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I.
KERESZTÉNY HITÜNK

I.
A KÉRDEZŐ - KERESŐ EMBER

1. KÜLÖNÖS DOLOG AZ ÉLET
1. ELGONDOLKODTATÓ FELISMERÉSEK
Megkérdezésem nélkül néhány év óta a Föld nevű égitesten vagyok, amelyhez
szorosan hozzátapadok. A Föld ellenkező oldalán, Óceánia vidékén más emberek
élnek, hozzám viszonyítva fejjel lefelé, a legcsekélyebb kényelmetlenségi érzés nélkül.
Arról is értesülök, hogy ez a gömb, amely hordoz engem, semmivel sincs
alátámasztva, sem felfüggesztve.
Továbbá, hogy egy nap alatt végez egy teljes körforgást maga körül, ami a mi
szélességi fokunkon óránként kb. ezer km-es sebességnek felel meg.

Tudom, hogy a Nap magával vonzza bolygóit - köztük a Földet is - és 70.000 km-es
óránkénti sebességgel a Vega nevű csillag felé halad, amely a Lant csillagképhez
tartozik, és hogy az a 3-4 ezer csillag, melyeket esténként mozdulatlanul látok az égen,
szintén szédületes sebességgel kering, száguld a világűrben.
A Mindenségben sehol nincs nyugalom.
Én pedig aki e sorokat olvasom, odaláncolva a Földhöz vele keringek, forgok és
száguldok. A legkülönösebb azonban az, hogy mindebből semmit sem érzek. Holnap
ugyanebben az órában elmondhatjuk, hogy egy fordulatot megtettünk önmagunk körül,
miközben többszázezer km-t száguldottunk a világűrben. És minden nap élek ezen a
bolygón, mozgatom végtagjaimat, eszem, iszom, dolgozom; aztán sötétedéskor
lefekszem, és néhány órára öntudatomtól megszabadulva, alszom.
Ezalatt a Föld másik oldalán, az emberiség másik fele, akikre ragyogva süt a felkelő
nap, nyújtózkodik, felkel, eszik, dolgozik, szórakozik… hogy amikor ő a soros,
lefeküdjék. Én pedig ismét felkelek. És holnap, holnapután, meg azután mindez folyton
ismétlődik. Különös.

Élek, mert mellkasomban éjjel - nappal működik egy izomköteg - a szívem -, melynek
nem én adtam az indítékot, és akaraterőmmel nem is tudom mozgásában
megakadályozni. Ez az izom naponként százezerszer is összerándul és kitágul.
Különös dolog az is, hogy amíg testemmel a térnek egy meghatározott helyéhez
vagyok kötve, gondolatban bebarangolhatom az egész mindenséget. És ez a jelenben
élő szellemem állandóan kutatja a múltat, és tervezgeti a jövőt.
Valóban mi az értelme létemnek? Miért vagyok azzal elfoglalva, hogy élek? Hiszen
senki sem kérdezett meg, hogy akarok-e élni, mikor és hol, fiúként vagy leányként,
gazdagon vagy szegényen.
2. A NAGY ÉLETKÉRDÉSEK
Fel kell tenni a kérdést: Miért élek?
Nem mondhatom, hogy nem érdekel az életem, a sorsom. Lehet, hogy valakit nem
érdekel, hogy mit tanított Kopernikusz vagy Einstein - lehet, hogy valakit nem érdekel az
olimpia vagy a politikai események.
De az egyszerűen lehetetlen, hogy az embert a saját sorsa ne érdekelje. Lehetetlen,
mert a legelső kérdés, amely minden emberből feltör: a miért?
Ha egyszer egy vasúti fülkében ébrednék, ahová szándékom nélkül betettek,
azonnal érdeklődnék: miért kerültem ide, és mi az utam célja? Aki soha nem tenné fel
ezt a kérdést, úgy festene, 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. Bizony sokaknak ez lehetne a sírfelirata:
„Itt nyugszik egy ember, aki sohasem tudta, miért élt.”
Valóban nem élhetem le életemet anélkül, hogy ne tudnám: miért élek. Amíg pedig
nem tudom, hogy miért élek, azt sem tudhatom: hogyan éljek?
3. VÁR A TITOKZATOS VÉG
A világ szép, van jóság, szeretet, öröm… De bármilyen nagy is az életöröm,
kielégítetlen maradok, mert napról napra fokozatosan közeledem egy titokzatos véghez.
Meg kell halnom anélkül, hogy bárki megkérdezné, hogy meg akarok-e halni, és anélkül,
hogy meghatározhatnám akárcsak a napot és az órát, vagy a körülményeket.
Az élet tehát határidőhöz van kötve. És e könyörtelen törvény elöl senki sem
menekülhet el. Tizenöt vagy húszezernyi nap múlva, melyek többé - kevésbé hasonlóak
a maihoz, miután a Föld jó néhányszor megfordul a Nap körül, eltűnök, mint ahogy
jöttem.
Előttem az emberek milliárdjai fordultak meg a Földön. Ők is jártak, ettek dolgoztak,
sírtak és nevettek, mint én. Nekik is fájt a foguk, voltak ábrándjaik és gyötrelmeik.
Hatalmas névtelen tömeg született így, élt és meghalt, nem hagyván maga után
legcsekélyebb nyomot sem az emberek emlékezetében.

Ők mindannyian éltek és mozogtak valamikor, és régóta nem mozognak már. És ami
ma eleven - beleértve magamat is - ugyancsak egy végső pózba fog merevedni, majd
porrá válik és eltűnik.
Utánam is nemzedékek jönnek majd. Ma még nem léteznek, de egy szép napon
bejárják a Földet, városaink utcáit, falvainkat. Megszámlálhatatlanul sok ember él majd
vidáman vagy szomorúan, de én nem leszek többé itt, hogy láthassam őket. És ők azt
sem fogják tudni, hogy én valamikor voltam.
Ma ellenállok annak, aki megtámad, és lám esetleg holnap, amikor hamuvá válok,
elférek egy kisgyermek markában.
Naponta hozzávetőlegesen 200 000 ember hal meg. Emberek, mint én, húsból és
vérből, akiknek mint nekem, vannak gondolataik, vágyaik, terveik, de egyszer csak
megszűnnek mozogni, és a többiek igyekeznek őket sürgősen elföldelni. Azután
elfelejtik őket. Ugyanez történik velem is.
Addig azonban élek. A jelen pillanatban itt vagyok, képzeletemmel felbolygatva
múltat és jövőt. Itt vagyok, miközben magával ragad az élet sodra.
Feltétlenül meg kell állnom. Gondolkodom. Sem arról nem tehetek, hogy
megszülettem, sem arról, hogy élnem kell, sem arról, hogy meg kell halnom.
Embertársaim sem tehetnek róla. A szülő csak eszköz és ő sem tehet arról, hogy él.
Ezért jogosan merednek elém a nagy kérdések:
MIÉRT ÉLEK?
HOGYAN ÉLJEK?
Ezekre a kérdésekre keresünk választ ebben a könyvben.
Minden embert érdekelnek az élet nagy kérdései. Ilyenek: Honnan van a világ?
Honnan van az élet? Ki vagyok én? Miért élek? Miért kell szenvedni, meghalni?
Mi lesz velünk halálunk után?
Azért kell tudnunk, hogy miért élünk, hogy azt is tudjuk, hogyan éljünk.

Múltra, jövőre tekints, S mely még a tiéd, élj az idővel.

(Vörösmarty Mihály)


Uram, adj nekem humorérzéket. A kegyelmet, hogy megértsem a tréfát, s így
megismerhessem azt az örömet, amit az élet nyújt, s azt továbbadhassam másoknak is.
(Morus Tamás)

Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog; igyekezz úgy élni, hogy
mosolyogva távozzál és körülötted mindenki sírjon.
(Hindu közmondás)

2. LEHETÜNK-E IGAZÁN BOLDOGOK?
Minden ember boldog akar lenni. Ez a legalapvetőbb és a legtermészetesebb
vágyunk. Lényegében mindent ezért cselekszünk.
Az emberek különböző módon keresik a boldogságot és sok mindennel
próbálkoznak, ami boldoggá teheti őket.
1. ELKÉPZELÉSEK A BOLDOGSÁGRÓL
A mesék világában élő kisgyerek számára a boldogság sokszor megvalósíthatatlan
vágyálom:
„Gazdag leszek és olyan autóm lesz, amivel mindenkit lehagyok. - Űrhajós leszek és
mindenkinél magasabbra repülök. - Híres orvos leszek, és majd mindenkit
meggyógyítok - stb.”
A diáknak már józanabb kívánságai
vannak: „Jó lenne, ha felvennének az
egyetemre,
- ha szerepelhetnék a tévében, - ha
bejárhatnám a világot, - ha híres tudós
lehetnék, - ha nagy művész lehetnék, …”
A sort bármelyikünk folytathatná.
A felnőtt ember így beszél: Boldognak
érezném magam: „Ha több lenne a
fizetésem, - ha nyernék a lottón, - ha
lenne nyaralóm, - ha kiemelnének a
munkahelyemen, - ha nyugodt családi
életem lenne…”
Tehát a boldogsághoz mindig valami olyan kellene, ami éppen hiányzik. A szegény
ember annak örülne, ha minden nap jóllakhatna és pénzgondok nélkül élhetne.
A beteg ember egészségéért odaadná minden vagyonát. Az öreg szeretné, ha
fiatalabb lehetne. Akinek pedig ilyen gondjai nincsenek, az szeretne minden nap
szórakozni, művelődni, zenét hallgatni vagy sokat olvasni.

2. MI LESZ ÁLMAINKBÓL?
Az élet azt mutatja, hogy sok vágyunk nem teljesül. Ha azonban teljesednek is
kívánságaink és boldognak érezzük magunkat, akkor is tudnunk kell, hogy a szerencse
nagyon bizonytalan és múlékony.
Gondoljunk csak arra, hogy: Sok embert ért már
baleset.
Hány befutott embert „megfúrtak” már.
A hatalom birtokosait gyakran a bukás várja.
Előfordult már, hogy az öttalálatos nyertes is
belehalt az izgalmakba; hogy gyönyörű szép
színésznő arcába sósavat öntöttek.
Tudunk megsüketült zeneszerzőről, megvakult
festőről, megbénult olimpiai bajnokról, megtébolyult
feltalálóról.
Gyakran a jó barát is a legnagyobb szükségben
hagy el.
Nagyon sok a rossz házasság…
Aki ilyenekben keresi boldogságát, az előbb utóbb megtapasztalja, hogy ez a boldogság milyen
hamar véget ér.
Az emberiség egészének sem teljesedtek még
vágyai. Néhány tény:
Az emberiségnek kb. kétharmada nap, mint nap
nem tud jóllakni. Évente több millió ember hal éhen.
Százmillióknak még egészséges ivóvíz sem jut.
Sok millió azok száma, akik nem tudnak írni olvasni.
Természeti csapások, földrengések, tűzvészek és egyéb katasztrófák következtében
ezrek, százezrek válnak egyik pillanatról a másikra nyomorulttá.
Sokféle betegség és járvány pusztítja a népeket. Sok helyen nincs elég orvos, sem
gyógyszer.
Mindezt a nyomort még gyakran fokozza az emberi önzés és gonoszság, a
kizsákmányolás és a háború.

3. VAN-E MEGOLDÁS?
Reméljük, hogy az emberiség végül megoldja legégetőbb problémáit. Ha ez
megvalósul, akkor minden embernek jut majd elegendő ruha és táplálék, mindenki
megfelelő gyógykezelésben részesül, és béke lesz a földön. De vajon mindez kielégíti-e
az emberek vágyait? Akkor már nem lesznek kielégítetlen vágyaink?
Vágyaink és elképzeléseink mélyén azt találjuk, hogy az ember szeretné képességeit,
személyiségét kibontakoztatni. Boldognak érzi magát, amikor valamit sikerül elérnie,
amikor úgy gondolja, hogy jó úton halad kibontakozása felé. A földi lehetőségek
azonban kevésnek bizonyulnak. Az ember mindig többre vágyik. Valami olyan
lehetőséget keresünk, amiben teljessé válhat kibontakozásunk, ami végérvényesen
boldoggá tesz minket. Lehetséges egyáltalán ilyen boldogság?
A határtalan boldogságvágy, a földi élet elmúlása, a halál az emberekben állandó
feszültséget és hiányérzetet kelt. Itt a földön nincs teljes boldogság. Újra és újra
kérdezzük: Lehetünk-e akkor igazán boldogok? Érdemes-e élni?
 Akik megsejtettek valamit
Vannak, akik itt a földön is kiegyensúlyozott és boldog emberek voltak, mert
megéltek valamit, ami több a földi boldogságnál. Morus Tamás kivégzése előtt is
tréfálkozott. Kolbe atya éhhalálra ítélve is énekelt. M. Luther King halálos fenyegetések
ellenére is tovább küzdött az elnyomottakért… Ők a szenvedések ellenére is
megtalálták a boldogságot. De ez más boldogság, mint amit a föld nyújtani tud. Ez
túlmutat a földi valóságon.
 „Emléke örökké élni fog !”
Valóban? - Mit tudsz dédszüleidről? - Rólad sem fognak többet tudni dédunokáid! Milyen gyakran gondolsz évekkel ezelőtt meghalt nagyszülődre? - Rád sem fognak
többet gondolni unokáid! - De ha mégis emlékeznek rólad évezredek múltán is, mint
Platónról, Pitagoraszról vagy Thalészről az sem változtat mulandóságodon.
Gondold meg: Sírhelyedet temetésed után 25 évvel már eladták, nevedet a sírkőből
lecsiszolják, és másvalaki nevét írják rá - újabb 25 évre! - Ha kriptába temetnek, ott is
csak 100 évig hagyják békén hamvaidat!
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.
1. Tudsz-e olyan dologról, amely képes minden embert boldoggá tenni?
2. Szoktál-e másoknak örömet szerezni? Segítesz-e másokon?
3. Felelősek- e a jólétben élő emberek az elmaradt népek nyomoráért? Hogyan
segíthetünk rajtuk?
4. Soroljunk fel nemzetközi szervezeteket, amelyek a bajba jutottak megsegítésével
foglalkoznak.

3. AZ EMBEREK MAGATARTÁSA AZ ÉLET KÉRDÉSEIVEL SZEMBEN
Ha gondolkozunk, ilyen komoly, nagy kérdések jutnak eszünkbe: Honnan a világ? Mi
az ember? Ki vagyok én? Mi az életem értelme? Mi a célja? Miért kell meghalnom?
Honnan a sok rossz, a betegség? Miért vágyom oly legyőzhetetlen vággyal a teljes, az”
igazi” boldogságra?
Ezek a nagy kérdések az élet kérdései. Körülvesznek bennünket újra és újra
jelentkeznek. Az emberek magatartása különböző ezekkel a kérdésekkel szemben.
1. VANNAK, AKIK NEM KERESNEK VÁLASZT
Vannak, akik tudomásul veszik a kérdéseket, de félreteszik, mert felületesek. Nem
tartják fontosnak ezeket a kérdéseket, mert más dolgok foglalják le őket. Így aztán
folyton változtatják magatartásukat. Élnek napról napra a kellemes vagy kellemetlen
benyomásoktól irányítva, ahogy az események sodorják őket.
Vannak, akik azért nem keresik a megoldást, mert visszatartja őket az a tudatalatti
félelem, hogy ha megtalálják az igazságot, meg kellene változtatniuk eddigi
életmódjukat.
2. VANNAK AKIK KERESNEK, DE NEM TALÁLNAK
Sokan vannak, akik keresik az igazságot, vágyódnak megtalálására, készek érte
mindenüket feláldozni, de még nem fedezték fel.
Ezek az emberek sokszor igen becsületesen élnek, és környezetükben az
igazságosság és a felebaráti szeretet legszebb példáit mutatják. Minden tiszteletet és
rokonszenvet megérdemelnek.
3. VANNAK AKIK AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY TALÁLTAK
A világ minden időben bővelkedett gondolkodókban. Egyesek közülük bizonygatják,
hogy megtalálták az élet kérdéseinek megoldását. Tanaikat terjesztve igyekeznek minél
több embert megnyerni gondolataiknak, világnézetüknek.
Vannak, akik azt állítják, hogy a földi élet nehézségeit csak a földi élet keretein belül
lehet megoldani. Ilyen pl. a marxizmus.
Vannak, akik-e világ erőin kívül egy másik, magasabb rendű világ erőit is igénybe
akarják venni, hogy az emberiség problémáit megoldják. Ezek a vallásos emberek.
Meggyőződésük, hogy az emberi élet eseményei mögött Valaki található, akitől minden
függ, az ember is. A különböző vallások követői szerint ez a Valaki ad választ életünk
nagy kérdéseire. Ő tudja megoldani az emberi élet problémáit.

A
legtöbb
gyermek
szülei
világnézetét
követi.
Előbb-utóbb
azonban eljut abba az életkorba,
amikor felmerülnek előtte az élet nagy
kérdései.
Ilyenkor
természetesen
megkérdőjelezi szülei világnézetét:
maga kezd keresni, hogy ezután már
önállóan foglaljon állást és döntsön.
Ebben a keresésben és döntésben
akar segítségedre lenni ez a könyv, a
keresztény hit és élet bemutatásával.
 Világnézet
A világnézet az embert körülvevő
világról és annak jelenségeiről alkotott
nézeteinknek
rendszerezett
összessége, melyek alapján az
embereket izgató kérdésekre felelünk.

Az embernek úgy kell élnie, amint
gondolkodik, mert máskény előbb
vagy utóbb úgy fog gondolkodni, amint
él. (Paul Bourget)

Az emberek világnézetüknek megfelelően válaszolnak az élet nagy kérdéseire.
Sokan vannak azonban olyanok, akiknek még nincs kialakult világnézetük.
Ezek vagy keresik a választ, vagy megpróbálják félretenni a szerintük
„megválaszolhatatlan” kérdéseket.
A vallásos emberek szerint az emberi élet eseményei mögött található Valaki.
Nála találjuk meg a végső megoldást.
1. Mindegy, hogyan foglalunk állást az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban?
2. Öntudatos ember mehet-e mások meggyőződése után? Miért kell megfontolnunk az
ellentétes véleményeket is ?
3. Miért fordul szembe sok fiatal szülei világnézetével?
4. Lehetséges-e „igazi” boldogság mások rovására?

II.
AZ EMBER ÚTJA ISTENHEZ

Az emberek világnézetüknek megfelelően válaszolnak az élet nagy kérdéseire. A
vallásos emberek meggyőződése szerint az emberi élet eseményei mögött található
Valaki, akitől minden függ. Egyedül Ő tud kielégítő választ adni az élet nagy kérdéseire,
és nála találhatja meg az ember a végső megoldást. Világnézetük Isten létének
felismerésén és elismerésén alapszik.
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. Tudják-e igazolni a
vallásos emberek világnézetük alapját?!

4. MILYEN VALLÁSOKAT ISMERÜNK?
1. SOK ÚT VEZET ISTENHEZ
Ha távoli országokról szóló filmet látunk, útleírásokat olvasunk, vagy róluk különféle
híreket hallunk, magunk is észrevesszük, hogy arrafelé másként élnek és beszélnek,
másfajták a templomok, másként ünnepelnek, sokszor más vallásúak az emberek.
A világon sokféle vallás van.
A különféle vallások nemcsak külső megjelenési formájukban és szervezetükben
különböznek egymástól. Sokkal lényegesebb különbséget találunk köztük, ha azt
nézzük, hogyan beszélnek arról a Valakiről, akit mi Istennek nevezünk, és hogyan
próbálnak felelni az élet nagy kérdéseire.
Miért van annyiféle vallás?
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 vallások.
2. VALLÁSOK ÉS VILÁGNÉZETEK
Mindig és mindenütt éltek és élnek vallásos emberek. Vessünk csak egy pillantást a
különféle vallásokra:
a) A primitív népek vallásai
A történelem tanúsítja, hogy
sohasem élt nép vallás nélkül. Már
Cicero - régi római bölcselő - vallotta,
hogy „nincs olyan nép, sem művelt,
sem műveletlen, mely Istenben ne
hinne.” (De legibus. I.8,24.)

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.” (Adv. Colot. 91,5.)
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 azok 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 azonban minden
kétséget kizáróan igazolják, hogy már a legprimitívebb népeknek is volt valamiféle
vallásuk, mert mindenütt megtalálhatók a vallásosság és a halál utáni élet hitének jelei,
ahol az emberi kultúra maradványaira bukkanunk. (Pl. szájba tett pénz, ételek stb.)
Ma is találhatunk ún. primitív vallásokat, ha elmegyünk Afrikába a négerek közé,
vagy a Csendes - óceán szigetvilágába, vagy az amerikai indián településekre.
b) A hinduizmus és a buddhizmus
A hinduk milliói Indiában élnek. Az
indokínai népek pedig jórészben
Buddha követői. A két vallás tanítása
sokban hasonlít egymáshoz. Színes
hitregékben,
szellemes bölcseleti
fejtegetésekben
fejezik
ki
gondolataikat. Szeretnek csendben
lenni. Szabadulást keresnek életük
nyomorúságából.

Vallásuk alapja az a felismerés, hogy az élet szenvedés. Ebbe a kegyetlen sorsba
nem nyugszanak bele, de a földi életben ezen lényegében nem változtathatnak. 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 az istenség. Ezt az állapotot nirvánának nevezik.

c) Az iszlám
Észak-Afrika és Közel - Kelet népei nagy
részben mohamedánok, az iszlám vallás hívei.
Tanításukat szent könyvük, a Korán tartalmazza.
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. A
pokol szörnyű, gyötrelmekkel teli.
Aki a parancsokat szigorúan megtartja és az
iszlámot
tűzzelvassal
terjeszti,
az
a
mennyországba
jut.
Az
iszlám
további
követelményei: a Korán ismerete, napi ötszöri
imádkozás és mosakodás, a böjtök megtartása,
szegények megsegítése (alamizsna) és zarándoklat
Mekkába.
d) A zsidó vallás
Mind a mai napig élnek szerte a
világon olyan emberek, akik Isten
választott népének tartják magukat. Ők
az izraeliták:
Ábrahám utódai és zsidó vallásúak.
Isten megígérte nekik, hogy Szabadítót,
Messiást
küld
az
emberek
megmentésére.
Prófétai jövendölésekre hivatkoznak
és várják, hogy Isten birodalma
valósuljon meg a földön.
e) A világvallások között a kereszténységet itt nem említjük, mert egész könyvünk vele
foglalkozik.

3. MI A VALLÁS?
Ha a különböző vallásokat összehasonlítjuk egymással, találunk bennük közös
vonásokat.
Minden vallás alapvető tanítása, hogy van egy magasabb rendű Valaki, egy értelmes és
hatalmas Létező, akitől minden függ, aki a világ Ura. Ezt a Valakit mi Istennek nevezzük,
a zsidók Jahvénak, a mohamedánok Allahnak, az indiánok Nagy Szellemnek…
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.
Minden vallásos embernek meggyőződése, hogy már földi életében kapcsolatba
léphet Istennel, imádságával és a mindennapi életet átszövő vallási jellegű
cselekedetekkel, szertartásokkal. Ennek a meggyőződésnek jellemző megnyilvánulásai
a különféle áldozatok. Ezekben az emberek terményeik legjavát, legkedvesebb állataikat
ajánlották fel Istennek. Így mutatták meg, hogy legfőbb uruknak ismerik el Öt és kérik
segítségét.
Röviden megfogalmazva:
A vallás az ember kapcsolata Istennel,
akitől élete kérdéseinek megoldását reméli.
A világszerte található vallások az emberi szív nyugtalanságán akarnak segíteni. Utat
mutatnak 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 emberiség vallásaival a vallástörténelem és az összehasonlító vallástudomány
foglalkozik. Nekünk nem célunk, hogy most részletesebben vizsgáljuk a különféle
vallásokat. Inkább azt kérdezzük, hogy a sok vallás egyformán jó-e? Ha vallásosak
vagyunk, mindegy-e, hogy milyen vallásúak vagyunk, vagy a vallások között van-e
egyetlen igazi vallás? És ha van ilyen, mivel lehet ezt igazolni, miről lehet felismerni?
Ahhoz azonban, hogy ezekre a kérdésekre felelni tudjunk, előbb tisztáznunk kell, hogy
mire alapítják tanításukat a vallások, hogyan juthatunk el Isten ismeretére, mit tudhatunk
meg Istenről.
 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.(A
II.
vatikáni
zsinat
meghatározása.)

 Ki volt Buddha?
Kb. az i. e. 6. században élt Indiában.
(Időszámításunk kezdete Jézus Krisztus
születése. Ezért napjainkig a történelmi időt
felosztottuk Krisztus előtti és utáni évekre.
(Kr.e. és Kr.u.) Ezt ma úgy fejezzük ki:
időszámításunk kezdete előtt (i.e.) és
időszámításunk szerint (i.sz.)
Eredeti
neve
Guatama
Sziddharta
Sakjamuni. Előkelő nevelésben részesült. 29
éves korában szakított addigi gondtalan
életével. 6. évi vezeklés után vette fel a
Buddha ( = fölvilágosult, magára eszmélt)
nevet és kezdte hirdetni tanait. Ő a
buddhizmus alapítója.
 Ki volt Mohamed?
Az iszlám vallás megalapítója. Mekkában született; 570-632 között élt. Kereskedő
volt. 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
mohamedán 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.
A vallás az ember személyes kapcsolata Istennel. akitől élete kérdéseinek
megoldását reméli.
Az a vallásos ember, aki hisz Istenben, és lelkiismerete szavát követve Isten
akarata szerint él.
Az mutat be áldozatot, aki valamely kedves tárgyát felajánlja Istennek, hogy Öt
legfőbb urának elismerje.
A történelem tanúsága szerint mindig és mindenütt éltek a világon vallásos
emberek.
1. Mi a különbség vallás és világnézet között?
2. Mit tudunk a különféle vallások tanításáról?
3. Mi lehet az alapja annak, hogy a különféle vallásokban sok hasonlóságot találunk?
4. Emberi találmány-e a vallás?
5. Miért nem szabad ráerőltetni senkire sem valamely vallást? Közömbösséget jelent-e a
másik ember vallási, világnézeti meggyőződésének tiszteletben tartása? Hasznos-e,
ha ismerjük más vallású és világnézetű emberek felfogását? Hogyan ismertethetjük
meg másokkal világnézetünket?

6. Beszéljük meg mit felelhetünk egy nem hívő ember következő ellenvetéseire: „Miért
kell a boldogságot mindig a túlvilággal összefüggésbe hozni? A természet törvényei
megváltoztathatatlanok - ilyen a születés és elmúlás is - miért nem adhat
boldogságot egy embernek a békés alkotás öröme? - vagy az egyszerű családi élet?
- vajon boldog lehet-e, aki egész életében szenvedne, a túlvilágtól vár kárpótlást?
AZ EMBERISÉG VALLÁSI MEGOSZLÁSA 1973-BAN:
Katolikus
611 millió
17,1%
Ortodox
200 millió
5,6%
Protestáns 273 millió
7,6%
Keresztény 1.084 millió
30,3%
Zsidó
14 millió
0,4%
Mohamedán 508 millió
14,2%
Egyéb *
1.395 millió
39,1%
Ateista
571 millió
16,0%
3.572 millió
100,0%
* Egyéb = konfuciánus, hindu, buddhista, taoista, sintoista, párszi, primitív vallásúak…
A katolikusok megoszlása földrészenként:
Afrika
38,5 millió
Dél- és Közép-Amerika
230,0 millió
Észak-Amerika
50 millió
Ázsia
45 millió
Európa
243 millió
Ausztrália és Óceánia
4,5 millió
611 millió

(352 millió összlakosságból)
(280 millió összlakosságból)
(224 millió összlakosságból)
(2.000 millió összlakosságból)
(696 millió összlakosságból)
(20 millió összlakosságból)
(3.572 millió összlakosságból)

5. GONDOLKODJUNK: VAN-E ISTEN?
1. 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 valószínűen nem lennének istenhívők.
Van aki azt mondja: „Nincs Isten”. Így gondolkodhat ugyanis: a házat látom, tehát
létezik. Istent nem látom, tehát nincs. Ez az okoskodás hibás, Isten nem úgy létezik,
mint a ház. Ő nem látható, mégis létezik.
Lehet valami úgy, hogy nem láthatjuk? Hogyne, pl. a hang. A hangot halljuk, de nem
látjuk. A hang másképp van jelen, mint a ház. Van-e valami, amit sem nem láthatunk,
sem nem hallhatunk és mégis létezik? Igen pl. az illat. Nem lehet látni, sem hallani és
mégis létezik? Szagolhatjuk. De van talán olyasmi is, amit semmilyen érzékszer nem
észlelhetünk és mégis egészen bizonyosan létezik? Igen, ilyenek a rádióhullámok.
Ezeket senki sem észlelheti, akinek nincs rádiója, vagy megfelelő műszere.
Van-e valami, amit sem érzékszerveinkkel, sem műszereinkkel nem lehet kimutatni
és mégis egészen biztosan van? Igen. Ilyen az emberi értelem. Még röntgen- géppel
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 a látható dolgok. És
mégis óriási hatalom. Egy jó gondolat új iparágakat teremthet, meggyógyíthatja a rákot,
átformálhatja a társadalmi rendszereket.
A különféle valóságok tehát különbözőképp léteznek. Ha helyesen akarunk
válaszolni arra a kérdésre, hogy „Van-e Isten?”, akkor így kell felelnünk: Igen, Isten
valóban van! De egészen másképp, mint a többi dolgok. Sokan nem találják meg Öt,
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 elektromágneses
erők, az emberek. Ezért nem láthatjuk és mérhetjük Öt, nem szemlélhetjük mikroszkóp
alatt, vagy a csillagászati távcsőben és nem láthatjuk meg űrhajóból. Sohasem
mondhatjuk: most végre megfogtalak. Különben nem Isten volna, hanem csak
közönséges dolog.
2. A NAGY TÖRVÉNYHOZÓ (PROGRAMOZÓ)
Isten létezése nem nyilvánvaló. Bizonyítására abból indulhatunk ki, amit bárki
megtapasztalhat és közvetlenül beláthat. Ilyen tény, hogy az anyagi világban törvények
érvényesülnek. Maga az anyag a legkisebb részecskétől a hatalmas csillagrendszerekig
függ a természet törvényeitől (pl. tömegvonzás.) Az anyag egyetlen részecskéje sem
vonhatja ki magát a törvények alól. Mindenkiben felmerül a kérdés: Honnan vannak a
természet törvényei? Hogy lehet az, hogy ezek a törvények feltétlenül érvényesülnek az
egész világmindenségben? Lehet törvény törvényhozó nélkül, rend rendező nélkül, és a
világban megvalósuló és megtapasztalt fejlődés programozó nélkül?

Egészen biztos, hogy ezek a törvények nem véletlenül jöttek létre. Fejlődés
eredményei sem lehetnek, mert a fejlődés a már meglevő törvények következménye.
Tehát maga az ember sem alkothatta meg. A törvények létének alapja nem lehet az
anyag sem, mert az anyagi részecskék függenek a törvénytől és nem a törvény az
anyagi részecskéktől. Ha „örök anyagot” feltételezünk, logikai sorrendben a törvény
akkor is „előbb” van mint az anyag. (Az emberi gondolkodás szabályaival a logika
tudománya foglalkozik.)
Mindebből következik, hogy a létezők közt kell lennie egy olyan valakinek, aki nem
valamelyik része a világegyetemnek, hanem, aki a világban található törvényeket és
rendet megalkotta. Ezt a Valakit nevezzük Istennek.
Vegyünk egy szemléltető példát. A közlekedésben vannak járművek és vannak
közlekedési szabályok. A közlekedési szabályok nem azért ilyenek és nem azért
érvényesülnek (pl.” jobbra hajts”), mert ilyen a járművek természete, sem nem azért,
mert önmagukban elég erősek lennének a járműveket irányítani, hanem azért, mert van
egy rajtuk kívül álló törvényhozó. Ő elég erős ahhoz, hogy akaratát, amelyet a
törvényalkotáskor kinyilvánított, valóra is váltsa, a közlekedési rendőrök
tevékenységével. A törvényhozó értelmes is, különben törvényei nem tudnának rendet
biztosítani a közlekedésben. (Igaz, hogy ameddig nem voltak járművek, közlekedési
szabályokra sem volt szükség. De miután már vannak, szabályos közlekedésük
feltételezi a járműveken kívüli törvényhozót is.)
Ahol rend és törvényszerűség uralkodik, ott értelmes és erős törvényhozó is van. A
világmindenségben pedig törvények érvényesülnek és ennek következtében rend van.
Kell tehát, hogy legyen egy olyan törvényhozó, aki értelmes és hatalmas ahhoz, hogy
törvényt adjon a világmindenségnek. Ő az Isten. (Nyilvánvaló, ha nem lenne anyagi
világ, törvényszerűségei sem lennének. De ha van anyagi világ, és abban
törvényszerűségek érvényesülnek, akkor már feltételezik az értelmes törvényhozót is.)
Okoskodásunk helyességét egy másik példa is szemlélteti. A vasúti menetrend
semmi esetre sem úgy készül, hogy egy modern gép forgó tartályába milliónyi betűt és
jelet helyeznek el, aztán addig forgatják, amíg a gépsor végében meg nem jelenik a
kész menetrend. - Nem készül úgy sem, hogy minden állomásra és megállóhelyre
megfigyelőt helyeznek, aki pontosan feljegyzi, mikor, melyik vonat, milyen irányba haladt
el. Aztán az adatokat összesítik és kész a menetrend. - A valóság az, hogy értelmes
emberek először tervben elkészítik a menetrendet és csak utána következik a
menetrendszerű közlekedés. Hasonló a helyzet a világmindenségben. Isten
megtervezte a világot, létrehozta és így a fejlődés útján elindította. (Isten bölcsességét
és nagyságát mutatja az is, hogy az ő „vonatai” nem késnek. Neki minden
engedelmeskedik, az ő terveiben nincs hiba vagy előre nem látott körülmény.)
A múlt és a jelen sok kiváló tudósa is ezen a véleményen van. Kepler pl. így ír:
„Az egek hirdetik Isten dicsőségét… Isten emberi építőmesterhez hasonlóan rendnek
és szabályszerűségnek megfelelően fogott a világ alapjainak lerakásához.” (Mysterium
Cosmograficum) Korunk számos nagy tudósa hasonlóan vélekedik. Pl. A. Einstein, W.
Heisenberg, E. Schrödinger …

3. TÖBB ÚT VEZET ISTENHEZ
Az eddigiek megmutatták, hogyan juthatunk el értelmünkkel az okoskodás útján a
tapasztalható világból annak Törvényhozó és Fenntartó Urához. Biztos sokan vannak,
akik bár nagyon 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 jó hosszan kiterített futószőnyeggel. A vendéglátó akarata, hogy a
célhoz, saját otthonába segítsen rajtuk. Ezeken az utakon tehát nem annyira az emberi
logika és következtetés segítségével érünk Istenhez, inkább ő maga nyújtja felénk a
kezét. A legtöbb ember ezeken az utakon tér Istenhez, csak a legritkább esetben
hosszas bölcselkedés után. Lássunk ilyen utakat!
Aki rádiót hallgat, alig szokott az adóberendezésre gondolni, amelynek műsorát
veszi. Műsoridőben keresőével rááll a megfelelő hullámhosszra, és a készülékben
megszólal a kívánt műsor. Az ember bizonyos szempontból hasonlít a vevőkészülékre.
Van „Műsor”, amely állandóan érdekli, amit mindig keres. Például folyton keresi az
igazságot, szeretne mindent megtudni. A halál miatt fél az elmúlástól és ezért állandóan
kívánkozik a vég nélküli élet után. A boldogságot is végérvényesen szeretné elérni. A
szenvedésért kárpótlást, az igazságtalansággal szemben igazságszolgáltatást vár.
Minden ember, még a rablógyilkos is, lelke mélyén jó szeretne lenni.
Nincs tapasztalatunk arról, hogy ezek a vágyak beteljesedtek volna. Ennek ellenére
mégsem csitulnak el. Ezen el kell gondolkodnunk. Lenne-e értelme rádiónkkal műsort
keresni, ha nem remélnénk, hogy van adás? Vagy gyártanának-e sorozatban
rádiókészülékeket, ha nem volnának meggyőződve arról, hogy van adóállomás?
Honnan vannak kielégítetlen vágyaink? Kifejlődhet-e az anyagban valami önmagától,
ami nem találja meg értelmét az anyagban?
Az ember lényege az, hogy keres; keresi a mindenre kiterjeszkedő tudást, a teljes
megértést, a határtalan szeretetet, a végtelent.
Az ember több mint az anyag, mert van benne
valami, ami a végtelent keresi. Az anyagból pedig
nem alakulhat ki olyasvalami, ami az anyag
természetének ellet mond. Ezért nem alakulhat ki
az anyagból olyan vágy, hogy az ember birtokoljon
minden tudást, hogy az ember megtalálja a teljes
szeretetet és megértést. Ha az ember mégis ezek
után vágyik, ezeknek a vágyaknak a kifejlődésére
nem elégséges magyarázat az anyag.
Kell lennie Valakinek, aki ezeket a vágyakat
elültette az emberbe és ki is tudja elégíteni. Kell
lennie Valakinek, aki maga az Igazság, az
Igazságosság, a Jóság, a végtelen Boldogság, HA
ez nem így van, akkor emberi természetünk és
egész életünk rossz tréfa és értelmetlenség.

Csodálatos képességünk, hogy önzetlenül és okosan is tudunk szeretni. Megértjük
és átérezzük, hogy embertársunknak mire van szüksége és viszontszolgáltatás nélkül is
odaadjuk neki, csak azért, hogy örömet szerezzünk.
Nem kell bizonyítani, hogy van igazi szeretet. Tapasztaljuk, benne élünk. Honnét van
ez az önzetlen és okos szeretet, amikor az anyagi világban mindent átfog a létért való
küzdelem? A természettudomány sohasem tud magyarázatot adni az önzetlen szeretet
igazi okára. Van tehát Valaki, aki maga a Szeretet. Ő az Isten.
Istent megismerjük a világ létezéséből és tulajdonságaiból; de tudjuk, hogy Ő
egészen más, mint a világ. Ezért sántít minden hasonlat, és ezért nehézkes minden
érvelés. Mégis biztosan tudjuk, hogy van, mert nélküle lehetetlen, értelmetlen az egész
világmindenség.
MIT FELELJÜNK?
1. Arisztotelész és az ókori tudósok sem hittek az istenekben!
Valóban. Nem is hihettek bennük. A görögök istenei, éppúgy mint a róluk szóló
történetek, kitaláltak mesék. Ellentmondanak a józan észnek. - Arisztotelész azonban
vallotta, hogy létezik egy „Első Mozdulatlan Mozgató”, akinek a léte magyarázatot ad a
mindenségben tapasztalható jelenségekre. Csak éppen nem nevezte Istennek. Különben is 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.
2 Az istenérveket már rég megcáfolták!
Valóban vannak olyan istenérvek, melyeket megcáfoltak. Ebből azonban még nem
következik, hogy nincs Isten. Pl. egy számtan példában 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.
3 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 magírta. Ő az, aki
meghatározta a leírt betűk egymásutánját, értelmet adott a létrejött könyv tartalmának. E
nélkül az legfeljebb egy papírra nyomott értelmetlen betűhalmaz lenne.

4. 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”.
5. 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 igen kicsi a
valószínűsége! Esetünkben a rend és a törvény.
Ezek szerint a jelenségek közt nincs összefüggés és a törvény csak látszat? 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?
Vö. Bölcs 13,1-9 – Róm 1,18-23 – ApCsel 17,27
6. 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?)
ÉRTELMÜNKKEL MIT TUDHATUNK MEG ISTENRŐL?
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, alkotója, tervezője (beprogramozója)
5. Isten végtelenül tökéletes.
Istenről értelmünkkel csak azt tudhatjuk meg, amire művei alapján
következtethetünk. Többet csak úgy tudhatunk meg róla, ha ő maga beszél magáról,
kinyilatkoztatja magát nekünk.

Abból, hogy valamit nem tudunk érzékelni, még nem következik, hogy az nincs.
A valóságban vannak olyan létezők, melyek nem anyagi természetűek. Ezekre
értelmünkkel következtetünk.
Isten létére is értelmünkkel következtethetünk, pl. az anyagi világból: az anyagi
világ ugyanis nem ad elégséges magyarázatot önmagáról.
Isten létének felismerésére vezetnek el azok a vágyak is, amelyek nem találnak
kielégülést az anyagban: ezért az anyagból nem is fejlődhettek ki.
1. Milyen utakon lehet megközelíteni Istent?
2. Miért van szükség arra, hogy Isten létét ne csak elfogadjuk, hanem igazoljuk is?
3. Van-e valami, ami sem nem mérhető, sem nem érzékelhető (érzékszerveinkkel,
műszereinkkel) ? Hogyan ismerjük meg az ilyen valóságot?
4. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen fontos kérdésben eltérnek az emberek véleményei?

Ady Endre:
AZ ÚR ÉRKEZÉSE
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten
Nem harsonával.
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.
(Berzsenyi Dániel, Fohászkodás)

6. MIÉRT NEM HISZI EL MINDENKI, HOGY VAN ISTEN?
Emberi 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?
1. MERT CSAK IGEN KEVESET HALLOTTAK RÓLA
Természetünk ösztönöz minket az igazság keresésére. Ez a tudásvágy nyilatkozik
meg a kisgyermek kérdéseiben is „mi ez?”, „miért?” Ugyanez készteti a tudósokat a
kutatásra, hogy vizsgálják a természet titkait.
A tudományok széles területe bizonyítja, hogy milyen sok ismeretet szerzett már az
emberiség. Még csodálatosabb, hogy mindezt az emberi értelem saját erejéből szerezte
meg. De nem lehetünk elbizakodottak. Mert képesek vagyunk ugyan az igazságokat
megismerni, de az összes ismereteket már egyetlen ember sem tudja elsajátítani, még
kevésbé tudja azokat a saját eszével kiokoskodni. Tudásunk csak úgy gyarapszik, ha
felhasználjuk a mások által megszerzett ismereteket, évezredek tapasztalatait, és azok
segítségével kutatunk tovább. Gondoljunk csak Pitagorasz tételére (a2 + b2 = c2). Milyen
egyszerű és könnyen bizonyítható igazság. Mégis évezredek teltek el, hogy senki sem
tudott róla. Ha napjainkban is minden tudósnak újra kellene feltalálnia ezt a tételt, a
tudomány aligha haladna előre.
Valahogy így vagyunk Isten létének hitével és ismeretével is. Minden ember
végiggondolhatja és beláthatja, hogy van Isten. Saját magunktól azonban nagyon
nehezen találunk rá, ha valaki nincs segítségünkre a keresésben. Pedig ő mindnyájunk
számára felismerhető az általa teremtett világból.
2. MERT CSAK ZAVAROS DOLGOKAT 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.
Az eddigiek alapján már tudjuk, hogy Isten a legvilágosabb Értelem, a legnagyobb
Erő. Érzékszerveinkkel, műszereinkkel azonban mégsem ismerhetjük meg, mert az
anyagi világtól független. Ezekből következtethetünk arra is, hogy Istennek nincs teste
és, hogy csak egyetlen Isten lehet.
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.
Isten azonban nem lehet ilyen. Ha tehát valakinek Isten ilyen tulajdonságairól
beszélnek, az arra következtethet, hogy Isten nincs.

Sokan az iskolában hallanak először az Istenről amikor az ókori görögök és rómaiak
vallásáról tanulnak. Világos, hogy ilyen istenek nem létezhetnek. És ha Istent mint az
istenek egyikét ismerik meg, akkor érthető, hogy benne sem tudnak hinni.
Akadnak akik jóságos nagybácsinak képzelik el Istent, akinek kötelessége minden
kívánságunkat automatikusan kielégíteni. Az így gondolkodó emberek előbb-utóbb
csalódnak, rájönnek, hogy automata-isten nincs, s egyúttal magát az istenhitet is elvetik.
Néhány példa, hogy a téves, helytelen Isten-fogalom komoly akadálya lehet Isten
elfogadásának. Az igazságkereső úton először a téves fogalmaktól és az ezeken
alapuló előítéletektől kell megszabadulni. Istent csak úgy találhatjuk meg, ha helyesen
gondoljuk el. Sokan azért nem találják meg, mert tévesen képzelik el.
Minden ember, aki az igazságot, a szeretetet keresi és azt őszintén teszi, Istent
keresi. Mégis, hogy Istenben higgyen, sokféle ok megakadályozhatja. Talán nem is
tehet róla, hogy amikor az Igazságot, a Szeretet keresi, akkor nem a „mi”
istenfogalmunkat keresi, hanem ÖT, akit még nem ismer.
3. MERT HIÁBA HALLOTTAK RÓLA
Mint az előbbiekben láttuk, Isten létezését értelmünkkel felismerhetjük, a tapasztalati
világ törvényeiből. A következtetés eredménye azonban nem lehet csupán egy elméleti
igazság: „van Isten”, hanem további következményekkel járó elvi állásfoglalás. Aki
ugyanis elfogadja Istent a világ törvényhozójának, kell hogy saját magát is alávesse
törvényeinek. Ezért Isten megismeréséhez a helyes fogalomalkotáson kívül szükség van
bizonyos készségre, hajlandóságra is. A következtetést végig kell gondolnunk és
következményeit el kell fogadnunk. Aki erre nem hajlandó, annak hiába beszélnek
Istenről.
Előfordul, hogy vallásilag művelt emberek is szembe kerülnek Istennel. Ugyanis, ha
valaki nem akarja megtartani vallása parancsait, az összeütközésbe kerül saját
lelkiismeretével. Ez lelkiismeret furdalást jelent számára. Kellemetlen állapotából két
úton tud szabadulni. Vagy magatartásán változtat, vagy tagadja a törvényhozó Istent,
hogy parancsainak ne kelljen engedelmeskednie.
Isten tagadásához vagy közömbösséghez vezethet az is, amikor valaki annyira
lefoglalja magát az élet gondjaival, hogy nem ér rá vallási kötelességeit teljesíteni.
Megtagadja Istent az olyan ember is, aki fontosabbnak tartja pillanatnyi boldogulását,
mint Isten parancsainak megtartását.
A saját hibáján kívül mások bűne is vezethet valakit istentagadáshoz. Előfordult,
hogy magukat vallásosnak valló főurak-hatalmukkal és helyzetükkel visszaélvemegkárosították, kizsákmányolták embertársaikat. Igazságtalanságukat azzal is
tetézték, hogy Isten akaratára és a vallás vigasztalására hivatkozva próbálták
megnyugtatni az elnyomottakat. Ilyen lelkiismeretlenség az elmúlt századokban
egyenesen az Istennel való szembeforduláshoz vezetett nagy néptömegeket.

KÉRDEZZ! - FELELEK
1. Hány Isten van?
Csak egy. Több nem is lehet, mert két mindenható nem létezhet. Ezért ésszerűtlen a
pogányok többistenhite. Nem is szólva isteneikről szóló sokszor megbotránkoztató
meséikről.
2. Hol az Isten?
Isten mindenütt jelen van, de nem úgy, mint az anyagi dolgok. Ezért nem lehet
helyhez kötni.
3. Miért nem látjuk Istent?
Szemünk csak az anyagvilágot látja. Istennek nincs teste, nem anyag. Jelenlétét
érzékszerveinkkel nem tapasztalhatjuk, hanem értelmünkkel következtetünk létezésére.
4. Mióta van az Isten?
Isten mindig van. Számára az idő nem múlik, Ő felette áll az időnek. Isten örök.
5. Mindent megtehet az Isten?
Isten mindent megtehet, amit akar. Azonban Ő maga az Értelem: értelmetlenséget,
lehetetlent, ami önmagának ellentmond, nem akarhat. Pl. szögletes gömb; stb.
Az efféle kérdések, mint pl. : „Teremthet-e Isten akkora követ, hogy Ő maga se bírja
felemelni ?” - értelmetlenek. Isten ugyanis bármekkora követ teremthet, és bármekkora
követ” felemelhet”. A fenti kérdés lényege: 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 tehetetlenségét bizonyítani, az csak a saját tehetetlenségét
bizonyítja.
6. Teljesen megismerhetjük-e Istent?
Nem. A véges ember nem foghatja fel a végtelent.
7. 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 Pitagorasz 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.
8. 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.” (Vorträge und Erinnerungen 322.)

Valóban a természettudomány múltjának vagy jelenének legnagyobb alakjai
túlnyomó többségükben mélyen istenhívők. Ilyen volt pl. M. Kopernikusz (1473-1543),
G. Galilei (1564-1642), J. Kepler (1571-1630), I. Newton (1642-1727), G. W. Leibniz
(1646-1716). A. G. Volta (1745-1827), A. M. Ampere (1775-1836), M. Faraday (17911867), Jedlik Ányos (1800-1895 G. J. Mendel (1822-1884), J. C. Maxwell (1831-1879),
M. Planck (1858-1947), A. Einstein (1879-1955). N. Bohr (1885-1962), E. Schrödinger
(1887-1961), W. Heisenberg (1901-). Ha pedig a legnagyobb tudósok közt ilyen sok
hívőt találunk, akkor semmiképpen sem mondhatjuk az istenhitet tudományellenesnek.
9. Igaz-e, hogy a vallás alapja a tudatlanság és a félelem? Igaz-e, hogy a tudomány
előrehaladásával megszűnik a vallás?
Kétségtelen, hogy voltak olyan korok, melyben az emberek alig ismerték a természet
erőit, és ezért annak magyarázatára ember felett álló, megszemélyesített erőkben hittek.
Vallásosságukba valóban belejátszott a tudatlanság és a félelem. Ez a típusú
vallásosság lényegében már meg is szűnt, nyomait csak a primitív embereknél
tapasztalható babonás szokásokban találhatjuk meg.
Az igazi vallásosság lényege az ember személyes kapcsolata Istennel. Ennek alapja
az ember végtelen keresése. Az embert értelme is elvezetheti Istenhez, amint ezt
azoknak a nagy tudósoknak a példája is mutatja, akiket nem neveltetésük, hanem
tudásuk vezetett el Istenhez. Az ilyen értelmes vallásosság és a tudomány
előrehaladása jól megfér egymással.
 Babona
A babona olyan hiedelem, mely valamely dolognak, eseménynek vagy jelenségnek
olyan jelentést, hatást vagy erőt tulajdonít, mellyel az a valóságban nem rendelkezik.
 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”.
 Felismer - megismer-elismer
Felismer = gondolkodva rájön valamire. Megismer = fogalmat alkot valamiről. Elismer
= igaznak értékesnek tart valamit.
Istent felismerjük: a világból következtetünk arra, hogy milyen. Igazán azonban Istent
csak akkor ismerhetjük meg, ha saját magát feltárja előttünk, szól hozzánk. - Istent
elismerjük: elfogadjuk őt mint a világ teremtő Urát.
 „Kicsoda-micsoda?”
Fogalom? - Nem. - Tárgy? - Nem. - Élő? - Igen. - Ember? - Nem. - Állat? - Nem. Mitológiai alak? - Nem. - Értelmes lény? - Igen. - Teste van? - Nincs. - Szellemi lény? Igen. - Személy? - Igen. - Egy valaki? - Igen. - Van hozzá hasonló? - Nincs. Meghatározható helyen van? - Nem. - Életkora meghatározható? - Nem. - Mindent
megtehet, amit akar? - Igen. - Mindent tud? - Igen. - Isten? - Igen.

Sokan azért nem hisznek, mert csak igen keveset vagy tévest hallottak Istenről.
Mások azért nem hisznek, mert hallottak ugyan Istenről, de elzárkóztak előle,
mert letket ndm neték rédzénni íkriszunj9téér
mzudák mrglzoztstniSan olyan jőszéndlú -embei ucvienber van, yki egyy
isebhinlköli lban nöö ef,ém
sok ol
1. Mi a feltétele, hogy valaki eljusson Isten ismeretére?
2. Miért nehéz eljutni a vallás nélküli környezetben felnövő gyereknek Isten ismeretére?
3. Milyen nehézségei lehetnek a vallásos környezetben felnövő gyereknek Isten
Ismeretével kapcsolatban? Mi a magyarázata, hogy sokan elveszítik hitüket?
4. Hogyan lehet valakit elvezetni Isten ismeretére?
ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK AZ I. ÉS II. FEJEZETHEZ:
1 Melyek azok a kérdések, amelyek minden embert érdekelnek?
2. Hogyan válaszolnak az emberek az élet nagy kérdéseire?
3. Minden embernek van kialakult világnézete?
4. Miért kell tudnunk, hogy miért élünk?
5. Egyformán boldog akar-e lenni minden ember?
6. Elérhetjük-e az” igazi” boldogságot földi életünkben?
7. Mi a vallás?
8. Kit nevezünk igazán vallásos embernek?
9. Csak az létezik, amit érzékelni tudunk?
10. Hogyan következtetünk Isten létére?
11. Mit tudhatunk meg Istenről értelmünkkel?
12. Sokan miért nem hisznek Istenben?

Csak sajnálkozhatunk, hogy éppen a keresztények között lábra kapott néha egy
bizonyos lelkület, amely nem látva eléggé tisztán a természettudományok jogos
önállóságát, civódásokat és összeütközéseket keltett, és sokakkal elhitette, hogy a hit
és a tudomány szemben állnak egymással.
(II. Vatikáni Zsinat)

Mielőtt elhagynám az asztalt, ahol kutatásaimat végeztem, nincs már más hátra,
kezemet s szememet az égre emelni és buzgósággal minden világosság szerzőjéhez
küldeni alázatos, hálás imámat.
(J. Kepler)

Amit itt a csillagok alatt Istenből látok, elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben, aki
a csillagok fölött van, akit nem látok.
(Isaac Newton)


III.
ISTEN ÜZENETE

III. Isten üzenete
Az emberiség történelmi korszakokon át kereste az Istennel való találkozást. Ki tudja
megmondani, hány ezer év telt el ebben a keresésben? Kétezer évvel ezelőtt azonban
valami rendkívüli dolog történt, ami megdöbbenti az embert.
A római birodalom cirkuszaiban, ahol a gladiátorok élet - halál harca szórakoztatta a
nézőket, ennél sokkal olcsóbbnak bizonyult a keresztények kínzása. Ezrével végezték ki
őket, a legszörnyűbb „módszerekkel”: Élve megégették, megcsonkították vagy állatok
elé dobták őket; kettéfűrészelés, keresztrefeszítés és más kínzások mindennaposak
voltak. A kivégzettek közt találunk szegényt és gazdagot, férfit és nőt, öreget és fiatalt.
Miért üldözték őket? Mert ellentétbe kerültek a római császárokkal. Azok ugyanis
isteneknek kijáró tiszteletet követeltek maguknak. A keresztények megtagadták a
császár imádását. A történelmi források szerint azért tagadták meg, mert ők csak egy
Istent ismertek. A császár haragja érthető: tekintélyét féltette. A keresztényüldözés fő
oka tehát a felségsértés vádja volt. A kivégzettek száma akkora volt, hogy a bírák
utasítást kaptak, hogy minél kevesebb vádlottat ítéljenek el. Számtalan esetről tudunk,
amikor a bíró mindent elkövetett, hogy a kereszténységgel vádolt személyt rávegye
elveinek megtagadására. Ennek ellenére ezrével voltak, akik inkább a halált vállalták
mintsem, hogy megtagadják Mesterüket, Jézust. Azt vallották róla, hogy Ő a közénk jött,
emberré lett Isten. Nem egy perről tudunk, melyben a vádlott az okiratok tanúsága
szerint félreérthetetlenül ki is fejezte: „Hiszek”, mert láttam az ő erejével történt
csodákat! Rómában ma is állnak a Circus Maximus vagy a Colosseum romjai,
amelyeket a keresztény vértanúk vére öntözött. Ma is megtekinthetők a katakombák,
ahol a keresztények rejtőztek, és ahol eltemették vértanúikat. Láthatjuk sírköveiket.
Némelyikére a vértanúság rövid történetét is rávésték. Tanúságtételük azt bizonyítja,
hogy Isten eljött. Kérdéseinkre maga hozta meg a választ. Ez nem csupán tanítás volt,
hanem egy élő személy is, maga Jézus, aki azonban nem jött váratlanul. Isten
előkészítette eljövetelét az emberek közé.
Körülbelül négyezer évvel ezelőtt élt Mezopotámiában egy nomád pásztorfejedelem,
Ábrahám. Váratlan elhatározással elköltözött rokonsága földjéről. Utódaiból alakult ki az
izraeliták népe. Ez feltűnően másként kezd élni, 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.
i

7. ISTEN SZÓLT
1. ISTEN SZÓBA ÁLLT AZ EMBERREL
Az ember legősibb törekvése, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel. Szükségét
érezzük, hogy Isten szóljon hozzánk, válaszoljon kérdéseinkre, melyeket magunkra
hagyatva nem tudunk megoldani. Ha Isten az emberbe oltotta a végtelen igazság, a
végtelen szeretet keresését, akkor várható, hogy válaszol is.
Vajon válaszolt-e Isten az ember keresésére?
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.
2. ISTEN SZAVÁT KÖZVETÍTŐK MONDTÁK EL
Az ószövetségi Szentírásban olyan emberekről is olvashatunk, akik állították
magukról, hogy Isten szólt hozzájuk és ők Isten üzenetét közvetítik. Többnyire így
kezdték beszédjüket: „Ezt mondja az Úr…”
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, úgy fejtette meg a fáraó
álmát, amire a bölcsek nem voltak
képesek.
Jeremiás
próféta
leírta
látomását: hozzátette, hogy az Úr
tanította meg a látomás értelmére. Más
alkalommal azt mondta, hogy az Úr adta
szájába a szavakat, s maga is fél szavai
következményeitől.
Bálaám prófétával átkot akartak
mondani, de áldást mondott: utólag
jelentette ki, Isten áldó szavait képtelen
volt átokká változtatni.

3. ISTEN SZAVÁT JELEK HITELESÍTIK
Isten
sokféle
módon
közli
mondanivalóját választottaival, hogy
üzenetét adják tovább. Ennek ellenére
az ilyen kijelentést, pl. „Ezt mondja az
Úr…”, mégsem fogadhatjuk el addig,
amíg meg nem győződünk, hogy az
üzemet valóban Istentől származik.
Ha Isten azt akarja, hogy üzenetét
elfogadják, akkor valamilyen jellel
igazolni kell, hogy az üzenet tőle
származik. E nélkül az emberek
könnyen tévedésbe esnek.
Isten üzenetét elfogadhatja az is,
akit Isten a lelkiismeret parancsával
készített arra, hogy a próféta szavát
Isten üzenetének tartsa.
Isten üzenetének hitelesítő jele lehet például a csoda, 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.
4. ISTEN SZÓLT, TEHÁT SZAVA KÖTELEZ
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. Kinyilatkoztatásnak azt a tanítást
nevezzük, amelyet egyedül Isten üzenetéből ismerhetünk meg.
Mindenkor meg kell különböztetnünk az üzenet tartalmát az üzenet közlésmódjától.
Isten üzenete, amit el kell fogadnunk, mindig igaz és mindig a jót szolgálja. De az üzenet
közvetítése emberi módon történik s ezzel együtt járhatnak emberi hibák és tévedések,
anélkül azonban, hogy ezek Isten üzenetének értékét befolyásolnák.
Ha meggyőződtünk arról, hogy Isten szólt, akkor magától értetődő, hogy elfogadjuk
üzenetét, és teljesítjük akaratát.
Istennek olyan üzenetét, melyet csak egyesek számára ad, magánkinyilatkoztatásnak nevezzük. Csak azok kötelesek elfogadni, akik megbizonyosodtak
arról, hogy az üzenet Istentől való és nekik szól. (pl. Lourdes, Fatima)

5. ISTEN ÜZENETÉT LEÍRTÁK
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 ügyet 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 könyveit,
melyek Isten üzenetét és tetteit tartalmazzák,
gyűjtőnéven ószövetségi Szentírásnak nevezzük.
 Biblia
Görög eredetű szó; jelentése: könyvek, könyv. A
zsidó, majd a keresztény ember számára a „könyv”
a Szentírás volt. Ezért nevezzük a Szentírást
Bibliának.
 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.
 Csoda
A csoda rendkívüli esemény, amely ritka és ámulatba ejt. Vallási vonatkozásban a
csoda olyan rendkívüli esemény, mely a hívő ember számára Isten közeledésének a
jele. Adott esetben azt jelenti, hogy valamely üzenet Istentől származik.

 Jövendölés
A jövendő szóból származik. Arról mondjuk, hogy jövendöl, aki valamely előre nem
látható, később bekövetkező eseményt előre megmond. Jövendöléssel is lehet Isten
üzenetét igazolni.

Isten először közvetítői (prófétái) által szólt az emberekhez, majd pedig
közvetlenül Jézus Krisztus által.
Isten különféle jelekkel igazolhatja üzenetének hitelességét (csodával,
jövendöléssel).
Isten üzenetében sok olyan igazságot találunk, amelyeket egyedül Istentől
tudhatunk meg. Ezeket kinyilatkoztatott igazságoknak nevezzük.
1. Megállapítható-e csupán az üzenet tartalmából, hogy az valóban Istentől ered?
2. Az embereknek kell-e kutatniuk Isten üzenete után?
3. Hogyan kell a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban állást foglalnunk?
4. Hogyan szól Isten választottaihoz? (Olvassuk el: Ter 40,1-41,40. - Szám 22,1-24,25. 1 Szám 3,1-21.)

Az én vallásom egy magasabb természetű, végtelenül szellemi Lény alázatos imádása,
aki még azokban a részletekben is kinyilatkoztatja magát, amelyeket a mi gyenge és
korlátolt érzékeinkkel észrevenni képesek nem vagyunk. Isten- elgondolásom lényege a
mély, intenzív meggyőződés, hogy létezik egy legfelsőbb Intelligencia, aki a
kikutathatatlan világmindenségben nyilatkoztatja ki magát. (Albert Einstein)

A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél,
Benne az Istennek képe leírva vagyon. (Vörösmarty Mihály)

Minél mélyebben hatolunk a természet erőinek birodalmába, annál inkább fokozódik
csodálatunk az iránt, Akinek a világ elrendezésében felénk sugárzó végtelen
bölcsessége áthatja az egész teremtést.
(Werner Siemens)

8. ISTEN SZENT ÍRÁSBA FOGLALT ÜZENETE
1. KI A SZENTÍRÁS SZERZŐJE?
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. Ezek az írások különböző időben keletkeztek. Egyes részeiket többször is
átdolgozták.
A Biblia keletkezési módját tekintve egészen egyedülálló könyvgyűjtemény. Szerzői
Isten indítására fogtak íráshoz és az Ő vezetésével dolgoztak. Ezért mondjuk, hogy a
szent iratoknak Isten a főszerzője, ugyanis Ő sugalmazta az írót, illetve művét.
Az egyes könyvek írói, a szent írók, nem „diktálásra” írtak, hanem Isten irányításával
maguk fogalmazták meg azt a mondanivalót, amit Isten leírásra közölt velük.
Az író úgy mondja el Isten üzenetét, hogy ismereteinek, erkölcsi felfogásának és
egyéni kifejezésmódjának ruhájába öltözteti 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.
 Mi a sugalmazás?
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.
 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 (A Szentírás
könyveinek felsorolását és nevüknek rövidítését könyvünk végén találhatjuk meg), az
első szám a fejezetet, a vessző után következő szám (számok) pedig a verseket
(mondatokat) jelöli.

2. 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 lelkesítően hatott a kutatókra.
Felhasználva az ókori írásművek adatait, egyre több ásatást végeztek. Egymásután
kerültek elő az írásokat igazoló értékesnél értékesebb régészeti leletek.
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. 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.

3. MILYEN ÍRÁSOK TARTOZNAK A BIBLIÁHOZ?
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?
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 1740ben 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 valamennyi könyve Isten üzenetét tartalmazza, bár ezek a könyvek
tartalmukban, jellegükben és műfajukban igen eltérnek egymástól. Ennek megfelelően
csoportosíthatjuk a Szentírás egyes könyveit.
Az Ószövetség könyvei a Jézus Krisztus születése előtt adott isteni üzenetet
tartalmazzák. Az ide tartozó 45 könyvet négy csoportba soroljuk. Ezek a „törvény”
könyvei, a „történeti” könyvek, a „próféták” és a „tanító” könyvek.
Az Újszövetség könyveiben pedig a Jézus Krisztus és az apostolok által adott
üzenetet találjuk. Ennek 27 könyvét szintén négy csoportba osztjuk: „evangéliumok”,
egy” történeti könyv”, „apostoli levelek” és egy „prófétai” könyv.
A Szentírás az Istentől sugalmazott írások összessége, amelyek Isten üzenetét
tartalmazzák.
A Szentírásban Isten üzenete emberi szóban testesül meg, annak formáját
veszi magára minden sajátosságával együtt.
A Szentírás könyveit mint Istentől sugalmazottakat használták. Így Isten népe
hagyományából tudjuk, hogy mely írások tartoznak a Szentírásba.

1. Milyen különbségek vannak az ókori és a mai ember világképe között?
2. Melyik mai irodalmi műfajhoz hasonlíthatjuk az egyes szentírási könyvek műfaját?
3. Hogyan indította Isten írásra választottait? (Olvassuk el Jer 36,1-32. - Neh 8,1-18. 2Mak 2,13-32. - Lk 1,1-4.)
3. 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 kinyilatkoztatásban?

Isten azért engedi az árnyékot, hogy a fény ragyogása annál inkább érvényre jusson.
(XXIII. János)

József Attila:
ISTEN
Láttam Uram, a hegyeidet
S olyan kicsike vagyok én
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
Hogy küszöbödre ölhessek Uram.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem, hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
Elvész ő gyönge dadogása,
Miért nem tudom hát sokkal szebben,
Mint a hegyek és mint a füvek,
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Szívükben szép zöld tüzek égnek,
Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott állsz az útjuk végénMeg nem zavarlak, én Uram,
Elnézel kis virágaink fölött.

9. A SZENTÍRÁS, MELYET KEZÜNKBEN TARTUNK
1. 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.
2. 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 Sinai 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.
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 (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 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, melyeket 1947-ben találtak meg. A
palesztinai Holt-tenger vidéke elhagyatott, sziklás terület. 1947 nyarán beduin pásztorok
nyájuk legeltetése közben felfedeztek egy barlangot. Eldugott kincset kerestek benne,
de arany és ezüst helyett csupán néhány cserépkorsót találtak, melyekben régi kézzel
írott tekercsek voltak. 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, 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.
 Kódex
A papirusz és más írásra alkalmatlan hártyákat idővel nem tekercselték, hanem
könyvformára fűzték össze. A könyvnyomtatás előtti időből származó, kézzel írt
könyveket nevezzük kódexeknek.

3. MILLIÓK OLVASSÁK
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.
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.
1972-ben
pedig
az
Egyesült
Bibliatársulat vezetősége közlése
szerint, magában csak Ázsiában 51
millió példányt osztottak szét. A tervek
1980-ra Ázsiában 150 millió, az egész
világon pedig kb. 500 millió példány
megjelentetését tűzték ki célul.
 Papirusztekercs
Az ókorban papírusz sásból készítettek írásra alkalmas hártyákat. Ezeket
ragasztották egymás mellé és tekercs alakba sodorták. A teleírt tekercseket
cserépkorsókban tárolták.

HOGYAN OLVASSUK A SZENTÍRÁST?
Számunkra a Szentírás több, mint régi érdekesség, vagy történelmi forrás. A
Szentírás Isten üzenete az emberekhez.
Akár közösségben akár egyedül olvassuk a Szentírást, mindig azt keressük: Mit üzen
nekem Isten? Ezt akkor tudhatjuk meg, ha többek között ismerjük azoknak az
embereknek a világát, akiknek az üzenet először elhangzott. Ezért kívánatos, ha a
Szentírás olvasásával párhuzamosan tanulmányokat végzünk a Biblia világáról, vagy
elolvassuk a szentírástudósok magyarázatait.
A közös szentírásolvasást - amely még az egyéni olvasásnál is fontosabb imádsággal kezdjük. Isten segítségét kérjük, hogy üzenetét megértsük. Nagyon hasznos
ha valaki előre felkészül. Először ő ismerteti az olvasásra kerülő résszel kapcsolatos
tudnivalókat. Ezután elolvassuk a választott részt. Ezt követően néhány percig
csendben gondolkodunk, majd sorra mindenki elmondja, hogy milyen gondolatai
támadtak, számára mit jelent a felolvasott rész. Igen értékes, ha a közös munka előre
megbeszélt szempontok szerint történik. A végén összefoglaljuk, néhány mondattal
leírjuk magunknak a megbeszélt igazságokat.
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.
A Szentírás könyveit rendszeresen olvasták, másolták, majd különféle
nyelvekre lefordították. Az eredeti kéziratok mind elvesztek. A Szentírás
szövegét a szüntelen másolás őrizte meg.
A Szentírás szövegének eredetiségét az a több ezer szövegtanú bizonyítja,
amely a könyvnyomtatás előtti évezredből ránk maradt. A szövegtanúk
összehasonlítása bizonyítja, hogy a másolók gondosan dolgoztak és a
szövegbe tartalmi hibák nem kerültek.
A Biblia ma is a világ legolvasottabb könyve.
1. Milyen anyagra és mivel írtak az ókorban?
2. 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?
3. Milyen okai voltak a másolási hibáknak?
4. Milyen szempontok vezessenek a Szentírás olvasásában? (Olvassuk el 2Tim 3,104,5. - 2 Pét 3,14- 18.)

