 315-18)
A Szentírásban Isten üzenete emberi szóban testesül meg, annak formáját
veszi magára, minden sajátosságával együtt. Mindnyájunk számára magától
értetődő, hogy a Szentírás helyes magyarázatára alapos Szentírás-tudományi
ismeretekre van szükségünk. Ennek ellenére még a Szentírást kutató tudósok is
sok kérdésben vitatkoznak egymással. Tudnunk kell azonban, hogy a Szentírás a
világirodalom egyik leghíresebb és legolvasottabb műve, amelynek helyes
értelmezéséhez nem elégséges az emberi okoskodás.
Szent Ágoston megfogalmazásában: A Szentírás Isten levele, üzenete az
embereknek. Ennek értelmében az Isten üzenetének egyetlen hiteles magyarázója
annak sugalmazója, a Szentlélek Isten. Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást
Anyaszentegyházára bízta. Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja
tovább, hogy hűségesen őrzi az apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott
Szentírást. Az Egyház pedig a Szentlélek vezetésével tévedés nélkül tanítja
nekünk a kinyilatkoztatás igazságait és az erkölcsi élet törvényeit.

Mivel a Szentírás isteni és emberi mű
egyszerre, figyelembe kell venni, hogy az emberi
szerző mit akart mondani, ezért fontos, hogy
figyelembe vegyük az irodalmi műfajokat. Mivel a
Szentírást a Szentlélek sugalmazta, a Szentírást
ugyanabban a Lélekben kell magyarázni,
amelyben leírták. A magyarázatnál ezért
figyelembe kell venni a Szentírás egészét, az
Egyház élő hagyományát és a „hithasonlóságot”
(analógia fidei), ami azt jelenti, hogy ugyanazt a
hitigazságot
nem
lehet
kétféleképpen,
egymásnak ellentmondóan magyarázni.
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A Biblia olvasása és magyarázata során figyelembe kell vennünk,
hogy a Szentírás nem a hittételek bizonyítéka, nem is érdekes vagy
tanulságos történetek gyűjteménye, nem a parancsok megtartásának
példatára, de nem is egy irodalmi műérték vagy műemlék, hanem hitünk
tanításának alapja és forrása.
A Szentírást és a Szenthagyományt
tévedés nélkül a katolikus Egyház magyarázza.
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 Az Interneten hol találhatunk hiteles bibliamagyarázatokat?
 Milyen különbségek vannak az ókori és a mai ember világképe között?
 Melyik mai irodalmi műfajhoz hasonlíthatjuk az egyes szentírási könyvek
műfaját?
 Hogyan indította Isten írásra választottait? (Pl. Neh 8,1-18. – 2Mak 2,13-32)
 Tartalmazhatnak-e más népek irodalmi hagyatékai is kinyilatkoztatott
igazságokat? (Korán, Védák…)
 Lehetséges-e, hogy Isten más népeknek olyan kinyilatkoztatást adjon, ami
ellentmond a Szentírásban található kinyilatkoztatásnak?
 Miről ismerhetjük fel, hogy valaki „nem-katolikus” bibliamagyarázó? – Jellemző
kérdések, amelyekről katolikus hitünktől eltérő módon vélekednek: Mi a
véleményük Szűz Máriáról, Mária és a szentek tiszteletéről? Mi a véleményük a
papságról és az Oltáriszentségről, a szentmiséről és a szentgyónásról? Mi a
véleményük az Egyház tanító hivataláról és a pápáról? Ki jogosult a Szentírás
hiteles magyarázatára?

Hogyan idézzük a Szentírást?
A Szentírás fejezetekre és versekre van osztva, hogy az idézet helyét
pontosan meg lehessen jelölni. A jelölés módja: pl. Lk 12,7-9. A betű a
könyv nevét rövidíti, az első szám a fejezetet, a vessző után következő
szám (számok) pedig a verseket (mondatokat) jelölik.
 Papirusztekercs – Az ókorban papirusz sásból készítettek írásra alkalmas
hártyákat. Ezeket ragasztották egymás mellé, és tekercs alakba sodorták. A teleírt
tekercseket cserépkorsókban tárolták.
 Kódex – A papirusz és más írásra alkalmas hártyákat idővel nem tekercselték,
hanem könyvformára fűzték össze. A könyvnyomtatás előtti időből származó,
kézzel írt könyveket nevezzük kódexeknek.

Milliók olvassák
A könyvnyomtatás feltalálásakor a Biblia volt az első nyomtatásban
megjelent könyv. Amikor pedig valamely nép kereszténnyé lett,
hamarosan lefordították nyelvére a Szentírást.
A lefordított Szentírás a legtöbb nép életében kulturális szempontból is
korszakalkotó esemény volt. Nyelvük a fordítás által lett „irodalmi” nyelvvé. A
Biblia volt az írni-olvasni tanulók olvasókönyve. A Biblia hatása a művészetek
szinte valamennyi területén meglátszik. Sok művészi alkotást meg sem érthetünk
a Biblia világának ismerete nélkül.

A Biblia ma is a világ legolvasottabb könyve. A teljes Szentírást több
száz nyelvre lefordították már. Fontosabb részletei pedig ezernél is több
nyelven jelentek meg, szinte minden olyan nyelven és nyelvjárásban,
amelyet használnak.
1952-ben pl. a Szentírásból az egész világon 21 millió példányt adtak el.
Azóta a Szentírás kiadói pedig egyre több példány kiadását tervezik. Ma pedig
már az Interneten is olvasható a Szentírás, így egyre több ember számára válik
lehetővé, hogy annak bármely könyvét elolvassa.
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A Szentírás olvasásának lehetősége mindnyájunk számára Isten
ajándéka. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy helyes
magyarázatához sok előzetes ismeretre van szükségünk, amit sokan nem
vesznek figyelembe, és a maguk elképzelései szerint értelmezik az
olvasott részeket. Ha meg akarjuk előzni, hogy mi is hasonló hibába
essünk, el kell sajátítanunk a legalapvetőbb biblikus ismereteket, és
ismernünk kell azokat a könyveket és írásokat, amelyek hitelesen
magyarázzák a Szentírást, Egyházunk hagyományának megfelelően.
Hogyan olvassuk a Szentírást?
Számunkra a Szentírás több mint régi érdekesség, vagy történelmi
forrás. A Szentírás Isten üzenete az emberekhez.
Amikor az újszövetségi Szentírást olvassuk, lélekben leülünk Jézus
lábai elé, és odafigyelünk szavára, mit mond nekünk, mit kíván tőlünk…
Jószándékaink megvalósításához pedig tanácsát és segítségét kérjük.
Amikor a Szentírást olvassuk, mindig azt keressük: Mit üzen nekem Isten?
Kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy üzenetét megértsük. Érdemes az elolvasásra
kiválasztott résszel kapcsolatos tudnivalókat átismételni, majd elolvasva a
választott részt, néhány percig csendben gondolkodjunk, és fontoljuk meg, milyen
gondolataink támadtak. Ha valamit felismertünk, köszönjük meg, illetve
határozzuk el, hogy megtesszük, amit az Úr kíván tőlünk.

Ha egyedül olvassuk a Szentírást, az Újszövetség könyveivel kezdjük.
Esetleg a következő sorrendben: Lukács evangéliuma, Apostolok
Cselekedetei, Máté, Márk és János evangéliuma, Pál apostol levelei, a
többi apostoli levél végül pedig a Jelenések könyve.
Az Ószövetség történeti könyveit célszerű időrendi sorrendben
olvasni, párhuzamban a próféták könyveivel. A zsoltárokat és a
bölcsességi könyvek egyes részeit többször is olvassuk el.
x1979
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Isten legfontosabb üzenete
Isten minden embert üdvözíteni akar

Végeztess könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért,
királyokért és minden följebbvalóért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés
és nyugodt életet élhessünk. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt
akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. (1Tim 2,1-4)
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)
Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám
házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek,
hogy helyet készítsek nektek. 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)
Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus
Krisztust. (Jn 17,3)
Isten szeret minket, megszabadít bűneiktől, és életében részesít.
Tőlünk azt kívánja, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és kövessük.

Aki szereti életét, elveszíti azt; aki viszont gyűlöli életét e világon, megmenti azt az
örök életre. Aki szolgálni akar nekem, kövessen: ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám
is. (Jn 21,25-26) – 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… Jézus tovább folytatta: „aki szeret engem, megtartja tanításomat.
Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. (Jn 14,21-23)
Isten üzenete a világ eredetéről

Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. (Ter 1,1)
Isten az egész világ teremtő ura, és a mi mennyei Atyánk. A világ az Ő
akaratából van, tehát az Övé. Isten szeretetből teremtette a világot, hogy
feltárja és közölje velünk dicsőségét, jóságát és szépségét. Ő mindent
szépnek és jónak alkotott. A rossz nem Istentől van.
Kétezer évvel ezelőtt is volt fejlődés a természet, az élők és az ember világában,
de ez a fejlődés olyan lassú volt, hogy az emberek észre sem vehették, nem is
tudhattak róla. Ezért amikor megvallották, hogy Isten a világ teremtő Ura, úgy vélték,
hogy Isten mindent olyanra alkotott, amilyennek ők a világot akkori ismereteikkel
elképzelték. A Teremtés könyvének hagyománya ennek megfelelően hat képben
mutatja be a világot, annak minden részéről megállapítva, hogy mindezt Isten alkotta,
jónak alkotta, mindenben az Ő terve valósult meg. Amikor mi mai emberek a teremtett
világ fejlődését megtapasztaljuk, megcsodálhatjuk benne a teremtés művének mind a
mai napig tartó kibontakozását. A teremtő Isten nem hagyta magára ezt a fejlődő
világot, hanem a világ létben tartásával folytatja teremtő művét. Mózes korában még
meg sem érthették volna azt, ahogy mi, a mai ismereteinkkel a teremtő Istenbe vetett
hitünket megfogalmazzuk:

Mai fogalmainkkal megfogalmazva, Isten úgy teremtette a világot,
hogy azt előre megtervezte, létrehozta, beprogramozta, majd
a fejlődés útján elindította, törvényeivel létben tartja, és „működteti”.
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 Isten üzenete, a Teremtés könyve nem a világ keletkezésének természettudományos leírása. Isten nem akart természettudományos igazságokat tanítani,
hanem a szentíró a korabeli természettudományos ismeretek „ruhájába” öltöztetve
mondta el Isten üzenetét az embereknek.

Isten üzenete az emberről

Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.. Isten
megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és
nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek,
szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. (Ter 1,26-30)
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet
leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.… Azután így szólt az Úristen: „Nem jó az
embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.” 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. De a maga számára az ember nem talált
segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az
emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki.
Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az
emberhez vezette. Az ember így szólt: „Ez már csont a csontomból és hús a húsomból.
Asszony a neve, mivel a férfiből lett.” Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és
feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.” (Ter 2,7-24)
A világ teremtésének koronája az ember, aki az Isten képére és
hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és halhatatlan lelke van. Isten
az embert jónak teremtette, gyermekévé fogadta, és meghívta az örök életre. Ez
emberi méltóságunk alapja, hogy nemcsak értelmünk és szabad akaratunk van,
hanem az örök életre is meghívott minket.
Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, a
házasságot a teremtő Isten rendelte. A nemi
identitás nem szabad választás kérdése, hanem
Isten akaratának elfogadása. Isten terve szerint a
család alapja a monogám házasság, hogy a
házasságban az egy férfi és az egy nő egy testté
legyen teljes emberi mivoltában, önzetlen
szeretetükkel egymásnak testi-lelki, szellemi
partnerei legyenek, akik egymást tudják segíteni
egész életükben, és együtt adjanak életet, és
x1312
neveljék fel gyermekeiket, és így a teremtő Isten
munkatársaivá legyenek.
Isten megáldotta őket. Isten a világot az emberekre bízta. Rájuk bízta, hogy
kutassanak, alkossanak és vegyék hatalmukba a földet, az egész anyagvilágot.
Isten akarata, hogy az ember bár tagja az élővilágnak, személyiségével,
értelmével és akaratával mégis minden élőlény fölött álljon. Ezért adhat az ember
nevet minden dolognak, növénynek és állatnak. Egy-egy állat lehet az ember
segítője, erős érzelem fűzheti hozzá, de mégsem lehet emberi kapcsolatot pótló,
egyenrangú társa.
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A bűn megjelenése a földön
A Szentírás beszámol arról is, hogy az ember Isten tervét semmibe
vette, ellentmondott neki, és saját erejéből akarta elérni boldogulását. Ez
az engedetlenség a bűnbeesés lényege.
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 azonban megkönyörült az embereken, Megváltót ígért és küldött, hogy
az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse. Mindennapi életünk tapasztalata a
bűn, az Isten akaratának elutasítása, a vele való szembe helyezkedés, visszaélés
a tőle kapott szabadsággal. Aki megtapasztalja egy másik ember önzetlen
szeretetét, és visszaél vele, az megsejt valamit abból, hogy mi a bűn, mit jelent az
Istentől való elszakadás. A bűn következménye a meghasonlottság, amit
önmagunkban és embertársainkkal való kapcsolatunkban is megtapasztalunk.

Isten üzenete a szentmise 4. kánonjában
A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész
világot, hogy csak neked, a Teremtőnek szolgálva uralkodjék minden
teremtményen.
Amikor
pedig
engedetlenségével
barátságodat
elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan
segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra
szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által,
hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, Szentséges Atyánk,
hogy amikor elérkezett az idők teljessége, Üdvözítőt küldtél nekünk:
egyszülött Fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz
Máriától, és közöttünk élt: mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt
kivéve. Örömhírt hozott: üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a
foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő
akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte
a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak
éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled,
Atyánk, a híveknek első ajándékul a Szentlelket, hogy befejezze Krisztus
művét a világban, és mindent megszenteljen.
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy,
aki test és lélek, akinek értelme és szabad akarata van,
akit Isten különleges szeretetébe fogadott.
 A Szentírás nem arról tanít, hogyan jelent meg az ember a Földön, hanem arról,
hogy ki és mi az ember. Lehet-e ellentmondás a kinyilatkoztatott igazságok és az
értelemmel felismert igazságok között?
 Lehet-e büntetésnek tekinteni a munkát, a természeti csapásokat és a különféle
szenvedéseket?
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12. Az ember válasza Isten üzenetére:
Hiszek Jézus Krisztusban!
1476

A hit engedelmessége
Az önmagát kinyilatkoztató, minket megszólító és meghívó Isten
szavára a hit engedelmességével kell válaszolnunk. Ez azt jelenti, hogy
önként elfogadjuk kinyilatkoztatását, és szabadon alávetjük magunkat
Neki, mert igazságát Isten szavatolja, aki maga az Igazság.
Akik hittel engedelmeskedtek Istennek

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)
Ábrahám és a pátriárkák példája

Hittel engedelmeskedett Ábrahám a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet
örökségül kellett kapnia. Kivándorolt, anélkül hogy tudta volna, hová megy… Hittel
áldozta föl Izsákot Ábrahám, amikor próbára tette Isten. Föláldozta egyszülött fiát,
bár ígéretet kapott és hallotta: „Izsák által lesznek utódaid.” Meg volt győződve, hogy
Isten a halottat is föl tudja támasztani. Ezért is kapta vissza őt. (Zsid 11,8-19)
Mária példája
A hívő engedelmesség legtökéletesebb megvalósítója Szűz Mária, aki
hittel fogadta a Gábriel angyal által közvetített hírt és ígéretet, azzal a
hittel, hogy „Istennél semmi sem lehetetlen.” (Lk 1,37). Hittel mondta ki
beleegyezést: „Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid
szerint.” (Lk 1,38). Ezért köszöntötte őt Erzsébet ezekkel a szavakkal:
„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
neked.” (Lk 1,45)
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Keresztelő János tanúságtétele

Másnap 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… 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.”
Másnap megint ott állt János két tanítványával. Mikor látta, hogy Jézus közeledik így
szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Mihelyt a két tanítvány a szavakat hallotta,
követte Jézust. Jézus megfordult, és látta, hogy követik. Megkérdezte őket „Mit
akartok?” Azok így feleltek: „Rabbi – vagyis Mester – hol lakol?” „Jöjjetek, nézzétek
meg.”, válaszolta. Erre azok elmentek, és megnézték, hol lakik. Aznap nála maradtak.
Ez a tizedik óra körül történt. A kettő közül egyik, aki János szavára követte őt,
András volt, Simon Péter testvére. Mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta
neki: „Megtaláltuk a Messiást”, vagyis a Fölkentet, és elvitte Jézushoz. (Jn 1,29-41)
Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam. (Jn
14,6)
Miért vagyok keresztény?
Miután megfontoltuk, hogy Istenben hinni ésszerű emberi magatartás,
mert léte művei alapján felismerhető, felmerül a kérdése, hogy a
különböző vallású emberek között miért legyek keresztény. Beláthatjuk,
hogy a kereszténység nem egy a sok Istent kereső vallás között, hanem
több mint vallás: Jézus követése, aki szeretetből jött közénk, hogy
meghívjon és elvezessen mennyei hazánkba, örök otthonunkba. Az Ő útja
az egyetlen út, amely elvezet az örök életre.
Jézus megbízta apostolait, hogy örömhírét hirdetve tanítsanak, és
azokat, akik hisznek benne, kereszteljék meg. Aki megkeresztelkedik, az
megkapja az istengyermeki, kegyelmi életet. Nemcsak azért vagyok
keresztény, mert szüleim megkereszteltettek és így neveltek, hanem azért
is hiszek Jézus Krisztusban, és azért követem, mert Egyháza által
megismerkedtem és találkoztam vele, aki feltámadásával igazolta
istenségét, egész életével és kereszthalálával pedig meggyőzött, hogy
szeret minket. Ezért én is szeretni akarom.

Azért vagyok keresztény,
mert az Egyház tanúságtétele által
találkoztam Jézussal,
és Ő megajándékozott
a hit kegyelmével.
x0806

83

Mit jelent, hogy keresztény vagyok?
Keresztény vagyok,
hiszek Istenben, a világ teremtő Urában,
aki bűneim ellenére szeret,
megbocsát nekem, és
meghívott az örök életre.
Hiszek az örök életben,
hogy Mennyei Atyánk földi éltünk után
hazavár az örök életre.
Követem az Úr Jézust,
akit azért küldött Mennyei Atyánk,
hogy megismerjük szeretetét, és
elvezessen az örök életre.
x1598

Miért hiszek és remélek Istenben?
Hiszek Istenben, mert Ő örökké igazmondó. Elfogadom
kinyilatkoztatott tanítását és akaratát, rábízom magam, és komolyan
törekszem arra, hogy törvényei szerint éljek. Imádom Istent, elismerem
legfőbb Urunknak.
Hiszek Istennek, elfogadom mindazt, amit az általa teremtett világról nekünk
tanít. Ő a világ teremtő Ura, akinek létét felismerhetjük mindabból, amit alkotott. A
világon minden az Övé. A világot (a fizikai, csillagászati, kémiai, biológiai…)
törvényei által kormányozza, amelyeknek mindennek feltétel nélkül
engedelmeskednie kell. Egyedül nekünk embereknek adott értelmet és szabad
akaratot, hogy felismerhessük akaratát, a szívünkbe írt erkölcsi törvényeket, hogy
azt önként teljesítsük. Minden élőlényt felülmúló emberi méltóságot adott nekünk,
azáltal hogy gyermekeivé fogadott, és meghívott minket az örök életre.

Remélek Isten szeretetében, mert ő mindenkor hű és irgalmas, és
megadja nekem, ami az üdvösséghez szükséges, hogy halálom után
eljussak az örök életre.
Miért szeretem Istent?
Szeretem Istent, mert ő végtelenül jó és szeretetre méltó. Életemben
ismételten megtapasztaltam gondviselő jóságát és irgalmát, ezért
mindennél és mindenkinél jobban akarom Őt szeretni. Szolgálni akarok
Istennek, ezért igyekszem szándékai szerint teljesíteni kötelességeimet.
Hittel vallom, hogy Isten szeret engem. Elfogadom kinyilatkoztatását,
hitünk tanítását, amelyet Egyháza által tanít nekünk. Megtartom törvényeit,
hogy akaratát teljesítve szolgáljam Őt. Hitemet egész életemmel
öntudatosan megvallom, szavaimmal és tetteimmel.
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Mi lesz velünk, ha meghalunk?
Előbb-utóbb minden emberben felmerül a kérdés: Miért élek? Senki
sem mondhatja, hogy nem érdekli élete, a sorsa.
Lehet, hogy valakit nem érdekelnek a
tudományos felfedezések, a sport vagy a politikai
kérdések. Az azonban lehetetlen, hogy az embert a
saját sorsa ne érdekelje. Aki soha nem tenné fel ezt a
kérdést, az olyan, mint aki egy váróteremben van, de
nem vár semmit. Sok ember lelkében épp ezért van
zűrzavar, mert este nem tudja, hogy miért is kelt fel
reggel, és holnap miért kell újra kezdenie.
Valójában nem élhetem le életemet anélkül, hogy
ne tudnám: miért élek. Amíg pedig nem tudom, hogy
miért élek, azt sem tudhatom: hogyan éljek?
Azért kell tudnunk, hogy miért élünk, hogy azt is
x1292
tudjuk, hogyan éljünk.
 Hindu közmondás: Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog.
Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozzál, és körülötted mindenki sírjon!
Bármilyen gondtalanul és jól élek a világon, mégis napról napra fokozatosan
közeledem egy titokzatos véghez. És ahogy azt sem kérdezték meg tőlem,
akarok-e élni, azt sem fogják megkérdezni, hogy meg akarok-e halni. Az életem
határidőhöz van kötve. Előttem az emberek milliárdjai fordultak meg a Földön, és
utánam is nemzedékek jönnek majd, akik azt sem fogják tudni, hogy én valamikor
éltem. Naponta hozzávetőlegesen 300 000 ember hal meg akiket eltemetnek,
azután néhány év múlva elfelejtik őket. Ugyanez történik velem is.
Ezért minden gondolkodó embert érdekelnek az élet nagy kérdései: Honnan
van a világ? Honnan van az élet? Ki vagyok én? Miért élek? Miért kell szenvedni,
meghalni? Mi lesz velünk halálunk után? Ezekre a kérdésre megbízható választ
csak Istentől kaphatunk.

Miért hiszek a „másvilágban”, az örök életben?

Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és
veletek együtt elébe állít… Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert… a mostani
pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi
meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert
a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk
leomlik, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.
(2Kor 4,14-5,1)
A „másvilágról” a halál utáni életről csak azt tudhatjuk, amit Isten nekünk
kinyilatkoztatott. Már az ószövetségi Szentírás is szól a halál utáni életről, de amit
az örök életről tudunk, azt elsősorban Jézus tanításából tudjuk. Lényegében erről
szól Jézus örömhíre:

Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám
házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek,
hogy helyet készítsek nektek. 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)
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Miért is vagyok keresztény?
Boldogság utáni vágyamat itt a földön semmi sem elégíti ki tökéletesen, mert
minden földi boldogság részleges, bizonytalan vagy mulandó. Mégis boldog
vagyok, mert tudom, hogy jó úton járok, s mindaz az igazi boldogság, amit Isten
szeretetéből megtapasztalok, az örök élet teljes boldogságának előlege.
Isten létét értelemmel igazolhatom. A látható világból következtetek annak
Alkotójára. Hiszek, bízom benne. Isten szólhat hozzánk és valóban szólt is
választottai által, választ adva az élet nagy kérdéseire. Legfontosabb üzenetét
Jézus Krisztus által mondta el nekünk. Általa juthatunk el az örök boldogságra.
Ezért követem én is. Megteszek mindent érte és embertársaimért. Ez teljes
odaadást kíván. Vállalom, és Jézusra bízom magam. Így érdemes élni, így
érdemes hinni. Mégsem azért hiszek Istenben, azért vagyok keresztény, mert
érdemes hinni, hanem mert Isten szeret engem!
Egy embernek nagy földbirtoka volt. Mivel kevés rabszolgája volt, aratás
idején béreseket, napszámosokat is fogadott. Végül a fiának is szólt, jöjjön ki vele
a mezőre dolgozni. A rabszolga azért dolgozott, mert félt. Tudta jól, ha nem
dolgozik rendesen, szigorú büntetést kap. A napszámos is szorgalmasan
dolgozott, mert érdekében állt. Tudta, ha nem végzi el munkáját, nem kapja meg a
bérét. A fiú pedig azért dolgozott, mert szerette édesapját. Tudta, hogy apja
mennyire szereti őt, ezért ő is mindent megtett a kedvéért.
Miért követjük Jézust? Ha azért, mert félünk, hogy különben Isten megbüntet,
és a kárhozatra jutunk, akkor csak szolgalelkű keresztények vagyunk. Ha csak
azért, mert tudjuk, hogy csak így kapunk Istentől örök jutalmat, így juthatunk el a
mennyországba, akkor béres lelkületű keresztények vagyunk. Ha azért követjük
Jézust, mert tudjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, és mi is szeretni akarjuk
őt, akkor vagyunk igazán Jézust követő keresztények. Erről szól lényegében az Úr
Jézusnak a szőlőmunkásokról mondott példabeszéde is.

Isten szólt hozzánk, Szent Fia, Jézus Krisztus által.
Feltámadása után az apostolok és a tanítványok találkoztak Jézussal,
akinek megbízásából Isten üzenetének közvetítői lettek.
Tanításuk Jézus feltámadásának bizonyosságáról pedig
életük feláldozásával tettek tanúságot.
x2019
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III. HISZEK A SZENTHÁROMSÁG
EGY ISTENBEN
x1668

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre.
Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt
mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.
Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!
Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!
És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” (Mt 28,16-20)
Isten szeretetének jele, hogy Jézus Krisztus által kinyilatkoztatta
magát nekünk. Az ő tanításból ismerjük meg Istent, a Szentháromságot:

Isten egészen más, mint az a világ, amelyet el tudunk képzelni.
Az egy Isten három személyben él: Ő az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek.
Isten él, Ő végtelenül boldog!
Jézus az Atya képmása, aki eljött közénk,
a Szentlélek az Atya és a Fiú szeretete, akit Jézus küldött el Egyházának.
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13. A Szentháromság misztériuma

x1400

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának,
bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek
szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta
az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki
kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle?
Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki
mindörökké! (Róm 11, 33-36)

Az egy Isten három személyben él

János aztán így folytatta tanúságát: „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 1,32-34)
Az egyetlen Isten három személy: Szentháromság. Nem emberi
okoskodás vezet el hozzá, hanem Jézus tanítása, akinek szívügye volt,
hogy minél jobban megismerjük és megszeressük Istent.
Őt, a mi gondviselő Mennyei Atyánkat, Őt, Jézus Krisztust, a mi
Üdvözítőnket, és Őt, a másik Közbenjárót, a Szentlelket.
Isten benső élete számunkra misztérium, olyan valóság, amelynek
megértése felülmúlja emberi képzeletünket és értelmünket.
Jézus saját magát az Atya Fiának vallotta. Ő mindenben engedelmes,
az Atya kedvét keresi, és mindent tud róla. Gyakori eset, hogy egy fiú a
„megszólalásig hasonlít” apjára. Jézus, az Isten Fia, nem csupán hasonló
az Atyaistenhez, hanem egylényegű vele. Ilyen értelemben Ő az Atya
képmása. Ismerjük erről mondott szavait: „Én és az Atya egy vagyunk.”
(Jn 10,30) „Aki engem lát, látja az Atyát is.” (Jn 14,9) Jézus személyében
tehát a láthatatlan Isten jelent meg a Földön. Az Atyát és a Fiút végtelen
szeretet fűzi egymáshoz. „Ez az én szeretett Fiam!” (Mk 1,11; 9,7) –
nyilatkozott az Atya.” „… hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát!”
(Jn 14,31) - ezek meg Jézus szavai.
A kettőjüket összekötő szeretetből, amely több mint érzés vagy
valamilyen jó tulajdonság, egy külön személy származik, a Szentlélek. A
Szentlélek mindkettőjüké, és mégis egy velük. Csupa erő, csupa
tevékenység, hiszen szeretet csak akkor van, ha tevékenykedik.
Jézus tanítása szerint
a Szentlelket éppúgy Istennek valljuk mint őt, a Fiút és az Atyát.
Mindhárom külön személy, mégis egylényegű egy Isten.
Ezt úgy mondjuk:
Az egy Isten három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.
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A Szentháromság misztériumát Jézus nyilatkoztatta ki
Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „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. Íme én veletek vagyok a világ végéig.” (Mt 28,17-20)
Szentháromság misztériuma: az egy Isten három Személyben él, Ő az
Atya, és a Fiú, és a Szentlélek. Emberi ésszel azért sem ismerhetjük fel,
hiszen minden, amit Isten felénk, teremtményei felé fordulva tesz, az mind
a három Személy közös tevékenysége. Az Úr Jézus tanítása nyomán
azonban, hogy az egyes személyek önállóságát jobban meg tudjuk
sejteni, Istennek valamennyi tevékenységét egy-egy isteni Személynek
tulajdonítjuk.
Az Atya tevékenységének tulajdonítjuk a világ teremtésének és
fenntartásának művét, a gondviselést.
Ő tervezte meg a világot, teremtő művével létrehozta és a fejlődés útján
elindította. Ő az, aki ránk bízta a világot, hogy azt hatalmunkba vegyük, kutassuk,
építsük és szépítsük. Az Ő műveit csodáljuk meg, amikor a természettudomány
eredményeit látjuk. Ő az, akinek a létét ebből a látható világból józan eszünkkel is
felismerhetjük. Ő az, aki törvényeivel fenntartja és kormányozza a világot.

A Fiú tevékenységének tulajdonítjuk az emberek megváltásának
művét.
Ő a mi Urunk, Ő az, aki a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és
lelket vett fel, és Betlehemen megszületett, Ő az, aki minket tanított, aki értünk
szenvedett és meghalt a kereszten, akit eltemettek, de harmadnapon feltámadt a
halottak közül, és többször is megjelent övéinek. Ő az, aki fölment a mennybe,
visszatért az Atyához, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján és onnan jön el ítélni
élőket és holtakat. Pünkösdkor ünnepeljük, hogy az Úr Jézus ígéretét teljesítve,
elküldte a másik Közbenjárót, a Szentlelket.
Jézus által ismerjük meg az Atyát, aki mindnyájunknak Atyja, és az Ő
személyét megfigyelve építjük Isten-fogalminkat.
Jézus életében látjuk, hogy „milyen az Isten, amikor ember”. Róla
mondhatjuk, hogy örül valaminek, hogy neki fáj, ha rosszak vagyunk… Ezt így a
Mennyei Atyáról mégsem mondhatnánk.

A Szentléleknek tevékenységének tulajdonítjuk
megszentelésének, üdvösségre vezetésének művét.

az

emberek

Róla imádkozzuk a hitvallásban: Ő szólt a próféták szavával. Ő s Szentírás
sugalmazója, Ő általa lett emberré a Fiúisten, Ő az Egyház éltető lelke, aki vezeti
az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori
szolgálatban. Ő az, aki pünkösd napján az apostolokra szállt, és kegyelmével
átalakította őket. Ő az, aki megvilágosította értelmüket, hogy helyesen értsék és
hirdessék Jézus örömhírét, Ő az, aki megerősítette akaratukat és örömmel töltötte
be szívünket, hogy készek legyenek az Úr Jézusért minden áldozat vállalására,
életük végén pedig a vértanúságra.
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A Szentháromságról szóló tanítás misztérium
Amikor az Úr Jézus a Szentháromságról tanított nem filozófiai jellegű
magyarázatokat adott, hanem egyszerűen az ő Atyjáról és saját magáról
tanított, az értünk közbenjáró Fiúról, kettőjük kapcsolatáról, és a Szentlélekről,
a másik Közbenjáróról, akit majd az Atyától küld. (Jn 14,16-26; 16,12-15)
Vallási ismereteink között vannak egyszerű, konkrét, könnyen érhető
fogalmak, vannak továbbá bonyolultabb, gazdag tartalmú fogalmak, elvont,
filozófiai fogalmak, és vannak értelmi képességeinket felülmúló hitismereteink,
ezek a misztériumok. Ezek a misztériumok olyan tények, események vagy
igazságok, olyan valóság, amelynek egyes elemeit inkább csak megcsodálni,
megközelíteni tudjuk, de semmiféle meghatározásba nem szoríthatjuk be azokat.
A természet világában és a mindennapi életben is vannak olyan kérdések,
amelyekhez nem értünk, csak a kutatók és a kérdéssel foglalkozó szakemberek.
Vannak technikai eszközeink, amelyeket régen még elképzelni sem tudtak. Mi
sem feltétlenül értünk hozzájuk, de használni azért tudjuk. Ha fontosnak tartanánk
és vennénk a fáradságot még a működésüket is megérthetnénk. Ezek a
mindennapi élet azok a „titkai”, nem haladják meg értelmi képességeinket. Nem is
fontos nekünk, hogy mindenhez értsünk. Nem kell pl. jó szakácsnak lenni, hogy
finom ételeket ehessünk, nem kell autószerelőnek lennünk, hogy gépkocsit
vezethessünk.

A misztériumokat, így a Szentháromság misztériumát sem tudjuk
emberi ésszel felfogni, de mivel Jézus tanította, hittel elfogadjuk, mert
tudjuk, hogy amit ő mond, az úgy van, akkor is, ha nem értjük. Amikor
pedig ezekről a misztériumokról beszélünk, nem teszünk mást, csak Jézus
szóhasználatát alkalmazzuk.
Az okoskodó ember azonban sokszor nem elégszik meg ennyivel, szeretne
mégis valami többet tudni. Ahogy maga Jézus is hasonlatokkal, példabeszédekkel
tanított Isten országa titkairól, úgy mi is megpróbálunk hasonlatokat, analógiákat
találni, hogy valamiként mégiscsak megközelítsük azt, amit a magunk eszétől
soha meg nem érthetnénk és ismerhetnénk. Án ahhoz, hogy Krisztus követői
lehessünk, nekünk sem kell jó teológusoknak lennünk.

Jézus szóhasználatát kell követnünk akkor is, amikor imádkozunk.
Imádságaink nem egy elvont „Istenséghez” szólnak, hanem személy
szerint Mennyei Atyánkhoz, vagy az Úr Jézushoz, vagy a Szentlélekhez.
A liturgiában az „Istenünk”, vagy „Urunk” megszólítással mindig az Atyát
szólítjuk meg. Személyes imádságunkban is az Atyára gondolunk, amikor
„Istennek”, vagy „Urunknak” szólítjuk.
x0456
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Isten végtelenül boldog
Az Úr Jézus tanításából tudjuk, hogy a három Személyben élő Isten él
és „boldog”. Istent az ószövetség népe is élő Istennek vallotta, ezt mutatja
Kaifás kérdése is, amikor azt mondja Jézusnak: „Esküvel kényszerítelek
az élő Istenre: mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten fia?” „Én
vagyok”, felelte Jézus.” (Mt 26,63-64)
Istenről alkotott fogalmunk fontos fogalomjegye, hogy Isten, aki három
Személyben él: boldog. Emberi ésszel gondolkodva a „magányos Isten”
fogalma nem férne össze Isten boldogságával.
Mi a boldogság? Ennek a kérdésnek a boncolgatása elvont filozófia, ám ha
mégis valamiképp meg akarjuk közelíteni, akkor az alábbi „okoskodás” segíthet.
Az emberek különböző módon keresik a boldogságot, valami olyasmit, ami jó,
aminek örülni lehet, amit nem lehet elveszíteni. Boethius (480-524) a „Filozófia
vigasztalása” című művében leírta meglátását, hogy mekkora a különbség a
látszólagos jó és az igazi jó között, és megértette, hogy Isten az igazi jó, amit nem
lehet elvenni senkitől. Ő fogalmazta meg, hogy minden lény akkor boldog, ha
természetének megfelelő tevékenységben van. Ennek alapján emberi
fogalmazással megközelítve, a három Személyben élő egy Isten végtelenül
boldog, mert Értelme és Akarata a tökéletes cselekvés állapotában van. Így sejtjük
meg, hogy mit jelent, hogy Jézus „a láthatatlan Isten képmása,” (Kol 1,15).

Az apostolok a Szentháromságról
Az apostolok a Szentháromság misztériumának szisztematikus tanítását sehol
nem tárgyalták, de tetteik és megnyilatkozásaik alapján egyértelmű a
Szentháromság egy Istenbe vetett hitük. Akiket megkereszteltek a Szentháromság
nevében kereszteltek meg, és amikor Istent dicsérő imákat mondtak, a Szentlélek
nevét is belefoglalták.

Mikor a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok hallották, hogy Szamaria befogadta az
Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek odaérkeztük után imádkoztak
értük, hogy rájuk szálljon a Szentlélek. Még ugyanis egyikükre sem szállt le, mivel
addig csak Jézus nevében voltak megkeresztelve. Rájuk tették tehát kezüket, s azok
megkapták a Szentlelket. (ApCsel 8,15-18)
Ti tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában a János által hirdetett
keresztség után, s hogy miként kente föl Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és
csodaerővel; s ez, ahol csak megfordult, jót tett, és meggyógyította az ördögtől
megszálltakat, mert vele volt az Isten. … Péter még ki sem mondta ezeket a szavakat,
mikor a Szentlélek leszállt mindazokra, akik a beszédet hallgatták. A zsidókeresztények, akik Péterrel együtt érkeztek oda, csodálkoztak, hogy a Szentlélek
ajándéka a pogányokra is kiárad. Hallották ugyanis, hogy nyelveken beszélnek és
magasztalják az Istent. „Meg lehet tagadni azoktól a keresztvizet, szólalt meg ekkor
Péter, akik éppen úgy elnyerték a Szentlelket, mint mi?” Elrendelte tehát, hogy
kereszteljék meg őket Jézus Krisztus nevében. (ApCsel 10,37-38.44-48)
János a bűnbánat keresztségével keresztelt, magyarázta ekkor Pál a népet meg arra
bíztatta, hogy higgyenek abban, aki ő utána jön, vagyis Jézusban.” Ennek hallatára
megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Mikor pedig Pál rájuk tette kezét, leszállt
rájuk a Szentlélek, (ApCsel 19,4-6)
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Pál, Krisztus Jézus szolgája, a meghívott apostol, akit Isten evangéliumának
hirdetésére választott ki, melyet már a szent iratokban prófétái által előre meghirdetett
Fiáról – aki test szerint Dávid nemzettségéből született, de akit a megszentelő Lélek
szerint, a halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiául rendelt –, Jézus
Krisztusról, a mi Urunkról. (Róm 1,1-4)
Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus
Krisztus által. Általa, a hit segítségével, utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk, és
dicsekszünk is Isten (fia) dicsőségének reménységével. De nemcsak ezzel, hanem
szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem sarjad, a
türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből pedig remény. A remény pedig nem csal
meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által. (Róm
5,1-5)
Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.
Ha pedig bennetek van annak Lelke, aki föltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki
Krisztus Jézust halottaiból föltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is a
bennetek lakó Lelke által. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. A fogadott
fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” Maga a Lélek tesz
tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. (Róm 8,8-15)
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok közt, és Isten evangéliumának
szent szolgálatát kell végeznem, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt
kedves áldozati ajándékká legyenek. Ezzel tehát dicsekedhetem Krisztus Jézusban
Isten előtt. Nem merek ugyanis beszélni, csak arról, amit Krisztus vitt végbe általam
szóval, és tettel a pogányok megtérítésére, jelek és csodák hatásával, és a Szentlélek
erejével. (Róm 15,16-17)
Aki pedig minket veletek együtt megerősít és felken Krisztusban: Isten az. Ő az, aki
pecsétjével megjelölt minket, és mint foglalót szívünkbe árasztotta a Lelket. (2Kor
1,21-22)
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal. (2Kor 13,13)
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja:
„Abba, Atya!” (Gal 4,6)
Hárman tanúskodnak tehát (a mennyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a
három egy. (1Jn 5,7)
Ti azonban, szeretteim, épüljetek szent hitetek alapjára. Imádkozzatok a
Szentlélekben. Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjátok Urunk Jézus Krisztus örök
életet adó irgalmasságát. Utasítsátok rendre a kétkedőket. (1Jn 5,20-21)
x1484
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14. Isten emberré lett Jézus Krisztusban.
Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és
látta, hogy az Isten Lelke, mint galamb, leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat
hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. (Mt 3,13-17)
Jézus szülei

Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid
családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal így
köszöntötte: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. Áldottabb vagy te
minden asszonynál) E szavak hallatán zavarba jött, és gondolkodni kezdett a
köszöntés értelmén. Az angyal így folytatta: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál
Istennél. Méhedben fogansz, és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a
Magasságbelinek Fia…” Mária erre megkérdezte az angyalt: „Hogyan történik meg ez,
hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta: „A Szentlélek száll rád, és a
Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent Isten Fia lesz...” Mária erre így
szólt: „Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.” (Lk 1,26-38)
Jézus szülei Szűz Mária és Szent József voltak.
Ezt az angyali üdvözletből tudjuk, hogyan történt.
Mária hitt az angyal szavának, „A Fiúisten úgy lett
emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától
emberi testet és lelket vett fel.” Isten Szűz Máriát már
születése előtt kiválasztotta, hogy a Megváltó
édesanyja legyen. Ezért adta neki megkülönböztetett
ajándékait: a szeplőtelen fogantatást, a bűntelen
életet, az istenanyaságot, a szűzi anyaságot és a
mennybevételt. Ő az Egyház anyja.

x1013

Jézus Krisztusnak ez az eredete: Anyja Mária József jegyese, még egybekelésük előtt
méhében fogant a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és mivel nem akarta
rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el. Miközben ezen
gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj
attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban Fiút
fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez
pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: „íme a
szűz méhében fogan, és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni.” Ez azt jelenti:
Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából, és úgy cselekedett, amint
megparancsolta az Úr angyala. (Mt 1,18-25)
Isten Szent Józsefet választotta ki, hogy a Szent Család őre legyen. Az Úr
angyala neki is megjelent, és ő, mint Szűz Mária férje elfogadta, hogy az emberek úgy
tekintsenek rá, mintha ő biológiailag is Jézus édesapja lenne. Ezért a nem hívő
emberekkel erről nem is kell, és kár is lenne vitatkozni. A Fiúisten kisgyermekként jött
közénk, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. A Názáretiek nem tudtak az
angyali üdvözletről, ezért gondolták azt, és úgy beszéltek róla, hogy a názáreti Jézus
Mária és József fia. Ők mégsem magyarázkodtak, hogy az másként történt, erről
legfeljebb Szűz Mária szülei tudhattak valamit.
 Mikor és miért kezdték az éveket az Úr Jézus születésétől számítani?
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Amikor tizenkét esztendős lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Az
ünnepnapok elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben
maradt, anélkül hogy szülei észrevették volna… Keresni kezdték, mivel nem találták,
visszatértek Jeruzsálembe… Három nap múlva ráakadtak a templomban. Ott ült a
tanítók közt, hallgatta, és kérdezte őket. Hallgatói mindnyájan elámultak
értelmességén és feleletein. Mikor megpillantották, nagyon meglepődtek. Anyja így
szólt hozzá: „Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk.”
„Miért kerestetek? – kérdezte. Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” De
ők nem értették, hogy mit akart ezzel mondani. 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 2,42-51)
Ez az evangéliumi szakasz nem a jeruzsálemi zarándoklásról szól, hanem
Jézus személyének misztériumáról. Amikor szülei rátaláltak, akkor Mária azt
mondta: „Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk.”
Mire Jézus azt válaszolta: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám házában
kell lennem? Mária kérdésében az atya szóval Józsefre utalt, Jézus válaszában a
Mennyei Atyára. Így tanítja az evangélium köznapi megfogalmazásban, amit a
teológia úgy fogalmaz meg, hogy Jézus egyetlen személyben valóságos Isten és
valóságos ember. Jézus, mint ember növekedett korban és bölcsességben,
ugyanakkor mindig tudatában volt annak, hogy ő kicsoda.