Valahányszor felnyitom a Bibliát, mindannyiszor közvetlen célzást találok benne saját
életemre. (J. W. Goethe)

10. A SZENTÍRÁS ELSŐ LAPJAI
1. ŐSI TANÍTÓ ELBESZÉLÉSEK
A Szentírásban előforduló irodalmi műfajok között igen gyakran találunk jelképes
elbeszéléseket. Ez a műfaj mindig kedvelt volt. Az ősmondákat és népi eposzokat
szájról szájra adták tovább az emberek. Mindenki nagyon jól tudta, hogy ezek nem valós
történetek, de mégis fontos tanítást közölnek szemléletes formában.
A Szentírás első lapjain is ilyen jelképes elbeszélésekkel találkozunk. Ezek a babiloni
fogság után Írásba foglalt elbeszélések koruk felfogását tükrözik. Másként ez nem is
lehet.
A régi emberek természettudományos ismeretei igen
kezdetlegesek voltak, ezért a természet egyes jelenségeit
naivan
magyarázták.
Isten
azonban
nem
akart
természettudományos
ismereteket
közölni;
azok
megszerzését az emberekre bízta.
Az ókori világkép szerint a föld lapos korong. Fölötte feszül
az égbolt szilárd félgömbje, amelyen az égitestek pályája
látszik. Az égbolt elzárható nyílásain át hull földünkre az eső.
2. ISTEN ÜZENETE A VILÁG EREDETÉRŐL
Ha felnyitjuk a Szentírást, megrázó erővel hat az első mondat: „Kezdetkor teremtette
Isten az eget és a földet”. (Ter 1,1.) Így indul a világegyetem és benne az emberiség
története. A következő sorokban a világ teremtéséről olvashatunk: „Isten így szólt:
Legyen… : A világ az Egyetlen Isten műve. Ő akarta, hogy legyen, Ő teremtett mindent.
A Nap, a Hold és a többi égitestek nem istenek, hanem Isten teremtményei. Egyetlen
Isten ő, a Teremtő, akinek a szava is olyan erős, hogy a nemlétezés állapotából, a
„semmiből” is létre tudta hívni a világot.
„Elnevezte Isten…” Isten nem személytelen erő, hanem értelmes Valaki. A világ az Ő
akaratából van, tehát az övé. Ezért neki van joga arra, hogy nevet adjon mindennek.
„Isten látta, hogy ez jó…” Isten akarata, hogy a világ ilyen legyen. Ő mindent
szépnek és jónak alkotott. A rossz nem Istentől van.
„… ezt mondta Isten (az embereknek) : Nézzétek nektek adok mindent…” Isten a
világot az emberekre bízta. Rájuk bízta, hogy kutassanak, alkossanak és vegyék
hatalmukba a földet, az egész anyag-világot. Így tegyék még teljesebbé Isten művét.
„A hetedik napon megpihent munkája után.” A hat napon át munkálkodó és a
hetediken megpihenő Isten képe mindenki által könnyen megérthető utalás az ősi
parancsra, hogy hetenként egy szent pihenőnapot kell tartanunk.
Ez a „hatnapos történet” tehát csupán oktatás céljából alkalmazott segédeszköz, a
teremtő Istent dicsőítő himnusz. A régi ember így, napokhoz rögzítve jegyezhette meg,
hogy mi van a teremtett világban és mi mindenért tartozik hálával Istennek.

Ezek után azt kérdezheti valaki: Hogyan magyarázza a Biblia tudományosan a világ
keletkezését? Sehogy. Nem magyarázza, nem tartozik rá. Ha megértjük és elfogadjuk
az előbbi megállapításokat, akkor nem fogunk ellentétet találni a Biblia és a
természettudomány között. Isten nem akart természettudományos igazságokat tanítani,
hanem a szentíró a korabeli természettudományos ismeretek „ruhájába” öltöztetve
mondta el Isten üzenetét az embereknek.
Még egy kérdés: Mit szólhat a természettudomány pl. a „hatnapos”
teremtéstörténethez? Tulajdonképpen semmit, mert témakörén kívül esik. Ha megmarad
a természet világának vizsgálatánál, akkor nem is fog a Bibliában természettudományos
igazságokat keresni.
3. ISTEN ÜZENETE AZ EMBERRŐL
A világ teremtéséből következik, hogy az ember is Isten teremtménye. Mi az ember?
A Szentírás Ádám és Éva történetével válaszol:
„Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak…
Isten megteremtette az embert, saját
képmására
alkotta,
férfinak
és
nőnek
teremtette. Isten megáldotta őket, Isten szólt
hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok
alá… az Úristen megalkotta az embert a föld
porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így
lett az ember élőlénnyé… Az Úristen vette az
embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje
és őrizze.” (Ter 1,26-2,15.)
A Szentírás nem arról tanít, hogyan jelent meg az ember a Földön, hanem arról,
hogy ki és mi az ember. Mózes könyvének szavai szemléletes képpel mutatják be, hogy
Isten az embernek rendkívüli szerepet szánt.
„… saját képmására alkotta.” Isten akarta, hogy az ember különb legyen minden
élőlénynél, nem testének erejével, vagy érzékszerveinek finomságával, hanem világos
értelmével és szabad akaratával.
„… orrába lehelte az élet leheletét.” Az ember sokkal több, mint a gondjaira bízott
világ. Isten különleges életet adott neki, szeretetébe fogadta az embert. Isten nekünk
adta a világot és azt akarja, hogy értelmünkkel és akaratunkkal uralmunkba vegyük,
szolgálatunkra hajtsuk.
„… megalkotta az embert a föld porából.” Nyilván nem úgy alkotta Isten az embert,
mint ahogy a szobrász agyagból megformálja alakjait. Hogy az élőlények fejlődése
hogyan jutott el az emberig, ezt ma is kutatják a tudósok.

Egy biztos: a fejlődés nem a szerencsés véletlenek sorozata. Istentől rendelt
törvényszerűség és előre kitervelt cél valósul meg benne. Nyugodtan elfogadhatjuk a
tudósoknak azt a föltételezését, hogy évmilliárdokkal ezelőtt egy fehérje molekula
fejlődésnek indult, és a fejlődés folyamán megjelent az élet, majd pedig kb. egymillió
évvel ezelőtt megjelent az ember a Földön.
A fejlődés azonban nem állt meg. A Szentírásból az is kitűnik, hogy az ember előtt
nyitva áll a további fejlődés lehetősége. Egyre jobban megközelítheti Alkotóját.
„Éden kertjébe helyezte.” A sivatagos pusztában élő ember számára a boldogság
jelképe a termékeny oázis. Itt emberi fáradozás nélkül is, szinte magától megterem a
gyümölcs, s az ember gondtalanul élhet. Isten az embernek kínzó és keserítő gondoktól
mentes, mégis az alkotó munka örömével teli életet szánt.
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. Mózes első könyve az ősszülők bűnbeesésének leírásával
szemlélteti ezt. Az Istentől való elfordulás az emberiségre a tragédiák sorát zúdította. Az
első bűn következménye, hogy nem kapjuk meg életünkkel együtt Isten különleges
ajándékát. Áteredő bűnben születünk. Ezt a tragédiát példázza az Édenből való
kiűzetésnek, az első gyilkosságnak és a vízözönnek a leírása.
Isten a bűnök ellenére sem fordult el az emberektől. Az emberek legjobbjai is
keresték a megbékélést Istennel. A Szentírásban feljegyzett szövetségkötések mind
erre a megbékélésre irányultak. Tökéletes megbékélésre azonban nem juthattak el.
Ennek megvalósítása az eljövendő Megváltóra várt.
 Legenda
Latin eredetű szó, eredeti jelentése „olvasnivaló.” Így nevezzük a szentek és híres
emberek életéről szóló - rendkívüli eseményekkel kiszínezett - tanulságos történeteket.
 Mítosz
Görög szó. Eredeti jelentése: elbeszélés, rege, hitrege. Mai szóhasználatunkban a
pogány istenekről, az ősidők eseményeiről és hőseiről szóló mondákat nevezzük
mítoszoknak.
 Világkép
A világkép a világegyetemről alkotott kép vagy elképzelés. Ez a tudományok
fejlődésével együtt változik.
 A felvilágosodás kezdete
A teremtésről szóló elbeszélés. E nélkül talán még mindig imádnánk a Napot, a
villámot, a földrengést… embereket és tárgyakat… a pénzt…

4. AZ ANGYALOK
A Szentírás gyakran ír arról, hogy Isten erejének, szeretetének és tudásának
hirdetésére és megmutatására még külön élőlények is szolgálnak. Sok nevük közül az
„angyal” a leggyakoribb. Magyarul ez a név küldöttet, követet jelent.
Isten mind az ó-, mind az újszövetség idején „nagy tetteket” vitt végbe.
Elhatározásainak fontosságát az egész emberiség szempontjából az a körülmény is
hangsúlyozza, hogy azokat angyalok hirdetik meg és hajtják végre. Isten teremtő erejét
Gábriel, gyógyító jóságát Ráfáel, uralmát pedig a legfőbb, Mihály főangyal jeleníti meg.
A biblia költő-próféták látomása szerint az angyalok Isten „királyi trónja” körül, mint égi
fejedelmek állandó hódító szolgálatot teljesítenek.
Ha úgy fogalmazunk, hogy az ember testből és lélekből áll, a Szentírás szavai
alapján azt kell mondanunk, hogy az angyalok test nélküli lelkek. Ez más természetet
jelent, mint akár a miénk, akár az Istené. Ugyancsak a Szentírás említi, hogy amikor
feladatukat végzik, néha az emberhez hasonló testben jelennek meg. Ez azonban csak
látszólagos test.
A Szentírásban említett fontos megbízatásaik miatt az angyalokat tisztelet övezi.
Különösen tiszteljük őrzőangyalainkat, akik közbenjárnak értünk.
Isten üzenete a világ eredetéről: - az egész világ Isten akaratából létezik; - a
világ Istené; - Ő mindent jónak alkotott, a rossz nem tőle van.
Isten üzenete az emberről: - Isten akarata, hogy az ember minden élőlény fölött
álljon; - Isten a világot az emberekre bízta, hogy kutassák, és hatalmukba
vegyék; - Isten az emberiséget különleges szeretetébe fogadta.
1. Hogyan fogalmazhatnánk meg mai nyelven a teremtésről szóló elbeszélést? Ez a
megfogalmazás maradandó lenne?
2. Lehet-e büntetésnek tekinteni a munkát, a természeti csapásokat és a különféle
szenvedéseket?
3. Mit jelent az isteni parancs, hogy vonjuk uralmunk alá a földet?
4. Olvassuk el Ter 1,1-4,16. Milyen igazságokra tanítanak ezek az elbeszélések?
5. Lehet-e ellentmondás a kinyilatkoztatott igazságok és az értelemmel felismert
igazságok között?

A nap, a bolygók és az üstökösök csodálatos berendezése csak egy mindentudó és
mindenható lény tervéből és csakis az Ő tervéből keletkezhetett.
(I. Newton)

11. ISTEN KIVÁLASZT EGY NÉPET
1. KÜLÖNLEGES TÖRTÉNELEM
Az ószövetségi Szentírás javarésze az ún. történeti könyvek,
a választott nép történetét közlik. Ez azonban nem olyan, mint
más népeké. Igaz, itt is esik szó híres vezérekről, győztes meg
elvesztett csatákról, épülő és földig rombolt városokról, békéről
és forradalmakról, szerződésekről és azok megszegéséről. A
Biblia történeti könyveinek mégsem az effajta események
megörökítése az elsődleges célja. Sokkal inkább Isten
gondoskodásának állítanak emléket, amely az eseményeken
megnyilvánul.
Isten azért jó az emberekhez, hogy magához emelje, más szóval üdvözítse őket.
Ezért az ószövetségi történetet igazában üdvösségtörténetnek kell neveznünk.
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.
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.
Példa erre a tengeren való átkelés története, vagy a sivatagi vándorlás eseményei.
Nem kell azt gondolnunk, hogy Isten nagysága, ereje, jósága kisebbedik, ha gyérszámú
népét nem százezer, hanem csak ezer főnyi ellenséggel szemben segíti győzelemre a
harcokban.
A keleti embert, ha ilyenféle leírásokat olvas, manapság se az foglalkoztatja, hogy
szó szerint igaz-e minden, ami a könyvben áll. Arra gondol, amit a történet az ő számára
jelent, amit tanulhat belőle. A Szentírás ilyen leírásaiban sem az a lényeges, hogy
hogyan történt, hanem az igazság, amit Isten az ilyen esemény által közölni akart.

2. A VÁLASZTOTT NÉP ŐSEI
A Szentírás a nemzedékek hosszú sorát örökíti meg, míg eljut az első nagy
történelmi személyiséghez: Ábrahámhoz. Isten rendkívüli dolgokat kívánt tőle és
rendkívüli ígéreteket adott neki. Ábrahám hittel felelt Istennek. Engedelmeskedett
parancsának és családjával együtt elhagyta otthonát, Mezopotámiát, és áttelepült
Kánaánba, a mai Palesztina területére. Itt teljesedett az első nagy ígéret: bár
feleségével együtt már idősek voltak, fiúgyermekük született, Izsák.
Isten másik kívánsága volt, hogy ezt a gyermeket áldozatként, maga az apa áldozza
fel. Ábrahám erre is kész volt. Ezért meg azt az ígéretet kapta, hogy leszármazottaiból
nagy nép lesz. Isten szövetségeséül választja és ebből a népből fog származni az
emberiség Megváltója (Ábrahám korában az emberáldozat is előfordult a vallásokban.
Isten azért állította ilyen próbatétel elé Ábrahámot, hogy kinyilvánítsa: Ő nem akar ilyen
áldozatot.)
A választott nép története így indult. Ábrahám fia Izsák; az ő fia meg Jákob, másik
nevén Izrael. Jákobnak 12 fia volt. A család éhség miatt Egyiptomba költözött, ahol több
évszázad alatt nagy néppé gyarapodott, és Jákob fiainak száma szerint 12 törzsre
oszlott. A nép gyarapodásával együtt nőtt nyomorúságuk is, mert az egyiptomiak, mint
idegeneket rabszolgamunkára fogták őket.
Körülbelül négyszáz év elteltével Isten kiválasztotta Mózest arra a feladatra, hogy
vezesse ki népét Egyiptomból. Mózes Istentől kapott megbízatását a fáraó előtt jelekkel
igazolta. Azonban az Egyiptomi fáraó nem akarta elengedni a népet, ezért csapások
sújtották országát. Végül amikor az egyiptomi családok minden elsőszülött fiúgyermeke
meghalt, a fáraó elengedte az izraelitákat. A kivonulás éjszakáján ajtóikat megjelölték
azoknak a bárányoknak a vérével, amelyeket Mózes parancsa szerint előző este
minden családban levágtak, és elfogyasztottak. Az ő elsőszülötteik így menekültek meg
a haláltól. A zsidók minden évben a húsvéti bárányvacsorával ünnepelték meg a nép
szabadulását.
3. ISTEN SZÖVETSÉGRE LÉP A VÁLASZTOTT NÉPPEL
Az Egyiptomból való kivonulás után Sínai - hegynél került sor a szövetség
megkötésére Isten és az izraeliták között. Ezt Mózes második könyve írja le. Isten
Mózes által szól a néphez:
„… Láttátok mit tettem az egyiptomiakkal… Ha tehát hallgattok szavamra és
megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá
teszlek benneteket… szent népem lesztek… Az egész nép egy szívvel válaszolt:
Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt…” (Kiv 19,4-8.)

Ezután az Úr kihirdette a szövetség feltételeit, a Tízparancsot és a többi
rendelkezést. Mózes pedig oltárt épített és áldozatot mutatott be az Úrnak, Mózes”…
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 …” (Kiv 24,7-8.)
Ezzel a szövetségkötéssel lépett Isten különleges kapcsolatba választott népével. Ők
vállalták a törvénynek, elsősorban a Tízparancsolat megtartását, Isten pedig védelmet
ígért ellenségeikkel szemben. A Sínai-hegynél létrejött szövetséget nevezzük
ószövetségnek.
4. AZ ÍGÉRET FÖLDJÉN
A választott nép új hazáját, amelyben valamikor ősei laktak, igen lassan, szinte
lépésről lépésre tudta elfoglalni. Ezt a küzdelmes időt a nép vezetőiről bírák korának
nevezzük. Emberileg megmagyarázhatatlan, hogyan maradhatott fenn a választott nép,
amikor nála sokkal erősebb és kulturáltabb népek is elpusztultak. Az új hazában a
pásztorkodás mellett a földművelésre is áttértek. Ha egy nép életkörülményei akkoriban
megváltoztak, isteneket is cserélt. A földművelésre térő zsidóság azonban nem kezdte
el a természet és a termékenység isteneinek imádását, hanem hű maradt ősei egyetlen
Istenéhez.
A bírák vezetése alatt levő törzsi szervezetet az időszámításunk kezdete előtti
ezredforduló táján magasabb közösségi forma, a királyság váltotta fel. A zsidók politikai
és gazdasági erejét tekintve Dávid és Salamon korában igazi nagyhatalommá váltak.
Ennek egyik magyarázata ismét az egyistenhit, mely a népet egységessé és
öntudatossá tette. Isten szent emberei, a próféták voltak a szövetség őrei. Ők ügyeltek
arra, hogy az egyistenhit sértetlenül megmaradjon és, hogy a hatalmasok ne
zsarnokoskodjanak a szegények felett. Isten az egész nép Istene, törvényei egyenlő
mértékkel mérnek a szegénynek és a gazdagnak. Így maga Isten a védelmezője az
árváknak és özvegyeknek és kemény vádlója az igazságtalan elnyomóknak akkor is, ha
az elnyomó maga a király.
Azonban a sokasodó bűnök miatt az ország két részre szakadt: Júda és Izrael
országára. A megoszlott és legyengült nép könnyű zsákmánya lett a
világbirodalmaknak, Egyiptomnak, Asszíriának és Babilonnak. Végül is i. e. VIII. és VI.
században mind a két országrész elbukott. Lakosságát fogságba hurcolták Babilonba.
Annak ellenére, hogy a nép elveszítette önállóságát és magasabb kultur-környezetbe
került, egyistenhitét megőrizte, sőt lelkileg megtisztult és megerősödött. ezt ismét
„történelmi csodának” kell tartanunk.

Így virradt rájuk a szabadság i.e. 538-ban. Fogságukból hazatérhettek és
felépíthették Jeruzsálemmel együtt államukat is. Rövid önállóságuk Szíria, majd a
Római Birodalom terjeszkedése idején ismét elveszett. A lakosság egy része a Földközitenger partvidékének nagyvárosaiba települt. Hitüket-bár kisebbségben éltek-itt sem
veszítették el.
A választott nép bízott a próféták ígéreteiben, melyek értelmében Isten meglátogatja
népét és „jó pásztort” küld nekik. Várták az eljövendő Messiást, aki megalapítja és
megszilárdítja Isten igaz országát a földön. Történetük tanúsága biztos jel volt: az Úr
valóban saját népének tekinti Izraelt.
 Mit ünnepeltek a zsidók húsvétkor?
Az Egyiptomból való kivonulás napját.
 Mit ünnepeltek a zsidók pünkösdkor?
Pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. Eredetileg termény-betakarítási hálaünnep.
Ezen a napon ünnepelték meg a Sínai - hegyi szövetségkötést, a Tízparancs
kihirdetését.
 A Tízparancs
„Én vagyok az Úr, a te Istened… Senki mást ne tekints Istennek, csak engem…
Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába… Gondolj a szombatra, és szenteld meg…
Tiszteld apádat és anyádat… Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy
hamistanúságot embertársaid ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el
embertársad feleségét… sem más egyebet, ami az övé.” (Kiv 20,2-17.)
Az ószövetségi történet igazában üdvösségtörténet.” Főhőse” Isten, aki
nyilvánvalóan gondoskodott népéről.
A választott nép őseinek megígérte Isten, hogy utódaikból nagy nép lesz. Nekik
adja Kánaán földjét, és családjukból származik a Megváltó.
Isten - Mózes közvetítésével- a Sínai-hegynél szövetséget kötött népével. A nép
megígérte, hogy megtartja a parancsokat, Isten pedig megígérte, hogy segíti és
oltalmazza őket.
1. Mit jelent a szövetségkötés? (Olvassuk el: Kiv 19,1-20,25. 23,20-24,18.)
2. Melyek az ószövetségi üzenet legfontosabb tanításai?
3. Milyen tanulságokat vonhatunk le a választott nép történetéből?
4. Mi a választott nép szerepe az egész emberiség üdvösségének történetében?

Alakuljon bármiképp az életem, történjék bármi az életemben, csak az Úr Isten akarata
érvényesüljön, és akkor nekem mindig boldognak és megelégedettnek kell lennem. (W.
A. Mozart)

12. ISTEN TERVE ÉS A VÁLASZTOTT NÉP
OLVASMÁNY A PRÓFÉTÁK JÖVENDÖLÉSEIBŐL
Istent az a szándék vezette a szövetségkötéssel, hogy előkészítse a Megváltó
eljövetelét. A Megváltó majd Isten uralmát, a szeretet országát valósítja meg, új és örök
szövetséget köt népével. Erről jövendöltek a próféták, hogy ráismerjenek az emberek,
amikor majd megérkezik.
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 Nátán prófétát küldte a királyhoz üzenetével:
„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… házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd
marad.” (2Sám 7,4-17.)
Izaiás próféta megjövendölte, hogy a megváltó szenvedésével teszi jóvá, amit az
ember bűne elrontott. Ő az Isten embere, akit értünk feláldoznak:
„Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy
dicsőségre emelkedik. Amint sokan megborzadtak láttán - hiszen oly dicstelennek
látszott és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta… Nem volt
sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az
emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal
eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi
betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek
néztük, olyannak, akit lesújtott az Isten és akit megalázott… Ha odaadja életét
engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete és teljesül általa az Úr
akarata… Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat
magára vállalja… a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben
imádkozott a bűnösökért.” (Iz 52,13-53,12.)

A Megváltó hozza vissza az elveszített boldogságot, a béke korszakát:
„Vessző kél majd Izáj törzséből. Az Úr lelke nyugszik rajta… Nem aszerint ítél majd,
amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az
alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek… Az igazságosság
lesz derekán az öv… Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt
tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kis gyerek is
elterelgetheti őket… szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör… Sehol sem ártanak,
s nem pusztítanak… Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a
vizek a tengert.” (Iz 11,1-9.)
A Megváltó békére tanít:
„… Oda özönlenek mind a nemzetek… hogy tanítson meg minket útjaira, és így az
ösvényein járhassunk… Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat
számos népnek. Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző
késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést…” (Iz
2,2-5.)
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 Zsoltárokban is találunk a Megváltóra vonatkozó jövendöléseket. A 22 (21). zsoltár
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.)

Előfordulnak kettős jövendölések is. A próféta egy közeli eseményről jövendöl,
melynek teljesedése egy távolabbi, a messiási korban bekövetkező eseményre mutat.
Ilyen pl. Izaiás jövendölésében, amikor a gyermek nélküli Ácház királynak megjövendöli,
hogy fia fog születni, aki újra megalapítja az országot, melyet az ellenség pusztulással
fenyeget. Ezzel a próféta egyben egy másik gyermek születéséről is jövendölt, a
Megváltóról, aki által velünk lesz az Isten, amint ezt a neve is jelzi:
„Halljátok hát, Dávid háza!”… Az Úr maga ad nektek jelet: Igen a szűz fogan, fiút
szül, és Immánuelnek nevezi el…” (Immánuel =velünk az Isten) (Iz 7,13-14.)
Az ószövetségi Szentírásban ezeken kívül találunk még ún. rejtett jövendöléseket is,
amelyekről csak beteljesedésük után vált nyilvánvalóvá, hogy jövendölések voltak. Ilyen
pl. a 16. zsoltár, melynek szavai Jézus feltámadásában váltak valóra:
„Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt.”
(Zsolt 16,10.)
Gyakran nem valamelyik próféta szava, hanem az egész eseménysorozat szerepelt
úgy Isten tervében, hogy előre mutasson egy később, a Megváltó idejében végbemenő
eseményt. Ezek az ún. előképek. Ilyen volt a mannahullás, amikor a választott nép
csodálatosan az égből kap eledelt (Kiv 16.). Jézus szavai szerint ez az örök élet
kenyerének, az Eucharisztiának volt előképe.
Ugyanígy előképe volt Jézusnak a húsvéti bárány, és a pusztai vándorlás során a
rézkígyó felállítása (Szám 21,8.).
Ezek a jövendölések a szövetség népének egyben feladatot is jelentettek. A próféták
emlékeztették a feladatokra. A sötétségben mécsest vivő emberhez hasonlóan, aki
nemcsak magának, hanem mindenkinek világít, a választott népnek is minden nép
reménységévé kellett tennie saját reménységét. Izaiás így jövendöl:
„Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem
emeli föl hangját, szava sem hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze,
sem a pislákoló mécsest nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot… Ezt mondja az
Isten, az Úr… Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én
formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül és a nemzeteknek világosságul, hogy
nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből
azokat, akik a sötétségben ülnek.” (Iz 2,1-7.)
* „Dávid háza” kifejezés Dávid király családját jelenti.

 Advent
Latin eredetű szó; jelentése: eljövetel. Ma a karácsonyt megelőző négyhetes
időszakot nevezzük adventnak, az úrjövet idejének. Arra az időre emlékezünk,
amelyben az emberiség a megígért Megváltóra várakozott.
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.
1. Mi a jelentősége a Qumráni leleteknek? Mi a jelentősége annak, hogy az
időszámításunk kezdete előtti időből való Izaiás tekercset találtak Qumránban?
2. Mit tudunk meg a Megváltóról a próféták jövendöléseiből?
3. Küld-e Isten ma is prófétákat? Mit tenne ma egy próféta?
ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A III. FEJEZETHEZ:
13. Ki által szólt Isten az emberekhez?
14. Isten hogyan igazolhatja üzenetének hitelességét?
15. Mi a kinyilatkoztatás?
16. Mi a Szentírás?
17. Mi a sugalmazás?
18. Ki a Szentírás szerzője?
19. Honnan tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentíráshoz?
20. Hogyan maradtak ránk a szent iratok?
21. Mi bizonyítja a Szentírás ránk maradt szövegének megbízhatóságát?
22. Mit üzent Isten a világ eredetéről?
23. Mit üzent Isten az emberről?
24. Mit ígért Isten a választott nép őseinek?
25. Mit jelentett a Sínai-hegyi szövetségkötés az izraeliták számára?
26. Mi volt Isten célja a szövetségkötéssel?

Ha Istenre gondolok, a szívem úgy megtelik örömmel, hogy áradnak a hangjegyek
mintha csak orsóról gombolyítanák őket.
(J. Haydn)

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN (RÉSZLET)
Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. (Vörösmarty Mihály)

IV.
AKIT AZ ATYA KÜLDÖTT

IV.
Akit az Atya küldött
Amikor a zsidó vallási naptár kb. a 4000. évet, a görögök a 194. olimpiát, a rómaiak
városuk alapításáról a 748. évet számolták, a mostani időszámításunk kezdetén, a
három földrész és kultúra: Ázsia, Afrika és Európa találkozási táján, Palesztinában
történt…
Szegénységben született egy gyermek, akit szülei Jézusnak neveztek el. Neve azt
jelenti: Isten a szabadító. A világ még nem vett róla tudomást.
Három évtized múlva azonban különös hírek kezdtek keringeni felőle.
Harminc év körüli férfi járja a vidéket. Vándortanító lehet, de olyan szépen beszél,
ahogy ember még nem beszélt. Jókedélyű, kedves. A gyerekeket is szereti. Hívták
társaságba, és jól érezte magát. Az emberek rajongtak érte. Úgy látszott, hogy
egyesekre nagy hatással van. Akadtak, akik szüleiket, foglalkozásukat is otthagyták,
hogy vele mehessenek. Pedig senkit sem csalogatott rózsás jövővel.
Barátját, Keresztelő Jánost, merész beszéde miatt akkoriban tartóztatta le és
végeztette ki Heródes. Jézusnak nagyon fájt az eset, s a nyugtalan tömeg előtt
védelmébe vette Jánost: Nincs nagyobb Jánosnál az asszonyok szülöttei között mondta. Majd hozzátette: Miért mentetek hozzá? Hogy puha ruhába öltözött embert
lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, a királyi palotában lakik… !(vö. Lk
7,25.) Mindenki tudta, hogy Jézus a gyilkosra, Heródesre céloz. Csitították, ő azonban
valami különös indulattal válaszolta: Mondjátok meg annak a rókának…
A férfiak szeme összevillant: Ez igen! A Názáreti a mi pártunkon van, nem fél senkitől!
Máskor olyan riadalmat keltett a jeruzsálemi templomban, hogy azt sokáig
emlegették. Egyedül kikergette az árusokat a templom udvaráról. Látszott rajta, hogy
őszintén szereti Isten házát. Másokat viszont meghökkentett, amikor keményen
megfedte a kiüresedett lelkű papokat. A városi előkelőségeknek meg egy alkalommal
azt mondta, hogy az utcanők megelőzik őket Isten országában. Nem sokra tartotta a
tartalmatlan, külsőségeket sürgető előírásokat. Többen már gyanakodnak is, hogy talán
valami ördögi káprázat ejti rabul követőit. Bűnről azonban senki sem vádolhatta Jézust.
Gyakran rátaláltak, amint elmélyedve egyedül imádkozott. És milyen áhítattal. Oly
vonzóan, hogy megkérték: „Taníts meg minket is imádkozni!” Ekkor tanította meg
barátait a Miatyánkra.
Még nagyobb lett a híre, amikor betegeket gyógyított. Gyorsan és eredményesen,
kezelés és gyógyszer nélkül, ingyen tette. Pedig lakása sem volt, még éhezett is néha.
A nép mindezt látta, és bízott benne.

Órákig hallgatták tanítását. Olyan titokról beszélt, melyek mindenkit érdekeltek. Szólt
a családról, a szenvedés értelméről. Tanítása örömhír. Ne legyünk nyugtalanok,
mennyei Atyánk szeret minket, halálunk után pedig haza vár az örök életre, ahol vele
boldogok leszünk. Beszédeit a nép értette. Hasonlataiban a repülő madár, a bíborfényű
naplemente, a vadvirág a szélzúgás, a kenyeret dagasztó asszony stb. mind nagyszerű,
természetből vett képek. Isten országa titkait hozták közelebb hallgatóihoz.
Helyzete akkor vált veszélyessé, amikor egyre többet emlegette, hogy Isten az Ő
Atyja. Ezt nem értették. Fejcsóválva megjegyezték: Uram, te názáreti vagy, apád József,
az ács! - Jézus azonban nem tágított. Komolyan megismételte: Én és az Atya egy
vagyunk. Amikor rokonai ezt meghallották, nagyon megijedtek. Erővel haza akarták vinni
falujába.
A nép hivatalos vezetői közben vérig sértődtek, mert Jézus kétszínűséggel vádolta
őket. Félő volt az is, hogy a közrendet fenntartó római légiók felfigyelnek erre a sokezres
tömegre, és lázadást szimatolva beavatkoznak. A főtanács kimondta ezért az ítéletet
Jézusra: Jobb, hogy egy ember haljon meg a népért, minthogy az egész nép
odavesszen.
Ezután következett az eddigieknél is nagyobb meglepetés. Aki eddig úgy beszélt,
mint akinek hatalma van, az nem rántott kardot, hanem hagyta, hogy elfogják,
megkínozzák és kivégezzék. Jézus követői közt teljes lett a csalódás. Nem értették,
hogy miért nem mutatta meg a hatalmát, és kételkedni kezdtek benne. A tanítványok
ijedtükben bezárkóztak, sokan elmenekültek.
A történet azonban még nem ért véget.
17 évvel később, Rómában, az akkori világ fővárosában már annyi Jézus - követő
van, hogy a matrózkocsmákban és a piacokon róla vitatkoznak. Végülis Claudius
császár rendeletet ad ki, a Krisztus miatt vitatkozó zsidókat egyszerűen kitiltja a
városból. Jézus örömhíre elterjedt egész Európában. Egységes tanítás. halálmegvető
bátorság, hihetetlen lelkesedés, öröm és addig ismeretlen emberszeretet jellemezte az
első Jézus- követőket.
Mindez első hallásra érthetetlennek tűnik. Bukott ügy, halott vezér, és mégis ilyen
hatás! Itt valami titok lappang! És ez az a titok, ami az egész Jézust követő világnak,
vagyis a kereszténységnek központi titka…
Már húsvét vasárnap estéjén kezdték suttogni Jeruzsálemben, és néhány nap alatt,
mint nádasban a futótűz, úgy terjedt szét a hír: Jézus nincs a sírban! Egyre többen
jelentkeztek: Láttuk találkoztunk vele! Jézus él! Jézus feltámadt!
Ez lett aztán a legnagyobb szenzáció. Aki ezt elfogadta annak számára világos lett,
miért is tudott Jézus annyit és oly gyönyörűen beszélni az Atyáról. Azért tudta, mert tőle
jött. Most értették csak meg Jézus titkát: Aki őt látja, Istent látja. Ő a közénk jött Isten,
aki bemutatkozott szeretetével.
A húsvéti esemény óriási érdeklődést robbantott ki. Egyre többen kérdezték: Ki is volt
Jézus, honnan jött, mi lett vele?

13. ÍGY KEZDŐDÖTT
1. FÖLDRAJZI ÉS TÖRTÉNELMI HELYZET
Sokat hallottunk már az ószövetségi választott népről, országáról és történelméről.
Hazájuk Egyiptom és Babilónia közé ékelődve mindig ütközőpont volt. Szomszédaihoz
viszonyítva kis számú nép.
Másfél ezer éves történetével csak igen
szerencsés éveiben - Dávid és Salamon
idejében, majd a Makkabeusok néhány
évtizede
alatt
örülhetett
nemzeti
önállóságnak. Területén húzódtak mind az
Afrikába mind a távolabbi keletre vezető utak.
Mai kifejezéssel élve kulcshelyzete volt. Épp
emiatt lett áldozata az asszír-babiloni, majd a
szír (görög), történetünk idején pedig a római
birodalom terjeszkedési vágyainak.
A történelmi események mögött Isten
terveit is könnyen észrevehetjük. Róma
világbirodalmában megszűntek a hajdani kis
országok határai. Kitárult számukra a világ.
Így a zsidóság jelentős része is új hazára talált
a Földközi-tenger vidékének nagy városaiban.
Vallásukat itt is megőrizték. Régi hazájukat és
a jeruzsálemi templomot sem felejtették el.
Szétszórtságuk még jobban éltette bennük a
Messiás utáni vágyat. Ismerték a próféták
jövendöléseit és hittek azokban. A Messiásvárásban egyek voltak a nép vallási vezetői és
a tőlük elkülönült ún.” igazak”, az esszénusok
is.
A választott népen kívül a jószándékú és igazságkereső emberek között is sokan
érezték, hogy el kell jönnie valakinek, aki új korszakot nyit meg az emberiség életében.
A jó szándékú emberek várakozására felelt az Isten. Válasza azonban sokkal több,
mint egy prófétai üzenet, több mint tanítás. Isten nagy üzenete egy élő személy: Jézus
Krisztus!

2. KERESZTELŐ JÁNOS KÜLDETÉSE
Isten az egyik legnépszerűbb emberét, Keresztelő Jánost, Zakariás pap és Erzsébet
fiát, bízta meg a feladattal, hogy a Megváltót bemutassa. Régies szóhasználattal élve:
előfutár szerepet szánt neki. Akkoriban ugyanis előfutár adta hírül az uralkodó
érkezését. Keresztelő János nagy egyéniség volt. Élete, jelleme a régi nagy prófétákra
emlékeztetett. Feladatához méltó ünnepélyességgel ír róla Lukács evangélista;
„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, amint Izaiás beszédeinek könyvében olvassuk: „A pusztában kiáltónak ez
a szava: Készítsétek elő az Úr útját!…” (Lk 3,1-4.)
János a Jordán folyó egyik átkelőhelyénél prédikált és keresztelt. Bűnbánatot hirdető
szavának rendkívül nagy volt a hatása. Az egész ország felfigyelt rá. Az emberek tele
voltak nyugtalansággal. Suttogni kezdték Jánosról: Rejtélyes ember! Bizonyára maga a
Messiás! ő azonban kijelentette:
„Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem
vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam. ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni
titeket.” (Lk 3,16-17.)
János bizonyította is, amit mondott.
megkeresztelésével kapcsolatban került sor.

Erre

Jézus

János „másnap látta, hogy Jézus közeledik feléje.
Megszólalt: Nézzétek az Isten Báránya! Ő veszi el a világ
bűnét! ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki
nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem.
De azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy
megismertessem Izraelben… Ő az Isten Fia!” (Jn 1,29-34.)
János tanúságtétele eredményes volt. Tanítványai közül
először ketten, majd ismét ketten, de lassanként egyre
többen csatlakoztak Jézushoz. Elérkezett az idő, hogy
János tanítványainak nagy része Jézust hallgatta.
Úgy történt amint kívánta: Jézus jelentősége növekedett, az övé pedig csökkent.
Örömét a régi lakodalmak egyik főszereplőjének, a vőlegény barátjának öröméhez
hasonlította. Ennek az volt a tiszte, hogy bemutassa a menyasszonyt a vőlegénynek, s
így egymásnak adja azokat, akik összetartoznak.

3. JÉZUS FELLÉPÉSE
Jézus mintegy 30 éves
volt, amikor János tanúságot
tett róla. Most már nem volt
ismeretlen
többé.
A
legnagyobb
próféta
igazolásával és ajánlásával
léphetett fel. Lássuk, hogyan
kezdte:
Jézus visszatért Galileába.
Híre elterjedt az egész
környéken. Tanított az ottani
zsinagógákban és mindenki
elismeréssel beszélt róla.
Eljutott Názáretbe is, ahol
nevelkedett.
Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izaiás
könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet és éppen arra a helyre talált, ahol ez van írva:
„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 szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem
az Úr kegyelmének esztendejét.” Azután összetekerte az írást, visszaadta a szolgának
és leült.” A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor megszólalt: „Ma
beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok.” Mindnyájan igazat adtak neki, de
meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak.” (Lk 4.14-22.)
Elkezdődött emberi történetünk legnagyobb és legdrámaibb eseménye. Valóra vált a
próféták ígérete és az emberek vágya: Isten kapcsolatba lépett velünk Jézus Krisztus
személyében.
 Isten Báránya
Isten Báránya a Megváltó neve. A bárány az ártatlanság és bűntelenség jelképe. Az
Ószövetség idején a bárány volt a legfontosabb áldozati állat. Az Egyiptomból való
kivonuláskor Mózes parancsára minden zsidó családban bárányáldozatot mutattak be. A
bárány vére mentette meg a zsidók elsőszülött fiait a haláltól. - Izaiás Isten szenvedő
szolgáját hasonlította jövendölésében a bárányhoz. (Vö. Iz 53,7.) - Az őskeresztények is
azért nevezték Jézust az Isten Bárányának, mert ő az istenküldötte Bárány, akit
feláldoztak a világért.

 Mi volt János keresztsége?
János keresztsége bűnbánati szertartás volt. Akik megbánták bűneiket és megtértek,
azokat János a Jordán folyóba bemerítette. Ezzel jelezte azt, hogy akik megbánják
bűneiket, azokat Isten irgalmassága kiemeli a bűn mélységéből. A keresztelésnek
megfelelő görög szó baptidzó; jelentése: bemeríteni.
Isten kapcsolatba lépett velünk Jézus Krisztus személyében. Ő az Isten
Báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Jézus körülbelül harminc éves volt, amikor Tibérius császár uralkodásának
tizenötödik évében tanítani kezdett.
1. Mit tudunk Palesztina földrajzi viszonyairól?
2. Milyen viszonyban voltak a zsidók Jézus korában a Római birodalommal?
3. Olvassuk el az Újszövetségi Szentírásból a Keresztelő Jánossal kapcsolatos
fejezeteket. (Lk 1,3,7, Jn 1,) A pontos lelőhelyeket megtaláljuk a Szentírás
névmutatójában. Miből láthatjuk a Keresztelő nagyságát?

Hogy a világot megszeressük, Isten szemével kell azt néznünk.

(Albert Schweitzer)

14. JÉZUS TERVE
Nagyszerű dolog nagy emberrel elbeszélgetni, őszinte szavain, nyilatkozatain
keresztül a lelkébe látni, megtudni, hogy mi foglalkoztatja, mik a tervei, mire tette fel az
életét. Jézus nem zárkózott el az emberek elől. Szíves örömest szólt arról, amivel tele
volt a lelke, a terveiről. Mi is megismerhetjük. A szem és fültanúk eléggé pontosan
megörökítették számunkra is.

Jézus azért jött, hogy nagy örömhírt hozzon nekünk: mennyei Atyánk végtelenül
szeret és örök életre hív minket.
1.” HIGGYETEK AZ ÖRÖMHÍRBEN!”
Ez a lényege Jézus beköszöntő szavainak. Valóra váltotta, amit a názáreti
zsinagógában mondott: A megtört szíveknek gyógyulást hirdet, a vakoknak látást, a
raboknak pedig szabadságot. Mindezek hamarosan teljesedtek. A bűneiktől és
büntetéseiktől megszabadított szenvedők pedig megérezhették, hogy mi az igazi
szabadság. Jézus első utjainak kísérője volt az öröm. Ugyanezt sugározták szavai is.
Istenről – akinek nevét a félő tisztelet miatt akkoriban még kiejteni sem volt szabad –
Jézus nyíltan tanította, hogy mindnyájunknak Atyja, aki jósággal van tele gyermekei
iránt. Jóságát hirdetik még a mezei virágok és az ég madarai is. Isten ezekről is
gondoskodik, mennyivel, inkább gyermekeiről. Nem tagadja ki a bűnösöket sem. Sőt ha
lehet így mondani, hozzájuk még gyengédebb szeretettel közeledik, mert még jobban
rászorulnak irgalmasságára.
Az örömhír másik újdonságát is könnyen megértik azok, akik Atyjuknak tartják Istent.
A közös Atya gyermekei egymásnak testvérei. Jézus azt akarta, hogy hallgatói
testvérként szeressék egymást.

Nemcsak a rokonok vagy törzsbeliek, esetleg az azonos hiten élők. A szegény
testvére a gazdagnak, a zsidó a görögnek. Senki sem lehet közömbös a másik iránt,
mindannyian felelősek vagyunk egymásért.
2. JÉZUS ÉLETÉT ADJA
Hosszú lenne felsorolni azokat a dolgokat, amelyeket fontosnak tartanak az
emberek, amelyekért áldozatot is hoznak. Természetesen, embere válogatja, hogy ki
hogyan ítél ebben a kérdésben. Bizonyára sokan vannak, kiknek legfőbb vágya jókat
enni és inni vagy más hasonló. Jézus azt tűzte maga elé: hogy minden tettével az egész
emberiség javát munkálja. Életprogramját így határozta meg:
„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és
váltságul adja oda életét sokakért.” (Mt 20,28.)
Szolgálatát önként, kényszer nélkül, szeretetből vállalta. Ezért lett egész élete
tettekben megnyilvánuló szeretet.
Életét eléggé jól ismerjük. Első szakaszát - harmincéves koráig - a fizikai munka, a
másikat három éven át az emberek tanítása és megsegítése jellemezte.
Az életét odaadó Jézus nem volt kedvetlen és életunt. Szerette az életet szerette az
embereket. Szíve nemcsak azok felé tárult ki, akikkel az élet összehozta. Szerette őseit,
akik látni kívánták az ő napját és gondolt azokra is, akik majd hinni fognak. benne. Akkor
is így tett, amikor élete már ellenfelei kezében volt. A szenvedést azért is vállalta
magára, hogy a szenvedőknek példát mutasson. A keresztúton és a kereszten is mások
bajai és gondjai foglalkoztatták.
Jézus egész élete és halála hősöket felülmúló áldozat volt. Valójában jótett az egész
emberiséggel.
Az Atya elfogadta, hogy Jézus legyen az a testvérünk, aki nevünkben jóváteszi
vétkeinket. Ezt mutatta meg azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Jézusnak ezt az
életművét megváltásnak, Öt pedig Megváltónak nevezzük.
3. JÉZUS ÖRÖK ÉLETET SZÁNT NEKÜNK IS
Elképzelhető-e, hogy valaki megtegye, amit Jézus tett? Hogy egész életét másokért
adja oda? Hogy másokért halált vállaljon? Elképzelhető? - Igen - De akkor mi az a
többlet, amit Jézus adott az embereknek? Mi az, amit senki más sem szerezhetett volna
meg számunkra?
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. Ez az az élet, amelyre
mennyei Atyánk hív meg minket. Jézus azt tanította, hogy az örök életet már itt a földön
elkezdjük, és ennek a földi életnek minden igazi értéke megmarad az örök élet számára
is. Ezt a teljes életet hirdette meg számunkra Jézus.

„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.” (Jn 6,39-40.)
 Örök élet
Az emberiség ősi meggyőződése, hogy a halállal nincs vége az életnek.
Bizonyosságot azonban csak a kinyilatkoztatás ad, hiszen a másvilágról nincs
tapasztalatunk. Jézus mondta el nekünk az örömhírt: mennyei Atyánk minden embert
meghív az örök életre. Ő feltámadásával tanúsítja, hogy az örök élet valóság.
Jézus azért jött a világra, hogy örömhírt hozzon nekünk: mennyei Atyánk
végtelenül szeret, és örök életre hív minket.
Jézus szóval és példájával Isten üzenetét tanította. Vállalta a szenvedést és a
kereszthalált, hogy bűneinktől megváltson és üdvözítsen minket.
Jézus tanítása minden embernek szól. Életét mindenkiért ajánlotta fel,
feltámadása mindenki számára reménység. Ő a világ Megváltója és Üdvözítője.
1. Mit tudsz a” Jézus mozgalomról?” Mi készteti a mai fiatalokat Jézus örömhírének
hirdetésére?
2. Mennyire ismerik a mai emberek Jézus örömhírét?
3. Hogyan lehet Jézus örömhírét hirdetni?
4. Közömbösek lehetnek-e a földi élet iránt azok, akik az örök boldogságot keresik?
(Olvassuk el: Mt 25,14-46.)

Ady Endre:
HISZEK HITETLENÜL ISTENBEN
Hiszek hitetlenül Istenben,
Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Mert hinni akarok,
Óh, jaj, be kelletek.
Mert sohse volt még úgy rászorulva
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
Sem élő, sem halott.
Beteg vagyok, beteg.
Szinte ömölnek tört szívemből
Meg- megállok mint alvajáró
A keserű igék,
S eszmélni akarok
Melyek tavaly még holtak voltak,
S szent káprázatokban előttem
Cifrázott semmiség.
Száz titok kavarog.
Most minden- minden imává vált,
Minden titok e nagy világon
Most minden egy husáng,
S az Isten is, ha van,
Mely veri szívem, testem, lelkem
És én vagyok a titkok titka,
S mely kegyes szomjúság.
Szegény hajszolt magam.
Szépség, tisztaság és igazság,
Isten, Krisztus, Erény és sorban
Lekacagott szavak,
Mindent, amit áhítok
Óh, bár haltam volna meg akkor,
S mért áhítok? ez magamnál is
Ha lekacagtalak.
Óh, jaj, nagyobb titok.

15. ELÉRKEZETT AZ ISTEN ORSZÁGA
jézus ezzel az örömhírrel kezdte el nyilvános működését.
1. ORSZÁGOK MELYET JÉZUS ISMERT
Jézus származására nézve zsidó volt. Egy kis nép és ország gyermeke. Nemzete
meglehetősen elbizakodott volt. Isten népének tartotta magát, országát pedig az Ígéret
Földjének. Azonban értékein, az egyistenhitén és viszonylag magasabb erkölcsi
felfogásán nem akart más népekkel osztozkodni. Gyűlöltek mindent és mindenkit, aki
bármi formában is veszélyeztette országukat. Így Jézus korában elsősorban a Római
Birodalmat.
Ez a hatalmas ország hódító, ma úgy mondanánk, gyarmatosító nagyhatalom volt.
Zsidó-országot is elfoglalta. Akár kedveztek a zsidóknak valamiféle látszatönállósággal,
akár megtorló különítményeket vonultattak fel ellenük, a rómaiak célja mindig ugyanaz
volt: uralkodni a meghódított népen.
Jézus, amikor újfajta országot hirdetett, nem földi országokra gondolt. Az ő országa
nem e világból való.
2. HOL VAN AZ ISTEN ORSZÁGA, ÉS KIK TARTOZNAK HOZZÁ?
Isten országa nem meghatározott része földűnknek, mint pl. Magyarország.
Területéből nem zár ki egyetlen földi országot, népet s egyetlen emberfajtát sem. Jézus
úgy akarta, hogy minden ember--bármilyen nemzetiségű-ehhez az országhoz is
tartozzék. Ennek ellenére „nem lehet azt mondani: Nézd itt, van, vagy amott. Isten
országa köztetek van.” (Lk 17,21.)
Azt se mondhatjuk, hogy ez az ország csupán a jó emberek lelkében lenne, mert
sokkal több az, mint az emberszívekben megbúvó jóság. Tagjai a mindennapi emberek,
akik komoly és tartalmas életükkel építik. Ahol Isten szeretete és békéje uralkodik, ott az
ő országa. Isten országa = Isten uralma!
Jézus ennek az országnak eljövetelét hirdette meg kafarnaumi beszédében:
Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, elközelgett az Isten országa! (Vö. Mt 4,17.)
Jézus imádkozott és másokat is imára szólított, hogy minél nagyobb és erősebb
legyen ez az ország. Erre gondolhatunk, amikor Jézus imáját ismételjük: „Jöjjön el a te
országod” (Mt 6,10.)
Isten országának terjedése nem hasonlítható a földi országok terjeszkedéséhez.
Nem kell hozzá sem fegyver, sem pénz. Olyan gazdag és szép, hogy terjeszkedéséhez
nincs szükség semmiféle erőszakra. Alapja az igazság, a jóság és a szeretet.
Jézus tehát minden embernek szánta ezt az országot. Mégsem lehet oda minden
további nélkül bejutni. A belépésnek feltétele is van. Előbb idéztük Jézus szavait,
melyekkel bűnbánatot, megtérést hirdet. Ez a feltétel: Tartsatok bűnbánatot!
Amikor Jézus bűnbánatot hirdet, azt kívánja, hogy forduljunk el bűneinktől és térjünk
az üdvösség útjára. Gondolkodásmódunk megváltoztatását kéri. Szava olyan, mint az
elnyomottakhoz küldött felhívás hangja: Meg kell kezdeni a harcot minden ellen, ami
rossz, ami bűn, ami gúzsba köti az embert. Az Isten országában szabadság van!

3. AKIK NEM AKARJÁK MEGÉRTENI ISTEN HÍVÓ SZAVÁT
Jézus nem teljesen ismeretlen dologról szólt, amikor az Isten országát hirdetni
kezdte. A próféták jövendölései és Keresztelő János szavai alapján már sokan várták
azt.
Mégis milyen sokan félreértették Jézus szavait! Elsősorban a korabeli zsidó vallási és
politikai vezetők egy része. Isten országának elérkezését abban látták, ha kikergethetik
a római megszállókat, és övék lesz minden hatalom és gazdagság. Volt akkoriban egy
társadalmi osztály, a farizeusok, melynek tagjai szentnek tartották magukat, Isten
országát pedig érdemei jutalmának. Szerintük nincs abban helye senkinek, aki bűnös,
vagy nem annyira szent, mint ők maguk. Még többen akadtak, akik a zsidóság nemzeti
vagyonának tekintették. Arra nem is gondoltak, hogy Isten országában a görögök és a
barbárok is részesek lehetnének.
Jézus alaposan rácáfolt ezekre az elképzelésekre! Kapcsolatot tartott azokkal az
emberekkel, akiket a közfelfogás „bűnösöknek” ítélt. Nem törődve a képmutatók
gáncsoskodásaival, még asztalhoz is ült velük. Ezzel jelezte, hogy az Isten országában,
melyet gyakran vendégséghez hasonlított, a megtért bűnösöknek is helyük van.
4. MILYEN OTT AZ ÉLET?
Alaptörvénye a nyolc boldogság. (Vö. Mt 5,3-10.) Csodálatos törvények… Olyanokat
boldogítanak, akiknek nincs vagyonuk, akiknek könnyel telt a szemük, akik az élet
tolongásában hátul maradnak, akik akkor örülnek, ha adhatnak, ha az igazságot
szenvedés árán is vállalják.
Jézus sokat beszélt azok szerencséjéről, akik beléphettek országába és azok
öröméről, akik már bent élnek. Ezt mondja el egyik gyakran használt hasonlata a régiek
szemében annyira kívánatos vendégeskedésről. (Vö. Mt 22,1-14; Lk 14,15-24.)
Ugyanerről szólt az elrejtett kincs példázata.
„Hasonlít a mennyek országa a szántóföldön elásott kincshez. Egy ember megtalálja
a kincset, de titokban tartja. Aztán nagy örömében fogja magát, eladja mindenét, amije
csak van és megveszi a szántóföldet.” (Mt 13,44.)
 A nyolc boldogság.
„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 az Istent.
Boldogok a békességesek: ők Isten fiai.
Boldogok akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa.” (Mt 5,3-10.)

Isten országa nem olyan, mint a földi országok. Az ő országa ott van, ahol
szeretet és béke uralkodik. Az léphet be Isten országába, aki hisz Jézus
örömhírében, bűnbánatot tart és megtér.
1. A Szentírás tárgymutatója alapján keressük meg az evangéliumokban azokat a
részeket, amelyekben Jézus az Isten országáról tanít! Milyen az Isten országa?
2. Hogyan lehet bejutni Isten országába?
3. Hogyan segít Isten minden embert, hogy mindenki megtalálhassa az országba vezető
utat?
4. Milyen törvényeket adott nekünk Jézus?(Olvassuk el Mt 5,1-7,29.)
5. Olvassuk el: Lk 17,21; Mt 6,10; Mt 13,31-32. Beszéljük meg mit jelent, hogy Isten
országa itt van már és, hogy eljön?

Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod saját boldogságod keresését azért, hogy
megkísérelj másokat boldoggá tenni
(Michel Quoist)

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
(6. szín, Péter apostol beszédéből)
Legyen hát célod: Istennek dicsőség,
Magadnak munka. Az egyén szabad:
Érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.

(Madách Imre)

16. „KI VAGY TE, URAM?”
Sokan feltették ezt a kérdést Jézusnak, Keresztelő János, Pál apostol, sőt a
farizeusok is, jó és rosszakaratú emberek egyaránt.
1. JÉZUS IGAZI EMBER
Jézus külsejét tekintve is egy volt az emberek közül. (Vö. Fil 2,7.) 30 éves koráig
ugyanúgy egyszerű kenyérkeresőként dolgozott, mint bárki más. Nehéz testi munkát
végzett, ácsmester volt. (Mk 6,3.) Teljesen beleilleszkedett kora, társadalmi, szűkebb
hazája, Názáret életébe. Nyilvános fellépéséig nem is sejtették, hogy ő a Messiás.

Amikor elkezdte tanítói működését, gyalogosan járta az országot. Többször éjjelnappal tanított és emberekkel foglalkozott. A folytonos készenléti állapot és ellenfelei
állandó áskálódása sem törte meg. Egész megjelenése roppant energiát sugárzott. Erő
és biztonság áradt belőle. Ezt a nép is megérezte.
Megnyilatkozásait rendkívüli éleslátás jellemzi. A farizeusok kényes kérdéseire
világos és találó válaszokat adott. Tanítása egyszerű és szemléletes. Érthető, hogy
tanító útjain tömegek hallgatták.
Amit tanított, azt életében meg is valósította. 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.
Emberei életének legszebb kibontakozása a tökéletes szeretet volt: életét adta
övéiért. Szerette és nagyra becsülte a barátságot, voltak is barátai. Jól érezte magát az
emberek társaságában. Sok elfoglaltsága ellenére volt ideje törődni a gyermekekkel.
Csodálatosan jó szíve volt a szenvedőkhöz, a betegek tömegesen találtak nála
gyógyulást.
Jézus tehát nemcsak külsejét tekintve volt igazi ember, hanem szellemileg:
akaratában és érzelmeiben is.

2. JÉZUS KRISZTUS TÖBB, MINT EMBER
Sok szemtanúja volt annak az eseménynek, amikor egy fiú néhány kenyeret és halat
hozott Jézus elé. Ugyanekkor az emberek Jézus kívánságára evéshez letelepedtek.
Észrevették, hogy áldást ad a kevéske táplálékra. Ekkor rendkívüli dolog történt. Az
ételosztók kezében nem fogyott el sem a kenyér, se a hal, amíg mindenki jól nem lakott.
Nem álmodtak, valóságot tapasztaltak. Még másnap, harmadnap is igézetében voltak.
(Vö. Jn 6,1-15.)
Egy másik esetnek annyi szemtanúja volt, hogy szinte egymást taposták. Vállára
veszi a hordágyat, és hazafelé indul az az ember, aki néhány pillanattal azelőtt még
magatehetetlen béna volt. A jelenlevők hallották Jézus hangját, amikor a bénához szólt
„Fogd ágyadat és menj haza!” (Mk 2,11.)
A zsidó hatóságok hivatalosan is kivizsgáltak és megállapítottak egy másik szokatlan
esetet: A vakon született ember egyszerre csak látott a Jézussal való találkozás után.
(Vö. Jn 9,1-41.)
Sok ismerős - a fővárosból éppúgy, mint Betániából - fejezte ki részvétét a két
nővérnek, Máriának és Mártának, amikor fivérük Lázár meghalt. De még a gyász idején
örömre vált a szomorúság. Ugyanis a sokak által jól ismert és meggyászolt Lázár, Jézus
szavára kijött a sírból. (Vö. 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?
3. JÉZUS KRISZTUS VALÓSÁGOS ISTEN
Jézust úgy ismerték, mint aki mindig igazat mond. Még ellenfelei is elismerték, hogy
hibátlan és igazságszerető ember. Maga a megfontoltság és a józan világos látás.
Vizsgáljuk meg nyilatkozatait és tetteit.
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.)
Isten törvényei közül legszentebbnek a szombati pihenőnap törvényét tartották.
Jézus ebben a kérdésben is nyilatkozott:
Jézus szombaton vetések között járt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a
kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid
olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni.” Erre így felelt: „Ha értenétek, mit jelent:
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, sohasem ítélnétek el az ártatlanokat. Az
Emberfia ura a szombatnak is.” (Mt 12,1-8.)

Jézus szolgálni jött. Mindenkin segíteni akart, elsősorban a legnyomorultabb
embereken. Ugyanekkor teljes öntudattal fogadta el, sőt megkívánta, hogy Isten Fiának
tartsák. Egyszer maga kérdezte meg ebben a dologban tanítványait.
„Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Azok így válaszoltak: „Van aki Keresztelő
Jánosnak… vagy valamelyik prófétának.” Jézus tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok
engem?” Simon Péter válaszolta: „Te vagy a Messiás az élő Isten fia.” (Mt 16,13-16.)
Nemcsak tanítványai, hanem ellenségei is megértették, hogy Jézus Isten Fiának
tartja magát. De nem hittek benne és ezért üldözték. Azzal vádolták, hogy „Istent is
Atyjának mondta és ezzel egyenlővé tette magát Istennel.” (Jn 5,18.)
A templomszentelés ünnepén az őt faggató farizeusok előtt nyíltan kijelentette: „Én
és az Atya egy vagyunk.” A zsidók ismét köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus
szemükre vetette: „Sok jót tettem veletek 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 10,30-34.)
A zsidók szavából már előre kihallatszik a halálos ítélet Jézus ellen. Elfogatása után
Kaifás főpap elé állították, aki így szólt Jézushoz:
„Esküvel kényszerítelek az élő Istenre: mond meg, te vagy-e a Messiás, az Isten fia?”
„Én vagyok,” felelte Jézus. (Mt 26,63-64.)
Emiatt ítélték halálra. A halál azonban nem élete végét, hanem győzelmes új élete
kezdetét jelentette. Isteni erejével legyőzte a halált és feltámadt. Követői életük árán is
megvallották meggyőződésüket: Jézus Krisztus valóságos Isten!
Kétezer év óta a keresztény hit alapigazsága:
Jézus Krisztus igazi Isten és igazi ember.
 Miért nevezte Jézus elalvásnak Jairus lánya és Lázár halálát?
Jézus tudta, hogy Jairus leányát és Lázárt életre kelti. Számára a halott
feltámasztása annyi, mint másnak az alvó ember felébresztése. Ezért írták az
őskeresztények az elhunytak sírkövére: „Elaludt az Úrban.” Ezzel is megvallották, hogy
Jézus mindnyájunkat új életre támaszt az utolsó napon.
Jézus egész élete tanúsítja, hogy ő testvérünk, egy közülünk, valóságos
ember. Ugyanakkor valóságos Isten is, az Atya Fia, ezt ő maga mondta, és
tetteivel be is bizonyította. Jézus Krisztus tehát egy személyben valóságos
Isten és valóságos ember, Istenember.
1. Miért voltak Jézusnak ellenségei? Miért nem hitt mindenki Jézusban? (Olvassuk el:
Mk 6,1-4; Jn 5,31-47.)
2. Miért tett Jézus csodákat?
3. Van-e valamelyik próféta jövendölésében utalás arra, hogy a Messiás az Isten Fia?
4. Mit jelent Jézus szava: „az Emberfia ott ül a mindenható jobbján…” ? (Mt 26,64.)

17. KINEK A FIA JÉZUS?
1. JÉZUS ŐSEI
Máté apostol úgy kezdi evangéliumos könyvét, hogy felsorolja Jézus őseit.
Ábrahámtól kezdve Józsefig királyok, vezérek, jótetteikről, néha meg hibáikról híres
emberek szerepelnek a nemzetség-táblázatban. Akkoriban a zsidók őseik felsorolásával
bizonyították, hogy a választott néphez tartoznak. Máté célja is az volt, hogy a betlehemi
istállóban megszületett gyermekről igazolja: Ő a megígért Messiás, Ő Dávidnak, a
legnagyobb királynak a fia. Jézus elfogadta a” Dávid fia” megszólítást és használta ezt a
nevét is. Emberi ősöknek leszármazottját jelentette ez a név. A zsidók szemében
azonban ennél többet is: Isten különleges küldöttét, a Messiást. Az pedig Jézus
magyarázata szerint nemcsak fia, hanem ura is Dávidnak, nagyobb nála. (Vö. Mt 22,4146.)
Jézus őseinek felsorolása a Máté féle lejegyzés szerint Ábrahámtól Józsefig tart.
Józsefről azonban nem olvassuk, hogy Jézus édesapja lett volna. Ez áll az Írásban: „…
Eliud fia Eleázár, Eleázár fia Mátán, Mátán fia Jákob, Jákob fia pedig József, Mária férje.
Mária a Krisztusnak nevezett Jézus szülőanyja.” (Mt 1,15-16.)
Ez egészen rendkívüli körülmény. Jézussal nem úgy áll a helyzet, mint velünk. Neki
nincs test szerinti édesapja. A Szentírás a következőkben még jobban megvilágítja ezt:
„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… József erre fölébredt álmából és úgy
cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. Magához vette feleségét, de nem
ismerte meg, míg a világra nem hozta fiát, akit Jézusnak nevezett.” (Mt 1,18-25.)
Máriáról mint érintetlen szűzről beszél a Szentírás. Édesanyai hivatására való
előkészítése Isten titka, szeretetének műve. Mária születendő gyermeke, a Messiás
kedvéért, már élete első pillanatában megkapta Isten legnagyobb ajándékát, különleges
szeretetét, a teljes bűntelenséget. A Szentírás szavaival élve: élete kegyelemmel teljes
volt. Különleges módon vigyázott rá Isten. Semmiféle bűne sem volt. Az emberiség
szomorú öröksége, az áteredő bűn őt nem terhelte. Isten akarta úgy, hogy Máriától
születendő Fia, aki a világ bűneinek jóvátételét vállalja, még szülőjében sem találkozzék
a bűnnel. Máriának ezt a kezdettől való bűnnélküliségét Szeplőtelen fogantatásnak
nevezzük.

Máté szavaiból azt is megtudjuk, hogy Mária szűzen foganta Jézust, vagyis
Jézusnak testi származását tekintve nem volt édesapja. Jézus kortársai minderről
természetesen mit sem tudtak. Jézus a törvény előtt, de a közfelfogás szerint is
Józsefnek, az ácsnak és Máriának volt a fia. Így ismerte őt mindenki. József érdemeiből
semmit sem von le az a tény, hogy csak nevelőapja volt Jézusnak. Nagy hittel fogadta
Isten szavát, és az ő ügyéért rendkívüli nagy áldozatot vállalt. Kenyérkeresője,
oltalmazója volt Jézusnak és Máriának. Neki is fontos szerepe volt üdvösségünk
történetében.
2. FOGANTATOTT SZENTLÉLEKTŐL, SZÜLETETT SZŰZ MÁRIÁTÓL
A Szentírás még bővebben is szól Jézus származásáról. Lukács evangélista-Mátét
kiegészítve - arra ad magyarázatot, hogy Jézus milyen értelemben Fia Istennek. Talán
csak úgy, mint mi valamennyien, akiknek szintén Atyánk az Isten? Nem. Jézus esetében
sokkal többről van szó. A szóban forgó szentírási résznek közismerten Angyali Üdvözlet
a címe. Az Isten küldötte köszönti Máriát, aki megijedve gondolkodik a különleges
megszólításon: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!
Az angyal így folytatta: „Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz
és fiat szülsz, Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz Ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen
neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és
királyságának nem lesz vége. 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 is Isten Fia lesz” (Lk 1,30-35.
Az angyallal küldött üzenet a
Szentírásban mindig az egész
emberiséget
érintő
fontos
eseményt
jelentett.
Itt
is.
Számunkra
nincs
fontosabb
esemény annál, mint amikor
maga Isten jön közénk. Ezt
ígérték a próféták is. Mária is
angyaltól tudja meg, hogy fia
születik, akinek neve Emmánuel
lesz, ami azt jelenti: Velünk az
Isten. (Vö. Iz 7,13.))
Isten - érkezést bizonyítanak a további szavak is. A világteremtés történetében az Úr
Lelkéről olvasunk, akinek fontos szerepe van a teremtésben. Lukács evangéliuma is a
Lélek leszállásáról ír. Mária méhében Az öltözött emberi testbe akié a világ. A”
Magasságbeli ereje borít el” kifejezés arra utal, hogy mindez Isten erejéből történik.

Egykor a templomban a szövetség szekrényét árnyékolta be a felhő, és ez volt a jele
Isten jelenlétének. Most Máriával van az Isten.
Isten megjelent az emberek között. Miért és hogyan? A feleletet a Szentírás mondja:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne
hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen… hogy üdvözüljön általa a világ.” (Jn 3,16-17.)
Ez az egyszülött Fiú a második isteni személy, aki lényegét tekintve azonos a világot
teremtő Atyával. Ő az Atya akaratából és Lelkének erejével Földünk egy bizonyos
pontján, történelmünk meghatározott pillanatában Szűz Máriának mint édesanyának a
testéből emberi testet vett magára. Ezt az eseményt nevezzük megtestesülésnek. János
evangélista szavaival így mondjuk: Az ige testté lett, és köztünk lakott.
Mária gyermeke : Jézus
Krisztus, egy valaki, egy
személy. Ő egyesíti magában
emberi őseinek és mennyei
Atyjának természetét.
Úgy
mondjuk
két
természete van, isteni és
emberi. Jézusban ezért nem
lehet és nem szabad csupán
rendkívüli, kiváló embert látni,
sem pedig tőlünk teljesen
elkülönülő Istent.
Ő a Fiúisten, a második
isteni személy Istenember.
Ezért édesanyját is joggal illeti meg az istenanyai
megszólítás és tisztelet. Jézusban teljesen jelen van az Isten.
Akit Jézus szeret, azt Isten szereti. Jézus személyében Isten
az emberi természetet is felvette. A bűnt kivéve magára vállalt
mindent, ami emberi: terveinket vágyainkat, félelmeinket és
reménykedésünket. Magáénak tekinti életünket és annak
alakulását születésünktől kezdve. Sorstársunk mindenben,
ami velünk történik. Jézus együtt él mindenkivel, aki
közösségben él Istennel és testvéreivel.
Mennyei Atyánk a Dávid családjából származó Máriát
választotta ki, hogy a Megváltó édesanyja legyen. A Fiúisten
úgy lett emberré, hogy az Atya akaratából és a Szentlélek
erejéből Szűz Máriától megszületett. Erről a misztériumról az
emberek nem tudtak semmit, mi is csak a kinyilatkoztatásból
tudunk róla.