Jézus valóban ember, egy közülünk
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 2,6-8)
Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az
egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitben.
Főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni
gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan
mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el.
(Zsid 4,14-15)
x0800

„Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében történt. Poncius Pilátus volt
Júdea helytartója, Heródes Galileának… volt negyedes fejedelme. Annás és Kaifás
voltak a főpapok. Akkor elhangzott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a
pusztában. Bejárta a Jordán egész vidékét és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök
bocsánatára… Jézus mintegy harminc esztendős volt, mikor föllépett.” (Lk 3,1-23)
Jézus, Betlehemben született kétezer évvel ezelőtt. Születésének helye és
ideje azt jelzi számunkra, hogy Ő valóságos történelmi személy, és nem mesehős,
akiről úgy kezdünk beszélni: „Hol volt, hol nem volt…” Kiskorától kezdve
Názáretben nevelkedett, és az emberek úgy ismerték őt, mint Názáreti Jézust, az
ácsnak a fiát. Azt az emberek nem tudták, hogy nem ott, hanem Betlehemben
született, ahogy a legtöbb ismerősünkről mi sem tudjuk, hol született, akkor sem,
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ha már iskolába is együtt jártunk. Jézus külsejét tekintve is egy volt az emberek
közül. (Fil 2,7) 30 éves koráig ugyanúgy egyszerű kenyérkeresőként dolgozott,
mint bárki más. Nehéz munkát végzett, ácsmester volt. (Mk 6,3) Nyilvános
fellépéséig nem is sejtették, hogy ő a Messiás. Szent Lukács evangéliuma
meghatározza azt az időpontot, amikor keresztelő János fellépett, és amikor Jézus
fellépett, megkezdte nyilvános működését. Mennyei Atyánk nem hagyott minket
magunkra, Jézus személyében a Fiúisten belépett emberi történelmünkbe.

Jézus életének helyszínei

Betlehem, a születési bazilika előtt

Betlehem: Itt született Jézus

Itt feszítették keresztre Jézust

Jézus üres sírja: Itt támadt fel

Amikor végigjárjuk a szent helyeket, tudnunk kell, hogy ezeken a helyeken
már a legrégibb időkben kápolnákat, templomokat építettek. Ezek a szentélyek a
történelem során elpusztultak, a legtöbbet lerombolták. Amikor aztán lehetővé
vált, ugyanazon a helyen újabb szentélyt építettek. Nem ritkán a meglévő
szentélyt építették át, és vannak olyan szentélyek, amelyeket csak az elmúlt
évszázadban építettek.
A
szentföldi
zarándokhelyeken
vannak
olyan
szentélyek,
ahol
megemlékezünk Jézus életének egy-egy eseményéről. Vannak olyan
emlékhelyek, amelyekről biztosan tudjuk, hogy pontosan azon a helyen történtek.
Ilyen pl. Betlehemben a születési bazilika; Jeruzsálemben maga a Golgota és a
Szent Sír; – A kafarnaumi zsinagóga… Vannak olyan emlékhelyek, amelyekről
nem tudjuk, hogy pontosan hol történtek, de mindenképp valahol a felépült
szentély közelében. Ilyen pl. a csodálatos kenyérszaporítás temploma; Jézus
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szenvedésének helye a Getszemáni kertben; A Mennybemenetel emlékhelyei az
Olajfák hegyén… Végül vannak olyan emlékhelyek, ahol olyan eseményekre
emlékezünk, amelyekről nem tudjuk pontosan, hol történtek. Ilyen pl. Jézus
megkeresztelésének helye; A Miatyánk temploma…
Külön meg kell említeni a Szent Sír templom helyét. Jeruzsálem óvárosának
falai nem ott vannak, ahol az eredeti falak voltak. Egy kiásott falrészlet is igazolja,
hogy a Golgota valóban a városon kívül, a falon kívül volt. Ezt igazolja az is, hogy
néhány méterre a Szentsírtól több, Jézus korabeli sírt is feltártak.
Az ásatások azt is egyértelművé tették, hogy az Óváros mai utcaszintje 4-5
méterrel magasabban van, mint Jézus korában. Az Ecce homo zárda alatt látható
a rómaiak által épített köves út részlete, távolabb pedig a Cardo Maximus egy
részlete, szintén 4-5 méterrel van a jelenlegi utcaszint alatt.
Az Antónia vár helye biztos, de Pilátus nem ott lakott, hanem az Óváros
másik részén lévő palotában. Ezért nem tudjuk biztosan azt sem, hogy Jézust hol
ítélte el Pilátus, ott, ahol ma megemlékeznek róla, vagy az óvárosi palotájának az
udvarán. Ezért Jézus keresztútjának útvonala sem biztos, hogy az volt, ahol ma
járják Jeruzsálemben a keresztutat.
Voltak, akik megpróbálták kétségbe vonni az Úr Jézus történetiségét, mintha
ő csak egy, az apostolok által kitalált legendás alak lenne, valamiféle mesehős,
akit nem kell komolyan vennünk. Ma azonban már megállapíthatjuk, hogy nincs az
emberiség történelmének még egy olyan szereplője, akinek valóságáról annyi
megbízható adatunk lenne, mint az Úr Jézusról. Jézus Egyháza folyamatos
tanúságtételének bizonyságai azok a Szentföldi szent helyek, amelyek tanúsítják a
keresztény hagyomány hitelességét. Ezeket a zarándokhelyeket, mint az Úr Jézus
élete legfontosabb eseményeinek színhelyeit, már az első keresztények is
látogattak. Az Úr Jézus keresztre feszítésének helyét, a sziklasírját, ahová
eltemették, és ahonnan feltámadt, épp azért rombolták le, és építettek helyükre
pogány templomot, hogy megakadályozzák a keresztényeket a szent helyek
felkeresésében. A gondviselő Isten „humora”, hogy pont ezekkel a pogány
szentélyekkel jelölték meg Jézus életének legszentebb helyeit.
Amikor Jézus elkezdett tanítani, gyalogosan járta az országot. Nyilvános
működésének fő területe Galilea, illetve Jeruzsálem.

„Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába.
Elhagyta Názáret városát, és a tómelléki Kafarnaumba, Zabulon és Neftalim vidékére
költözött.” (Mt 4,12-13)
Az Úr Jézus nemcsak szavaival, hanem élete példájával is tanított minket.
Mindenki megérezhette őszinte szeretetét, jóindulatát, és a bűnösök iránti
irgalmasságát. Mindenben az Atya akaratát teljesítette. Soha nem tévesztette
szem elől a célt, amiért jött. A szenvedés idején sem ingott meg, pedig akkor még
övéi is elhagyták, sőt Júdás el is árulta. Szeretetének legfőbb bizonysága volt,
amikor életét adta övéiért.
Jézus tanítását hallgatva és csodáit látva, egyre több embert vonzott, egyre
többen hittek benne. Nyilván voltak, akiket csak a kíváncsiság vezetett, de akik
hittek benne, azokat valami más vonzotta. Az Úr Jézust sajátos lelkülete tette
vonzóvá, amit az Őt jellemző megnyilatkozásaiból is megismerhetünk. Ilyen
jellemzői: A Mennyei Atya iránti feltétlen elkötelezettsége. „Az én eledelem az,
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hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem művét.” (Jn
4,34). Az emberek üdvösségének életét feláldozó szolgálata: „Az Emberfia sem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja
életét sokakért.“ (Mt 20,28). Végül az anyagi érdekektől, az emberi szempontoktól
való teljes függetlensége. Az Őt megkísértő gonosz léleknek így válaszolt:
„Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Mt
4,10)
Akik jártak a Szentföldön, azok jobban megértik az evangéliumokat. Ott
találkozhatnak a „köves talajjal”, a hegyre épült városokkal, és megértik, hogy
Jézus miért és hogyan tanítja egy csónakba beszállva a tóról a hegy oldalán
elhelyezkedő embereket. A 8 boldogság hegye oldalán is van egy ilyen
természetes teátrum, ahol akár több ezer ember is hallgathatta minden modern
erősítő berendezés nélkül.

A 8 Boldogság hegy oldala

A hegyre épült város

A názáreti Jézus mégis több, mint ember
Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. A zsidók meglepődve kérdezték:
„Hogyan érthet ez az írásokhoz, hiszen nem is tanult?” Jézus megfelelt nekik: „Az én
tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött…” A nép közül sokan hittek
benne. „Ha eljön a Messiás, tud-e több csodát művelni ennél?” – mondták… A főpapok
és farizeusok szolgákat küldtek tehát, hogy elfogják őt… Voltak, akik meg akarták őt
ragadni, de senki sem tudott kezet emelni rá. A szolgák is visszatértek a főpapokhoz és
farizeusokhoz. Azok megkérdezték: „Miért nem hoztátok el Őt?” A szolgák
mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” „Talán titeket is félrevezetett? –
kérdezték a farizeusok. Hitt-e benne valaki a tanácstagok vagy a farizeusok közül?
Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből!” (Jn 7,14-49)
Jézus Krisztus több mint ember, ezt mutatják csodái.
Nyilvános fellépéséig nem is sejtették, hogy Jézus a Messiás. Amikor tanítani
kezdett az emberek felfigyeltek rá. Jézus 3 éves nyilvános működése alatt igen
sok csodát tett, sok beteget meggyógyított. Még nagyobb lett az emberek
csodálkozása, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Jézus szavára minden
engedelmeskedik, még a természet erői felett is úrrá tud lenni. Legnagyobb csodái
azt mutatják, hogy szavára a víz borrá lett (Jn 2,1-11), a szél elcsitult, a hullámzó
tenger megnyugodott (Mt 8,23- 27). Még a halak is hallgattak szavára (Lk 5,4-11)
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Számtalan tanúja volt, amikor Jézus több ezer embernek enni adott.
Amikor egy fiú néhány kenyeret és halat hozott, és Jézus megáldotta
azokat, rendkívüli dolog történt. Miután az emberek letelepedtek, az
apostolok Jézus parancsára el kezdték osztani kezükben lévő kenyeret és
halat, az nem fogyott el, amíg mindenki jól nem lakott. (Jn 6,1-15)
Egy másik esetnek annyi szemtanúja volt, hogy szinte egymást
taposták az emberek. Vállára veszi a hordágyat, és hazafelé indul, aki
néhány pillanattal azelőtt még magatehetetlen béna ember volt. A
jelenlevők hallották Jézus hangját, amikor a bénához szólt „Fogd ágyadat
és menj haza!” (Mk 2,1-12)
A zsidó hatóságok hivatalosan is kivizsgáltak és megállapítottak egy
másik szokatlan esetet: A vakon született ember egyszerre csak látott a
Jézussal való találkozás után. Akik ügyét kivizsgálták, mégsem hittek
tanúságtételének. (Jn 9,1-41)
Feltámasztotta a naimi özvegy fiát (Lk 7,11-15) és Jairus leányát (Lk
8,40-56). A legnagyobb csodái közé tartozott, amikor barátját, Lázárt
feltámasztotta, aki Jézus szavára kijött a sírból. (Jn 11,1-44)
Jézus életének szemtanúi a barátok éppúgy, mint az ellenségek
magyarázatot kerestek. Hogyan tudhat valaki ilyen dolgokat véghezvinni, hacsak
nem több mint ember? Egyre többen hittek benne és felismerték, hogy ő több,
mint egyszerű ember, ő a megígért Messiás. Voltak azonban olyanok is, akik a
betegek meggyógyítása és sok más csodája láttán sem hittek benne.
Jézus mindent meg tud tenni, amire irántunk való szeretete készteti!
 Miért nem hitt mindenki, aki látta az Úr Jézus csodáit?

Jézus Krisztus valóban Isten, Ő az emberré lett Fiú
Jézus tudatában volt isteni mivoltának
Ezért fogadta el az egyedül Istennek kijáró hódolatot, amikor az
emberek leborultak előtte. (Mt 14,33. – Mt 28,17. – Mk 5,33. – Jn 9,38.)
Ezt a hódolatot utasította el Péter Kornéliusz házában, „mert én is csak
ember vagyok. (ApCsel 10,25-26), Ezért bűnhődött Agrippa király, mert
nem utasította el, az egyedül Istennek kijáró hódolatot. (ApCsel 12,21-23)
Jézus, aki szolgálni jött, mindenkin segíteni akart.
Ugyanekkor teljes öntudattal fogadta el, sőt megkívánta,
hogy Isten Fiának tartsák.

Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére érkezett,
megkérdezte tanítványait: „Kinek tartják az emberek az
Emberfiát?” Azok így válaszoltak: „Van, aki keresztelő
Jánosnak, van, aki Illésnek, van, aki Jeremiásnak vagy
valamelyik prófétának.” Jézus tovább kérdezte: „Hát ti kinek
tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás, az
élő Isten fia.” (Mt 16,13-16)
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Emlékszünk az ószövetségi történetből a Sínai-hegy nagy
eseményére, amikor Isten törvényt adott a népnek. A törvény Isten szava,
megmásíthatatlan akarata volt. Az ő tekintélye szentesítette. Jézus
ugyanilyen isteni tekintéllyel nyilatkozott az ősi törvényről:

Hallottátok a régieknek szóló parancsot: Ne ölj! Aki öl, állítsátok a törvényszék elé.
Én pedig azt mondom nektek: már azt is állítsátok törvényszék elé, aki haragot tart.
(Mt 5,21-22)
Jézus egyenlőnek tartotta magát az Atyával
Nemcsak tanítványai, hanem ellenségei is megértették, hogy Jézus
Isten Fiának tartja magát. De nem hittek benne, ezért üldözték, vádolták,
és meg akarták kövezni, mert egyenlővé teszi magát Istennel

A zsidók erre már életére törtek, mivel nemcsak megszegte a szombatot, hanem Istent is
atyjának mondta, és ezzel egyenlővé tette magát Istennel. (Jn 5,18)
„Én és az Atya egy vagyunk.” A zsidók ismét köveket ragadtak, hogy megkövezzék.
Jézus szemükre vetette: „Sok jótettet cselekedtem nektek Atyám erejéből, e cselekedetek
közül melyikért akartok megkövezni?” A zsidók visszavágtak: „Jótettért nem
kövezünk meg téged, hanem a káromlásért, mert ember létedre Istenné teszed magadat.”
(Jn 10,30-33)
Végül ezért ítélték halálra, amikor Kaifás kérdésére így válaszolt:

A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítelek az élő Istenre: mondd meg, te vagy-e a
Messiás, az Isten fia?” „Én vagyok”, felelte Jézus. „Mondom azonban nektek: látni
fogjátok egykor, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható jobbján, és eljön az ég felhőin.”
A főpap erre megszaggatta ruháját: „Káromkodott! – kiáltotta. Mi szükségünk van
még tanúkra? Most magatok is hallhattátok a káromkodást. Mi a véleményetek?”
Azok így kiáltottak: „Méltó a halálra!” (Mt 26,63-66)
A halál azonban nem élete végét jelentette, hanem
győzelmes új élete kezdetét
Isteni erejével legyőzte a halált és feltámadt.
Jézus, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos ember, isteni
természete szerint az Atyától öröktől fogva születik, emberi természete
szerint pedig Szűz Máriától született néhány évvel időszámításunk
kezdete előtt a júdeai Betlehemben. Születését karácsonykor ünnepeljük,
bár születésének napját nem ismerjük.
Szűz Máriát azért nevezhetjük „istenanyának”, mert aki tőle emberi
természete szerint született, egyetlen isteni személy, a Fiúisten.

Követői életük árán is megvallották meggyőződésüket,
ami kétezer év óta keresztény hitünk alapigazsága:
Jézus Krisztus a világ Megváltója, egyetlen személy,
aki valóságos Isten és valóságos ember.
 Egész életében tudatában volt Jézus, hogy Ő nem csak ember, hanem Isten is,
aki értünk emberré lett, hogy Ő a világ Megváltója?
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15. Hiszek Jézus Krisztusban, a világ megváltójában
Hiszek Jézus Krisztusban
Nem csak szemével lát az ember!, hanem eszével és szívével is.
Szemünkkel látjuk az embereket és a dolgokat. Eszünkkel látjuk be, mi igaz és mi
nem. A szívünkkel látjuk meg a jót, azt, hogy valaki szeret minket.

Akik Jézust látták: Szemükkel az embert
látták, aki Betlehemben született, Názáretben
nevelkedett, aki tanított és sok beteget
meggyógyított. Eszükkel azonban azt is belátták,
hogy Jézus nemcsak ember, hanem Isten is, aki
képes csodát tenni. Szívükkel pedig azt is
meglátták, hogy Jézus mennyire szereti őket. Aki
így látja Jézust, és egész életével rábízza magát,
arról mondjuk, hogy hisz Jézus Krisztusban.
x1278

A hit Isten ajándéka! Ő világosítja meg értelmünket, hogy belássuk:
Jézus az Isten Fia. Ő teszi készségessé akaratunkat, hogy megtegyük,
amit Jézus tanít. Ő tölti be örömmel a szívünket, hogy örömünket leljük
Jézus szeretetében. Szemünkkel azonban csak akkor látunk, ha világos
van, és nem csukjuk be szemünket. Jézus Krisztusban csak az tud hinni,
aki megkapja Istentől a hit ajándékát, és nem zárta be szívét Jézus
szeretete előtt.
Jézust az Atya küldte
Az Úr ismételten kijelentette, hogy Őt az Atya küldte:

Mikor megvirradt, kiment egy puszta helyre. A nép addig kereste, míg meg nem találta.
Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. De ő így felelt nekik: „A többi városban is
hirdetnem kell Isten országának evangéliumát. Ez a küldetésem.” (Lk 4 ,42-43)
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)
Olyan tanúságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyek végbevitelét rám
bízta az Atya. Maguk a tettek, amelyeket végbeviszek, tanúskodnak rólam, hogy az
Atya küldött engem. Tehát maga az Atya, aki küldött, tanúskodik rólam. (Jn 5,36-37)
A zsidók meglepődve kérdezték: „Hogyan érthet ez az írásokhoz, hiszen nem is
tanult?” Jézus megfelelt nekik: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem
küldött. (Jn 7,15-16)
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. A tanítás, amit hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki
küldött engem. (Jn 13,21-24)
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Jézus ismételten megjövendölte szenvedését
Jézus, aki ismételten megjövendölte szenvedését, nagyon jól tudta, mi
vár rá. Színeváltozásakor is erről beszélt Mózessel és Illéssel, ahogy
Lukács evangéliumában olvashatjuk.

Kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni.
Imádság
közben
arcának
színe
elváltozott, ruhája pedig fehéren
ragyogott. Egyszerre csak két férfi
beszélgetett vele: Mózes és Illés.
Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról
beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben
kellett bekövetkeznie. Pétert és társait
elnyomta az álom. Amikor fölébredtek,
megpillantották dicsőségét és a mellette
álló két férfit. Ezek már távozóban
voltak, amikor Péter így szólt Jézushoz:
„Mester, jó nekünk itt! Hadd csináljunk
A táborhegyi templom apszisa
három sátrat: neked egyet,
Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis mit mondjon. Szavai közben
felhő támadt, és elborította őket. Nagyon féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből
szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a szózat
hangzott, Jézus ismét egyedül maradt. Ők azokban a napokban hallgattak, és senkinek
sem szóltak arról, amit láttak. (Lk 9,28-36. – Mt 17,1-7. – Mk 9,2-8)
„Miközben Galileában vándoroltak, Jézus azt mondta nekik: „Az Emberfiának
emberek kezébe kell kerülnie. Megölik, de harmadnapra föltámad” Erre igen
elszomorodtak.” (Mt 17,22-23. – Mk 9,30-32. – Lk 9,43-45)
Ami Jézussal történt az nem volt véletlen esemény, sorstragédia.
Jézus többször is megjövendölte szenvedését. Az apostolok ezt
elképzelhetetlennek tartották, de Jézus igen kemény szavakkal korholta
ezért Pétert:

„Ettől fogva Jézus többször fölhívta tanítványai figyelmét arra, hogy Jeruzsálembe kell
mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, megölik, de
harmadnapon föltámad. Péter akkor félrevonta, és ezekkel a szavakkal tett neki
szemrehányást: „Ments Isten, Uram! Ilyesmi nem történhetik veled!” De ő elfordult, és
így korholta Pétert: „Takarodj előlem, Sátán! Terhemre vagy, mert emberi módon, s nem
Isten tervei gondolkodol.” (Mt 16,21-23. – Mk 8,31-33. – Lk 9,22)
Az apostolok csak Jézus feltámadása után értették meg mindazt, amit
a rá váró szenvedéséről mondott:

Jézus Jeruzsálem felé útközben félrevonta tizenkét tanítványát és így szólt hozzájuk:
„Most fölmegyünk Jeruzsálembe, s ott beteljesedik minden, amit a próféták az
Emberfiáról jövendöltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, bántalmazzák
és leköpdösik. Aztán megostorozzák és megölik, de harmadnapra föltámad.” Ők
azonban mit sem értettek ebből. Ez a beszéd homályos volt előttük, és nem értették,
hogy mit akar vele mondani.” (Lk 18,31-34. – Mt 20,17-19. – Mk 10,32-34)
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Jézus az Atya akaratának teljesítője
Jézus ismételten megmondta, hogy Ő azért jött, hogy teljesítse az
Atya akaratát.

Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem
művét. (Jn 4,34)
Nem tehetek önmagamtól semmit. Amint hallom, úgy ítélek. Ítéletem igazságos, mert
nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki engem küldött. (Jn 5,30)
Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak
akaratát, aki küldött engem. (Jn 6,38)
„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is
megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember
felett, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet
adjon. Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül
igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én
megdicsőítettelek téged a földön. A művet, amelynek
elvégzését rám bíztad, véghezvittem. (Jn 17,1-4)
Végül az Olajfák-hegyén így imádkozott:

Térdre borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges,
vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom
teljesedjék, hanem a tiéd.” Akkor megjelent egy angyal a
mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt
rajta, és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint
megannyi vércsepp hullott a földre. (Lk 22,41-44)
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Jézus önként áldozta fel magát értünk

Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy aztán vissza is vegyem.
Senki sem veszi el tőlem: önként adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és
hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ezt a feladatot kaptam Atyámtól. (Jn 10,1718)
Jézus az Utolsó Vacsorán, amikor utoljára étkezett együtt apostolaival,
amikor átváltoztatta a kenyeret és a bort értünk áldozattá váló testévé és
vérévé, akkor egyben ünnepélyesen felajánlotta értünk életét: Végül
meghagyta nekik, ezt tegyétek az én emlékezetemre. A szinoptikus
evangéliumok így írják le az eseményt:

Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza
kell térnie az Atyához… A kovásztalan kenyér első napján, amikor le szokták vágni a
húsvéti bárányt, a tanítványok elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett,
asztalhoz telepedett tizenkét (tanítványával)… Ekkor adta övéinek, akiket szeretett
és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét… Így szólt hozzájuk: Vágyva
vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek…
Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal
adta tanítványainak: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem! Ezt cselekedjétek
emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a
szavakkal adta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az (új)
szövetségé, amelyet sokakért kiontok a bűnök bocsánatára.” (Mt 26,17-28. – Mk
14,12-24. – Lk 22,14-20)
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Szent Pál apostol így ír az utolsó vacsora ünnepléséről:

Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek: 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)
Jézus Krisztus meghalt a kereszten
Megdöbbentő az evangéliumok leírása és a
torinói lepel tanúsága Jézus szenvedéséről. „Még
bele gondolni is borzasztó,” mondhatjuk: elég, ha
végig gondoljuk Jézus haláltusájának leírását az
Olajfák hegyén. Jézus szenvedésének részleteit
a rózsafüzér titkai foglalják össze: Az Olajfák
hegyén vérrel verítékezett; – megostorozták; –
tövissel megkoronázták; – a keresztet hordozta;
– keresztre feszítve meghalt a Golgotán. A
kereszten értünk szenvedő Jézusra hét szava
érteti meg velünk, mit jelent az, hogy Ő szeret
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minket, aki életét adta értünk.
Mind a négy evangélium részletesen leírja Jézus szenvedésének,
halálának, temetésének és feltámadásának eseményeit. (Mt, 26,1-28,20.
– Mk 14,1-16,20. – Lk 22,1-24,53. – Jn 18,1-21,25) Ezekben sem
kereshetünk naplószerű, vagy életrajzi leírást, hiszen ezek vallomások,
ahogyan ezekre az eseményekre a későbbiekben visszaemlékeztek, egyegy epizódot kiragadva azoknak a heteknek az eseményeiből.

1) Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s
a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta:
„Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve
megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat
megmentett – mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten
választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te
vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és
héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” (Lk 23,33-38)
2) Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd
meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is
ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált
semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.”
Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.” (Lk
23,39-43)
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3) Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére,
Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Amikor
Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa,
így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a
tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától
fogva házába fogadta a tanítvány. (Jn 19,25-27)
4) A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az
egész földre. Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott,
hangosan mondva: „Éli, Éli, lamma szabaktani?” Vagyis:
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Vö.
Zsolt 22,2) Ezt hallva az ott állók közül néhányan
megjegyezték: „Illést hívja.” Egyikük rögtön odaszaladt,
fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy
nádszálra, és inni adott neki. A többiek meg így
beszéltek: „Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy
megszabadítsa!” (Mt 27,45-49)
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5) Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás,
megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot,
izsópra tűzték és a szájához emelték. (Jn 19,28-29)
6) Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és
kilehelte lelkét. (Jn 19,30)
7) A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig
tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor
hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.
Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az
ember valóban igaz volt.” (Lk 23,44-46) Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan
lehelte ki lelkét, kijelentette: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.” (Mk 15,39)
Hiszek Jézus Krisztusban, akti értünk keresztre feszítettek!

Jézus Krisztus a világ megváltója
„Mikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott,
megnyílt az ég, és galambhoz hasonló testi alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyből
ez a szózat hangzott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” (Lk 3,2122) Keresztelő János „Másnap látta, hogy Jézus közeledik feléje. Megszólalt:
„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét. (Jn 1,29)
Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus
Krisztus által. Általa, a hit segítségével, utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk, és
dicsekszünk is Isten (fia) dicsőségének reménységével… 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. Most tehát, amikor már
megigazultunk vérében, sokkal inkább megment minket a büntetéstől. Ha ugyanis
akkor, amikor még ellenségei voltunk, Fia halála által kiengesztelődött velünk az
Isten, mennyivel inkább szabadulunk meg most, hogy kibékültünk vele, annak élete
által. De nemcsak, hogy kibékültünk, hanem még dicsekszünk is az Istenben Urunk
Jézus Krisztus által, aki most megszerezte nekünk a kiengesztelődést. (Róm 5,1-11)
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Az Úr Jézus úgy váltott meg minket, hogy szeretetből vállalt
engedelmességével meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra.
Ő 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.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója!

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
A megváltás misztériuma
A megváltás misztériumát megközelíthetjük az
igazságosság szempontjából. Az ember a bűnnel
Istent sértette meg, és az Isten által adott rend
helyreállításához szükséges volt, hogy maga az
emberré lett Fiúisten adjon elégtételt kereszthalálával.

A megváltás misztériumát megközelíthetjük a
szeretet szempontjából. A bűnnel az ember
visszautasította Isten szeretetét, elfordult Istentől.
Isten azonban bűneink ellenére is szeret minket.
A Fiúisten azért lett emberré, hogy értünk vállalt
szenvedésével és kereszthalálával meggyőzzön
Isten irántunk való szeretetéről, hogy ezzel
minket arra késztessen – tiszteletben tartva az
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emberi szabad akaratot –, hogy bűnbocsátó
szeretetét önként fogadjuk el.
Jézus tanítása szerint a főparancs a szeretet, ami felülmúlja az
igazságosság követelményeit. Ezért amikor a megváltás misztériumáról
beszélünk, a szeretet szempontját kell hangoztatnunk. Istennek nem Fia
szenvedésében telt kedve, hanem abban a szeretetben, amely arra
késztette, hogy vállalja a szenvedést és a kínhalált a kereszten. Erről írtak
az apostolok:

Ugyanaz az érzés 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. Ezért Isten fölmagasztalta, és
minden nevet fölülmúló nevet adott neki: Jézus nevére hajoljon meg minden térd a
mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére,
hogy Jézus Krisztus az Úr. (Fil 2,5-11)
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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.” (1Jn 4,9-11)

Hiszek Jézus Krisztusnak
Annak hiszünk, akinek a szavában megbízhatunk, akiről tudjuk, hogy
„ért ahhoz” amiről beszél, és megtapasztaltuk, hogy szeret minket.
Az apostolok megtapasztalták Jézus szeretetét, és megtanulták, hogy
amit Jézus mond, az úgy van akkor is, ha nem értik. Hittel elfogadom, amit
Jézus mond, akkor is, ha nem értem!

„Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak.
Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,68–69)
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16. Valóban feltámadott az Úr!
Jézus Krisztus feltámadt

„A hét első napján az asszonyok kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték
az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek,
nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor
ragyogó öltözetben két férfi állt mellettük, megszólították őket: „Mit keresitek az élőt
a holtak közt? Nincs itt, föltámadt. Jusson eszetekbe, mit mondott nektek: az
Emberfiának, mondta, bűnös emberek kezére kell kerülnie, keresztre feszítik, de
harmadnapra föltámad.” Akkor eszükbe jutottak ezek a szavak. Visszatérve a sírtól
jelentették mindezt a tizenegynek és a többieknek… De azok nem hittek nekik. Péter
azonban menten a sírhoz futott. Amikor behajolt, csak az ott heverő lepleket látta.
Igen meglepődött a látványon, és hazament.” (Lk 24,1-12)
Jézus legnagyobb csodája, hogy Ő, aki valóban meghalt, és akit eltemettek,
harmadnapra feltámadt. Pilátus megengedte, hogy Jézust eltemessék, de csak
miután meggyőződött róla, hogy Jézus valóban meghalt (Mk 15,37-47).
Feltámadására senki sem számított, annak ellenére, hogy ezt előre
megjövendölte. Harmadnap feltámadt és megjelent övéinek. Mind a négy
evangélium részletesen leírja, hogy a feltámadt Jézus megjelent övéinek. (Mt,
28,1-20. – Mk 16,1-20. – Lk 24,1-53. – Jn 20,1-21,25) Ezekben sem kereshetünk
naplószerű, vagy életrajzi leírást, hiszen ezek vallomások a feltámadt Jézussal
való találkozásukról.

Hiszek Jézus Krisztusban,
értünk meghalt a kereszten, akit eltemettek,
majd harmadnapra feltámadt sírjából, és megjelent övéinek!

Jézus mennybemenetele és a feltámadás tanúi
Aztán így szólt hozzájuk: „Ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam:
be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban
megjövendöltek rólam.” Akkor megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az Írásokat.
Majd így folytatta: „Meg volt tehát írva,
hogy a Messiásnak szenvednie kell, és
harmadnapon halottaiból föl kell támadnia.
Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell
hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve, minden
népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én pedig
elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát.
Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el
a magasságból titeket.” Ezután kivezette
őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve
megáldotta őket. Áldás közben eltávozott
tőlük, és fölment a mennybe. Azok leborulva
imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek
Jeruzsálembe. Állandóan a templomban
tartózkodtak, dicsérték, és magasztalták
Istent. (Lk 24,44-53)
x0933
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Péter apostol első tanúságtétele
Miután pünkösd napján a Szentlélek kiáradt az apostolokra, szólásra
indította őket, és az Úr Jézus parancsát teljesítve elkezdték
tanúságtételüket, az evangélium (örömhír) hirdetését. Péter a tizenegy
közül előlépett, és emelt hangon ezt a beszédet intézte a pünkösdi ház
köré gyűlt emberekhez:

Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója… Ezt a férfit Isten elhatározott rendelése
és előretudása kiszolgáltatta nektek, s ti istentelenek keze által keresztre feszítettétek,
és meggyilkoltátok. Isten azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta őt…
Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá
tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” (ApCsel 2,23-24.36)
Az apostolok tanúságtétele a főtanács előtt
Amikor az apostolok Jeruzsálemben tanítani kezdtek Jézusról, a
főtanács maga elé idézte az apostolokat, és kérdőre vonta őket, hogy
miért tanítanak Jézusról, Péter társai nevében így válaszolt:

Tudjátok meg mindnyájan és Izrael egész népe, hogy annak a názáreti Jézus
Krisztusnak segítségével áll ez itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek,
de akit Isten föltámasztott holtából… Magatok ítéljétek meg, Isten előtt helyes volnae inkább rátok hallgatni, mint az Istenre? Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és
hallottunk!” (ApCsel 4,10.19-20).
Szent Pál apostol tanúságtétele
Szent Pál apostol a korinthusiaknak írt első levelének 15. fejezetében
Jézus feltámadásáról, mint hitünk alapjáról tanított, és felsorolta, hogy
feltámadása után kik találkoztak az Úr Jézussal.

Figyelmetekbe ajánlom testvérek az evangéliumot, melyet hirdettem nektek.
Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa üdvösségre is juttok, ha
megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké.
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért,
amint az Írás is mondja. Eltemették és harmadnapon feltámadt. Ez is az írás szerint.
Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek Majd egyszerre több mint ötszáz testvérnek
jelent meg, akik közül a legtöbb ma is él, néhány pedig már meghalt. Aztán Jakabnak
jelent meg, majd valamennyi apostolnak. Mindnyájuk után pedig, mint elvetéltnek,
nekem is megjelent… Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt holtából,
hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás,
akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi
igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit
sem ér a hitetek… Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra
méltóbbak vagyunk minden embernél… Ám Krisztus feltámadt holtából, mint a holtak
zsengéje.” (1Kor 15,1-20)
Jézus feltámadásáról az apostolok szavukkal,
és életük feláldozásával, vérükkel tanúskodtak.
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A feltámadás kétezer éves tanúja
x1558

Az Egyház tanúságtétele
Amint Szent Pál apostol leírta, ha nincs feltámadás, ha Jézus nem támadt fel,
akkor hiábavaló a mi hitünk Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban,
szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél.

A világtörténelem legfontosabb személyisége Jézus Krisztus, az
emberre lett Fiúisten, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk.
A világtörténelem legfontosabb eseményei: Jézus megváltó halála és
feltámadása. Jézus feltámadásának hiteles tanúi az apostolok, az
újszövetségi Szentírás, az Egyház folyamatos tanúságtétele, az élő
liturgia. A szentmisével kétezer év óta folyamatosan ünnepeljük az Úr
Jézus halálát és feltámadását. Nincs a világ történelmének még egy olyan
személye, illetve eseménye, amelynek annyi tanúja és vértanúja lenne,
mint az Úr Jézus életének és halálának. Tertulliánusz megjegyezte:
Ahányszor learatott bennünket, annyiszor több termést hozunk;
mert a keresztények vére mag, amelyből újra sarjadunk.
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A feltámadás tanúja a 20. századra időzített csoda

„A hét első napján Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz,
akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova
tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak.
De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz.
Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement
a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez
nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik
tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem
értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.” (Jn 20,1-9)
A csoda egy valóságosan létező tárgy, vagy egy rendkívüli, megtörtént
esemény, ami tudományos ismereteinkkel nem magyarázható, amely ritka
és ámulatba ejt, csodálkozást vált ki. A torinói Lepel ilyen valóságosan
létező tárgy, amelynek létrejötte tudományos ismereteinkkel nem
magyarázható!
A 20. századra „időzített csoda”.
Az első fényképet a Lepelről Secundo
Pia készítette 1898-ban. Az első
meglepetést a fekete-fehér negatív kép
okozta, mert ez lett a Lepel Emberének
pozitív képe, mintha maga a Lepel a
Lepel Emberének negatív képe lenne.
Ezt követően kezdték el tudományos
eszközökkel vizsgálni a Leplet.
Az evangéliumok leírása Jézusról
és a Lepel Embere teljesen megfelel
egymásnak.
Ezért
a keresztény
hagyomány a Leplet Jézus halotti
leplének tartja, bár eredetét sosem
tudjuk „bizonyítani”.
A torinói Lepel a mai embert még jobban ámulatba ejti, mint a középkori
embereket. Ennek a Lepelnek ugyanis olyan sajátos tulajdonságai vannak,
amelyeket a régi emberek fel sem fedezhettek, hiszen nekik még nem voltak
olyan természettudományos ismeretei, technikai eszközei, mint a mai tudósoknak.
Az első színes fényképet 1969-ben készítették a Lepelről. A Lepel Emberének
képe nem festett kép, nincs rajta semmiféle festéknek vagy vegyszernek a nyoma.
Ha festett kép lenne, akkor a Lepel másik oldalán is láthatók lennének a festék
nyomai. Ahol a Chambery-i tűzvész során a Lepel nem égett át, hanem csak
megpörkölődött, ott a hajtogatás nyomai sem láthatók a Lepel hátsó oldalán.
Műszeres vizsgálattal olyan virágpolleneket találtak a Leplen, amely a
jeruzsálemi, az odesszai és a konstantinápolyi növényvilágra jellemző.
A holográfiát (3 dimenziós fényképezést) Gábor Dénes találta fel 1954-ben. A
Lepelről készített fényképen ezt követően felismerték, hogy a Lepel Emberének
szemére pénzérmét tettek. A holográfia segítségével kiolvasták ennek a
pénzérmének feliratát, amely megegyezik a Pilátus korában, Palesztinában
használt egyik pénzérme a feliratával.
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A kutatók a torinói Leplen található vérnyomokat vizsgálva érdekes
felfedezésre jutottak: A töviskorona okozta homloksebnél aortás vérének nyomai
találhatók, az ostorozás okozta sebeknél ugyanannak az embernek vénás
vérnyomai találhatók, míg a halott átszúrt szívénél ugyannak az embernek halotti
vérnyomai találhatók. Ezek ismeretében bátran kijelenthetjük, hogy ilyen
vérnyomokat tartalmazó leplet ma sem lehetne előállítani.
1988-ban rádió-karbon kormeghatározást végeztek a Lepelről leválasztott
szövetmintán. Ennek meglepő eredménye az lett, hogy a lenvászon kora 12601390 évekre tehető. Egy további tudományos eredmény, hogy a Pray kódex egyik
lapján megtalálták a Lepel képét, s ezen a képen látható az az „L” alakban
elhelyezkedő négy lyuk, amelyet a Leplen is láthatunk. Erről a kódexről azonban
tudjuk, hogy a XII. században készült, legkésőbb 1194-ben már megvolt.
Több olyan kérdés van, amelyekre a tudósok sem tudnak megnyugtató
választ adni, de a hamisítás lehetőségét egyértelműen ki lehet zárni.
Ha a Lepel nem festmény, nincs rajta sem festéknek, sem valamiféle
vegyszernek a nyoma, akkor milyen eljárással vitték fel a Lepelre a Lepel
Emberének képét? Ha a Lepel valóban a középkorban készült, ahogy sokan az
1988-ban végzett rádió-karbon kormeghatározás alapján gondolják, akkor a
következő kérdésekre kellene kielégítő választ adni:
Hogyan kerülhetett keleti virág-pollen a Lepelre? – A középkorban, amikor még
nincs fényképezés, és nem ismerik a negatív kép fogalmát, akkor hogyan készíthetett
valaki negatív képet? – Amikor még nem tudtak a holográfiáról, hogyan tudott bárki
olyan hologramot készíteni, amelyről leolvasható a Pilátus korabeli pénz felirata? –
Hogyan lehet ugyanannak az embernek artériás, vénás és halott véréhez hozzájutni,
amikor még nem tudtak a vér összetételéről? – Ha nem téves az 1988-as rádió-karbon
kormeghatározás (1260-1390), akkor hogyan lehetséges, hogy a Pray kódex (1194.
előtt készült) képén látható az L alakban lévő a 4 lyuk?
A Lepel történelmi útja, néhány rejtett időszak kivételével ismert: Jeruzsálem
– Odessza – Konstantinápoly – Lirey – Chambery – Torino.
Így lett a Lepel a 20. századra „időzített csoda”: a fényképezés felfedezése és
elterjedése vetette fel azokat a kérdéseket, és indította el a tudományos
kutatásokat, amely kérdésekre mai tudományos ismereteink birtokában sem
tudunk megfelelő választ adni! Hogyan jöhetett létre ez a Lepel?
 Milyen próbálkozásokkal próbálták „újra hamisítani” Jézus Leplét? Ma sem
tudnánk hasonlót készíteni.
Ezt a Leplet láthatta János apostol. Jézus feltámadásában mégsem azért
hiszünk, mert létezik ez a Lepel, hanem mert azt Jézus Egyházának kétezer éves
élete és vértanúinak tanúsága igazolja.

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten 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.
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17. Hiszek a Szentlélekben
Jézus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket

Egy alkalommal, amikor együtt voltak, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el
Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére. „Erről hallottatok tőlem, mondta:
János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel
keresztelkedtek meg… amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy
tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamariában, sőt
egészen a föld végső határáig. (ApCsel 1,4-8)
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten
az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg, és küldött el
Egyházának.
x0929

Ki a Szentlélek?
Hogy valójában ki a Szentlélek, azt az Apostolok Cselekedeteiből
ismerhetjük meg, ha megfigyeljük mit tett az apostolokkal: Akik még a
mennybemenetelkor sem értették Jézust igazán, akik még a feltámadás
után is féltek és bezárkóztak, a Szentlélek eljövetele után bátran kiállnak
és „értelmesen” tanítanak Jézusról, a főtanács is csodálkozik rajtuk, akiket
tanulatlan embereknek ismertek, és most bátran kiállnak Jézus ügye
mellett. Amikor pedig minden fenyegetés ellenére tovább hirdették az
evangéliumot, ezért 40 botütésre ítélték őket. Az ApCsel leírja:

„Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy
Jézusért gyalázatot szenvedjenek.” (ApCsel 5,41)
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A Szentlélek szólt a próféták szavával

Mindenekelőtt azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlen jövendölése sem származik
egyéni értelmezésből. Emberi elhatározásból ugyanis sohasem született jövendölés,
hanem a Szentlélektől sugallva Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak. (1Pét
1,20-21)
Azt, hogy ki a Szentlélek megtudjuk, ha megfontoljuk, mit tett a
Szentlélek azokkal, akiket kegyelmével betöltött. A Szentírás sugalmazott
szerzői, általa írták le Isten üzenetét. Az Ő kegyelme töltötte be
mindazokat, akikről az ószövetségi Szentírás azt írta: „betöltötte az Úr
Lelke”, akiknek megbízást és erőt adott, hogy az Úr parancsa szerint
járjanak el.
Az újszövetségi Szentírásban az Úr Lelke töltötte be Zakariást,
Erzsébetet, Szűz Máriát, Simeont… és Ő élteti Jézus Egyházát.
A Szentlélek által lett emberré a Fiúisten

Jézus Krisztusnak ez az eredete: Anyja Mária
József jegyese, még egybekelésük előtt méhében
fogant a Szentlélektől… Miközben ezen
gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala,
és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy
feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van
áldott állapotban. (Mt 1,18-20)
Mária erre megkérdezte az angyalt: „Hogyan
történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az
angyal ezt válaszolta: „A Szentlélek száll rád, és a
Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő
szent Isten Fia lesz. (Lk 1,34-35)
x1013

A Fiúisten úgy lett emberré, hogy
a Szentlélek ereje által
Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel.
A Szentlélek élteti Jézus Egyházát
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban
eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.
Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami
Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
(Jn 16,12-15)
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. Íme
én veletek vagyok a világ végéig. (Mt 28,18-20)
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Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük.
Előbb azonban minden népnek hirdetni kell az evangéliumot. Amikor tehát
odavezetnek, és kiszolgáltatnak nekik, ne töprengjetek előre azon, hogy mit mondjatok,
hanem azt mondjátok, amit Isten sugall nektek abban az órában. Hiszen nem ti
vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek. (Mk 13,9-11)
A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.
A Szentlélek azért jött el,
hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban,
az emberek megszentelésében és
a pásztori szolgálatban.

A Második Közbenjáró, isteni személy
Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
Én pedig kérni fogom az Atyát, és más
Közbenjárót ad nektek: az igazság lelkét, aki
mindörökké veletek marad. (Jn 14,15-16)
Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek
voltam. A Közbenjáró pedig, akit az Atya
nevemben küld, megtanít majd mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
(Jn 14,25-26)

x1668

A nyugati nyelvek a görög „Paraklétos” szót Vigasztalónak fordítják.
Szent Jeromos csak átírta latinra: „Paraklitus”. Szent Ágoston János
evangéliumát magyarázva írja: Jézus az első „Paraklitus”, és megígérte a
másik „Paraklitus”-t. Jézus Közbenjárónk az Atyánál, a Szentlélek a Másik
Közbenjáró, mai szóval: védő, ügyvéd.
Akinek gondja baja van, elpanaszolja az ügyét. A „Paraklitus” meghallgatja,
magára vállalja a probléma rendbe hozatalát, megmondja mit kell tennem. Az
ügyvéd tevékenységének eredménye a megvigasztalódás, nem kell félni, az ügy
el van intézve.