 A Názáreti Jézus
Így nevezték az Úr Jézust kortársai, akit Máriának és Józsefnek, az ács fiának
tartottak, és akik azt sem tudták, hogy Jézus nem Názáretben, hanem Betelehmben
született.
 Melyik évben született Jézus?
Jézus születésének pontos időpontját nem ismerjük. A 6. században egy római
tudós, Dionysius Exiguus kiszámította, hogy hány év telt el Jézus születése óta.
Számítása szerint Jézus Róma alapítása után 754-ben született. Ez az év lett a
keresztény időszámítás kezdete. Azóta a pontosabb történelmi kutatás a csillagászat
segítségével megállapította, hogy Dionysius Exiguus körülbelül 6-8 évet tévedett, Jézus
ugyanis Róma alapítása után 746-748 közötti Időben született, azaz időszámításunk
kezdete előtt 6-8 évvel.
A mennyei Atya a Dávid családjából származó Máriát választotta ki, hogy a
Megváltó édesanyja legyen.
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy az Atya akaratából és a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától megszületett.
1. Mit tudunk Jézus és Keresztelő János gyermekkoráról?(Olvassuk el: Mt 1,1-2,23. és
Lk 1,1-2,52.)
2. Miért tiszteljük Máriát különösképpen?

Amikor húszéves voltam, kezdtem kételkedni Istenben; harmincéves koromban
tagadtam; ma ott térdelek a karácsonyi jászol előtt, amelyben megszületett a világ
legnagyobb Igazsága.
(Huysmans)

Ady Endre: KIS KARÁCSONYI ÉNEK
Tegnap harangoztak,
Isten dicséretre
Holnap harangoznak,
Mégis csak kiállok,
Holnapután az angyalok
De boldogok a pásztorok
Gyémánt havat hoznak.
S a három királyok.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

18. ÉLETÉT ADTA SOKAKÉRT
1. HŐSIES VÁLLALKOZÁS
Jézust az Atya küldte hozzánk, hogy életét adja értünk. Hősies vállalkozása a
szenvedés és a halál elfogadásában mutatkozott meg a legteljesebben. (Vö. Fil 2,5-8.)
Ő maga így beszélt erről:
„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és
váltságul adja oda életét sokakért.” (Mt 20,28.)
Találó hasonlattal is rávilágított erre:
„Ha a búzaszem nem esik a földbe, és el nem hal, egyedül marad; de ha elhal, sok
termést hoz.” (Jn 12,24.)
Mindezt önként vállalta:
„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 visszavegyem.
Ezt a föladatot kaptam Atyámtól.” (Jn 10,17-18.)
Miért volt szükség ekkora áldozatra?
Jézus nagyon keveset talált az emberekben abból a szeretetből, amelyet Isten a
teremtéskor a világba kiárasztott. A világban elhatalmasodott a bűn. (Vö. Róm 5,20.)
Ezen az állapoton csak olyan rendkívüli tettel lehet változtatni, ami ellensúlyozza a bűnt,
az emberek lázadását Isten ellen.
2. ÍGY TÖRTÉNT
Elérkezett Jézus élete feláldozásának végső napja. Ez az évnek abban a szakában
történt, amikor a választott nép az egyiptomi rabságból való szabadulását ünnepelte a
húsvétkor.
Az
ünnep
előestéjén,
a
bárányvacsora
közben,
Jézus
„kenyeret vett kezébe, hálát adott,
megtörte, és ezekkel a szavakkal adta
nekik (tanítványainak): Ez az én
testem, amelyet értetek adok. Ezt
cselekedjétek
emlékezetemre.
Ugyanígy vacsora után fogta a
kelyhet, és így szólt: Ez a kehely az
újszövetség az én véremben, amelyet
értetek ontok.” (Lk 22,19-20.)

A vacsora után Jézus szokása szerint
kiment az Olajfák hegyére. Tanítványai
követték. Majd kissé félrevonulva Így
imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, vedd
el tőlem ezt a kelyhet (a szenvedések
kelyhét), de ne az én akaratom
teljesedjék, hanem a tiéd… Majd
halálfélelem vett erőt rajta, és még
állhatatosabban imádkozott. Verejtéke,
mint megannyi vércsepp hullott a
földre…” (Lk 22,42-44.)
Ekkor érkezett meg a fegyveres csapat. Júdás az áruló apostol vezette őket. Jézus
pedig, akit eddig nem tudtak elfogni, aki nem hagyta magát királlyá kikiáltani, most
engedte, hogy megkötözzék. Tanítványai elmenekültek, Péter apostol félelmében azt is
letagadta, hogy ismeri Jézust.
Jézust először a főpap házába vitték. A főpap felszólítására esküvel megerősítve
kijelentette, hogy Ő a Messiás, az Isten Fia. Most sem hittek neki, s mint istenkáromlót
halálra ítélték.
A főtanács ítélete után Pilátushoz, a rómaiak
helytartójához vitték, hogy hagyja jóvá a halálos
ítéletet.
Ő előbb megostoroztatta Jézust, és miután a
katonák csúfot űztek belőle, kereszthalálra ítélte.
Ezután a meggyötört, tövissel koronázott
Jézusnak kellett kivinnie a vesztőhelyre keresztjét.
Újabb és újabb szenvedések, kínok és szidalmak
érték. Majd pedig keresztre feszítették.
Jézus három óra hosszat függött a
kereszten. Közben így imádkozott: „Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
tesznek!” (Lk 23,34.)
Délután három óra volt, amikor Jézus így
szólt: „Beteljesedett!” (Jn 19,30) „Atyám,
kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46.) Azután
lehajtotta fejét és meghalt. Befejezte művét,
amelyet az Atya rábízott.

3. AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGKÖTÉSE
A választott nép történetében a legnagyobb esemény az egyiptomi fogságból való
szabadulás és a Sínai-hegyi szövetségkötés volt. Ezt ünnepelték húsvétkor illetve
pünkösdkor. Szabadulásuk éjszakája bizonyította, hogy Isten különlegesen védi és
fogságából kiszabadítja népét. Ennek a régi szövetségnek most lejárt az ideje. Célja a
Megváltó eljövetelének előkészítése volt. A Megváltó pedig már eljött, hogy új és örök
szövetséget hozzon létre. Két elszakadt világot, Isten és az ember világát kellett
összebékíteni. Két más nemzetiségű ember csak tolmáccsal tud egymással beszélni,
aki mindkettőjük nyelvét ismeri. Csak így érthetik meg egymást, csak így léphetnek
érintkezésbe egymással. Jézus is ilyen: Ő Istenember. Közülünk való, ezért képviselheti
az emberiség bajait, de több is nálunk, ezért Isten elé járulhat, hogy üdvösséget
szerezzen.
Azon a vacsorán, amelyen Jézus testét és vérét áldozatul felajánlotta a mennyei
Atyának, egyúttal a szövetséget is megkötötte. Haláláig tartó engedelmességével jóvá
tett minden engedetlenséget, megszerezte az emberiség számára Isten bocsánatát.
Amint a bárány vére megmentette a választott nép elsőszülötteit a haláltól és
szabadulást szerzett a szolgaságból, úgy Jézus vére megment minket a bűn
szolgaságából, az örök haláltól. A Fiúisten sorsközösséget vállalt velünk, hogy mi
emberek részesei lehessünk isteni életének, szeretetének. Jézusnak ezt a megváltói
művét nevezzük „újszövetségnek”.
A keresztények kezdettől fogva hálásak voltak ezért a végtelen nagy jóért, amelyet
Jézus keresztáldozata jelent. Péter apostol erről így ír:
„Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy nyomdokaiba lépjetek. Ő
bűnt nem követett el, s szájában hamis szót nem találtak. Mikor szidalmazták, a
szidalmat nem viszonozta, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem mindent az
igazságos bíróra hagyott. Vétkeinket testén felvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a
bűnnek és igaz életet éljünk. Ti az ő sajgó sebei által gyógyultatok meg: olyanok voltatok
ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és
gondozójához.” (1 Pét 2,21-25.)
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a
világot!
 Milyen bűnbánati napokat és böjtöket tartunk?
Bűnbánati napot tartunk az év minden péntekén. Ilyenkor tudatosan vállalunk
valamilyen jócselekedetet vagy önmegtagadást Jézusért. - A nagyböjt első napján
(hamvazószerdán) és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk.

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Jézus tudatosan áldozta fel magát, hogy engedelmességével megdicsőítse az
Atyát és így üdvözítsen minket.
Az utolsó vacsorán felajánlotta, majd pedig a kereszthalálban odaadta egész
életét áldozatul az emberiségért a mennyei Atyának.
Jézus Krisztus élete feláldozásával új szövetség jött létre Isten és ember
között.
Magára vállalta a halálig tartó engedelmességével jóvá tette az emberek
engedetlenségét, megszerezte bűneinkre Isten bocsánatát. Így mi is részesei
lehetünk isteni életének, ha közösséget vállalunk vele.
1. Mi a lényege a keresztútjárásnak?
2. Milyen előképeit ismerjük Jézus áldozatának?
3. Miért áldozta fel magát Jézus? Volt értelme?
4. Valóban hittek volna a zsidók Jézusban, ha leszáll a keresztről?
5. Mikor van értelme szenvedésünknek, áldozatvállalásunknak?
6. Olvassuk el a Szentírásból a következő részeket: Mt 4,1-11; 6,11-18; 17,14-21; Róm
13,11-14; 1Kor 9,24-27. és 2Tim 2,1-10. Beszéljük meg mi a böjt és az
önmegtagadás értelme.

Ha minden ember egyszerre imádkoznék, a világ meg lenne váltva.

(Ibsen)


Az erő nem a fizikai eszközökben, hanem a legyőzhetetlen akaratban székel. (Gandhi)

PILLANATKÉPEK HÚSVÉT HAJNALÁRÓL

Jeruzsálemben vagyunk, a zsidók húsvétját követő napon, amely a hét első napja
vasárnap. Napkeltét megelőző és követő órákban.
A kivégzőhely a városon kívül. Koponyaalakú hatalmas szikla tetején három
gazdátlan kereszt. A sziklától távolabb egy letört ágú öreg olajfa. Alatta egy akasztott de
lezuhant férfi holtteste. Júdás, Jézus volt tanítványa. Öngyilkosságát kétségbeesésében
követte el. Lelkiismeretfurdalás kínozta. Helytelenül úgy gondolta, hogy áruló számára
nincs bocsánat.
A kivégzőhely közelében egy kert, benne sziklába vágott sírbolt. Bejáratát hatalmas
kőfal zárja. Rajta a pecsétek érintetlenek. Mellette fegyveres őrség. A váltást várják.
Egy ház a városban, az apostolok búvóhelye. Sok ember együtt. Jól kivehető a 11
férfiból álló csoport. Nagyon fáradtak és álmosak, de nem tudnak aludni. Kimerítette
őket a félelem. Néhány szó, amit leverten ismételgetnek: „Mindennek vége… meghalt,
pedig mi hittünk benne. Mi lesz velünk? Mi is sorra kerülünk?”
Egy zsidó tanácstag lakásán. A tanácstag megelégedetten alszik. Nincs már többé
mit tartani a Názáretitől. Jó őrség vigyázza sírját.

Illatszerbolt Jeruzsálemben. Néhány asszony nárdusz kenetet vásárol. Ez kell ahhoz,
hogy befejezhessék Jézus balzsamozását, amire tegnapelőtt nem volt idejük.
Elindulnak. Útközben aggodalmaskodnak: „Odaenged-e az őrség a sírhoz? Segítenek-e
elhengeríteni a nehéz zárókövet?”
Közben hajnalodik. Ebben a pillanatban a sír bejáratából a delelő napnál is nagyobb
fényesség árad. Az őrök félelmükben halálra rémülnek. Rápillantanak a sírra, A bejárat
szabaddá vált, a holttest nincs bent. Fejvesztve futnak az őrparancsnokságra. Jelentik
amit láttak. Innét néhány közelben lakó tanácsoshoz sietnek. Mindenki megdöbben.
Rögtönzött tanácsülés, néhány résztvevővel.” Mit tegyünk?… Felesleges az őröket
megbüntetni, mert ártatlanok. Valami rendkívüli történt… Talán az, amiről maga is
beszélt?… Az őröknek hallgatniuk kell!… Nagy baj lesz, ha kitudódik az igazság!…
Fizessen a templompénztár az őröknek, és azok hallgassanak. Ha pedig megkérdezik
őket, mondják azt: Amíg aludtunk, jöttek tanítványai, és ellopták a holttestet…”
Ezalatt a balzsamot vivő asszonyok megérkeznek a sírhoz. Az őrségnek nyoma
sincs. A sír bejárata szabad. A sír üres. Ugyanakkor egy hangot hallanak: „Jézus él!
Menjetek, mondjátok meg tanítványainak!” Az asszonyok elszaladnak.
Egyikük bizonytalankodva visszatér. Megpillant egy férfit. Azt hiszi, hogy a kertész.
Az megszólítja őt: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” - „Uram, - válaszolja, - ha te vitted
el, mond meg, hová tetted, és én elviszem őt.” A kertésznek vélt férfi erre nevén szólítja:
„Mária!” Az asszony feltekint felismeri Jézust, és felkiált: „Mester!”
Két apostol fut a sír felé. A
fiatalabb, János, könnyen lehagyja
az idősebb Pétert. A sírhoz érve
mégsem mer bemenni. A később
érkező Péter lép be elsőnek. János
követi. Szemügyre veszik a lepedőt,
melybe a holttestet takarták, meg a
fejet takaró kendőt. Arcukról le lehet
olvasni: Már kezdik érteni az
Írásokat is, meg Jézus szavait is.
Fel kellett támadnia! És valóban
feltámadt!
Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt az Úr!

19. VALÓBAN FELTÁMADOTT AZ ÚR!

1. A HÚSVÉTI ESEMÉNY
Az evangéliumok híradásából tudjuk, hogyan tanítottak az apostolok a húsvéti
eseményről.
Az első tény, amely mindenkit megdöbbentett: Jézus sírja üres. A sírt őrző katonák
nem tudtak elfogadható magyarázatot adni. Az asszonyok megijedtek; maguk az
apostolok is tanácstalanok voltak.
Valami rendkívüli dolog történt. Jézus feltámadt, Jézus él, Jézus legyőzte a halált!
Olyan módon mutatta meg magát, hogy tanítványainak valóságos tapasztalatuk
lehessen róla. Beszélgetett velük, asztalhoz ült és evett, majd pedig oldalát és kezét is
megérinthették. (Jn 20,19-31.) Az apostolok meggyőződtek arról, hogy akit látnak az
maga Jézus, nem pedig látomás. Megértették azt is, hogy Jézus sokkal több, mint
amennyit róla közvetlenül megtapasztalhatnak. Jézus már egy számunkra ismeretlen,
másik világban él, ahonnan váratlanul megjelent, és ahová újra eltűnik. Ezért tanították,
amit János apostol leírt: „… amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk
tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek.” (Jn 1,1.)

2. MIÉRT TÁMADT FEL JÉZUS?
Jézus azért támadt fel, hogy bizonyítsa: Ő Isten Fia! Az apostolok tanításának is ez
volt a lényege, amikor az evangéliumot hirdetni kezdték. Péter apostol így beszélt:
„Izraelita férfiak, hallgassátok meg ezt az állításomat: A názáreti Jézust Isten igazolta
előttetek azokkal a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket - mint ti is tudjátok -, ő
általa művelt köztetek. 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.
Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa…” (ApCsel 2,22-24.)
Amikor az apostolok azt kívánták hallgatóiktól, hogy higgyenek tanításukban, a
tanítás igazolásaként a feltámadásra hivatkoztak:
„Ha pedig Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti
hitetek.” (1 Kor 15,14.)
Amikor életük átformálását kívánták, megint a feltámadottra hivatkoztak:
„Ha tehát Krisztussal föltámadtatok, keressétek ami odafönn van… arra irányuljon
figyelmetek, ne a földiekre…” (Kol 3,1-2.)
„Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak
vagyunk minden embernél.” (1 Kor 15,19.)
3. A FELTÁMADOTT JÉZUS KÖZTÜNK ÉL
A Szentírás elmondja, hogy a feltámadt Jézus több alkalommal megjelent övéinek:
„Krisztus meghalt bűneinkért… Eltemették és harmadnapon feltámadt… Megjelent
Péternek, aztán a tizenkettőnek. Majd egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent
meg… Aztán Jakabnak jelent meg, majd valamennyi apostolnak. Mindnyájuk után
pedig… nekem is megjelent.” (1Kor 15,3-8.)
Ezek a megjelenések bizonyítják, hogy Jézus most már más módon van jelen a
világban. Megtalálja a módját, hogy övéivel bárhol és bármikor együtt lehessen.
Megjelent apostolainak a zárt ajtón át. A Tibériás tó partján együtt étkezett velük.
Ismeretlenként csatlakozott kételkedő tanítványaihoz, és asztalhoz ült velük stb. A
Szentírás ezeket a megjelenéseket 40 nap keretébe foglalja bele.
Az evangéliumok arról tudósítanak, hogy Jézus befejezte küldetését e világban,
visszatért az Atyához. A leírások emberi gondolkodásmódunkat és szavainkat
kölcsönzik az esemény közlésére. Elmondják, hogy Jézus elbúcsúzott övéitől és
felemelkedve az égbe, áldást adott rájuk, miközben felhő takarta el őt szemük elől.
Jézus most már örökre képviseli ügyünket az Atyánál:
„… üdvözítheti mindörökre azokat, akik általa járulnak Isten elé, mert mindenkor él,
hogy közbejárjon értünk.” (Zsid 7,25.)

 Mit jelent az apostoli hitvallásban: Alászállt a poklokra ?
A „poklok”-nak megfelelő arám szó nem a kárhozatot jelenti, hanem az alvilágot, a
holtak birodalmát. Az apostolok korában így fejezték ki, hogy Jézus a halálban is vállalta
az embersorsot, valóban meghalt. - Az ilyen kifejezések: „alászállt”, „felment”… az ókori
világképet tükrözik.
 Biztosan tudjuk, hogy Jézus feltámadt?
Igen. Az apostolok és a tanítványok feltámadása után találkoztak
Feltámadásának bizonyosságáról életük feláldozásával, vérükkel tanúskodtak.

vele.

 Mit jelent számunkra Jézus halála és feltámadása?
Igazolja az örömhírt: Mennyei Atyánk végtelenül szeret, és örök életre hív minket.
 Hogyan él köztünk a feltámadott Jézus?
Az átváltoztatott kenyérben és borban, követőinek közösségében, és tanúi által
továbbadott Igéjében.
Jézus keresztre feszített testét sziklasírba temették. Harmadnap, húsvét
reggelén azonban megdöbbenéssel tapasztalták, hogy Jézus sírja üres.
Jézus feltámadt, legyőzte a halált. Tanítványainak többször is megjelent.
Feltámadásával bizonyította: Valóban él! Ő az Isten Fia, Megváltónk és
Üdvözítőnk!
1. Hiszékenyek voltak az apostolok? Mi bizonyítja, hogy Jézus nem lehetett tetszhalott?
(olvassuk el: Mt 27,62-28,15. és Jn 20,1-31.)
2. Miért nem jelent meg Jézus ellenségeinek? (Olvassuk el: Lk 16,19-31.)
3. Milyen lényeges különbség van Jézus feltámadása és a Jézus által életre keltettek
feltámadása között?(Lázár, naimi ifjú, Jairus leánya)
4. Mit jelent, hogy Jézus felment a mennybe? - Hol van a Mennyország? - Mikor jön el
ismét Jézus? - Hol van most Jézus?

A jövőnk: vagy az Isten-vagy nincs is Jövőnk. Vagy beleépülünk az ő életébe, vagy a
halál áldozata leszünk.
(H. Lacordaire)

A szenvedés a halál hírnöke, mi másnak lehetne hírnöke a boldogság, mint a
föltámadásnak? (Karinthy Frigyes)

Egy ember se fordította ki annyira sarkából a világot, mint Krisztus. Nyilvános életének
három éve jobban hozzájárult az emberiség megújításához és megnemesítéséhez, mint
a tudósoknak találmánya és az erkölcshirdetők minden intése.
(Perlaky Lajos)

20. HIRDESSÉTEK AZ ÖRÖMHÍRT!
1. EGY TALÁLKOZÁS, AMELY SZÍVEKET GYÚJTOTT LÁNGRA
Az eseményt Lukács evangélista írta le. Ketten a jézus - tanítványok közül
reménytelenül, életkedvüket is elvesztve távoznak Jeruzsálemből, a tragédia
színhelyéről. Lelkük csupa keserűség. Elpusztult minden, ami szép volt számukra,
amiben hittek. Mesterük harmadnapja halott. Az asszonyi mendemonda, sőt néhány
társuk is üres sírt és élő Jézust emleget ugyan, de hogyan higgyen ilyesmiket az
ember? A szomorú vándorok mellé a feltámadt Jézus szegődik, mint ismeretlen útitárs.
Szavaiból kiderül, hogy jól ismeri az Írásokat, főleg amit a Messiásról mondanak: hogy
szenvednie kell és úgy dicsőül meg. Emmausz faluban a két tanítvány hazaér. Jézust is
meghívják és vacsorához ültetik.
Lukács evangéliuma így folytatja az
esemény leírását: Jézus „kenyeret vett
kezébe, megáldotta, megtörte, és
odanyújtotta nekik. Erre megnyílt szemük
és felismerték. De Ő eltűnt előlük. Ugye
lángolt a szívünk, mondták egymásnak,
mikor útközben beszélt hozzánk és
kifejtette az Írásokat? Még abban az
órában útra keltek és visszatértek
Jeruzsálembe.” (Lk 24,30-33.)
Isten csodálatos ajándéka a” lángoló szív”. Csak igazi nagy öröm tudja lángra
gyújtani, olyan, amilyent a tanítványok éreztek Jézus feltámadásakor. Érezték, hogy ezt
az örömöt nem tarthatják titokban. Menni kell, beszélni kell róla az egész világon, tudja
meg mindenki, hogy mindenki boldog lehessen. A megosztott öröm kétszeres öröm. Ha
meg sokan részesednek benne, sokszorosára nő, sokakat boldogít. Ezért terjedt olyan
gyorsan az evangélium, Jézus örömhíre. A két tanítvány most már örömmel indul vissza
Jeruzsálembe, hogy elmondja élményeit.
Az apostolok így beszélnek: „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk!”
(ApCsel 4,20.) És az örömhírt hirdették akkor is, amikor emberi szempontból bajokkal,
hátrányokkal járt:
„… Behívatták az apostolokat, megbotoztatták őket, aztán meghagyták nekik, hogy
ne beszéljenek Jézusról, s végül is szabadon engedték őket. Ők pedig örvendezve
távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot
szenvedjenek. Továbbra is mindennap tanítottak és hirdették a templomban és
magánházakban Jézust, a Messiást.” (ApCsel 5,40-42.)

2. AZ ÖRÖM HÍRVIVŐI
Jézus emberekre bízta az örömhír terjesztését. Mekkora hit és bizalom kellett ehhez!
Már az is nagy dolog, ha valakire fontos ügyet rábízunk: szívén viseli-e vagy felejti?
megküzd-e érte, vagy vállat vonva leteszi? Jézus megbízott tanítványaiban, rájuk bízta
az üdvösség jóhírét.
„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.” (Mk
16,15-16.)
A közösség életének mindig ünnepi órája az, amikor egy tanú előáll és beszélni
kezd, mert nem tud hallgatni arról, amit hallott és látott. Öröm ha valamelyik apostol
beszél egy közösségben az összejött érdeklődők előtt, vagy Szent Gellért az 1030-as
évek magyarjainak a Maros partján, vagy egy mai igehirdető beszél Jézusról.
Ki lehet az örömhír hirdetője?
Az áruló Júdás helyébe új apostolt választottak.
„… azok közül, akik mindig velünk tartottak, amíg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt,
velünk együtt tanúskodjék az ő feltámadásáról.” (ApCsel 1,21-22.)
Nem lehet Jézus örömhírének hirdetője, aki nem tart vele és közösségével. Ez
természetes. Pillanatnyi, bármily nagy fellángolás Jézusért, még nem tesz alkalmassá
az örömhír továbbadására. Az evangélium hirdetése komoly áldozatokat kíván. Az
evangélium megemlít egy fiatalembert, aki futólag találkozott Jézussal és Jézust igen
rokonszenvesnek találta. Arra azonban nem volt ereje, hogy komoly áldozatot vállaljon
érte. Szomorúan hagyta ott Jézust. Aki viszont hűségesen kitart mellette, lehetett azelőtt
közmegvetett vámos-mint pl. Máté-kitűnő apostollá vált.
3. AZ ÖRÖMHÍR MONDANIVALÓJA
János apostol ezt a programot hirdette meg: „Ami kezdettől fogva volt, amit
hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünk tapintott: az élet
Igéjét hirdetjük nektek.” (1Jn 1,1.)
Mindez egy személyre vonatkozik: Jézus Krisztusra. Ugyanezt akarta hirdetni Pál
apostol is:
„Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus
Krisztusról, a megfeszítettről.” (1Kor 2,2.)
Jézus örömhíre nem kitalálás, nem emberi okoskodás, hanem Istentől jövő igazság,
teljes és csorbítatlan értékű. Mindenki megismerheti.
Az örömhír lényege: Mennyei Atyánk végtelenül szeret és öröklétre hív minket. Jézus
életét adta értünk, ezáltal lettünk „örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei.”
(Róm 8,17.)

Ez az örömhír páratlan újdonság. Hirdetni is csak örömmel lehet. A feladat annak
idején teljesen betöltötte az apostolok életét. Egész életre szóló célt láttak benne.
Kényelemszerető, önző embernek ma sem való ez a szolgálat.
Jézus
örömhíre
igényeket
támaszt
hirdetőjével, szemben: alakítja, krisztusivá teszi.
Ez külsőleg is meglátszik. Az iparos mesterek
messziről felismerhetők: a molnár lisztes
ruhájáról, a kéményseprő kormos ruhájáról. A
hírvivő is felismerhető, de nem ruhájáról, hanem
krisztusi életéről. Ez nemcsak jellemet tételez fel,
hanem belső tüzet is. Lényege szerint csupa
életerő, fiatalság, bátorság. Az örömhír hirdetése
nem
lehet
másodlagos
feladat.
Teljes
elkötelezettséget kíván, bármi is a foglalkozása a
hírvivőnek.
 Apostol
Görög eredetű szó. Eredeti jelentése küldött. Jézus tanítványai közül kiválasztott
tizenkettőt, s maga nevezte el őket apostoloknak. (Lk 6,13.) - Tágabb értelemben
minden keresztény egyben apostol, Jézus küldötte, hírvivője. - Általános értelemben
apostolnak nevezik valamely eszme, nemes ügy lelkes hirdetőjét.
 Kik voltak az apostolok?
Jézus 12 apostolt választott ki: „Simont, akit Péternek hívott, és testvérét Andrást,
Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot Alfeus fiát és a
buzgó Simont, Júdást Jakab testvérét és iskarióti Júdást, aki később elárulta őt.” (Lk
6,13-16.)
Júdás helyébe választották meg Mátyást azok közül a tanítványok közül, akik János
keresztségétől fogva velük tartottak, hogy velük együtt tanúskodjék Jézus
feltámadásáról. (ApCsel 1,15-26.)
Pál is apostolnak nevezi magát Jézus Krisztus rendelése alapján (Gal 1,1.), s
apostoli tekintélyét (Gal 1,17.) Péter és a többi apostolok is elismerték (Gal 2,7-9.).
Jézus tanítványaira bízta, hogy az üdvösség örömhírét elvigyék az egész
világra. Jézus örömhírét azért is kell hirdetni, mert az ember nem hallgathat
arról, amivel a szíve telve van: „Nem hallgathatunk arról, hogy láttunk és
hallottunk.” (ApCsel 4,20.)
Az örömhír lényege: Mennyei Atyánk végtelenül szeret és örök életre hív
minket. Jézus életét adta értünk, ezáltal lettünk részesei Isten szeretetének.
1. Ki lehet az örömhír hirdetője? Ma kik az örömhír hirdetői?
2. Kötelességünk-e az örömhír hirdetése?
3. Keressük ki a Szentírásból a tanítványokról szóló részeket. Figyeljük meg: Milyen
közös tulajdonságok jellemzik a tanítványt? Mit tesz a tanítvány?

21. A SZENTLÉLEKKEL EGYÜTT
1. JÉZUS ÍGÉRETE
Jézus hároméves működése során többször adott tanítványainak megbízásokat.
Elküldte őket, hogy betegeket gyógyítsanak és hirdessék Isten országának eljövetelét.
Amíg velük volt és tanította őket, addig mindig tudták, mit kell tenniük. Útjaikról
visszatérve beszámoltak Jézusnak, ő pedig további tanácsokkal, utasításokkal látta el
őket.
Jézus halála és feltámadása után
megváltozott a helyzet. Nélkülözniük kellett
Jézus közvetlen, személyes irányítását.
Utoljára azt a nagy megbízást kapták, hogy
menjenek el az egész világra hirdetni az
örömhírt.
Ugyanekkor Jézus arról is beszélt, hogy
ő visszatér az Atyához. Egy ideig nem
fogják őt látni. Az apostolokat emiatt
szomorúság töltötte el. Jézus azonban így
bátorította őket:
„Én pedig kérni fogom
az Atyát és más Közbenjárót ad nektek: az
igazság Lelkét, aki mindörökké veletek
marad… megtanít majd mindemre, és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek.” (Jn 14,16-26.)
„Amikor eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra.” (Jn
16,13.)
Ki ez az igazság Lelke, ez a másik
Közbenjáró, tanító és vezető, akit az Atya
küld?
Erről a lélekről többször is olvashatunk a Szentírásban. Ő Isten teremtő ereje és
tevékeny szeretete. Akit az Úr valamilyen feladattal megbíz, azt az Ő Lelke, ereje vezeti.
Az Ő erejéből szóltak már a próféták is, amint Izaiás vallja, hogy az Úr Lelke küldte őt
Isten üzenetét hirdetni. (Vö. Iz 61,1.)
A Fiúisten a Szentlélek erejéből vett magára emberi testet Szűz Mária méhében. (Lk
1,35.)
Amikor nyilvános működését elkezdte, Izaiás szavait magára alkalmazta:
„Az Úr lelke rajtam: Ő kent föl engem…” Ő küldött engem…” (Lk 4,18.)
Jézus ugyanezt a Lelket ígérte meg tanítványainak, hogy megbízatásukat, az egész
világra szóló tanúságtételt az ő erejével és tekintélyével teljesíthessék.

2. EZ TÖRTÉNT PÜNKÖSDKOR
A
megígért
Szentlélek
ünnepélyes és nyilvános kiáradása
a feltámadás utáni ötvenedik
napon, pünkösd ünnepén történt. A
Szentírás leírása szerint ezt az
eseményt rendkívüli jelenségek
kísérték. Szélzúgás hallatszott, az
apostolok
felett
tűzlángok
lobbantak.
Ezek
jelezték
az
apostolok
lelkében
a
Lélek
megérkezését és munkálkodását, a
szent lelkesedést és bátorságot, az
erőt meg a tudást, amely őket
eltöltötte. Csodálatos élmény volt.
A Szentlélekkel eltelt apostolok úgy dicsérték Istent, hogy szinte magukon kívül
voltak örömükben. A Szentírás erőről, bátorságról, tudásról számol be, amikor Péternek
és apostol társainak fellépéséről szól, és első beszédeiket idézi. (ApCsel 2,1-41.)
3. A SZENTLÉLEK KEGYELMÉNEK HATÁSA
A pünkösdi események után a Szentírás újabb esetekről is tudósít. Az apostolok
imádság közben rátették kezüket a kiválasztottak fejére, és így azok is megkapták a
Szentlelket. Olvashatunk arról is, hogy egy-egy alkalommal egész közösségek
részesültek a Szentlélekben. A keresztény közösségnek éppen az volt egyik ismertetője,
hogy működött, munkálkodott benne a Lélek. Mégpedig egészen rendkívüli módon. Pál
apostol így ír a korinthusi egyházról:
„A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz. A megbízatások is különfélék, de
az Úr ugyanaz. A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik
ugyanis a Lélektől a bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát
ugyanattól a Lélektől, a harmadik meg a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy a
gyógyítás adományát ugyanabban a Lélekben; ez csodatevő hatalmat, amaz meg a
prófétálást, egyik a szellemek elbírálását, másik többféle nyelvek megfejtését. Mindezt
azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.” (Kor 12,411.)
Az apostol tanítása szerint tehát a Szentlélek adományait feladatainkhoz mérten
kapjuk, hogy embertársaink javára, segítségére legyünk.

4. A SZENTLÉLEK A SZENTHÁROMSÁGBAN
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.
Isten erős és igazságos, jóságos, bölcs, gondviselő és megbocsátó. Ezek
lényegében hasonló tulajdonságok, amilyeneket bármilyen jó családban a gyermek
édesapjában ismerhet meg. Így beszélt Jézus is a mennyei Atyáról.
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 szeretet 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
munkálkodik.
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.
 Ki a Szentlélek?
A Szentlélek valóságos Isten az Atyával és a Fiúval egységben.
Jézus megígérte tanítványainak, hogy elküldi a Szentlelket. A Szentlélek
pünkösd napján töltötte el az apostolokat. Jézus örömhírének tüzes szívű,
bátor hirdetőivé tette őket.
Jézus tanításából megtudjuk, hogy az egy Isten három személy: Atya, Fiú és
Szentlélek.
1. Milyen neveit ismerjük még a Szentléleknek?
2. Mit kell értenünk azon, hogy a Szentlélek „eljön”, ha mint Isten mindenütt jelen van?
3. Hogyan tevékenykedik ma a Szentlélek a hívek közösségében?
4. Mi a jelentősége számunkra annak, hogy Jézus kinyilatkoztatta nekünk a
Szentháromság titkát?
5. Olvassuk el: ApCsel 8,14-22. Állapítsuk meg, hogyan kerülhetünk kapcsolatba a
Szentlélekkel?

22. KEGYELEM NEKTEK ÉS BÉKESSÉG
1. JÉZUS KEGYELME ÁTALAKÍTJA AZ APOSTOLOKAT
Pünkösdkor valami rendkívüli dolog történt az apostolokkal: reggel még félve bújnak
össze, zárt ajtók mögött. Látszik rajtuk, mennyire hiányzik nekik Jézus. Hiszik is, nem is,
amit ígért. Arcukra ráül az aggódás. Tele vannak bizonytalansággal a jövőt illetően.
A Szentlélek eljövetele után, egy mindenre kész, bátor kis sereg lett belőlük: arcukon
ragyog a meggyőződés és a biztonság. Szívük csordultig van hálás szeretettel.
Lelkesedésük magával ragad másokat is. Mi történt velük?
Teljesült rajtuk Jézus ígérete: „Nem
hagylak árván titeket… Azon a napon
megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti
pedig énbennem és én tibennetek… Aki
szeret engem, megtartja tanításomat.
Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk
és benne fogunk lakni.” (Jn 14,18-23.) Az
apostolok átalakulásának az volt az oka,
hogy Jézus élt bennük. Jézusnak az
Atyával és a Szentlélekkel való együttes
életét az emberekben, isteni vagy kegyelmi
életnek nevezzük. (Vö. ApCsel 2,38.)
2. JÉZUS KEGYELME AZ EMBEREKBEN
Idézzük fel Jézus szavait: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem
marad és én őbenne az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek…” (Jn
15,5-8.) A szőlővesszőknek a szőlőtőkéve eleven kapcsolatban kell lenniük. E nélkül
elszáradnak, nem hozhatnak termést.
Nekünk is csak akkor van isteni életünk, akkor vagyunk kedvesek isten előtt, ha
eleven kapcsolatban vagyunk Jézussal, ha Ő él bennünk és ez meglátszik tetteinken.
Erről lehet felismerni, hogy tanítványai vagyunk.” Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34-35.)
Ebben az egymás iránti szeretetben nyilvánul meg istengyermeki életünk. Ez a
kegyelmi élet, Jézus élete bennünk.
A gyerek, aki szüleitől kapta életét, akit szülei nevelnek, úgy kezd gondolkodni, mint
apja és anyja. Járása, szokásai, tettei hasonlítanak szüleiéhez. Azok szeretete,
mosolya, jószívűsége az ő életében is megjelenik. Először öntudatlanul, később már
tudatosan viszonozza szeretetüket, amikor engedelmeskedik nekik, kedvükben jár és
áldozatot is vállal értük.

Hasonlóképpen meglátszik minden ember életén, ha Isten él benne. Aki részese a
Szentháromság isteni életének, az megvilágítást és ösztönzést kap a Szentlélektől
Jézus követésére. Ennek jele, hogy úgy kezd gondolkodni, mint Jézus.” Megérti” az örök
igazságokat, a szenvedésben is nyugodt marad, mert rábízza magát a mennyei Atyára.
Mindennapi életében egyre inkább azt teszi, amit Jézus is tenne az ő helyében.
Cselekedeteiben az Atya akarata vezeti. A legjobb tudása szerint teljesíti kötelességeit
és segíti embertársait. Embertársaihoz jó, a rosszat is jóval viszonozza, és megbocsát
az ellene vétőknek. Szívesen vállal áldozatot másokért, hogy minél több örömet
szerezzen embertársainak. Anyagi javak tekintetében senki sem vádolhatja önzéssel
vagy bűnnel. Jó vele együtt lenni, mert szelídsége békét és örömet sugároz. Ezekben
nyilvánul meg, hogy Isten él benne.
Ez az élet Isten ajándéka. Ezért mondjuk a bennünk levő isteni életet kegyelmi
életnek, mert kegyből, Isten jóságából kapjuk. És ezért mondjuk megszentelő
kegyelemnek, mert ez tesz minket szentté, Isten előtt kedvessé.
Isten ajándéka, kegyelme az az erő és belső megvilágosítás is, mely visszatart a
rossztól és a jóra késztet minket. Ezt a jótettekre indító kegyelmet segítő kegyelemnek is
nevezzük.
A kegyelmi élet bennünk már a megkezdett örök élet. Aki Jézus szerint gondolkodik,
akarata és példája szerint él, olyan életet kezd el, amely az örökkévalóságban lesz
teljessé. Jézus szeretete a halálnál is erősebb, aki általa él, örökké él. Ezért mondta: „Én
vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz
aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem.” (Jn 11,25-26.) Jézus új életre támadt a
sírból: új életre támasztja azokat, akik benne hisznek és követik őt.
3. JÉZUS KEGYELME ÖVÉINEK KÖZÖSSÉGÉBEN
Pál apostol azt írja Jézusról, hogy benne „megjelent megváltó Istenünk kegyelme
minden ember számára.” (Tit 2,11.) Földi életében Ő jelentette az embereknek az Istent.
Aki őt látta, Istent látta. Aki az Ő tanítását hallgatta, Isten igéjét hallgatta. Akinek Ő
megbocsátott, annak Isten bocsátotta meg bűneit. Akit Ő meggyógyított, azt Isten
gyógyította meg betegségéből.
Jézus Krisztusban Isten jelent meg közöttünk. Benne valósult meg Istennek és az
embernek élő és éltető közössége. Ő közvetíti az embernek Isten benső életét,
tökéletességét és szentségét. Jézus Krisztus által az isteni életet kapjuk, mely minket is
szentté, Istenhez hasonlóvá tesz.
Idéztük Jézusnak a tanítványaihoz intézett szavait: „Ti bennem vagytok és én
tibennetek.” (Jn 14,20.) Mennybemenetele után pedig követőivel azonosította magát.
Például amikor az első keresztényeket üldöző Saulnak megjelent a damaszkuszi úton,
Saul azt kérdezte tőle: „Ki vagy te Uram?” Ő pedig azt válaszolta: „Én vagyok Jézus, akit
te üldözöl.” (ApCsel 9,5.)

Jézus szavaiból az következik, hogy isteni élete tovább folytatódik követőiben. Jézus
követőinek közössége az Egyház, nem csupán baráti társaság, nemcsak egymást
segítő emberek érdekszövetsége, hanem kegyelmi életközösség, élő szervezet,
szeretetközösség. Maga Jézus él tovább Egyházában. Ez a krisztusi közösség, az
Egyház jeleníti meg őt a világban, folytatja az Ő művét. Erre utalnak Jézus szavai:
„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21.) Ezért mondjuk,
hogy az Egyház az „ősszentség”, mert amint Jézus jelenti és közvetíti az embereknek
Isten benső életét, úgy jelzi és közvetíti az Egyház is az isteni életet, Jézus művét
folytatva, hogy minket szentté, Istenhez hasonlóvá tegyen.
Ismét Jézus szavait idézzük: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” (Lk 10,16.) „Akinek
megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert.” (Jn 20,23.) „Én veletek vagyok mindennap, a
világ végéig.” (Mt 28,20.) Aki tehát az Egyház szavát hallgatja, Isten Igéjét hallgatja.
Akinek az Egyház megbocsátja bűneit, annak Jézus bocsát meg. Aki az Egyház
életébe, közösségébe bekapcsolódik, az Jézus isteni életének lesz részese. Ez másként
megfogalmazva azt jelenti, hogy a kegyelmet, az isteni életet az Egyház által, a
keresztények közösségében tovább élő Jézus által kapjuk.
A bennünk munkálkodó kegyelem, Isten ajándéka, láthatatlan valóság. Életünkben,
az egyén és a közösség életében a kegyelem munkálkodásának csak a
következményeit láthatjuk.
Jézus azonban úgy rendelkezett, hogy az Egyházát éltető láthatatlan kegyelemnek
legyenek látható, kegyelemközvetítő jelei. Ezeket az Istennel való kapcsolatot jelző és
közvetítő jeleket nevezzük szentségeknek. Az Egyház e jelek által kapcsolja be a
hívőket közösségébe (keresztség),
erősíti és segíti őket az isteni élet kibontakozásában (bérmálás, eucharisztia,
bűnbocsánat, betegek kenete), és teszi őket alkalmassá a közösségen belüli feladatok
ellátására, a földi és a kegyelmi élet továbbadására (házasság, papi szolgálat).
 Kit nevezünk szentnek?
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. Ilyeneké a mennyek országa.
 Kegyelem
A szó alapjelentése: kedv, kedvesség, jókedv. Ehhez kapcsolódik minden, amit
valaki „jókedvében, kedvességből” ad vagy tesz. - A kegyelem szó a közéletben a
büntetés elengedését jelenti. A vallási szóhasználatban Isten irántunk való jóindulatát,
ingyenes ajándékait jelenti. A legnagyobb kegyelem az, hogy Isten önmagát
ajándékozza nekünk, szeret minket.

A kegyelmi élet Jézusnak az Atyával és a Szentlélekkel való együttes élete
bennünk. Tehát a kegyelmi élet Isten élete bennünk. Isten így tesz minket
életének részesévé, előtte kedvessé s egyben fogadott gyermekévé.
Isten megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, hogy Jézust
megismerjük és kövessük.
Az Egyház Jézus művét folytatva jelzi és közvetíti az embereknek az isteni
életet.
A Krisztussal való kapcsolat hatékony jelei: a keresztelkedés, a bérmálkozás,
az áldozás (Jézus áldozatában való részesedés), a bűnbánattartás, a betegek
kenete, a házasság és a papság.
1. Milyen alapon nevezhette Pál apostol Isten népe közösségét Krisztus Titokzatos
Testének? (Olvassuk el: ApCsel 9,1-30.)
2. Miről lehet felismerni Krisztus követőit?
3. Feltételezi-e a kegyelem közreműködésünket, vagy nélkülünk is kifejti hatását? Mi
különbség van a kegyelemközvetítő szentségi jelek és a mágia között?

Reményik Sándor:
ISTENARC
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
A rárakódott világ-szenny alatt,
Fölibe ezer réteg tornyosul,
A rámrakódott világ-szenny alól,
De érzem ezer rétegen alul,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Csak nem tudom, miképp került a mélybe. Akarom kibányászni magamat.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban,
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok.
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

23. ÍRÁSOK A KERESZTÉNYSÉG ELSŐ SZÁZADAIBÓL
1. MIÉRT VOLT SZÜKSÉG ÍRÁSRA?
A legelső keresztény közösség Jeruzsálemben alakult. Kezdetben eszményi volt itt
az élet. A Szentlélektől egybegyűjtött és az apostoloktól vezetett közösségnek minden
lehetősége megvan, hogy Jézus példáját kövesse. Békességben és megbecsülésben
éltek.
Rövid idő múltán azonban változik a
helyzet.
Kitör az első üldözés. Követi a másik,
majd a többi. A legtöbb hívő és majd
mindegyik apostol menekül. Néhány
évtized és veszélyes vállalkozás lesz
kereszténynek lenni. A menekülő és
üldözött apostolok számára azonban most
is parancs, hogy: tegyenek Jézus
tanítványává mindenkit! Írni kezdenek,
hogy tanító szavuk oda is eljusson, ahova
személyesen nem mehetnek el.
Később Pál apostol előtt kitárul a széles
világ. Krisztus szeretete űzi őt. Alig alakul
meg az egyik városban a közösség, az
apostolt máris a másik városban találjuk. Itt
is alig időzhet, tovább kell mennie. Ki fogja
a keresztény ismereteket ezekben a
városokban elmélyíteni? Ahol emberek
vannak, ott nehézségek is akadnak. Ki
oldja meg az új közösség hitbeli és erkölcsi
nehézségeit, ha az apostol nincs ott,
megbízottja pedig nem ért hozzá? Az
eligazítást kérőknek az apostol írásban
válaszol.
2. AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS
Jézus idejében és a következő évtizedekben a keresztények számára is az
ószövetségi Biblia volt Isten írásos üzenete. Jézus ezt vette kézbe, ebből bizonyította,
hogy az Isten küldötte: „Vizsgáljátok meg az Írásokat… éppen azok tanúskodnak rólam.”
(Jn 5,39.)
Mint akkoriban minden fontos esemény és tanítás, Jézus életének megismerése és
tanítása is szóbeli továbbadás útján, tehát hagyományszerűen terjedt. A hagyomány
elindítói a prédikáló apostolok voltak, akik azt hirdették, amit láttak és hallottak, az élet
Igéjét. (Vö. ApCsel 4,20. 1Jn 1,1.)

Az első évtizedekben felmerült nehézségek megoldására és az Isten igéjének
megőrzésére a Szentlélek egy másik módot is választott: a tanítás írásba foglalását. Az
Ő működésének eredménye: az Újszövetségi Szentírás 27 irata.
Elsőnek Jézus mondásait tartalmazó idézetgyűjtemények készültek, még az I.
század közepén. Ezt követte Márk evangéliuma. Az evangélium szó szerint örömhírt
jelent. Evangéliumnak nevezzük a Jézus életéről és tanításáról szóló négy könyvet is,
mert az örömhírt tartalmazzák, amint azt az apostolok élőszóban tanították. A Jézusról
és mondásairól készült első feljegyzések, történeti kútfők, más szóval források voltak,
amelyek alapján az evangéliumok is készültek.
Közel állnak Jézus korához, s így pontosan elénk tárják a legelső keresztények életét
az apostoloknak, elsősorban Pál apostolnak levelei.
Ugyancsak az első keresztények életét
mutatja be az Apostolok Cselekedetei c.
könyv. Az Újszövetségi Szentírást szent
János prófétai műve a „Jelenések könyve”
zárja le, mely az első századforduló körüli
években készült.
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.
3. 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, ő meg Rómában követte Péter apostolt. Az
egyháztörténelem közös néven apostoli atyáknak nevezi őket.
Voltak közöttük írói tehetségek is. Munkásságuk tartalomban, formában és céljában
hasonlított az apostolok leveleihez. Műveik a Szentírásnak mégsem részei, mert a
kinyilatkoztatás az apostolok halálával befejeződött. Az apostoli atyák műveinek 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. Legjelentősebbek a
már említett Római Szent Kelemennek, továbbá Antióchiai Szent Ignácnak és Szent
Polikárpnak, János apostol tanítványainak művei.

4. 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 volt. Ennek az is a magyarázata, hogy a
császárság levéltára a népvándorlás pusztításaiban csaknem teljesen megsemmisült.
Ugyancsak elvesztek Pilátus aktái, melyek 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.
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 Tibérius 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-!20 között írt, és a császárok életéről szóló könyvében említi a
keresztényeket. Így Claudius császárról (i. sz. 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 1966.387. old.)

Az idézett részlet „túl szép”, szinte keresztény hitvallás. Ezért sokan későbbi
keresztény 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.
 Eucharisztia
Görög eredetű szó; jelentése: hálaadás. Így nevezték az első keresztények az
Oltáriszentséget.
 Keresztény
Nem a „kereszt” szóból származik, hanem a „krisztusi” szóból. Jézus követőit latinul
christianus-nak, krisztuskövetőknek nevezték. ebből lett előbb a magyar „keresztyén”, és
alakult ki a „keresztény” szó.
Jézus örömhírét először élőszóval hirdették, majd leírták. Az újszövetségi
Szentírásban találjuk az evangéliumokat, az Apostolok Cselekedeteiről szóló
könyvet, az apostolok leveleit és a Jelenések könyvét.
Az evangéliumokban Jézus életét és tanítását úgy írták le, ahogy azt az
apostolok hirdették.
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.
1. Mi a jelentősége az újszövetségi Szentírásnak a kereszténység életében?
2. Milyen szerepe van az újszövetségi Szentírásnak a mi életünkben?
3. Mi a jelentősége a pogány szerzők azon írásainak, amelyek az első keresztényekről
is említést tesznek?
4. Miért nincs szükség Jézus és az apostolok kora óta újabb kinyilatkoztatásra?
5. Mi hogyan közvetíthetjük Jézus örömhírét kortársainknak? (Olvassuk el: Lk 1,1-4; Jn
20,30-31; 21,24-25; és Kol 4,16.)

Gárdonyi Géza:
ÍRÁS A BIBLIÁBA (részlet)
Az Újszövetség Könyve elé Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőknek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang,
Elhagyottnak galambbúgás.
viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsugár:
„Ne félj: fogd a kezemet.”

24. AZ ELSŐ KERESZTÉNYEK
Alig telt el 25 év az első pünkösd után. A Földközi-tenger partvidékének
nagyvárosaiban: Efezusban, Tesszalonikiben, Rómában, Korintusban és más
városokban egymásután létesülnek keresztény egyházközségek. Isten szemlátomást
növeli az üdvösségre meghívottak számát.
Mindezek történelmi tények. Bennünket azonban a belső okok és összefüggések is
érdekelnek, melyek gyökerei a ragyogó eredményeknek.
1. KÖZÖS A KENYÉR, KÖZÖS AZ ÉLET
Közösségben az erő. Ez igazolódott az őskeresztények életében is. Erről tanúskodik
az Apostolok Cselekedetei című könyv.
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a
kenyértörésben és az imádságban… A hívek mind összetartottak és mindenük közös
volt… Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan megjelentek a templomban. A
kenyértörést házanként végezték és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el
eledelüket. Magasztalták Istent és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr pedig naprólnapra növelte az üdvösségre rendeltek számát”. (ApCsel 2,42-47.)
A
keresztények
közötti
egység
jele
és
egyúttal
megteremtője tehát a „közös
kenyér”, Krisztus teste. A kenyér
természete
szerint
is
sok
búzaszemből alkot egységet. Ha
meg a szentmisében Krisztus
teste lesz belőle, Krisztussal és
egymással
kapcsolja
össze
azokat, akik esznek belőle. Az
„élő kenyér” élő és éltető
kapcsolatot hoz létre. Így ír az
apostol is:
„A kenyér melyet megtörünk, ugye Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis
sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk.” (1
Kor 10,16-17.)
A legtöbb őskeresztény közösségben megvolt ez az egység. Ha pedig valahol, bármi
okból veszélybe került, mint pl. Korintusban, az apostolok teljes erővel és tekintéllyel
igyekeztek azt helyreállítani. Így aztán a legkülönfélébb emberek, a kikötőmunkás és az
előkelő nemes, a rabszolga és a római polgár, a görög és a barbár egyformán
közösségre talált az Egyházban.

2. KÖZÖS A FELADAT
„Tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19.) Jézusnak ez a parancsa
elevenen élt minden keresztény lelkében. Aki maga is boldog örömmel fogadta el a hitet,
az ugyanazzal az örömmel akarta továbbadni azt embertestvéreinek is. Abban az
időben minden keresztény Krisztus Hírvivője volt.
Így jutott el a hír Júdea vidékeire, sőt az északi Szamaria tájaira is. Akik a hívek közül
a Szentírásban jártasabbak voltak, szombatonként szót kértek a zsinagógákban és
Jézusról kezdtek beszélni. Ezzel a módszerrel nemcsak Zsidóországban, hanem a
közeli tartományokban, sőt néhány év alatt az egész Római Birodalomban ismertté
tették magukat. Magában Rómában már 58-ban virágzó egyházközség volt. (Vö. Róm
1,8.)
Isten népe gyors növekedésén elcsodálkozunk. Milyen erővel munkálkodott a
Szentlélek, és a hívek milyen odaadással lettek munkatársai! A kereszténység nem
egyenruha volt számukra, amit alkalmakként felvettek. Az életük volt keresztény. Ez a
keresztény élet sokszorozódott meg az Egyház új tagjaiban, épült a történelemben a
továbbélő Krisztus-test.
3. KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLATOK
A hívekben élő Krisztus-test építéséhez a közösség igénybe vette a különféle
adottságú emberek szolgálatát.
„Az Egyházban pedig Isten némelyeket apostolokká, másokat prófétákká, ismét
másokat tanítókká tett. Adott továbbá csodatevő hatalmat, gyógyító erőt,
segítőkészséget, kormányzóképességet” (1Kor 12,28.)
Ezeket a szolgálatokat kétfajta munkaterületen teljesítették. Gyakran szükségesnek
látszott, hogy a Szentlélek jelenléte a közösségben valami módon kifejezésre jusson.
Így pl. többeknek megadatott, hogy az ő erejéből csodát tettek, gyógyítottak, különleges
módon imádkoztak stb. Őket nevezzük karizmatikusoknak.
Voltak természetesen olyan szolgálatok is, amelyeket állandóan, hivatásszerűen
gyakoroltak a megbízottak. Ilyenek voltak a közösségek élén álló istentisztelet-vezetők,
felügyelők, a szeretetszolgálatok végzésével, szegénygondozással, tanítással megbízott
férfiak és nők. Szolgálatuk alapján nevezi őket a Szentírás episzkoposznak (felügyelő),
preszbiternek (idősebb elöljáró) és diakónusnak, illetve diakonisszának (szolgaszolgáló). Ezek a jelenlegi papi szolgálatok őskeresztény megfelelői. Pál apostol
Timóteusnak írt levelében emlékezteti őt, hogy szolgálatára kézfeltétellel nyer
megbízást:
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben,
viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Amíg odaérek legyen gondod a
fölolvasásra, a buzdításra és a tanításra. El ne hanyagold a benned levő kegyelmet,
melyet prófétai szó által a papság kézfeltételével kaptál.” (1Tim 4,12-14.)

4. TÖMEGES MEGTÉRÉSEK
A préritűz valami megrázó élmény. Millió láng összefog, együtt ég és lángtengerré
lesz. Hatalmas erő. Szinte nincs ellenállás. Valami ehhez hasonló lehetett az
evangélium terjedése a lelkekben. Az emberek látták a keresztények életét, hitét és
szeretetét. Ennek alapján döntöttek és lettek Jézus követői.
Az első feljegyzés mintegy háromezer emberről szól. (ApCsel 2,41.) „Az Úr pedig
napról-napra növelte az üdvösségre rendeltek számát.” (ApCsel 2,47.) Amikor az
apostolokat először letartóztatták, már ötezerre gyarapodott a férfi hívők száma. (ApCsel
4,4.) A következő hír szerint „a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben,
sőt a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.” (ApCsel 6,7.) Júdea és
Szamaria után Föníciában, Cipruson és Antióchia városában is egyre többen lettek
keresztények. Maga a keresztényeket üldöző Saul is megtért, és Jézus apostola lett.
Apostoli útjainak eredménye több tengerparti nagyváros kereszténysége.
Az üldözéseket elrendelő római császárok családjainak is voltak keresztény tagjai.
(Vö. Fil 4.22.) A II. század elején a keresztények már egyre nagyobb gondot okoztak,
mert számuk az üldözések ellenére is gyarapodott, a pogány templomok pedig kiürültek.
Később az egyik keresztény író, Tertulliánusz megjegyezte:
„Ahányszor learatott bennünket, annyiszor több termést hozunk; mert a keresztények
vére mag, amelyből újra sarjadunk.” (Apologeticum)
 Eseménynaptár a kereszténység első századából:
kb. 30. a Szentlélek kiadása; 35. István vértanúsága, Saul (Pál) megtérése;
44. Jakab vértanúsága; Pál apostol 1. apostoli útja; 49. apostoli zsinat Jeruzsálemben;
50-53. Pál apostol 2. útja; 50. Pál apostol első levele a tesszalonikiakhoz; 53-58. Pál
apostol 3. útja; 58-62. Pál apostol első fogsága; 67. Péter és Pál apostolok vértanúsága;
70. Jeruzsálem pusztulása;
70-90. elkészül Márk, Máté majd Lukács evangéliuma; 100. János evangéliuma;
kb. 110. János apostol halála.
 „Nézzétek hogyan szeretik egymást!”
Az első keresztényekre jellemző, hogy a kívülállók így vélekedtek róluk. (Vö. ApCsel
2,47; 5,13.)
Az első keresztények közösségét a közös hit és a szeretet alakította ki.
Egységük alapja volt a közös Kenyér, a közös apostoli feladat és a kölcsönös
szolgálat. Az életük valóban keresztény volt. Ez az egyik magyarázata, hogy az
üldözések ellenére rohamosan növekedett a hívők száma.
 Misszió
Latin eredetű szó; jelentése: küldetés. A mindennapi életben is használják. A vallási
szóhasználatban azt a küldetést jelenti, amellyel Jézus bízta meg tanítványait, hogy
örömhírét az egész világon hirdessék, tegyenek tanítványává minden népet. (Mt 28,1820.) Ebben az értelemben nevezzük missziónak a hithirdetők munkáját is a nem
keresztények között, magukat a hithirdetőket pedig misszionáriusoknak.

1. Hogyan tevékenykedett a Szentlélek az ősegyházban?
2. Milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük az első hívő közösségeknek?(Olvassuk
el ApCsel 15,1-31. Figyeljük meg hogyan oldottak meg az apostolok egy nehéz
problémát!)
3. Mi a jelentősége az első keresztények hősies tanúságtételének? Milyen történelmi
emlékek tanúskodnak hősiességükről?
4. Az üldözések idején a keresztények titkos jele a hal volt. Jézus melyik példabeszéde
ennek az alapja? (Mt 13,47-49.)
5. Hogyan nyilatkozott meg az Egyház történetében a Szentlélek tevékenysége? Ma
hogyan tevékenykedik a Szentlélek a keresztények közösségében?
6. Mi mit tehetünk vallási közösségünkért?
7. Gondolatban csatlakozzunk Pál apostol 3. útján. (ApCsel 18,23-21,16.)
Figyeljük meg mit tesz: Pál a hívek és a Szentlélek?
8. Figyeljük meg az efezusi egyházközséget: 1. Kik és hogyan alapították? (ApCsel
18,24-19,20.)
2. Később milyenné vált a közösség? (Ef 4,1-5,20. Jel 2,1-6.)

Mindenkinél eljön a pillanat, amikor össze kell vetnie azt a kevés jót, amit tett, mindazzal
amit tehetett volna.
(André Gide)

Nem lennének többé pogányok, ha igazi keresztényekhez illően élnénk.(Aranyszájú Sz.
János)

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A IV. FEJEZETBEN:
27. Milyen örömhírt hozott nekünk Jézus?
28. Hol van az Isten országa?
29. Kik léphetnek be az Isten országába?
30. Honnan tudjuk, hogy Jézus az Isten fia?
31. Hogyan lett a Fiúisten emberré?
32. Hogyan kötött Jézus új szövetséget Isten és az emberek között?
33. Honnan tudjuk, hogy Jézus feltámadt?
34. Jézus mit bizonyított feltámadásával?
35. Miért hirdetjük Jézus örömhírét?
36. Kikre bízta Jézus az örömhír hirdetését?
37. Miért ígérte meg Jézus tanítványainak, hogy elküldi nekik a Szentlelket?
38. Hogyan működött a Szentlélek az apostolokban?
39. Ki a három isteni személy?
40. Mi a kegyelmi élet?
41. Mivé tesz minket Isten kegyelme?
42. Hogyan hirdették az apostolok Jézus örömhírét?
43. Milyen írásokat találunk az újszövetségi Szentírásban?
44. Mit tartalmaznak az evangéliumok?
45. Miből ismerjük az első századforduló keresztényeinek hitét és életét?
46. Mi jellemezte az első keresztények közösségét?

Ha nagyon szomorú vagy tégy valami jót, és rögtön jobb lesz minden.(Peter Rosegger)

V.
A HÍVŐ EMBER

V. A hívő ember
Mindenkinek döntenie kell: Jézussal vagy Jézus nélkül.
Jézus környezetében nem maradhatott közömbös az ember, állást kellett foglalnia
vele kapcsolatban. Valóban, a rajongó híveken kívül ádáz ellenségek is körülvették.
Az első keresztények idejében ez a helyzet. A szeretetközösségben élő testvéreket
körülvették a rokonszenvezők és az izzó gyűlölet is.
És napjainkban hogyan áll Jézus ügye? Ma a kérdés nem olyan egyszerű, mint
régen. Barátaink és ismerőseink közül sokan alig hallottak valamit Jézusról. Nem is
szólva azokról, akik csak „Jézus legendáról” tudnak; bár napjainkban már komoly
történész nem tagadja Jézus történelmi létét.
Ebben a könyvben a Szentírás alapján ismerkedünk Jézussal, tanításával úgy,
ahogy követői ismerik. Ezentúl én sem lehetek közömbös iránta. Nekem is döntenem
kell.
De hát nem mindegy? Jézus így mutatkozik be: „Én vagyok az út, az igazság és az
élet. Senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6.) Út, amely célhoz vezet;
igazság, amely biztonságot ad; élet, amely boldogít.
Néró császár létezéséről, vagy más ókori nagyságok történelmi szerepéről senki sem
vitázik. A legtöbbjükről sokkal kevesebb bizonyíték maradt ránk, mint Jézusról.
Mindennapi életünk szempontjából azonban teljesen mindegy, hogyan vélekedünk róluk.
Jézussal másként áll a dolog. Ő nem csupán egy a történelmi nagyságok közül. Nem
mindegy, hogy Isten Fiának, vagy kóbor vándorfilozófusnak tartom-e. Nem mindegy,
mert állásfoglalásom hatással van egész életemre.
Amikor tehát Jézusról van szó, tulajdonképpen az én ügyemről van szó. Kevés
barátom közül Ő az egyetlen, aki halálával bebizonyította, hogy szeret; feltámadásával
pedig azt, hogy Isten. Feltámadva velem él, hogy én is vele élhessek. Ha Jézus mellé
állok és hallgatok szavára, feleletet kapok e kérdésekre: miért élek, mi a célom?
Jézussal könnyebb a szenvedés. Megígérte, hogy velünk marad. Békét és örömet ad,
ha bűneinket megbánva hozzá megyünk. Azt kéri, hogy szeressük a mennyei Atyát,
mert akkor testvérei vagyunk egymásnak. Azt akarja, hogy múló kincsek helyett Isten
országát keressük. Engem is meghívott Országába.
Az ember nem szereti, ha valamire kényszerítik. Az Úr Jézus senkit nem
kényszerített követésére. Akiket tanítványainak, apostolainak kiválasztott, azokat
alkalmas időben megszólította, hogy kövessék. Akik vállalkoztak Jézus követésére,
elkísérték apostoli útjain, hallhatták tanítását, láthatták csodáit, amelyek alapján
fokozatoan meggyőzte őket, hogy Ő nem csupán egy a próféták közül, hanem Ő az
Isten Fia aki értünk emberré lett, hogy az emberiség Megváltója és Üdvözítője legyen.

25. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN!

1. MIT JELENT „HINNI”?
A mindennapi életben „hinni” azt jelenti, hogy igaznak tartok, elfogadok valamit, amit
egy másik ember mond. A hit az ismeretszerzésnek egyik formáját jelenti, amikor
tekintélyi, bizalmi alapon fogadok el valamit, ami közvetlenül meg nem tapasztalható, ki
nem következtethető számomra.
Ilyen hit nélkül egyszerűen nem is tudunk élni. Néhány példa: mindenki csak elhiszi,
hogy hány éves. - Írni és olvasni is csak az tanul meg, aki hisz tanítójának. - Aki nem
hisz, földrajzból is csak annyit tudhat, amennyit ő maga megtapasztalt. - Annak számára
aki nem hisz, történelem sincs. - Orvost is azért hívunk, mert hisszük, hogy tud rajtunk
segíteni. - A tanulók a tananyag legnagyobb részét csak elhiszik, nem győződtek meg
róla… Tehát a mindennapi életben egyszerűen lehetetlen hit nélkül boldogulni. Ez a
természetes hit, amire mindenkinek szüksége van.

Azt az embert nevezzük hiszékenynek, aki vakon megbízik mindenkiben, és
olyannak is hisz, aki nem szavahihető. A hiszékeny készpénznek veszi a nagyotmondó
ember minden szavát, vagy az orvos helyett „hozzáértő” ismerősére hallgat.
A vallásos hit körébe azok az igazságok és tények tartoznak, melyeket közvetlenül
meg nem tapasztalhatunk, de mégis elfogadunk, mert megbízunk Istenben, aki nekünk
ezeket tudtunkra adta, kinyilatkoztatta.
2. MIT JELENT „JÉZUSBAN HINNI”?
Jézussal kapcsolatban is beszélünk hitről. Így fogadom el azokat az eseményeket,
amelyekben Isten ereje nyilatkozik meg (pl. Jézus csodáit), és azt ami az ilyen
eseményekből következik, hogy Jézus az Isten Fia: Hiszek Jézus Krisztusban! Elfogadom, igaznak tartom, amit Jézus tanított: Hiszek Jézusnak.
Aki Jézusban hisz, az nem hiszékeny, mert Jézus nagy eseményekkel igazolta
magát. Az apostolok sem voltak könnyen hívő emberek. Jézus feltámadását sem
akarták elhinni, s nem is hitték mindaddig, míg maguk meg nem győződtek arról, hogy
Jézus él. Amikor azonban meggyőződtek, rátették életüket.
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: 1. Az újszövetségi
Szentírás emberi megbízhatósága (- hiteles, mert: egykorú, szavahihető és szövege
épen maradt ránk); 2. Jézus egyénisége (- benne teljesedtek a jövendölések, csodái); 3.
Jézus tanításának nagyszerűsége és eredetisége; 4. A kereszténység történelmi
csodája (- gyors elterjedése; - a vértanúk hősies tanúságtétele; - a kereszténység
fennmaradása).
3. ÉRDEMES HINNI
Mi hiszünk Jézus Krisztusban. Életünk nagy kérdéseire így felelünk:
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.