Jézus ezt a „Paraklétoszt” ígérte meg, a Másik közbenjárót, akit majd
az Atyától küld.
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A Szentlélek ajándékai

Tudtotokra adom, hogy aki Isten lelke által szól, az egy sem mondja: „Átkozott legyen
Jézus.” De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, hacsak a Szentlélek által nem. 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. Lélek ajándékait pedig kiki azért kapja, hogy használjon vele. (1Kor
12,3-7)
A Szentlélek a bérmálásban ajándékait adja, hogy a krisztusi élet
teljessé váljék bennünk. Arra rendel, hogy Jézus apostolai, tanúi legyünk
az emberek között, hogy elkötelezett keresztények legyünk. A keresztény
hagyomány a Szentlélek 7 ajándékát sorolja fel, nem kizárva többi
adományát. Ez a 7 ajándék: a bölcsesség, az értelem, a tanács, az
erősség, a tudomány, a jámborság és az Úr félelme.
Mit tesz bennünk a Szentlélek ajándékai által?
Bölcsesség. – Megtanít arra, hogy
Isten a legnagyobb jó, az igazi
boldogság forrása.
Értelem. – Megtanít hitünk
igazságainak helyes
megismerésére.
Tanács. – Megtanít, hogyan kell
Istennek tetsző módon élnünk,
mit kell tennünk nehéz
helyzetekben.
Erősség. – Megerősít, hogy hitünkért
mindent megtegyünk, mindent
elviseljünk.
Tudomány. – Megtanít arra, hogy
megismerjük Istent a látható
világból.
Jámborság. – Megerősít, hogy
örömünket leljük az Istennek
tetsző életben.

x2029

Úrfélelme. – Megerősít, hogy Isten
jelenlétének tudatában éljünk,
kerüljük a bűnt, és megtegyük a
jót.

115

18. Mi lesz velünk, ha meghalunk?
Hiszem a bűnök bocsánatát
Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten (országának) evangéliumát. Ezt
hangoztatta: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az
üdvösség jóhírében.” Mk 1,14-15)
Mondom tehát nektek: kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtó nyílik. Ha
pedig valakitől közületek kenyeret kér fia, talán követ ad neki? S ha halat kér, talán
kígyót ad hal helyett? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár
rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a
Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. (Lk 11,9-13)
Az Úr Jézus örömhírének lényeges
eleme, hogy Mennyei Atyánk
bűneink ellenére szeret minket,
nekünk hinnünk kell irgalmas
szeretetét.

Az Úr Jézus arra tanít minket,
Isten jobban szeret, mint a legjobb
szülő, a legjobb édesapa. A tékozló
fiú atyjáról mondott példabeszédével
pedig arra tanít, alig várja, hogy észre
térjünk, és fogadjuk el feltétel nélkül
megbocsátó szeretetét..
x0660

Isten igazságos és irgalmas: – irgalmas, mindenkinek megbocsát, aki
elfogadja megbocsátó szeretetét, – igazságos, mindenkivel szemben, aki
visszautasítja irgalmas szeretetét. Ugyanakkor egyedül Ő tud igazságos
lenni, hiszen Ő mindenkit lelkiismerete szerint ítél meg
Lehetséges a megbocsátás

A farizeusok és írástudók zúgolódtak emiatt. „Miért esztek-isztok vámosokkal és
bűnösökkel?” – kérdezték tanítványaitól. Jézus felelt meg nekik: „Nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat
hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. (Lk 5,30-32)
Az evangéliumok több esetet is leírtak arról, hogyan bocsátott meg az
Úr Jézus a bűnösöknek. A megbocsátás soha nem jelentette a rossz
jóváhagyását, a bűnös asszonyt is figyelmeztette: „Menj, de többé ne
vétkezzél!” (Jn 8,11)
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Jézus megbocsátott: A bénának, akit hordágyon hoztak elé (Lk 5,18–
25), Simon farizeus házában a bűnös nőnek (Lk 7,36–50), a vámosoknak,
Zakeusnak, Lévinek (Lk 19,1–10. – Lk 5,27–32), a házasságtörésen ért
asszonynak (Jn 8,1–11). Péternek is megbocsátott, miután letagadta hogy
ismeri Jézust (Lk 22,61–62). Megbocsátott a mellette megfeszített, és
bűnbocsátást kérő jobb latornak (Lk 23,39–43), és még azokért is
imádkozott azokért, akik keresztre feszítették (Lk 23,34)
Csak az önző ember nem tud megbocsátani, aki másoknak nem tud
megbocsátani, az nem hiszi el, hogy neki megbocsátanak. Az aki nem tud
megbocsátani embertársának, az rabja marad saját haragjának.
Jézusnak van hatalma a bűnök megbocsátására

Néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni, hogy eléje tegyék.
Mivel a tömeg miatt nem találtak helyet, ahol bevihették volna, fölmentek a tetőre, és a
cserepeken át lebocsátották ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt:
„Ember, bocsánatot nyertek bűneid.” Erre az írástudók és farizeusok azt gondolták
magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem
egyedül az Isten?” De Jézus gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így
magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: bocsánatot nyertek bűneid? – vagy, ha
azt: kelj föl, és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a
bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd meg
az ágyadat, és menj haza.” Az szemük láttára tüstént fölkelt, fogta ágyát, amin
feküdt, és Istent magasztalva hazament. (Lk 5,18-25)
Jézus hatalmat adott apostolainak a bűnök megbocsátására

A hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a
zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”
„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)
Jézus azt akarta, hogy bűneink miatt nekünk se kelljen félnünk
Istentől, ezért adott hatalmat apostolainak és utódaiknak, a gyóntató
papoknak a bűnök megbocsátására. Ahogy az Úr Jézus apostolainak
hatalmat adott a betegek gyógyítására, ugyanúgy tudott nekik és
utódaiknak hatalmat adni a mi bűneink megbocsátására.
A bűnbánaton és bocsánatkérésen kívül csak egyetlen feltétele, hogy Isten
nekünk is megbocsásson, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek.

Nem kell félnünk Istentől, mert Ő irgalmasan
megbocsát mindenkinek, aki elfogadja megbocsátó szeretetét.
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Földi életünk vége
A halál átmenet a földi életből az örök életre

Bizony, bizony mondom nektek: Ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül
marad; de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt; aki viszont gyűlöli
életét e világon, megmenti azt az örök életre. (Jn 12,24-25)
Miközben ezt magyarázta, egy elöljáró lépett hozzá, és
lába elé borulva kérte: „(Uram), leányom most halt meg,
de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel.” Erre Jézus fölkelt,
és tanítványaival együtt elment vele. – Amikor Jézus az
elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat és a lármás
tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok! Hiszen nem halt meg
a leány, csak alszik.” Azok kinevették. Miután
eltávolították a tömeget, bement, megfogta a leány kezét,
és az életre kelt. (Mt 9,18-25)
Jézus így szólt: „Lázár, a mi barátunk elaludt. Megyek,
hogy felkeltsem álmából.” „Uram, mondták a
tanítványok, ha elaludt, meggyógyul.” Jézus a haláláról
beszélt, ők azonban azt gondolták, hogy alvásról beszél.
Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt, de
én örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy
higgyetek. Jn 11,11-15)
x0509

„Elaludt az Úrban!” szoktuk mondani, hiszen az Úr Jézus számára
nem nehezebb egy halottat életre kelteni, mint nekünk egy alvó embert
felébreszteni. Halálunk után emberi testünk bomlásnak indul, elporlad,
vagy elégetik. Régi sírokban legfeljebb már csak csontvázakat találunk.
A halál nem befejezés, hanem
átmenet a földi életből az örök életre.
Az örök élet hite az Ószövetségben

Amikor Jákob meglátta fia véres köntösét, megszaggatta ruháját, zsákot kötött csípője
köré és hosszú ideig gyászolta fiát. Gyermekei igyekeztek vigasztalni, de nem akart
vigasztalódni, hanem így szólt: Gyászolva költözöm le fiamhoz az alvilágba. (Ter
37,33-35)
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)
Az Úr keze fölöttem volt; és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele
volt csontokkal. Körbevezettek köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn,
és teljesen ki voltak száradva. Így szólt hozzám: „Emberfia, életre kelnek még ezek a
csontok?” Így feleltem: „Uram, Istenem, te tudod.” Ekkor így folytatta: „Jövendölj
ezekről a csontokról! Így beszélj: Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát! Ezt
üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak: Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és
megelevenedtek. Ellátlak inakkal és beborítlak hússal benneteket; bőrt húzok rátok és
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éltető leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.”
Jövendöltem, amint a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd
zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam: ín és hús került
rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük. Ekkor így szólt
hozzám: „Jövendölj az éltető leheletről, jövendölj, emberfia, és mondd az éltető
leheletnek: Ezt mondja az Úr, az Isten: Gyere elő a négy szél hazájából, és fújj ezekre
a halottakra, hogy megelevenedjenek.” Ekkor jövendöltem, amint parancsolta nekem, és
éltető lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg. (Ez 37,110)
Amikor már a végét járta, felkiáltott: Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de a
Mindenség Királya föltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk
meg. (2Mak 7,9)
Aztán gyűjtést rendezett a katonák között, és mintegy 2000 ezüst drachmát küldött
Jeruzsálembe engesztelő áldozat bemutatására. Ilyen szépen és nemesen viselkedett,
mivel gondolt a feltámadásra. Ha ugyanis nem hitt volna az elesettek föltámadásában,
fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni. (2Mak 12, 43-44)
Az ószövetségi Szentírást olvasva nyomon követhetjük, hogyan
fejlődött a halál utáni élet fogalma. A Pátriárkák még a Seolról beszéltek, a
holtak országáról. Jób szavai, Ezekiel látomása a csontmezőről már többet
sejtetnek, Isten az élet Ura, Ő tud életet adni.
A Makkabeus testvérek hitvallása, és Makkabeus Júdás
áldozatbemutatása a megholtakért pedig már egyértelműen tanúsítják
nemcsak a halál utáni élet hitét, hanem a test feltámadásának hitét is.
Az Úr Jézus tanítása az örök életről

Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak
akaratát, aki küldött engem. Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy abból,
amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám
akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút, és hisz benne, örökké éljen. Én feltámasztom
az utolsó napon. – Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik,
örökké él. – Aki eszi az én testem, és issza az én vérem, annak örök élete van, és én
feltámasztom az utolsó napon. – Itt a mennyből alászállott kenyér, ez nem olyan, mint
a manna, melyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.
– Simon Péter felelt neki: „Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak.
Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje. (Jn 6,38-40. 51. 54. 58 .68-69)
Jézus így szólt hozzá: „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)
Jézus örömhírének lényeges üzenete, hogy Mennyei Atyánk minden
embert üdvözíteni akar. Ő úgy gondoskodik az rólunk, hogy mindent
megad nekünk, ami az üdvösséghez szükséges.

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen
engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem és az evangéliumért
elveszíti életét, megmenti azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelke
azonban kárt szenved? Mit is adhatna az ember lelkéért cserébe? (Mk 8,34-37)
Földi életünk célja: Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét
megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.
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Halálunk után Jézus megítél minket
Mikor eljön a dicsőségben az emberfia, s vele mind
az angyalok, helyet foglal dicsőséges trónján. Elébe
gyűlnek az összes nemzetek. Ő pedig elválasztja
őket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a
juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a
kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a
jobbján állókhoz: Jöjjetek Atyám áldottai!
Vegyétek birokba a világ kezdetétől nektek
készített országot… Bizony mondom nektek: amit
e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek. Azután így szól a balján állókhoz:
Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, amely
az ördögnek és angyalainak készült… Bizony
mondom nektek: amit nem tettetek eggyel is e
legkisebbek közül, velem nem tettétek. Ezek örök
x1608
büntetésre jutnak, az igazak pedig örök életre. (Mt
25,31-46)
Amint az Atya halottakat támaszt fel és kelt életre, úgy a Fiú is életre kelti, akit akar.
Az Atya nem ítél senkit, az ítéletet teljesen a Fiúra bízta… Bizony, bizony mondom
nektek, aki igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van, és nem
kerül ítéletre, hanem már árment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom nektek:
Eljön az óra, és már itt is van, mikor a holtak meghallják Isten Fiának szavát, és akik
hallgatnak rá, élni fognak… hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az
emberfia. Ne csodálkozzatok ezen. Eljön az óra, mikor a sírokban mindnyájan
meghallják Isten Fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót cselekedtek, az élet
feltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek, az ítélet feltámadására. (Jn 5,21-29)
Jézus gyakran emlegette életünk utolsó napját, mint sorsdöntő napot. Azt
akarja, hogy állandóan készen várjuk: „Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok,
mely napon jön el Uratok.” (Mt 24,42)

Halálunk napján eldől örök sorsunk
Jézus tanítása szerint az ember végső sorsa a halállal megpecsételődik. A
különböző időben felfogadott szőlőmunkásokról szóló példabeszédében azt
tanítja, hogy bármikor állt is valaki munkába, bérét megkapja. (Mt 20,1-16) Amíg a
munkanap, a földi élet tart, addig senkinek sem dőlt el végső sorsa. A halál után
azonban már változtatni nem lehet. (Lk 16,19-31) Halálunk után Jézus hitünk és
cselekedeteink szerint fog megítélni: az juthat el az örök életre, aki hiszi, hogy Ő
az, akit az Atya küldött, és aki tanítása szerint él. (Jn 6,40. – Mt 7,21)

A mindennapi élet azonban azt mutatja, hogy az embereket nem lehet
egyszerűen jókra és rosszakra felosztani. Mi lesz hát velünk? Jézus
tanítása feleletet ad. A jóakaratú embert Isten szüntelenül neveli, tisztítja,
hogy mint a termő ág, még többet teremjen. Aki pedig nem viszonozza
szeretetét, azt, mint száraz ágat, levágják. (Jn 15,1-6) Tehát alapvetően
megkülönbözteti az embereket az, hogy élnek-e kegyelmi életet, vagy
nem. Végérvényesen pedig csak a halállal dől el sorsunk.
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Hiszem a test föltámadását
Jézusnak valóban van hatalma a halál felett

Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy aztán vissza is vegyem.
Senki sem veszi el tőlem: önként adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és
hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ezt a feladatot kaptam Atyámtól. (Jn 10,1718)
Ő, aki másokat is feltámasztott, Ő az élet ura, aki
halálból. Ezzel biztosítékunk van a feltámadásunkra,
értelmetlen befejezés, sem végérvényes összeomlás,
világ kezdete. Ő átvezet abba a világba, amely után
vagy öntudatlanul vágyik, az örök életre.

saját maga is visszatért a
hogy a mi halálunk nem
sokkal inkább egy másik
minden ember tudatosan

Minden ember feltámad

x0933

Amint az Atya halottakat támaszt fel és kelt életre, úgy a
Fiú is életre kelti, akit akar. Az Atya nem ítél senkit, az
ítéletet teljesen a Fiúra bízta, hogy mindenki tisztelje a
Fiút, amint tisztelik az Atyát. Aki a Fiút nem tiszteli,
nem tiszteli az Atyát, aki őt küldte. Bizony, bizony
mondom nektek, aki igémet hallgatja, és hisz annak, aki
engem küldött, örök élete van, és nem kerül ítéletre,
hanem már árment a halálból az életre. Bizony, bizony
mondom nektek: Eljön az óra, és már itt is van, mikor a
holtak meghallják Isten Fiának szavát, és akik
hallgatnak rá, élni fognak. Amint az Atyának élete van
önmagában, úgy adta a Fiúnak is, hogy élete legyen
önmagában, és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson,
mivel ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen. Eljön az
óra, mikor a sírokban mindnyájan meghallják Isten
Fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót cselekedtek, az
élet feltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek, az
ítélet feltámadására. (Jn 5,21-29)

Egy példa a tanúságtétel értékére: Apa a pincében dolgozik, fia az udvaron
játszik. Az apa nem lát ki, megkérdezi a fiát: Fiam milyen idő van? Süt a nap, –
mondja a fia. Ez a közvetett tapasztalat. Amikor másnap elmondom: Tegnap szép
napsütés volt, ez a történelmi tapasztalat. Ha valaki megbízható ember, akkor
elfogadjuk, amit mond, mert ismerjük a tapasztalat forrását és átadóját.
Számunkra az örök élet hitének alapja az Úr Jézus feltámadása, akivel
feltámadása után tanítványai találkoztak. Jézus követőinek közössége az Egyház,
tanúságtételével ezt a történelmi tapasztalatot adja át nekünk, folyamatos
tanúságtételével. Az apostolok és a vértanúk tanúságtételén kívül fontos része a
tanúságtételnek a liturgia. Kétezer év óta minden szentmisével az Úr Jézus halálát
és feltámadását ünnepeljük. Jézus feltámadásának ünneplése, a kenyértörés
kezdettől fogva része az Egyház életének.

Jézus feltámadásának a tanúja két ezer éve az Egyház,
Jézus követőinek élő közössége.
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Volt egy gazdag ember… volt egy Lázár nevű
koldus is. Történt, hogy meghalt a koldus, és az
angyalok Ábrahám ölébe vitték. Meghalt a gazdag
is, és eltemették. Mikor a pokolban, kínjai között,
föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és az
ölében Lázárt. Atyám, Ábrahám, kiáltotta,
könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy…
Különben is köztünk és köztetek áthághatatlan
mélység tátong, úgy hogy aki innen át akarna
menni hozzátok, ne tudjon, sem az aki odaát van,
ide át ne jöhessen. Akkor küldd el őt atyai
házamba, világosítsa fel őket, hogy ne jussanak ők
is e gyötrelem helyére. Ábrahám megjegyezte: Van
Mózesük és prófétájuk, hallgassanak rájuk. Ám az
erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám. De ha a
holtak közül megy valaki hozzájuk, akkor
megtérnek. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a
prófétákra nem hallgatnak, akkor, ha a holtak
közül támad is föl valaki, annak sem fognak
hinni.” (Lk 16,19-31)

x0955

 „Onnan még senki sem jött vissza!” – mondják azok, akik nem hisznek az örök
életben. Ha ez az „onnan” a halált jelenti, akkor nincs igaza a hitetlen mondásnak,
mert Jézus legyőzte a halált, feltámadt, visszatért. Ha a pokolról mondja valaki,
akkor igaza van, mert aki egyszer oda jutott, az onnan soha ki nem szabadul. Erről
szólt az Úr Jézus példabeszéde a dúsgazdagról és a szegény Lázárról.

Aki nem hisz Istenben, az Úr Jézusban,
az sem Jézus feltámadásában, sem az örök életben nem fog hinni!

A feltámadt test tulajdonságai

De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd
elő? Oktalan! Amit elvetsz, nem kel életre, hacsak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem
növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszem, vagy más
egyéb. Isten pedig tested ad neki tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki
megfelelő testet. (1Kor 15,35-38)
A feltámadás Isten műve, amelyben új életet kapunk. Mi emberek ezt
elképzelni sem tudjuk. A feltámadáskor visszakapjuk „testünket”, nem atomjaink
halmazát. Amikor azt mondjuk, hogy mindnyájan saját testünkkel fogunk
feltámadni, ez nem jelent anyagi azonosságot, hanem csak lényegi azonosságot.
Gondoljunk csak arra, hogy ma is ugyanazok vagyunk, mint akik tíz évvel ezelőtt
voltunk, pedig azóta testünk sejtjei már mind kicserélődtek. Akkor majd
ráismerünk egymásra. – A homokozó gyerekek, amikor homokformákat
készítenek, mindegyiknek nevet adhatnak. Aztán összekeverik a homokot, és újra
formába teszik. Mindegyik megtartja saját formáját és nevét, függetlenül attól,
hogy más homokszemekből formálták ki.
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19. Jézus újra eljön
Egy alkalommal meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el, hanem várjanak az Atya
ígéretére… Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot
tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a
föld végső határáig. E szavak után szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el őt
szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér
ruhás férfi termett mellettük. „Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre
emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy
szemetek láttára mennybe szállt.” (ApCsel 1,4-11)
Amikor az Úr Jézus a világ végén újra eljön, mindnyájunkat feltámaszt, és
újjá teremti a világot. Feltámadt testünk részese lesz örök sorsunknak, a
jutalomnak vagy büntetésnek, amint azt földi életünkben megérdemeltük.
 Amikor a Szentírás a halál utáni életről szól, mindig az egész emberről beszél,
nem tesz különbséget test és lélek között. A halállal újfajta élet kezdődik, és erre az
életre nem alkalmazhatjuk egyértelműen a földi élet fogalmait. A feltámadt test
tulajdonságai sem orvostudományi, sem biológiai vizsgálatnak nem tárgyai, hiszen
semmiféle tapasztalati ismeretük nincs róla.

Az utolsó ítélet napja
Hasonlít a mennyek országa az olyan emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor
mindenki aludt, jött ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán eltávozott. Szárba
szökött a vetés és kalászt hányt, de fölütötte fejét a konkoly is… A szolgák
megkérdezték: Akarod, hogy kimenjünk, és kigyomláljuk? Nem, válaszolta, hogy a
konkolyt gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl
mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt
szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek
csűrömbe.” (Mt 13,24-30)
A feltámadás napja egyben az utolsó ítélet napja, amikor nyilvánvalóvá válik
minden ember örök sorsa. Az ítéletről Jézus hasonlatokkal tanított minket.
Lényegében az történik, hogy a gonoszokat különválasztja övéitől. Úgy, mint
aratáskor, kiválogatják a búzából a konkolyt, vagy amint a hálóval összefogott
halakból kidobálják az értéktelent. Jézus szavai alapján bizalommal
reménykedünk azok üdvösségében is, akik talán az Egyház közösségén kívül,
embertársaik szolgálatában az igazságot keresték, és szeretetben éltek.

A szeretet és az igazságosság győzelmének napja

Ezután nagy sereg örömujjongását hallottam a mennyben: „Alleluja! Üdv, dicsőség és
hatalom Istenünknek! Igazak és jogosak ítéletei!”… A trón felől pedig szózat tört elő:
„Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mind, S akik őt félitek, kicsinyek és nagyok.” Akkor
nagy sereg énekét hallottam, mely sok víz zúgásához és erős mennydörgés robajához
hasonlított: „Alleluja! Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat.
Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja.
Jegyese fölkészült: Méltó volt arra, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék.” Akkor így
szólt hozzám: „Jegyezd föl: Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!”
(Jel 19,1-9)
Az ítélet napja a szeretet és az igazságosság győzelmének napja lesz.
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Azon a napon nyilvánvalóvá lesz Isten terveinek bölcsessége,
irgalmas jósága és gondviselő szeretete, melyet sokszor nem értettünk
meg földi életünkben. Akkor lelepleződik a gonoszok gonoszsága is, és
beteljesül sorsuk, elnyerik méltó büntetésüket. Jézus követőin pedig
végleg beteljesedik a nyolc boldogság tanítása (Mt 5,3-12), mindnyájan
boldogok lesznek, s bőséges jutalmat kapnak vállalt és ártatlanul elviselt
szenvedéseikért. Akkor nagy örömujjongás lesz a mennyben… (Jel 19,1)
A keresztény művészetben gyakran találunk pillangóábrázolást. A pillangó,
amint tudjuk fejlődése előző szakaszában, tehetetlen báb alakjában él. Ebből a
bábból bújik elő a fejlődés meghatározott pontján a szép, szárnyaló pillangó. A
keresztény művészek ezzel az ábrázolással is a feltámadásról vallott hitüket
fejezték ki.