 Tudás = Tapasztalás + Hit
A hit nem tudáspótlék! Világnézetünkben a hit és a tapasztalás által szerzett
ismereteink nem mondanak ellent egymásnak, hanem kiegészítik egymást.
 Miért hiszek?
Bár érdemes hinni, de mégsem azért hiszek, mert érdemes, hanem azért, mert
személyesen megtapasztaltam, hogy Mennyei Atyám szeret engem, és az Úr Jézus
által engem is meghívott, hogy részem legyen a Szentháromság boldog örök életében.
 Hitvallásunk rövid megfogalmazása:
Az első századok keresztényei számára rövid hitvallásba foglalták össze a
legfontosabb hitigazságokat. Ez az apostoli hitvallás. A mai ember szavaival így
fogalmazhatjuk meg:
Hiszünk Istenben, mennyei Atyánkban,
a világmindenség teremtő Urában,
aki életet adott nekünk.
Ránk bízta a világot és meghívott országába,
mert szeretett minket.
Hiszünk Jézus Krisztusban, akit az Atya küldött.
Ő az Isten Fia, közösséget vállalt velünk,
szeretetből emberré lett,
köztünk élt a mi üdvösségünkért.
Ő Szűz Mária fia, a mi tanítónk és üdvözítőnk,
aki Pilátus idejében keresztre feszítve életét adta értünk,
Halálával legyőzte halálunkat,
feltámadásával diadalra vitte az életet.
Hiszünk az éltető Szentlélekben, akit Jézus küldött.
Ő gyűjti össze népét az Egyházba megszentelő erejével,
hogy ünnepeljük Isten nagy tetteit,
szeretetben szolgáljuk testvéreinket,
és tanúságot tegyünk Istenről a világban.
Isten gyermekeinek és Krisztus követőinek valljuk magunkat.
Törvényei szerint akarunk élni,
rábízzuk magunkat,
Tőle várjuk bűneink bocsánatát.
Reméljük, hogy eljön értünk, feltámaszt és magával visz Országába,
ahol életünk beteljesül,
mert mindnyájan együtt leszünk vele - örökre.

Jézus mindnyájunktól hitet és önkéntes csatlakozást kíván.
Azért hiszek Jézus Krisztusban, azért vagyok keresztény, mert Jézus igazolta
istenségét és meggyőzött, hogy végtelenül szeret minket. Ezért csatlakozom
övéinek közösségéhez és követem őt.
Aki megismerte Jézust, nem maradhat iránta közömbös. Vagy mellé állunk és
tanúivá leszünk, vagy nem; de ettől az állásfoglalásunktól függ egész életünk
és örök sorsunk.
1. Milyen tények bizonyítják, hogy Jézus történeti személy?
2. Szavahihető-e az apostolok tanúskodása? Miért? (Olvassuk el: ApCsel 4,5-22. és
5,17-42.)
3. Miért nem dönt mindenki egyformán Jézussal kapcsolatban?
4. Milyen körülmények befolyásolhatják döntéseinket? Ellenőrizhetjük-e valahogyan
döntéseink helyességét?

Ki senkinek sem hisz, annak én sem hiszek.

(Neruda)


A hit soha nem olyan nagy, mint amikor térdel.

(XXIII. János)


Ha Krisztus nem volna Isten, Isten volna az, aki az Evangéliumot kigondolta.(Johann W.
Goethe)

26. AZ IGAZ A HITBŐL ÉL
1. A FEJLŐDŐ HIT
Amint egyre több ismeretet szerzünk az élet dolgaiban, ugyanúgy kell növekednie
hitbeli ismereteinknek is. Önállósulnunk kell a keresztény életben. Erre a fokra úgy
jutunk el, ha komolyan tanulmányozzuk hitünket, és neveljük magunkat. Egyre jobban
megismerjük Jézust. Tanítása és példája mindnyájunkat vonz, s arra indít, hogy
embertársaink javát szolgáljuk, öntudatos tagjai legyünk egyházi közösségünknek is.
Bár magunk is belátjuk, hogy hinni ésszerű és érdemes, mégis Istennek köszönjük,
hogy az élő hitre elvezetett minket. (Vö. 1Kor 15,10.)
Az élő hit fejlődését elősegíthetik még a hitet fenyegető veszélyek is, ha
gondolkodásra, keresésre és a jóért való küzdelemre késztetnek.
2. MILYEN VESZÉLYEK FENYEGETIK HITÜNKET?
Nehézséget okozhat, ha az életben felmerülő nehéz kérdésekre nem találjuk
kielégítőnek a hit feleletét. (Pl. : Az embereket érő szerencsétlenségeket hogyan
egyeztessük össze a gondviselő Isten jóságával?) Az ilyenféle kételyek egyik oka az, ha
nem ismerjük eléggé hitünket.
Ezért a kételyeinknek keresésre,
hitünk jobb megismerésére kell
minket ösztönöznie. A hit dolgában
a
hit
szakembereit
kell
megkérdeznünk, hogy a felmerülő
nehézségekre választ kapjunk.
A papoknak azért hiszünk mert
ők közvetítik Isten tanítását.
Kérdéseinkre a legtöbb esetben ők
tudnak helyes feleletet adni.
Előfordulhat, hogy csalódunk valakiben. Ha az orvos rosszul kezelt, nem
mondhatjuk: „Minden orvos ilyen”. Mások rossz példája pillanatnyilag megzavarhat, de
egyben figyelmeztetés is számunkra. Tudatosítanunk kell: Nem a pap magánélete dönti
el, hogy Jézus tanítása és a keresztény életforma helyes vagy sem.
A rossz példa mellett megtűrt hibáink, bűnös szenvedélyeink is nagyon
veszélyeztetik hitünket. Aki megmarad a bűnben, az valószínűleg előbb-utóbb hitét is
elveszti. Ezért hitünk megőrzéséhez nem elég az állandó továbbtanulás és a szentírás
olvasása. Arra is törekedjünk, hogy hitünk tanítása szerint éljünk.

3. A HITBŐL ÉLŐK KÖZÖSSÉGE
Akik hisznek Jézus Krisztusban és tanítása szerint élnek, testvéri közösséget
alkotnak. Jézusban hinni és közösségéhez csatlakozni egymástól elválaszthatatlan.
„Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt.” (Jn 13,35.) Ez a szeretetközösség vonzóerő, amely a jó szándékú
kívülállókat Jézushoz vezetheti (Vö. ApCsel 2,47.), azokat pedig, akik már csatlakoztak
hozzá, sokszor ez őrzi meg a hitben.
Körülöttünk sok olyan becsületes ember él, aki nem hisz. Sőt olyanokkal is
találkozhatunk, akik azt vallják, hogy hisznek Istenben, hisznek Jézus Krisztusban, és
mégsem csatlakoznak közösségéhez, vagy éppen elszakadtak attól. Mi ennek az oka?
Az első századokban felnőttek keresztelkedtek meg, és tudatosan csatlakoztak
Jézus közösségéhez. A mai „keresztények” viszont a legtöbben „beleszülettek” a
kereszténységbe. Gyerekkorukban megkeresztelték őket szüleik kérésére; de sokan
mégsem kaptak keresztény nevelést. Az ilyenek hite is csak tan maradt, amit
megismertek, de nem váltottak életté. Ez is oka, hogy sok megkeresztelt élete teljesen
hatástalan a kívülállók felé.
Ennek ellenére ma is Jézus szeretete él Egyházában. Gondoljunk csak azokra az
őszinte szeretetből fakadó alapításokra, melyeket sok helyen már a nem keresztények is
átvették, pl. a vöröskeresztes mozgalom, kórházak, árvaházak…
A hibák ellenére is megtaláljuk Jézus szeretetét a keresztények napi
áldozatvállalásaiban. Megtaláljuk Jézus erejét az Egyház egészében is, mely újra és
újra meg akar újulni, hogy teljesíthesse feladatát: Jézus tanítványává tegye az
embereket.
Akik hisznek csatlakoznak ehhez a küzdő Egyházhoz, amely Jézust jeleníti meg a
világban.
 Teológia
Görög eredetű szó. Azt a tudományt jelöli, amely az Istenről megszerezhető
ismeretekkel foglalkozik. - Teológus a teológia szakembere.
 Felekezet
A lényegében azonos hitet valló, de egymástól valamilyen ok miatt elkülönült vallási
közösségeket nevezzük felekezeteknek. - A történelem során Krisztus követőinek
közösségében is kialakultak egymástól különböző felekezetek. - Magyarországon a
katolikusokon kívül a két legismertebb keresztény felekezetet az evangélikusok és
reformátusok alkotják. Közismertek még az anglikánok, baptisták…
 Katolikus
Görög eredetű szó: eredeti jelentése: egyetemes, általános. A történelem során
Krisztusnak az egész világon elterjedt közösségét nevezték katolikus egyháznak.

Hitünket a vallási ismeretek gyarapításával, elmélyítésével s öntudatos életre
váltásával kell fejlesztenünk.
Akik Jézus Krisztusban hisznek, a küzdő egyházhoz csatlakoznak, amely
Jézust jeleníti meg a világban.
1. Hogyan fejleszthetjük hitünket? (Olvassuk el: 2Tim 3,14-17.)
2. Szabad-e, kell-e kutatni hitünk értelmét?
3. Mik a hitetlenség okai?
4. Mennyiben vagyunk felelősek embertársaink hitetlenségéért? Szabad-e valakit a hitre
kényszeríteni? Mit tehetünk és mit kell tennünk mások hitéért?

Katolikussá lenni nem annyit jelent, mint búcsút mondani a gondolkodásnak, hanem
ellenkezőleg, annyit mint megtanulni, hogyan kell gondolkodni.
(G. K. Chesterton)

Tanulmányaim vezettek oda, hogy ilyen erősen hiszem azt, amit a katolikus Egyház
tanít. (Louis Pasteur)

Vallásos kételyeinknek legfőbb oka a határtalan bizalom, amellyel saját eszünk korlátlan
hatalma s csalhatatlansága iránt viseltetünk.
(Eötvös József)

A hitet nem veszíti el senki, legfeljebb úgy rázza le magáról.

(Sz. Ágoston)

27. KERESZTELJÉTEK MEG ŐKET
Az apostolok és az első hívek tanúságtételére egyre többen csatlakoztak a hithez.
Akik hittek, azokat az apostolok Jézus parancsa szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében megkeresztelték.
1. A KERESZTSÉG HATÁSA
A kereszteléssel felvételt nyertünk Jézus tanítványainak közösségébe. Ezért is
nevezhetjük magunkat Jézus Krisztusról keresztényeknek. (Christianus = Krisztushoz
tartozó.) Amint az örökbefogadott gyermeket új szülője a saját nevére íratja, úgy fogadja
Isten sajátjának a megkereszteltet.
Jézus egyszer arról a keresztségről beszélt, amellyel neki és tanítványainak is meg
kell „keresztelkedniük”. Szenvedését halálát nevezte keresztségnek. A mi életünkben a
rossz halálát és a jó feltámadását jelenti a keresztség. Azt, hogy megszabadulunk a
bűntől az elnyert kegyelem által. Jézus ugyanezt az eseményt újjászületésnek is nevezi,
amely a víz által a Szentlélek erejéből történik. Az újjászületés új életet jelent. Erről
mondta Jézus: „Aki nem születik vízből és Lélekből, nem mehet be Isten országába.” (Jn
3,5.)
2. A KERESZTELÉS
Már az első keresztények idején az volt a gyakorlat, hogy a keresztségre
jelentkezőket megfelelőképp előkészítették. Ezért az egyes közösségek mellett hittanuló
csoportok alakultak. Tagjai rendszeres oktatást kaptak Jézusról, a hitről és a keresztény
életről. A tanulás ideje egyben próbaidő is volt. A jelentkezőknek életükkel kellett
megmutatni, hogy komoly a szándékuk, őszintén megbánták bűneiket. Az előkészületi
idő végén a hittanulóknak vizsgázniuk kellett. A közösség állapította meg, hogy
kellőképp felkészült-e a jelölt. Ha megfelelőnek találták, akkor a keresztelés előtt
hitvallást tett.
Az üldözések idején a keresztények titokban tartották összejöveteleiket. Ekkoriban
csak olyanok jelentkezését fogadták el, akiknek a hívek közül jótállója, kezese volt. A
kezes biztosította a közösséget, hogy a jelentkező nem befurakodó áruló, a szándéka
komoly. A kezesség szokásából idővel a keresztszülők intézménye alakult ki.
Az apostolok idejében általában felnőtteket kereszteltek. Ha azonban egész családok
tértek meg, a szülőkkel együtt a kiskorú gyermekeket is megkeresztelték. Így szokássá
lett az, hogy a keresztények gyermekeit születésük után hamarosan megkeresztelik. Ma
a szülők, illetve helyetteseik, a keresztszülők tesznek hitvallást és ígéretet, hogy a
gyermeket hivő kereszténnyé nevelik.

Korunkban a gyermekkeresztelés azonban csak
akkor indokolt, ha a szülő saját maga is éli és
gyakorolja hitét. Ez ugyanis a legjobb biztosíték arra,
hogy a gyermekből hívő keresztény lesz. A keresztség
szentség, mely Isten gyermekévé, az Egyház tagjává
teszi azt, aki hisz és megkeresztelkedik. A kegyelem
ereje azonban nem érvényesül közreműködésünk
nélkül.
Ezért
akkor
van
értelme
a
gyermekkeresztelésnek, ha remélhető, hogy szülei
biztosítják vallásos nevelését.
Ha egy gyermek vallásos nevelése nem biztosítható, el kell halasztani a keresztelést
addig, amíg a keresztelendő elég érett lesz arra, hogy saját maga foglaljon állást.
A keresztelést ma is az
apostolok utódai, a papok végzik.
Rendkívüli esetben, ha pl. a
kisgyermek életveszélyben van,
bárki keresztelhet.
A szertartás lényege az, hogy
vizet öntenek a keresztelendő
fejére, és közben mondják:
N. (név) megkeresztellek
az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében.
 Keresztség
- görögül baptizmosz. Jelentése: beavatás, mélybemerítés. A mélybemerítést a halál
országába való leszállást és onnan való visszatérést jelentette a régieknél. Krisztusba
avatódunk, vele együtt a halálból új életre támadunk.
 Keresztnév
A névválasztásnak ősidők óta jelentősége van. Rendszerint valamilyen tulajdonságot
jelzett a felvett név. Pl. : András (férfias), Anna (kegyelem) Ágnes (bárány), Gábor (Isten
embere), István (koszorú), Klára (fényes, tiszta), Margit (gyöngy), Péter (kőszikla).
A keresztségben kapott név emlékeztet minket ugyanennek a névnek egykori
viselőjére, aki Krisztus követésében kitűnt.

 Gyermekkereszteléskor a pap így szól a szülőkhöz:
„Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek,
kötelességetek lesz Öt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten
parancsait: Úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította.
Vállaljátok-e ezt a kötelességet?” A szülők válasza: „Vállaljuk.”
 A keresztszülőkhöz így szól:
„Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt
kötelességük teljesítésében?” A keresztszülők válasza: „Megígérjük.”
 Az Egyház keresztelési imádságából:
„Add Urunk, hogy akit a kereszttel megjelöltünk, egész élete folyamán nyíltan
megvallja Krisztust az Isten Fiát!
Add Urunk, hogy szülei és keresztszülei szavát és példáját követve az Egyház élő
tagjaként fejlődjék!”
A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre
támadunk, Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk.
Mindenkit meg lehet keresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban, bűnbánatot tart és
Jézus követője akar lenni.
A kisgyermek megkeresztelésének feltétele szüleinek-felelős nevelőinek-élő
hite, akik vállalják, hogy a gyermeket példájukkal Isten szeretetére nevelik.
1. Mi a különbség János keresztsége és a Jézus által rendelt keresztség között?
2. Mi ma a keresztszülők tennivalója? Hogyan kell gyakorolni a keresztszülői tisztséget
az élet folyamán?
3. Mikor indokolt, hogy a gyermek megkeresztelését kérjük, és mikor indokolt, hogy
elhalasszuk? Szabad-e a szülők tudta nélkül gyermeket megkeresztelni? Kinek van
joga dönteni a gyermek vallási neveléséről?
4. Milyen szertartások keretében történik az ünnepélyes keresztelés?
5. Olvassuk el: Róm 6,1-14. Mit tanít Pál apostol a keresztelkedésről?
6. Olvassuk el: ApCsel 8,26-38. Ez a rész érdekes megtérést beszél el. Figyeljük meg a
leírás alapján, mi volt a feltétele a megkeresztelkedésnek?

A szeretet megalapozásához az áldozattal kell hozzákezdened.


(Saint-Exupery)

Büszkén vallom, hogy hívő vagyok; hiszek az imádság erejében, mégpedig nem csak
mint katolikus, de mint tudós is ezt hirdetem.
(G. Marconi)

A világmindenség lakosai vagyunk. Nem az a keresztény, aki annyira szereti Istent,
hogy megfeledkezik a világról, hanem az, aki Isten iránti szeretetből erőt merít, hogy a
világ szolgálatába állhasson.
(G. Courois)

28. A KERESZTÉNY NAGYKORÚSÁG
1. BÉRMÁLÁS A SZENTÍRÁSBAN
István diakónus vértanúhalála után nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. A
hívek szétszéledtek Júdea és Szamaria vidékére. Ahol megfordultak, hirdették az igét.
Munkájukat csodajelek kísérték. Szamariában Fülöp diakónus hirdette Jézus tanítását.
Igen sokan hittek és megkeresztelkedtek.
„Mikor a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok hallották, hogy Szamaria befogadta az
Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek odaéreztük 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 8,14-17.)
A megkeresztelt hívekre az apostolok imájukkal és kézrátételükkel hívták le a
Szentlelket, hogy Jézus tanításának megtartásához és hirdetéséhez erőt kapjanak Tőle.
Azóta is a bérmálás szentségében hívjuk le a Szentlelket a megkereszteltekre.
A keresztség és a bérmálás szoros kapcsolatban van egymással. A keresztségben
Isten a kegyelmi életre hív, a bérmálásban viszont már küld, hogy erről az életről
tanúságot tegyünk. Így a bérmálás teszi bennünk teljessé azt a krisztusi életet, amit a
keresztség kegyelme már megadott.
2. ELŐKÉSZÜLET BÉRMÁLÁSRA
Keresztségünktől kezdve tagjai vagyunk az Egyháznak, bérmálásunk után pedig már
mint felnőtt tagokra számít ránk közösségünk. A mindennapi életben azt tartjuk
felnőttnek, aki tudja, hogy mit miért tesz, aki gondoskodik magáról és övéiről, aki tud
felelősséget vállalni. Nagykorú, felnőtt kereszténynek pedig az tekinthető, aki- kellőképp
ismeri Jézus tanítását; felelni tud a hitével kapcsolatban feltett fontosabb kérdésekre; élete megfelel a keresztény élet követelményeinek; - felelősséget vállal a rábízottakért; és részt vállal a közösség feladataiból.
A bérmálásban a Szentlélek kegyelmét kapjuk. A Szentlélek kegyelme azonban nem
pótolja, hanem feltételezi a természetes adottságokat, a jó szándékot, a munkát. Ezért a
bérmálásra való felkészülés lényege: hitünk alapos megismerése, komoly önnevelés és
bekapcsolódás az egyházközség életébe. (Szentmise, plébániai élet.)
A kisgyermek keresztelését szülei kérik. A bérmálás szentsége azonban már
feltételezi, hogy maga a bérmálkozó saját elhatározásából kéri a bérmálás szentségét,
mert úgy döntött, hogy életmódjával Jézus tanúja akar lenni. A keresztény szülőknek elő
kell segíteniük ezt a döntést, de baj lenne, ha valaki akarata ellenére, vagy csak
szokásból, meggyőződés nélkül menne bérmálkozni. Aki azonban komolyan veszi hitét,
és dönt Jézus mellett az bátran kérje a Szentlélek kegyelmeit árasztó szentséget.

3. A BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSA
A
bérmálás
szentségét
rendszerint szentmise közben
szolgáltatja ki a püspök vagy
megbízottja.
Először
ünnepélyesen
megvalljuk hitünket. Utána a
püspök a Szentlelket hívja, majd
kezét a bérmálkozó fejére teszi,
és annak homlokát megkeni
szent olajjal (krizmával). Közben
mondja:
N., vedd a Szentlélek
ajándékának jelét.
A szentelt olaj a Szentlélek kegyelmének gazdagságát és erejét jelképezi, a
kézfeltétel pedig Isten oltalmát. Szokásban van bérmaszülő felkérése is. Szertartás
közben kezét a bérmálkozó vállára teszi, mintegy kezességet, felelősséget vállal érte, s
egyben ígéretet tesz arra, hogy minél idősebb testvér, bérma-gyermekét segíti a
keresztény életben. A szokásos bérmálási ajándék a Szentlélek kegyelmének
elnyerésére emlékeztessen.
A bérmálásban a Szentlélek megvilágosítja értelmünket és megerősíti akaratunkat.
Ezt a működését ajándékai jelzik: bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány,
áhítat és istenfélelem.
 Mi történik a bérmálásban?
A Szentlélek a bérmálásban ajándékait adja, hogy a krisztusi élet teljessé váljék
bennünk. Arra rendel, hogy Jézus apostolai, tanúi legyünk az emberek között.
 Miért bérmálkozunk?
Azért bérmálkozunk, hogy megkapjuk a Szentlelket a keresztény élethez, apostoli
küldetésünk teljesítéséhez.
 Mi a bérmálási ígéret?
A bérmálási ígéretben a bérmálkozó megígéri, hogy keresztény életével Krisztus
tanúja lesz.
 Mikor bérmálkozunk?
A bérmálás szentsége feltételezi, hogy a bérmálkozó döntött: Krisztus tanúja akar
lenni. Ezért csak akkor bérmálkozunk, ha már-megfelelő előkészület után - vállalni
tudjuk a bérmálással járó apostoli küldetést.

 Mi a bérmaszülő kötelessége?
A bérmaszülő kötelessége, hogy a bérma-gyermekét a keresztény tanúságtételben
segítse.
 Mikor szolgáltatjuk ki a keleti szertartásokban a bérmálást?
A keleti szertartásokban a keresztség után a bérmálást is azonnal kiszolgáltatják.
Ennek feltétele, hogy a szülők-a felelős nevelők-kötelezettséget vállalnak, hogy a
gyermeket tanúságtevő keresztény életre nevelik.
A megkeresztelt hívekre az apostolok imájukkal és kézrátételükkel hívták le a
Szentlelket. Ma is a bérmálás szentsége teszi bennünk teljessé a krisztusi
életet. Azt mondjuk nagykorú, felnőtt kereszténynek, aki kellőképp ismeri
Jézus tanítását, és azt életté váltja. A felnőtt keresztény részt vállal a közösség
feladataiból.
1. Miért nem lehet kétszer megkeresztelkedni és kétszer megbérmálkozni?
2. Önálló döntést követel-e a bérmálási hitvallás és ígéret? Milyen életkorban a
leghelyesebb a bérmálás szentségét kérni?
3. Hogyan válik valaki felnőtt kereszténnyé?
4. Beszéljük meg, milyen feladatai vannak a felnőtt kereszténynek az Egyház életében?
- Végeztél-e már valamilyen apostoli munkát? Látogattál-e már elhagyatott, beteg
embert? Beszéltél-e már valakivel hitünkről? Vállaltál-e felolvasást vagy egyéb
szolgálatot egyházközségedben? Milyen tehetséged van, amit a Szentlélek
irányítására jóra használhatnál?
5. Olvassuk el: ApCsel 13, fejezetét. Figyeljük meg, mit tesz az, aki együttműködik a
Szentlélekkel?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK AZ V. FEJEZETHEZ:
47. Milyen állásfoglalást kíván tőlünk Jézus?
48. Mit jelent, hogy „Hiszek Jézus Krisztusban!”?
49. Miért hiszek Jézus Krisztusban?
50. Miért vagyok keresztény?
51. Hogyan kell fejleszteni hitünket?
52. MI történik a keresztségben?
53. Kit lehet megkeresztelni?
54. Mi történik a bérmálásban?
55. Miért bérmálkozunk?
56. Ki a nagykorú, felnőtt keresztény?

II.
KERESZTÉNY ÉLETÜNK

VI.
KRISZTUS BENNÜNK ÉL

VI. Krisztus bennünk él
Miért élek? Hogyan éljek? Olyan kérdések ezek, amelyek mindenkit érdekelnek. Az
emberek világnézetüknek megfelelően különbözőképpen felelnek ezekre a fontos
kérdésekre.
Mi hiszünk Jézus Krisztusban. Az élet nagy kérdéseire az Ő tanításában találunk
megnyugtató választ. Ez a válasz pedig örömhír: Isten végtelenül szeret, és örök életre
hív minket. Azért élünk a földön, hogy csatlakozzunk Jézushoz, és így vele együtt
részünk legyen az örök életben.
Sokan másként próbálnak választ adni az élet nagy kérdéseire. Ezért- mint
gondolkodó embereknek-nekünk is meg kell indokolnunk állásfoglalásunkat.
Először kimutattuk, hogy Istenben hinni ésszerű dolog. Az Ő létezése értelmünkkel is
igazolható. A vallásos emberek milliói tehát nem élnek álomvilágban, nem légvárakat
építenek, amikor keresik vele a kapcsolatot.
Isten olyannak alkotta az embert, hogy keressük Öt. Nem hagyott magunkra
bennünket. Igazoltuk, hogy szólt hozzánk, majd pedig, hogy Jézus személyében közénk
jött. Megtanított miket arra, hogy léphetünk kapcsolatba vele. Ezért-bár tisztelünk
minden másvallású embert - valljuk, hogy egyedül Jézus által van biztos utunk Istenhez,
az Atyához. Nekünk tehát nem mindegy, hogy milyen vallásúak vagyunk. Jézus útja, a
kereszténység igazában nem is vallás, hanem annál sokkal több: életközösség Istennel.
Most megvizsgáljuk, mit jelent az életközösség Istennel: hogyan alakul személyes
kapcsolatunk Jézus által az Atyával.

29. AZ IMÁDSÁGBAN ISTENNEL TALÁLKOZUNK
Ha megkérdezzük társainkat „Szoktak-e imádkozni?” ilyen válaszokat kapunk:
- Nem szoktam.
- Szoktam. A Miatyánkot és az Üdvözlégyet imádkozom.
- Csak ritkán imádkozom. Úgy tanultuk, hogy aki imádkozik, Istennel beszélget. Ez
lehetetlen! Hogyan beszélgessek, azzal aki nem válaszol?
- Nem érdemes imádkozni. Isten úgysem hallgatja meg. Én már meggyőződtem róla.
- Én csak kérni szoktam Istentől. Néha szerencsém van.
- Ha igen kellemetlen helyzetbe kerülök, mindig imádkozom. Máskor nem jut eszembe.
- Látom, hogy édesanyám milyen nyugodtan, összeszedetten időzik a csendes
templomban. Nyilván imádkozik. Ez elgondolkoztat.
- Egy nehéz ügyet este „letárgyaltam” Istennel. Utána nyugodt lettem.
1. MI AZ IMÁDSÁG?
Minden vallásos ember ösztönös törekvése, hogy kapcsolatba lépjen Istennel. Ennek
egyik módja az imádság. Ez lényegében Istennel való beszélgetés, párbeszédes
találkozás vele. Az imát a Szentlélek kezdi. (Vö. Róm 8,26.) Az imádságra szólító Lélek
visszhangra talál lelkünkben, figyelünk és válaszolunk Isten szavára. Ráismerhetünk
erre a Lélekre a nem keresztény vallások imáiban is.
Az ószövetségi választott nép is imádkozott. Imádságaik közt a legszebbek a
zsoltárok. Ezek a mi számunkra is az Istennel való kapcsolat örökké új lehetőségei.
Az apostolok is imádkoztak. Amikor Jézust imádkozni látták. észrevették, milyen
kimondhatatlan élmény számára az imádkozás. Ezért kérték: „Uram, taníts minket
imádkozni!” (Lk 11,1.) Ekkor tanította meg Jézus követőit a Miatyánkra, s arra, hogy
amikor imádkoznak, Istennel, mint Atyjukkal beszélgessenek.
Sokan gondolják, hogy az imádkozás lényege bizonyos szövegek elmondása. Ezért
unják az imádságot, és ezért nem szeretnek imádkozni. Sokkal helyesebb, ha az
imádkozást baráti találkozáshoz hasonlítjuk. Akit szeretünk, azzal szívesen
elbeszélgetünk. Elmondjuk neki gondolatainkat. Azt is ha örülünk, vagy ha bánt valami.
Megbeszéljük vele terveinket, gondjainkat. Közben észre sem vesszük az idő múlását.
Csak azt sajnáljuk, ha az együttlét véget ér, s várjuk a következő találkozást. Jézus
barátainak tart minket. Ezért arra bíztat, hogy olyan bizalommal forduljunk Hozzá, mint
ahhoz, akivel bizalmas baráti viszonyban vagyunk, a mennyei Atyánkhoz pedig úgy,
mint a gyermek édesapjához.
Az imádság egyben imádás is, amellyel Istent legfőbb Urunknak valljuk. Köszönő és
kérő imáinkkal elismerjük mindenhatóságát.

2. AZ IMÁDKOZÁS MÓDJA
Amikor jó barátok beszélgetnek, nem nagyon keresgetik a szavakat, nem
formálgatják hivatalossá a mondatokat. Gyakran egy-egy félmondatból is megértik
egymás gondolatait, szándékait. Jól ismerik egymást. Olykor még szólniuk sem kell. Egy
kézszorítás, arckifejezés többet mond, mint a legszebb szavak. De az is előfordul, hogy
pontosan ügyelnek minden szóra, hogy minél jobban megértsék egymást. Ismét más a
forma, ha társaságban, közösségben beszélgetnek.
Az imádkozás is különféle módon történhet.
Isten gyermekeinek közös imádsága elsősorban a szentmise. Benne valósul meg a
legtökéletesebben Isten és ember találkozása, Jézus által.
Vannak más közös imádságaink is: előre megfogalmazott imák és énekek,
amelyeket közösen mondunk.
Imádságok a szentelmények is. Kérjük Istent, hogy segítse megőrizni otthonunkban
a békét, az egészséget, hogy oltalmazza meg életünket, amikor járműre szállunk, hogy
bőséges terméssel áldja meg a földművelő munkát… Az Egyház magáévá teszi
tagjainak ilyenfajta kéréseit. Előre meghatározott szertartások keretében (pl. szenteltvízhintés) mondja el imáit. A szentelmények közül igen sokat ismerünk. Ilyenek pl. a
Balázs-áldás, húsvéti ételszentelés, lakásszentelés, járművek megszentelése,
ministráns avatás…
Más a jellege a magányosan végzett imának. Ilyenkor nincs szükségünk szépen
megfogalmazott szavakra. Elég szöveg nélkül gondolatban szólni Atyánkhoz, vagy
pedig rá gondolva „csak” együtt lenni vele. A kimondott szavak nélkül, gondolkodva
végzett imádkozást elmélkedésnek nevezzük.
Minden imádságban fontos, hogy ne csak mi szóljunk, hanem Isten hozzánk intézett
„szavát” is meghalljuk. Ezért tudjunk az imában hallgatni is. Ugyanazért tartunk csendes
szünetet a templomi közös imádságban is.

3. NÉHÁNY PROBLÉMA AZ IMÁVAL KAPCSOLATBAN
1. Tényleg szól az Isten?
Igen. Például úgy, hogy eszünkbe juttatja, amit mondani akar. Aki ismeri üzenetét, a
kinyilatkoztatást, főleg pedig Jézust, az az eszébe jutó gondolatok közt ráismer Isten
szavára. - A telefonban már az első szónál felismerjük jó barátunk hangját. Még az
írógéppel írt levélből is ráismerni, ha azt barátunk írta. - Aki ismeri Isten üzenetét, annak
az imádság közben épp az jut eszébe, ami itt és most neki szól. Ezért kell figyelni
imádság közben Istenre. Ez a lényeg, és nem az elmondott szavak. - Aki jól imádkozik,
megtapasztalja, hogy az ima nem teher, nem unalmas kötelesség, hanem az Istennel
való szeretetkapcsolat egyik természetes és általában örömteli megnyilatkozása, még
akkor is, ha ez erőfeszítést kíván tőlünk.
2. Gyerekes dolog-e imádkozni?
A gyerek úgy imádkozzék, mint a gyerek; a felnőtt felnőtt módon imádkozzék.
Imádságunknak is állandóan fejlődnie kell. - Nem járhatunk felnőttként gyerekcipőben.
Édesanyánkat sem köszöntjük azzal a verssel, melyet óvodás korban tanultunk.
3. Sokan mondják: „Nem imádkozom, úgysem hallgat meg az Isten!”
Aki szeret mindig meghallgat. Még akkor is ha jobbnak látja, hogy más formában
teljesítse kérésünket, mint ahogy mi elgondoltuk. Istennel nem lehetünk csodaváró üzleti
viszonyban: adok valamit, hogy ő is adjon. Nem nézhetem őt automatának: „Bedobom”
az imát és elvárom, ami érte jár. Így nem imádkozhatunk, csak ahogy Jézus tette: „… de
ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.” (Lk 22,42.)
Különben is azért imádkozunk, mert szeretjük mennyei Atyánkat, akinek elmondjuk
örömünket (hálaadás-dicsőítés), és gondjainkat (kérés-engesztelés). Rábízzuk
magunkat, mert tudjuk, hogy szeret minket és javunkat akarja.
4.” Imádkoznék, de sokszor megfeledkezem róla.”
Az imádság parancs, de nem kényszer. Akit szeretünk, arra szívesen gondolunk és
ha lehet, sokszor találkozunk vele. Mennyei Atyánkra gondolhatunk úgy is, hogy egyegy fohászt mondunk. Tanácsos mégis, hogy naponként többször is találkozzunk vele
az imában. Megfelelő alkalom erre a reggeli ima, de különösen az esti imádság.
Gyakran napközben is adódik alkalom. Például, amikor belépünk egy templomba. A
feledékeny imádkozók számára a legjobb segítség az, ha az imádkozást
hozzákapcsoljuk valamelyik állandó napirendi pontunkhoz.
5. Lehet-e más helyett imádkozni?
Más helyett nem táplálkozhatunk, nem tanulhatunk… Így más helyett nem is
imádkozhatunk, de másért igen.

6.” A kezdet csak megy, de mire észre térek …”
Az elkalandozás leginkább akkor fordul elő, amikor meghatározott „imaszöveget”
akarunk mindenképpen elmondani. - Próbáljuk az ismert imádságot saját szavainkkal
átfogalmazni. - Olyan körülményeket igyekezzünk biztosítani, hogy ne zavarják
imádságunkat. - Talán az segít, ha minden mondatnál megállunk, és elgondolkodunk
rajta.
- Aki fáradtan is küszködik a figyelmetlenséggel, de mégis kitart, az éppen a
küzdelmével tesz tanúságot szeretetéről. Egyébként a lényeg a szeretet, mely
szavainkat vagy gondolatainkat vezette.
7.” Hogyan tanulhatok meg jól imádkozni?”
„Gyakorlat teszi a mestert.” - A kisgyerek is szülei szavait hallgatva és utánozva, több
év alatt tanul meg beszélgetni. - Mi is úgy tanulunk meg imádkozni, ha sokat
tanulmányozzuk Isten üzenetét, igyekszünk minél jobban megismerni Jézust, és
megpróbálunk válaszolni Isten szavára. Ebben az ismert imádságok adhatnak nekünk
példát és segítséget. Addig kell próbálgatnunk az Istennel való párbeszédet, míg az
természetes megnyilvánulása lesz Isten iránti szeretetünknek. Ehhez a próbálkozáshoz
csendre és nyugalomra van szükség. Ha gyakran gondolunk arra, hogy mennyei Atyánk
mindenütt lát és szeretettel figyel minket, akkor kialakul bennünk az „imádságos
lelkület”. Természetes lesz számunkra, hogy „szüntelenül” imádkozzunk, amint erre
Jézus is buzdította tanítványait.
8. Hogyan elmélkedjünk?
Isten üzenetén sokféleképpen elmélkedhetünk. Például így: Elolvasok egy részletet
az evangéliumból. Elképzelem a jelenetet… Ott vagyok én is… Ránézek Jézusra:
Milyen Ő? - Magamba nézek: Milyen vagyok én? Miért vagyok ilyen? Mit kell tennem,
hogy hozzá hasonló legyek? - Hogyan? - Tehát… Uram segíts…
Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk.
Az imádságban Isten úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja, amit nekünk
mondani akar. Aki ismeri Jézust, Isten üzenetét, az ráismer Isten szavára.
1. Mit tanít Jézus az imádságról? (Az újszövetségi Szentírás tárgymutatójából
kikereshetjük a megfelelő helyeket.)
2. Imádság-e a Szentírásolvasás? Hogyan olvassuk a Szentírást? Miért jó ha, ha
minden nap olvasunk valamit a Szentírásból?
3. Próbáld meg egyik önálló imádat leírni!
4. Miért van szükség a kérő imádságra, ha Isten mindent tud és gondolkodik rólunk?
5. Imádság-e ha a szentekhez szólunk?
6. Hogyan szoktam imádkozni, mikor, mit… ?

30. „AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE”
1. ISTEN ÉS EMBER TALÁLKOZÁSA AZ ÁLDOZATBAN
Az életben sokféle találkozás adódik.
- Elsietünk egymás mellett elmotyogott köszönésfélével.
- Meglátom ismerősömet a tévé képernyőjén, hallom a hangját, de nem szólhatok
hozzá.
- Megörülünk egymásnak és beszélgetve együtt megyünk tovább az utcán.
- Barátom meghív esküvőjére és az esküvői vacsorára. Boldogan vagyunk együtt a nagy
esemény napján a fehér asztal mellett.
Talán ez az utóbbi hasonlít legjobban arra a találkozásra, melyben a vallásos
emberek Istennel akarnak kapcsolatba lépni. Ilyen az áldozatbemutatás és a vele
kapcsolatos áldozati lakoma.
Az Ószövetségi Szentírásból tudjuk, hogy Isten valóban kapcsolatba lépett az
emberekkel. Nemcsak meghallgatta imádságos szavukat, hanem szült is hozzájuk, sőt
szövetséget is kötött velük.
Ezeknek a szövetségkötéseknek megerősítői voltak azok az áldozatok és áldozati
lakomák, melyeket Isten rendelt el, és szívesen fogadott.
Így szentesítette az áldozati állatok vére azt a szövetséget, melyet Isten a Sínaihegynél kötött népével.
Attól kezdve a rendszeres áldozatbemutatás és áldozati lakoma jele lett az Istennel
való szövetségnek.

2. TALÁLKOZÁSUNK JÉZUS ÁLTAL AZ ATYÁVAL
Jézus keresztáldozata által új szövetség jött létre Isten és az emberek között. Erre
figyelmeztetett, amikor azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem
jut az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6.)
Amikor Jézus szenvedése előestéjén utoljára asztalhoz ült tanítványaival, és
ünnepélyesen felajánlotta magát a mennyei Atyának, azt mondotta, hogy értünk
mindnyájunkért áldozza fel életét a kereszten. Áldozatának lényege a teljes szeretet,
hogy „igen”-t mondott az Atya akaratára. Általa tudunk mi is igent mondani az Atyának.
Az Ő áldozata tehát mindnyájunké akik közösséget vállalunk vele. Azért változtatta át a
kenyeret és a bort saját testévé és vérévé, és azért mondta: „Vegyétek és egyétek…
vegyétek és igyatok belőle mindnyájan…” mert így lehetünk eggyé vele áldozatában. Mi
csak Jézussal egyesülve találkozhatunk az Atyával.
3. MINDNYÁJUNK EGYETLEN ÁLDOZATA
Amikor Jézus az utolsó vacsorán ünnepélyesen felajánlotta magát áldozatul a
mennyei Atyának, meghagyta, hogy emlékezetére mi is ugyanazt tegyük, amit Ő tett.
Tanítványai ennek megfelelően cselekedtek összejöveteleik alkalmával. Az
apostolok Újra és újra elmondták, mit tett Jézus az utolsó vacsorán. Szavait ismételve
változtatták át a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé. Majd megtörték a kenyeret
és mindnyájan ettek belőle. Ez volt a kenyértörés, amit ma szentmisének nevezünk.
Ezen újra és újra jelenvalóvá lesz Jézus áldozata, az egyetlen örök áldozat. Az étkezés
összekapcsolja azokat, akik nem csak „egymás mellett”, hanem „együtt” esznek. A
szentmisén való részvétel is szeretetközösségbe kapcsolja Jézus tanítványait.
4. AZ EGYETLEN ÁLDOZAT KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI
Az apostolok tanítványai igyekeztek mindent úgy tenni, ahogy az apostoloktól
tanulták. Aprólékos előírások még nem voltak. Csak fokozatosan alakultak ki azok a
hagyományos szokások, szertartások, az úgynevezett rítusok, melyek szerint a
kenyértörést végezték. Ezek a rítusok kezdettől fogva nem voltak teljesen egyformák.
Így a szentmisében különböző formák alakultak ki, melyek ma is élnek és
továbbfejlődnek.
A rítuskülönbség nem bontja meg az Egyház egységét, inkább annak
egyetemességét jelzi. Krisztus közösségében minden nép - megőrizve sajátságait,
szokásait-otthon érezheti magát.

A MAGYARORSZÁGI RÍTUSOKRÓL
Hazánkban is különböző rítusú katolikus hívek élnek. Többségük (kb. 5 millió) római
katolikus, azaz a római latin szertartású hagyományt követi. Sokan vannak görög
katolikusok is (kb. 300 ezer), akik szertartásaikban a görög hagyományokat őrzik. Java
részük az ország keleti felében lakik, püspökük székvárosa Nyíregyháza. Élnek
hazánkban örményszertartású katolikusok is. A különböző szertartású katolikusok
valamennyien ugyanazt a hitet vallják, ugyanannak a hívő közösségnek tagjai.
Élnek hazánkban ún. ortodoxok is. Ők különféle keleti rítusokhoz tartoznak (orosz,
görög szerb, román). Hasonló rítusú katolikus testvéreiktől főképpen az különbözteti
meg őket, hogy egyházuk fejének nem a római pápát, hanem a saját rítusú
pátriárkájukat tekintik.
Bármilyen szertartású pap kereszteli is meg a gyermekeket, ők mindig apjuk
szertartását követik. A jog szerint akkor sem változik meg szertartásuk, ha egész
életükben más szertartást követnek.
A görög katolikusok a bérmálás szentségét a keresztséggel egyszerre veszik fel a
keresztelő paptól. Ha latin szertartású pap kereszteli meg görög katolikus apa
gyermekét, alkalmas időben görög rítusú pap részesíti a bérmálás szentségében.
A különböző rítusú katolikusok egymás istentiszteletein részt vehetnek, s ott
szentségekhez is járulhatnak. (Az ortodoxokkal ilyen istentiszteleti közösséget csak
szükség esetén vállalhatnak.) Kívánatos azonban, hogy lehetőség szerint mindenki a
saját szertartását kövesse.
Latin és görög szertartású jegyeseknek a vőlegény rítusa szerint kell megesküdniük.
További különbséget találunk a különböző rítusok közt a jogrendben, a böjti
fegyelemben, az egyes ünnepekben, a hitigazságok megközelítésében és
megfogalmazásuk módjában. Köztudott eltérés az is, hogy a keleti rítusok szabályai
szerint nős és nőtlen férfiakat egyaránt pappá lehet szentelni.
Az Egyház szándéka, hogy mindenki őrizze saját hagyományát, hogy a különböző
rítusok továbbra is fennmaradjanak. Ezért a rítusváltoztatás csak külön engedéllyel
lehetséges megfelelő indok alapján.
 Ortodox
Görög eredetű szó; jelentése: helyes véleményű, igaz hitű. A keleti szertartású
keresztények már az első évezredben ortodoxoknak nevezték magukat, jelezve, hogy
kitartanak a Jézus Krisztus által hirdetett igaz tanítás mellett. - Mai szóhasználatunkban
ortodoxoknak nevezzük a római egyháztól külön élő keleti szertartású keresztény
testvéreinket.

 A szentmise
a feltámadt Jézus megjelenése köztünk.
A mi világunkban a fizikai törvények érvényesülnek. Az emberek tehát úgy beszélnek
Jézusról, mint aki tőlünk messzi tájon és nagyon régen élt. Hitünk azonban új látásra is
tanít minket. Jézus feltámadásával átlépett egy olyan világba, ahol nem választ el
távolság és nem múlik el a szeretet. Ott, az Isten világában úgy beszélnek, hogy minden
a jelenben „itt és most” történik… Jézus mivel nem vonta vissza áldozatos szeretetét,
ezért most is az Atya előtt „szüntelenül közbenjár értünk”. Értünk hozott áldozata így
most is az Újszövetség egyetlen, örök áldozata. Amikor a feltámadt Jézus megjelenik a
mi világunkban, jöttével keresztáldozata is megjelenik - és ez a mi szentmisénk.
 Mikor bízta ránk Jézus szeretetének legnagyobb jelét?
Jézus az utolsó vacsorán átváltoztatta a kenyeret és bort értünk áldozattá váló
testévé és vérévé majd tanítványainak adta, hogy magukhoz vegyék. Ekkor hagyta meg
övéinek, hogy ezt tegyék az Ő emlékezetére.
Az áldozat és az áldozati lakoma az Istennel való szövetség jele
megpecsételője. Az újszövetség áldozata Jézus értünk adott élete. A
szentmisében Ő jelenik meg közöttünk, az átváltoztatott kenyérben és borban.
1.

Milyen különféle értelemben szoktunk áldozatról beszélni? (áldozat,
áldozatbemutatás, áldozatvállalás, áldozathozatal…)
2. Miért kell Istennek áldozatot bemutatnunk?
3. Mit ad nekünk Isten a szentmisében? Adhatunk-e mi is valamit Istennek?
4. Milyen kapcsolat van az utolsó vacsora, a keresztáldozat és a szentmise között?
(Olvassuk el: 1Kor 11,17-34.)
5. Hogyan fejlődtek és fejlődnek az istentiszteleti szertartások? Szükséges, hogy
fejlődjenek?

Az az élet, amelyben nem uralkodik a szeretet, nem méltó a halhatatlanságra. (Ernest
Gutting)

A szent az az ember, aki mindig szeret. Szeretetével fölfedezi másokban Isten tervét, és
segít megvalósítani neki.
(Chiara Lubich)

31. VENDÉGSÉGBEN JÉZUSNÁL
1. RÉSZT VESZÜNK A SZENTMISÉN
Akit szeretünk, annak örömében, bánatában osztozni akarunk. Jézus földi életének
legfontosabb eseménye kereszthalála és feltámadása, amelyet a szentmise jelenít meg
számunkra. A szentmisén való részvétel az Ő meghívásának elfogadása. Egyben
kifejezzük, hogy szeretjük őt és tanítványainak közösségébe tartozunk.
Mit jelent a szentmisén való részvétel?
Sokkal többet, mint a templomban jelen
lenni. A részvétel nem közömbös végignézése
és meghallgatása az ünnepségnek. Sokkal
több! Találkozás Jézussal, általa az Atyával és
testvéreinkkel.
Olyan
találkozás,
mely
megerősít hitünkben és szeretetünkben. Ezért
szívvel-lélekkel
bekapcsolódunk
a
szentmisébe, a közös imádságba és az
énekbe. Teljes odaadással figyelünk Jézus
tanítására. Vele együtt felajánljuk magunkat a
mennyei Atyának. Ővele egyesülünk a
szentáldozásban.
Így lassan bennünk is kialakul az a lelkület,
mely benne megvolt, amikor önmagát adta
oda áldozatul.
Közösségi részvételünk külső jele, ha
megfelelő időben felállunk vagy letérdelünk,
ha oltárszolgálatot vállalunk, felolvasásra vagy
előimádkozásra
jelentkezünk,
esetleg
énekkarban szerepelünk. A szentmisén
résztvevők nem lehetnek idegenek egymás
számára. Részvételünk csak akkor igazán
közösségi, ha ismerjük egymást a templomon
kívül is.

Az első keresztények számára természetes volt, hogy az Úr napját, Jézus
feltámadásának napját a vasárnapot, a „kenyértörésben” való részvétellel ünnepeljék
meg. Később egyre többen voltak, akik már beleszülettek a kereszténységbe anélkül,
hogy ezért áldozatot vállaltak volna. Ennek következtében a szentmisén való részvétel
erőforrás helyett számunkra csak ünnepi összejövetel lett. Így vált szokássá, hogy jelen
voltak a szentmisén, de nem áldoztak. Ennek viszont nem sok értelme volt, mert
összejönni máshol is lehetett, imádkozni otthon is lehetett. Sokan el is maradtak. Végül
az Egyház parancsba foglalta, hogy vasárnap „kötelező” a misén legalább jelen lenni. A
minden misén való áldozást nem lehetett parancsba foglalni, mert a magukat
keresztényeknek nevező, de Krisztus szeretetétől elszakadt embereknek ehhez
megtérésre lett volna szükségük. Ekkor kezdték hangsúlyozni, hogy méltatlanul (bűnben
élve) nem szabad áldozni. Végül parancsba foglalták, hogy minden keresztény számára
„kötelező” legalább egyszer egy évben (húsvét táján) áldozni, s ennek feltételeként
rendelték el a kötelező „húsvéti gyónást” is Ezzel lassan kialakult a köztudatban, hogy
van a vasárnapi kötelező mise, amelyhez nem tartozik hozzá az áldozás, és van a
másik „kötelesség”, az évenkénti gyónás-áldozás, mint összetartozó dolgok. Mi már
tudjuk, hogy ez a szemlélet, mennyire helytelen, és aki ennyivel megelégszik, aligha
nevezheti magát öntudatos, nagykorú kereszténynek. Aki ugyanis valóban szereti
Jézust, aki megsejti, hogy Ő miért adta nekünk önmagát, az részvételével,
szentáldozásával örömest válaszol hívására.
2. A SZENTMISE LITURGIÁJA
A szentmise ősidők óta két önálló, lényegében mégis szorosan egybetartozó részből
áll. Az első részben Isten szavát, a másikban Krisztus áldozatát ünnepeljük. A két rész
elnevezése: az Ige liturgiája és az Áldozat liturgiája.
A szentmise bevezető része olyan, mint egy nyitány a közös istentisztelet előtt.
Megfelelő hangulatot kelt a szívvel-lélekkel való ünnepléshez. Már az otthoni
készülődésben is gondolhatunk erre: Jézushoz megyünk baráti találkozásra sietünk.
Az Úr szent titkainak ünneplésében méltó módon csak tiszta lélekkel vehetünk részt.
Áldozni is csak így mehetünk. Ezért tartunk a bevezető ének után lelkiismeretvizsgálatot
és bűnbánatot.
Az Ige liturgiájában a tanító Jézus jelenik meg köztünk, Róla szólnak az Írások, és Ő
szól az Írásokban. Ő adta a parancsot és a példát, hogy az Írásokat magyarázzák. Ez a
magyarázat a keresztény tanítás, a szentbeszéd. A tanítás után hitvallást teszünk,
elmondjuk a „Hiszekegyet”.

Jézus velünk imádkozik, amikor Istent dicsőítő éneket énekelünk és különféle fontos
szándékokra közös könyörgéseket végzünk.
Az áldozat liturgiája az áldozati adományok előkészítésével kezdődik. A hívek vagy a
ministránsok az utolsó vacsorát jelképező oltárhoz viszik a kenyeret és a bort, emberi
munkánk gyümölcsét. Ezeket mint Jézus testét és vérét kapjuk vissza a
szentáldozásban. (A keleti liturgiában az áldozati adományok előkészítését már az Ige
liturgiája előtt elvégzik, s a felajánlott adományokat a Hiszekegy előtt viszik ünnepélyes
menetben az oltárhoz. Az előkészület Jézus rejtett életét jelképezi a keleti liturgiában.)
Az áldozati adományok előkészítése után következik az ünnepélyes dicsérő ének,
melyet a háromszoros „Szent vagy” eléneklésével zárunk. Az ünnepélyes dicsérő ének
egyúttal a kánonnak, a szentmise eucharisztikus főimádságának kezdete. A pap az
utolsó vacsora eseményeit idézi. Jézus szavait és tettét ismétli: átváltoztatja a kenyeret
és a bort az ő testévé és vérévé. Majd felmutatja a kenyér és bor színében jelenlevő,
feláldozott és megdicsőült Krisztust. Ez az ő szentségi jelenléte, amellyel jelenvalóvá
teszi keresztáldozatát.
Jézus köztünk van. Vele együtt ajánljuk fel Öt magát, a mi áldozatunkat is a mennyei
Atyának.” Vele együtt” mondjuk el kéréseinket; „általa, vele és benne” dicsőítjük
Atyánkat és a Szentlelket.
Az áldozatban való részvételünk a szentáldozással lesz teljessé. A szentmise
ugyanis áldozati vendégség is. Mindnyájan hivatalosak vagyunk. Csak a halálos bűnben
levők nem részesedhetnek benne, mert bennük nem él Isten szeretete.
Előkészítő imánk, mintegy asztali áldásunk a Miatyánk. A kenyértörés a csodálatos
kenyérszaporításra is utal. Jézus most is mindnyájunkat táplálni akar testének
kenyerével, hogy örök életünk legyen.
Az átváltoztatott kenyér és bor egyesítése a kehelyben, Jézus feltámadását idézi.
Megdicsőült teste és vére többé már szét nem választható.
Jézus az Isten Báránya, aki elveszi a mi bűneinket is. Boldogok vagyunk, mert
meghívott az örök életre. Tudjuk, hogy nem vagyunk rá méltók, de éppen ezért megyünk
hozzá, hogy meggyógyítson és megerősítsen bennünket.
A szentáldozásban Jézussal egyesülünk. Kegyelmével mindig bennünk lakik és
bármikor szólhatunk hozzá, de ilyenkor szentségében egészen különleges módon is
velünk van.

A szentáldozás teljesebb átélésére ad lehetőséget az áldozást követő csend. Sok
megbeszélnivalónk van Jézussal. Sok mindent kaptunk, amit meg kell neki köszönnünk.
Megígérjük, hogy megvalósítjuk tanítását. Kérjük, erősítsen meg szeretetében, hogy
valóban testvérei legyünk egymásnak. Magunkat és szeretteinket gondoskodó
szeretetére bízzuk.
A szentmise befejezésekor a pap áldásával küldetést kapunk: Jézust vigyük az
emberek közé.
 Miért veszünk részt a szentmisén?
Azért veszünk részt a szentmisén, hogy Jézussal találkozzunk, a szentáldozásban
vele egyesüljünk. Így vállalunk Vele és egymással közösséget. Részesedünk
áldozatában, melyet a világ életéért hozott. Krisztus a táplálékunk, megerősít az iránta
való szeretetben. Ő mondta: Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az Ő
vérét, nem lesz élet tibennetek.” (Jn 6,53.)
 Milyen gyakran áldozunk?
Áldozni mindenki mehet, aki szereti Jézust, (meg akar erősödni az Ő követésében),
és felkészült a szentáldozásra. (Tiszta lélekkel és figyelmesen vesz részt a szentmisén.)
Szentáldozás előtt egy órás szentségi böjtöt tartunk. (Orvosságon és tiszta vízen kívül
semmit sem veszünk magunkhoz.)
 Mi a két szín alatti áldozás?
Jézus szentségi jelenléte a kenyér és bor „színéhez” (tapasztalati valóságához,
alakjához) van kötve. Valamikor mindnyájan két szín alatt áldoztak, akik a szentmisén
részt vettek. A római latin rítusban gyakorlati okok miatt alakult ki az a szokás, hogy a
hívek - az ünnepélyes alkalmakat kivéve - csak egy szín alatt áldoznak. Azonban Így is
a teljes Krisztust vesszük magunkhoz. Öt a két szín nem osztja meg. (Ugyancsak
hagyományos szokás, hogy a római latin rítusban a szentmiséhez kovásztalan kenyeret
- ostyát - használunk, míg a keletiek kovászos kenyeret használnak.) A keleti liturgiában
most is két szín alatt áldozik mindenki.
A szentmisén úgy veszünk részt, hogy figyelmesen meghallgatjuk Jézus
tanítását, közösen imádkozunk és énekelünk, Jézussal együtt felajánljuk
magunkat a mennyei Atyának, és vele egyesülünk a szentáldozásban.
Az áldozatban Jézus által találkozunk mennyei Atyánkkal és testvéreinkkel.
A szentmise két fő része: a tanító rész és az áldozati rész.

1. Miért megyünk szentmisére? Milyen okok mentenek fel a részvétel alól?
2. Mit jelez, ha valaki rendszeresen elkésik, ha nem vesz részt a közös imádságban, ha
nem megy áldozni?
3. Milyen szolgálatokat vállalhatunk az oltár körül és a templomban?
4. Milyen kapcsolat van az áldozat és az áldozás közt? Lehet-e misén kívül is áldozni?
5. Mi az átváltoztatás? Miért van a kettős átváltoztatás?
6. Mikor lehet két szín alatt áldozni? Mi ennek a jelentősége?
7. Mi lehet az oka, hogy vannak, akik gyakran áldoznak, és mégsem vállnak jobbá, sőt
megbotránkoztatnak másokat? (Olvassuk el ismét: 1Kor 11,17-32.)
8. Hogyan készülünk fel jól a szentáldozásra?
9. Hogyan adunk hálát szentáldozás után?
10. Mi tartja vissza a legtöbb embert a gyakori áldozástól?
 Áldozás előtti imádság a görög katolikus liturgiából:
„Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, ki a
világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között első én vagyok. A te titkos vacsorádnak
részesévé fogadj ma engem, Isten Fia; mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot,
sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama gonosztevő megvallak
téged:
Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodban.
Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a te országodban.
Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a te országodban.
Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés,
hanem lelkem és testem meggyógyulására.
Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos
és legtisztább tested, s a te valóságos elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket
méltóan vegyem magamhoz bűneim bocsánatára s az örök életre. Ámen.”

A szeretet szentáldozásbeli közösségét a hétköznapi szeretetnek kell igazolnia.(Dominik
Thalhamer)

Olyan könnyű azokat az embereket szeretni, akiket nem ismerünk, akikkel sohasem…
Azt a felebarátodat szeresd, akivel együtt élsz, s aki terhedre van.
(L. Tolsztoj)

32. ÜDVÖSSÉGÜNK TÖRTÉNETÉT ÜNNEPELJÜK
1. A LITURGIKUS ÉV
Minden egyes szentmisében Jézus életére emlékezünk. Egyetlen szentmisében
azonban képtelenek volnánk életének minden részletét felidézni. Ezért Jézus életének
fontosabb eseményeit az esztendő újra meg újra visszatérő keretében ünnepeljük, amint
megünnepeljük egyéni, családi és közösségi életünk legfontosabb eseményének
évfordulóit is.
Az ünneplés kerete és módja a liturgia. A liturgia a hívek közösségének, az
Egyháznak nyilvános istentisztelete, amelyet Jézus Krisztussal egyesülve végez.
Liturgikus évnek nevezzük az ünnepek évenként visszatérő sorát. Ez nem az elmúlt
idők eseményeinek tétlen felidézése. Annál sokkal több. A szentmisében maga Jézus
jelenik meg. Tehát Ő az, aki évről évre végigjárja irgalmasságának útját. Olyan ez, mint
a több felvonásban bemutatott dráma, amelyben ugyanaz a főhős jelenik meg
különböző díszletek között. Változik itt a miseruha színe, az olvasmányok témája, az
énekek hangulata. Az oltár hol Betlehem, hol a Genezáreti-tó partja, vagy Golgota, de
Jézus, aki megjelenik, ugyanaz. A megváltás egy-egy megünnepelt eseménye így lesz
számunkra jelenvaló.
A liturgikus év tehát a megváltás eseményeinek megjelenítése az időben. Arra
szolgál, hogy könnyebben beleéljük magunkat az Evangéliumba. Változatossága frissen
tartja bennünk a szeretetet, óv a megszokástól, segít átélni Jézus szenvedését és
feltámadásának örömét.
A liturgikus év hetenként visszatérő alapritmusa a vasárnapi ünnep és a pénteki
bűnbánati nap.
A vasárnap Jézus feltámadásának emléknapja. Már az első keresztények is ezt
ünnepelték meg a zsidók szombatja helyett. Az Egyház ősidők óta az Úr napjának
nevezi.
A hetenként visszatérő másik emléknap a péntek. A keresztények a pénteki napon
évszázadok óta a bűnbánat cselekedeteivel mutatták meg, hogy közösséget vállalnak a
Keresztrefeszítettel. Mi is bűnbánati napot tartunk minden pénteken. Jézus iránti
szeretetünket mutatjuk meg vagy imádsággal, vagy valamilyen önként választott
jócselekedettel, vagy önmegtagadással.

2. A KÉT NAGY ÜNNEPKÖR
A liturgikus évet egyházi évnek is nevezzük. Ennek során Jézus eseményeit két nagy
ünnepkörbe foglalva ünnepeljük meg.
A világtörténelem legfontosabb
személyisége Jézus Krisztus, az
emberre lett Fiúisten, a mi Megváltónk
és Üdvözítőnk. Az Ő születésével
kapcsolatos
események
és
hitigazságok
megünneplése
a
karácsonyi ünnepkörbe tartozik. Ez az
ünnepkör a IV. században, a
keresztényüldözések
megszűnése
után alakult ki.
A világtörténelem legfontosabb
eseményei: Jézus megváltó halála és
feltámadása.
A velünk kapcsolatos eseményeket
és hitigazságokat ünnepeljük a húsvéti
ünnepkörben. két főünnepe: a húsvét
és
a
pünkösd,
egyidős
a
kereszténységgel.
Mindkét nap ószövetségi ünnepből lett keresztény ünnepé. A választott nép az
egyiptomi fogságból való szabadulás emlékét ünnepelte a húsvéti bárányvacsorával.
Húsvétkor mi megváltásunk eseményét, a bűn rabságából való szabadulást ünnepeljük,
mert Isten Báránya húsvétkor áldozta fel magát érettünk.
Az ószövetségi pünkösd a húsvét utáni ötvenedik nap, a Sínai-hegyi szövetségkötés
ünnepe, a Tízparancs kihirdetésének napja volt, amikor a választott nép Isten
különleges tulajdonává lett. Mi a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük ezen a napon. Jézus
pünkösd napján küldte el a Szentlelket, aki kegyelmével tesz bennünket Isten új
választott népévé.

3. A SZENTEK EMLÉKNAPJAI
A liturgikus év során, Jézus életének eseményein kívül, megemlékezünk
édesanyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról, és több szentről is.
A Szűzanya életének eseményeit a Mária ünnepek idézik. Január 1-én istenanyaságát,
december 8-án szeplőtelen fogantatását, szeptember 8-án születését, augusztus 15-én
pedig mennybevitelét ünnepeljük. Ünnepeljük őt még mint a Világ Királynőjét, Fájdalmas
Anyát, Rózsafüzér Királynéját, Magyarok Nagyasszonyát stb.
A szentek ünnepeit általában haláluk évfordulóján, „mennyei születésnapjukon”
tartjuk. Ők a mi nagy „elődeink”, akik már „hazaértek” akikre mindig örömmel gondolunk.
A szentek közül külön emléknapot csak azoknak szentelünk, akiknek élete az egész
keresztény világ számára közismerten jelentős volt. Különös szeretettel emlékezünk
meg Jézus nevelőatyjáról, Szent Józsefről március 19-én, Péter és Pál apostolokról
június 29-én. Mi magyarok első királyunkat, Szent Istvánt augusztus 20-án ünnepeljük.
Sok szentről csak egy-egy vidéken emlékeznek meg. A szentek többségének azonban
nincs külön ünnepe, hanem november 1-én mindenszentek napján, közösen ünnepeljük
őket.
Meg szoktuk ünnepelni annak a szentnek az emléknapját is, akinek a nevét viseljük.
Ez a mi névnapunk.
Szűz Máriának és a szenteknek emléknapjai arra tanítanak, hogy mi is kövessük
Jézus tanítását, ahogy ők. Isten iránti szeretetünk hősies és áldozatos
emberszeretetben nyilvánuljon meg. Most is közösségben vannak velünk, és
közbenjárásukkal segítenek bennünket. Ezért az egész keresztény világ hálájára és
tiszteletére érdemesek
 Miért vannak „kötelező” és „tanácsolt” ünnepek?
Valójában fölösleges, hogy ilyen megkülönböztetés legyen, hiszen aki megérti a
szentmise lényegét, az igyekszik naponta részt venni rajta. Az pedig még
természetesebb, hogy az ünnepeket is így ünnepelje meg. Mégis, mivel sokan nem
érzik önmaguktól, hogy ez az ünneplési mód az igazi, azért az Egyház-mint család „kötelezi” tagjait, hogy részt vegyenek a szentmisén. Így akarja őket nevelni, amint a
családban is követelmények állításával nevelik jóra a gyermekeket.
Valamikor igen sok kötelező ünnep volt. A változó életkörülmények tették
szükségessé, hogy számukat csökkentsék. Az ily módon eltörölt ünnepekből lettek a
tanácsolt ünnepek.
Magyarországon a jelenlegi érvényes rendelkezések szerint három-nem vasárnapra
eső-kötelező ünnep van: karácsony első napja, újév napja és Nagyboldogasszony
ünnepe (aug. 15.)

A liturgikus év folyamán megváltásunk történetének eseményeit ünnepeljük.
Jézus életét idézzük fel a karácsonyi és húsvéti ünnepkörben.
A szentekről is tisztelettel emlékezünk meg. Ők példaképeink a keresztény
életben, és közbenjárásukkal segítenek minket.
1. Milyen közismert ádventi, karácsonyi, nagyböjti és húsvéti szokások vannak? Milyen
szokások kapcsolódnak az egyházi év egyes ünnepeihez?
2. Milyen ünnepeket ismerünk? Melyik ünnepen mit ünnepelünk? Honnan erednek az
egyes ünnepek?
3. Mely szentekről emlékezünk meg külön is és mikor? Hogyan ismerhetjük meg a
szentek életét?
 Egy kiváló író nyilatkozata ünnepeinkről.
Kosztolányi Dezső gondolatai:
„Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, mely magában
fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába
állítottátok fel a csúcsokat: építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében,
költészetben egyaránt…
Ti november elején, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket
a temetőbe és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a
sírokat és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra…
Mikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben, mely olyan,
mint a szilva hamva, süveges, lámpás emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi
templomok felé…
A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti
azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget és sose látott fényt
gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek és várják a fényt. A várakozásban
kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az
emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség
mélypontján, december 24-én, melyet „szentestének” neveztek, megrendezitek Jézus
születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, melynek
sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak.
Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül. És ti mosolyogva nézitek a jégszikrás
farsangot De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert és azt mondjátok neki: Elég volt! - Kék lepellel borítjátok a templom képeit, hamut hintetek a kijózanult fejekre
és azt mondjátok: Memento homo!…

… És megjön a nagyhét. Elnémítjátok a harangokat… Piros, zöld, sárga
üveggömbök mögött, ijedt kis gyertyák égnek, halvány virágok dideregnek, sírás
fojtogatja torkotokat… és döbbenve áll a nagy ravatalnál. Nagyszombaton felzúgatják a
Rómából visszatért harangokat, aranyos karingbe öltöztök, és megindul az
örömmámorban ujjongó körmenet - Alleluja! Föltámadt Krisztus e napon! A körmenet
szegélyén sor-falat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. - Igen! Igen! mondogatják a fák. Valóban itt a feltámadás: a tavasz!
Olyan szép mindez, hogy az Egyházhoz akkor se volna szabad hozzányúlni,
ha Isten nem volna az égben, se bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a
világból a virágokat, a színeket, és hamuszürkévé tenné a földet, vagy eltörölné a
modern ember játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az Egyházat
törölné el.”
Így nyilatkozik, aki ünnepeinket, mint kívülálló szemléli. Mennyivel többet jelentenek
nekünk! Mi azt ünnepeljük, aki bennünk él: Jézus Krisztus!
ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A VI. FEJEZETHEZ:
57. Mit teszünk, amikor imádkozunk?
58. Hogyan szól hozzánk Isten az imádságban?
59. Mi az Istennel való szövetség jele?
60. Mi az újszövetségi áldozata?
61. Mi a szentmise?
62. Miért veszünk részt a szentmisén?
63. Hogyan veszünk részt a szentmisén?
64. Milyem gyakran áldozzunk?
65. Kivel találkozunk a szentmisében?
66. Melyek a szentmise fő részei?
67. Mit ünneplünk a liturgikus év folyamán?
68. Hogyan ünnepeljük meg a vasárnapot?
69. Miért tiszteljük a szenteket?

Ha napközben Isten iránti teljes odaadással, Istenen csüngve, híven teljesítettük
kötelességünket, és ezt imitt-amott egy-egy fohásszal vagy jó szándékkal meg is
mutatjuk, akkor ez annyi, mintha egész nap imádkoztunk volna.
(Sz. Ágoston)

VII. TANÚIM LESZTEK:
AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE A VILÁGBAN

VII. Tanúim lesztek:
az Egyház küldetése a világban
Mindig nagy vert fel, ha egy elítélt emberről utólag derül ki ártatlansága. Így történt ez
Jézus esetében is. Jeruzsálemben szenvedélyes viták robbantak ki. A város egy részét
félelem fogta el, mások ujjongtak. Jézus mellett nem lehetett közömbösnek maradni.
Amikor a jeruzsálemi főtanács Jézus ügyében újra összegyűlt, az egyik bölcs tanácstag,
Gamaliel közbeszólt: Legyünk óvatosak. Ha Jézus mozgalma emberektől származik,
magától is felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjuk szétoszlatni… A többiek
helyeseltek, és a döntést elhalasztották. (Vö. ApCsel 5,34-42.)
Azóta lassanként a második évezred is elmúlik. A döntést mindenkinek magának kell
meghoznia. Az emberekben újból és újból lejátszódik a nagy per. Jézus a vádlott. Amint
a tárgyaláson az igazságos bíró tesz, úgy minden ember mérlegeli a tényeket. Ki kell
deríteni az igazságot! Igaza volt Jézusnak? Tanítása ópium, vagy a legnagyszerűbb
válasz? Komolyan vegyük-e vagy sem? Egyénisége legenda, vagy valóság?
Mindenkinek döntenie kell, mert egészen más az élet, ha elfogadom Jézust, és egészen
más minden, ha ügyét mesének tartom.
Hogyan dönti el a bíró az ügyet? Megvizsgálja a tárgyi bizonyítékokat és a tanúk
vallomásait. A történelmi tényeket Jézussal kapcsolatban az érdekeltek ismerték, és
ismerik ma is. Az ügy eldöntéséhez azonban kihallgatják a tanúkat is. - Képzeljük csak
el, milyen „képet vág” a bíróság, ha a tárgyalóterembe beszólított egyik tanú részegen
betántorog, a másik hazudozik, a harmadik elpirul és nem mer szólni… Ha ezek
felmentő tanúként szerepeltek, akkor az ügy elbukott.
Ugye kezdjük már érteni, hogy miért vitt magával Jézus mindenhová tanúkat! A
Tábor hegyére és a Getszemáni kertbe is! Miért hívott egybe feltámadása után ötszáz
tanút Galileába, miért kellett több ezer tanú a pünkösdi ház köré, és miért kell elmenni a
világ végéig is tanúskodni őróla! Kezdjük már érteni, miért nem engedte, hogy apostolai
erszényt, botot, kardot vigyenek magukkal! ő nem pénzre és fegyverre bízta ügyét. Nem
írt semmiféle törvénykönyvet, ő az embert emberre bízta. A keresztények életének kell
perdöntően tanúskodniuk arról, hogy Isten valóban szereti a világot.
Megsejtjük ezek után, milyen nagyszerű a mi szerepünk Jézus tervében? Tanúi
vagyunk ott, ahol éppen élünk. Rajtunk is áll, vagy bukik Isten ügye. A tanú pedig nem
vitatkozik, nem okoskodik, csak egyszerűen a világ elé tárja tapasztalatait…

33. A TANÚSÁGTEVŐK KÖZÖSSÉGE
1. SZÜKSÉG VAN-E AZ EGYHÁZRA?
Jézus örömhírét nemcsak Péterrel és apostoltársaival akarta közölni, nemcsak
néhány ezer hallgatóval, hanem minden emberrel. Tanítása válasz az élet nagy
kérdéseire minden nép számára. Ezért mondotta apostolainak, amikor elbúcsúzott tőlük:
„… tegyetek tanítványommá minden népet.” (Mt 28,19.)
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.
2. MI AZ EGYHÁZ?
Az Apostolok Cselekedeteinek könyvéből azt látjuk, hogy akik hittek, nemcsak
megkeresztelkedtek, hanem közösségbe is tömörültek. Aki hisz és megkeresztelkedik,
az Jézushoz csatlakozik és egyben tagja lesz Isten gyermekei testvéri közösségének.
Ez a közösség az Egyház.
Az embereket a közös cél arra hozza össze, hogy közös munkával, egymást segítve
könnyebben érjék el céljukat. Az Egyház tagjainak is közös céljuk van. Ez pedig nem
más, mint Jézus célja: megdicsőíteni az Atyát, és üdvözíteni az embereket. Az egyházi
közösség igazi alapítója a Szentlélek. Az Egyháznak ugyanis sok tagja van, mégis egy
közösség, mert „mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által…
Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1Kor 12,13.)
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. Ilyen értelemben mondja Pál apostol:
„Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai.” (1Kor 12,27.)

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.
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 pátriárkátusok.
A modern életkörülmények sokszor különböző helyeken lakó hívőket hoznak össze.
Természetes, hogy akik a mindennapi életben rendszeresen találkoznak egymással,
azok a keresztény életben is közösek. Az ilyen egyházközségek sokkal eredményesebb
apostoli munkára képesek, mint az azonos területen lakó, egymás számára mégis
idegen emberekből állók. Természetesen a területi közelség ma is jó lehetőség a teljes
összetartásra, egymás segítségére. Kell, hogy akik a szentmisén találkoznak Jézussal,
egymás mellett se menjenek el észrevétlenül.
3. EGYHÁZ A VILÁGBAN
Jézus akarata szerint követőinek Öt kell képviselniük a világban; tanítványainak Róla
kell tanúságot tenniük életükkel az emberek előtt. Ennek az elgondolásnak alapján
azonosította magát Jézus üldözött híveivel, amikor Saulnak megjelent a Damaszkusz
felé vezető országúton, és ezt kérdezte: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel
9,4.) A keresztényüldöző Saulból Pál apostol lett. A Jézustól kapott kinyilatkoztatás
alapján tanította, hogy az emberek Jézust ismerjék fel benne. Az Egyház mi vagyunk,
mindnyájan, akik tagjai lettünk Jézus közösségének és részesei vagyunk az isteni
életnek. Természetesen, hogy közösségünknek van megjelenési formája, „látható arca”.
Valójában azonban az Egyház nem azonosítható semmiféle intézménnyel.
Jézus több példabeszédben beszélt erről a közösségről. Egy alkalommal kovászhoz
hasonlította, melyet elkevernek a tésztában, hogy az egészet átjárja. (Mt 13,33.)
Ugyanígy a keresztény közösségből kiáradó erőnek és szeretetnek át kell alakítania az
egész emberiséget, hogy az Isten népévé legyen.
Mégis miért olyan nehéz bennünk felismerni Jézust? Közösségünk olyan, mint a
szántóföld, melyben a búza között a konkoly is növekszik. Vannak köztünk tisztalelkű,
hős, szent emberek, akik valóban Jézust képviselik a világban; vannak gyarlósággal
küszködő bűnösök is, és vannak, akik csak névleg tartoznak közénk.

Az egészséges szervezetnek vannak beteg tagjai is, akikben valami miatt akadozik a
vérkeringés. Elhalt tagok is vannak, ezek akiken a vérátömlesztés sem segít, mert be
sem fogadják az életet jelentő vért. Közösségünk mégis éltető, szentté tevő közösség,
mert a szőlőtőből, Jézusból egészséges nedv kering az élő, termést is hozó
szőlővesszőkben. (vö. Mt 13,1-43. Jn 15,1-11.)
Egyik beszédében Jézus azt mondta: „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ
világossága…” (Mt 5,13-14.) Jézus általunk akarja a világot az Atya előtt kedvessé
tenni. Ő ma általunk akar szólni az emberekhez, a mi kezünkkel akar jót tenni, s Istenre
mutató világosságot gyújtani.
 Egyház
Ősi magyar szó; jelentése: szent életközösség. (id - egy = szent; ház = család,
életközösség (vö. Árpád-ház); szent ház = idház - egyház.) - Ma első jelentése: vallási
közösség.
 Kik tartoznak Jézus Egyházához?
Azok, akik hisznek Jézus Krisztusban és tanítása szerint élnek. Az Egyházhoz
csatlakozás jele a megkeresztelkedés.
Jézus közösségbe gyűjtötte tanítványait, és rájuk bízta örömhírének
terjesztését. Az Egyház Isten népének közössége, a világban továbbélő
Krisztus. Azért van szükség az Egyházra, hogy az üdvösség jó hírének, Jézus
üdvözítő szeretetének jele és közvetítője legyen. Az Egyháznak úgy kell jelen
lennie a világban, hogy az emberek Jézust ismerjék fel benne.
1. Hogyan lehet Jézus Egyházához tartozni?
2. Eljuthatnak-e az örök életre azok, akik nem tagjai az Egyháznak? Miért szükséges,
hogy az Egyházhoz tartozzunk?
3. Miért van szükség szervezettségre az Egyházban? Milyen szervezete van az
Egyháznak? Mi változhat benne és mi nem?
4. Melyik egyházmegyéhez tartozunk? Tudod-e lelkipásztoraid nevét? Ismered-e
plébániádon a különféle tisztségviselőket? Érdeklődjél, hogy kik a képviselőtestület
tagjai és mi a feladatuk!
5. Azonos-e a mai Egyház az Ősegyházzal? Miben mutatkozik meg ez az azonosság?
6. Olvassuk el az ApCsel 3. és 4. fejezetét. Figyeljük meg, hogy Jézus közösségének
kik az első tagjai és milyenek az első vezetői?

A keresztény az eleven Evangélium, Ő a megvalósult Jóhír.

(Chiara Lubich)

34. A KERESZTÉNYEK KÖZÖS TANÚSÁGTÉTELE
1.” … HOGY MINDNYÁJAN EGYEK LEGYENEK”
Az Egyház első évtizedeinek története, sajnos, nemcsak csodálatos gyors
növekedéséről tanúskodik, hanem számos emberi gyarlóságról is. Pál apostolnak a
korintusiakhoz írt leveléből értesülünk arról, hogy a hívek közt az apostol távollétében
széthúzás támadt. Ennek híre késztette az apostolt arra, hogy megírja levelét. Így
figyelmezteti őket:
„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 Kloe házanépe felőletek, testvérek, hogy pártokra
szakadtatok. Arra célzok, hogy vannak köztetek, akik azt mondják: Én Pállal tartok, én
meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal. Talán megoszlott Krisztus?” (1Kor
1,10-13.)
Jézus Krisztus az Atya üzenetét hozta. Jézus élete egyértelmű volt, mindenki
megértette, hogy mit akar, akárcsak egy világos, közérthető jelet. Egyházának, mellyel
magát azonosította, ugyanilyen egyértelműen kell Istent és az ő szeretetét bemutatnia a
világnak. Jézus ezért imádkozott így tanítványaiért:
„… nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem.
Legyenek mindnyájan egyek. Amint Te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy
legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,2021.)
Jézus imája mutatja, milyen fontos dolog az egység. A keresztények széthúzása, a
szeretet kihűlése az, ami az örömhír terjedését megnehezíti, vagy teljesen lehetetlenné
teszi. Arról az alapigazságról van itt szó, hogy a kereszténység csak akkor tudja
teljesíteni küldetését, ha egységes.
2. AZ EGYSÉG MEGBOMLOTT
Ami Korintusban 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.
Sokszor nem is lehet tudni, hogy melyik fél a hibás.
A keleti és nyugati kereszténységet elválasztó szakadás évszázadok alatt fejlődött ki.
Az eltérő nézetek először a Jézus Krisztusról szóló tanításban mutatkoztak meg. Ezek
vezettek a nyugati kereszténységben a nesztoriániusok és a monofiziták
elszakadásához az V. században.
A vitatkozásokban azonban 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. Tekintélyüket eleinte az Egyház egysége érdekében
használták fel, de később törekvéseikben inkább a hatalmi szempontok érvényesültek. A
népek sajátosságainak megfelelő gondolkodásbeli, szertartási, egyházfegyelmi és más
hagyománybeli jogos különbségek egyre többször ürügyül szolgáltak az
ellenségeskedésre. A kölcsönös bizalmatlanság következménye lett végül az 1054-ben
bekövetkezett teljes szakadás, amikor a nyugati és a keleti keresztények kiközösítették
egymást az Egyházból.
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 Luther Márton állt az élén. 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.
3. AZ EGYSÉG ÚTJÁN
A jóakaratú keresztények mindig tudatában voltak, hogy a szakadás tényébe nem
szabad belenyugodni. 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.

Ha a szakadás kiváltó oka az emberi gyarlóság és a szeretet kihűlése, akkor
megszüntetését gyarlóságaink beismerésével és szeretetünk újraélesztésével kell
kezdenünk. A megbékélés érdekében meg kell ismernünk önmagunkat és egymást,
hogy szeretetünkkel jóvátegyük évszázadok bűneit. Így jutunk közelebb Jézushoz, és ha
eljutunk hozzá, akkor általa ismét egyek leszünk.
Különvált testvéreink közt a Szentlélek hatására mozgalom kezdődött az összes
keresztények egységének helyreállítására. Ez az uniós v. ökumenikus mozgalom.
Ennek talán első, de legbiztatóbb kezdeményezése a „keresztény egység imahete”. Ezt
az anglikánok indították el, hogy a világ valamennyi kereszténye egy időben imádkozzon
a keresztény egység megvalósulásáért. Ez a mozgalom a katolikusok között is
visszhangra talált. Új lendületet adott az egységtörekvésnek a II. Vatikáni Zsinat, melyre
XXIII. János pápa mintegy 40 nem-katolikus megfigyelőt hívott meg. A Zsinat külön
határozatban szólt „A keresztény egység-törekvésről.”
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 egység ügyét szolgálja Jézus tanításának
mind alaposabb megismerése, a Biblia rendszeres
olvasása, az egymással folytatott párbeszéd, a
közös imádság és minden közös tevékenység,
amely kifejezésre juttatja őszinte szeretetünket
embertársaink
szolgálatában.
Az
egymás
megismerése segít az egymással szemben
meglevő előítéletek megszüntetésében. A közös
imádság és szeretetszolgálat pedig az egymás
iránti ellenszenvet rokonszenvvel cseréli fel.
Az egységmozgalom célja, hogy Krisztus követőit a Lélek egy Testté alakítsa (vö.
1Kor 12,13.), hogy mindnyájan egy kenyérben részesedve legyünk eggyé Jézusban (vö.
1Kor 10,16-17.), és így teljesíthessük apostoli küldetésünket, a közös tanúságtételt (vö.
Jn 17,20-23.).
 Ökumenikus
Görög szó: jelentése; a föld egész lakóterületére kiterjedő. Mai egyházi használatban
az egész világ keresztényeinek egységéért elindított törekvést ökumenikus
mozgalomnak nevezzük.

 Mi az Egyházak Világtanácsa?
A protestáns egyházak kezdeményezésére 1984-ben alakított szervezet, mely a
keresztény egység ügyét igyekszik előmozdítani.
 Mit jelent a kiközösítés?
A kiközösítés valamely egyházi közösségből való kizárást jelent. Mint büntetésnek az
a célja, hogy a bűnös mielőbb tegye jóvá vétkét. - A kiközösített régen nem vehetett
részt a közös istentiszteleten. - Szigorúbb formája volt, amikor a közösség tagjainak
minden érintkezést meg kellett szakítaniuk a kiközösítettel.
A keresztény egyházak egységére azért van szükség, mert csak az
egyetértésben valósulhat meg a szeretet, mely a keresztény tanúságtétel
alapja.
A kereszténység története során emberi gyarlóságból súlyos szakadások
támadtak a keresztények közösségében.
Az egységet a szeretetben való megújulással szolgáljuk. Minél inkább
megvalósítjuk Jézus tanítását, annál közelebb jutunk egymáshoz.
1. Milyen okai voltak az Egyházon belüli széthúzásoknak? Milyen következményekkel
jártak ezek a széthúzások? Ma is hatnak még ilyen okok a keresztények között?
2. Hogyan segíthetjük elő a keresztények egységét?
3. Részt vehetek-e a különböző közösségekhez tartozó keresztények egymás
istentiszteletein? Igényelhetnek-e ott lelkipásztori szolgálatot?
4. Olvassuk el Jn 10,1-18. és 17,20-26. Beszéljük meg: Mit tett Jézus juhaiért? Miért
tartja fontosnak követőinek egységét?
5. Hogyan valósulhat meg a keresztény egyházak egysége? Milyen tanításbeli
különbségek akadályozzák még az egység megvalósítását? Milyen különbségek
maradhatnak meg az egység megvalósítása után is?

Van annak az imádságnak még értelme, mely az Atya megszólításával kezdődik, ha a
gyermekek már nem tudják, hogy ők testvérek?
(Karl Sonnenschein)

A kovász szemmel nem látható a tésztában. Hasonló módón kell jelen lennünk az
Egyház és ember életében, mint ahogy Jézus Krisztus jelen volt élete rejtett éveiben is.
(Roger Schutz)

Mindenki kezdje el magán és elég megjavítandót talál!

(J. W. Goethe)

35. A KERESZTÉNYEK APOSTOLI KÜLDETÉSE
1. A KERESZTÉNY KÜLDETÉS - ÁLTALÁNOS PAPSÁG
Az örömnek, a szeretetnek az a természete, hogy kiárad. Aki Jézus követője, nem
marad közömbös embertársai iránt. Kereszténynek lenni küldetés is. Erről ír Péter
apostol:
„Ha hozzá az eleven kőhöz
(Jézus
Krisztushoz)
járultok…
eleven kövek módjára ti is lelki
templommá,
szent
papsággá
épültök… hogy annak dicsőségét
hirdessétek, aki a sötétségből
csodálatos világosságára hívott
titeket.” (1Pt 2,4-9.)
Az apostol élő kövekből épült
lelki háznak mondja az Egyházat.
Alapköve maga Krisztus, az élő
kövek a keresztények.
Kinek - kinek a maga helyére kell beépülnie, hogy részt
vegyen Krisztus papi tevékenységében: az Atya
megdicsőítésében és az emberek megszentelésében.
Ezt a részvételt Krisztus papságában, nevezzük
általános vagy egyetemes papságnak. Ebben a tágabb
értelemben pap minden keresztény.
A keresztények papi feladata nem valami különös
kedvtelés (hobby), hanem a keresztény élet lényeges
része. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy mi eljutottunk
az evangélium ismeretére. Nekünk is Jézus hirdetőivé
kell válnunk.” Jaj nekem, ha nem hirdetem az
evangéliumot!”
(1Kor
9,16.)
Ez
nem
egyes
kiválasztottaknak,
hanem
minden
kereszténynek
feladata, hiszen a keresztségben egy Test lettünk. Jézus
ügye a mi ügyünk.

2. APOSTOLI FELADATAINK
Általános papságunk működési területe a mindennapi élet, ahol élünk, dolgozunk és
emberekkel találkozunk. Mindenütt Krisztus tanúi vagyunk, apostolok, akik az örömhírt
hirdetik és a kegyelmet közvetítik.
A családban a szülők gyermekeik első hitoktatói. Ők hozzátartozóik betegápolói.
Embertársaik felé a keresztény családi élet példáját adják. Segítőkészséggel ott vannak,
ahol az emberek szeretetre várnak.
A fiatalok igazságszeretete, áldozatkészsége és lelkesedése jó alap arra, hogy
apostolai legyenek keresztény hitünknek. Nagyon sok társuk keresi az igazságot,
kétségekkel és válságokkal küszködik. Jó hatással lehet az ifjúság az idősebbekre is. A
fiatalok összefogva, társadalmi munkával olyan feladatokra is vállalkozhatnak, melyre az
idősebb korosztálynak már nincs lehetősége. Lelkesedést önthetnek azokba, akik már
belefáradtak a küzdelembe.
A keresztények apostoli feladatához tartozik a közjó előmozdítása is. Teljesítjük
állampolgári feladatainkat, tevékenyen részt veszünk a közéletben, és együttműködünk
minden jóakaratú emberrel mindabban ami jó és igazságos.
Apostoli feladatot látunk el a kereszt- és bérmaszülői tisztség vállalásával is. Mint
egyházközségünk tagjai, megbízatás alapján olyan feladatokat is elláthatunk, melyet
helyzeti előnyünk folytán jobban el tudunk látni, mint a papok.
Az egyházközség választott képviselői a lelkipásztorral együtt döntenek
egyházközségi és templomi ügyekben, irányítják és felelős szeretettel szolgálják az
egyházközség életét. A képviselőtestület tagja lehet az egyházközség bármely felnőtt
tagja, férfi és nő egyaránt, aki példás életű keresztény.
A keresztény hívők általános papságukkal egész életüket Istennek és
embertársaiknak áldozzák. Életük így kapcsolódik Krisztus főpapi áldozatába. Ezt fejezi
ki a közös istentiszteletekben való tevékeny részvétel is.
3. AZ APOSTOLI MUNKA IRÁNYÍTÓI
Az apostoli munka hatékonyságát fokozza, ha azt tervszerűen végzik. Minden
apostoli tevékenységet összhangba kell hozni a lelkipásztorok munkájával. Amikor
Jézus tanítványait az egész világra küldte, apostolait bízta meg azzal, hogy a híveknek
pásztorai legyenek. A főpásztori megbízást pedig Péter apostolnak adta át. (Vö. Jn
21,15-17.) Az apostolok utódai a püspökök, akik a püspökszentelésben továbbadott
megbízás és felhatalmazás alapján vezetik a rájuk bízottakat. Ez a vezetés Jézus
szándéka szerint nem uralkodás vagy gyámkodás, hanem szolgálat. (Vö. Mk 10,35-45. Lk 22,24-30.)

Az egyházmegye főpásztora a püspök, aki papjai segítségével teljesíti főpásztori
feladatát. Rendszerint ő bérmálja meg a nagykorúvá váló fiatalokat. A püspök az
egyházmegye legfőbb tanítója, és ő irányítja az apostoli munkát.
A püspök munkatársai elsősorban a hivatásos papok. A keresztények általános
papsága alapján azonban a püspök különböző megbízásokat adhat a híveknek is az
Egyház érdekében. A kiválasztottakat megbízhatják, hogy vezessék a közös
istentiszteletet, áldoztassanak, kereszteljenek, eskessenek, temessenek és vezessék az
egész egyházközséget. Így mindazokat a feladatokat elláthatják, melyekhez nincs
szükség a papszentelésben továbbadott lelki hatalomra.
A püspökök mint az apostolok utódai az egész Egyház ügyét is szem előtt tartják. A
világ püspökei testületében az apostolok testülete él tovább, amelyben az első
szolgálatot Róma püspöke, Péter apostol utóda, a pápa látja el. Munkájába bevonja a
püspököket illetve azok képviselőit. Az egész Egyházra vonatkozó tekintélyük alapja
Jézus megbízása.
„Én kaptam minden hatalmat mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek
tanítványommá minden népet… tanítsátok őket mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,18-20.)
„Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg…” (Lk 10,16.)
Ennek a megbízásnak alapján és erre a tekintélyre hivatkozva gyűltek össze az
apostolok megbeszélésre Jeruzsálembe, hogy közösen döntsenek az egész Egyházat
érintő kérdésekben. (ApCsel 15,1-31.) Ez volt az apostoli zsinat, melynek példájára a
későbbi időkben is sokszor tartottak különböző szintű zsinatokat. Az egész Egyházat
érintő kérdésekben az egyetemes zsinatok döntenek. Az egyetemes zsinatra a pápa a
világ valamennyi püspökét meghívja. Az egyetemes zsinatok közti időben a pápa csak a
püspökök képviselőit hívja egybe, hogy velük az Egyház ügyét megtárgyalja. Ez az ún.
püspöki szinódus.
Amikor Jézus Péter apostolnak azt mondta,
hogy rá építi Egyházát, azt is megígérte: „… a pokol
kapui nem vesznek erőt rajta…” (Mt 16,13-20.)
Egyházát a gonoszlélek sem tudja megrontani.
Ezek alapján valljuk, hogy az Egyház, Isten
népének közössége az üdvösséget érintő
kérdésekben nem tévedhet. Ez azt jelenti, hogy aki
azt vallja és aszerint él, amint az Egyház tanít és
előír, az ebben nem téved, az eljut az üdvösségre.
Ennek a tévedhetetlenségnek letéteményese az
egész Egyház, „szócsöve” pedig a pápa, illetve a
vele közösségben lévő püspökök egyetemes
zsinata.

 Zsinat - szinódus
Görög eredetű szó; jelentése: összejövetel, fontos ügyekkel foglalkozó gyűlés. (szün
= össze; hodosz = út). - Az Egyházban zsinatnak neveznek minden összejövetelt,
amelyen az Egyház képviselői a közösséget érintő ügyekben tárgyalnak és döntenek. A
résztvevők szempontjából megkülönböztetünk: egyetemes, egyházmegyei … zsinatot. Egyetemes zsinat: a világ-egyház püspökeinek a római pápával való ünnepélyes
tanácskozása az Egyház életének legfontosabb kérdéseiről.
Aki Krisztushoz tartozik, papságának is részese. Ebben az értelemben minden
keresztény pap. (Ez az általános papság.)
Apostoli feladatunk, hogy Krisztus tanúi legyünk a mindennapi életben örömhírével és szeretetével - ott, ahol emberekkel találkozunk.
Az apostoli munkát az apostolok utódai a püspökök és munkatársaik, a
lelkipásztorok irányítják. A püspökök testületében Róma püspökének, a
pápának ugyanaz a szerepe, mint az apostolok testületében Péter apostolnak,
Róma első püspökének volt.
1. Milyen feladatot jelent számunkra az, hogy részesedünk Krisztus papságából?
2. Kitől kapjuk apostoli megbízásunkat? Kinek tartozunk felelősséggel? Hogyan
képezhetjük magunkat az apostoli munkára?
3. Milyen közös apostoli tevékenységben vehetünk részt? Milyen konkrét apostoli
feladataink vannak?
4. Hogyan lehet együttműködni nem katolikus testvéreinkkel az apostoli feladatok
teljesítésében?
5. Mit jelent apostoli munkánkban a lelkiismereti szabadság tiszteletbenntartása?
6. Tudod-e püspököd címét és fogadóóráját?
7. Olvassuk el: 2Kor 3,1-6,10. Beszéljük meg, hogyan követhetjük az apostol példáját!

Ady Endre:
ÁLMOM: AZ ISTEN
Batyum: a legsúlyosabb Nincsen,
Utam: a nagy Nihil, a Semmi,
A sorsom: menni, menni, menni
S az álmom: az Isten.
Vele szeretnék találkozni,
Az álmommal, nagy, bolond hitben
S csak ennyit szólni: Isten, Isten
S újból imádkozni.
Nem bírom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül.

35. A HIVATÁSOS PAPSÁG
1. KÜLÖNLEGES ÉLETHIVATÁS
Krisztusi papi munkájában minden keresztény
részt vesz. Ez az általános papság. Ezen belül a
hivatásos papságnak különleges feladatai vannak.
Az ő feladatuk Isten teljes szívvel való szolgálat,
igéjének hirdetése, az apostoli munka irányítása, a
rájuk bízottak lelki gondozása és vezetése. A
szentmisében a kenyér és bor átváltoztatásával
jelenvalóvá teszik Jézus Krisztus keresztáldozatát.
A bűnbocsánat szentségében feloldozást adnak:
közlik az örömhírt, hogy Isten megbocsátotta
bűneinket, melyeket megvallottunk és megbántunk.
Meghatározott esetekben a bérmálás szentségében a Szentlélek kegyelmének
teljességében is részesíthetik a megkeresztelteket. A szenvedő beteget megerősítik az
élet válságos óráiban. Keresztelnek, esketnek… Erre a szolgálatra készülnek fel és
kapják a Szentlélek kegyelmét a papszentelésben.
Minden papot Isten hív meg a szolgálatra.
Hogyan? A válasz nem egyszerű. Minden
hivatásnak külön története van.
Igen sok pap először a templomban hallotta a
hívó szót. Talán ministrálás közben jutott eszébe,
hogy ő is pap lesz. Az oltárszolgálattal együtt
megszerette Istent is.
Máshonnét is indulnak utak a papság felé. A
felnőtt fiatal ember pl. elhatározza, hogy életét
mások szolgálatára szenteli, Jézus példája szerint.
Vannak, akiket egy-egy vonzó példa, másokat egy
megrendítő esemény indít el a papság felé, olykor
még idősebb korban is.
Gyakran igen nehezek az utak. Sok fiúnak szülei ellenállását kell leküzdenie. Olykor
a papsággal kapcsolatos előítéleteket kell legyőzni. Máskor más életpályák vonzása,
vagy esetleg kedves ismerős más irányú befolyása nehezíti a hívó szó követését.
A hivatás kibontakozásánál gyakran nagy segítség egy-egy lelkivezető vagy hittanár.
Előfordul, hogy papkorában tudja meg valaki, hogy szülei még kiskorában felajánlották
Isten szolgálatára, és imádsággal kísérték odavezető útját. Olyan családi légkört
alakítottak ki, melyben meghallhatta Isten hívását.

2. FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLATRA
A hivatás ügyében a püspök is dönt:
megvizsgálja
a
jelentkező
szándékát,
adottságait, és ha alkalmasnak találja, felveszi a
papnevelő intézetbe. Az ötévi tanulmányi idő és
önnevelés egyúttal próbatétel is.
A papnövendéknek az általános műveltségen
kívül el kell mélyülnie a keresztény hitben. Meg
kell tanulnia mindazt, ami a papi szolgálatához
szükséges. Az elméleti ismereteken kívül
gyakorlati tudnivalókra is szükség van. (Pl.
célszerű ma már a gépjárművezetői jogosítványt
megszerezni.)
Mit tanulnak a papságra készülők? Filozófiát, szentírástudományt, latin görög és
héber nyelvet, egyháztörténelmet, egyházi irodalomtörténetet, alapvető és részletes
hittant, szentségtant és liturgiát, erkölcstant, egyházjogot és közigazgatási ismereteket,
szónoklattant, lelkipásztorkodástant, neveléstant, hitoktatás-tant, lelkipásztori orvosi
ismereteket, éneket stb.
A tanulmányi idő 5 (6) év, mely alatt teológiai kiképzésben és papnevelésben
részesülnek. Aki az évek folyamán bizonyítani tudja, hogy alkalmas a papságra, azt az
5. év végén pappá szentelik.
A papnövendéknek a kegyelmi életben is meg
kell erősödnie. Csak az lehet a Jézusi örömhír
hivatásos hirdetője, akiben a szeretet kiolthatatlan
tüze ég. Csak az lehet testvéreinek lelki vezetője,
aki maga is élő hittel követi Jézust. E nélkül a
legképzettebb pap is csak jó hivatalnok lehetne.
Az 5 éves felkészülés végén a papjelölt saját
maga dönt véglegesen: vállalkozik-e a szolgálatra,
vagy visszalép, mielőtt végleg elkötelezné magát. A
püspök pedig, miután tájékozódott a jelölt
megbízhatóságáról, dönt, hogy elfogadja-e őt a
papi szolgálatra és pappá szenteli-e.
A püspök mint az apostolok utóda, Jézus nevében fogad munkatársakat, szenteli fel
a papokat a hivatásos szolgálatra. Azt a különleges megbízatást és felhatalmazást,
melyet Jézus apostolainak adott, a püspök a papszentelésben adja tovább.

3. KRISZTUS KÖVETSÉGÉBEN
A felszentelt papnak különösképp elöl
kell járnia a tanúságtételben, az élő
hitben és a szolgáló szeretetben.
A latin szertartású papság a
szüzesség életformájában él. Ez a
nőtlenségnél
többet
jelent.
Nem
lemondás, hanem a szeretet fokozása.
Az erre vállalkozó így akarja magát
egészen odaadni Isten szolgálatára. Azt
keresi, hogyan járjon Krisztus kedvében.
Ennek az Isten-szeretetének gyümölcse,
hogy egészen oda tudja adni magát az
emberek szolgálatára.
A nős görög papságnál a kettős hivatás erősíti egymást. A nagy család
szolgálatához családja szolgálata a minta. Ez is a tanúságtétel egyik formája.
Sokan azt hiszik, hogy a papok élete sivár, örömtelen. Természetes, hogy a papi
szolgálatnak is vannak nehéz órái és megpróbáltatásai. Igaz, hogy a mindenki által
ismert hivatalos teendőiken kívül sok idejüket lefoglalja a magányos imádság, a
prédikációra és hittanórákra való készülés, az állandó továbbtanulás és a nap bármely
órájában hozzájuk forduló emberekkel való foglalkozás.
„Jöjjetek… !Nincs fizetés, nincs (orvosi) kezelés, nincs vakáció, nincs visszalépés,
nincs nyugdíj. Hanem ellenkezőleg: sok és kemény munka; vigasztalások - talán;
csalódások - bizonyosan; betegségek - gyakran; erőszakos vagy rejtélyes halál és egy
sírhant ismeretlen földön. Jöjjetek… !”
Ilyen felhívással toboroztak a század elején Franciaországban fiatalokat a misszióba.
És nem eredménytelenül. Mert mindig voltak és vannak fiatalok, akik nem kényelemre
vágyakoznak, hanem valami nagyszerű dologra, minél többet tenni Istenért és az
emberekért, bármilyen áldozatba is kerül.
A kívülállók csak a hivatás nehézségét látják, de a pap boldog, mert Isten hívta, és
igent mondott a hivatásra. Boldog, mert betölti Isten szeretete, és mert ennek a
szeretetnek különleges közvetítője lehet. Akinek pedig látszólag eredménytelen és sivár
az élete, az nem veszítheti kedvét. Jézus megígérte, hogy aki érte életét elveszíti,
éppúgy mint az elvetett mag, százszoros termést hoz…
A termelő munkát végző embert örömmel tölti el, ha látja munkája eredményét Az
orvos öröme, hogy szenvedő embertársain segíthet. Az édesanyát örömmel tölti el
gyermeke fejlődése, akiért annyi áldozatot vállalt. A papi élet örömét fokozza, ha látja,
hogy munkája nyomán a bűnös új életet kezd, a hívek szeretetben élnek és az Egyház
fejlődik…

Layolai Szent Ignác imája (Sík Sándor fordítása)
Fogadd el, Uram, szabadságomat
Fogadd, egészen,
Vedd értelmemet, akaratomat
S emlékezésem.
Mindazt, amim van és ami vagyok,
Te adtad, ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
Egyszerre mindent.

Legyen fölöttünk korlátlan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékodul;
Szeretnem Téged.
Csak a szeretet maradjon
enyém,
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság
enyém,
Más semmi nem kell.

 Honnan tudom, hogy Isten hív
– vagy nem hív papi szolgálatra?
Ha:
1. nemcsak hiszem, hanem szeretem az
Istent;
2.

nemcsak apostolkodok,
szeretem is az embereket;

hanem

3. alaposan tájékozódtam a papi élet és
munka lényegéről,
s ehhez nagy kedvem van,
4. és erre alkalmas is vagyok,
- akkor HÍV AZ ÚR!
 A magyar katolikus papnevelő intézetek címei:
1053 Budapest, Eötvös L. u. 7.
2500. Esztergom, Bajcsy Zs. u. 44.
3300. Eger, Foglár u. 6.
4400. Nyíregyháza, Bethlen g. u. 5. (görög katolikusok számára)
6720. Szeged, Dóm tér 6.
9021. Győr, Káptalan domb 7.
 A papnevelő intézetbe való felvétel feltételei:
középiskolai végzettség; – testi-szellemi egészség; – lelki-vezetői ajánlás.

A hivatásos papságnak feladata az általános papságon belül a különleges papi
szolgálat: az istentiszteletek vezetése, Krisztus keresztáldozatának
megjelenítése, a szentségek kiszolgáltatása, az igehirdetés és az apostoli
munka irányítása.
A hivatásos papok a papszentelésben kapják meg a szolgálatukhoz szükséges
megbízást és felhatalmazást.
1. Olvassuk el: Mt 10,1-42; Mk 9,35. Jn 17,23. Állapítsuk meg: Milyennek kell lennie a jó
papnak?
2. Élete végéig kell-e szolgálnia annak, akit pappá szentelnek?
3. Hogyan lehet segíteni a papokat munkájukban?

Istenünk, te azt akarod, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére és
üdvözüljön. Küldj olyan munkásokat aratásodba akik teljes hűséggel tanítják igédet.
(Egyetemes Könyörgés)

37. KERESZTÉNY TANÚSÁGTÉTEL SZERZETES KÖZÖSSÉGBEN
1. A SZERZETESEK SZOLGÁLATA
Amikor Jézus halála előtt utoljára volt együtt tanítványaival, hosszan éjszakába
nyúlóan beszélt nekik. Még egyszer emlékezetükbe idézte a legfontosabbakat. Ekkor
hangzott el jól ismert kijelentése: „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35.)
Az Úr egyeseknek azt adta hivatásul, hogy az ő nagy, egyetemes szeretetéről
különleges módon tanúskodjanak. Olyan nagy szeretetben éljenek, amely eléri a
nyomorultakat, megvetetteket, bűnnel, bajjal küszködőket. Azokat, akik magukra
maradtak, akiknek semmijük sincs Hasonlóan Jézus példájához, aki városról városra
járt, keresve „Izrael elveszett juhait.” (Mt 10,6; 15,24.)
Ez a sokakra szétáradó szeretet nagy önzetlenséget kíván. Olyan szívet, mely
állandóan nyitott: Krisztus felé, akiből merít, és az emberek felé, akiknek tovább
ajándékoz.
Az ilyen élet lehetőségére Jézus mutatott rá:
„Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen a házasságra, van, akit az
emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla.”
(Mt 19,12.)
Az évszázadok hosszú sora mindig
„megtermette” azokat a férfiakat és nőket, akik a
mennyek országáért lemondtak a földi élet
javairól.
Családi fészek helyett Krisztus nagy
családjában lettek lelki értelemben vett apák és
anyák, egymás közt pedig testvérek. Nem azért
tettek így, mert nem akadt számukra házastárs.
Jézus választotta ki őket erre a hivatásra.
A szűzi élet legnagyobb szépsége az a közvetlen, bensőséges viszony, melyet
kezdeményez választottjával. Legszebb gyümölcse pedig az az új közösség, amelyet
nem a test és vér, vagyon vagy hatalomi szó tart össze, hanem a testvéri szeretet. A
szűzi életet vállalók általában közösségben, együtt élnek, hivatásukat, tevékenységüket
elősegítő, közösségi szabályok szerint. A közösséghez való hűségre fogadalommal
ígéretet tesznek. Szerzeteseknek nevezzük őket.
Szegénységben és engedelmességben élnek. Nem gyűjtenek vagyont, mert a Kincs
már az övék. Maguknak csak annyit tartanak meg, amennyi szolgálatukhoz szükséges.
Így sorsközösséget vállalnak a világ kényszerű szegényeivel. Az „enyém-tied” helyett, a
„miénk”-et ismerik. Ez nemcsak vagyonközösséget jelent, hanem minden más, szellemi
és lelki érték megosztást is.

Nem futnak egyéni elképzeléseik után, mert többre becsülik a közös munkát, az
egyetértésben hozott döntéseket. Sajátos módon, következetesen megvalósítják a
szentírási buzdítást: „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus iránt való tiszteletből.”
(Ef 5,21.) Az igazi nagyság nem a parancsolgatásban, hanem a szolgálatkészségben
mutatkozik meg. (Vö. Fil 2,5-11.) Erre minden közösségnek szüksége van, hogy
eredményesen teljesíthesse feladatát.
Mindezek a mozzanatok csak töredékei egy nagy-nagy hitvallásnak, annak, hogy
elközelgett Isten országa: Jézus Krisztus köztünk él! Emberszívünk egész melegével
viszontszerethetjük őt. Ezek a szerzetes közösségek az Egyház erőforrásai. Nem
osztják meg az egész Egyház közösséget, hanem szolgálják. Olyan célokért adják
életüket, amire nem tudna vállalkozni.
2. AZ ELSŐ SZERZETESEK
Az apostolokat követő az első századokban, az üldözések korában kereszténnyé
lenni mindenképp hősies elhatározás volt. A keresztények ezrei lettek vértanukká. Hősi
áldozatvállalásuk a magát értük áldozatul adó Krisztusra emlékeztetett.
Mikor Nagy Konstantin korában (IV. század) megszűnt az üldözés, és polgárjogot
nyert a kereszténység, a béke nyugodt évei következtek. Ez idő tájt az Egyház
gazdaggá és hatalmassá lett. A keresztények hősies szeretet lassanként eltűnt. Az
evangélium ereje azonban mégsem tört meg. Isten még békében sem akar olyan
keresztényeket, akikben nincs áldozatkészség. Keleten erre többen vállalkoztak arra,
hogy otthagyva a züllött városokat, Egyiptom és Palesztina sivatagjaiban keressenek új
otthont. Életüket az evangélium szerint irányították. Kezük munkájával keresték
szegényes mindennapijukat. Nőtlenséget, szüzességet fogadtak. Ezeket a sivatagban
lakó, pusztában élő keresztényeket nevezzük remetéknek. Később közösségekbe
tömörültek. Így alakultak meg a szerzetes közösségek.
Nyugaton, nem messze Rómától egy Benedek nevű fiatalember (kb. 480-550) az
egyiptomi remetékhez hasonlóan elhagyta otthonát és egy elhagyatott barlangba
költözött. Három év múltán többen is társultak hozzá, hogy vezetőjük legyen. Társait
szorosabb közösségbe fogta. A közös élet szabályait írásba foglalta. Közös otthont,
kolostort építettek, melynek középpontja a templom lett. A férfikolostorok mellett, női
kolostorokat is alapítottak. A belépő tagok próbaidő után Istennek tett fogadalmukkal
örökre elkötelezték magukat a szerzetesi életre. Életükre jellemző alapítójuk jelszava:
„Ora et labora!” azaz: Imádkozzál és dolgozzál! Mindennapi közös imádságuk a liturgia:
a szentmise és a zsolozsma volt. Munkásságukban pedig a fizikai mellett a szellemi
munka-később tanítás és kódexmásolás-is szerepelt. Kolostoraik az ezredforduló
korának lelki és szellemi központjai voltak. Az Ír szigetektől kezdve hazánkig „Szent
Benedek Fiai”, a bencések és a ciszterciták terjesztették az evangéliumot és a
műveltséget. Ők tanították földművelésre és házépítésre a népvándorlás századaiban
letelepedett nomád népeket.

Imádkozzál és dolgozzál!
Ora et labora!

3. A SZERZETESSÉG TOVÁBBI FEJLŐDÉSE
Koronként és helyenként más és más az az evangéliumi érték, amelynek
felcsillantására a Lélek a szerzetesközösségeket rendeli.
A fényűző, gazdagságért háborúskodó középkorban a legtisztábban a kolduló
barátok hirdették az evangéliumot. Szelídségük, igénytelenségük és derűs életük
biztatás volt: Jézussal szebb lenne az élet. Assisi Ferenc (1182-1226); s követői a
ferencesek, majd Guzman Domonkos (1170-1221) és társai a domonkosok szabad
szívvel járták a világot. Az embereknek hirdették, hogy nem a vagyon a legfontosabb.
Az újkor embernyomorító világában szociális létesítményekkel, s gondozással siettek
segíteni. Iskolák, kórházak, árvaházak tanúskodnak a szerzetesek szeretetéről.
Loyolai Ignác (1492-1556) társulata a jezsuita rend, mindig a legsürgősebb munkára
vetette be tagjait. - Istenes János (1495-1580) „irgalmasai kórházakat építettek és
betegeket ápoltak. - Néri Fülöp (1515-1595) Rómában, Don Bosco (1815-1888)
Torinóban azért alapított szerzetesrendet, hogy otthont és foglalkozást adjon a városok
elhagyott kis csavargóinak. - Kalazanczi József (1556-1648) is a fiatalokat tanította. Az ő
alapításai a piarista iskolák. - A vallásilag elmaradt és elzüllött embereknek Páli Vince
(1576-1660) papjai tartottak lelkigyakorlatokat. - A férfi szerzetesrendeken kívül
különböző női rendek is alakultak. (A szerzetesnőket apácáknak is szoktuk nevezni.)
Mindig voltak Isten szeretetére különösen fogékony emberek, akik életüket egészen
neki szentelték, és szemlélődő életet éltek, elvonulva a világtól a magányba.
A szemlélődő életet folytató karmelita rend férfi és női ágát Avilai Teréz (1515-1582) és
Keresztes János (1542-1591) újították meg. - C., de Bar nővér alapítása(1659-ben) az
örökimádás apácák.
Az újkor a felfedezések kora is. Az új világrészekbe a szerzetesrendek hithirdetőiket,
misszionáriusaikat küldték. Erre a célra új szerzetesrendeket is alapítottak. Ők az
evangéliummal együtt a műveltséget is terjesztették, és ugyanakkor a
legszerencsétlenebbek védelmezői lettek, sokszor a gyarmatosító honfitársaik ellenében
is. Levigerie Károly alapítása (1868-ban) a fehér atyák és a fehér nővérek hitterjesztő
rendje. - Jansens Arnold (1837-1909) alapítása az Isteni Ige Társasága nevű missziós
rend.
A legújabb időkben az elmaradott népek, országok segítségéért, vallások
közeledéséért szentelik sokan az életüket.
Napjainkban új kezdeményezés a skopjei származású apáca, Teréz anya alapítása.
India nagyvárosaiban gondozásába fogadja az elhagyatottakat és szegényeket, az
éhezőket és a betegeket…
A taizé-i szerzetesközösség, mely református alapítása, a keresztények egységét
szolgálja.

 Az Egyház közösségi imája a zsolozsma
A hajnali és az alkonyi ima a következő
részekből áll: Himnusz - zsoltár (melyet a
résztvevők - két részre oszolva - egymásnak
felelgetve imádkoznak) - szentírási olvasmány szentírási ének - egyetemes könyörgések Miatyánk és befejező könyörgés.
Próbáljunk mi is közösen imádkozni, hasonló
módon!
A szerzetes közösségek hivatása, hogy sajátos szolgálatukkal Krisztus
szeretetének hősi jelei legyenek.
A szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat a különleges szolgálatra, a
szűzi életre, a szegénységre és az engedelmességre.
1. Milyen szerzetesrendeket ismerünk? Mivel foglalkoznak?
2. Miért van szükség különféle szerzetesrendekre? (Egyes rendek megszűnnek,
ugyanakkor újabbakat alapítanak.)
3. Mik a szerzetesi hivatás jelei? Lehet-e a világban szerzetes életet élni?
4. Olvassuk el: Mt 19,10-30. és Fil 2,5-8. Beszéljük meg, kik vállalhatják Jézusnak ilyen
követését?
ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A VII. FEJEZETHEZ:
70. Mi az Egyház?
71. Kik tartoznak Jézus Egyházához?
72. Miért van szükség az Egyházra?
73. Miért van szükség a keresztény egyházak egységére?
74. Hogyan szolgálhatjuk a kereszténység egységét?
75. Mit jelent az általános papság?
76. Milyen apostoli feladataink vannak?
77. Kik az apostoli munka irányítói?
78. Milyen feladatai vannak a hivatásos papságnak?
79. Mi a szerzetes közösségek hivatása?

A világ szemében jólétre, dicsőségre, tehát arra jutottam, amit sokan irigyelnek. Isten
azonban tudtomra adta, hogy minden dolog hiúság, kivéve az ő szeretete és szolgálata.
(A. Ampere)

VIII.
TANÚSÁGTÉTEL A CSALÁDBAN

38. „… FÉRFINAK ÉS NŐNEK TEREMTETTE”
1. SZERETET ÉS SZERELEM
A szerelem örök téma. Erről szól a legtöbb regény és film. Az ilyen regények és
filmek vége rendszerint a boldog házasságkötés. Jó tudni azonban, hogy az életben a
házasságkötés nem befejezés, hanem sokkal inkább csak kezdet, kezdete a szeretet
csodálatos kivirágzásának, egy új család életének.
A fiatalok arról beszélgetnek a legszívesebben, hogyan képzelik jövendő életüket.
Tele vannak tervekkel, szépnek látják a világot, s úgy gondolják, ha házasságot kötnek,
ők lesznek a legboldogabbak, mert szeretik egymást.
Mi a szeretet? A szeretet szót más más értelemben használjuk. Van, akinek erről a
szóról az adakozás jut eszébe, másnak az édesanyja vagy a családja, ismét másnak a
karácsony… Amikor szeretetről beszélünk, mindenképp két személynek valamilyen
kapcsolatáról van szó.
Aki csak kapni akar, az önző. Ha két önző ember mondja, hogy „szereti” egymást,
egyik sem kap semmit. Igazán az szeret, aki adni akar. Ha ketten igazán szeretik
egymást, akkor mind a ketten kapnak is, mert mind a ketten adni akarnak. Ha
megkérdeznénk egyiküket: „Oda akarod-e adni neki azt, ami neked a legdrágább?” igent mondana. „Feláldoznád-e magadat érte?” - erre is igennel felelne. Az adás a
szeretet természetes megnyilatkozása.
De tegyük fel a kérdést: Miért szeretünk valakit? Mi az alapja szeretetünknek?
A mindennapi életben annyi emberrel találkozunk, és oly
sok ember mellett megyünk el érdeklődés nélkül. Adódik
azonban olyan találkozás is, amely hirtelen megváltoztatja
magatartásunkat. Magunk sem értjük, de azt tapasztaljuk,
hogy aki eddig csak egy másik ember volt, az fontos lett
számunkra. És ha a másik is ugyanezt érzi, akkor már nem
két elkülönülő világ vagyunk: „én” és „te”, hanem egymás felé
kitáruló két „én”: „mi” vagyunk. A szeretet összetartozóvá tesz
bennünket. Amit egymásnak adni akarunk, az nem ez vagy
az, nem valami, ami az enyém, hanem saját magunk, az „én”ünk. Minden más, amit adunk, ennek a kifejezője.
Akit szeretünk, annak jót akarunk, annak csak jót adhatunk.
Épp ezért, aki igazán szeret, abban előbb-utóbb felvetődik a
kérdés: „Olyan vagyok-e én, hogy egészen odaadhatom
magamat? És elfogadható vagyok-e? Ez az önértékelés
felelősséget ébreszt bennünk, és állandó megtisztulásra
késztet, olyanok legyünk, hogy valóban ajándék legyünk
egymás számára.

Az önátadó szeretetre csak az
ember képes. Isten férfinak és nőnek
teremtette az embert. Az ő ajándéka,
hogy a szerelemben két ember egymás
közti kapcsolatában élheti át az igazi
szeretetet.
Mindketten
emberek,
mégsem egyformák, és kettőjük
egymást kiegészítő szeretete teszi őket
teljes egésszé. Ez az önátadás a
házasságban valósul meg igazán,
amikor az ember egész életre önmagát
adja annak, akit szerelemmel szeret.
2. SZERELEM ÉS HÁZASSÁG
A természet rendje szerint a fiúkban és lányokban kölcsönös vonzódás, szerelem
ébred egymás iránt. Ez készteti őket, hogy egymásnak kedveskedjenek, egymásnak
örömet szerezzenek. Az egymás iránti szeretet érleli meg bennük az elhatározást, hogy
kapcsolatukat emberileg teljessé tegyék, házasságot kössenek. Ezzel végleg elkötelezik
magukat a kölcsönös szeretetre. A szeretet kibontakozása boldoggá teszi őket, és
termékennyé teszi életüket. A társadalom szemében a házasság lényegében szerződés,
amelyben egy férfi és egy nő életszövetséget köt, hogy egymást segítsék,
gyermekeknek adjanak életet, és őket felneveljék.
A
házastársak
szerelme
a
mindennapi élet apró áldozataiban válik hitvesi szeretetté. Ez a szeretet néha nagy
áldozatot is kíván, de mindig megkívánja a mindennapos apró áldozatvállalást. Például
amikor az egyik fél idegességében a másiknak valamilyen hibája miatt kiborul, az nem
szól vissza, hanem inkább bocsánatot kér… Ha az egyiknek valami apróságban le kell
mondania saját véleményéről, elgondolásáról, még akkor is, ha neki van igaza… Szó
nélkül elviselik egymás gyengeségeit, gyarlóságait… Négyszemközt csendesen
figyelmeztetik egymást, ha hibáztak… Félreteszik az érdekes olvasmányt, hogy
meghallgassák a másik gondját, baját… Tudnak apró meglepetéssel, figyelmességgel
örömet szerezni… Igyekeznek egymás munkáját megkönnyíteni. Nem várják el a
kiszolgálást, hanem igyekeznek ellesni és megtenni a másik kívánságát… Akiben igazi
szeretet él, leleményesen talál alkalmat, hogy szeretetét ne csak szóval, hanem
tettekkel is megmutassa.
Lényegében ugyanezt mondja Pál apostol is:
„… öltsétek magatokra a szívbéli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és
türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza
van a másik ellen Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek!

Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a
tökéletesség köteléke..S Krisztus békéje uralkodjék
szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy Testben.
Legyetek hálásak. Éljen elevenen bennetek Krisztus
igéje. Tanítsátok és intsétek egymást bölcsességgel.
Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent
dalokat Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az
Úr Jézus nevében tegyetek…” (Kol 3,12-16.)
3.” MÁR NEM KETTEN VANNAK …”
A
házasság
teljes
emberi,
testi-lelki
életközösséget jelent. A házastársak akkor lesznek
igazán boldogok, ha önzetlenül szeretik egymást,
ha teljesen átadják magukat egymásnak. Ez az
önátadás testi kapcsolatot is jelent, ami Isten
akarata szerint való, szent dolog a házasságban. A
nemi ösztön óriási erő, amely építeni és rombolni
képes. Ha szabadjára engedik, rombol és pusztít,
mint az áradat. Ha viszont partok közt tartják,
energiaforrás. Érték, amit védenünk kell. Az
ösztönös vágyak fegyelmezésében segítenek: Isten
kegyelme, az önfegyelmezés és a természetes
szeméremérzet. (Álszeméremnek tartjuk, ha valaki
a nemiséggel kapcsolatos természetes dolgokat is
úgy kezeli, mintha azok önmagukban is rosszak
volnának.)
Isten a házasságot védi, amikor parancsaival
figyelmeztet: „Ne paráználkodjál!” - „Felebarátod
házastársát ne kívánd!”
A házasélet szent. A házastársak a nemi élet örömét csak egymástól várják. Aki a
nemiségben csak önmagát keresi, az önző lesz, üressé, értéktelenné válik.
Bűn a házasság előtti testi kapcsolat, mert ez nem a házasság személyes
kapcsolatát szolgálja. Ilyenkor valójában nem egymást szeretik, hanem csupán
szexuális ösztönüket akarják kielégíteni. A másik fél ebben csak eszköz. Ez a
paráznaság. Az ilyen kapcsolat felelőtlenül veszélyezteti a jövendő gyermekáldást és a
házastársi hűséget. Ezenkívül meggondolatlan, rossz házassághoz is vezethet.

Bűn a házasságtörés is. A házastársi hűség mindkettőjük közös érdeke, amit a
közösség előtt tett házassági eskü is véd. Aki pedig megsérti a paráznaság bűnén kívül
súlyos bűnt követ el a házastársi hűség, az igazságosság és a szeretet parancsa ellen
is. A házasságtörés merénylet a család boldogsága ellen.
Pál apostol így ír a házastársak kapcsolatáról:
„… legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. A férfi
teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is
férjével szemben. Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje.
Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége. Ne tartózkodjatok
egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek
magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen…” (1Kor
7,2-5.)
„Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, ne szenvedélyes
érzékiségben, mint a pogányok…” (1Tessz 4,4.), mert a szenvedélyes érzékiség
önzésre vezet és az bűn.
Pál apostol tanítása a szeretetről a házastársi kapcsolatra is vonatkozik:
„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 vagyonomat a
szegényeknek s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat fel nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az
igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet
soha el nem múlik… a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre.” (1Kor 13,114,1.)

Aki igazán szeret az adni akar. A házasságban az ember önmagát adja annak,
akit szerelemmel szeret.
A házasság szerződés, amelyben egy férfi és egy nő életszövetséget kötnek:
Szeretetben együtt fognak élni, egymást segítik gyermekeket hoznak világra és
felnevelik őket. A házasulók számára a házasság a szeretet kibontakozását
jelenti. Ez teszi őket boldoggá és életüket termékennyé.
A testi kapcsolat a házastársi szeretet beteljesítője. Aki ezt a házasságon kívül
keresi, nem a szeretetet, hanem saját ösztönét szolgálja, bűnt követ el.
 Esketéskor így imádkozik a pap:
„Istenünk! Amikor az emberi nemet teremtetted, azt akartad, hogy a férfi és nő eggyé
legyen. E híveidet, akik most egymással életszövetségre kívánnak lépni, kösd össze a
szeretet egyesítő kötelékével, hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál,
legyenek a te nagy szereteted tanúi a világban.”
1. Lehet-e önzetlenül szeretni valakit?
2. MI a boldog házasság alapja? Igaz-e, hogy a házastársak közti bajoknak az oka az
önzés?
3. Miért van szükség arra, hogy a házastársaknak legyen idejük egymással sokat
beszélgetni? Mi lehet az oka a féltékenységnek és az elhidegülésnek?
4. A fiatal pár előre megbeszélheti az eskető pappal, hogy mit olvassanak esküvőjükön
a Szentírásból. Te melyiket választanád a következő részletek közül: Róm 12,1-2,918; 1Kor 12,31-13,8; Ef 5,2.21-33; Kol 3,12-17; 1Pt 3,1-9; 1Jn 3,18-23; 1Jn 4,7-12.

Szeretni egymást nem azt jelenti, hogy egymást nézzük, hanem együtt nézzük közös
célunkat. (A. Saint-Exupery)

A szeretet nélkül az igazság halott.

(Romano Guardini)


Hősnek lenni egy percre, egy órára könnyebb, mint csendes hősiességben hordozni a
mindennapot. (F. M. Dosztojevszkij)

Sok olyan formája van az apostolkodásnak, amellyel a világiak építik az Egyházat,
megszentelik és Krisztusban megelevenítik a világot. Az egész világi élet hitből,
reményből, szeretetből fakadó tanúbizonysága: az egyéni apostolkodásnak különleges
formája és egyúttal nagyon korszerű jele, mert láthatóvá teszi a híveiben élő Krisztust.
(II. Vatikáni Zsinat)

39. A HÁZASSÁG
1. FELELŐSSÉGTELJES FELADAT
Minden fiatal boldognak képzeli
el jövendő házasságát. A mesék is
így mondják: „Boldogan éltek amíg
meg nem haltak.”
Valóban így lesz?
Sajnos
sokszor
nem.
Ha
elolvasnánk a házassági perek
jegyzőkönyveit,
látnánk,
azok
mennyi gyűlöletről és keserűségről
tanúskodnak.
Akik együtt tervezték boldog
jövőjüket,
később
egymást
vádolják, hogy tönkrement a
boldogságuk. Hol lehet a hiba?
A boldog házasságnak a szeretet az alapja. Erre épül az a bizalom, amellyel
egymásra bízzák magukat, amikor élet-és sorsközösséget vállalnak egymással. Ez a
szeretet mondatja ki velük a „boldogító igent” arra, hogy teljesen átadják magukat
egymásnak a sírig tartó hűségben, minden bajban és viszontagságban. Gyönyörű és
boldogító feladat az ilyen életközösség, de egyúttal felelősségteljes feladat is. Ezért
csak megfelelő előkészület és megfontolt elhatározás után szabad erre vállalkozni.
A házasságkötéssel vállalt feladatok teljesítésére csak felnőtt és érett emberek
képesek. Nemcsak testi érettségről van szó, hanem szellemi, jellembeli érettségről is.
Felelősséget csak az vállalhat, aki ismeri kötelességeit és képességeit. Ennek
birtokában kész arra, hogy minden erejével leendő családjáért dolgozzék. Ez a szeretet
mellett elkötelezettséget és kitartást kíván.
A házassági hűség parancsa a családok boldogságát védi. Figyelmeztet, mennyire
megfontolt döntéssel kell a házasságkötésre vállalkozni. Aki pedig nem tartja meg adott
szavát, nem nevezheti magát becsületes embernek. A házassági hűség megszegésére
nincs mentség. Aki pedig akkor hűtlen házastársához, amikor az beteg vagy bajban van,
amikor leginkább szüksége lenne az önzetlen szeretetre, az jellemtelen és felelőtlen
ember.
A házasság feltétele az egész életre szóló elkötelezés és hűség szándéka. Ezen
alapul kölcsönös bizalmuk. Aki igazán szeret, az nem néhány évre akar házasságot
kötni. Aki pedig úgy gondolja magában, „ha nem sikerül, legfeljebb otthagyom”, hazug
módon visszaél a másik bizalmával.
A házasság természetéből következik, hogy felbonthatatlan. Jézus erről így tanított:
„a teremtéskor Isten férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember ezért elhagyja atyját és
anyját, feleségéhez csatlakozik, s a kettő testben egy lesz. Úgy, hogy már nem ketten
vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.”
(Mk 10,6-9.)

2. A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Az embert az önátadó szeretet teszi boldoggá. Ez az önátadás a házasságban
valósul meg igazán, amikor egy férfi és egy nő önmagát adja egymásnak, teljesen, egyegy életre. Isten akarta, hogy ez így legyen, és Ő minden család életét boldognak
tervezte.
Jézus követői egész életükben, tehát a házasságban is a szeretet tanúi.
A gyakorlatban kell bemutatniuk, mit jelent a
szeretet, mit jelent az önátadás. Így a
házastársak életükkel tükrözik azt a szeretetet,
amellyel Isten szeret minket, amellyel Jézus
életét adta Egyházáért. Pál apostol így ír erről:
Férfiak! Szeressétek feleségeteket, amint
Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta
magát érte, hogy a keresztségben az élet igéje
által tisztára mosva megszentelje… Így szeresse
a férj is feleségét, mint saját testét. Aki feleségét
szereti, önmagát szereti. Hiszen saját testét
senki sem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza,
akárcsak Krisztus az Egyházat. Tagjai vagyunk
ugyanis Testének. „Ezért hagyja el az ember
atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a
kettő testben egy lesz.” Nagy titok ez, én
Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. (Ef
5,25-32.)
A keresztények házassága tehát kegyelmi kapcsolat. Erre a szeretetre azonban csak
Isten erejéből képesek. Ezért mondjuk, hogy a keresztényeknek Isten színe előtt kötött
házassága szentség, mert jele és közvetítője Krisztussal való kapcsolatuknak. Jézus
nemcsak tanítást, hanem erőt is ad követőinek, hogy szeretetben élhessenek.
A házasulandók a templomban - az Egyházat képviselő tanúk és pap jelenlétében nyilvánítják ki házasságkötési szándékukat, amikor visszavonhatatlan „igen”-t mondanak
egymásnak.
Igaz, a házasság elsősorban a házasulók ügye. Mégsem teljesen magánügy. A
családok rendezett élete az egészséges társadalom alapja. A keresztények szentségi
házassága az egész keresztény közösség tanúságtevő életének az alapja. Ennek
megfelelően a házasságkötésben csak az kaphatja meg Isten kegyelmét, aki Isten terve
szerint akar élni. Aki házasságkötési szándékából kizárja a teljes önátadást: a végleges
elkötelezést, a hűséget vagy a gyermekáldást, annak a házassága érvénytelen. Semmi
értelme, hogy komoly szándék hiányában bárki is egyházi házasságot kössön.
A házastársak jogait és kötelességeit - a közösség érdekében - az államok törvényei
is védik. Ezért van szükség az ún. polgári házasságra. A keresztények azonban nem
elégedhetnek meg csupán a polgári házassággal. Ők csak akkor tekinthetik magukat
Isten előtt házasoknak, ha szentségi házasságot kötöttek.

3. AKIK NEM KÖTNEK HÁZASSÁGOT
Isten
akarata
szerint
az
a
természetes,
hogy
az
ember
házasságban éljen. Ha valaki nem így él,
meg kell indokolnia. Jézus egy ilyen
indokot ismert: Vannak akik az Isten
országáért önként vállalják… (Mt 19,12.
vö. 1Kor 7,25-35.) Semmiként sem
fogadható el az a szempont, hogy valaki
saját kényelme miatt ne házasodjék
meg.
Az
ilyen
élet
önző,
és
gyümölcstelen marad.
Aki azonban
az Isten országáért vállalja. annak a
szeretet
kiárasztásának
hatalmas
területe nyílik meg, amint Jézus mondta:
százannyi testvére, nővére… lesz. (Mt
19,29.)
Sokan szeretnének megházasodni,
keresik társukat, de nem találják. Nekik
ebben a helyzetben kell keresniük Isten
országát.
Mindenkinek meg kell találnia azt a
területet,
ahol
szeretetét
kibontakoztathatja. Így válhatunk teljes
értékű emberekké, így valósíthatjuk meg
Isten terveit.
 A házasságkötési szertartásban így kérdezi a pap a jegyeseket:
„N, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásodból jöttél-e ide,
hogy házasságot köss? Ígéred-e, hogy leendő feleségedet (férjedet) tiszteled és
szereted, hozzá hűséges leszel, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? - Ígéred-e,
hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?”
 A házastársak gyűrűjét így áldja meg:
„Áldd meg Istenünk ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig
emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre.”
 Az új házastársak e szavak kíséretében húzzák fel egymás ujjára a gyűrűt:
„N. viseld ezt a gyűrűt szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében!”
 A házastársak a következő esküvel erősítik meg ígéretüket:
„Isten engem úgy segéljen, hogy a jelenlevő N-t szeretem, szeretetből veszem
(megyek hozzá) feleségül, Isten rendelése szerint, az Egyház törvénye szerint, és hogy
őt el nem hagyom, holtomiglan-holtáiglan, semmiféle bajában. Isten engem úgy
segéljen!”

A házasság szeretetből vállalt élet-és sors közösség. Csak megfelelő
felkészülés és megfontolt elhatározás után szabad rá vállalkozni.
A keresztény házasság szentség, amelyben Isten erőt add, hogy a házastársak
egymást és gyermekeiket szeressék. Így tanúsítják a világnak, hogy szeret
minket az Isten.
1. Csak templomban lehet Isten előtt érvényes házasságot kötni?
2. Miért „tilos” a vegyes-házasság, és miért engedik meg mégis?
3. Hogyan segíthetik egymást a házastársak a tanúságtételben?
4. Milyen megoldást találhat az, aki rossz házasságot kötött?
5. Felbonthatja-e az Egyház az érvényes házasságot? Mi a különbség a házasság
felbontása, a házasság érvénytelenségének kinyilvánítása és a különélés
engedélyezése között?
6. Közös megegyezéssel fel lehet-e bontani a házasságkötéskor tett ígéretet?
7. Élhet-e Isten szeretetében az aki elvált?
8. Miért van szükség a házasság felbonthatatlanságában?
9. Miért kívánja az Egyház, hogy a templomi esküvőt lehetőleg nászmise keretében
tartsák?
10. A nászmisén a következő evangéliumi szakaszok valamelyikét olvassa fel az eskető
pap: Mt 5,1-12; Mt 5,13-16; Mt 7,21.24-29; Mt 19,3-6; Mt 22,35-40; Jn 2,1-11; Jn
15,9-12; Jn 15,12-16. Beszéljük meg, milyen „életszabályokat” találhatnak a
házastársak Jézus tanításában.

Ha „emberileg” szeretsz valakit, magadhoz kapcsolod. Ha keresztény módra szereted,
Krisztushoz kapcsolod.
(Michel Quoist)

A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott, egyik keze az apja kezét fogja, a másik az
anyjáét. Nem lehet ezt a láncot büntetlenül elszakítani
(Gárdonyi Géza)

40. A HÁZASSÁGRA IS KÉSZÜLNI KELL
„El kéne indulni, meg kén’ házasodni…”
1. NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI
A házasságban az ember önmagát adja annak akit szeret. Hogy adni tudjon,
gazdagítania kell magát, hogy értékes ajándék lehessen a másik számára. Ezért a
házasságra és jövendő felnőtt életre már most készülj. Ez nem azt jelenti, hogy
állandóan azon ábrándozzál, milyen lesz a jövendőbelid…
A házasságra való előkészület a tudatos önnevelésen kezdődik. Értékes ember
leszek, aki tud adni, másoknak örömet szerezni. Kellő műveltséget szerzek, megfelelő
szakmám is lesz. Jellemes, becsületes és jó ember leszek. Tudok magamon uralkodni.
Felelősséget vállalt azért, amit mondok, vagy teszek. Egészséges akarok lenni testileg
is, lelkileg is, nem tékozlom el értékeimet. Elveimhez hű maradok. Összefoglalva:
„Valaki” leszek, Jézus olyan tanítványa, aki Isten akarata szerint boldoggá tudja majd
tenni családját.
2. AZ A SOKAT EMLEGETETT DIÁKSZERELEM
Fiúk és lányok együtt jártok az iskolába. Sokáig teljesen mindegy, hogy kikkel jársz
egy osztályba, kik az ismerőseid, játszótársaid. Előbb-utóbb azonban észreveszed, hogy
van valaki, aki a többinél jobban érdekel. Szívesen gondolsz rá, amikor egyedül vagy.
Örülsz, ha beszélgethetsz vele. Talán ez az első titkod, amiről senkinek sem akarsz
beszélni, talán még ő sem veszi észre. Később Ő is észrevesz téged és viszonozza
érdeklődésedet. Máris kész a diákszerelem. Bármennyire is titkoljátok, észreveszik
mások is. Sokan nevetnek rajtatok, mások meg ugratnak. Ti mégis halálos komolyan
veszitek. Igazatok van. A szerelem, még a diákszerelem is komoly dolog, nem szabad
vele játszani. Lehet, hogy házasság lesz belőle, de az még nagyon messze van.
És mi lesz addig? Mi lenne más, mint készülés az életre, s a házasságra is. Nem egy
gyenge tanulót tett már a diákszerelem szorgalmassá. Mintha kicserélték volna.
Nekilátott a tudatos önnevelés
egyik feladatának, a tanulásnak.
Tehát az ilyenféle diákszerelem
még hasznos is.
Nagy baj azonban, és sürgősen
változtatni kell, ha a diákszerelem
megtörné lendületedet, és olyan
dolgokra vezetne, amiket önmagad
előtt is szégyellsz, és amelyekért
nem mersz felelősséget vállalni. Az
ilyen diákszerelemnek semmi köze
az igazi szeretethez.