Isten újjá teremti a világot
Akkor új eget és új földet láttam. Az első ég és az
első föld elmúlt, és a tenger is megszűnt. Ezután (én
magam János) láttam, hogy a szent város, az új
Jeruzsálem leszáll a mennyből, Istentől. Díszes volt,
mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. A
trón felől harsány hangot hallottam: „Nézd, ez az
Isten hajléka az emberek között! Ő velük fog lakni,
azok pedig az ő népe lesznek, és maga Isten lesz
velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Halál
nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem
fájdalom. Ami eddig volt, elmúlt.” A trónon ülő így
szólt: „Íme, újjáalkotok mindent.” (Jel 21,1-5)
x1006

A jelen világ vége
A világon tapasztalható fejlődés is a világ mulandóságára mutat. Nem
tudjuk, hogy ez a fejlődés meddig tart. Az emberi tudomány és technika
fejlődésének határait nem ismerjük. A Szentírásból azonban tudjuk, hogy
Isten, aki a világot megteremtette, és a fejlődés útján elindította,
elhatározta azt is, hogy ezt a világot az utolsó napon megújítja. A jelen
világ fejlődése ezzel az átalakulással befejeződik. Ezért mondjuk az utolsó
napot a jelen világ végének és az új világ kezdetének. Az újjáalkotott világ
a teremtő Isten műve lesz. A világ nem saját erejéből, hanem Isten
akaratából újul meg. Az új világ Isten hajléka lesz az emberek között. Így a
világ megújulása a szeretet véső győzelmét jelenti.

Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Azt a napot és azt az órát azonban
senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, csak az Atya egyedül. (Mt 24,36)
Az egybegyűltek megkérdezték tőle: „Uram, tehát mostanában állítod helyre Izrael
országát?” Ő azonban így válaszolt: „Az Atya saját tetszése határozta meg a megfelelő
időpontot, nem rátok tartozik ennek ismerete. (ApCsel 1,6-7)
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Amikor az Úr Jézus a világ végéről jövendölt
rendkívüli természeti jelenségekről beszélt, amelyek
már előre jelzik a közeledő véget. Ezekből a képekből
azonban semmi biztos következtetést nem tudunk
levonni a beteljesülés idejére. Jézus az apostolok
többszöri érdeklődésére sem mondta el nekik, hogy
mikor jön el. Csak arra figyelmeztette őket, hogy
legyenek készen. A sok természeti csapás, mely a
világot az emberiséget sújtja, mind megannyi
figyelmeztetés: Nincs itt maradandó városunk, közeleg
az Úr napja!
 Mindig voltak olyanok, akik az Úr Jézus tanítására
hivatkozva a világ végének jeleiről „kiszámították”, hogy mikor
lesz a világ vége. Természetesen eddig egyetlen ilyen
jövendölés sem teljesedett be. Mi nem adhatunk hitelt ilyen
„jövendöléseknek”.
x1312

Felkészülés a halálra
Vegyétek tudomásul azt is: ha tudná a házigazda, mikor jön a tolvaj, bizonyára
virrasztana, s nem engedné betörni a házba. Azért ti is álljatok készen, mert az
Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok. (Mt 24,43-44)
Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Ámde azt a napot és azt az órát
senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya.
Vigyázzatok, virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el ez az idő.
Éppen úgy, mint amikor az idegenbe készülő ember elhagyja házát, és vezetését
szolgáira bízza, mindegyikre a maga dolgát, a kapusnak pedig meghagyja, hogy
virrasszon. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este-e
vagy éjfélkor, kakasszóra-e vagy reggel. Ha váratlanul érkeznék, alva ne találjon
titeket. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: virrasszatok!” (Mk 13,30-37)
Bármilyen széppé teszi valaki a földi életet, a halállal minden földi
érték bevégződik. A „percemberkék dáridója” éppúgy, mint a történelem
igazi hőseié. Lényegében mindennek vége. Jézus ennél lényegesen
többet akart! Jézus azt akarta, hogy részünk legyen Isten örök életében. A
haláltól ezért nem kell félnünk, hanem mindig készen kell lennünk,
bármikor fog minket Urunk magához szólítani.
A halálra úgy készülünk, hogy Jézus tanítása szerint élünk.
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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)
x1112

A betegek kenete az a szentség, amellyel az Egyház a betegségben
szenvedő híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy
megenyhítse és megmentse őket. A betegek a kenet szentségében
találkoznak az irgalmas Jézussal. A betegek kenete úgy segíti a
szenvedőket, hogy erőt ad a szenvedésben, megerősít a kísértések ellen,
és felkészít a jó halálra. A halálos bűnöket is eltörli, ha a beteg már gyónni
nem tud, a testi gyógyulást is segítheti, ha az a beteg üdvösségére
szolgál.
Ezt a szentséget az a hívő veheti fel, akinek élete betegség vagy
öregség miatt veszélybe került. Az örök hazára előkészítő szentáldozást
szent útravalónak nevezzük.
Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!

x1157
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IV. Hiszem, hogy Jézus él tovább Egyházában

x1020

Saul pedig még mindig dühtől lihegve halállal fenyegette az úr
tanítványait. A főpap elé járulva kérte, adjon neki ajánlólevelet a
damaszkuszi zsinagógához, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa
azokat a férfiakat és asszonyokat, akikről ki tudja deríteni, hogy ezt a
tanítást követik. Útközben 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.” Erre
remegve és álmélkodva így szólt: „Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek?”
Az úr ezt válaszolta:) „Kelj föl, menj be a városba, ott majd megmondják,
mit kell tenned.” (ApCsel 9,1-6)
Jézus azonosítja magát követőinek közösségével.
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20. Jézus egyetlen Egyházat alapított
Az Egyház Jézus művének folytatója
Az apostolok küldetése

A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint
meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett,
és így szólt: „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. Íme én veletek vagyok a világ végéig.” (Mt 28,16-20)
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket
szóval és példával tanítson, életével, halálával és feltámadásával
megváltson. Isten üdvösségterve az ember teremtésétől kezdve, hogy
minden embert üdvözítsen. Fiúisten azért is lett emberré, hogy Mennyei
Atyánk üdvösségtervét megvalósítsa. Mennybemenetele előtt Jézus
ennek a feladatnak a folytatásával bízta meg apostolait, akik a Szentlélek
kegyelmével betelve teljesítették a rájuk bízott küldetést.
Jézus örömhírét nemcsak Péterrel és apostoltársaival akarta közölni,
nemcsak néhány ezer hallgatóval, hanem minden emberrel. Amikor Jézus
köztünk járt, még nem volt sem rádió, sem televízió, de még
könyvnyomtatás sem. Örömhírét kézzel írt levelek és tekercsek százaival
sem lehetett volna elterjeszteni, mert írni-olvasni akkor még kevesen
tudtak. Így tanítása csak egy kicsiny réteghez jutott volna el. Isten
megtehette volna, hogy minden embernek külön kinyilatkoztatást ad, de
ez nem felelt volna meg az örömhír tartalmának, sem az ember
természetének. Jézus nem egyénenként elkülönítve akarja az embereket
üdvözíteni. Az is elképzelhetetlen, hogy aki igazán megérti az üdvösség jó
hírét, ne törődjék másokkal!
Jézus kezdettől fogva közösségbe gyűjtötte
tanítványait,
és
együtt
tanította
őket.
Közösségben élő követőire bízta örömhírét azért
is, hogy az emberek azt ne csak megismerjék,
hanem hirdetőinek életében bemutatva is lássák.
Így tehát azt akarta, hogy ez a közösség
ismertető jellé váljék, amelyből mindenki
felismerheti Isten üzenetét.
x0806

Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította.
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Jézus Egyháza
Jézus követői kezdettől fogva közösséget alkottak. Ma is mindenki, aki
megkeresztelkedik, tagja lesz a keresztény közösségnek, az Egyháznak.
Minden közösség lényeges alapja a közös cél, melyet a közösség tagjai
egymást segítve, közös tevékenységgel tudnak elérni. Az Egyház létének
értelme, tevékenységének célja, Jézus művének folytatása: Isten üdvözítő
örömhírének hirdetése, Isten dicsőségének és az emberek üdvösségének
szolgálata. A közös tevékenység, mely az Egyház célját szolgálja:
tanúságtétel a szeretetben. Ennek, az Egyház életének csúcsa és forrása
az Eukarisztia, melyből az Egyház minden más tevékenysége táplálkozik.

A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így
Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által.
Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. – Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai.
(1Kor 12,12-13. 27)
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki
közösség, Krisztus titokzatos teste. Azok a megkeresztelt emberek
tartoznak a Katolikus Egyházhoz, akik elfogadják a katolikus hitet és az
Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel.
 Kizárja magát az Egyház közösségéből, aki megismert katolikus hitét
megtagadja. Kiket nevezünk eretnekeknek, és kiket nevezünk szakadároknak?

Az Egyház igen sok tagból áll. Már az első pünkösd napján
háromezren, s a következő napokban újabb ezrek csatlakoztak az
apostolokhoz. Amikor pedig az üldözések elől a hívek elszéledtek
Jeruzsálemből egymás után alakultak meg az újabb keresztény
közösségek, először Júdea és Galilea vidékén, majd hamarosan a Római
Birodalom minden nagyobb városában. A helyi közösségeket nevezzük
egyházközségeknek.
Minden közösségnek szüksége van bizonyos
szervezettségre, hogy eredményesen tudjon
működni. Eszerint jön létre megfelelő tagozódás.
Az Egyházban is minden tagnak megvan a
sajátos feladata, mint az élő testben is. Az
Egyház növekedésével párhuzamosan fejlődött
ki területi tagozódása. Több, olykor több száz
egyházközség
(plébánia)
alkotja
az
egyházmegyét. Több egyházmegyéből állnak az
érseki tartományok és a keleti egyházakban a
pátriárkátusok.
0929
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A Szentlélek az Egyház éltető lelke

Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába, tanított az ottani zsinagógákban…
Az Úr lelke rajtam: ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, ő küldött
engem, hogy (meggyógyítsam a megtört szívűeket), szabadulást hirdessek a raboknak, és
a vakoknak megvilágosodást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, hirdessem az Úr
kegyelmének esztendejét. (Lk 4,14-19)
Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé… Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak
titeket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük
és a pogányok előtt. Mikor bíróság elé állítanak, ne töprengjetek, hogyan és mit
mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti
beszéltek, hanem Atyátok lelke szól belőletek. (Mt 10,16-20)
Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor
eljön ő az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13)
Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.
Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá. Ha Krisztus bennetek
van, a test ugyan holt a bűn miatt, de a lélek él a megigazulás következtében. Ha pedig
bennetek van annak Lelke, aki föltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki Krisztus
(Jézust) halottaiból föltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is a bennetek
lakó Lelke által. (Róm 8,8-10)
A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke
legyen. Ő vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek
megszentelésében és a pásztori szolgálatban.

Jézus Egyházának lényeges tulajdonságai
Az Egyház hierarchikus közösség

x0734

Jézus Krisztus egyetlen Egyházat, mégpedig
hierarchikus egyházat alapított, melynek belső rendjét Ő
maga határozta meg. Az Anyaszentegyház feje maga
Jézus Krisztus, aki Szent Péter apostolt tette az
Anyaszentegyház alapjává. A pápa Róma püspöke, Szent
Péter utóda, a püspökök testületének feje, Krisztus
helytartója és az egész Egyház pásztora. Az Egyház
püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék
főpásztorai, egységben a pápával. A püspököket
küldetésükben az áldozópapok és a diakónusok segítik. A
papok feladata, hogy a püspök megbízásából, mint Isten
népének pásztorai: bemutassák a szentmiseáldozatot,
kiszolgáltassák a szentségeket, hirdessék Isten igéjét,
vezessék Isten népét.

Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak, és üldöznek titeket, és hazudozva
minden rosszat fognak rátok. Örüljetek, és ujjongjatok: nagy lesz a jutalmatok a
mennyben. Hiszen így üldözték előttetek a prófétákat is. Ti vagytok a föld sója. Ha a
só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy kidobja, és
széttapossa az ember. Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város el nem
rejthető. És ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy
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világítson a ház minden lakójának. *16. Így világítson világosságtok az emberek előtt,
hogy lássák jótetteiteket, és magasztalják mennyei Atyátokat. (Mt 5,11-16)
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)
Jézus akarata szerint követőinek Öt kell képviselniük a világban;
tanítványainak Róla kell tanúságot tenniük életükkel az emberek előtt. A
világi hívek küldetése az Egyházban, hogy tanúságtevő életükkel,
együttműködve lelkipásztoraikkal építsék Krisztus testét, mindenki a maga
élethivatásának megfelelően.
Jézus Egyháza egy

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik
szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan
egy, amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy
legyenek egy ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy
te küldtél engem. (Jn 17,20-21)
Testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek
titeket: ugyanazt valljátok mindnyájan! Ne szakadjatok
pártokra, hanem forrjatok össze egyazon elvben, egyazon
felfogásban! Azt a hírt hozta ugyanis Kloé háza népe
felőletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra
célzok, hogy vannak köztetek, akik azt mondják: „Én
Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én pedig
Krisztussal.” Talán megoszlott Krisztus? Talán Pált
feszítették keresztre értetek? Vagy Pál nevében
kereszteltek meg? (1Kor 1,10-13.)

x0414

Az Egyház első évtizedeinek története sajnos nemcsak csodálatos gyors
növekedéséről tanúskodik, hanem számos emberi gyarlóságról is. Pál apostol
leveléből értesülünk arról, hogy a hívek közt az apostol távollétében széthúzás
támadt. Figyelmezteti őket, ne szakadjanak pártokra, hanem éljenek egységben.
Ami Korinthusban történt, sajnos máskor és máshol is megtörtént. A szakadás
rendszerint valamilyen emberi gyarlóságból eredt. Emberi bűnök és tévedések,
hiúság és féltékenykedés okozta az ellentéteket. Minden egyes szakadás egy igazi
dráma, azt sem lehet egyértelműen meghatározni, ki miért felelős.
A keleti és nyugati kereszténységet elválasztó szakadás évszázadok alatt
fejlődött ki. Az eltérő nézetek először a Jézus Krisztusról szóló tanításban
mutatkoztak meg. A vitatkozásokban megnyilvánult, hogy jóakarat nélkül milyen
nehéz megérteni egymást. Az elvi vita sokszor csak hatalmi érdekek palástolója
lett. A tanításbeli eltérő felfogásokat az egyetemes zsinatok tisztázták. De az
érdekellentétek továbbra is fennmaradtak. Közben a világi hatalom, a császárok is
beavatkoztak az Egyház ügyeibe. Az őszinte jóakarat helyett sokszor a hatalmi
szempontok érvényesültek. és a meglévő gondolkodásbeli, egyházfegyelmi és
szertartásbeli különbségek sokszor csak ürügyül szolgáltak az ellenségeskedésre.
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A kölcsönös bizalmatlanság következménye lett végül az 1054-ben
bekövetkezett teljes szakadás, amikor a nyugati és a keleti keresztények
kiközösítették egymást az Egyházból. Ezt a kölcsönös kiegészítést vonták vissza
VI. Pál pápa és Athenagorász konstantinápolyi pátriárka találkozóján, 1965-ben.
A keleti keresztények az apostoli alapítású püspöki székhelyek szerint
osztottak pátriárkátusokra. Ortodoxoknak, igazhitűeknek nevezik magukat,
szemben azokkal a keresztényekkel, akik nem fogadták el az egyetemes zsinatok
tanítását. Az egyes pátriárkátusok egyházkormányzati szempontból önállóak,
függetlenek egymástól, a pátriárkák egyenrangú egyházfők.
A nyugati kereszténységen belül az újkorban egyre általánosabbá lett a
megújulás igénye. Reformmozgalom indult, melynek élén Luther Márton állt.
Róma és a reformmozgalom között kiéleződött ellentétek alakultak ki, ezek
további szakadásokat okoztak. A XVI. században VIII. Henrik és utódai idején
következett be az anglikán szakadás, mely az angol birodalom népeit szakította el
az Egyház törzsétől. Anglia királya lett az anglikán egyház feje. Nemsokára az
anglikanizmuson belül is különböző felekezetek alakultak ki.
A kereszténység kétezer éves történetében ezek az ellentétek és
ellenségeskedések történetünk legszomorúbb lapjai. A keresztények széthúzása
megbénította az evangélium erejét. Terjedni kezdett a közöny, a nem törődés
egymással és Jézus ügyével.
A jóakaratú keresztények mindig tudatában voltak, hogy a szakadás tényébe
nem szabad belenyugodni. Ha a szakadás kiváltó oka az emberi gyarlóság és a
szeretet kihűlése, akkor megszüntetését gyarlóságaink beismerésével, és
szeretetünk újraélesztésével kell kezdenünk. Az egységtörekvések az elmúlt
századokban a keleti és nyugati keresztények közt, különféle részleges uniókban
meg is nyilatkoztak. Így jött létre pl. a magyar görög katolikus egyház is. Azonban
ezek a törekvések csak részeredményeket értek el.
Baj volt, hogy az egység megvalósulását sokszor csak a külső körülmények
kényszeríttették ki anélkül, hogy az igazi problémák megoldódtak volna. Más
esetekben magáról az egységről alkotott elképzelés volt az akadálya az egység
általánossá válásának. Mindaddig reménytelen marad minden egyesülési kísérlet,
amíg az a vita tárgya, hogy kinek van igaza, és amíg bármelyik egyház úgy
képzeli el az egységet, hogy a többi majd őhozzá csatlakozik.

Különvált testvéreink közt a Szentlélek hatására mozgalom kezdődött
az összes keresztények egységének helyreállítására. Ez az uniós v.
ökumenikus mozgalom. Akik az egységre törekszünk a Szentháromságot
imádjuk, és Jézus Krisztust valljuk Urunknak és Megváltónknak. Azok, akik
hisznek Jézus Krisztusban és a keresztségben a kegyelmi élet részesei
lettek, már Krisztus egyházához tartoznak akkor is, ha tanításbeli, fegyelmi
és szervezeti különbségek akadályozzák az egység megvalósulását.
Az egységmozgalom célja, hogy Krisztus követőit a Lélek egy Testté
alakítsa, hogy mindnyájan egy kenyérben részesedve legyünk eggyé
Jézusban, és így teljesíthessük apostoli küldetésünket, a közös
tanúságtételt.
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Jézus Egyháza szent

A világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, ahogy én sem vagyok e világból. Nem
azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen
nem e világból valók ők, amint én sem vagyok e világból. Szenteld meg őket az
igazságban: a te igéd igazság. Amint te küldtél engem a világba, úgy küldöm én a
világba őket. Értük szentelem magam, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. (Jn
17,14-19)
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)
Isten szent, mert végtelenül tökéletes. Szereti a jót, hozzá a bűnnek
még az árnyéka sem férhet. Szent az az ember, akiben Isten kegyelme
diadalmaskodik. A jót teszi, elkerüli a rosszat.
Jézus követőinek közössége mindig olyan gyarló emberekből állt,
amilyen gyarló emberek mi is vagyunk. Ennek tudatában figyelmeztet
levelében az apostol, hogy szentek legyünk. A földi életben a szentség
soha nem egy elért tökéletes állapot, hanem állandó törekvés a jóra.
Az Egyház szent, mert tanításával és
szentségeivel közvetíti Jézus követőinek Isten
megszentelő erejét, kegyelmét. A bennünk
munkálkodó kegyelem, Isten ajándéka, láthatatlan
valóság. Életünkben, az egyén és a közösség
életében a kegyelem munkálkodásának csak a
következményeit láthatjuk.
x0626

Jézus Egyháza katolikus

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 16,15-16)
Néhányan, akik Júdeából érkeztek oda, így tanították a testvéreket: „Ha nem
metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.” Mivel pedig Pál és
Barnabás élénken ellenkeztek, és vitába szálltak velük, elhatározták, hogy Pál és
Barnabás, s még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz
és a preszbiterekhez e vitás kérdés ügyében. Mikor megérkeztek Jeruzsálembe, az
egyház, az apostolok és a preszbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi
mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban fölállt néhány megtért hívő, és
kijelentette: „Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes
törvényét.” Erre az apostolok és preszbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. A
heves vitatkozás során Péter szólásra emelkedett: „Testvéreim! Tudjátok, hogy Isten
már hosszabb ideje kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az
evangélium szavát, és a hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten kinyilvánította
akaratát, mikor nekik éppen úgy megadta a Szentlelket, mint nekünk, és nem tett
különbséget köztünk s köztük, mikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát
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mit kísértitek az Istent azzal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni,
amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni? Ellenkezőleg a mi hitünk az, hogy
Urunk Jézus (Krisztus) kegyelme által üdvözülünk, és éppen így ők is.” Barnabást és
Pált, amint elbeszélték, milyen sok csodás jelet művelt általuk Isten a pogányok között.
Mikor elhallgattak, Jakab szólalt föl: „Testvéreim, Simon elbeszélte, hogyan mutatta
meg ezelőtt Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ez az ő
örök határozata. Ezért véleményem nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül
tértek meg Istenhez. (ApCsel 15,1-17)
Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által. Hiszen
mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra.
Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan
egyek vagytok Krisztus Jézusban. (Gal 3,26-28)
Katolikus, görög eredetű szó (kat’holosz), eredeti jelentése: egész
szerinti, egyetemes, általános. A történelem során Krisztusnak az egész
világon elterjedt közösségét nevezzük katolikus egyháznak.
Az Egyház katolikus, mert az Úr Jézus tanítása a világ minden embere
számára örömhír. Ezt mondta ki az első apostoli zsinat is: Ahhoz, hogy
valaki Jézus követője legyen, nem kell az Ószövetség népéhez
csatlakoznia,
senkitől nem kívánja
nemzeti hovatartozásának
megtagadását. Tanítása megfelel emberi természetünk követelményeinek,
Tanítását minden ember megvalósíthatja, de soha nem kisebb vagy
nagyobb áldozatok nélkül. A történelem tanúsága, hogy Jézus tanítása
mindig is mindenütt megvalósítható, ha készek vagyunk érte minden
áldozatot vállalni, ha kell életünk feláldozást is.
A Jézus Krisztus által alapított Egyház a katolikus Egyházban áll fenn.
A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg.
Jézus Egyháza apostoli

x1208
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Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre a sziklára
építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt
rajta. Neked adom a mennyország kulcsait. Amit
megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit
föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz. (Mt
16,18-19)
Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat…” Erre
azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat.” … Jézus ismét
azt mondta: „Legeltesd juhaimat.” (Jn 21,15-21)
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 2,38-42)

Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy
hűségesen őrzi az apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást.
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az
Anyaszentegyház igehirdetésével ad tovább.
Az Egyház apostoliságának az alapja, hogy az Úr Jézus az
apostoloknak adott hatalmat, hogy Isten népének lelkipásztorai legyenek.
Az apostolisága nyomon kísérhető az Egyház kétezer éves
történelme, legfőbb pásztorait, a pápákat, Szent Péter apostolig, Római
első püspökéig vissza tudjuk vezetni.
Az Egyház apostolisága továbbá azt is jelenti, hogy a püspököket
püspökké szentelésük szakadatlan sora vezeti vissza az apostolokig. A
papokat és diakónusokat pedig a püspökök szentelik fel szolgálatukra.
Az Egyház tévedhetetlensége

Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem
megvet, azt veti meg, aki küldött engem. (Lk 10,16)
Nekünk azonban Lelke által kinyilatkoztatta Isten, mert a Lélek mindent átlát, még
Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember bensőjét, ha nem az ember lelke, mely benne van?
Éppúgy Isten bensőjét sem ismeri senki más, csak Isten Lelke. Mi nem a világ lelkét
kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk
ajándékozott. Erről is beszélünk, nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem
ahogy a Lélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. (1Kor 2,10-13)
Tudtotokra adom, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől ered.
Hiszen nem emberektől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus
kinyilatkoztatásából. (Gal 1,11-12)
Az Úr Jézus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta, amely azt
úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi az apostoli igehirdetést, benne a
sugalmazott Szentírást.
A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek
gyűjteménye. 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.
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Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy
Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket.
A teljes kinyilatkoztatás
a katolikus keresztény vallásban található meg.
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21. Jézus Egyháza
Katolikus egyházfogalmunk
Miért vagyok katolikus?

Így szólt a néphez: „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, vagy magában kárt szenved. (Lk 9,23-25)
Katolikus keresztény vagyok! - valljuk mindnyájan. De miért vagyok
katolikus? Nem mindegy, hogy melyik keresztény közösséghez tartozunk?
Melyik Jézus igazi útja? Ezekre keressük a választ az Úr Jézus tanítása
alapján, mintegy csokorba szedve és összefoglalva mindazt, amit ezekkel
a kérdésekkel kapcsolatban már megfontoltunk.
Kit képviselnek a papok?

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek,
hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. (Jn 15,16)
Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem
megvet, azt veti meg, aki küldött engem. (Lk 10,16)
Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik:
„Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre.” Ugyanígy a
vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben,
amit értetek ontok. (Lk 22,19-20)
Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek: 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.” (1Kor 11,23-24)
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 20,21-23)
Jézus megkérdezte Pétert: „Simon, János fia, jobban szeretsz,
mint ezek?” „Igen Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek.” Erre
így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat.” (Jn 21,15)
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. Így Krisztus nem önmagát emelte a
főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én Fiam
vagy, én ma szültelek.” Másutt pedig így szól: „Pap vagy te
mindörökké, Melkizedek rendje szerint.” (Zsid 5,1-6)
x1896

A papság a közfelfogásban az embereket képviseli az istentiszteleti
dolgokban. A Szentírást figyelmesen olvasva azonban azt találjuk, hogy a
pap, a próféta elsősorban nem az embereket képviseli Isten előtt, hanem
Istent képviseli az emberek előtt. Mindig Isten választotta ki azokat, akiket
az emberekkel való kapcsolatában közvetítői feladatokkal bízott meg.
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Az ószövetségi könyveket olvasva látjuk, hogy nem az emberek
választották ki és bízták meg Isten közvetítőjének maguk közül sem
Ábrahámot, sem Mózest, sem a prófétákat. Az Úr Jézust sem mi
választottuk ki megváltónknak, hanem Mennyei Atyánk küldte Őt hozzánk.
Az apostolokat is az Úr Jézus választotta ki és hívta meg, hogy követői,
majd tanúi és népének pásztorai legyenek. Ezt tudomásukra is hozta,
amikor azt mondta nekik: „Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak ki titeket.” (Jn 15,16)
A papok papi feladatukat sem a mi megbízásunkból teljesítik, hanem
annak megbízásából, aki őket kiválasztotta, meghívta, és akiknek hatalmat
adott az igehirdetésre és a szentségek kiszolgáltatására. Annak a
feladatnak a folytatását bízta rájuk, amelyet rábízott az Atya: „amint
engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21)
S Krisztus Egyháza mind a mai napig őrzi ezt a gyakorlatot, hogy
azokat szenteli pappá, akiket Isten meghívott, s akiknek elhivatottságát a
Krisztustól rendelt főpásztor elismeri, és pappá szentel. Senkinek sincs
joga arra, hogy pap legyen, csak az lehet pap, akit az Úr Jézus
személyesen meghívott. Akiket pedig az Úr Jézus meghívott, és készek
követni hívó szavát, azok püspöküknél jelentkeznek, aki felismeri bennük
a hívatás jeleit, és ha meggyőződik arról, hogy a jelentkezőt valóban az Úr
hívta, akkor pappá szenteli őket.
Naivság lenne azt állítani, hogy Jézus, aki magáról azt mondta: Én
vagyok a jó pásztor, s aki azt mondta Péternek: Legeltesd bárányaimat,
legeltesd juhaimat, hogy ő nem akarta, hogy követőinek felelős pásztorai
legyenek. Az pedig, hogy a Jézus által kiválasztott és meghívott
lelkipásztorokat, a hierarchia tagjait papoknak és püspököknek nevezzük,
már emberi kifejezés kérdése csupán.
A felszentelt papok lelkipásztorok,
akiket az Úr Jézus és nem a keresztény
közösség választ és bíz meg Isten és a
lelkek szolgálatára.
A katekéták és más világiak, akik
lelkipásztori kisegítői feladatot vállalnak,
azok is csak püspökük vagy plébánosuk
megbízásából végezhetik szolgálatukat.

x2021

 Miért jó nekünk, hogy van a pápánk? Szüksége van-e az Egyház tévedhetetlen
„tanító hivatala”? Akadálya-e a keresztények egységének a pápaság, a római pápa
tekintélye, primátusa?

A papok Isten rendeléséből képviselik Őt az emberek előtt.
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Egyház és demokrácia
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 Egyház tehát emberekből, mégpedig
hívő, életszentségre törekvő, de mégis gyarló emberekből álló közösség.

Mint minden közösségnek, az Egyháznak is
szüksége van nem csak tagokra, hanem
felhatalmazott
vezetőkre
is,
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.
x1758

Az emberi elgondolás azt sugallja, hogy az Egyházban demokratikus úton
kellene megválasztani a tisztségviselőket, Az Egyház előbb említett hierarchikus
berendezkedése az Egyház egységének és hithűségének is az alapja.

Mivel a hit a kinyilatkoztatáson alapszik, a hitigazságok igazságát nem
lehet emberi ésszel megítélni. A hit kérdései nem „megszavazható”
hitigazságok és erkölcsi törvények. Ezért van szükség egy tanító
tekintélyre, melyet Isten együttműködő kegyelme garantál.
Azt, hogy hová vezetnek a Szentírásnak, Isten üzenetének szabad egyéni
értelmezése, az eretnekmozgalmak tapasztalatai mutatják. A keresztények
egységét kereső nem katolikus teológusok alapvető kérdésekben sem tudnak
megegyezni egymással. Amikor a hit egységének keresése során egy katolikus és
protestáns teológusokból álló tárgyaló bizottság végül mégis megegyezik
valamiben, akkor sincs garantálva, hogy azt valamennyi protestáns teológus el
fogja fogadni, mert nincs olyan közös tanító hivataluk, amely ebben a kérdésben
mindenkire kötelező döntést hozhatna.
Az életünk céljához vezető utat nem mi határozzuk meg. Az Isten akaratát
megfogalmazó törvények sem lehetnek emberi akarati elhatározás és szavazás
által meghatározott követelmények.
Azt, hogy hová vezetne az erkölcsi törvények értelmezésének az emberek
„lelkiismeretére” bízása, sajnálatosan mutatja az erkölcsi törvények szabadelvű
„sokszínűsége”, amikor sokan elfogadják az abortusz legalizálását, a nemi
identitás szabad megválasztását, a szexualitás függetlenítését a házasságtól, és
még sorolhatnánk az Isten törvényeivel nem törődő felfogásokat.

Az Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem tévedhet.
Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és
a vele egységben lévő püspökök tanítják.
Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete,
a Szentlélek működése biztosítja.
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Az Isten népe örök éltre vezető útjának kiválasztása nem lehet emberi
választás kérdése. Vezetői is csak azok lehetnek, akiket Isten erre
meghívott. Isten népe egységes vezetést is az biztosítja, hogy nem emberi
érdekek és szavazás alapján jelölik ki az egyházi vezetőket.
A tökéletes keresztények hierarchia nélküli egyháza olyan utópia, amely
aligha valósulhat meg itt a földön. Azt, hogy hová vezetne az Egyházban
bevezetendő demokrácia, a szabad lelkipásztor választás, sajnálatosan példázza
a reformáció egyházainak máig nem szűnő felaprózódása. Vajon jó lenne az
egyházi közösségekben való pártosodás, amit Szent Pál apostol is elítélt, vagy jó
lenne, ha az egyházi tisztségviselők megválasztását különböző emberi érdekek
kísérnék, és azokat választási kampányok előznék meg? Hogyan fogadnák el
annak vezetését azok, akik más jelöltre szavaztak?

Jézus kifejezett akarata, hogy követői egy legyenek a szeretetben.
Ennek pedig elengedhetetlen feltétele az Ő tekintélyének, és az általa
adott tekintélynek az elfogadása. Jézus pedig arra rendelte Egyházát,
hogy a benne hívőknek itt a földön megbízható legyen vezetője az örök
élet útján, akik valóban az Ő nevében vezetik Isten népét.
Az Egyház hierarchikus felépítése ellenére az Egyházban nincs
diktatúra. Az apostolok korától bevezetett gyakorlat, hogy a felelős
egyházi vezetők döntésük meghozatala előtt meghallgatják a zsinati atyák
és a különböző egyházi bizottságok véleményét. Maga az egyházi
törvénykönyv is előírja, hogy a püspökök bizonyos kérdések eldöntése
előtt hallgassák meg illetékesek véleményét. Maguk a pápák is ki szokták
kérni a püspökök, felkért teológusok és a katolikus egyetemek
illetékeseinek véleményét, tanácsát, mielőtt, mint az Egyház legfőbb
pásztorai döntenek és az Egyház nevében valamit hivatalosan tanítanak.
A pápát is a bíborosok testülete választja meg, és sok helyen a még a
püspököket is választják, de miután megválasztották őket, és a
püspököket felszentelték, már az őket megválasztóknak sincs joga őket
„letenni”. A választóknak pedig a választások alkalmával nyilatkozniuk kell,
hogy szavazásukat nem emberi érdekek és szempontok szerint adják le.
Az Anyaszentegyház feje maga Jézus Krisztus.
A római pápa Szent Péter utóda, a püspökök testületének feje,
Krisztus helytartója és az egész Egyház pásztora.
Az Egyház püspökei az apostolok utódai,
az egyházmegyék főpásztorai, egységben a pápával.
Hozzánk legközelebb az ortodoxok állnak, akiknek megvan a püspöki
jogfolytonosságuk. Ám a velük való eukarisztikus közösségnek egyetlen
feltétele hiányzik, Péter utódának, a pápa tekintélyének elfogadása.
 Amíg Isten „nem szól”, addig mindenki a józan eszét követi. De Isten szólt! Sok
keresztény felekezet van. Mi alapján lehet eldönteni, kinek van igaza?
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A szentmise az Egyház életének csúcsa és forrása

x0727

Mikor eljött az ideje, asztalhoz telepedett tizenkét
apostolával. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra,
hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt
szenvedek. Mondom nektek, soha többé nem eszem ezt,
amíg be nem teljesedik Isten országában.” Aztán fogta a
kelyhet, hálát adott, és így szólt: „Vegyétek, és osszátok
el magatok közt. Mondom nektek: nem iszom a szőlő
terméséből addig a napig, amíg el nem jön Isten országa.”
Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte, és
ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ez az én testem,
amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre.”
Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt:
„Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amit értetek
ontok. (Lk 22,14-20)

Az Utolsó Vacsorán, amikor az Úr Jézus átváltoztatta a kenyeret és a
bort értünk áldozattá váló testévé és vérévé, akkor ünnepélyesen
felajánlotta magát értünk, megújítva azt, amit Olajfák-hegyen vállalt. Ezt
teszi számunkra jelenvalóvá minden szentmise, hogy vele együtt mi is
felajánlhassuk magunkat áldozatul a Mennyei Atyának. Ezt az
önátadásunkat teszi teljessé a szentáldozás, amikor a szentmisén
magunkhoz vesszük az Úr Jézus testét és vérét az Oltáriszentségben.
Ezért tartozik hozzá minden szentmiséhez a szentáldozás.
A szentáldozás személyes találkozás az Úr Jézussal, aki önmagával,
mint az örök élet kenyerével táplál minket. A szentáldozás egyesít
Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti
bennünk az Egyházhoz tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk.
Szent X. Piusz pápa ezt írta körlevelében: Jézus Krisztusnak, az ő
Egyházának az a kívánsága, hogy minden felnőtt keresztény hívő
lehetőleg naponta vegyen részt a szentmisén és járuljon szentáldozáshoz.
A szentáldozás nem a jók jutalmazása, hanem az Úr Jézus ajándéka,
amellyel megerősít szeretetében, mindennapi keresztünk hordozására.
 Rendszerint csak azokból a fiatalokból lesznek hitvalló, mélyen hívő,
elkötelezett keresztény életet élő felnőttek, akik tudatos kegyelmi életre
törekszenek. Ezért fontos, hogy legalább minden vasárnap vegyünk részt a
szentmisén és menjünk áldozni, de ha van rá lehetőségünk, akkor egy-egy
hétköznap is. Gyónni havonta tanácsos. (Nem sűrűbben!)

Az Eukarisztia táplálja istengyermeki életünket, amellyel
a csúcsra, a mennyei örök liturgián való részvételre készülünk.
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Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak.
Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a
mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni
fogok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók közt: „Hogyan adhatja
ez testét eledelül nekünk?”– mondták. Jézus megerősítette: „Bizony, bizony mondom
nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet
bennetek. Aki eszi az én testem, és issza az én vérem, annak örök élete van, és én
feltámasztom az utolsó napon. Az én testem az valóban étel s az én vérem valóban
ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én őbenne.
Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik,
énáltalam él. Itt a mennyből alászállott kenyér, ez nem olyan, mint a manna, melyet
atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.” Így tanított a
kafarnaumi zsinagógában. Ennek hallatára tanítványai közül többen megjegyezték:
„Kemény beszéd ez! Ki fogadhatja el?” Jézus tudta, hogy tanítványai zúgolódtak a
miatt, hozzájuk fordult tehát: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd látjátok,
hogy az Emberfia felmegy oda, ahol azelőtt volt? A lélek az, ami éltet, a test nem
használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak köztetek, akik nem
hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki fogja
őt elárulni. ”Ezért mondtam nektek, folytatta, senki sem jöhet hozzám, ha Atyám meg
nem adja neki.” Ettől fogva több tanítványa visszahúzódott tőle, és már nem járt vele.
Jézus akkor megkérdezte a tizenkettőt: „Csak nem akartok ti is elmenni?” Simon Péter
felelt neki: „Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és
tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,48-69)
Az Úr Jézus kafarnaumi beszédét, az örök élet kenyeréről szóló tanítását csak
katolikus módon lehet értelmezni. Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van
jelen, az átváltoztatott kenyér és bor az Ő valóságos szent teste és vére. Amit
mondott, szó szerint értette. Ha ő nem így gondolta és akarta volna, akkor nem
hagyta volna elmenni azokat, akik kemény beszédnek tartották szavát.
Szent Pálnak a korinthusiakhoz írt levele egyértelműen mutatja, hogyan
értelmezték az apostolok Jézus szavait. Bizonyára nem ok nélkül írta le hatvan
évvel később János apostol ilyen részletesen az Úr Jézusnak az örök élet
kenyeréről szóló tanítását.

Az apostolok megtanulták, hogy amit Jézus mond, az úgy van, akkor
is, ha nem értjük! Jézus szavaiból tudjuk, hogy az Oltáriszentségben Ő
van jelen, aki feltámadása után megjelent apostolainak.
Az átváltoztatás szavai erejénél fogva a kenyér és a bor átváltozik
Jézus testévé és vérévé. Ez az átlényegülés: Amit érzékszerveinkkel
tapasztalunk: látunk, tapintunk, ízlelünk, az nem változik meg, de a kenyér
és a bor már mégsem kenyér és bor, hanem Jézus teste és vére. Ezt
megtapasztalni nem tudjuk, de elfogadjuk, mert Jézus mondja.
A szentmisében a „kettős átváltoztatás” jelzi Jézus halálát, testének és
vérének szétválasztását. A feltámadt Jézus teste és vére azonban már nem
választható szét, ezért az Úr Jézus feltámadt teste és vére, mind a kenyér, mind a
bor színében valóságosan jelen van.

Az Úr Jézus valóságosan jelen van
az átváltoztatott kenyérben és borban, feltámadt testével s vérével.
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„Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” Jézus ekkor adott megbízást és
papi hatalmat apostolainak, hogy az átváltoztassák a kenyeret és a bort az
Ő értünk áldozattá váló testévé és vérévé. Ezért valljuk, hogy az
Oltáriszentségben az Úr Jézus valóságosan jelen van. Az Oltáriszentség
sem csupán annak emléke, amit Jézus értünk tett. A szentáldozásban
Jézus nem csak a vétel pillanatában van jelen, jelenléte nem csupán lelki
jelenlét. A szentmise nem úrvacsora, nem csak visszaemlékezés Jézusra.
A szentmisében Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát, értünk
vállalt áldozatát, egész életét, szenvedését, halálát és feltámadását.
Az Eukarisztiában az Úr Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát.
A szentmise az Újszövetség áldozata.
Az Úr Jézus példabeszédei és tanítása alapján valljuk, hogy a
szentmisével Mennyei Atyánk megvendégel minket, meghív Szent Fia
menyegzős lakomájára, melyen létrejött az „új szövetség”. Amint az
ószövetség megkötésekor Mózes az áldozati állatok vérével meghintette a
népet, és erre emlékeztek minden áldozatbemutatással. A szentmise
ennél több, jelenvalóvá teszi az Úr Jézus halálát és feltámadását. A
szentmisén való részvételünkkor, a szentáldozásban a mennyei lakoma
előlegét, örök szeretetének zálogát adja nekünk. Ezért a szentmise
keresztény életünknek, az egyház életének csúcsa, amelyre törekszünk,
és forrása, amellyel erre az útra erőt adó táplálékát adja nekünk.
A szentmise az Egyház életének csúcsa és forrása.
 Megvalósulhat-e a keresztények egysége az Eukarisztia közös ünneplése
nélkül? Mi a feltétele annak, hogy közösen ünnepeljük az Eukarisztiát?

Az Egyház nem a papok egyháza
Amikor az Egyházról esik szó, sokszor még
katolikus emberek is csak az egyházi vezetőkre,
a papságra és szerzetesekre gondolnak, mintha
a világi hívek nem lennének az Egyház tagjai. A
történelem során igen sok világi férfi és nő vállalt
komoly áldozatot Egyházunkért, anyagi javaikkal
is támogatva karitatív és kulturális feladatokat,
építész- és műalkotásokat. Sok pap, szerzetes
és világi foglalkozott és foglalkozik fiatalok,
nevelésével és iskoláztatásával. Sok felfedezés
köszönhető kutató szerzetesek munkájának,
amelyre szerzetesrendjük adott lehetőséget. Ők
is mindnyájan Jézus Egyházának tagjai.
x0486
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22. Egyházunk a történelemben
A történelem az élet tanítómestere, ezért fontos megismernünk
Egyházunk kétezer éves történelmét, és annak néhány időszerű kérdését.

Az Egyház történelmének tanulságai
Az egyháztörténelem része az üdvösségtörténetnek, amelynek középpontja
Jézus Krisztus élete, szenvedése, halála és feltámadása. Az Egyház életében
Jézus üdvösségszerző műve folytatódik, amelynek történelmi megvalósulása
Isten ószövetségi választott népnek életében kezdődött.
Isten az emberiség történelemben
Egyházunk történelme bemutatja, hogy hol és hogyan él tovább Isten
üdvözítő szeretete, gondviselő jósága a világban.
A történelem eseményeiben „kitapinthatjuk” Isten
jelenlétét a történelemben. Egyházunk történelmének
ismerete elmélyíti bennünk a helyes egyházfogalmat,
és
kialakítja,
illetve
megerősíti
bennünk
egyháztudatot, az Egyházzal való együttérzést
(„sentire cum Ecclesia”). Az Egyház mi vagyunk,
Jézus Krisztus és benne mi. Az Egyházban Jézus él
tovább, és folytatja világot üdvözítő küldetését.
Egyházában Ő hirdeti az üdvösség örömhírét, Ő
cselekszik a szentségekben Az Egyház Jézus Krisztus
közössége, amelyben az ő élete jelenik meg és lesz
jelenvaló a világ végezetéig.

x0626

Az egyháztörténelem fontos tanulsága, hogy Jézus tanítása mindig
megvalósítható, igaz, olykor csak bátor hitvallás, akár a vértanúság
vállalása árán. Az Egyház, amelynek mi is tagjai vagyunk, a történelem
során mint a mustármag fejlődött, és szervezeti fejlődésével együtt
lényegében ugyanaz, mint amit Krisztus alapított, vagyis az Egyház
kezdettől fogva egyetemes, apostoli és szent.
Az Egyház gyarló emberek közössége
Egyházunk történelméhez hozzá tartoznak tagjainak elkövetett bűnei
is, amelyeket nem kell mindenáron „fehérre mosni”. Az Egyházról alkotott
reális képhez hozzátartozik, hogy úton levők közösségének a tagjai
vagyunk, mégpedig gyarló emberekből álló közösségé, amely mindig
megújulásra szorul (Ecclesia semper reformanda).
Az Úr Jézus tőlünk sem kívánja, hogy az aratás előtt kitépjük a
konkolyt a búza közül, amint azt sokan szeretnék, vagy „elvárják” az
Egyháztól. A bűnöktől való elhatárolódás nem kívánja tőlünk a bűnösök
kizárását az Egyházból. Az elkövetett bűnöket el kell ítélnünk, és nem a
bűnösöket, akiknek meg kell bocsátanunk, ahogy az Úr Jézus mondta: „Én
sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,11).
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Hitünk védelme szempontjából fontos tájékozottak legyünk Egyházunk
történelmének „problematikus” kérdéseivel kapcsolatban, amelyeket nem
hívő emberek, egyes szekta képviselői sokszor annak ellenére is
előszeretettel felvetnek, hogy a hozzáértő történészek ezeket már
tisztázták. A leggyakoribb ilyen témákat Tomka Ferenc atya: Az Egyház
bűnei? című könyvében tárgyalja.
 Milyen történelmi bűnökkel szokták vádolni Egyházunkat?