3. KIT VÁLASSZAK?
A jó házasság alapvető feltétele, hogy házastársadat jól válaszd meg. Igen sokan
elhibázták már. Így gondolkodnak: „Abból, aki tetszik nekem, akit megszerettem,
biztosan jó házastárs lesz.” Pedig épp ez az, ami nem biztos. Ennek bizonyítéka az a
szomorú tény, hogy nálunk Magyarországon pl. minden 100 házasságkötésre kb. 25-30
elválás jut. Mennyien elhibázták, pedig biztosan nem így akarták.
Mi kell ahhoz, hogy jól válasszak? Milyen a jó házastárs?
Fontos szabály: A választást, főleg a végleges döntést nem szabad elhamarkodni.
Vedd tudomásul, hogy a szerelem nemcsak másokat vakít el, hanem téged is! Ezért jó,
ha tanácsot kérsz. Szüleidben megbízhatsz, ők jót akarnak neked. Időben beszéld meg
velük a dolgot. Ha úgy gondolod, hogy szüleid nem értenek meg, akkor lelkivezetődet is
megkérdezheted. Bizonyára segíteni fog. Nem te leszel az első, aki hozzá fordul.
Megbízhatsz benne,
mert titkodat megőrzi.
Mivel a házasság életszövetség, azért a jövendő házastársak feltétlenül egymáshoz
illők legyenek. Bármennyire szeretik is egymást, ha a céljaik különböznek, ha lényeges
kérdésekben eltér a véleményük, (pl. nem azonos a vallásuk, más világnézetet
vallanak), ha nem biztosíthatók a megfelelő életkörülmények, abból előbb-utóbb nagy
bajok származnak. Igaz, a szeretet sok nehézséget áthidal, de felelőtlenség a szerelmet
túlterhelni. Ezért mielőtt komoly terveid lennének valakivel, ilyen szempontokból is jól
nézz körül. Sokkal jobb el sem kezdeni, mint vakon belemenni egy eleve reménytelen
sikerű házasságba.
Amikor megfelelő házastársat akarsz
választani,
ne
járj
álomvilágban.
Jövendőbelid nem tündérországból jön,
nem is az égből pottyan eléd. Valahol már ő
is él és talán ő is készülődik. Talán még
nem is ismered, nem tudod mikor fogsz
vele megismerkedni. Lehet, hogy már
ismered, de még nem gondoltál rá, hogy ő
lesz az „igazi”.
Mégis, hogy ki lesz az, az tőled is függ, mert szemed csak olyan valakin akad meg,
aki tetszik. Ha neked nemcsak a külső fontos, hanem a belső érték is, akkor szemed
nem okvetlenül azt keresi, aki észbontóan szép, hanem hozzád hasonlóan lelki
értékekkel is törődik.
Gondolkozz! Ha bárkivel hajlandó vagy barátkozni, akkor könnyen a rosszat
választod. Ha viszont jól megválasztod, hogy kikkel légy jó barátságban, valószínűen
nem fogsz házastársat sem meggondolatlanul választani. Ha rájöttél, hogy valaki nem
lenne jó házastárs, eleve ne is engedd közel férkőzni szívedhez.

4. JEGYGYŰRŰ A KÉZEN
Megismerkedtél valakivel, s lassan mindenki tudomásul veszi, hogy együtt jártok.
Úgy gondolod, hogy jól választottál. Lehet, de vigyázz: Ne kötelezd el magad, míg meg
nem ismered.
Hogyan lehet jól megismerni?
Biztosan sokat beszélgettek és sok mindenről. Hallgasd végig a véleményét és
figyeld. Minél többet beszélgettek, annál jobban megismerheted gondolkodásmódját,
érdeklődési körét, véleményét. Ha könnyen egyetértésre juttok, örülj neki. Ha azonban
sokat vitatkoztok és nem tudtok azonos álláspontra jutni, akkor igen vigyázz és
gondolkodj. Nincs értelme összeházasodni, ha előre látni, hogy életetek végéig
vitatkoztok és veszekedtek. Persze a véleménykülönbségnél van még veszélyesebb
eset is: ha valakinek nincs véleménye, illetve mindig az a véleménye, ami a tiéd. Az
elvtelen embert kerülni kell, mert az ilyenből lehet a legádázabb ellenség. Szellemi
szegénység jele, ha csak azért van egyetértés, mert az időjáráson és a szórakozáson
kívül nincs más közös téma.
Ezeken kívül még sok felfedezni való akad. Meg kell ismerned másokhoz való
viszonyát, jó és rossz szokásait, hibáit és jódtulajdonságait, otthoni életkörülményeit és
hozzátartozóit. („Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.” ) Aki csak hozzád jó, aki csak
veled beszél szépen, aki csak érted hajlandó áldozatra, abból nem lesz jó házastárs.
Néhány évvel a házasságkötés után veled is úgy fog bánni, mint a többi emberrel, vagy
még rosszabbul. Igaz te sem vagy hibátlan és házastársat sem találsz hibátlant. Olyat
keress, aki hozzád való akit el tudsz fogadni olyannak, amilyen és aki téged is el tud
fogadni hibáiddal és gyengéiddel, akivel a jóra tudjátok egymást segíteni.
Keresztény családot akarsz alapítani. Ezért még fontos kérdés: Van-e hite?
Törekszik-e Isten szeretetében élni? Ne köss házasságot olyannal, akiről tudod vagy
sejted, hogy el akar választani Istentől. A párválasztásban az is szempont, hogy a
kegyelmi életben tudjátok egymást segíteni. Ezért már az ismerkedés ideje alatt jól
teszitek, ha együtt jártok templomba, gyóntok és gyakran áldoztok.
Mindezek után ha úgy ítéled, hogy minden rendben, akkor dönthetsz. Egy dologra
még vigyázz: Választottad is szabadon döntsön. Adj neki alkalmat a megfontolásra.
Vigyázz, hogy ne akarj előtte többnek látszani, mint ami vagy. Ha ismeri hibáidat és
melletted dönt, akkor igazán szeret és később sem tesz miattuk szemrehányást.
Ha már mindketten döntöttek és elérhető közelségben van a házasságkötés ideje,
akkor megtarthatjátok az eljegyzést.
 Milyen legyen a jövendőbelim?
Jövendőbelim tudjon érdek nélkül szeretni. Azonosak legyenek elveink, értsünk
egyet az élet fontos kérdéseiben. Lehetőleg azonos szintű legyen a műveltségünk és
hasonló legyen az érdeklődési körünk. Képesek legyünk egymást megérteni és
hibáinkat kölcsönösen elviselni.

A házasságban az ember önmagát adja annak, akit szeret. Gazdagítani kell
tehát magunkat, hogy értékes ajándék lehessünk. Ezért a házasságra tudatos
önneveléssel készülünk.
A jó házasság alapvető feltétele, hogy jól válasszuk meg leendő
házastársunkat.
Aki nem lenne jó házastárs, azt ne engedjük közel férkőzni szívünkhöz.
Elkötelezni pedig csak akkor szabad magunkat, ha minden feltétel meg van
ahhoz, hogy jó házasságot kössünk.
1. Hány éves kortól szabad udvarolni?
2. Kiről mondjuk, hogy szélhámoskodik?
3. Mi mindent kell egymásról megtudni? Mi mindent kell jövendő házastársunkkal előre
megbeszélni?
4. Jól teszem-e, ha minden kívánságát teljesítem annak, akit szeretek?
5. Azonos-e a szeretet és a szerelem?
6. Elválaszthat-e egyvalaki szerelme a többi embertől?
7. Mennyire és mire kötelez a jegyesség, a házasságígérés?
8. Kit szabad megcsókolni, megölelni?
9. Miért jó házasságkötésig önmegtartóztatásban élni? Miért helytelen a
„próbaházasság”, a házasságkötés előtti testi kapcsolat?
10. Miért vallanak egyesek lazább erkölcsi elveket?
11. Okos dolog-e házasságot kötni azoknak, akik még nem fejezték be tanulmányaikat,
vagy mielőtt a fiú leszolgálta katonaidejét?
12. Mit tegyünk ha terveink és elképzeléseink ellenkeznek szüleink véleményével?
Meddig szólhatnak bele a szülők gyermekük ügyébe? Mit várhat a gyermek
szüleitől?
13. Mit tehetünk már most, jövendő családunkért? Szoktál-e imádkozni jövendőbelidért?
14. Olvassuk el Tóbiás könyvét! Beszéljük meg, hogyan készültek Tóbiás és Sára a
házasságra.

Aludtam, és azt álmodtam:
az élet-öröm.
Felébredtem, és azt láttam:
az élet-kötelesség.
Dolgoztam, és azt láttam:
a kötelesség-öröm.
(Rabindranath Tagore)

41. ÍGY SZERETNEK SZÜLEINK
1. ÉLETET KAPTAM
A házastársi szeretet legértékesebb gyümölcse a gyermek. Amikor a feleségből
édesanya, férjből édesapa lesz, a szeretet kiteljesedésének újabb tere nyílik meg
számukra.
Mindnyájan tapasztaljuk, hogy szüleink gondoskodó szeretete milyen nagy és sok
áldozatot jelent. Biztosítják az életkörülményeket, hogy testileg-lelkileg egészségesen
normálisan fejlődjünk. Amikor végre a napi munka után és ünnepnapokon együtt van a
család, a második vagy harmadik „műszakban” ismét velünk foglalkoznak. Szüleink
adták életünket, utána még a maguk életét is odaadják értünk.
Az élet továbbadása, gyermekeik felnevelése
felelősségteljes
feladat.
A
szülők
nem
hagyatkozhatnak ösztöneikre és a véletlenre. Ezért
kötelességük, hogy felelősséggel gondoskodjanak
a közös élet anyagi alapjairól és megtervezzék
családi életüket, még jövendő gyermekeik számát
is.
A családtervezésnél figyelembe kell venniük az
életkörülményeket,
a
munkaképességet,
a
lakáshelyzetet stb. A legfőbb szempont nem az
anyagi jólét, hisz nem ez az élet értelme, hanem a
szeretet. Ezért úgy terveznek, hogy gyermekeik
rendezett családi körülmények között, igazi
szeretetben nőhessenek fel.
A keresztény házasok tervezéséből azonban
sohasem hiányozhat
a
bizalom Istenben.
Számíthatnak egymás áldozatos önmegtagadására
is, mely nélkül a keresztény élet elképzelhetetlen.
Az a gyerek, akinek nincs testvére, úgy érzi, hogy valami hiányzik az életéből.
Sokszor a szülők sem tehetnek róla, hogy nem születik több gyermekük. Legtöbb
esetben azonban a szülők rosszul értelmezett szeretete az oka: Sok szülő úgy gondolja,
nem vállal több gyermeket, hogy mindent megadhasson a már meglevőnek. Valóban
meg is adnak minden anyagit, csak épp azt nem tudják megadni, amire a gyermeknek
szüksége volna, amire vágyakozik: a testvérekkel megáldott család melegét és
boldogságát. Az a gyerek, akit önzővé neveltek, nem hiányolja a testvért. Igaz nem is
tapasztalja meg sosem, hogy milyen jó az, ha valakinek testvérei vannak.
A több gyermek vállalása több áldozatot követel. De az is igaz, hogy annál
boldogabbak lesznek a szülők, minél nagyobb áldozatos szeretetre képesek. A
keresztény szülők a gyermeket, szeretetük gyümölcsét, Isten áldásának, a több
gyermeket nagyobb áldásnak tartják.

2. LEGELSŐ HITOKTATÓK
A szülők egyik legszebb feladata, gyermekeik felnevelése, sok áldozattal jár. Minden
gyermeküket önálló felnőtté kell nevelniük. Nem őrizhetik meg egyiket sem kizárólag
maguknak, mert amikor az élet rendje szerint majd házasságot köt, jobban kell szeretnie
jövendő házastársát, mint szüleit.
Minden gyermek már a születése előtti időben is szülei gondoskodó szeretetére van
bízva. A megszületett kisgyermeknek először testi életéről, egészséges fejlődéséről kell
gondoskodni, majd pedig testi, szellemi és erkölcsi neveléséről.
Nevelni azonban csak azok a szülők
tudnak, akik maguk is állandóan
fejlődnek,
nevelődnek.
A
legeredményesebb nevelés a szülők
példaadása. Igaz ők is emberek, ők is
tévedhetnek. De beláthatják hibáikat és
törekedhetnek a kijavítására. Így még
gyengeségükben is példát mutatnak,
hogyan kell naponta megküzdeni a jóért,
eszményeik megvalósításáért.
A
keresztény
szülők
gyermekeiket is kereszténynek
nevelik. Ez természetes. Az sem
mindegy, hogy akit szeretünk, az
egészséges-e.
A
szülőknek
sem
lehet
közömbös, hogy gyermekeik a
mennyei Atya szeretetében élnek-e.
Az ember Isten előtt nemcsak saját
magáért
felelős,
hanem
a
rábízottakért is. Ezért a vallásos
élet a család közös ügye.
A mindennapi életben természetes, hogy a családtagok segítik egymást. Így legyen a
kegyelmi életben is. A legnagyobb jótett a gyermekekkel, ha szülei megéreztetik velük,
milyen jó Isten szeretetében élni. A kegyelmi életre tehát először szüleink nevelnek.
Később igénybe veszik a lelkipásztor segítségét is. Amint pedig látják, hogy a kegyelmi
életben lassanként magunk lábára állunk, nevelésük kevesebb szóban, de annál
vonzóbb tanúságtételben folytatódik.

 Számoljunk!
Amely népnél a családokban egy gyermek
van, az a nép hamarosan - kb. 60. év alatt felére apad.
Ha két gyermek az átlag, akkor is csökken a
népesség, ugyanis nem minden gyerek éri meg a
felnőttkort, és nem minden felnőtt köt
házasságot. Ahol csökken a gyermekek száma, ott
szükségszerűen
növekszik
az
idősek,
nyugdíjasok számaránya.
 Isten tud az édesanyák hősiességéről
Minden áldozatot százszorosan visszafizet. Ezt néha különös módon is
észrevesszük. Gondoltál-e már például arra, hogy a szabadságharcos Bocskai István
szüleinek 6. gyermeke volt; - Széchenyi Ferenc aki a Nemzeti Múzeumot alapította,
szüleinek 4. gyermeke volt; - Jókai Mór a regényíró 5. gyermekként született; - a nagyon
szegény családból származó Arany János szüleinek 10. gyermeke volt; - és József
Attilának, amikor szülei vállalták, már két testvére volt?
A házastársi szeretet legértékesebb gyümölcse a gyermekáldás.
A szülők feladata, hogy gyermekeiket becsületes emberré és felnőtt
kereszténnyé neveljék.
1. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a családtervezésnél? Miért jó, ha egy
családban legalább 3-4 gyermek van?
2. Van-e joga a szülőnek vallásosan nevelni gyermekét, vagy meg kell várnia, míg a
gyermek maga dönthet? Lehetséges-e világnézetileg közömbös nevelés?
3. Mi a következménye az olyan kettős nevelésnek, amikor a szülő mást kíván
gyermekeitől, mint amit maga is megtesz? Mi lehet az oka, hogy keresztény szülők
gyermekei elfordulnak szüleik vallásától?
4. Igazán szereti-e a szülő gyermekét, ha annak minden kívánságát teljesíti? Mennyiben
tekintheti a szülő gyermekét sajátjának?
5. Hogyan kell a gyermekek vallásos nevelését biztosítani?
6. Mit tehetünk jövendő gyermekeinkért már most?
7. Keressétek meg a Szentírásban azokat a részeket, amelyekben szülők gyermekeikért
imádkoznak!

A konyhában a fazekak között is ott jár az Úr.

(Avilai Sz. Teréz)

42. SZERESSÉTEK SZÜLEITEKET
1. SZERETETÉRT-SZERETETET
Minél nagyobbak leszünk, annál inkább látjuk, hogy szüleink mennyi áldozatot
vállalunk értünk. Ezért természetesnek tartjuk, hogy szeretetüket viszonozzuk.
Bármennyire is szeretjük szüleinket, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már a „saját
fejünkkel.” gondolkodunk és egyes kérdésekben más véleményen vagyunk, mond
szüleink. Észrevesszük estleges hibáikat is. Nehezünkre esik nekik engedelmeskedünk.
Nem a gyermekkori engedetlenségről van szó. Azokról belátjuk, hogy szüleinknek volt
igazuk. De mit tegyünk most, amikor úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk?… Amikor
nehezünkre esik az, hogy úgy bánnak velünk, mintha még kisgyerekek lennénk? Még
azoknak is akadnak e téren problémái, akiknek kiskorukban semmi különösebb zökkenő
nem jelentkezett. Hogyan szeressük szüleinket? Mit kíván tőlünk Isten parancsa:
„Tiszteld apádat és anyádat!”?
Általános megoldás minden helyzetre nincs. Néhány jó tanácsot azonban nem árt
megfogadni.
Próbáld megérteni szüleidet. Gondold bele magad az ő helyzetükbe. Mit tennél te az
ő helyükben? Vizsgáld felül elfogulatlanul saját véleményedet, légy őszinte magadhoz.
Ha egyedül nem találsz megoldást, találj alkalmat arra, hogy szüleiddel nyugodt hangon
megbeszéld problémáidat. Ha így sem találsz megoldást, kérj tanácsot lelkiatyádtól,
nevelőidtől, esetleg olyan jó baráttól, aki, ha szükségét látja, szembe mer fordulni
véleményeddel.
Természetesen, jobb a bajokat megelőzni. Kevesebb a probléma, ha sokszor
szívesen elbeszélgetsz szüleiddel, ha szeretsz odahaza lenni. Megfizethetetlen kincs az
igazi otthon. Közös munkából is vedd ki a részed. Aki úgy gondolja, hogy szüleinek
kötelességük őt kiszolgálni, saját maga nem köteles segíteni, nagyon téved. Biztosan
nem szereti szüleit.
Ha hibát látsz szüleidben, ne ítélj, előbb próbáld megérteni őket. Inkább nézz
magadba, hogy esetleg nem te váltottad-e ki azokat magatartásoddal. Gyengeségükkel,
hibájukkal sose élj vissza.
Mutasd meg, hogy te is szívesen vállalsz értük áldozatot, az ő kedvükért le tudsz
mondani a magad igazáról, kényelméről. Légy figyelmes irántuk és igyekezz nekik minél
több örömet szerezni. Viseld el, ha idegesek, légy türelmes irántuk. Ne felejts el
szüleidért is imádkozni. Jézus, Isten létére sem vonakodott engedelmeskedni Máriának
és Józsefnek, az egyszerű embereknek. Jézus téged is segít az engedelmességben.
Idővel a „saját fejeddel” kezdesz gondolkodni. Lassan rádöbbensz, hogy felelős vagy
magadért, és ezután már magadnak kell saját magadat is nevelned.

Szüleinket természetesen még akkor is kell szeretnünk, ha már felnőttünk, ők pedig
megöregedtek. Ilyenkor gyakran nekik van szükségük a mi gondoskodásunkra. Idősebb
korukban viszonozzuk nekik mindazt, amit értünk tettek. Ez minden becsületes
embernek kötelessége. A keresztény szeretet azonban még többre is kötelezhet. Ha
úgy érezzük, hogy szüleink nem szerettek igazán, akkor is szeressük őket. A Krisztuskövetők elsősorban családjukban tesznek tanúságot áldozatos szeretetükről.
2. TESTVÉREINK, ROKONAINK, JÓTEVŐINK
A testvérek egymás iránti szeretete kezdetben magától értetődő. Később azonban
már tudatosan kell törekednünk a szeretetre. Egymás gyarlóságait elviselni, egymásnak
segíteni, örömet szerezni és megbocsátani, egymásért áldozatot vállalni, ez mind a
testvéri szeretet jele. De ne feledd, hogy Krisztus követésében is segítenetek kell
egymást.
Sokszor a nagyszülők is kiveszik részüket
unokáik nevelésében. Helyettesítik, segítik a
munkába járó szülőket. A nagyszülőkkel ritkábban
akad a gyerekeknek nézeteltérésük. Talán mert ők
a gyermekek legbiztosabb „hátvédjei” és a
számukra kellemetlen döntéseket nem ők hozzák
meg.
Nehézséget okoz, ha a szülő és nagyszülő,
illetve a két szülő közt ellentét merül fel. Ilyenkor a
szereteten kívül okosságra is szükségünk van.
Amennyire
tőlünk
telik,
inkább
segítsük
összehangolni őket, minthogy bármelyiket pártolva
fokozzuk az ellentétet.
Rokonainkon kívül nevelőinket is tisztelnünk és szeretnünk kell. Ők szüleinket segítik
abban a törekvésükben, hogy becsületes, felnőtt emberré váljunk. Természetes tehát,
hogy szeretetüket, fáradozásukat és jóakaratukat viszonozzuk.
 „… Mi ő nekünk, azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
De megmutatná a nagy vesztesség;
Ha elszólítaná tőlünk őt az ég…” (Petőfi István öcsémhez)
A költő szavait nemcsak édesanyánkra, hanem édesapánkra is elmondhatjuk. Isten
után ők szeretnek minket a legjobb.

Akkor szeretjük szüleinket, ha készségesen segítünk nekik, ha figyelmesek
vagyunk hozzájuk és igyekszünk nekik minél több örömet szerezni.
Szüleinken kívül különösképp kell szeretnünk testvéreinket, nagyszüleinket és
nevelőinket-mindazokat, akik annyi áldozatot vállalnak értünk.
1. Mit jelentenek Jézus szavai: Mt 10,37. és Mt 15,5-7. ?
2. Mindenben engedelmeskednünk kell szüleinknek? És nevelőinknek?
3. Felnőtt embernek is ugyanúgy kell-e engedelmeskednie szüleinek, mint a kiskorú
gyermeknek?
4. Szabadon rendelkezhet-e keresetével az otthon lakó gyerek?
5. Mivel mutathatjuk meg szeretetünket szüleink iránt? Szükség van arra, hogy ezt
rendszeresen megtegyük? Milyen kötelességeink vannak szüleink iránt? Hogyan kell
részt vennünk a házi munkában? Mivel segíthetünk szüleinknek?
6. Mit kell tennünk, ha látjuk szüleink tévedéseit, hibáit vagy bűneit? Beleszólhatunk-e
szüleink dolgaiba? Hogyan segíthetünk elő a családi békességet?
7. Szükségszerű-e, hogy a szülők és gyermekeik közt nézeteltérés, feszültség legyen?
Hogyan lehet az ilyesmit megelőzni?
8. Milyen problémáink lehetnek testvéreinkkel és nagyszüleinkkel kapcsolatban?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A VIII. FEJEZETHEZ:
80. Ki szeret igazán?
81. Mi a házasság?
82. Mire ad Isten erőt a házasság szentségében?
83. Miért kell készülni a házasságra?
84. Mi a jó házasság feltétele?
85. Mi a szülők feladata?
86. Mikor szeretjük igazán szüleinket?

IX.
TANÚSÁGTÉTEL A TÁRSADALOMBAN

43. SZERETNI AKARUNK MINDENKIT
1. ISMERTETŐ JELÜNK
Isten maga a szeretet. (1Jn 4,16.) Tehát minden, amit tesz, az szeretetből történik.
Az is, hogy megteremtette, gyermekeivé fogadott, törődik velünk és egykor hazavár
minket az örök boldogságba.
Mi következik ebből? Természetes, hogy ezt a jóságot viszonozni akarjuk. Hogyan?
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat.” (Jn 14,23.)
„Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.” (Jn
15,12.)
Jézus tanítványainak ez az ismertető jele. Azt mondta:
„Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt.” (Jn 13,35.)
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13.)
Ő a mi példaképünk, életét adta értünk. János apostol ezért ír így:
„Arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda
kell adnunk életünket testvéreinkért.” (1Jn 3,16.)
„Testvéreim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.” (1Jn
4,12.)
Életünk odaadása nem azonos a halállal. Aki egész életét arra adja, hogy szolgál
testvéreinek, abban él és növekszik a szeretet. Jézus szerint tehát az szeret, aki jót
cselekszik, aki ad, hogy másoknak örömet szerezzen. Ez a szeretet nemcsak érzelem.
Azt a jót kell adnom, amim van: pénzemet, értékeimet, tudásomat, időmet, figyelmemet,
mosolyomat stb. és ha kell, az életemet is.
Jézus
feltétel
nélküli
szeretetet kíván, amint az Atya is
feltétlen,
Golgotáig
menő
szeretetet kívánt tőle. A szeretet
szolgálat alól senki nem vonhatja
ki magát.
Nem hivatkozhatunk mentő
példaként senkire és semmire.”
Aki meg akarja találni életét,
elveszti azt, de aki értem
elveszíti életét, megtalálja azt.”
(Mt 10,39.) Jézusért, Országáért,
az Örömhírért mindent fel kell
tudnunk áldozni.

2. MINDENKIT SZERETÜNK
Egy írástudó megkérdezte Jézustól, hogy melyik a legfőbb parancs. Jézus így
válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet… Ez a legfőbb, az első parancs. A második
hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat… Ezeknél nagyobb parancs nincs.” (Mt 22,3739.)
Kit kell tehát szeretnünk? Istent és az embereket. Az Isten szeretete azonban nem
képzelhető el az emberek szeretete nélkül. Összetartoznak. Hiába imádkozom, hiába
járok templomba, ha haragszom embertársaimra. Ha közönyös vagyok irántuk, ha nem
adok, ha nem segítek nekik, akkor nem szeretem sem őket, sem Istent. Jézus feltétel
nélküli, mindent átfogó szeretetet kíván tőlünk, mégpedig az emberek javára. Erről ír
János apostol:
„Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket. Aki azt állítja: Szeretem
Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent,
akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle: Aki szereti Istent,
szeresse testvérét is.” (1Jn 4,19-21.)
3. ELLENSÉGEINKET IS SZERETJÜK
Istent csak úgy szerethetjük, ha szeretjük az embereket. Melyik embert kell
szeretnünk? Mindegyiket. Félreérthetetlen tanítása ez Jézusnak:
„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségeidet! Én pedig
azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal és
imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért … Ha azokat szeretitek csak, akik
titeket szeretnek, mi lesz jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? És, ha nem
köszöntitek, csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Ti
olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok.” (Mt 5,43-48.)
Jézus tehát az ellenségszeretetet is megköveteli tőlünk. Szeretetünkből senkit sem
zárhatunk ki: azokat sem, akik szeretnek, azokat sem akik gyűlölnek bennünket.
Tapasztaljuk a világban ezt a személyválogatás nélküli szeretetet?
Igen sokan, gyakran még magukat kereszténynek nevezők is, csak
érdekszövetséget ismernek. Érdekeik alapján három csoportba osztják az embereket. Az első csoportba barátaikat, szövetségeseiket, hozzátartozóikat sorolják. Ezekkel
kölcsönösen támogatják egymást. Érdekszövetséget kötnek: „Te segítesz rajtam, én is
segítek rajtad.” Kéz kezet mos. - A második csoportba szerintük az ellenség kerül. Az
ellenséget nem szeretni hanem gyűlölni kell. Az ellenségtől el kell venni, amilye van,
meg kell semmisíteni békében és háborúban egyaránt. - A harmadik csoportba azok
tartoznak, akik egyenlőre sem nem szövetségesek, sem nem ellenfelek. Ezekkel
szemben általában közönyösek, esetleg megpróbálják a maguk táborába csalogatni
őket.

Ez a szemlélet, amely megengedi egyesek gyűlöletét, oka a sok viszálynak, véres
háborúnak, boldogtalanságnak. Az emberiség egész történelme azt tanúsítja, hogy a
közöny közönyt szül, a gyűlölet gyűlöletet, az erőszak pedig erőszakot. Ha Jézus
tanítását követné a világ, megszűnne a viszály, a háború a boldogtalanság.
A Jézushoz tartozó emberek mindenkit „felebarátnak” tekintenek, akit szeretni kell.
Jézus azonban testvérekről is beszél. Kik ezek? Azokat nevezi testvéreknek, akik
magukévá teszik a mindenkire kiterjedő szeretetparancsot. Nekünk, Jézus testvéreinek,
össze kell fognunk, hogy testvérré tegyük minden felebarátunkat.
 A felebaráti szeretet parancsa az Ó-és az Újszövetségben:
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mt 22,39. vö. Lev 19,18.) Ez volt a régi
parancs. Jézus új parancsot adott: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek egymást ti is.” (Jn 13,34.)
Jézus tanítványainak ismertető jele a szeretet. Aki nem szereti embertársát,
Istent sem szeretheti.
Minden embert szeretnünk kell, azokat is, akik nem viszonozzák, sőt azokat is,
akik gyűlölettel viszonozzák szeretetünket.
1. Hogyan foglalja magába a főparancs a tízparancsot?
2. Mennyivel több a szeretet az igazságosságnál?
3. Megtartja-e a szeretet parancsát az, aki embertársaiért mindent megtesz, de Istennel
nem törődik?
4. Mit jelentenek Jézus szavai: Vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. (Mt 18,1517.)
5. Hogyan kell értenünk Jézus szavait: Lk 14,26.
6. Olvassuk el: 1Kor 5,9-6,11. Beszéljük meg, ma hogyan kell alkalmaznunk Pál apostol
utasításait.

 Részlet egy tudós imádságából:
(Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biológus könyörgéseiből)
Ötödik könyörgés: A FÖLD
Uram!
E szép földet adtad, hogy rajta éljünk.
a bensejébe titkos kincset rejtve el.
Segítettél, hogy művedet megértsük,
könnyítsük munkánk s küzdjük le
az éhséget és betegséget is
A kincset kiássuk s elherdáljuk őket,
a pusztító gépekbe építjük bele.
Pusztítva vélük, mit emelt a többi:
s ellenem fog törni, engem irtva ki
és gyermekeim.
Isten! A Teremtésben tégy társaddá,
hogy értsük műved s nemesítsük azt,
földünket biztos otthonává téve
a boldog jólétnek s harmóniának.
Ha felebarátod bajba jutott, tétovázás nélkül oda kell sietned; te legyél az első, aki
megjelenik a helyszínen és az utolsó, aki elhagyja.
(Zwingli Ulrich)

Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében.(Széchenyi
István)

Amikor úgy hiszed, hogy ellenségedet gyűlölöd, legtöbbször testvéredet gyűlölöd, csak
nem tudod róla, hogy testvéred.
(Sz. Ágoston)

Szeretnétek bepillantani az ember szívébe? Hallgassátok meg, amikor felebarátjáról
beszél. (Vianney Sz. János)

44. KÖZÖSSÉGBEN ÉLÜNK
1. A KÖZÖSSÉG HIVATÁSA
Már a primitív ember is tudta, hogy egyedül nem sokra megy. Összefogott
embertársaival, hogy könnyebben megszerezhesse táplálékát, ruházatát, lakhelyét, s
hogy megmeneküljön a rá leselkedő veszélyektől. Ez a szövetkezés később az élet sok
területére kiterjedt: jól rendezett emberi közösségek, társadalmak keletkeztek.
Sokszor hallani ilyen beszédet: „Én nem bántok senkit, hagyjanak engem is békén.
Nem érdekel mások baja.” Így gondolkodik az önző nyárspolgár. Az emberek többsége
azonban tudja, hogy az egyén és a közösség egymásra van utalva. Az ember társas
lény, senki sem élhet teljesen egyedül. Ahhoz, hogy emberhez méltó módon élhessünk,
szükségünk van másokra, mások életére és munkájára.
A közösségnek az a feladata, hogy biztosítsa a kulturált életkörülményeket, az egyén
alapvető jogait és személyiségének kibontakozását. A jól rendezett nagy közösségben a
rendszeres és megfelelő táplálék, a ruházkodás, a lakás, a tanulás és a
hivatásválasztás lehetősége, a családalapítás, a munka mindenki számára biztosítva
van. Az ilyen közösségben elismerik az emberek egyenlőségét, az ember személyi
méltóságát, a, lelkiismereti és vallásszabadságot. A minden embert megillető jogok
biztosítása állandó feladatot jelent.
2. JOG ÉS SZERETET
Bármennyire is a jog alapján áll valamely társadalom, bármennyire is áthatja a
szociális gondolat, azért a szeretet nélkülözhetetlen. Jobban szeretni mindig lehet. A
társadalom például már számos országban biztosítja a nyugdíjat és a betegellátást.
Mégsem lehet állítani, hogy a hivatalos ellátás mellett felesleges, hogy valaki vagy
valakik pénzükkel, idejükkel, szeretetükkel pótolják azt, amire a legjobb törvény, a
legjobb rendelet is képtelen.
Az embereknek, különösen a magányos betegeknek és öregeknek olyan igényeik is
vannak, amelyeknek kielégítését törvényekkel nem lehet biztosítani. A legjobb állami
intézet, a legkorszerűbben felszerelt kórház és szociális otthon is csak „keret”, ahol
embereknek kell foglalkozniuk emberekkel. Nem mint élettelen tárgyakkal, hanem élő és
érző emberekkel, akiknek panaszaik mellett hibáik is vannak. Hiába lenne a törvényes
gondoskodás, ha a „végrehajtókból” hiányoznék a szeretet. Ha a társadalom munkásai
csak azt teszik meg, amire a jog kötelezi őket, nehezen elviselhetővé válik a legjobban
felszerelt szociális otthon élete is. Ugyanakkor a megértés, a törődés és a türelem
sokszor pótolhatja azt, ami a felszerelésben hiányos.
A társadalom életében a szeretet az, ami a gépben az olaj. Nélküle csikorogva megy
az élet.
Az első keresztények kis közösségei példamutatóak voltak. Környezetükben nem
volt elhagyatott, magányos ember. Miért? Mert komolyan vették azt, amire Jézus
tanította őket. A közösségből áradt annyi erő, hogy megerősítse tagjait.
Nekünk, mai keresztényeknek is az a feladatunk, hogy megteremtsük családunkban,
baráti körünkben, munkahelyünkön a magunk szeretetközösségét

3. SZOLGÁLJUK A KÖZÖSSÉGET
Az egyén és a közösség egymásra szorul. Ebből következik, hogy az egyénnek is
szolgálnia kell a közösséget. Mindnyájunk feladata, hogy közösségünk valóban
rendezett, szeretetközösség legyen.
Hogyan alakulhat ki egy szeretetközösség? Családok közt, iskolában, munkahelyen
gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik jó szándékúak, de nincsenek közös
elgondolásaik. A közösségi érzés hiányának oka lehet az egyéni bátortalanság, az
érdeklődés hiánya, az önzés… vagy az, hogy hiányzik a közös cél… Embertársaink
jelenléte csak lehetőség a közösség kialakítására. Fel kell ismernünk a közös célt, le kell
küzdenünk önző hajlamainkat…
Amikor Jézus tanítványai közt féltékenységet vett észre, figyelmeztette őket:
„Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a
hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem
aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen rabszolgátok. Az
Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és váltságul
adja oda életét sokakért.” (Mt 20,25-28.)

Az örök életre szeretetünk, szolgálatunk alapján jutunk el. Jézus így tanított erről:
„Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített
országot. Éheztem ugyanis és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor
voltam és befogadtatok, ruhátlan és fölruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok,
börtönben voltam és fölkerestetek… Bizony mondom nektek, amit e legkisebb
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,34-40.)
Jézus ezt kívánja tőlünk is, tanítványaitól, követőitől.
A keresztény hagyomány a felebaráti szeretet megnyilvánulásait az irgalmasság testi
és lelki cselekedeteinek nevezte. Napjainkban is gyakorolja ezeket, aki például:
kenyeret ad az embereknek,
szívességet tesz másoknak,
gondoskodik a szegényekről,
otthont ad embertársainak,
küzd az elnyomottak felszabadításáért,
törődik a betegekkel,
együtt érez a szenvedőkkel,
jóra neveli társait,
tanítja az embereket,
a kételkedőknek az igazságot megmutatja,
vigasztalja a szomorúakat,
a sértést is jóval viszonozza,
megbocsát az ellene vétőknek,
az élőkért és holtakért imádkozik.
 Az evangélium szociális tanításának alapelveiről a következő fontosabb egyházi
okmányok írnak:
Rerum novarum (1891. A munkások
érdekében), Quadragesimo anno (1931. A
gazdasági,
társadalmi
rendszer
megújításáról), Mater et magistra (1961. A
társadalmi
élet
fejlődéséért
és
az
igazságosságért), Pacem in terris (1963. Az
emberiség jogaiért és békéjéért), Gaudium et
spes (1965. Az Egyház küldetéséről a
világban), Populorum progressio (1969. A
fejlődésben levő népekért), Octogesima
adveniens (1971. A keresztények feladatairól.)

 A vezető a közösség szolgája
Minden közösségben szükség van vezetőkre.
Rájuk különösen vonatkoznak Jézus előbb idézett
szavai. (Mt 20,25-28.) Aki megfeledkezik erről és
uralkodni akar, az meggyűlölteti saját magát az
emberekkel. (Miniszter, latin eredetű szó; jelentése:
szolga, segítő.)
 Mi köthet össze embereket?
A véletlen alkalom - csődületet hoz össze
(pl. az első virágvasárnapi tömeg)
Hasznos célok - társulást hoznak létre
(pl. a galileai halászok).
Közös eszmék - vállalkozásra serkentenek
(pl. a napkeleti bölcsek).
A bennünk élő Isten - keresztény közösséget éltet,
mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté
lettünk…” (1Kor 12,13.)
 Jézus tudta, mire vár a világ.
Övéit azért nem a hatalom szeretetére, hanem a szeretet hatalmára tanította.
 Legyünk őszinték!
Egyházközségünk mennyire vált már közösséggé?
A közösség hivatása, hogy Biztosítsa a kulturált életkörülményeket, az egyén
alapvető jogait és személyiségének kibontakozását.
A jól rendezett közösségekben a szeretet nyújtja azt, ami törvényekkel nem
biztosítható: a megtérést, emberiséges bánásmódot stb.
Az egyén és a közösség egymásért vannak; ezért az egyénnek is szolgálnia kell
a közösséget, hogy az valóban rendezett, szeretetközösség legyen.

1. Mit jelent a közösség (kollektív) felelősség? Mennyiben vagyunk felelősek a
közösségért?
2. A közjó érdekében szabad-e rosszat tenni? A cél szentesíti az eszközt?
3. Mivel tudja segíteni a közösség a személy kibontakozását?
4. Szabad-e pártfogó összeköttetést (protekciót) keresni és felhasználni? Szabad-e
valakit előnyben részesítenünk? Ellenkezik-e a kivételezés, a személyválogatás a
szeretet parancsával?
5. Miért nem jogos a faji megkülönböztetés? (négerek, cigányok, színes-bőrűek
helyzete, antiszemitizmus stb.)
6. Hogyan tudunk szolgálni közösségünkben: az iskolában vagy munkahelyen, baráti
társaságban családban?
7. Olvassuk el az ApCsel 10. fejezetét. Figyeljük meg, hogy Péter apostol és Kornéliusz
százados találkozásában: - a) - mi hátráltatja - b) - ki és hogyan segíti az emberek
szabadságát, egyenlőségét és testvériségét?

Csak azok lesznek közülünk igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a
mások szolgálatához vezető utat.
(Albert Schweitzer)

Megkérdeznek egy bölcset, hogy melyik a legfontosabb óra, amelyet az ember
megél, melyik a legjelentősebb ember, akivel találkozik, és mi a legszükségesebb tett?
A válasz így hangzott: A legfontosabb mindig a jelen, a legjelentősebb ember midig
az, aki éppen előttünk áll, a legszükségesebb tett mindig a szeretet. (Eckhart mester)

Mi dolgunk a világon? küzdeni
És tápot adni lelki vágyainkat,
Ember vagyunk, a föld s az ég fiai,
Lelkünk a szárny, mely ég felé visze.
(Vörösmarty Mihály)

Uram, add meg testem egészségét és a képességet, hogy a tőled kapott testi erő
ajándékát lehető jó állapotban megőrizzem. Adj nekem jóra hajló és tiszta lelket, amely
meglássa azt, ami jó és tiszta, ne ijedjen meg a bűn láttán, hanem inkább találja meg a
módokat a bűn okozta rendbe hozására. (Morus Sz. Tamás)

45. SZÍVESEN ADUNK
1. NAGYOBB ÖRÖM ADNI
„Arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda
kell adnunk életünket testvéreinkért.” (Jn 3,16.) Azt a jót kell odaajándékoznunk, amivel
rendelkezünk: pénzünket, étékeinket, tudásunkat, időnket, figyelmünket, mosolyunkat
stb. és ha kell életünket is.
Mindnyájunknak szüksége van élelemre, ruhára, lakásra, pénzre és még sok más
dologra, hogy megélhessünk és megfelelő életkörülményeket biztosíthassunk
magunknak. A baj akkor kezdődik, amikor valakit az önző birtoklás vágya kerít
hatalmába. Már nem azért dolgozik, hogy meglegyen a tisztes megélhetése, hanem
azért, hogy minél többje legyen. Mennyi veszekedés származik abból, ha valaki nincs
tekintettel embertársaira. Az önző ember sokszor attól sem riad vissza, hogy másokat
megkárosítson, hogy erőszakkal vegye el azt, amit magának megkívánt.
A történelem folyamán termelőeszközök fejlődése és a javak egyenlőtlen elosztása
következtében különböző társadalmi osztályok jöttek létre. Ezek mindig ellentétben
voltak egymással. Ez az ellentét sokszor vérontáshoz vezetett.
Jézus idejében a Római Birodalomban igen sok rabszolga élt. A gazdagok kicsiny
rétegével szemben állt az elnyomottak, kizsákmányoltak hatalmas tömege. Jézus az
elnyomottak oldalára állt, de sohasem buzdított a fegyveres harcra. Tanításával
egészen új utat mutatott:
„Vigyázzatok… őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való
bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12,15.)
„Ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit egyetek vagy mit igyatok, sem
testetek miatt, hogy mibe öltözzetek… tudja mennyei Atyátok, hogy minderre
szükségetek van. Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát és ezeket
is mind megkapjátok…” (Mt 6,25.32-33.)
„Adjatok és adnak majd nektek is: jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel
mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is.” (Lk 6,38.)
Sokan, magukat kereszténynek nevező emberek sem értik meg Jézusnak ezt a
tanítását, és éppen ezért nem tudják megoldani koruk szociális feladatait sem. Akik
azonban ezt magukévá teszik, életükkel mutatják meg, hogy így valósul meg az igazság
és a szeretet.
Pál apostol is elsősorban élete példájával tanított:
„… Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Ti tudjátok, hogy ezek a
kezek keresték meg azt, amire nekem és környezetemnek szüksége volt. Minden
alkalommal megmutattam nektek, hogy hogyan kell dolgozni és ezzel a gyöngéket
segíteni, Jézus szavaira emlékezve, aki ezt mondta: Nagyobb boldogság adni mint
kapni.” (ApCsel 20,33-35.)

2. AMI TŐLEM TELIK
Egyszer végre határoznunk kell: szerzésre, meggazdagodásra használjam-e fel
esztelenül életemet vagy pedig embertársaim javára? Egyszerre ugyanis két úrnak nem
szolgálhatunk. (Vö. Lk 16,1-13.)
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy adjunk rászoruló embertársainknak. Összegszerűen
vagy százalékban nem lehet meghatározni, hogy kinek mennyit kell adnunk. Jézus
azonban azt kívánja, hogy legyünk készen mindent odaadni:
„Adjátok el amitek van és osszátok szét alamizsnaként. Készítsetek magatoknak ki
nem merülő erszényeket, kifogyhatatlan kincset a menyben, ahol a tolvaj hozzá nem fér
és a moly meg nem rágja Ahol a kincsed ott a szíved is.” (Lk 12,32-34.)
Jézus előtt az számít, hogy milyen lelkülettel adunk. Ezért dicsérte meg azt a
szegény özvegyasszonyt, aki két fillért dobott a templom perselyébe.” A többiek ugyanis
abból adtak alamizsnát Istennek, amiben bővelkedtek, ez azonban mindent odaadott,
ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” (Lk 21,4.)
Jézus azt is megjutalmazza, aki csak egy pohár friss vizet tud adni a szomjazónak az
ő nevében. (Mt 10,42.) Megdicsérte Zakeust is, aki vagyona felét adta oda a
szegényeknek (Lk 19,1-10.) Jézus nem kíván tőlünk lehetetlent. Nem azt akarja, hogy
szerencsétlen kifosztottnak érezzük magunkat, hanem azt, hogy lehetőségünk szerint
örömmel segítsünk egymáson. (2Kor 8,1-15.)
Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy mindent odaadjanak. Attól félnek, hogy
akkor szerencsétlenné és boldogtalanná lesznek. Ettől azonban ne féljünk:
„Senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten
országáért anélkül, hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon…” (Lk 18,28-30.)
Hogyan valósul ez meg? Úgy, hogy ha én adok és példám nyomán mások is adnak,
akkor egyre többen leszünk, akik adnak. Ha pedig mindenki ad, akkor szükségképp kap
is. Sokan megtapasztalták már, hogy Istent nagylelkűségében nem lehet felülmúlni.
Kinek adjunk? Annak, akinek szüksége van rá, még akkor is, ha nem kér. Jézus azt
mondta: „Szegények mindig lesznek veletek és tehettek velük jót, amikor csak
akartok…” (Mt 14,7.) Sok szerencsétlen sorsú, beteg, nyomorék ember van. Igaz,
ezeken a társadalom is segít. De észre kell vennünk azokat is, akik titkolni igyekszenek
szegénységüket. Az ilyeneket is kell segítenünk. Ha az evangélium szellemében élünk,
mindig észrevesszük, hogy hol, kin és milyen mértékben kell segítenünk. Akkor nem
fogjuk úgy érezni, hogy nagylelkűen jótékonykodunk, hanem egyre inkább rádöbbenünk,
hogy mindenünket kaptuk, hogy Isten vagyonának csak intézői vagyunk.

3. A GAZDAGSÁG VESZÉLYEI
Jézus arra tanít, hogy komolyan óvakodjunk az anyagiasságtól, a gazdagságtól.
Miért? Mert a gazdagság könnyen önzővé tesz. Magunk is megfigyelhetjük, hogy minél
többje van valakinek, annál jobban ragaszkodik dolgaihoz és még többet kíván. Régi
tapasztalat, hogy a szegények szívesebben segítenek és adakoznak a jó célra, mint a
gazdagok. A gazdag sokszor észre sem veszi a rászoruló embert. (Vö. 1Tim 6,7-10.)
A gazdagság másik veszélye a kielégíthetetlenség. Aki ugyanis mindent pénzért
tesz, előbb-utóbb a pénzért mindent megtesz. Ám”… sem tolvaj, sem kapzsi… sem
rabló nem részesül Isten országában.” (1Kor 6,9-10.)
A gazdagság további veszélye az, hogy a gazdag földi gondjai közt megfeledkezik az
örökkévalókról, anyagiassá válik. (Vö. Mt 13,22; Lk 12,16-21; 1Tim 6,17-19.)
Vajon milyen tanúja lehet Jézusnak az, aki önző, aki a pénzért él, aki mindent
pénzért tesz, akiben nincs szeretet? Hogyan juthat be a szeretet országába az, aki nem
gyakorolta a szeretetet? (Vö. Lk 16,19 - 31.) Jézus tanítása szerint az ítéletkor nem azt
fogja számon kérni tőlünk, hogy mennyit szereztünk, hanem azt, hogy mennyit adtunk,
mennyi jót tettünk. (Vö. Mt 25,31-46.)

 Jézus boldognak nevezte a szegényeket. (Mt 5,3.) Miért?
Nem azért mintha maga a szegénység tenne boldoggá. A Jézust követő, új élet tesz
boldoggá. Annak pedig feltétele az anyagi javaktól való függetlenség, az igénytelenség,
hogy örömmel adjuk azt, amink van. Akiből ez hiányzik, ha gazdag, akkor önző és
keményszívű; ha pedig szegény, akkor és gyűlölködő. Az ilyen emberek elégedetlenek
és soha nem boldogok.
A keresztények a szociális reformot saját magukon kezdik. Visszaélés lenne
azonban az evangélium tanításával, ha valaki erre hivatkozva akarna szentesíteni
bármilyen társadalmi igazságtalanságot.
 Miért kell igénytelenül. (lélekben szegényen) élnünk?
Mert számos tapasztalat igazolja Jézus szavát: „Ahol a kincsed ott a szíved is.” (Mt
6,21.) Természetes, hogy az válik a legfontosabbá számunkra, amire a legtöbbet
gondolunk, amire a legtöbb időnket és erőnket fordítjuk. Két úrnak pedig nem
szolgálhatunk. (Vö. Lk 16,13.) Megosztott szívvel sem Istent, sem embert nem lehet
szeretni.
A gazdagság veszélye, hogy keményszívűvé, önzővé és harácsolóvá tehet. A
gazdag ember könnyen megfeledkezik az örökkévalóságról, és alkalmatlanná válik a
keresztény tanúságtételre. A gazdag ember csak akkor üdvözülhet, ha le tud mondani a
földi gazdagságról (Vö. Lk 18,8-27.) és javait örökké tartó kincsekre váltja át. (Vö. Lk
12,31-34.). Igénytelenül kell élnünk azért is, hogy tanúságot tehessünk a gazdagok felé:
„Nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12,15.) Ha lehet a
Gondviselésre hagyatkozni, szegényen is boldognak lenni, akkor lehet a vagyont is
krisztusi módon használni.

Jézus azt akarja, hogy követői teljesen egyek legyenek ővele, mert a világ csak
ennek a tanúságtételnek hisz. (Jn 17,21.) Jézus nem kapott helyet amikor született.
Életében nem volt hol lehajtania fejét, halála után idegen sírba temették. Teljesen
szegény volt. Pénz, fegyver és politika nélkül hirdette Isten országát, és mégis „az egész
világ utána fut.” (Jn 12,19.)
Azért is kell igénytelenül élnünk, hogy kifejezzük közösségünket (szolidaritásunkat) a
világ szegényeivel. Nem ítélhetünk el társadalmi igazságtalanságot úgy, hogy közben
magunk is haszonélvezői vagyunk. Nem állhatunk csupán elvileg a szegények oldalára,
felfogásunkat egész életünknek igazolnia kell.
„Az örök élet valami olyan nagy, hogy érte mindent oda kell adni!” (Vö. Mt 13,44-46.)
Mennyei Atyánk tudja, hogy mire van szükségünk, és gondoskodik rólunk. Ne
aggódjunk tehát megélhetésünk miatt, hanem keressük először az Isten
országát és annak igazságát, és akkor megkapjuk azt is, amire életünkhöz
szükségünk van.
Jézus azt kívánja, hogy legyünk készen mindent odaadni rászoruló
embertársainknak, hogy örömmel segítsünk egymáson.
1. Szükség van-e a mi körülményeink közt is arra, hogy adjunk másoknak? Kiken kell
ma segítenünk? Hogyan? (Érdeklődj plébániátokon és a helyi tanács szociális
osztályán is.)
2. Lehet-e általánosan kötelező mértéket megállapítani, hogy mennyit kell adnunk, miről
kell lemondanunk? Oda kell-e adnunk azt, amire magunknak is szüksége van?
3. Feltétlenül adnunk kell-e mindenkinek, aki kér? Csak annak kell-e adnunk, aki kér?
4. Csak anyagi javakat kell adnunk egymásnak?
5. Milyen mértékben szabad anyagi javakért küzdeni? Szabad-e gyűjteni? (Takarék.)
Mikor kötelességünk, hogy gyűjtsünk?
6. Milyen törvények védik a köz- és magántulajdont?
7. Mit kell tennünk a talált tárgyakkal? Hogyan kell jóvá tennünk az okozott kárt?
8. Mikor nem szabad ajándékot elfogadnunk?
9. Bejuthat-e Isten országába a gazdag? Olvassuk el: Lk 18,18-27. Beszéljük meg: a) Mit akart a gazdag? b) - Mit akart Jézus? - Hogyan lehet Jézust követni?

Senki sem lehet egyszerre kétféle képen gazdag: vagy a zsebe üres és a szíve van tele;
vagy földi javakban dúskál és a szíve koldus.
(Hindu közmondás)

A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányaival törődnek.(Albert
Schweitzer)

46. BÉKÉBEN ÉLÜNK
1. AZ ÉLET ÉRTÉKE
Isten üzenete mindig, már akkor is hirdette az emberi személy méltóságát, amikor a
rabszolgákat nem becsülték többre az állatoknál, s az életüket sem értékelték többre
néhány ezüstnél. Az ószövetségi Szentírás tanítja: Isten az embert „saját képmására”
alkotta, kitüntette különleges szeretetével és meghívta az örök életre. Ő az életünk ura,
parancsával: „Ne ölj!” (Kiv 20,13.) minden ember életét védi.
Abban mindenki egyetért, hogy a földi élet központjában maga az ember áll, az élet a
legfontosabb, s az életet kell szolgálnia egyénnek és közösségnek egyaránt. Földi
életünk igazi értékelésére azonban Jézus tanított meg:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne
hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16.)
Ez a nagy szeretet és az örök élet ígérete teszi igazán értékessé életünket. Ezért
figyelmeztet Jézus:
„Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is
adhatna az ember cserébe lelkéért?” (Mt 16,26.)
Isten előtt minden ember egyenlő. Sem származásunk, sem bőrünk színe, sem
gazdagságunk nem számít külön értéknek. Mindnyájan kedvesek vagyunk előtte, ha
akaratát teljesítjük. Egyedül cselekedeteink alapján ítél meg minket. A
személyválogatást, a faji megkülönböztetést már az első keresztények közösségei is
elvetették. (Vö. Jak 2,1-13.) Pál apostol is többször leírta:
Köztünk „már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy
szittya, rabszolga vagy szabad…” (Kol 3,11. 1Kor 12,13; Gal 3,28; Ef 6,8.)
Úgy kell tehát földi életünket berendeznünk, hogy minden ember számára biztosítva
legyenek a megfelelő életkörülmények. Mindenki emberhez méltó módon élhessen,
kibontakoztathassa képességeit és elérhesse célját, az örök életet.
2. AZ ÉLET VÉDELME
Az emberi élet értéke megkívánja, hogy vigyázzunk a magunk és mások életére és
egészségére. Ezért elítélünk mindent, ami egyenesen vagy közvetve az élet ellen
irányul.
Az élet védelme mindnyájunknak egyéni és közös kötelessége. Ezt szolgálja a
társadalom, amikor gondoskodik a közrend és közbiztonság fenntartásáról, fejleszti az
orvostudományt, és megfelelő egészségügyi és szociális intézkedéseket hoz.
Isten törvénye védi az életet. Védi az édesanya testében fejlődő magzat életét. A
magzatnak éppoly joga van az élethez, mint bármelyikünknek. A magzatelhajtás, más
néven az abortusz gyilkosság, és egyben a társadalom öngyilkossága.

A legreménytelenebb gyógyíthatatlan beteg és a
magatehetetlen öreg ember élete is szent. Az ilyen
életek kioltására (eutanázia) sincs joga senkinek, még
azért sem, hogy megrövidítsék a szenvedést, vagy
megkönnyítsék a halált. Az orvos hivatása az élet
védelme, nem pedig elpusztítása. Az a felfogás, hogy
a beteg és a társadalom számára értéktelennek
nyilvánított élet felesleges, a történelem legszörnyűbb
bűntettéhez, a koncentrációs táborok és gázkamrák
létesítéséhez és egyéb népirtáshoz vezetett.
Egyénileg az élet védelmét szolgáljuk például a közlekedési szabályok megtartásával
(a gyalogosok is!), az egészségügyi előírások megtartásával az étkezésben,
ruházkodásban, tisztálkodásban, egész életmódunkban… mértékletességgel a szeszes
italok, kávé és a dohányzás terén, a kábítószerektől való tartózkodással…
Egészségünket, életünket védjük azzal is, ha nem idegeskedünk, ha tekintettel vagyunk
egymásra és nem idegesítjük egymást sem…
A saját élete felől sem dönthet senki. Életünk célját Isten szabta meg. Nincs az
életnek olyan tragédiája, mely bárkit is feljogosítana arra, hogy saját életét kioltsa. Isten
tervében nagy értéke van az emberileg értelmetlennek látszó reménytelen
szenvedésnek is. Kérhetjük Istent, hogy szabadítson meg szenvedéseinktől, de úgy,
ahogyan Jézus imádkozott az Olajfák hegyén: „… vedd el tőlem… de ne az én akaratom
teljesedjék, hanem a tiéd.” (Lk 22,42.)
Nem elég védeni, megőrizni a magunk és mások életét, hanem feladatunk az Isten
tervét, rólunk való elgondolását megvalósítani. Neveljük, edzzük magunkat, fejlesszük
képességeinket, úgy, hogy teljesíthessük hivatásunkat az emberek közt.
3. JÉZUS BÉKÉJE
Ahhoz, hogy mindenki emberhez méltó körülmények közt élhessen, békére van
szükségünk.
A békét azonban sokan úgy akarják biztosítani, hogy legyőzik és megsemmisítik
ellenségeiket. Jézus ezzel szemben azt mondta:
„Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek,
amint a világ adja.” (Jn 14,27.)
A béke megvalósítására, az emberek közti igazságtalanságok megszüntetésére
Jézus teljesen alkalmatlan eszköznek tanította az erőszakot, a verekedést és a háborút.
A történelem bizonyítja igazát. A történelmi „verekedésekben” éppúgy, mint az egyéni
veszekedésekben nem az igazság szokott győzni hanem az erő. A legyőzöttek azonban
soha nem nyugszanak bele vereségükbe, és arra készülnek, hogy fellázadva, saját
igazukat juttassák érvényre. Így azonban soha nem lesz béke.

A békét nem lehet megvalósítani
sem az erők egyensúlya, sem a
kölcsönös félelem által. Az ilyen béke
mindig bizonytalan.
Aki ugyanis fegyverkezik, kész
megölni és elnyomni embertársát,
bosszút akar állni, az nem szeret.
Aki pedig nem szeret, az nem
osztozik igazságosan. Igazságosság
nélkül pedig nincs béke.
Jézus követőinek új utat mutatott a béke megvalósítására: a szeretet és a
megbocsátás útját. Azt mondta:
„Hallottátok a régieknek szóló parancsot: Szemet szemért, fogat fogért! Én pedig azt
mondom nektek: Ne szállj szembe a gonosszal, hanem ha megütik jobb arcodat,
fordítsd oda a másikat is. S ha pörbe fogva el akarják venni köpenyedet, add oda
köntösödet is…” (Mt 5,38-42.)
Sokan megütköznek ezeken a szavakon és elképzelhetetlennek tartják, hogy
megvalósuljon Jézus békéje. Pedig mégis ez az egyetlen megoldás. Mert, ha sokan
lesznek azok, akik nem ütnek vissza, akkor majd elfogynak azok, akik ütnek. Az első
századok keresztényüldözéseinek megszűnéséhez ez is vezetett. Sajnos azonban a
történelem folyamán maguk a keresztények is sokszor hűtlenek lettek Jézushoz.
Akkor is amikor egymás között háborúskodtak és akkor is amikor a „pogányok” ellen
viseltek „keresztes” háborúkat. Jézus tanítványai számára a „pogányok” is felebarátok,
akiket nem elpusztítani kell, hanem megnyernünk Jézus ügyének, a szeretetnek. A
szeretet országának megvalósítására pedig teljesen alkalmatlan eszköz a fegyver. (Vö.
Lk 9,51-56. Jn 18,36.)
A megbocsátás természetesen nem azonos a rossz utólagos jóváhagyásával, nem
jelenti az okozott károk jóvátételének elengedését, hanem azt jelenti, hogy a rosszat
nem viszonozzuk rosszal.
Jézus megtiltotta a haragot, a gyalázkodó és sértegető beszédet és a pörösködést is,
mert a harag megszünteti a szeretetet, és ebből származik a gyűlölet és minden
gyilkosság. (Vö. Mt 5,5-9.21-26.38-48. 1Kor 6,1-10.)
Jézus követése nem meghunyászkodás, nem gyávaság. Tanítványaitól Ő igazi
bátorságot kívánt. Küzdeniük kell a rossz ellen, de ebben a küzdelemben csak a
„szeretet fegyvereit” szabad használniuk. Így figyelmeztette őket:

„Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé… Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroztatnak
titeket. Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek
előttük… Miattam mindenki meggyűlöl titeket… Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet,
de a lelket nem tudják megölni… Két verebet ugye egy fillérért adnak? De Atyátok nélkül
egy sem esik földre. Nektek viszont minden szál hajatok számon van tartva. Ne féljetek
tehát! Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti, megtalálja azt…”
(Mt 10,16-39.)
Jézus tanítványainak élő hitre és igazi bátorságra van szükségük, hogy készek
legyenek vállalni mindent, amivel embertársaik javát szolgálják.
„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal és
imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki
fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek.” (Mt 5,43-45.)
 Történelmünk utolsó 5000 évében
csaknem 15000 háború dúlt a földön. Ezeknek árából (és az okozott kár összegéből) 10
méter vastag és 8 km széles aranypánttal lehetne körülövezni a Földet az Egyenlítő
mentén.
Jézus követői ebben a helyzetben azt tanúsítják, hogy lehet másként is élni. Jézus
tanítása ha valóra váltják, beválik a gyakorlatban.
 Még az őskeresztények üldözésének idején történt,
hogy egy magas-állású pogány - Diognétosz - érdeklődni kezdett: Kik ezek a
keresztények és mit akarnak? Nemsokára levelet kapott, ez állt benne:
A keresztények…” ott laknak a görögök és barbárok városaiban. Öltözködésben,
táplálkozásban és az élet más dolgaiban alkalmazkodnak az őslakók szokásaihoz.
Csodálatos életformával tűnnek fel. Saját szülőhazájukban élnek, de mint jövevények.
Mindenben részt vesznek, mint polgárok, és mindent eltűrnek, mint idegenek. Minden
idegen táj szülőföldjük, és minden szülőföld idegen nekik. Házasságot kötnek, mint
mások. Gyerekeket nemzenek, de magzatelhajtást nem végeznek. Közös az asztaluk,
de nem az ágyuk. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön tartózkodnak,
de országuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de az
életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek… Szidalom a jutalmuk,
megvetés a sorsuk, de ők tiszteletet adnak. Hogy egy szóval mondjam: ami testben a
lélek, az a kereszténység a világban…”
Isten végtelen szeretete és az örök élet ígérete teszi igazán értékessé minden
ember életét.
Mindnyájunknak kötelessége, hogy vigyázzunk a magunk és mások életére,
egészségére. Nem elég azonban csak védenünk az életet, hanem feladatunk,
hogy életünkben Isten terét, rólunk való elgondolását is megvalósítsuk.
Ahhoz, hogy mindenki emberhez méltó módon élhessen, békére van
szükségünk.
Jézus tanítása szerint a béke sem az ellenfelek legyőzésével, sem egymás
megfélemlítésével nem valósítható meg, hanem csak a megbocsátás és a
szeretet útján

1. Szabad-e életünket veszélynek kitenni, egészségünk kockáztatásával kísérletezni?
2. Szabad-e önvédelemből embert ölni, más egészségében kárt tenni, verekedni? És a
közjó érdekében? Hogyan egyeztethető össze a jogos önvédelem a szeretettel?
3. Igazolható-e a háború? Hogyan kell megítélnünk a vallásháborúkat, a keresztes
hadjáratokat, az inkvizíciót?
4. Miért nem szabad megölni az öregeket, a gyógyíthatatlan, tehetetlen és szenvedő
embereket? (Eutanázia.) Van-e értelme és értéke még életüknek? Meddig kell
mesterségesen életben tartani a gyógyíthatatlan betegeket? Kötelesek vagyunk-e
életveszélyes műtétre vállalkozni?
5. Van-e joga a szülőnek gyermeke élete felől dönteni? Ki szabad-e oltani a még meg
nem született gyermek életét? Miért tartjuk veszedelmes bűnnek az abortuszt?
6. Kiről mondjuk, hogy cserbenhagyja embertársát? Csak az köteles segíteni, aki bajt
okozott?
7. Miért veszélyes a dohányzás, az alkohol és a kábítószerek? Bűn?
8. Mi az oka a legtöbb veszekedésnek? Miért kell megbocsátanunk egymásnak? Ki
kérjen bocsánatot, ki kezdje a kibékülést? Miért jó, ha az kezdi, aki ártatlannak érzi
magát?
9. Hogyan lehetünk békeszerzők közösségünkben? Megbocsáthatunk-e más helyett?
10. Gyávaságnak vagy erőnek a jele a megbocsátás?

Mennyei Atyám! Engedd, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, sose legyek
barátságtalan vagy sértő. Engedd, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és legyen
bennem mindig egy szikrányi humor, amelyre annyira szükség van életünkben. (XXIII.
János)

A rosszak csak azért olyan erősek, mert a jók olyan gyengék.

(Sz. X. Piusz)


Aki felebarátját elítéli, az tévedhet; aki megbocsát neki az sosem téved.(K.
Waggerl)

Heinrich


Semmi sem tesz hasonlóbbá
bántalmazóinknak megbocsátunk.

Istenhez,

mint

az,

hogy

ellenségeinknek és
(Sz. Ágoston)


Az igazi alázat soha nem tudja, hogy alázatos; ha ugyanis tudná, gőgös lenne.(Luther
Márton)

47. KÜZDÜNK AZ IGAZSÁGÉRT
1. ŐSZINTÉK VAGYUNK
Mi lenne, ha nem tudnánk beszélni, gondolatainkat és terveinket egymásnak
elmondani? Egyszerűen lehetetlen lenne az emberi közösség élete, a tudomány, a
kultúra… Elképzelhetetlen lenne az emberiség élete akkor is, ha az emberek nem
mondanának igazat, ha senkinek a szavában nem bízhatnánk meg. Már az is nagy bajt
okoz, ha valamely közösségben van egy vagy néhány olyan ember, akinek nem lehet
adni a szavára, beszédében nem az igazság, hanem a pillanatnyi érdek vezeti.
Megbízhatóságunk alapja, hogy szavainkat mindig az igazság vezeti.
őszintének lenni, igazat mondani sokszor nem könnyű. Mégis komolyan kell
törekednünk az őszinteségre, mert szavainkért, szavaink következményeiért felelősek
vagyunk. (Vö. Jak 3,2-11.) Aki nem az igazságnak megfelelően beszél (vagy
cselekszik), hogy mást jogtalanul megtévesszen, az hazudik. Nyilvánvaló azonban, hogy
pl. a katona, orvos, ügyvéd, pap… a rábízott titkot nem árulhatja el. Ha valaki mégis
jogtalanul érdeklődik, úgy kell válaszolniuk, hogy a titkot minden körülmények közt
megőrizzék. Ha valakinek valamihez semmi köze, nem panaszkodhat, hogy nem tudja
meg az igazat. Ugyanígy nem vagyunk kötelesek az igazságot elárulni, amikor valaki
jogtalanul érdeklődik családi vagy más bizalmas ügyeink iránt. Ha pedig valakinek
titoktartást ígértünk, akkor azt feltétlenül meg kell tartanunk. Természetesen nem
szabad titoktartást ígérnünk, ha ezzel másnak kárt okozunk.
A hazug ember saját becsületét, megbízhatóságát teszi tönkre. Az ilyenek nem
érdemelnek hitelt. A bíróság sem fogadja el a hazug emberek tanúságtételét
Becsületes embernek nincs szüksége esküdözésre, nem kell becsületszavára
hivatkoznia. Ezt a becsületességet kívánja Jézus is minden követőjétől: „Beszédetekben
legyen az igen igen, a nem pedig nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.” (Mt
5,37.) Ha így teszünk Jézus szavahihető tanúi vagyunk.
2. BECSÜLET ÉS JÓ HÍRNÉV
Az élet puszta értékét tekintve minden ember egyenlő, cselekedeteink értékét
tekintve azonban már nincs ilyen egyenlőség. Akkor vagyunk igazán értékes emberek,
ha kötelességeink teljesítésével és a szeretet gyakorlásával kibontakoztatjuk egyéni
értékeinket. Emberi becsületünknek alapja erkölcsi értékünk.
Becsületünk, emberi értékünk tőlünk függ, nem az emberek véleményétől. Mégis
szükségünk van a közösségi életben az emberek elismerésére, a jó hírnévre.
Az emberek igen sokat ártanak egymás jó hírnevének meggondolatlan beszédükkel.
Tönkreteszi embertársa jó hírnevét az, aki embertársát megrágalmazza, azaz olyan
rosszat fog rá, ami nem felel meg a valóságnak. Az ilyent a rágalmazónak feltétlenül
vissza kell vonni. Az okozott kárt jóvá kell tenni, a megrágalmazott ember jó hírnevét
helyre kell állítani.