Az eretnekmozgalmak tanulsága
Egyházunk történelmének tanulságos „példaképeit” adják az eretnekmozgalmak,
akiknek az Egyházat „megreformáló” törekvései zsákutcának bizonyultak Ma is sokan
vannak, akik kezükben a Bibliával, Egyházunk tanító tekintélyét elvetve és történelmét
nem ismerve, megújulást célzó javaslataikkal értelmezik a Szentírás egyes kiragadott
részleteit, és így egyre több új szekta születését segítik elő.

Ma már annyi különböző nevű
keresztény felekezet van, hogy számon
sem lehet tartani őket. A Szentírás egyes
részeire hivatkozva nem Isten üzenetét
keresik, hanem saját tanításukat akarják
bizonyítani.
x0179

A hitújítók vitatott tanítása
Hitünk forrása egyedül a Szentírás (Sola Scriptura)

Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban
ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisekről szőlőt vagy
a bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz
gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.
Kivágnak, és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. Tehát
gyümölcsükről ismeritek fel őket. (Mt 7,15-20)
Az élő Isten egyháza s az igazság oszlopa és biztos alapja. (1Tim 3,15)
Így írt nektek a neki juttatott bölcsességgel szeretett testvérünk, Pál is minden
levelében, amikor erről beszél. Akad azonban némi nehezen érthető is bennük, amit a
tanulatlanok és a hitben ingadozók vesztükre ferdítenek el, akárcsak a többi Írást.
(2Pét 3,15-16)
Hitünk alapja a kinyilatkoztatást őrző Egyház, a Szent hagyomány, az
apostolok élő tanítása, aminek része a Szentírás. Amikor Jézus tanítani
küldte apostolait, tanítását bízta rájuk és nem a Szentírást, hiszen annak
újszövetségi része még nem is létezett. Az Egyház hagyománya nélkül azt
sem tudhatnánk, hogy mely könyvek részei a sugalmazott Szentírásnak.
Amikor az Úr Jézus apostolait megbízta az evangélium hirdetésével, nem a
Szentírás magyarázást bízta rájuk, hanem minden embernek szóló örömhírét.
Azért sem lehet önmagában egyedül a Szentírás hitünk forrása és alapja, mert a
szent írók Egyházunk életének első évtizedeiben írták le a Szentlélek
sugalmazására az apostolok élő tanítását.
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Péter apostol figyelmeztetése, hogy óvakodjunk azoktól, akik elferdítik a
Szentírást, mutatja, hogy az megfelelő, hiteles magyarázat nélkül, önmagában
nem lehet elég hitünk igazságainak megértéséhez. Nyilvánvaló azok tévedése,
akik az írást sugalmazó Szentlélekre hivatkozva, azt egymásnak ellentmondó
módon magyarázzák, hiszen a Szentléleknek nem lehet „tudathasadása”. A
protestáns egyházak folytonos, máig tartó szakadása mutatja, mi az eredménye,
ha mindenki felhatalmazva érzi magát a Biblia magyarázatára.
A reformáció korában, a könyvnyomtatás felfedezését követően csak lassan
vált lehetségessé, hogy az embereknek saját Szentírásuk lehessen. Ennek
ellenére a tanítás alapja mindig a Szentírás volt, minden szentmisében olvasták
az evangéliumokat és az apostolok írásait. A nagy egyetemeken a professzorok a
Szentírást magyarázva fejtették ki a keresztény tanítást, abban a szellemben,
ahogy azt a keresztény hagyomány továbbadta. Így tanítottak az egyházatyák és a
középkor ismert teológusai.
Ma minden keresztény egyház vallja, hogy hitünk legfőbb alapja a Szentírás.
A protestáns egyházak istentiszteletében háttérbe szorult az eukarisztia, csak az
ige-istentisztelet maradt meg. Így érthető, hogy lelkiségükben a Szentírás
olvasása és értelmezése kapott hangsúlyt. Érdekes, hogy a mai protestáns
bibliamagyarázók a Szentírás értelmezésében úgy hivatkoznak Luther Mártonra
és Kálvin Jánosra, mint a katolikusok az első másfél évezred egyháztanítóira!

Az Egyház mindig olyan gyarló emberekből állt, mint amilyenek mi mai
keresztények is vagyunk. Az Egyháznak mindig szüksége volt a megújulásra.
Azok, akik ezt a megújulást önmagukon kezdték, szentek lettek, azok, akik
másokat akartak megújítani, lettek az eretnekek, akik kezükben a Szentírással
„okosabbak” akartak lenni, mint azok, akikre Jézus rábízta Egyházát.
Csak a hit által igazulunk meg (Sola fides)

Nem mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak
az, aki mennyei Atyám akaratát teljesíti. (Mt 7,21)
Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt. De valaki azt
mondhatná: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tettek
nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten?
Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik, és mégis rettegnek. (Jak 2,17-19)
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. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek, s
vessem oda testem, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
(1Kor 13,1-3)
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… Hittel
engedelmeskedett Ábrahám a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet
örökségül kellett kapnia. Kivándorolt, anélkül hogy tudta volna, hová megy. (Zsid
11,1-8)
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A hit Isten ingyenes ajándéka, amelyet Jézus Krisztus által kapunk
meg, aki megismertette velünk Mennyei Atyánk irgalmas szeretetét. Isten
szeretete viszonzást vár tőlünk. Az élő hit tevékeny szeretet, ami
gyümölcsöt hoz. Aki nem él Jézus tanítása szerint, az nem mondhatja,
hogy hisz Istenben, hisz Jézus Krisztusban. Ezt fogalmazta meg
egyértelműen Szent Jakab apostol az ő levelében, de ugyanez következik
az apostolok tanításából, amelyet az evangéliumokból és a többi apostol
leveleiből is megismerhetünk.
Aki azt mondja, hogy hisz, de nem él Jézus tanítása szerint, az
valójában visszautasítja Isten irgalmas szeretetét, és előbb-utóbb el fog
fordulni hitétől.
A világon igen sok protestáns ember van, aki őszintén hisz Jézus Krisztusban,
és nem csak hisz, hanem komolyan törekszik Jézus tanításának megvalósítására.
A 20. század sajnálatos történelmi tapasztalata azonban az, hogy sokan,
leginkább a jóléti társadalmakban élő protestáns országokban lettek hitetlenné
azok, akik úgy vélték, hogy a hitüket az abból fakadó cselekedetek nélkül is meg
tudják őrizni. Közép és kelet Európában is a protestáns országokban tudott
megerősödni a marxista ateizmus is, míg a valóban hívő ortodox és katolikus
országokban élők a több évtizedes ateista diktatúra ellenére is megőrizték hitüket.

Csak a Isten kegyelem által üdvözülünk (Sola gratia)

Az Istenben való megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá. Erről
tanúskodnak a törvény és a próféták: az Isten előtt történő megigazulásról a Jézus
Krisztusban való hit által, melyben minden hívő részesül. Ebben nincs különbség.
Mindnyájan vétkeztek ugyanis, és nélkülözik Isten dicsőségét. Kegyelme jóvoltából
azonban ingyen történik megigazulásuk Jézus Krisztus megváltása által. Őt adta oda
az Isten véres engesztelő áldozatul a hit által, hogy kimutassa igazságosságát. Isteni
türelmében ugyanis büntetlenül hagyta a korábban elkövetett vétkeket, hogy kimutassa
igazságosságát a mostani időben. Így bizonyul igazságosnak ő maga, és teszi
megigazulttá a Jézus (Krisztusban) hívőt. Hol van hát dicsekvésed? Semmivé lett.
Miféle törvény által? A tettek törvénye által? Nem, hanem a hit törvénye által. Mi
ugyanis azt valljuk, hogy az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul
meg. (Róm 3,21-28)
A törvény végső célja Krisztus, aki által minden hívő megigazul. – Ha száddal vallod,
hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt halottaiból,
üdvözülsz. A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre
szolgál. Az Írás is azt mondja: „Senki szégyent nem vall, aki hisz benne.” Mert
mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű mindazok iránt, akik segítségül hívják.
„Mindaz, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül. (Róm 4,1-13)
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme meddő nem maradt.
(1Kor 15,10)
Krisztus Jézusban ugyanis sem az nem számít, hogy körülmetélt valaki, sem az, hogy
körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny (Gal 5,6)
Megigazulásunk és örök üdvösségünk alapja Isten kegyelme, melyet a
Jézus Krisztusba vetett hit által nyerünk el. Amint a hit cselekedetek nélkül
halott, Isten kegyelme sem lehet hatékony, ha nem működünk vele együtt.
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Egyetlen közbenjárónk Jézus Krisztus (Solus Christus)

Van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő engesztelő áldozat bűneinkért,
de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. (1Jn 2,1-2)
A világ egyetlen Megváltója és Üdvözítője Jézus Krisztus, Ő a mi
közbenjárónk az Atyánál. Az Úr Jézus azért bízta meg apostolait
örömhírének hirdetésével, hogy hozzá az embereket elvezessék, és
tanítványává tegyék.
Példázat a közvetítésről, egy apa és fia kibékülésének lehetőségéről. Egy fiú,
aki apját megbántotta, elmenekült otthonról. Kibékülésük egyik lehetősége: Egy
idő után a fiú meggondolta magát, szeretett volna hazatérni. Ezért elment apja
barátjához, és megkérte, kérje meg az apját, hogy engedje haza. Apja barátja
kedvéért és kérésére megbocsátott fiának, és hazaengedte. Másik lehetőség: Egy
idő után az apa megkérte a barátját, hogy menjen el a fiához, és hívja már haza.
A fiú elfogadta apja hívását, aki megbocsátott neki, és hazament.
Az ember bűnével elfordult Istentől, kapcsolatuk megszakadt. Hogyan
tudnának megbékélni? Egyik elképzelés: A bűnös megkéri Szűz Máriát vagy
valamelyik szentet, hogy járjon közbe érte Isten irgalmáért. Az Úr meghallgatja a
közbenjáró kérését, és kedvéért megbocsát a megtérő bűnösnek, és visszafogadja
szeretetébe. Ez az elképzelés nem egyeztethető össze Egyházunk tanításával.
Másik elképzelés: Mennyei Atyánk elküldte hozzánk Szent Fiát, hogy minket
bűneinktől megtisztítva hazavezessen. Jézus meghirdette örömhírét, Mennyei
Atyánk megbocsátó szeretetét, és akik hisznek benne, és elfogadják
irgalmasságát, azok Jézus kegyelme által újra Isten kedves gyermekei lehetnek.
Ahhoz azonban, hogy az Úr Jézus örömhírét minél több ember megismerje,
apostolokat választott ki, akiket megbízott örömhírének hirdetésével, megbocsátó
kegyelmének közvetítésével.

A mi egyetlen közbenjárónk az Atyánál az Úr Jézus, aki kiengesztelt
minket Mennyei Atyánkkal. Ha megtérünk és elfogadjuk irgalmas
szeretetét, kegyelme által Isten kedves gyermekeivé lehetünk. Szűz
Máriának és a szenteknek, akik közbenjárnak értünk, arra bíztatnak
minket, hogy fogadjuk el Isten megbocsátó szeretetét.
A szentek példájukból megtanulhatjuk, hogy bármilyen bűnösök is voltak,
mivel Mennyei Atyánk, bűneink ellenére is szeret minket, megbocsátott nekik, és
visszafogadta szeretetébe, és így földi életük után eljuthattak az örök élet
boldogságára. Ők példájukkal is arra bíztatnak minket, hogy mi is térjünk meg.

Mennyei Atyánk megbocsátó szeretetéről szól Jézus példabeszéde a
tékozló fiú édesapjáról. Ahogy egy szülő minden rosszasága ellenére is
szereti gyermekét, nem hagyja jóvá a rosszat, amit elkövetett, de alig
várja, hogy észre térjen, és elfogadja irgalmas, feltétlen szeretetét.
Jézus édesanyjának tisztelete
Érthető, hogy sem nekünk, sem protestáns testvéreinknek nem tetszik, ha
valaki úgy gondolja, hogy őszinte megtérés nélkül elnyerheti Isten bűnbocsátó
kegyelmét és üdvözülhet, csak azért, mert tiszteli Jézus édesanyját és a
szenteket. (Mária palástja alatt nem lehet bebújni a mennyországba!)
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Az Úr Jézus szerette és tisztelte édesanyját,
Szűz Máriát, és a szentcsalád őrét Szent
Józsefet, akiről az emberek azt gondolták, hogy
ő Jézus édesapja. Mária tiszteletünk alapja
továbbá mindaz, amit róla Isten üzenetében is
olvashatunk. Ahogy az Úr angyala köszöntötte
Szűz Máriát, imádságunkban mi mondhatjuk:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Ahogy
Erzsébet fogadta Jézus édesanyját, úgy
mondhatjuk mi is Máriának: Áldott vagy te az
asszonyok között. Az apostolokkal együtt
imádkozó Szűz Máriától mi is kérhetjük, hogy
imádkozzon értünk, bűnösökért.

Mivel ezt tetted, átkozott leszel… Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te
ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. (Ter
3,14-15)
A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent Isten
Fia lesz… Istennél semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt: „Az Úr szolgálóleánya
vagyok: történjék velem szavaid szerint. (Lk 1,35-38)
Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold,
fején tizenkét csillagból korona. Mivel áldott állapotban volt. Akkor egy másik jel tűnt
föl az égen: egy nagy tűzvörös sárkány. A sárkány odaállt a vajúdó asszony elé, hogy
mihelyt szül, fölfalja gyermekét. Az fiúgyermeket szült. A gyermeket elragadták, és
Isten trónjához vitték. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol egy Istentől
előkészített helyet talált Mikor a sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözni
kezdte az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. A sárkány haragra lobbant az asszony
ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus
Krisztus tanúsága mellett. (Jel 12,1-17)
Egy régi hagyomány szerint azok az angyalok lettek a gonoszlelkek, akik
megtagadták hogy leboruljanak a Fiúisten előtt, aki értünk emberré lesz. Ezért
űzték el őket a mennyből, így jutottak a pokolba. Az idézett szentírási részletekből
láthatjuk, hogy Máriának a gonoszlélek volt az ellensége, aki által a Fiúisten
emberré lett. Isten kegyelme megóvta Szűz Máriát a gonoszlélek minden
zaklatásától, ezért mindent megtesz, hogy az ő tisztelőit támadja, és sokakat félre
vezet, hogy az emberek ne tiszteljék az Úr Jézus édesanyját, akinek
engedelmessége folytán lett értünk emberré a Fiúisten.
 Mi lehet az oka, hogy nem katolikus testvéreink között sokan idegenkednek
Jézus édesanyjának, Szűz Máriának és a szenteknek a tiszteletétől?

Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított.
A Jézus Krisztus által alapított Egyház a katolikus Egyházban áll fenn.
A teljes kinyilatkoztatás
a katolikus keresztény vallásban található meg.
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Hívő állásfoglalásunk
Katolikus keresztény vagyok!
De miért vagyok katolikus? Nem mindegy,
hogy melyik keresztény közösséghez tartozunk?
Melyik Jézus igazi útja? - Ezekre a kérdésekre a
választ az előző pontban 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.

x1476

Jézus örömhíre
Jézus örömhíre (evangéliuma): Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura,
bűneink ellenére végtelenül szeret minket, megbocsát nekünk,
gyermekévé fogad, meghív országába, és földi életünk után hazavár az
örök életre. 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.
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk benne, fogadjuk el szeretetét
és kövessük.
Hiszünk Istenben, Mennyei Atyánkban, a világmindenség teremtő
Urában, aki életet adott nekünk, és ránk bízta a világot.
Hiszünk az örök életben, amelyre Mennyei Atyánk meghívott, mert
szeretett minket. Azért adott nekünk értelmet és szabad akaratot, hogy
megismerjük szeretetét, azt tudatosan és önként viszonozzunk, és földi
életünk után eljussunk hozzá az örök életre.
Hiszünk Jézus Krisztusban, Isten Fiában, a mi Urunkban, akit Mennyei
Atya azért küldött, hogy minket tanítson, életével, kereszthalálával és
feltámadásával bűneinktől megszabaduljunk, és mint Isten gyermekeit
hazavezessen Atyja házába. Ő közösséget vállalt velünk, és emberré lett,
a Szentlélek erejéből Szűz Máriától megszületett. Ő a mi tanítónk és
üdvözítőnk, aki köztünk élt, majd keresztre feszítve életét adta értünk.
Halálával legyőzte halálunkat, harmadnapra feltámadt, diadalra vitte az
életet.
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Hiszünk az éltető Szentlélekben, a harmadik isteni személyben, akit
Jézus küldött el, hogy megszentelő erejével összegyűjtse Isten népét, az
Egyház éltetője legyen, hogy ünnepeljük Isten nagy tetteit, szeretetben
szolgáljuk testvéreinket, és tanúságot tegyünk Istenről a világban.
Isten gyermekeinek, Jézus Krisztus követőinek, katolikusoknak valljuk
magunkat. Tanítása szerint akarunk élni, Tőle várjuk bűneink bocsánatát,
és reméljük, hogy eljön értünk, feltámaszt és magával visz örök
Országába, ahol életünk beteljesül, mert mindnyájan együtt leszünk vele örökre.
Az Úr Jézus bízta meg az apostolait és utódaikat, hogy mint papok,
képviseljék Őt az emberek között. Nekik adott megbízást, hogy a
Szentlélek kegyelmével tévedhetetlenül tanítsák örömhírét és
követelményeit. Őket bízta meg, hogy a szentségeket kiszolgáltassák, és
Isten népét az üdvösség útján vezessék. A szentmisében papjai
szolgálata által Ő teszi jelenvalóvá áldozatát, hogy részesei lehessünk, és
az örök élet kenyerével tápláljon minket. Mindezek egyedül a katolikus
Egyházban valósulnak meg, ezért vagyunk katolikusok.
Az Úr Jézus Krisztus által alapított Egyház
a katolikus Egyházban áll fenn,
ezért akarunk mint katolikus keresztények hozzá tartozni.
x1452
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Hitünk legfontosabb igazságai
Az Apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a háromszemélyű
egy Istenben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
Hitünk igazságainak összefoglalásai a katekizmusokon kívül a
különböző korban megfogalmazott hitvallások. A legrégibb összefoglalás a
Didache, a Tizenkét apostol tanítása. Ilyen összefoglalás továbbá az
apostoli hitvallás is, a niceai hitvallás, a zsinati hitvallások, s az egyik
legutóbbi, VI. Pál pápa hitvallása. Ismét másfajta összefoglalási kísérlet a
főigazságok megfogalmazása.Ilyen rövid összefoglalás
Jézus örömhíre (evangéliuma):
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé
fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. (Vö. Jn 3,16-17)
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.
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.” (Vö. Jn
14,21-23)
A főparancs:
Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden
erődből. Szeresd embertársadat, mint önmagadat. (Vö. Mk 12,30-31)
Jézus „új parancsa”:
Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. (Vö. Jn 13,35)
A főigazságok
1. Egy Isten van.
Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett,
meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig
megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római
pápa.
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Miért vagyok (maradok) keresztény?
– Mert találkoztam Jézussal, az Ő szeretetével, Ő ad értelmet
életemnek! Jézus Krisztusban való hitem azt jelenti, hogy nemcsak
elfogadom, hogy Ő a Megváltó, hanem életemet is szerinte alakítom,
rábízom magam. Krisztusban hinni ma sem hiszékenység, hanem ésszerű
állásfoglalás. Ennek alapja: Az újszövetségi Szentírás emberi
megbízhatósága (- hiteles, mert: egykorú, szavahihető és szövege épen
maradt ránk); Jézus egyénisége (- benne teljesedtek a jövendölések,
csodái); Jézus tanításának nagyszerűsége és eredetisége; A
kereszténység történelmi csodája (- gyors elterjedése; - a vértanúk hősies
tanúságtétele; - a kereszténység fennmaradása). Az Eukarisztia kétezer
éves, folyamatos ünneplése.
– Észérvekkel is alá tudom támasztani állásfoglalásomat, hogy hiszek
Istenben a világ teremtő Urában, hiszen a teremtett anyagi világ nem tud
elégséges magyarázatot adni önmagáról.
– Hiszek a „másvilágban”, hiszek abban, hogy az idők végén Isten
újjáteremti a világot, amelyben örök boldogságra vár minket.
Keresztény hitünk azonban több mint ésszerű állásfoglalás: Isten
ajándéka, amit elfogadtam. Ez a mi keresztény bölcsességünk, amelyről
Szent Pál apostol is írta korinthusi híveinek:

„A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik
üdvözülünk, Isten ereje … Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent
isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel
üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek,
mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a
pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban … Krisztus Isten ereje és
Isten bölcsessége.” (1Kor 1,18–24)
x0631

152

Függelék
A legfontosabb imádságok és tudnivalók
A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,
most és mindörökké. Ámen.
Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius
Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a
Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön
el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne
vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké) Ámen.
Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,
mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.
A bűnbánat felindítása
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy
bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy
ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
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Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, – és ő méhében
foganá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, – legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, – és miköztünk lakozék. Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. – Hogy méltók lehessünk
Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy
akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését
megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe
vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
A szentolvasó (Rózsafüzér)
Az első három üdvözlégyben:
1. Aki hitünket növelje.
2. Aki reményünket erősítse.
3. Aki szeretetünket tökéletesítse.
Az 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.
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.
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Reggeli imádság
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Ámen.
Más reggeli 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.

Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.
Más esti imádság
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,
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.
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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!
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.
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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
x1583
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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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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?
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II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket
1. A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e
bennem? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Tudok-e uralkodni igényeim felett?
2. A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? 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?
x1808
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