A jó hírnévre még azoknak is joguk van, akik valóban valami rosszat tettek, de
hibájukat belátták és igyekszenek jóvá tenni. Ezért mások hibájáról ok nélkül ne
beszéljünk, kerüljük el a megszólást. Gondolatban se ítéljünk meg másokat, mert mások
lelkiismeretébe nem látunk bele, s pusztán a külső alapján nem lehet ítélkezni.
Az igazságon alapuló szavainkat is a
szeretetnek kell vezetnie. Kötelesek vagyunk
azonban szólni, ha ezzel embertársunk jogtalanul
megsértett jó hírnevét meg tudjuk védeni. És akkor
is kötelesek vagyunk szólni, ha figyelmeztető
szavunkkal vissza tudunk tartani valakit a rossztól,
vagy meg tudjuk védeni a gyanútlan embert.
Jézus követőinek különösen kell vigyázniuk becsületükre és jó hírnevükre.
Eredményes tanúságtételre csak becsületes keresztények képesek. (Vö. Mt 5,13-16;
1Pt 2,12; 3,13-17;4,12-16.)
3. A SZEMÉLYI SZABADSÁG
Az emberek nagyra értékelik a személyes szabadságot. Ezt teremtő Istenünk is
tiszteletben tartja. Az ő ajándéka, hogy tudatosan és szabad választás szerint
cselekedhetünk. Csak szabadon fordulhatunk a jó felé. Becsületünknek, erkölcsi
értékünk kibontakozásának szabadságunk az alapja.
A belső szabadságot azonban csak akkor érhetjük el, ha úrrá tudunk lenni
szenvedélyeinken és ösztöneinken. Az ilyen szabadság megvalósítása állandó
feladatunk. Sokan viszont fonák módon értelmezik a szabadságot, mint jogcímet arra,
hogy mindent megtehessenek, ami jólesik még a rosszat is.
Az igazi szabadságra Jézus vezet el minket:
„Ha kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az
igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket… mondom nektek… mindaz, aki bűnt
cselekszik, szolgája a bűnnek…” (Jn 8,31-34.)
A szabadság minden embert megillet, azokat is, akik másként vélekednek vagy
viselkednek, mint mi. Ebből azonban nem következik, hogy bárki is közömbös lehetne
az igazság és a jó iránt. Arra kell törekednünk, hogy a jó, az igazság érvényesüljön, de
úgy, hogy tiszteletben tartjuk embertársaink szabadságát. Erőszak, kényszer
alkalmazására még az sem jogosít fel, ha az igazság birtokában vagyunk. Még az sem
veszti el a jogát a szabadsághoz, aki tévedésben van, de az ilyen is felelős
cselekedeteiért.
A szabadsággal mindig együtt jár a felelősség. Felelősek vagyunk nemcsak saját
magunkért, hanem egymásért is. Cselekedeteinkben tekintettel kell lennünk mások
jogaira, mások iránti kötelességeinkre és mindenki közös javára. Így a magunk igazi
szabadságára az önzetlen szeretet vezet el minket. Ez az értelme Szent Ágoston
püspök szavainak: „Szeress, és tégy amit akarsz!”

 Beszélgessünk a szabadságról!
A taxi amikor még várakozik, úgy „szabad”, hogy arra mehet amerre akar. Amikor
azonban már elindult utasával, akkor megy „szabadon”, ha akadálytalanul halad célja
felé.
A céltalan embernek nincs hová mennie, bármerre mehet, mint az utas nélküli taxi - ő
így szabad.
A keresztény ember felismerte célját. Van hová mennie, akkor „szabad” tehát ha
akadálytalanul mehet. A cél pedig: Isten aki maga az Igazság. Ő szeret minket, elibénk
jön, magához vonz… Jézus ezt így mondta: az Igazság szabaddá tesz!
 Örömhír:
az igazság, ha engedjük, magához igazít, megigazulttá, vagyis szabaddá tsz.
A becsületes ember igazat mond, de nem árulja el az igazságot, ha valaki
vissza akar élni vele. Bizalom nélkül elképzelhetetlen lenne az ember élete.
Becsületünk egyedül tőlünk függ. A jó hírnévre minden becsületes embernek
joga van, még akkor is, ha hibázott.
Az igazságon alapuló szavainkat is a szeretetnek kell vezetnie.
Eredményes tanúságtételre csak becsületes keresztények képesek, ezért is kell
vigyáznunk becsületünkre és jó hírnevünkre.
A személyi szabadság minden embert megillet. A szabadsággal mindig együtt
jár a felelősség is.
1. Mikor kötelez a titoktartás? Mi a hivatali titok, kiket kötelez? Miért bűn a kétkedés?
2. Szabad-e valakinek a beszédét, beszélgetését titokban magnóra venni? Szabad-e
visszaélni mások bizalmával?
3. Kötelesek vagyunk-e mindig és mindenkinek megmondani az igazságot? Hazugság-e
az, ha valaki azért mond valótlanságot, mert csak így tudja megőrizni a rábízott
titkot?
4. Mi az eskü? Szabad-e esküt tenni? Mit jelentenek Jézus szavai: Mt 5,33-37. ?
5. Mi a különbség a rágalmazás, megszólás, pletyka és árulás között? Mit kell tennie
annak, aki más becsületében kárt tett?
6. Hazugság-e a képmutatás, az agyonhallgatás és a hízelgés?
7. Hogyan kell értenünk Jézus szavait: Mt 5,10. ?
8. Mi a különbség a szabadság és a szabadosság között?
9. Hogyan védhetjük meg embertársaink becsületét?
10. Hogyan segíthetjük elő közösségünkben a kölcsönös bizalom kialakulását?
11. Hogyan kell figyelmeztetnünk egymást a visszatérő hibára?
12. Figyeljük meg Jézus „igazság” szavát János evangéliuma alapján: 3,21; 4,23-24;
5,33; 14,6-17; 15,26; 16,7-13; 17,17-19; és 18,37. Állapítsuk meg, milyen
kapcsolatban vannak az igazsággal: 1. az emberek, 2. Jézus, 3. az Atya és 4. a
Szentlélek?

48. MINDNYÁJAN DOLGOZUNK
1. A MUNKA ÖRÖME ÉS TERHE
A teremtő Isten elgondolása, hogy az
ember dolgozzék. Mózes könyve így ír
erről:
Teremtsünk embert képmásunkra,
magunkhoz
hasonlóvá…
Isten
megteremtette az embert… férfinak és
nőnek teremtette… megáldotta őket,
Isten szólt hozzájuk: … „töltsétek be a
földet, és vonjátok uralmatok alá…” (Ter
1,26-2,1.)
Munkája által az ember úrrá lesz a
földön, céljai szolgálatába állítja az
egész világot, és közben kibontakoztatja
képességeit.
Az eredményes, jól végzett munka
örömet szerez. Tapasztaljuk azonban azt
is, hogy a munka nehezünkre esik,
fáradsággal jár, sőt néha eredménytelen.
Sokak számára csak szenvedést és
gyötrelmet jelent. Ezért kérdés, hogy ami
Isten rendelése szerint hozzátartozik
boldogulásunkhoz,
hogyan
lehet
szenvedés és gyötrelem forrása?
Isten üzenetében erre a kérdésre is megtaláljuk a választ. Mózes könyvének
szemléletes tanítása szerint a munkával járó gyötrelem és szenvedés az ember
bűnének következménye.
Valóban azt tapasztaljuk, hogy a munka nemcsak természetes fáradsággal jár,
hanem a bűn és önzés következtében kínzó gyötrelemmé válik. A gazdagok és
hatalmasok erőszakkal kényszerítik embertársaikat testet- lelket gyötrő munkára.
Kizsákmányolják őket, hogy mások munkájából minél több hasznuk legyen. Ismét
mások saját magukat hajszolják látástól vakulásig tartó munkára, még vasárnap sem
pihennek, hogy minél többet szerezzenek. Ezek a „pénz-istennek” hódolnak vagy a
„haladást” bálványozzák, s rabszolgájává teszik magukat.

2. EGYMÁSÉRT DOLGOZUNK
Jézus maga is egész életében
dolgozott.
Mint
ács,
kétkezi
munkájával tartotta fenn magát.
(Vö. Mk 6,3.) Fáradtságos útjain
pedig gyógyított és hirdette Isten
országának örömhírét. Munkájával
is példát adott.
Ugyanerre
a
becsületes
munkára szólítja fel Pál apostol is a
keresztényeket:
„… meghagytuk nektek, hogy
aki nem akar dolgozni, ne is egyék.
Hallottuk ugyanis, hogy némelyek
rendetlenül élnek, semmit sem
dolgoznak,
hanem
haszontalanságra fecsérlik idejüket.
Az ilyeneknek meghagyjuk és
buzdítjuk őket az Úr Jézus
Krisztusban,
hogy
nyugodt
munkával keressék kenyerüket.” (2
Tesz 3,10-12.)
Jézus tanítása nem fordítja el az embert a világ építésétől. Nem engedi, hogy
közömbösek legyünk embertársaink java iránt. Ellenkezőleg. Kötelességünkké teszi,
hogy ezen munkálkodjunk. (Vö. Jn 15,12-17.) Tehát nem elégedhetünk meg egyéni
ügyeink intézésével, hanem tehetségünk és képességeink szerint ki kell vennünk
részünket a közösségi feladatok végzéséből.
 „… töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá…” (Ter 1,28.)
Sok ember nem is gondol rá, amikor mindennapi munkáját végzi, amikor az
emberiségért dolgozik, hogy közben teljesíti az ősi parancsot. - Az első űrhajósoknak,
akik 1969 karácsonyán a Hold térségében jártak, ez eszükbe jutott. Két részletet
olvastak fel a Bibliából: Ter 1,1-31. és Lk 2,1-14.
 „Dolgozni - minek? Csak azért, hogy többünk legyen?”
A keresztény üzenet adhat talán valamit, amit a mai fiatalság, olykor a hippi kultúra
nagyon bizarr formái között követel: egy másfajta értékskálát. Hogy ne a pénz vagy a
szórakozás, vagy a munka álljon a legelső fokon; hogy a haladás az emberért történjék
és ne az ember legyen a haladásért. Mindenekelőtt azonban a keresztény üzenet…
végső értelmet adhat az életnek…” (Hans Küng) (Vigília 1973/1.)

3. ISTEN ORSZÁGÁÉRT DOLGOZUNK
Jézus mondta: „Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit egyetek, sem testetek
miatt, hogy mibe öltözzetek… Ne nyugtalankodjatok!… Keressétek inkább az ő
országát, és ezeket mind megkapjátok.” (Lk 12,22-31.)
Mindennapi kötelességeinken túl egyéb feladataink is vannak. Számtalan
lehetőségünk van a szeretetszolgálatra. Az örömhír átadása mindnyájunk apostoli
feladata. Sokan azért nem hisznek, mert még senkit sem találtak, aki értelmesen beszélt
volna nekik Istenről. Mások csak keveset vagy zavaros dolgokat hallottak róla. Sokan
kíváncsiak a kereszténységre, de nem ismerik a Szentírást. Vannak, akik
kétségbeesnek, mert nincs, aki megvigasztalja őket… Jézus sajnálta a fáradt
embereket, akiket a pásztor nélküli nyájhoz hasonlított. Azt mondta, hogy sok az
aratnivaló és kevés a munkás. ő maga otthagyva az ácsműhelyt, teljes erejével
belevetette magát ebbe az új munkába… Ha tehát az Isten országáért dolgozunk,
„munkatársai” vagyunk nemcsak a teremt[ Atyaistennek, hanem a megváltó Fiúistennek
is.
Az ember munkája által lesz úrrá a földön. Eközben kibontakoztatja
képességeit, és céljai szolgálatába állítja a világot.
A munkával járó szenvedés a bűn következménye.
Jézus példája szerint nem lehetünk közömbösek embertársaink iránt. Ezért
tehetségünk és képességeink szerint ki kell vennünk részünket a közösségi
feladatok végzéséből.
Nemcsak a mindennapi megélhetésért kell dolgoznunk, hanem Isten országáért
is.
1. Igaz-e, hogy az Egyház a haladás ellensége? Mi lehetett e vád oka? Beszéljük meg,
hogyan felelhetünk a vádra Mt 25,14-30. és 2Tessz 3,10. alapján.
2. Hogyan kell részt vennünk a közösségi feladatokban?
3. Mi különbség van a munka és a hivatás között? Minden munkát lehet hivatásszerűen
végezni?
4. Hogyan válik a közösség javára a különböző foglalkozású emberek munkája?
5. Miért kötelességünk képességeink szerint tanulni?
6. Hogyan értsük Jézus e példabeszédeit: Mt 25,14-30. Lk 19,11-27. Lk 12,16-21. és
Lk 16,1-9.
7. Mi mit tehetünk Isten országáért?

49. JÓL ÉRTÉKESÍTSÉTEK AZ IDŐT
1. A SZABAD IDŐ
Tanév közben a diák alig várja a hét végét. Az egész heti munka után jólesik egy kis
kikapcsolódás. Erre a heti szabadnapra mindig van valami program. Amikor azonban
hosszabb szünet van az iskolában, sok diák már nem tudja, mit kezdjen a szabad
idejével. mert mit is lehet csinálni szünetben hétfőn délelőtt fél 11-kor? De nemcsak a
diákok, hanem sokszor a felnőttek sem tudnak mit kezdeni idejükkel. Pedig a technika
fejlődése egyre több szabad időt biztosít az embereknek. Mit is kezdjünk vele?
Pál apostol leveleiben arra tanítja a keresztényeket, hogy az idő Isten ajándéka, amit
bölcsen kell felhasználnunk. Így ír:
„Úgy éljetek, mint a világosság fiai… Keressétek, ami kedves az Úrnak. Ne vegyetek
részt a sötétség meddő cselekedeteiben… Nagyon vigyázzatok tehát arra, hogyan éltek:
ne oktalanul hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne
legyetek oktalanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata…” (Ef 5,9-17.)
Vannak olyan emberek, akik nemcsak felhasználják minden idejüket, hanem keveslik
is. Azt szeretnék, ha a nap 24 óra helyett legalább 48 órából állna. Annyi a dolguk, hogy
az a problémájuk, hogyan végezzék el mindazt, amit szeretnének. Irigylik azokat az
embereket, akik annyi mindent meg tudnak csinálni és mindig akad idejük, ha valami
fontos dologról van szó. Ők is felhasználnak minden percet, de kérdés, vajon jól
használják-e fel idejüket?
Az idő olyan ajándék, amiről el kell majd számolnunk. Ezt tanítja Jézus az urukat
váró szolgákról és a talentumok felhasználásáról mondott példabeszédében is. (Vö. Mt
24,45-51; 25,13-30.) Pál apostol pedig így ír erről:
„Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt űzni! Amit az ember vet,
azt le is aratja… Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején
aratni is fogunk. Rajta hát! Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Gal 6,7-10.)

2. MIVEL TÖLTSÜK SZABADIDŐNKET?
Szabad időnk helyes felhasználásának van egy természetes alapfeltétele: a
tervszerű, jó időbeosztás. Aki tudja, hogy mit akar, akinek megvan a megfelelő rendje,
az sokkal többet tud elvégezni, mint az, aki mindig kapkod, mert sosem tudja, hogy a
sok tennivalója közt melyik a következő.
A szorosan vett mindennapi kötelességeinken kívül vannak állandó jellegű, nem
kötelező elfoglaltságaink: nyelvtanulás, sport, szakkör, társadalmi munka stb. és vannak
alkalmi elfoglaltságaink: egy-egy tévé vagy rádió műsorszám, mozielőadás, kirándulás,
névnapi összejövetel stb. Ezek önmagukban mind hasznosak vagy szükségesek
lehetnek, de csak akkor, ha van rá időnk. Ha ügyesen osztjuk be időnket, akkor sok
mindenre jut. A különféle elfoglaltságokat úgy kell összeállítani, hogy legyen a
megerőltető programok mellett pihentető is. Minden elfoglaltságunk egyúttal alkalmat ad
a keresztény tanúságtételre is. Készen kell lennünk, hogy segítségére legyünk
társainknak, figyelmességünkkel, kisebb-nagyobb szolgálatainkkal. Erre figyelmeztet Pál
apostol:
„… akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten
dicsőségére… Nem keresem, ami nekem hasznos, hanem, ami másoknak az, hogy
üdvözüljenek.” (Kor 10,31-33.)
3.” VIZSGÁLJATOK MEG MINDENT!”
Tudnunk kell, mi a célja életünknek, s milyen közbenső célok vezetnek feléje. Ennek
alapján értékeljük feladatainkat és lehetőségeinket. Fontossági sorrendjük alapján
alakíthatjuk azután napirendünket, és készíthetjük terveinket. Így tudjuk a szeretet
követelményeinek megfelelően végezni kötelességeinket. Így tudjuk összeegyeztetni
egyéni érdekeinket a közösség érdekeivel, egészségünk védelmét, a pihenést és a
szórakozást az áldozatvállalással és szolgálattétellel. Ha így tervezünk, akkor csak
olyan feladatot vállalunk, amelyre időnk van, és nem fogjuk az időt hiábavalóságokkal
tölteni.
Fontos, hogy megválogassuk társaságunkat, nehogy eltávolítson minket Jézustól.
Hasonlóképp szükséges, hogy megválogassuk szórakozásunk tárgyát is. Jó az ha
sokat olvasunk, ha tévét, filmet nézünk, ha rádiót és előadásokat hallgatunk, de nem
mindegy, hogy mit. Vannak értéktelen könyvek és műsorok is. Mindig azt keressük, ami
igaz és jó.
Beszéljük meg élményeinket barátainkkal, nevelőinkkel és lelkiatyánkkal. Ők a
veszélyekre előre figyelmeztetnek. Felmerülő problémáinkat segítségünkkel
könnyebben megoldhatjuk.

Meggyőződésünk kialakításakor azokra hallgassunk, akik szakértők, akik javunkat
akarják és akiknek az életében sem találunk kivetnivalót. Ne hagyjuk magunkat a téves
közvéleménytől befolyásolni, hanem mi legyünk jó hatással embertársainkra, hiszen:
„Krisztus követségében járunk, Isten maga buzdít általunk… Nézzétek itt a kellő idő!
Itt az üdvösség napja!” (2 Kor 5,20. 6,2.)
 Így él egy tudós:
Részletek Sellye János, a világhírű magyar biokémikus napirendjéből:
5-kor felkelés, torna, hideg fürdő, reggeli;
6-kor indulás a munkahelyre;
fél 1-kor ebéd;
negyed 2-kor ismét a munkahelyen;
háromnegyed 7-kor hazatér;
15 perc torna, 7 óra után vacsora, foglalkozás a gyerekekkel;
8-tól olvasás.
fél 10-kor villanyoltás.
(Sellye J. Álomtól a felfedezésig. 167-169. old. Akadémiai Kiadó Bp. 1967.)
 Mivel telik el életünk első 14 éve?
Aki kijárta az általános iskola 8. osztályát. az már legalább 125 ezer órája él. Ebből
átaludt kb. 54 ezer órát, evett 8 ezer órát, iskolában volt 9 ezer órán, tanult 6 ezer órát;
sétált, utazott, iskolába ment, játszott a szabadban stb. 16 ezer órát. További 32 ezer
órát egyéb elfoglaltsággal töltött ki: játék, szórakozás, tévé, olvasás, beszélgetés,
szakkör stb. Számítsuk ki, mennyi időt töltöttünk templomban, imádkozással,
szentírásolvasással, hittantanulással?
 „Az idő pénz!”
Az idő valóban nagy érték, de nem önmagában, hanem csak akkor, ha munkánkkal
és szeretetünkkel értékessé tesszük. Ne szalasszuk el az idő jó felhasználásának
lehetőségeit.
Az idő Isten ajándéka. Úgy osszuk be időnket, hogy a szeretet
követelményeinek megfelelően tudjuk végezni kötelességeinket, hogy össze
tudjuk egyeztetni egészségünk védelmét az áldozatvállalással, egyéni
céljainkat a közösség érdekeivel. Válogassuk meg társaságunkat is.
Mindenben azt keressük, ami igaz és jó.

1. Milyen hasznos dologgal tölthetjük ki szabadidőnket? Milyen hobbyval érdemes
foglalkozni? Milyen különórát vállaljunk?
2. Milyen könyveket és folyóiratokat érdemes olvasni?
3. Hogyan iktassuk be programunkba az imát, a szentmisét, a szentírásolvasást, hitbeli
továbbképzésünket stb. ?
4. Milyen szempontok szerint válogassuk meg társaságunkat?
5. Lehet-e igaz, tartós barátság egy fiú és egy leány között, anélkül, hogy szerelmesek
legyenek egymásba?
6. Mennyire kötelező a sport és játékszabályok megtartása? 7. Kötelességünk-e
pihenni?
8. Hogyan készítsünk magunknak napirendet?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A IX. FEJEZETBEN:
87. Mi Jézus tanítványainak ismertető jele?
88. Szeretheti-e Istent, aki nem szereti embertársát?
89. Kivétel nélkül kell szeretnünk minden embert?
90. Mi a közösség hivatása?
91. Miért kell szolgálnia az egyénnek is a közösséget?
92. Mik a gazdagság veszélyei?
93. Hogyan adjunk a rászorulóknak?
94. Mi teszi igazán értékessé minden ember életét?
95. Kinek kötelessége az élet védelme?
96. Miért szükséges, hogy békében éljünk?
97. Hazudhat-e a becsületes ember?
98. Mitől függ becsületünk, jó hírnevünk?
99. Kit illet meg a személyi szabadság?
100. Mi a munka szerepe az ember életében?
101. Minek a következménye a munkával járó szenvedés?
102. Hogyan kell részt vállalnunk a közösségi feladatokban?
103. Miért dolgozunk?
104. Miért kell jól felhasználnunk időnket?
105. Hogyan osszuk be időnket?

X.
VESZÉLYEK KÖZÖTT

X. Veszélyek között
Figyeljük meg az embereket, magunkat és másokat. Mennyi szép tervünk van: mégis
csupa baj és küzdelem az élet. Jó szándékaink ellenére is sok köztünk az
ellenségeskedés. Egy-egy természeti csapás hírére az emberek milliói fognak össze.
Pénzt, vért, ruhát, élelmet stb. adnak. - A rádióból, televízióból és az újságokból naponta
értesülünk merényletekről, gyíkosságokról, rablásról. - A békéért kifejtett erőfeszítések
ellenére hol itt, hol ott fellángol a gyűlölet és az ellenségeskedés. Háborúk és
koncentrációs táborok több ember életét pusztították el, mint a legszörnyűbb természeti
csapások. - És állandóan fenyeget a fegyverkezési verseny és az atomháború réme.
Történelmünk nemcsak állandó fejlődésnek, hanem tragédiáknak története is. Ezt
mutatják a régi írások, földig rombolt városok. Amióta ember él a földön, azóta
gonoszság is van.
Erről, az egész emberiség életére jellemző kettősségről ír Pál apostol is: „Magam
sem értem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök… Így
tehát erre a törvényre találok: Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. A belső
ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok
tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, amely
tagjaimban van.” (Róm 7,15-23.)
Honnan van ez a kettősség? Miért van az, hogy a rosszat mindnyájan elítéljük, mégis
hajlamosak vagyunk rá? Miért követünk el bűnt? Hogyan győzhetjük le a bűnt? Hogyan
maradhatunk Jézus igazi tanúi?

50. A VILÁG BŰNE
1. MI A BŰN?
Igen sok ember elgondolkodott már ezen a kérdésen: Mit nevezünk bűnnek? Sokan
hivatalból foglalkoznak a bűnnel és következményeivel. A rendőrség és a bíróságok
üldözik a bűnt. Az erőszakoskodások, merényletek, kábítószer-csempészés,
alkoholizmus stb. mind ma is világszerte előforduló bűnök.
Sokat szenvedünk egymás bűnei miatt. Jó lenne, ha ezektől megszabadulhatnánk,
de még jobb lenne, ha magát a bűnt tudnánk megelőzni.
A bűnről másként vélekednek a különböző világnézetű emberek. Abban azonban
mindenki egyetért, hogy a bűn lényegében szándékosan elkövetett rossz. Olyan
helytelen emberi cselekedet, mely sérti a közösség, illetve az egyes emberek javát.
Minden igazán emberi cselekedet jellemzője, hogy tudom mit és miért teszek. Mi
döntöttünk Jézus mellett. Az Ő tanításából tudjuk, mit kell tennünk. hogy az egész
emberiség és minden ember javát szolgáljuk. Bűn, ha nem azt teszem, amire Jézus
tanított, ha nem valósítom meg mennyei Atyám akaratát.
Jézus, aki mindent megtett értünk, arra késztet, hogy mi is mindent megtegyünk
embertársaink érdekében. Ez a szeretet. Ha így élünk, akkor vagyunk Jézus követői. Ez
nem egy-egy jó cselekedet, hanem ez a keresztény ember „természete”. Jézus tanúi
vagyunk. Isten akaratának teljesítése a „vérünkben van”. Bűn, ha a „természetemet”
megtagadva nem azt teszem, amit a szeretet kíván tőlem.
Az emberi életben is vannak előírások, törvények, melyek megszabják, hogy adott
esetben mit kell tennünk. Isten törvényei az egész emberiség javát szolgálják: Mindenki
számára előírják, hogy mi a helyes. Bűn, ha szembefordulok az Isten adta renddel, ha
visszaélek az Istentől kapott szabadsággal.
2. HONNÉT A BŰN?
A Szentírás első fejezetei, nyomban azután, hogy beszélnek az ember teremtéséről
és Istennel való barátságáról, igen szomorú dolgokról írnak. Az első ember bűnéről,
Káin testvérgyilkosságáról, majd Noé kortársainak gonoszságáról, Bábel gőgös
toronyépítőiről. Ezek a színes történetek elmondják, hogy amint az ember a földön
megjelent, megjelent a bűn is.
Isten jónak teremtett mindent. Az ember azonban, amikor története elkezdődött,
szembeszegült azzal a renddel, amit Isten végtelen szeretetében megszabott számára.
Hálátlanul és esztelenül visszaélt Istentől kapott szabadságával: megszegte parancsát.
Miért?

Mózes könyve szerint (vö. Ter 3,1-24.) valaki szította az ember lázadását Teremtője
ellen. A lázítót élő személynek tartja az Írás. Úgy mutatja be, mint nagy ellenfelet, aki
Isten terveit szeretné megsemmisíteni. Ő szórja a konkolyt Isten búzavetésébe. Neve
több formában fordul elő: Ördög, Sátán, Gonoszlélek a legismertebbek. Jézus a
sötétség hatalmának, a hazugság atyjának is nevezi.
A Szentírás néha azzal magyarázza az emberek gonoszságát, hogy az a nagy
ellenfélnek és csatlósainak a műve. A hagyomány szerint az ördögök eredetileg
angyalok voltak, de kevélyen szembefordultak Istennel. Sorsuk ezért az örök és
reménytelen istennélküliség, a kárhozat. Az embereket is erre a sorsra akarják juttatni.
Kísértéseikkel próbálják megingatni az emberek bizalmát a mennyei Atya jóságában. A
pillanatnyi javak és élvezetek varázsával igyekeznek elterelni figyelmünket életünk
céljáról.
A Szentírás utalásain kívül még más jelek is szólnak amellett, hogy a gonosz lelkek
létét és tevékenységüket valóságnak fogadjuk el. Az életben ugyanis sokszor
találkozunk oly mérhetetlen rosszakarattal, oly agyafúrt gonoszsággal, amelyre az
ember önmagától talán képtelen. Alig tudunk más kielégítő magyarázatot adni az
értelmetlen pusztításokra és tömeggyilkosságokra, a hazugság és megtévesztés
világméretű sikereire is.
3. AZ ÁTEREDŐ BŰN
Az első emberek bűne tragédia lett nemcsak saját maguknak, hanem utódaiknak, az
egész emberiségnek is. Az emberi természet szeretetre volt beállítva, és ez az eredeti
rend megsérült a bűn által. Ezt a szomorú adottságot örököljük, mindnyájan emberi
természetünkkel együtt.
Pál apostol így tanít az embertől eredő és minden emberre átszármazó bűnről:
„… egynek bűnbeeséséből büntetés szállt minden emberre, … egynek
engedetlensége miatt bűnössé váltak sokan…” (Róm 5,18-19.)
A Szentírás tanítása szerint tehát mindnyájan viseljük az ősbűn következményeit. Ezt
az ősbűnt áteredő bűnnek mondjuk, mert emberi eredetünkkel van összefüggésben. Az
emberöltőkön tovább hömpölygő bűn egyre hatalmasabb lett, egyre inkább hatalmába
kerítette az embert, a világot. Ezért nevezik még a „világ bűnének” is.
Az áteredő bűn azonban egészen más, mint amikor valaki személyesen követi el a
bűnt. Nem olyan bűn, amiért felelősek vagyunk, mégis súlyos teher rajtunk. Fontos
szerepe van személyes bűneinkben, mert ennek az ősbűnnek következménye, hogy bár
a jót szeretnénk, mégis a rosszra hajlunk.

4. MEGVÁLTÁS JÉZUS KRISZTUSNÁL
Isten a bűnnél sokkal erősebb hatalmat állított a világba:
„Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk,
Krisztus meghalt értünk… Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten… Amint tehát
egynek bűnbeeséséből büntetés szállt minden embere, úgy árad minden emberre
életadó megigazulás egynek igaz volta miatt. Amint ugyanis egynek engedetlensége
miatt bűnössé váltak sokan, úgy sokan megigazulnak egynek engedelmessége miatt…
Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint halálhozóan
uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás révén a kegyelem is a
mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róm 5,8-21.)
„Úgy szerette - tehát - Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz,
aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16.) Jézus eljött, magára
vállalta az emberi természetet. Ezért amikor Ő imádkozik, benne az ember is imádkozik.
Amikor Ő szereti az Atyát, benne az ember is szeret… Jézus így Isten-közelbe hozta,
felemelte az ember természetét. Végtelenre növelte önmagában az általa képviselt
ember szeretetét. Eltüntette a mérhetetlen szakadékot, ami Isten és ember között volt.
Addigi reménytelen állapotunkból megváltott minket. Azt mondta, Ő az ajtó, amely az
életre nyílik… Amikor őhozzá igazodunk, akkor bennünk is elkezdődik a megváltás.
Reménytelen önzésünk megszűnik, számunkra is ajtó nyílik a szeretet életre.
 Bűn
jelentése: ütés, sértés, megbántás, akár Istennel, akár emberrel szemben. Elvont
értelemben egy-egy baráti megállapodás (szerződés, szövetség) vagy erkölcsi törvény
megsértése is bűn. Halálos ütést, halálos sértést is jelenthet. Így beszélünk halálos
bűnről is, mint súlyos törvényszegésről, ami „agyonüti” bennünk a szeretetet.
 Vétek
alapjelentése: gyengeség, hajlékonyság. Szemben a bűnnel, vagyis a tudatos
„ütéssel”, törvényszegéssel, a vétek az emberi gyengeségből, rosszra való
hajlandóságunkból eredő törvényszegéseket jelenti. (Vö. elvéteni = eltéveszteni.)
 Mit jelent, hogy minden ember bűnben születik?
Ez azt jelenti, hogy szüleinktől kapott életünkkel együtt nem kapjuk meg mindjárt a
kegyelmi életet. Minden ember ebben az állapotban születik. Ez az áteredő bűn.

Ha rossz ember igazságtalanságától szenvedsz: bocsáss meg neki, hogy ne legyetek
rosszak mind a ketten.
(Sz. Ágoston)

A rosszat mindnyájan elítéljük, mégis hajlamosak vagyunk rá. Ezt a kettősséget
tapasztaljuk magunkban és a világban.
A bűn szándékosan elkövetett rossz. Bűn, ha nem azt teszem amire Jézus
tanított; ha nem azt teszem, amit a szeretet kíván tőlem; Ha visszaélek az
Istentől kapott szabadsággal és szembefordulok az Isten adta renddel.
Az ember története kezdetén szembeszegült azzal a renddel, amelyet számára
Isten végtelen szeretetében alkotott. Az első emberek bűne tragédia lett az
egész emberiség számára.
Bűneinktől Jézus Krisztus szabadít meg minket. Ő szerezte meg nekünk Isten
bűnbocsátó kegyelmét és vezet el minket az örök életre.
1. Szükségszerű-e, hogy van rossz? Minden rossznak a bűn az oka?
2. Miért engedi meg Isten, hogy az emberek visszaéljenek szabadságukkal?
3. Hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával, hogy az első bűn
következményei minden emberre átszállnak?
4. Hogyan szolgáltatott az emberek bűne alkalmat Istennek arra, hogy irántunk való
szeretetét még inkább megtapasztaljuk?
5. Hogyan értelmezzük a bűnbeesésről szóló tanító elbeszélést?
6. Milyen módon keresték és keresik az emberek a szabadulást az emberi
nyomorúságból? Találunk-e megoldást Jézus nélkül?
7. Olvassuk el Ady E. : A Patyolat üzenete, és József A. : Én nem tudom c. versét.
Beszéljük meg milyen élmény éri az embert a bűn elkövetése előtt és után.
8. Olvassuk el: Mt 9,9-13. Lk 13,1-32., 19,1-10. és Jn 8,1-11. - t. Beszéljük meg, hogy a
bűnösökkel találkozó Jézus mit szól: a) a bűnhöz b) bűnöshöz?

Reményik Sándor:
A SZŐNYEG VISSZÁJA
Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Örülten alkotott s vakon.
A világ Isten szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha legszebb perceinkben,
A színéből is valamit.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt
S most már a mennynek angyala.

51. ATYÁM, VÉTKEZTEM
1. LELKIISMERETÜNK SZEREPE
Sok rossz van a világon, amiről senki nem tehet. A földrengés, az árvíz vagy más
természeti csapás mind olyan katasztrófa, amiről nem tehetünk. A bűn ezzel szemben
olyan rossz, ami tőlünk származik, amiért felelősek vagyunk. Ha szándékosan követtük
el a rosszat, vagy elmulasztottuk a jót, akkor beszélünk bűnről.
Miért követnek el az emberek bűnt? Sokszor saját magukat sem tudják megérteni,
vívódnak, mint a gépkocsivezető, aki balesetet okozott és önmagát marcangolja
kérdéseivel: Mit tettem? Hogyan történt?
A mindennapi életben cselekedeteink
előtt nem fontolgatjuk hosszasan, mit is
tegyünk. Nincs is erre szükség, mert
mindegyikünknek van lelkiismerete, ami
kellőképp elirányít bennünket. Csodálatos
képességünk. Mielőtt valami fontosabb
dologba kezdenénk, máris érezzük. Egyszer
mintha bíztatna: „Kezdd már!” Máskor meg:
„Ne tedd, nem lesz jó vége!” Jelentkezik
tetteink után is. Néha jutalmazóan
megnyugtat: „Ezt jól tetted!” Előfordul, hogy
szemrehányóan vádol: „Rosszat tettél!
Minek tetted?” Ilyenkor kínoz és nyugtalanít, míg jóvá nem tettük a hibát. Ez a titokzatos
„belső” hang a lelkiismeret szava.
Akkor cselekszünk helyesen ha jó a lelkiismeretünk és követjük szavát. Akkor
mondjuk, hogy jó a lelkiismeretünk, ha mindig helyesen, Isten akaratának megfelelően
ítél. Aki nem törődik Isten parancsaival, akinek nem fontos a szeretet és az
igazságosság, hanem mindig a saját érdekeit nézi, annak lelkiismerete elferdül”. Az ilyen
ember rászokik az önzésre, a bűnre, „gátlástalanná lesz. Azt mondjuk rá, hogy nincs
lelkiismerete. Azért kell lelkiismeretünket nevelni, hogy mindig helyesen ítéljen: a jót
mondja jónak, a rosszat rossznak, így bátran követhetjük szavát. Más esetekben azért
vétkeznek az emberek, mert nincs elég erejük lelkiismeretük iránymutatását követni.
Olykor a hirtelen indulat, a figyelmetlenség, a tudatlanság, a félelem stb. nehezíti a
lelkiismeret szavának követését. Ezért kell tudatos gyakorlással ránevelni magunkat
arra, hogy nehéz helyzetben is kövessük lelkiismeretünk szavát. Gyengeségünket
sokszor mások rossz hatása is fokozza.

2. MELYEK A HALÁLOS BŰNÖK?
Kegyelmi életünk szempontjából aszerint teszünk különbséget az egyes bűnök közt,
hogy milyen hatással vannak Istennel való kapcsolatunkra. Az általános szóhasználat
szerint halálos bűnnek nevezzük azokat a bűnöket, melyek elkövetésével megszakítjuk
Istennel való szeretetkapcsolatunkat. Az ilyen cselekedetnek a következménye a
kegyelmi élet elvesztése, amit átvitt értelemben lelki halálnak, a szeretet halálának
mondunk. Bocsánatos bűnnek pedig azokat a bűnöket nevezzük, amelyek ugyan
kisebb-nagyobb
mértékben
sértik
és
veszélyeztetik
Istennel
való
szeretetkapcsolatunkat, de mégsem szakítják meg.
Nyilvánvaló, hogy Istennel való
szeretetkapcsolatunkat csak azok a
bűnök szakítják meg, amelyek tárgyuk
szerint is súlyosak és amelyeket
megfontolt szándékkal, tudva és akarva
követtünk el. Nem beszélhetünk tehát
halálos bűnről, ha nem szándékosan
vétettünk súlyos dologban, vagy, ha
szándékosan vétettünk, de nem súlyos
dologban.
Bűneink megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy életünk nem egymástól
független cselekedetekből áll, hanem folytonos cselekvéssorozat. Cselekedeteink
szorosan összefüggenek egymással. Ezért megítélésüknél lényeges szempont, hogy
milyen a lelkületünk, a beállítottságunk, amely állandóan, minden tettünkben irányít.
Lélektanilag ugyanis lehetetlennek látszik, hogy az egyik pillanatban egészen más elvek
szerint cselekedjünk, mint a következőben. Elképzelhető, hogy valakiben kihűl a
szeretet és hűtlen lesz, vagy előfordulhat egy-egy a magunk számára is érthetetlen,
rendkívüli eset, de az élet nem lehet állandó „köpönyegforgatások” sorozata.
Aki tudatosan döntött Jézus mellett, az minden gyarlósága, hibája és bukdácsolása
ellenére mégis csak arra törekszik, hogy Isten szeretetében éljen. Ilyen a beállítottsága.
Ha vétkezik is, bizonyára nem annyira súlyosan, hogy megszakítaná Istennel a
szeretetkapcsolatot. Véletlenül ugyanis nem lehet halálos bűnt elkövetni.
Általános szabályként megjegyezhetjük: akkor követünk el halálos bűnt, ha fontos
dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedünk Istennek.

3. „TÉRJETEK MEG, TARTSATOK BŰNBÁNATOT!”
Akik bűnt követtek el, de komolyan akarják viszonozni Jézus szeretetét, azok
változtatnak életükön. Rádöbbennek, hogy nem élhetnek szeretet nélkül. Fel kell
számolniuk mindent, ami akadályozza bennük, hogy a jézusi szeretet teljes legyen.
Ez a megtérés: „Tudom mit kíván tőlem Jézus: Mindent meg akarok tenni érte!” Az
ilyen elhatározás Isten kegyelme.
Valahányszor bűnt követünk el, meg kell állapítanunk, hogy mennyire hálátlanok és
bizalmatlanok voltunk Mennyei Atyánkkal szemben. A bűnnel elfordultunk Jézustól, aki
értünk feláldozta magát. A legtöbb bűnnel embertársaink ellen vétünk, és bennük sértjük
meg Istent is. Ha bűneink következményeire gondolunk, látnunk kell, hogy kárt okoztunk
embertársainknak és magunknak is.
Ez arra indít, hogy elítéljük bűneinket. Sajnáljuk, mit tettünk, bánjuk mindazt, amivel
megsértettük a szeretetet.
A bánat azonban nemcsak sajnálkozást, nemcsak bűneink elítélését jelenti, hanem
komoly elhatározást is. Bocsánatot kérünk bűneinkért Istentől és megsértett
felebarátainktól, és megígérjük, mindent megteszünk hibáink kijavítására, bűneink
jóvátételére, arra törekszünk, hogy Jézus tanítása szerint éljünk. Bánatunk
őszinteségének jele, ha valóban jobbá teszünk, és nekilátunk az okozott károk
jóvátételének.
 „Én nem tettem semmi rosszat!”
Nemcsak az a bűnös, aki valami rosszat tesz, hanem az is, aki gondolattal
(szándékkal), szóval vagy a jónak elmulasztásával vétkezik. - A jót elmulasztani azért
veszedelmes bűn, mert sokkal nehezebben vesszük észre, mint a megtett rosszat.
 Miért kell kerülnünk a bocsánatos bűnöket?
Akit a szeretet vezet, az a legkisebb bűnt is kerülni akarja. Aki tehát nem kerüli a
bocsánatos bűnöket, azt nem a szeretet vezeti, hanem az érdek vagy a félelem. Ez
azonban még nem elég ahhoz, hogy a halálos bűnt elkerüljük.
 Igazán bánja-e bűnét az, aki sejti, hogy ismét vétkezni fog?
Ha tudom, hogy gyenge vagyok, de mindent megteszek, hogy a visszaesést
elkerüljem, akkor már jó a bánatom. Aki kitartóan küzd, előbb-utóbb győz.
Akkor cselekszünk helyesen, ha jó a lelkiismeretünk, és követjük szavát.
Azt a cselekedetet nevezzük bűnnek, amely összeegyeztethetetlen Isten
akaratával.
Azokat a bűnöket nevezzük halálos bűnnek, amelyeknek elkövetésével
megszakítjuk Istennel való szeretetkapcsolatunkat.
Akkor követünk el halálos bűnt, ha fontos dologban, tudva és akarva nem
engedelmeskedünk Isten parancsainak.
A bánat az amikor elítélem bűneimet, sajnálom amit tettem, bocsánatot kérek
Istentől, és mindent megteszek bűneim jóvátételére.
A bűnbánatra Isten kegyelme indít. Rádöbbent arra, hogy mennyire szeret
bennünket Jézus, vagy arra, hogy bűneinkkel mennyire hálátlanok és
bizalmatlanok voltunk mennyei Atyánkkal szemben. Azt is felismerjük, hogy
bűneinkkel kárt okoztunk magunknak és embertársainknak.

1. Mentesül-e a felelősség alól az, aki nem tartja bűnnek azt, ami valóban bűn?
Mennyiben vagyunk felelősek lelkiismeretünk formálásáért? (Olvassuk el: Róm 1,182,24. és 7,1-23.)
2. Mit kell felelnünk annak, aki azt mondja: „Ami jólesik, az nem bűn!”?
3. Változhatnak-e idők folyamán az erkölcsi követelmények és törvények?
4. Mi a különbség a súlyos bűn és a halálos bűn között?
5. Minden embernek szüksége van megtérésre?
6. A bánat és a jó elhatározás a bocsánatos bűnökre is vonatkozik? Őszinte lehet-e
annak a bánata, aki nem bánja meg bocsánatos bűneit?
7. Milyen bűnöket kell különösképpen jóvátenni? Mit kell tenni, ha valamit már nem lehet
jóvátenni? Csak anyagi kártérítési kötelezettség van?
8. Olvassuk el a Szentírásból Péterről és az áruló iskarióti Júdásról a következő
részleteket: Mt 27,3-5. Mk 14,71. Lk 22,61. Jn 13,30. és Jn 21,17. Figyeljük meg:
a) mi a közös vonás bűnükben? b) mi a különböző bűnbánatukban?

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
hallgasd meg szavamat, Uram!
Ha felrovod is vétkeket, Uram,
ki áll meg akkor előtted, Uram?
Ám nálad bocsánatot nyer a vétek,
hogy áhítattal szolgáljanak téged.

Ady Endre:
A PATYOLAT ÜZENETE (részlet)
Meghurcolt a Vér, ez a Pokolba
Bomolva, romolva
Vágtató, tüzes fogat
S most lenget utánam jelt
A Patyolat,
Most, most szeretnék lenni bátran
Élet-tagadó, szűz, makulátlan,
Vágytalan és tiszta.
Harmincnégy esztendős vén koromba
Mindenek túlján,
Undorodván s szépen butulván,
De, jaj, mégis tudván sokat,
Sírva nézem, hogy kendőt lenget
Késetten az én bűnös lelkem
S egyetlen igazi szerelmem:
A Patyolat.

(129. zsoltár)

52. BOCSÁNATOT NYERTEK BŰNEID
1. KI BOCSÁTHATJA MEG A BŰNÖKET?
Minden bűn az Isten és az emberek közti szeretetkapcsolat megsértése. A halálos
bűn pedig elszakít Istentől. Ezt amit engedetlenségünkkel okoztunk, egyedül Isten
szeretete tudja jóvá tenni, egyedül Ő bocsáthatja meg bűneinket. A sötétséget, a fény
hiányát csak a fény tudja megszüntetni. Akiben kihűlt a szeretet, abban csak maga a
Szeretet tudja azt újra felizzítani. Istennek ezt a bűnbocsátó szeretetét hozta el közénk
Jézus Krisztus, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk.
Egy hordágyon fekvő bénát hoztak elébe. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult
a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyertek bűneid.” Néhány írástudó erre azt gondolta
magában: „Ez káromkodik.”
Jézus gondolataikba látva így szólt: „Miért
gondoltok rosszat 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: „Kelj föl,
fogd az ágyadat és menj haza!” Az fölkelt és
hazament. Ennek láttára félelem fogta el a népet és
magasztalni kezdték Istent. (Mt 9,2-8.)
A Szentírás több esetben beszél arról, hogy Jézus megbocsátotta a bűnöket. Egy
alkalommal pedig kijelentette: „Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön…” (Mt
28,18.) Ennek tudatában bízta meg tanítványait, amikor a húsvéti örömhírt közölte velük:
„Békesség nektek! … Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket…
Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig
megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,21-23.)
A bűnt mindig Isten bocsátja meg. Isten bűnbocsátó irgalmasságát azonban emberek
által, emberi módon gyakorolja. Régen a király kegyelmezett meg vétkes szolgájának,
de a bilincsek levételét a szolgatársakra bízta. Jézus hasonlóképpen bízta Egyházára
Isten bűnbocsátó kegyelmének közvetítését, amikor úgy rendelkezett, hogy az
Egyházban a feloldozás szolgálatát az apostolok és utódaik lássák el.
Isten bűnbocsátó irgalmassága feltételezi, hogy megsértett embertársainktól is
bocsánatot kértünk. (Vö. Mt 5,21-26.) Meg is kell bocsátanunk egymásnak, az ellenünk
vétkezőknek, különben Istentől sem remélhetünk bocsánatot bűneinkre. (Mt 6,12-15.)

2. TALÁLKOZÁSUNK A BŰNBOCSÁTÓ JÉZUSSAL
A bűnbocsánat szentségében, a
gyónásban
Jézussal
találkozunk.
Megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak,
tanúságot teszünk őszinte bánatunkról
és feloldozást kapunk. A gyóntató pap
Jézus megbízottja. Olyan szeretettel
fogad minden gyónót, mint apja tékozló
fiát, akiről Jézus egyik legszebb
példabeszédét mondta, (Vö. Lk 15,1132.)
A pap feloldozó szavaival mennyei
Atyánk bocsátja meg minden bűnünket.
Visszafogad, megerősít szeretetében.
Nincs olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg, ha őszintén megbánjuk és megvalljuk.
Többé már nem emlékezik rá. A kegyelmi életben való előrehaladásunkat folytathatjuk
ott, ahol a bűn félbeszakította. Isten irgalmassága megszünteti lelkiismeretfurdalásunkat és lelki békét ad.
A mindennapi életben is rá vagyunk utalva embertársaink segítségére. Éppen így a
kegyelmi életben is. A gyóntató papok tapasztalataikkal és jó tanácsaikkal segítenek
bennünket. A gyónás rávezet, hogy önmagunkkal szemben is tárgyilagosak legyünk. A
magunk ügyében sokszor elfogultak vagyunk. Okos dolog tehát önmagunk megítélését
megbeszélni egy szakértővel. Hiszen bűneink súlyosságáról, szándékaink
komolyságáról, egész lelki beállítottságunkról és Istennel való kapcsolatunk
rendezéséről van szó, amikor gyónunk. Még lélektanilag is elősegíti a megnyugvást, ha
valakinek elmondjuk azt, ami lelkünket nyomja. A feloldozás és a gyóntató szavai pedig
Isten szeretetéről biztosítanak.
A gyónástól csak az fél, aki még nem bánta meg őszintén bűneit. Őszinte
bűnvallomásunk a bánat biztos jele. Ha pedig megbánjuk bűneinket, nincs már okunk az
aggodalomra, hanem örülnünk kell, hogy Isten jó hozzánk. A bűntudat félelmét Jézus
szeretete oldja fel, akihez bátran fordulhatunk. Aki megbánta és meggyónta bűneit,
annak nincs oka szégyenkezésre, az emelt fővel, tiszta tekintettel nézhet mások
szemébe.

3. „ENGESZTELŐDJETEK KI SZÍVBŐL EGYMÁSSAL!”
Már említettük, hogy a legtitkosabb bűn sem teljesen magánügy. Ez a felismerés az
alapja annak, hogy a bűnbánatot is közösen gyakoroljuk. A különféle bűnbánati
liturgiáknak is az a céljuk, hogy bűnösnek vallva magunkat, közösen kérjük mennyei
Atyánk irgalmát. A közös bűnbánattartás egyben jó alkalom arra is, hogy
közösségünkkel és egymással is kibéküljünk. E nélkül ugyanis Istentől sem remélhetünk
megbocsátást. (Vö. Mt 5,21-26; 6,12-15.)
Közös bűnbánatot tartunk a szentmisében is, vagy a szentmisétől független
bűnbánati liturgiában. Ez utóbbi közös Istentisztelet, amikor együtt imádkozunk és
meghallgatjuk Jézus örömhírét a bűnbocsánatról. A liturgiát vezető pap valamennyi
jelenlevőnek szóló tanítást ad. Ezután következik az egyénenkénti bűnbevallás és
feloldozás, vagy, ha erre nincs idő, akkor a közös feloldozás, miután a jelenlevők
egymással is kiengesztelődnek.
Régen szokásban volt a nyilvános gyónás is. A közismert bűnösök az egész
közösség színe előtt megvallották és megbánták nyilvános bűneiket: a hittagadást, a
házasságtörést és a gyilkosságot, ha ilyet követtek el. Ezekért, a mindenki által ismert
bűnökért nyilvános vezeklést vállaltak. Így bizonyították bánatuk őszinteségét. Addig,
amíg a vezeklési idő tartott, nem vehettek részt a mise áldozati részében, nem
áldozhattak. A feloldozást is csak a vezeklés leteltével kapták meg.
4. A BŰNBÁNÓ LELKÜLET
Ha szeretünk valakit azt nem elég egyszer tudomására hoznunk. Gyermek
szülőjének, szerelmes választottjának hányszor, de hányszor elmondja, hogy szereti. A
szeretet ugyanis nem megállapítás, hanem állandóan ható erő. Szeretjük Istent,
megbánjuk bűneinket, és ő megbocsát. Ezzel azonban nincs vége a szeretetnek, hanem
örökké hálásnak kell lennünk jóságáért. A bánatban kivirágzó szeretet is örök, ezért
fordulunk újra és Újra Istenhez.
Voltak olyan szentek, akik egész életükben siratták bűneiket. Ugyanazt a bűnt mi is
többször megbánhatjuk. De nem a bánkódás a lényeg, hanem az állandó odafordulás
Istenhez. Ez a lelkület épp úgy jellemzi a keresztényeket, mint a lelki öröm és a béke.
 Miért gyónunk?
Gyónni nem azért megyünk, mert „kell”, hanem azért, mert elismerjük bűneinket, és
örülünk, hogy Isten megbocsát nekünk, és újra félelem nélkül élhetünk szeretetében.
 Miért engesztelünk?
Ha valakit megbántottunk, mindent meg kell tennünk, hogy jóvátegyük hibánkat,
eltávolítsuk az akadályokat szeretetünk útjából. - Az engesztelés célja az, hogy Isten
iránti szeretetünk elől az akadályokat eltávolítsuk.
 Mi a búcsú?
Az ősegyházban a bűnbánókra engesztelő cselekedeteket róttak ki, mielőtt a
feloldozással visszafogadták őket a hívek közösségébe. Ebből a jóvátételi tartozásból
elengedtek bizonyos részt, elsősorban akkor, ha valamelyik életben maradt vértanú az
elengedést szenvedéseire való tekintettel kérte. Az ilyen büntetés elengedésből fejlődött
ki a búcsú-engedélyezés.

Ma azt nevezzük búcsúnak, hogy az Egyház Krisztus és a szentek érdemeire való
tekintettel az őszinte bűnbánónak részben vagy egészen elengedi bűneiért való
tartozását. - Minden búcsúnyerés feltétele a bűnbánó lelkület: „teljesen szakítok a
bűnnel, vállalom a jóvátételt…” Gépies cselekedetekkel nem lehet búcsút nyerni.” Búcsú
automata” nincs.
A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg. Bűnbocsátó irgalmasságát Jézus
Krisztus hozta el közénk.
Jézus Egyházára bízta Isten bűnbocsátó kegyelmének közvetítését, amikor úgy
rendelkezett, hogy a feloldozás szolgálatát az apostolok és utódaik lássák el.
A bűnbocsánat szentségében Jézussal találkozunk: megbízottjának, a gyóntató
papnak megvalljuk bűneinket, tanúságot teszünk őszinte bánatunkról, és
feloldozást kapunk.
Isten a bűnbocsánat szentségében megbocsátja bűneinket: visszafogad, illetve
megerősít szeretetében. Szeretete megszünteti lelkiismeret-furdalásunkat, és
lelki békét ad. A gyóntató papok pedig jó tanácsaikkal segítenek bennünket.
1. Igaz-e, hogy a gyónás lehetősége felelőtlenné tesz? Mit válaszoljunk annak, aki azt
mondja: „majd meggyónom!”?
2. Mit tegyen, aki gyónni szeretne, de nincs rá alkalma?
3. Milyen jó hatásai vannak a gyónásnak?
4. A nem katolikusok hogyan nyerhetnek bocsánatot bűneikre?
5. Tanácsot kérni bemehet-e bárki a gyóntatószékbe?
6. Olvassuk el: Jn 20,19-23. Jézus húsvéti ajándéka a bűnbocsánat, a béke. - Az
evangéliumok szerint az első nagy életrendezések sokszor lakomával végződtek.
Keressünk erre példákat! (Zakeus, Máté, tékozló fiú…)

A vallás párbeszéd Istennel. A legmegrázóbb párbeszéd, amelyet Istennel lehet
folytatni: bűneink bánatos bevallása - és a legszemélyesebb isteni válasz: a bűn
megbocsátása. Készüljünk fel becsületesen, igazán bánatos szívvel e párbeszédre.(Karl
Rahner)

Föl sem tudjuk fogni Isten jóságát irányunk, amellyel a bűnbánat nagy szentségét
alapította. Ha azt a kegyelmet kaptuk volna, hogy bármit kérhetünk Krisztus Urunktól,
sohasem gondoltunk volna rá, hogy ezt kérjük. De ő ebben látta gyöngeségünket és
álhatatlanságunkat a jóban, és szeretete arra vitte, hogy megadja azt, amit kérni sem
mertünk volna.
(Vianney Sz. János)

Nem izgatnak azok, akik gyávaságnak nevezik a gyónást; őszintén kételkedem ugyanis,
hogy ezeknek lenne annyi bátorságuk, hogy átessenek egy gyónáson.(G.
K.
Chesterton)

53. ELŐKÉSZÜLET A GYÓNÁSRA
1. MIKOR GYÓNJUNK?
Bármilyen nagy bűnnel is vétettünk, bizalommal tekinthetünk Jézusra. Ő nekünk is
megbocsát. Ezért, ha rádöbbentünk vétkünkre, azonnal forduljunk újra feléje, és minél
előbb gyónjuk meg.
Jézus arra tanít, hogy soha ne essünk kétségbe. Vakmerőek azonban mégsem
lehetünk. Ezért ne csak akkor kérjük gyógyító kegyelmét, amikor már baj van.
Gyarlóságunk tudatában újra és újra forduljunk hozzá, hogy megerősítsen a bűnök
ellen. Ennek a bűnbánó lelkületnek egyik jele a rendszeres gyónás. Akár hetenként,
akár havonként gyónunk, arról teszünk tanúságot, hogy küzdünk hibáink ellen és
mindent megteszünk, hogy előre haladjunk.
Jézus egyszer azt mondta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg
vagytok terhelve: én felüdítlek titeket… és nyugalmat találtok lelketeknek.” (Mt 11,2829.)
Ezt találjuk meg minden jól végzett gyónásban.
Milyen gyakran gyónjunk tehát? Ez körülményeinktől, egyéni igényeinktől,
problémáinktól
és
lehetőségeinktől
függ.
Mindenesetre
gyóntatónkat
is
megkérdezhetjük, hogy mit tanácsol.
Évenként többször is gyónjunk. A nagy ünnepeken kívül jó alkalmat nyújtanak erre a
lelkigyakorlatok, családi évfordulók stb. A rendszeres gyónásra alkalmat találhatunk
vasárnap is, hétköznap is.
Jó, ha a gyónást a szentmise kezdete előtt, időben elvégezzük, hogy a szentmisén
való részvételünket ne zavarja meg.
Tanácsos annak is meggyónni, aki kórházba megy, még ha betegségét nem is tartja
súlyosnak. Akik pedig akár betegségük, akár idős koruk miatt nem járhatnak templomba,
azok rendszeresen hívják otthonukba gyóntatójukat, hogy megáldozhassanak és
időnként meggyónjanak.
2. MEGVIZSGÁLJUK LELKIISMERETÜNKET
Miután elhatároztuk magunkat a szentgyónásra, arra elő is kell készülnünk. Meg kell
gondolnunk, mit mondunk, mit kérünk Jézustól és mit ígérünk neki. Tehát
szembenézünk magunkkal, hogy lelkünk állapotát felmérjük és számba vegyük
bűneinket. Ezt nevezzük lelkiismeret-vizsgálásnak.
Azzal kezdem, hogy csendet teremtek magamnak. Ezután a Szentlelket kérem,
világosítsa meg értelmemet, hogy felismerjem: Mit kíván tőlem Isten, és mit hibáztam
el? Milyennek kell lennem, mint Krisztus tanújának, és mit mulasztottam el?

Ez
a
lelkiismeret-vizsgálás
lényegében tehát alapos önkritika.
Megkeresem hibáim és mulasztásaim
okát is, hogy megtaláljam az orvoslás
módját.
Megkönnyíti ezt a gyónás előtti
önvizsgálatunkat, ha az esti ima
alkalmával és a szentmise kezdetén is
rendszeresen
magunkba
nézünk.
Ugyancsak jó segítséget nyújt valamilyen
alkalmas lelkitükör is.

3. MEGBÁNJUK BŰNEINKET
A lelkiismeretvizsgálat után bánatot indítunk. A lényeg
nem csupán a bánatimádság elmondása, hanem, hogy
felélesszük szeretetünket. Ezért gondoljuk meg, a bűn
milyen hálátlanság, bizalmatlanság és oktalanság a
szeretettel szemben, milyen következményei vannak a
bűnnek, és Jézus mit tett értünk, hogy bűneinket
jóvátegye.
Ha mindezt végiggondoljuk, akkor őszinte lesz a bánatunk, ha különösebb
érzelemben nem is jelentkezik.
Bánatunk őszinteségének jele a komoly elhatározás: mindent megteszek, hogy jobb
legyek. Természetes azonban, a saját erőnk ehhez nem elég. Ezért a bánat egyben
kérés is: Jézust kérem, hogy segítsen abban, amihez saját erőm kevés, erősítsen meg a
jóban kegyelmével.
4. MIT GYÓNJUNK?
Elsősorban meg kell gyónnunk minden halálos bűnünket. Egyetlen halálos bűn is
„megöli” bennünk a szeretetet, ezért kell valamennyit megbánnunk és megvallanunk. Aki
szándékosan elhallgatja valamely halálos bűnét, annak nincs őszinte bánata. Aki pedig
nem bánja meg valamely súlyos bűnét, az a többire sem kaphat bocsánatot. A
bocsánatos bűnöket nem „kell” mind meggyónni, mert azok nem teszik lehetetlenné a
kegyelmi életet. Ezért arra kell törekednünk, hogy azokat a bűnöket gyónjuk meg,
melyek különösen veszélyesek lelkiéletünk számára.
A gyóntató papnak a bűnbocsánat közvetítésén kívül még az is feladata, hogy
tanácsaival segítsen. Ez pedig csak akkor valósulhat meg igazán, ha őszinték vagyunk,
és elmondjuk nehézségeinket és kérdeznivalónkat. Ehhez hozzátartozik az is, hogy
megmondjuk, mikor gyóntunk utoljára és milyen gyakran szoktunk áldozni.

LELKITÜKÖR FIATALOK SZÁMÁRA
Mikor gyóntam utoljára?
Milyen gyakran szoktam áldozni?
I. MENNYEI ATYÁMAT MINDENNÉL JOBBAN SZERETEM
1. A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utánanézek-e a felmerülő nehézségeknek?
Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről? Vallásról?
2. Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e közös
imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni?
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? Megbánom-e naponta bűneimet? Hogyan
tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm,
akitől tanácsot kérhetek?
II. SZERETEM EMBERTÁRSAIMAT, AHOGY JÉZUS SZERETETT MINKET
1. A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó
kapcsolatban vagyok-e velük?
2. A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e
megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek? Jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére,
becsületére, testi- lelki épségére, egészségére? Szereztem-e másoknak örömet?
Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
3. Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások
bizalmával? Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre vezető
alkalmat?
4. A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelezettségeimet? Részt veszek-e a közösség
életében? Fejlesztem-e képességeimet? Vállalok-e társadalmi munkát? Igazságos
vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza
helyzetemmel? Megbízható vagyok-e? Igazmondó vagyok-e? 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?

RÖVID BÁNATIMA:
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.
 „Nem öltem, nem loptam, nekem nincs bűnöm…”
Veszélyes nyilatkozat ez, ha valaki úgy képzeli, hogy ő már tökéletes a szeretetben,
hogy neki már semmi bűne, semmi hibája nincs.
A keresztény élet nem bűnkeresés, hanem Krisztus-követése. Nem azért vizsgáljuk
meg lelkiismeretünket, hogy minél több bűnt fedezzünk fel, hanem azért, hogy
megkeressük, mit kíván tőlünk Jézus, hogyan tudnánk őt még jobban követni, mi
akadályozza bennünk a szeretet tökéletes kibontakozását. Ezeknek az akadályoknak a
leküzdésében segít bennünket a bűnbánattartás, a jól végzett szentgyónás.
Bármilyen nagy bűnnel is vétettünk, ha rádöbbentünk helyzetünkre, azonnal
forduljunk Istenhez, és minél előbb gyónjunk meg.
Gyarlóságunkban újra meg újra forduljunk Jézushoz. Kérjük, hogy erősítsen a
jóban. Ezt a megerősítést a rendszeres gyónás és a gyakori szentáldozás adja
meg számunkra.
A gyónásra úgy készülünk elő, hogy kérjük a Szentlélek segítségét,
megvizsgáljuk lelkiismeretünket, és őszinte bánatot tartunk.
Minden halálos bűnünket meg kell gyónunk. Bocsánatos bűneink közül pedig
azokat gyónjuk meg, amelyek különösen veszélyesek számunkra.
1. Önmagunk megismerésének milyen módszerei vannak? Hogyan ellenőrizhetjük
önismeretünk helyességét?
2. Mi a különbség a pozitív és a negatív lelkitükör között? Hogyan használjuk fel a
lelkitükröket? Hogyan készíthetünk magunknak lelkitükröt?
3. Olvassuk el Mt 5,3-7,27. részt és ennek alapján vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
4. Őszinte-e annak a bánata, aki akarja a bánatot de nem érzi?
5. Mit kell tennie annak, aki kifelejtett valamit a gyónásból? Mit tegyen az, aki csak
később jött rá, hogy addig valamiben állandóan tévedett? Mi az életgyónás?
6. Miért kell a halálos bűnöket mind meggyónni, és miért nem kell minden bocsánatos
bűnt meggyónni?
7. Miért kell gyónni, ha Isten mindenkinek megbocsát, aki őszintén megbánja bűnét, és
bocsánatát kéri? Mikor és hogyan lehet bocsánatot nyerni bűneinkre gyónás nélkül?
8. Igaz-e, hogy a papok találták ki a gyónást? A papok is gyónnak?
9. Olvassuk el Lukács evangéliumának 15. fejezetét. Beszéljük meg: hogyan
„gondolkodik” Isten a bűnösről és mit tesz érte.

54. HOGYAN GYÓNJUNK?
1. ŐSZINTÉN ÉS ÉRTHETŐEN
A gyónásnak csak akkor van értelme, ha őszinték vagyunk. Ezért le kell győznünk
esetleges szégyenérzésünket. Megbánt bűneink azt mutatják, hogy milyenek voltunk,
őszinteségünk azt mutatja, hogy szeretnénk jobbak lenni. Annak már nincs oka a
szégyenkezésre, aki hibázott, de azt jóvá akarja tenni, akármilyen bűnt követett is el.
Szégyenkezésünk legyőzésében gyóntatónk is segíthet, ha megmondjuk, „van
valami, amit nem tudom, hogyan mondjak meg.” Jó, ha állandó gyóntatónk, lelki
vezetőnk van. Így nem kell mindig mindent újra elmagyarázni, mert ismeri problémáinkat
és körülményeinket.
Az őszinteséghez tartozik, hogy érthetően beszéljünk a gyónásban.
A gyóntató papot szigorú titoktartás kötelezi. Ez azt jelenti, hogy amit a gyónásból
tőlünk megtudott, azt senkinek sem mondhatja el, sem bűneinket sem problémáinkat.
Még olyasmit sem lehet, amiből következtetni lehetne arra, hogy mit gyóntunk neki. A
gyónási titkot még élete árán is meg kell őriznie. Ezért is bizalommal lehetünk hozzá.
2. GYÓNÁS MÓDJA
A gyónást rendszerint gyóntatószékben vagy arra alkalmas
helységben végezzük. Amikor belépünk, a pap áldással fogad.
A gyónást rendszerint így kezdjük: „Utoljára gyóntam…
áldozni szoktam… Ezeket a bűnöket követtem el…” Itt mondjuk el
bűneinket. Befejezésül ezt mondjuk: „Más bűnömre nem
emlékszem.” Ezután, ha a gyóntató valamit kérdez, feleljünk rá és
hallgassuk meg, mit mond. Mi is kérdezhetünk, hogy tanácsaival
segíthessen.
Végül a pap elégtételt ad fel. Ez általában valamilyen imádság
vagy jó cselekedet. Az elégtétel vállalásával és teljesítésével a
bűneinket jóvátevő Jézussal vállalunk közösséget. Ha a gyóntató
olyan elégtételt adna, amit előreláthatólag nem tudunk elvégezni,
kérjünk helyette más elégtételt. Ezután elmondjuk a bánatimát.
Így kérünk bocsánatot bűneinkért. Utána a pap Jézus
megbízásából, feloldozást ad, amit keresztvetéssel fogadunk.
A gyónás után hálát adunk a bűnbocsánatért.
Végül, amint alkalmunk van rá, elvégezzük az elégtételt.

3. NEVELJÜK MAGUNKAT!
A jól végzett gyónás megerősíti
döntésünket Jézus mellett. A rendszeres
gyónás pedig segít bennünket, hogy
Jézus igazi tanúivá neveljük magunkat.
Ez lényegében tudatos önnevelés.
Követelményeket
támasztunk
saját
magunkkal
szemben
és
ezeket
tudatosan megvalósítjuk.
Az első feladat ránevelni magunkat
arra, hogy mindig lelkiismeretünk szerint
cselekedjünk, azt tegyük, amit Jézus
tenne
helyünkben.
Ezért
tartunk
rendszeres lelkiismeret-vizsgálatot: „Mit
kíván tőlem Jézus, és mit teszek én?” Ha
ezt mindennap átgondoljuk, akkor mindig
tudjuk, hogy mit kell tennünk, s a
szeretet fog irányítani bennünket.
Ehhez az önneveléshez szükségünk van Isten és az emberek segítségére. Ezt
kapjuk meg a jól végzett gyónásban is.
 A belépő gyónót a pap áldással fogadja:
„Az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy őszintén valld meg bűneidet, az Atya, a Fiú +
és a Szentlélek nevében.”
 A pap feloldozó szavai:
„Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által
kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára,
az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét. És én
feloldozlak téged bűneidtől az Atya és a Fiú + és a Szentlélek nevében. - Ámen.”
 A gyóntató pap ezekkel a szavakkal bocsátja el a gyónót:
„A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, a Boldogságos Szűz Mária és minden
szentek érdemei, minden jó cselekedeted és elviselt szenvedésed szolgáljanak bűneid
bocsánatára, a kegyelem gyarapítására és az örök élet jutalmára. Ámen. Béke veled.”

Bűneinket őszintén és érthetően gyónjuk meg. Ez annak is jele, hogy igazi a
bánatunk, és szeretnénk jobbak lenni.
Az elégtétel vállalásával és teljesítésével a bűneinket jóvátevő Jézussal
vállalunk közösséget.
A rendszeres gyónás segít bennünket, hogy Jézus követőivé, igazi tanúivá
neveljük magunkat.
1. Jó-e, ha állandó gyóntatónk van? Miért jó, ha olyan papnál gyónunk, aki ismer
minket? Hogyan mutatkozzunk be gyónáskor?
2. Gyóntatószéken kívül is lehet gyónni? Hogyan lehet korházban gyónni?
3. Miért félnek sokan a gyónástól? Mit tegyen, aki fél a gyónástól? Hogyan segíthetjük
társainkat abban, hogy jó gyónást végezzenek?
4. Hogyan gyónhat az, aki külföldön van, és nem tud olyan nyelven beszélni, hogy a
gyóntató megértse?
5. Hogyan neveljük magunkat? Mikor kell kezdeni az önnevelést?
6. Keressünk példákat az evangéliumból a Jézussal való felejthetetlen találkozásokra.
Beszéljük meg, milyen változást jelentett a találkozás életükben.
ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A X. FEJEZETHEZ:
106. Milyen kettősséget tapasztalunk magunkban és a világban?
107. Mi a bűn?
108. Mi történt az emberiség története kezdetén?
109. Ki szabadít meg minket bűneinktől?
110. Mikor cselekszünk helyesen?
111. Mit nevezünk halálos bűnnek?
112. Mikor követünk el halálos bűnt?
113. Mi a bánat?
114. Mi indít a bűnbánatra?
115. Ki bocsáthatja meg a bűnöket?
116. Jézus kire bízta Isten bűnbocsátó kegyelmének közvetítését?
117. Kivel találkozunk a bűnbocsánat szentségében?
118. Mit tesz Isten velünk a bűnbocsánat szentségében?
119. Miért gyónunk?
120. Mikor gyónjunk?
121. Mit ad nekünk a rendszeres gyónás?
122. Hogyan készülünk elő a gyónásra?
123. Mit kell meggyónnunk?
124. Hogyan gyónjuk meg bűneinket?
125. Mire szolgál az elégtétel?

XI.
JÖJJ EL URAM JÉZUS

Az eddigiekben megismerkedtünk a kérdező kereső embernek Istenhez vezető
útjával, Isten üzenetével és akit az Atya küldött: Jézus Krisztussal. Ő hozta nekünk az
örömhírt: Mennyei Atyánk végtelenül szeret, és örök életre hív minket.
A hívő ember válasza Isten szeretetére: Hiszek Jézus Krisztusban! Ez azt jelenti:
elfogadom, hogy ő Isten Fia, rábízom magam, és mindent megteszek érte. Így
csatlakozom követőinek közösségéhez, hogy keresztény életemmel tanúja legyek a
világban: Krisztus bennünk él.
Krisztus követésének útja a mindennapi életben a bűn veszélyei között vezet. Ezért
fordulunk újra meg újra Feléje, hogy megerősítsen szeretetében.
Most visszatérünk ismét azokhoz a kérdésekhez, melyekből kiindultunk. Miért élünk?
Hogyan éljünk? Lehetünk-e igazán boldogok? Mi lesz velünk, ha meghalunk?
Pál apostol azt írja: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban,
szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél:” (1Kor 15,19.) Mi hát az a másik élet,
amely túlmutat földi létünkön?

55. AZ ÖRÖK ÉLET KAPUJÁBAN
1. JÉZUS ÉS A BETEGEK
Tudjuk, mekkora szeretettel gyógyította meg Jézus a betegeket. Jóságában segíteni
akarja a betegséggel és öregséggel küszködő embereket is. Apostolai is gyógyítottak az
ő megbízásából és az ő erejével. (Vö. Mk 6,13.) Nem feledkezett meg napjaink
szenvedőiről sem. A betegek a kenet szentségében találkoznak az irgalmas Jézussal.
A keresztény emberek öregségükben
többször is, de a betegség első komoly
jelére hívják a papot, ha nem is fenyeget az
életveszély. Ugyanígy kötelességüknek
tartják a hozzátartozók is, hogy betegüket
szükség esetén figyelmeztessék erre.
Időben tegyék ezt, hogy a beteg öntudatnál
legyen, amikor felveszi a szentséget. Ez
apostoli feladat és egyben az irgalmas
szeretet megnyilatkozása. A családtagok
rokonok és szomszédok ebben is legyenek
egymás segítségére.
A szent kenet Jézus szentsége. Jakab apostol így ír az első keresztények
gyakorlatáról:
„Beteg valaki köztetek; Hivassa az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, s kenjék
meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegeknek, és az Úr
megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15.)
A megérkező pap egy előkészített asztalra helyezi a betegek szentségének olaját és
az Eucharisztiát.
A pap először meggyóntatja a beteget. Ha pedig már gyónni nem tud, akkor a bánat
felindítása után feloldozást ad neki. Ezután szent olajjal megkeni a beteg homlokát és
mind a két kezét, és imádkozik: „E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint
segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével; - Ámen. - szabadítson meg
bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan! - Ámen.” Krisztus jóságának
betetőzése, amikor az Eucharisztiával is megerősíti a beteget. Ezt „szent útravalónak”
mondjuk amikor valaki halála előtt a szentáldozásban találkozik Jézussal.
A betegek kenete és áldozása lelki nyugalmat és békét ad a szenvedőknek.
Megerősíti a beteget az ilyenkor talán erősebben támadó kísértések, a reménytelenség
és a kétségbeesés ellen. A megnyugodott lélek azután új erőt adhat a testnek is.
Gyakori eset, hogy a szentkenetben részesült beteg felgyógyul.

2. A HALÁL ÓRÁJA
A halál nagy titok. Nem tudjuk teljesen megérteni. Amit a szemünk lát, igen
lehangoló. Biológiailag ugyanolyan az ember halála, mint az állat kimúlása. Lényegében
azonban mégsem azonos. Igaz ez a természet rendje, de mégsem tudunk
belenyugodni. Amikor kedves hozzátartozónk sírja mellett állunk, nem ad nekünk
megnyugvást, hogy megemlékeznek az elhunyt érdemeiről, maradandó alkotásairól.
Teste majd porrá válik, de ez a test már most sem az, akit úgy szerettünk. Mi történt hát
vele? Vajon a halál pillanatában megszűnt létezni?
Kérdéseinkre a feleletet Jézus adja meg. Amit tanított, azt bizonyította is életével és
feltámadásával.
Egyszer a szadduceusok, akik nem hittek a halál utáni életben, egy kitalált furcsa
esettel fordultak hozzá, hogy nevetségessé tegyék tanítását. (Vö. Mt 22,23-30.) Jézus
így válaszolt nekik:
„Tévedtek… nem olvastátok, amit Isten mondott nektek: Én vagyok Ábrahám Istene,
Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.” (Mt 22,29-32.)
Jézus világosan tanítja: Amint él az örökké élő Isten, úgy élnek az ő szent emberei
is, akik pedig már több ezer éve eltávoztak a földi életből. Nem azért teremtett Isten,
hogy földi életünk után megfeledkezzék rólunk. Örök életre hívott meg mindnyájunkat.
Ezt Jézus így adta tudtunkra:
„Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen. Én
feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6,40.)
Jézusnak valóban van hatalma a halál felett, mert ő maga is visszatért a halálból.
Ezzel biztosítékunk van a feltámadásunkra. A halál tehát nem az élet vége, hanem
átmenet az örök életre. Nem értelmetlen befejezés, sem végérvényes összeomlás,
sokkal inkább egy másik világ kezdete. Ezért nevezi Jézus is alvásnak, melyből ő életre
tud kelteni. Átvezet abba a világba, amely után minden ember tudatosan vagy
öntudatlanul vágyik az örök életre.
3. HALÁLUNKKOR JÉZUS MEGÍTÉL BENNÜNKET
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.)
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.)

A halál után Jézus megítél bennünket. Az Atya „hatalmat adott neki, hogy ítéletet
tartson…” (Jn 5,27.) Ő pedig hitünk és cselekedeteink szerint fog megítélni: az juthat el
az örök életre, aki hiszi, hogy ő az, akit az Atya küldött. (Jn 5,24. 6,40.) Üdvözülnek a
jók, akik teljesítették akaratát, megtartották a szeretet parancsát. Az ítéletről szóló
tanítását Jézus így fejezte be: „Ezek (a gonoszok) majd örök büntetésre jutnak, az
igazak pedig örök életre.” (Mt 25,46.)
A mindennapi élet azonban azt mutatja, hogy az embereket nem lehet egyszerűen
jókra és rosszakra felosztani. Mi lesz hát velünk? Hibáink ellenére is eljuthatunk a
boldog örök életre, vagy jó cselekedeteink sem tudnak megmenteni az örök büntetéstől?
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.
 Részlet a betegellátás új szertartáskönyvének bevezetéséből:
„Az ember betegsége és annak értelme az üdvösség misztériumába:
1. Az embernek mindig is egyik legkomolyabb problémája a fájdalom és a betegség
volt. A keresztény ember ezt szintén érzi és tapasztalja, de őt a hit fénye rávezeti és
segíti a szenvedés misztériumának mélyebb megértésére és a fájdalmak hősiesebb
elviselésére. Krisztus Urunk szavából nemcsak megismeri, hogy mit jelent és mit ér a
betegség az egyén és a világ üdvössége szempontjából, hanem arra is ráébred, hogy
Krisztus szereti a betegeket, hiszen életében sok beteget meglátogatott, és meg is
gyógyított.
2. Bár a betegség az ember bűnös voltával szorosan összefügg, többnyire mégsem
tekinthető az egyéni bűnök isteni büntetésének. (Jn 9,36.) Ezenfelül maga a bűntelen
Krisztus - Izaiás próféta írásait beteljesítve - kínszenvedésben mindenféle sebet magára
vett, és minden ember szenvedésével közösséget vállalt. (Vö. Iz 53,4-5.) Azóta is
bennünk az ő tagjaiban, ő szenved és gyötrődik nehéz óráinkban. Ezek a szenvedések
azonban pillanatnyiak és könnyűnek tűnnek az örök dicsőséghez mérve, melyet általuk
szerzünk meg. (2. Kor 4,17.)
3. Az Isten gondviselő terve az, hogy az ember keményen harcoljon minden
betegség ellen, és testi egészségét is szorgalmasan gonddal ápolja avégett, hogy a
társadalomban és az Egyház közösségében feladatát teljesíthesse; de ugyanakkor arra
is mindenkor készen kell állnia, hogy a világ üdvére kiegészítse azt, ami Krisztus
szenvedéséből hiányzik, miközben sóvárogva várja a teremtett világ fölszabadulását
Isten fiainak dicsőséges szabadságára. (Vö. Kol 1,24; Róm 8,19-21.)
A betegek hivatása továbbá az Egyházban tanúságtételükkel figyelmeztetni
felebarátainkat arra, hogy a lényeges és természetfeletti dolgokat el ne felejtsék, és
megmutatni, hogy a halandó emberi élet Krisztus Urunk halálának és feltámadásának
misztériuma által megváltásra szorul.

4. Nemcsak a betegeknek kell küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és
mindenki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban áll, törekedjék mindent megtenni,
megpróbálni és kikísérletezni, ami a betegek testi-lelki megkönnyebbülését elősegíti.
Ezáltal Krisztus szavát teljesítik, aki megparancsolta, hogy a betegeket meglátogassák;
és ezzel mintegy az egész embert rábízta a beteggondozókra, hogy fizikai eszközökkel
és lelki erőforrásokkal egyaránt a betegek segítségére legyenek.”
 Amilyen életed, olyan a halálod,
amilyen a halálod, olyan az ítéleted,
amilyen az ítéleted, olyan az örök életed.
 Mit jelent a gépkocsik ablakába ragasztott kék alapú fehér keresztbe írt SOS?
Ez a nemzetközi jelzés azt jelenti, hogy balesetkor a gépkocsiban ülőkhöz hívjanak
papot.
 „Onnan még senki sem jött vissza!”
Ha 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.
 A szent útravaló vétele előtt így imádkozik a pap a beteggel:
Köszönöm Uram Jézus, hogy eljöttél hozzám. Olyan hittel akarok rád tekinteni, mint
az evangéliumi beteg, aki ruhád szegélyének érintésétől is meggyógyult. Hiszem Uram,
hogy jelen vagy. Hiszem, hogy aki e Kenyeret eszi, örökké él. Jézusom, bizalommal
nézek rád. A jerikói vak se látta, hogy Te közeledsz felé, csak hallotta, és bizalomteljes
kiáltásban tört ki: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Én is nagy bizalommal kiáltok
feléd… Miként egykor a Genezáreti-tó partján Pétertől, most tőlem is kérdezed: Szeretsz
engem?… Uram, szeretlek, teljes szívemből… Szeretni akarom felebarátaimat is.
Megbocsátok mindenkinek, hogy a mennyei Atya nekem is megbocsásson… Jöjj, Uram
Jézus! Az utolsó vacsorán azt ígérte, hogy eljössz értünk, és bevezetsz a menyei Atya
országába. Jöjj, Uram Jézus, mert esteledik, és életem napja hanyatlóban van.
A betegek a kenet szentségében találkozhatnak az irgalmas Jézussal, aki
megbocsátja minden bűnüket, és megerősíti őket a kísértések ellen. A lelki
megnyugvás egyben erőt ad a testi szenvedések türelmes elviselésére.
A halál nem az élet vége, hanem átmenet a földi életből az örök életbe. Testünk
porrá válik, de mi nem szűnünk meg létezni, Isten örök életre hívott meg
mindnyájunkat.
Jézus halálunkkor megítél bennünket. A jók, akik szeretetben éltek, megkapják
a teljes boldogságot, találkoznak Istennel. A gonoszok pedig örök büntetésre
jutnak.

1. Miért jobb, ha a beteghez akkor hívunk papot, amikor még eszméleténél van? Tud-e
magáról a látszólag eszméletlen beteg, hall-e, lát-e valamit a körülötte történő
dolgokból?
2. Miért tanácsos operáció előtt felvenni a betegek kenetét?
3. Szereti-e hozzátartozóját, aki azért nem hív hozzá papot, mert nem akarja
megijeszteni? Valóban megijednek a paptól a betegek? Hogyan lehet az ilyen
alaptalan félelmet legyőzni?
4. Miért rossz elnevezése a betegek kenetének az „utolsó kenet”?
5. Kinek lehet feladni a betegek kenetét? Mikor kérjük?
6. Mi a különbség a hirtelen és a készületlen halál között? Ki van állandóan készen a
halálra? Ez azt jelenti, hogy félelemben kell élnünk? Mit tegyünk, hogy mindig készen
legyünk?
7. Megváltoztathatjuk-e sorsunkat életünk utolsó pillanatában?
8. Mit jelent az, hogy Jézus mindenkit lelkiismerete szerint ítél meg?
9. Olvassuk el Lk 16,19-31. Milyen hitigazságokat találunk ebben a példabeszédben?
Mit mond nekünk ez a példabeszéd? Visszatérhetnek-e, megjelenhetnek-e a
megholtak a földön élő embereknek?

Miatyánk Isten, mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint fű a nap felé,
az én szívem kétség nem szorongatja,
midőn indulok végórám felé.
A halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárult itt lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott fenn az égenez a halál.

(Gárdonyi Géza)


Próbáltam sokféle mesét,
De hajh, egyik se volt elég:
Szívemben, idegeimben
Kiabáló, nagy lárma
Téged keres, Fölség,
Isten, a tied minden!

(Ady Endre)

56. ÖRÖK SORSUNK
1. A SZERETET KITELJESEDIK
Jézus szenvedése előtt így búcsúzott apostolaitól:
Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám
házában sok hely van… azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán
elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti
is ott legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1-3.)
A Szentírás tanúsága szerint
mennyei Atyánk boldog életet
szánt az embereknek. Azt akarta,
földi életünkben viszonozzuk
szeretetét, és halálunk után
eljussunk hozzá. Azért küldte a
Fiút, hogy jóvátegye az emberek
bűneit és tanítsa: Isten szeret
minket, gyermekévé fogad és
földi életünk után hazavár az örök
életre.
Jézus sokszor tanított az örök életről. Példabeszédeiben a mennyei boldogságot a
földi élet legnagyobb értékeihez és legtisztább örömeihez hasonlította. A mennyei
boldogság hasonlít az esküvői vendégséghez, ahol mindenki örül. (Mt 22,1-14; 25,1-13;
Lk 14,16-24.) Olyan mint a megjutalmazott ember boldogsága. (Vö. Mt 24,45-47; 25,1430; Lk 19,11-27.) Azt jelenti nekünk, mint amikor valaki nagy kincset talál, amiért
érdemes mindent odaadni, mert a földi élet valamennyi pompája és gazdagsága semmi
az örök élet boldogságához képest. (Mt 13,44-46; vö. Mt 10,37-39; 19,16-29.)
A mennyei boldogságot földi életünkben elképzelni sem tudjuk. Isten azonban
néhány kiválasztottjának megadta, hogy előlegként megérezhettek, megláthattak belőle
valamit.
János apostol a Jelenések könyvében így ír Isten népének boldog közösségéről:
Új eget és új földet láttam… láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem leszáll a
mennyből. Istentől. Díszes volt, mint a vőlegényének felékesített menyasszony. A trón
felől harsány hangot hallottam: „Nézd ez 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.)
A mennyei boldogság lényege a szeretet. Örök otthonunkban Mennyei Atyánk tesz
boldoggá. Mi pedig a hazatalálás örömével végleg egyesülünk Istennel, aki a végtelen
igazság és szeretet keresését belénk ültette. Újabb és Újabb távlatok nyílnak meg
előttünk. Új és Új módon fejezzük ki szeretetünket, mert Isten újabb szépségében
bontakozik ki. És ennek az életnek soha nem lesz vége.

2. AKIKEN MÁR SENKI SEM SEGÍTHET
Jézus tanításából megtudjuk azt is, mi lesz azokkal, akik kegyelmi élet nélkül,
szeretet nélkül éltek és haltak meg. Amikor az ítéletről beszélt, így tanított:
„Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak
készült… Bizony mondom nektek: Amit nem tettetek eggyel is a legkisebbek közül,
velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre jutnak…” (Mt 25,41-46.)
Az örök büntetést nevezzük pokolnak, vagy kárhozatnak. Nem túl szigorú büntetés
ez? Ha azt halljuk, hogy valakit életfogytiglani börtönre ítéltek, sajnálatot érzünk iránta.
Isten kárhoztató ítéletét ne így értsük. A hangsúly ugyanis nem a megtorláson, az örök
büntetésen, hanem az örök bűnön van.
Isten senkit nem zár ki szeretetéből. Aki azonban vele szemben „örök haragot”
mondott, és aki ehhez tartja magát, az saját magát zárja ki gőgjével Isten szeretetéből.
Aki végleg elfordult Istentől, annak szükségszerű végzete a kárhozat. Aki önzésében,
határtalan önszeretetében kereste boldogulását, aki a figyelmeztetést és a szeretet
minden közeledését visszautasította, az saját magát vezette olyan zsákutcába, melyből
nincs kiút, nincs visszatérés. Épp ez a határtalan önzés és gőg teszi képtelenné arra,
hogy bűnét belássa és megbánja.
A kárhozat legnagyobb büntetése az, hogy a bűnös végleg elszakította magát
Istentől. Tudja, hogy helyzetének saját maga az oka, és reménytelen állapotának soha
nem szakad vége. Ezt a reménytelen állapotot örök halálnak, vagy második halálnak is
nevezzük, mert az elkárhozott ember végleg meghalt a szeretet számára. Ez azonban
nem megsemmisülést jelent, hanem örök szenvedést.
Amint nem tudjuk elképzelni a mennyei boldogságot, ugyanúgy a kárhozat, a pokol
kínjait sem tudjuk elképzelni. A Szentírás az emberi szenvedés megrázó hasonlataival
érzékelteti ezt a szenvedést. Az érezhet hasonlót, akit a lakodalomból kidobnak a sötét,
hideg éjszakába; meg az, aki annyira tehetetlen, hogy az utálatos férgek is legyőzik és
kínozzák, és kínlódásában csak a fogát tudja csikorgatni. Vagy az, akit a tűz éget. (Mt
22,13. 25,41. Mk 9,42-48. Lk 16,23-31.)
Aki a kárhozatra jut, élete célját soha el nem érheti, csak saját magát okolhatja
sorsáért. Véletlenül senki sem jut oda. Ezért a jóra törekvő, szeretetben élő embereknek
nem is kell rettegniük tőle.

3. AKIKNEK MÁR BIZTOS A REMÉNYÜK
A mennyországba azok juthatnak, akik szerették a mennyei Atyát és embertársaikat.
Akiket készen talál a halál, részük lesz az örök élet. De vajon mi lesz azokkal, akik
kisebb bűneiktől még nem tudtak megszabadulni? A feleletet Jézus tanításában találjuk
meg:
„… Te gonosz szolga! Kérésedre elengedtem minden tartozásodat. Nem kellett volna
neked is megszánnod szolgatársadat, mint ahogy én megszántalak téged? Erre az Úr
haragjában átadta őt a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. Így tesz
mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát felebarátjának.” (Mt
18,32-35.)
Mennyei Atyánk megbocsát nekünk, és visszafogad szeretetébe, ha megbánjuk
bűneinket, és bocsánatát kérjük. Örök büntetéstől tehát már nem kell félnünk, de a
szeretetben még növekednünk, tisztulnunk kell. Erre szolgál a tisztítótűz.
Tisztítótűznek vagy tisztítóhelynek nevezzük a halál utáni tisztulás állapotát. Ezzel
kapcsolatban írja Pál apostol:
„… Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel jön el, s a tűz bizonyítja,
kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, az jutalomban részesül. De
akinek elhamvad műve, az kárt vall. Ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy tűz
által.” (1Kor 3,13-15.)
A tűz azt a szenvedést jelenti, ami megtisztítja Isten iránti szeretetünket minden
tökéletlenségtől, mint ahogy a kohó tüze megtisztítja a fémet a salaktól. Erre a
tisztulásra mindenkinek szüksége van, aki még nem tökéletes a szeretetben.
A Szentírás tanítása alapján valljuk, hogy a földön élő emberek segíthetnek a
tisztulás állapotában levő megholtakon. A Makkabeusok könyvében olvassuk, hogy
Makkabeus Júdás, a választott nép bátor vezére, egy csata után gyűjtést rendezett,
és pénzt 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 lett volna a halottakért imádkozni.
Arról is meg volt győződve, hogy akik jámborságban halnak meg, azokra nagy jutalom
vár - ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő áldozatot, hogy
megszabaduljanak bűneiktől.” (2Mak 12,43-45.)
A szeretet köteléke mely itt a földön összekapcsol bennünket, a halál után sem
szakad meg. Isten népének, az Egyház közösségének tagjai azok is, akik már eljutottak
az örök életre, és azok is, akik még a tisztulás állapotában vannak. Ezt az
összetartozásunkat nevezzük a szentek közösségének. Krisztusban mindnyájan egy
vagyunk.
Ezért imádkozunk mi is megholt testvéreinkért. Ezért veszünk részt szeretteink
temetési szertartásán és az értük felajánlott szentmisén. Felajánljuk értük jó
cselekedeteinket és szenvedéseinket is.

 „Színről színre látjuk Istent.”
Az örök életben a feltámadt Jézust látjuk majd. (Vö. Jn 14,1-11.)
Látásról értelmünkkel kapcsolatban is szoktunk beszélni, amikor valamit megértünk,
értelmünkkel felfogunk. Ebben az értelemben látjuk majd Istent színről-színre, azaz
közvetlenül; földi életünkben ugyanis csak a hit által és alkotásaiból következtetve
ismerhetjük meg Öt. „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színrőlszínre.” (1Kor 13,12. vö. Jel 22,3-5.)
Isten üzenete arra tanít, hogy a mennyei boldogság lényege a szeretet. Isten
tesz boldoggá, mi pedig a hazatalálás örömével egyesülünk vele.
Aki végleg elfordult Istentől, annak szükségszerű végzete a kárhozat. A
kárhozat abban áll, hogy a bűnös élete célját, Istent sohasem érheti el, és
reménytelen állapotának soha nem szakad vége.
Aki halálakor még nem volt tökéletes a szeretetben, annak tisztulásra van
szüksége, hogy része lehessen a mennyei boldogságnak.
1. Elképzelhető-e olyan földi öröm, amihez az örök élet hasonlítható? (Gondoljunk Jézus
példabeszédeire!
2. Kikről tudjuk biztosan, hogy eljutottak az örök életre?
3. Csak a keresztények juthatnak a mennyországba? A nem keresztények hogyan
üdvözülhetnek? Kikről beszél Jézus Jn 10,16-ban?
4. Mit kell tennünk, hogy az örök életre jussunk? Elég csak hinni és megkeresztelkedni?
Bebiztosíthatjuk magunkat valahogy?
5. Olvassuk el Mt 6,19-34. Hogyan értjük Jézus szavait? Elhanyagolhatjuk földi
dolgainkat?
6. Felelősek lehetünk-e embertársaink elkárhozásáért?
7. Összeegyeztethető-e Isten szeretetével az örök büntetés?
8. Minden ember tesz valami jót. Az elkárhozottak részesülhetnek-e valamilyen
jutalomban?
9. Mit tudunk a tisztulás állapotában levőkről? Segíthetünk rajtuk?
10. Lehetséges-e lélekvándorlás? Hogyan kell helyesen értenünk Jézus szavát: Jn 3,3.
?
11. Olvassuk el a Jelenések könyvéből a következő részeket: 7,9-14; 14,13;21,1-7;22,45. Állapítsuk meg ezekből: a) Mit tudunk meg Istenről? b) Kik jutnak el hozzá? c) Mi
vár rájuk?

Az élet elmúlik és nem marad belőle más, mint szeretetünk Isten és embertársaink iránt.
(P. Didon)

Isten olyan nagy, hogy biztosan érdemes őt egy életen át keresni.

(Avilai Sz. Teréz)

57. KRISZTUS ÚJRA ELJÖN
1. MINDNYÁJAN FELTÁMADUNK
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.
Jézus tanítása szerint mindnyájan
feltámadunk… Eljön az óra, amikor a
sírokban mindnyájan meghallják az Isten
Fiának szavát. Akkor előjönnek, akik jót
cselekedtek, az élet föltámadására, akik
pedig gonoszt cselekedtek, az ítélet
föltámadására.” (Jn 5,28-29.)
A feltámadás Isten műve, amelyben
új életet kapunk. Mi emberek ezt
elképzelni sem tudjuk. Pál apostol is
csak hasonlatokkal tanít erről:
„… van égi test, meg földi test, de más az égi ragyogása, más a földié… Ilyen a
holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el,
dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el,
szellemi test támad föl… Ezért, amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a
mennyeinek képét is.” (1 Kor 15,40-49.)
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 éltre nem
alkalmazhatjuk egyértelműen a földi élet fogalmait. A feltámadás nem biológiai és nem
orvostudományi kérdés. Ne zavarjanak meg minket az apostoloknak koruk
gondolkodásmódját tükröző hasonlatai se. 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. Lényegében azt tudjuk, hogy élni fogunk, Jézus szavai szerint:
„… mint Isten angyalai a mennyben.” (Mt 22,29-30.)

2. A VÉGÍTÉLET NAPJA
Jézus még mást is tanított az utolsó napról, mely a világtörténelem egyik
legfontosabb napja lesz. Az előbb idéztük szavait. (Vö. Jn 5,28-29.) Ez a feltámadás
napja egyben az ítélet napja is. Feltámadt testünk részese lesz örök sorsunknak, a
jutalomnak vagy büntetésnek, amint azt földi életünkben megérdemeltük.
Az ítélet „nagy tétje” tehát: Részünk
lesz-e
Krisztusnak
és
övéinek
közösségében vagy sem. Halálunk
pillanatában eldől örök sorsunk, és ez
nyilvánvalóvá válik mindenki előtt az
ítélet napján.
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.
Az ítéletkor Jézus, az Emberfia
lesz a bíró. Akik hittek benne és
szeretetben éltek, örömmel hallják majd
szavát:
„Jöjjetek
Atyám
áldottai!
Vegyétek birtokba a világ kezdetétől
nektek készített országot…” A gonoszok
pedig ítéletüket hallják meg: „Távozzatok
tőlem átkozottak az örök tűzre…” (Mt
25,31-46.)
Jézus szavai alapján bizalommal reménykedünk azok üdvösségében is, akik talán az
Egyház közösségén kívül, embertársaik szolgálatában az igazságot keresték, és
szeretetben éltek.
Az ítélet napja a szeretet és az igazságosság győzelmének napja lesz. 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 19,1-9.)

3. ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD
A Szentírás leírásai rendkívüli természeti jelenségeket emlegetnek, melyek 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, mindmegannyi
figyelmeztetés: Nincs itt maradandó városunk, közeleg az Úr napja! Erről ír Pál apostol:
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Hiszen a
természet is hiábavalóságnak van alávetve… az egész természet együtt sóhajtozik és
vajúdik mindaddig… mi is sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk
megváltását. (Róm 8.19-23.)
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. János apostol írásaiból (Jel 21,1-5.)
megtudjuk, hogy 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.
 Valaki megkérdezte Jézustól: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”
Ő így felelt: „Igyekezzetek bejutni a szűk kapukon, mert mondom nektek, sokan akarnak
majd bemenni, de nem tudnak” (Lk 13,23-30. vö. Mt 7,13-14.21-23.)
Jézus szerint mindnyájan feltámadunk, a jók az örök életre, a gonoszok az örök
kárhozatra.
A feltámadás napja egyben az ítélet napja is: a feltámadt ember lesz részese az
örök jutalomnak vagy büntetésnek. A végítélet napján nyilvánvalóvá válik
mindenki előtt Isten gondviselő jósága, az igazak hűsége és a gonoszok
gonoszsága.
Isten az egész világot újjáteremti. Ezzel a jelen világ fejlődése befejeződik. A
jelen világ vége egyben az új világ kezdete lesz. Az új világ lesz „Isten hajléka
az emberek között.” (Jel 21,3.)
1. Mit tudunk a megholtak sorsáról a haláltól a feltámadásig?
2. Bánkódni fognak-e az igazak amiatt, hogy hozzátartozóik közül valaki elkárhozott?
3. Az igazak bűnei is nyilvánosságra jutnak?
4. Olvassuk el: 20,1-15. - t. Hogyan kell az ezeréves uralmat helyesen értelmezni?
5. Olvassuk el a jelenések könyvének 2. és 3. fejezetét Gondolkodjunk: - Melyik levél
szól nekem? - Milyen voltam eddig? - Mit vár Ő tőlem? - Mit teszek tehát mostantól?

58. REMÉNYBEN ÉLÜNK
„AMÍG ÉLEK, REMÉLEK!”
Mi, keresztények hiszünk Jézus Krisztusban, és követjük Öt. Ez az állásfoglalás
mindennapi keresztény életünk alapja.
A kicsinyes önző emberi gondolkodás nem egyszer megkérgezi tőlünk: Érdemes?
Milyen jutalmat kapsz érte? Mi bántónak érezzük az ilyen kérdésfeltevést. Nem azért
szeretünk, mert viszonzást várunk. Mennyei Atyánkat sem jutalom reményében
szeretjük, hanem azért, mert Ő előbb szeretett minket. De ha mégis felelnünk kell a
kérdésre, hogy érdemes-e, meggyőződéssel feleljük: Igen, érdemes. Érdemes szeretni,
mert minél nagyobb bennünk a szeretet, annál boldogabbak vagyunk. Mennyei Atyánkat
szeretni pedig örök boldogságot jelent. Ez a meggyőződés a mi reménységünk: Isten
szeretetében örökké boldogok leszünk.
A keresztény ember reménye tehát nem tétlen jutalomvárás, hanem minden
áldozatra kész tevékeny szeretet. Hiszünk az örök életben. Hisszük, hogy Isten
irgalmasan megbocsát, teljesíti kéréseinket, és mindent megad, ami az üdvösség
eléréséhez szükséges. Kegyelmével azonban nekünk is közre kell működnünk. Isten
tiszteletben tartja szabadságunkat, üdvözít minket, de nem közreműködésünk nélkül.
Még szeretetét sem akarja ránk kényszeríteni. Nem mondhatjuk hát, hogy minden
magától megy, semmivel sem kell törődnünk. Nem lehetünk közömbösek a világ és
benne embertársaink dolgaival szemben sem. A hit ugyanis jó cselekedetek nélkül nem
üdvözít.
Erre a tevékeny reményre
tanították az apostolok az első
keresztényeket: „Állhatatosnak kell
lennetek, hogy Isten akaratát
teljesítve elnyerjétek az ígéretet.”
(Zsid 10,36.)
„Az Istent szeretőknek minden
javukra szolgál.” (Róm 8.28.)
„Ha Isten velünk, ki ellenünk?
(Róm 8,31.)

Sokan nagy erőfeszítéssel vásárolják meg maguknak ebben az életben a kárhozatot;
pedig annak fele elég lett volna a mennyország elnyeréséhez.
(Morus Sz. Tamás)

A SZERETET HIMNUSZA (1KOR 13,1-14,1.)
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 vagyonomat a szegényeknek
S vessem oda testemet, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, s szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Véget ér az, ami töredékes.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam mint a gyermek, úgy ítéltem mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük legnagyobb a szeretet.
Törekedjetek a szeretetre!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A XI. FEJEZETHEZ:
126. Hogyan válik a szentkenet a betegek javára?
127. Mi történik, amikor meghalunk?
128. Mit tudunk az örök boldogságról?
129. Mit tudunk az örök kárhozatról?
130. Kiknek van szükségük tisztulásra a halál után?
131. Mindnyájan feltámadunk?
132. Mi történik az ítélet napján?
133. Mi lesz a jelen világ sorsa?
134. Mi a keresztény ember reménysége?
135. Milyen a keresztény ember reménye?
„MEGTALÁLTAM A MEGOLDÁST!”
(Részlet egy fiú leveléből)
„… Röviden szeretném elmondani, mi történt velem.
Kilenc éves koromban hagytam abba a templomba járást. 12 éves koromban pedig
elhagytam az imádságot is. Akkoriban kezdtem el sokat olvasni. A vallás egyre
gyerekesebbnek tűnt számomra. Nem tudtam elfogadni tanításait. Végképp nem volt
szükségem rá.
Talán egy évvel ezelőtt egyik osztálytársam azt mondta: adna nekem egy izgalmas
könyvet, érdemes elolvasni. Barátomtól eddig csupa érdekes olvasmányt kaptam, ezértbár láttam, hogy valami hittankönyvfélét ad - nagy érdeklődéssel kezdtem böngészni.
Végül az egészet áttanulmányoztam.
Voltak részek, amelyeket háromszor is el kellett olvasnom, hogy megértsem. A
végén tisztán éreztem: vagy azonnal elkezdem megvalósítani azt, amit megértettem,
vagy nem törődöm az egésszel… Így találtam vissza évek múlva Istenhez. Elkezdtem
imádkozni, Bibliát olvasni…
Hosszú út volt… De a végén megértettem, miért van bennem az a gyakran kínzó
keresés a több tudás, az igazság és a szeretet után. Felfedeztem, hogy valójában Isten
után vágyódtam.
Most már azt is értem, hogy a vallás nem az emberre kívülről ráaggatott
szabályrendszer. A mindig többet akaró, az igazra, szépre és jóra vágyódó
természetünk benne találja meg kibontakozásának útját. Így a vallás emberi
kibontakozásunkat segíti, és elmélyíti Istennel való kapcsolatunkat.
Azt is megértettem, hogy Jézus Krisztus nem egyike a legendák vagy mítoszok
világából ismert varázslóknak - amint ezt régebben gondoltam. Azért jött Ő, hogy választ
adjon a legemberibb kérdéseinkre, és elvezessen bennünket Istenhez.
Valahol azt olvastam - s nagyon igazat adtam a megállapításnak -, hogy „az emberi
lét kérdőjelekkel telt lét.” Most már tudom, hogy a keresztény élet pedig a „megválaszolt
lét”, a beteljesült emberség.

Nem régen még különösen az Egyházat találtam bosszantónak. Mert azt, hogy
Istenben higgyen valaki, még talán megbocsáthatónak tartottam, de végleg nem
értettem, hogy lehet mai embernek szüksége ókori vallási ceremóniákra, meg
templomokra, meg papokra… Most azonban világos már számomra, hogy az örömhír,
amit Jézus hozott, csak emberek által terjedhet. Ezért választott ki munkatársakat, és
rájuk bízta az örömhír hirdetését a világ végéig. - Nagy élmény volt számomra, amikor
megértettem, hogy Jézus nemcsak az apostolokat választotta ki, hanem mindazokat,
akik megismerték üzenetét. Azelőtt is többször idézgettem, hogy „a megismert igazság
kötelez”; akkor azonban ráébredtem, hogy engem is kötelez… Amikor mindezt beláttam,
valami kimondhatatlan öröm és feszültség támadt bennem. (Akkoriban már hosszú
hetek óta rendszeresen imádkoztam, áldoztam, s kezdtem sejteni, hogy Isten szeret
engem.) - Igen. Minden barátomnak, minden ismerősömnek el szerettem volna mondani
örömömet, hadd örüljenek velem együtt! … Most is ez a lelkesedés él bennem; adja
Isten, hogy ez soha el ne múljék belőlem!
Igaz, vannak olyan dolgok is, amikkel ma sem tudok kibékülni. Egyes keresztények
életében sok az üres szokás, és a kenetes szavakban gyakran nem érzek őszinteséget.
De tudom, hogy nem ez a lényeg, ezek csak emberi tökéletlenségek… Annál nagyobb
örömmel tölt el azonban, hogy látom a megújulás jeleit is. Én is ezért a megújult
kereszténységért szeretnék dolgozni.
„És nem félsz - kérdezte a múltkor egyik barátom -, hogy egyedül maradsz? Ma
egyre kevesebben járnak templomba. Az emberiségnek sokkal fontosabb gondjai
vannak, mint, hogy ráérjen a vallással foglalkozni.”
- A templomba járók számának csökkenése nem zavar meg. Azt hiszem, ez is
hozzátartozik a kereszténység megtisztulásához. Sokan elmaradtak, akik nem igazi
keresztények… De vannak olyanok is, akik viszont megtalálták már Istent, csak a
templomig nem jutottak még el.
- A kereszténység jövője miatt sem aggodalmaskodom. Hiszen Jézus megígérte, hogy
velünk marad a világ végéig. Másrészt meggyőződésem, hogy amilyen mértékben halad
az ember a szeretet és az emberiesség felé, olyan mértékben közeledik Jézus
tanításához. A külsőségektől megtisztult keresztény közösség hatására pedig egyre
többen ismerik majd fel Krisztust.
- Végül meggyőződésem, hogy Jézus Krisztusnak mint az emberi kérdések
megoldójának nemcsak az egyes ember, hanem az egész emberiség életében is
központi helye van. Ő a legnagyobb hirdetője és útmutatója a szeretetnek, mely az
emberért végzett munkának és az igazi emberi felemelkedésnek az alapja. Ezért
dolgozunk kéz a kézben együtt mindazokkal, akik a béke, a szeretet és az igazság
ügyéért fáradoznak, hiszen aki s szeretetet és az igazságot keresi, magát Istent keresi,
akkor is ha nem fogadja el a személyes Isten létét. Számomra így az emberiség jövője,
a kereszténység és Krisztus nem választhatók el egymástól.
Ebből a meggyőződésből fakad nagy örömöm és biztonságom. A mi hitünk öröme
ez, amelyet - tudom - életünkkel kell igazolnunk.”

Függelék:
JÉZUS ÖRÖMHÍRE
A témakörök összefoglaló kérdéseire itt találunk bővebb válaszokat.

I. A KÉRDEZŐ-KERESŐ EMBER
1. Melyek azok a kérdések, amelyek minden embert érdekelnek?
Minden embert érdekelnek az élet „nagy kérdései”. Ilyenek: Honnan van a világ?
Honnan van az élet? Ki vagyok én? Miért élek? Miért kell szenvedni, meghalni? Mi lesz
velünk halálunk után?
2. Hogyan válaszolnak az emberek az élet nagy kérdéseire?
Az emberek világnézetüknek megfelelően válaszolnak az élet nagy kérdéseire. A
vallásos emberek szerint az emberi élet eseményei mögött található Valaki. Nála találjuk
meg a végső megoldást.
3. Minden embernek van kialakult világnézete?
Sok olyan ember van, akinek nincs kialakult világnézete. Ezek vagy keresik a választ,
vagy megpróbálják félretenni a szerintük „megválaszolhatatlan” kérdéseket.
4. Miért kell tudnunk, hogy miért élünk?
Azért kell tudnunk, hogy miért élünk, hogy azt is tudjuk, hogyan éljünk.
5. Egyformán boldog akar lenni minden ember?
Minden ember boldog akar lenni. A boldogságot az emberek azonban különböző utakon
keresik.
6. Elérhetjük-e az „igazi” boldogságot földi életünkben?
Itt a földön is lehetünk boldogok, de a földi boldogság véget ér. Az ember többre vágyik,
személyisége teljes kibontakozására, maradandó boldogságra.

II. AZ EMBER ÚTJA ISTENHEZ
7. Mi a vallás?
A vallás az ember személyes kapcsolata Istennel, akitől élete kérdéseinek megoldását
reméli.
A történelem tanúsága szerint mindig és mindenütt éltek a világon vallásos emberek.
8. Kit nevezünk igazán vallásos embernek?
Az a vallásos ember, aki hisz Istenben, és lelkiismerete szavát követve Isten akarata
szerint él.
A vallásos ember jellemzője az áldozatbemutatás, amikor valamely kedves tárgyát
felajánlja Istennek, hogy Őt legfőbb Urának elismerje.
9. Csak az létezik, amit érzékelni tudunk?
Abból, hogy valamit nem tudunk érzékelni, még nem következik, hogy az nincs. A
valóságban vannak olyan létezők, melyek nem anyagi természetűek. Ezekre
értelmünkkel következtetünk.
10. Honnan tudjuk, hogy van Isten?
Eszünk mondja és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten.
Isten létére értelmünkkel következtetünk, pl. az anyagi világból; az anyagi világ ugyanis
nem ad elégséges magyarázatot önmagáról. Isten létének felismerésére vezethetnek el
azok a vágyaink is, amelyek nem találnak kielégülést az anyagi világban: ezért az
anyagból nem is fejlődhettek ki.
11. Mit tudhatunk meg Istenről értelmünkkel?
Értelmünkkel megtudhatjuk Istenről, hogy: - Isten van. - Isten szellemi létező. - Csak egy
Isten létezhet. - Isten a világ teremtő ura. - Isten végtelenül tökéletes.
A kinyilatkoztatásból sok mindent megtudhatunk Istenről, pl.: - Isten szeret bennünket. Az egy Isten három személy: Atya, Fiú, Szentlélek. - A Fiúisten emberré lett, hogy
minket üdvözítsen.
Isten az AKI VAN, aki velünk van, az örökké élő Szentháromság: az Atya, a Fiú, a
Szentlélek. Ő a világ teremtő és gondviselő ura, aki szeret minket. Ő a mi megváltónk és
üdvözítőnk. Ő a mi megszentelőnk, aki bennünk él.
12. Sokan miért nem hisznek Istenben?
Sokan azért nem hisznek Istenben, mert csak igen keveset vagy téveset hallottak
Istenről. Mások azért nem hisznek, mert hallottak ugyan Istenről, de elzárkóztak előle.
Az szereti Istent, aki akaratát teljesíti, Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántja
meg.

III. ISTEN ÜZENETE
13. Ki által szólt Isten az emberekhez?
Isten először közvetítői (prófétái) által szólt az emberekhez, majd pedig közvetlenül
Jézus Krisztus által.
14. Isten hogyan igazolhatja üzenetének hitelességét?
Isten különféle jelekkel igazolhatja üzenetének hitelességét (csodával, jövendöléssel).
15. Mi a kinyilatkoztatás?
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.
Isten önmagát nyilatkoztatta ki mindazzal, amit értünk tett és nekünk üzent.
Kinyilatkoztatásnak azt a tanítást nevezzük, amelyet egyedül Isten üzenetéből
ismerhetünk meg. Ha meggyőződtünk arról, hogy Isten szólt, akkor magától értetődő
követelmény, hogy elfogadjuk üzenetét és teljesítsük akaratát. (Vö. Mt 11,25-30)
A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő tanítása, amely az apostolok igehirdetésén
alapul.
16. Mi a Szentírás?
A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anyaszentegyház
(Isten népének közössége) Istentől sugalmazottaknak ismer el.
A Szentírás Isten levele, üzenete az embereknek. A Szentírásban Isten üzenete emberi
szóban testesül meg, annak formáját veszi magára, minden sajátosságával együtt.
17. Mi a sugalmazás?
A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amivel biztosítja, hogy a kiválasztott
emberek Isten üzenetét tévedés nélkül írják le.
18. Ki a Szentírás szerzője?
A sugalmazásból következik, hogy Isten a Szentírás fő szerzője. Ő indítja (vezeti) a
szent írót, hogy írja le üzenetét, amit Isten mondani akar az embereknek. Ő biztosítja,
hogy az üzenet tévedéstől mentes maradjon. A megbízott szerzők a Szentírás
megfogalmazói, ezért írásuk az ő emberi sajátosságukat is magán viseli.
19. Honnan tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentíráshoz?
A Szentírás könyveit, mint Istentől sugalmazottakat használták. Így Isten népe
hagyományából tudjuk, hogy mely írások tartoznak a Szentíráshoz.
20. Hogyan maradtak ránk a szent iratok?
A Szentírás könyveit rendszeresen olvasták, másolták, majd különféle nyelvekre
lefordították. Az eredeti kéziratok mind elvesztek. A Szentírás szövegét a szüntelen
másolás őrizte meg.

21. Mi bizonyítja a Szentírás ránk maradt szövegének megbízhatóságát?
A Szentírás szövegének megbízhatóságát az a több ezer szövegtanú bizonyítja, amely
a könyvnyomtatás előtti évezredből ránk maradt. A szövegtanúk összehasonlítása
bizonyítja, hogy a másolók gondosan dolgoztak és a szövegbe lényeget érintő tartalmi
hibák nem kerültek.
22. Mit üzent Isten a világ eredetéről?
Isten üzenete a világ eredetéről: - az egész világ Isten akaratából létezik; - a világ
Istené; - Ő mindent jónak alkotott, a rossz nem tőle van.
23. Mit üzent Isten az emberről?
Isten üzente az emberről: - Isten akarta, hogy az ember minden élőlény fölött álljon; Isten a világot az emberekre bízta, hogy kutassák és hatalmukba vegyék; - Isten az
emberiséget különleges szeretetébe fogadta.
Az angyalokról a Szentírás úgy ír, mint Isten teremtményeiről, akik világos értelemmel
és szabad akarattal rendelkező személyek, szellemi lények - test nélküli lelkek.
Feladatuk Isten dicsőítése és szolgálata, Isten üzenetének közvetítése az emberekhez.
Amikor feladatukat teljesítik, néha az emberekhez hasonló testben jelennek meg. Ez
azonban csak látszólagos test. Azokat az angyalokat, akik szembefordultak Istennel megtagadva az önkéntes engedelmességet -, gonosz lelkeknek, ördögöknek nevezzük.
24. Mit ígért Isten a választott nép őseinek?
A választott nép ősei a pátriárkák: Ábrahám, Izsák Jákob és 12 fia. Isten nekik ígérte
meg, hogy utódaikból nagy nép lesz. Nekik adja Kánaán földjét, és családjukból
származik a Megváltó.
Az ószövetségi történet igazában üdvösségtörténet.” Főhőse” Isten, aki nyilvánvalóan
gondoskodott népéről.
25. Mit jelentett a Sínai-hegyi szövetségkötés az izraeliták számára?
Isten, Mózes közvetítésével, a Sínai-hegynél szövetséget kötött népével. A nép
megígérte, hogy megtartja a parancsokat, Isten pedig megígérte, hogy segíti és
oltalmazza őket.
26. Mi volt Isten célja a szövetségkötéssel?
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. Róla jövendöltek a próféták a választott népnek, hogy
felismerjék, amikor megjelenik.

IV. AKIT AZ ATYA KÜLDÖTT
27. Milyen örömhírt hozott nekünk Jézus?
Jézus azért jött a világra, hogy örömhírt hozzon nekünk: Mennyei Atyánk végtelenül
szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az
örök életre. Jézus szóval és példával Isten üzenetét tanította. Életét adta értünk, vállalta
a szenvedést és a kereszthalált, hogy bűneinktől megváltson és üdvözítsen minket,
hogy részesei legyünk Isten életének, szeretetének.
Jézus körülbelül 30 éves volt amikor Tibérius császár uralkodásának 15. évében tanítani
kezdett. Jézus Krisztus személyében Isten lépett velünk kapcsolatba. Ő az Isten
Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus tanítása minden embernek szól. Életét
mindenkiért ajánlotta fel, feltámadása mindenki számára reménység. Ő a világ
Megváltója és Üdvözítője.
28. Hol van az Isten országa?
Isten országa nem olyan mint a földi országok. Az Ő országa ott van, ahol szeretet és
béke uralkodik.
29. Kik léphetnek be Isten országába?
Az léphet be Isten országába, aki hisz Jézus örömhírében, bűnbánatot tart és megtér.
30. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a Fiúisten, a Szentháromság második személye, aki értünk emberré lett.
Jézus egész élete tanúsítja, hogy Ő testvérünk, egy közülünk, valóságos ember.
Ugyanakkor valóságos Isten is, az Atya Fia. Ezt Ő maga mondta, és tetteivel be is
bizonyította. Jézus Krisztus tehát egy személyben valóságos Isten és valóságos ember,
Istenember.
31. Kit választott ki a Mennyei Atya, hogy az Üdvözítő anyja legyen?
A Mennyei Atya (a Dávid családjából származó) Szűz Máriát választotta ki, hogy az
Üdvözítő édesanyja legyen.
Szűz Mária szeplőtelenül fogantatott. Ez azt jelenti, hogy élete első pillanatától kezdve
kegyelemmel teljes volt az élete, áteredő bűn nélkül született a világra.
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy az Atya akaratából és a Szentlélek erejéből, Szűz
Máriától megszületett. Mária szűzen foganta fiát. Ez azt jelenti, hogy Jézusnak testi
származását tekintve nem volt édesapja. Ez a mindenható Isten akaratából történhetett
így. Ezért akik erről nem tudtak, azok Szent Józsefet tartották Jézus édesapjának.

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.
Mária „Isten anyja”, mert édesanyja Jézusnak, aki egy személyben Isten is meg ember
is.
Mária az Egyház édesanyja.
Mária a Mennyország királynője, akinek teste nem látott romlást, mert földi élete
befejeztével feltámadt testével-lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe.
32. Hogyan kötött Jézus új szövetséget Isten és az emberek között?
Jézus Krisztus élete feláldozásával új szövetség jött létre Isten és ember között. Magára
vállalta és halálig tartó engedelmességével jóvátette az emberek minden
engedetlenségét, megszerezte bűneinkre Isten bocsánatát. Így mi is részesei lehetünk
isteni életének, ha közösséget vállalunk vele.
Jézus egész életével, értünk vállalt szenvedésével és kereszthalálával mutatta meg,
hogy szeret minket. Jézus tudatosan áldozta fel magát: az utolsó vacsorán
ünnepélyesen felajánlotta, majd pedig a kereszthalálban odaadta egész életét áldozatul
az emberiségért a Mennyei Atyának. Így üdvözített minket halálig tartó
engedelmességével megdicsőítve az Atyát. Jézus sokat szenvedett értünk egész
életében, végül pedig élete utolsó napjaiban: - az Olajfák hegyén vérrel verítékezett, megostorozták, - tövissel megkoronázták, - a keresztet hordozta, és keresztre feszítve
meghalt a Golgotán. Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket
a bűntől és a kárhozattól, és visszaszerezze az üdvösséghez szükséges kegyelmet.
33. Honnan tudjuk, hogy Jézus feltámadt?
Az apostolok és a tanítványok feltámadása után találkoztak Jézussal. Feltámadásának
bizonyosságáról életük feláldozásával, vérükkel tanúskodtak. Jézus keresztre feszített
testét sziklasírba temették. Harmadnap, húsvét reggelén azonban megdöbbenéssel
tapasztalták, hogy Jézus sírja üres. Jézus feltámadt, legyőzte a halált.

34. Jézus mit bizonyított feltámadásával?
Jézus feltámadásával bizonyította: Valóban él, legyőzte a halált! Ő az Isten Fia,
Megváltónk és Üdvözítőnk!
Jézus feltámadása azt jelenti, hogy győzött a bűn és a halál fölött, ezért hitünk alapja és
reményünk záloga: Ő az élő és feltámadt Úr. Jézus feltámadása után visszatért az
Atyához. Mennybemenetele azt jelenti, hogy befejezte földi küldetését, többé már nem
hal meg. Feltámadt testével tehát a Mennyben van, de mégis velünk marad a világ
végéig, amint mennybemenetele előtt megígérte: köztünk él az átváltoztatott kenyérben
és borban, követőinek közösségében és tanúi által továbbadott Igéjében.
35. Miért hirdetjük Jézus örömhírét?
Jézus mennybemenetele előtt meghagyta övéinek, hogy örömhírét hirdessék az egész
világon. De Jézus örömhírét azért is kell hirdetni, mert az ember nem hallgathat arról,
amivel a szíve telve van: „Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel
4,20)
36. Kikre bízta Jézus az örömhír hirdetését?
Jézus tanítványaira bízta, hogy az üdvösség örömhírét elvigyék az egész világra.
37. Miért ígérte meg Jézus tanítványainak, hogy elküldi nekik a Szentlelket?
Jézus azért ígérte meg tanítványainak, hogy elküldi nekik a Szentlelket, hogy
megbízatásukat, az egész világra szóló tanúságtételt az Ő erejével és tekintélyével
teljesíthessék, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen.
38. Ki a Szentlélek?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a
Fiúval együtt, akit Jézus ígért meg és küldött el Egyházának.
A Szentlélek a Szentháromság örök szeretete és a mi keresztény életünk irányítója. A
Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra. Jézus örömhírének tüzes szívű,
bátor hirdetőivé tette őket.
39. Ki a három isteni személy?
Jézus tanításából tudjuk, hogy az egy Isten három személy: Atya, Fiú, és Szentlélek.
Isten örökké él, ez azt jelenti, hogy szellemi valósága (értelme és akarata) szüntelen a
legtökéletesebb cselekvés állapotában van: a Fiú az Atyától öröktől fogva születik, a
Szentlélek az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származik.
Isten valamennyi tevékenysége, mellyel teremtményei felé fordul, mind a három
személynek közös műve. Jézus szavai alapján azonban, - hogy a személyek valóságát
jobban megközelíthessük -, az Atyának tulajdonítjuk a teremtés művét, a Fiúnak a
megváltás művét, a Szentléleknek pedig a megszentelés művét.
40. Mi a kegyelmi élet?
A kegyelmi élet Isten (szentháromságos) élete bennünk: Isten bennünk lakik, és vezet
minket.
A kegyelmi élet tehát Jézusnak az Atyával és a Szentlélekkel való együttes élete
bennünk.

41. Mivé tesz minket Isten kegyelme?
A bennünk élő Isten kegyelme, tevékeny szeretete tesz minket Isten gyermekeivé,
szentté és Isten előtt kedvessé, és egyben Isten népe közösségének, Krisztus titokzatos
testének tagjává. (Ez Isten megszentelő kegyelme.)
A bennünk élő Isten kegyelme megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat és
örömmel tölti el szívünket, hogy Jézust megismerjük, szeressük és kövessük. (Ez
Istennek tettekre adott kegyelme v. a segítő kegyelem.)
Az Egyház - Jézus követőinek közössége - kegyelmi életközösség, élő szervezet,
szeretetközösség, Krisztus titokzatos teste. Ez a krisztusi közösség, az Egyház Jézust
jeleníti meg a világban, maga Jézus él tovább Egyházában. Az Egyház Jézus művét
folytatva jelzi és közvetíti az embereknek az isteni életet. A Krisztussal való kapcsolat
hatékony jelei: a keresztelkedés, a bérmálkozás, az áldozás (Jézus áldozatában való
részesedés), a bűnbocsánat (feloldozás), a betegek kenete, a házasság és a papság
(az egyházi rend). Ezek a szentségek, melyek Jézus rendelése alapján jelzik és
közvetítik az embereknek Isten erejét, szentségi kegyelmét.
42. Hogyan hirdették az apostolok Jézus örömhírét?
Jézus örömhírét először élőszóval hirdették, majd leírták.
43. Milyen írásokat találunk az újszövetségi Szentírásban?
Az újszövetségi Szentírásban találjuk az evangéliumokat, az apostolok cselekedeteiről
szóló könyvet, az apostolok leveleit és a Jelenések könyvét.
44. Mit tartalmaznak az evangéliumok?
Az evangéliumok Jézus életét és tanítását úgy írták le, ahogy azt az apostolok élő
szóval hirdették.
45. Miből ismerjük az első századforduló keresztényeinek hitét és életét?
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.
46. Mi jellemezte az első keresztények közösségét?
Az első keresztények közösségét egy kívülálló így jellemezte: „Nézzétek, hogyan
szeretik egymást!”
Az első keresztények közösségét a közös hit és a szeretet alakította ki. Egységük alapja
volt a közös kenyér, a közös apostoli feladat és a kölcsönös szolgálat. Az életük valóban
keresztény volt. Ez az egyik magyarázata, hogy az üldözések ellenére rohamosan
növekedett a hivők száma.

V. A HÍVŐ EMBER
47. Milyen állásfoglalást kíván tőlünk Jézus?
Jézus mindnyájunktól hitet és önkéntes csatlakozást kíván.
Aki megismerte Jézust, nem maradhat iránta közömbös. Vagy mellé állunk és tanúivá
leszünk, vagy nem, de ettől az állásfoglalástól függ egész életünk és örök sorsunk.
48. Mit jelent, hogy „Hiszek Jézus Krisztusban”?
Jézus Krisztusban való hitem azt jelenti, hogy elfogadom: Jézus Krisztus az Isten Fia, Ő
a mi Megváltónk és Üdvözítőnk; elfogadom, amit tanít: rábízom magamat, tanítása
szerint alakítom az életem: követem.
Az keresztény, aki hisz Jézus Krisztusban (hiszi, hogy Jézus Krisztus a Fiúisten, akit az
Atya küldött, hogy minket tanítson, megváltson és üdvözítsen), és tanítása szerint él
(szereti Istent és embertársait).
49. Miért hiszek Jézus Krisztusban?
Azért hiszek Jézus Krisztusban, mert Jézus (csodáival és feltámadásával) igazolta
istenségét, és (életével, szenvedésével és kereszthalálával) meggyőzött, hogy szeret
minket.
50. Miért vagyok keresztény?
Azért vagyok keresztény, mert Jézus meggyőzött, hogy Isten szeret, tehát én is szeretni
akarom Őt. Ezért csatlakozom követőinek közösségéhez és követem őt.
Keresztény vagyok, ez azt jelenti: Hiszek Jézus Krisztusban és rábízom magamat.
Elfogadom tanítását, örömhírét, hogy a Mennyei Atya szeret minket, szól hozzánk,
megbocsát, gyermekévé fogad és örök életre hív. Elfogadom hívását, követem:
megteszem, amit kíván tőlem. Tudatosan csatlakozom a benne hívők közösségéhez (a
keresztség és a bérmálás által) és vállalom, hogy tanítása szerint alakítom az életemet
(szeretem Isten és embertársaimat, és tanúságtevő életemmel építem az Isten
Országát). Hitemet egész életemmel tudatosan megvallom: minden nap imádkozom,
vasárnap misére járok és gyakran áldozok, fegyelmezetten élek, a jóra törekszem és
rendszeresen gyónok, kötelességeimet becsülettel teljesítem, embertársaimat
jóindulattal szeretem, és örömmel teljesítem az Egyházban rám váró feladatokat.
51. Hogyan kell fejleszteni hitünket?
Hitünket a vallási ismeretek gyarapításával, elmélyítésével s öntudatos életre váltásával
kell fejlesztenünk.
Hitünket úgy őrizhetjük meg a világban, hogy minden nap teszünk valamit Jézusért,
hogy őt egyre jobbam megismerjük és szeressük. Ezért a hit fényében keresünk választ
az életben felmerülő kérdésekre, örömmel vállalunk minden áldozatot, hogy legyőzzük a
rosszat és megerősítsük magunkat a jóban, együttműködve a bennünk élő Isten
kegyelmével.

52. Mi történik a keresztségben?
A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre támadunk.
Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk.
Akik Jézus Krisztusban hisznek, a keresztségben a küzdő egyházhoz csatlakoznak,
amely Jézust jeleníti meg a világban. A keresztségben az emberek megszabadulnak a
bűntől, Isten gyermekévé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz
hasonlóvá válva az Egyház tagjaivá lesznek. Mennyei Atyánk betölt végtelen
szeretetével, az istengyermeki-, kegyelmi élettel, megbocsátva minden bűnünket. A
keresztség így eltörli az áteredő bűnt és esetleges személyes bűneinket.
53. Kit lehet megkeresztelni?
Azt lehet megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban és megismert tanítása szerint akar
élni: bűnbánatot tart (vagyis megtér), és Jézus követője akar lenni (vagyis elkötelezi
magát Jézusnak).
A kisgyermek megkeresztelésének feltétele szüleinek - felelős nevelőinek - élő hite, akik
vállalják, hogy a gyermeket példájukkal Isten szeretetére nevelik. Kisgyermeket akkor
lehet megkeresztelni, ha legalább az egyik szülő kéri és vállalja gyermeke keresztény
nevelését.
Rendszerint csak felszentelt pap (vagy diakónus), szükség esetén (pl. halálveszélyben)
bárki keresztelhet, feltéve, hogy az Egyház szándéka szerint tesz. Kereszteléskor vizet
öntünk a keresztelendő fejére, és közben e szavakat mondjuk: „N. én megkeresztellek
téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”
54. Mi történik a bérmálásban?
A Szentlélek a bérmálásban ajándékait adja, hogy a krisztusi élet teljessé váljék
bennünk. Arra rendel, hogy Jézus apostolai, tanúi legyünk az emberek között.
Rendszerint a püspök bérmál, megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat. A
püspök felteszi kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakjában megkeni
krizmával és mondja: „N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét.”
55. Miért bérmálkozunk?
Azért bérmálkozunk, hogy a krisztusi élet teljessé váljék bennünk és megkapjuk a
Szentlelket a keresztény élethez, apostoli küldetésünk teljesítéséhez.
A bérmálás szentsége: megerősít hitünkben, megerősíti bennünk a kegyelmi életet és
részesít a Szentlélek ajándékaiban.

Melyek a Szentlélek ajándékai?
Mit tesz bennünk a Szentlélek ajándékai által?
Bölcsesség. (Megtanít arra, hogy Isten a legnagyobb jó, az igazi boldogság forrása.)
Értelem. (Megtanít hitünk igazságainak helyes megismerésére.)
Tanács. (Megtanít, hogyan kell Istennek tetsző módon élnünk, mit kell tennünk nehéz
helyzetekben.)
Erősség. (Megerősít, hogy hitünkért mindent megtegyünk, mindent elviseljünk.)
Tudomány. (Megtanít arra, hogy megismerjük Istent a látható világból.)
Jámborság. (Megerősít, hogy örömünket leljük az Istennek tetsző életben.)
Úrfélelme. (Megerősít, hogy Isten jelenlétének tudatában éljünk, kerüljük a bűnt, és
megtegyük a jót.)
A bérmálás szentsége feltételezi, hogy a bérmálkozó döntött: Krisztus tanúja akar lenni.
Ezért csak akkor bérmálkozzunk, ha már - megfelelő előkészület után - vállalni tudjuk a
bérmálással járó elkötelezettséget és az apostoli küldetést.
56. Ki a nagykorú, felnőtt keresztény?
Azt mondjuk nagykorú, felnőtt kereszténynek, aki kellőképp ismeri Jézus tanítását, és
azt életté váltja. A felnőtt keresztény részt vállal a közösség feladataiból.
A bérmálási ígéretben a bérmálkozó megígéri, hogy keresztény életével Krisztus tanúja
lesz.
A bérmálási ígéret: Mennyei Atyám! Bérmálásom napján megígérem, hogy hitemet
egész életemmel öntudatosan megvallom: 1) naponta imádkozom, - 2) vasárnap misére
járok, és gyakran áldozok, - 3) fegyelmezetten élek, rendszeresen gyónok, - 4)
kötelességeimet becsülettel teljesítem, - 5) embertársaimat jóindulattal szeretem, - 6)
családomban keresztény módon élek, - 7) Egyházamnak hűséges és tevékeny tagja
leszek. Szentlélekisten vezess és erősíts kegyelmeddel.
A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és
példával segítse. A keleti szertartásokban a keresztség után a kisgyermeknek a
bérmálást is azonnal kiszolgáltatják. Ennek feltétele, hogy a szülők, a bérmakeresztszülők - a felelős nevelők - kötelezettséget vállalnak, hogy a gyermeket
tanúságtevő keresztény életre nevelik.

VI. KRISZTUS BENNÜNK ÉL
57. Mit teszünk, amikor imádkozunk?
Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk.
58. Hogyan szól hozzánk Isten az imádságban?
Amikor imádkozunk, Isten úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja azt, amit nekünk
mondani akar.
Aki tud csendben lenni és Jézusra figyelni, aki ismeri Jézust és az ő tanítását, az az
imádságban meghallja és ráismer Isten szavára.
Istennel bármikor, bárhol és bármiről beszélgethetünk. Akit szeretünk, azzal mindig
szívesen elbeszélgetünk. Mindenkor imádkozhatunk. Különösen fontos a reggeli és esti
ima, valamint a szentmisék közös imája.
Minden nap szenteljünk elég időt az imádságra, hogy megbeszélhessük Jézussal
mindennapi ügyeinket, örömünket és bánatunkat, terveinket és gondjainkat. Napi
imádságunkat segíti, ha nyugodt körülmények között, teljesen Jézusra fordítjuk
figyelmünket. Fegyelmezett testtartásunk is segíti belső összeszedettségünket.
Imádságos lelkületünk, Jézus iránti szeretetünk megnyilatkozása, ha napközben egyegy gondolattal, fohásszal Jézushoz fordulunk, hogy neki köszönetet mondjunk, vagy
segítségét kérjük.
Amikor keresztet vetünk magunkra, Jézus jelét rajzoljuk magunkra. Ezzel kifejezzük és
tudatosítjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Jézushoz tartozunk. Keresztet szoktunk
vetni magunkra, amikor áldást kapunk, amikor templomba lépünk, közös imádság elején
és végén.
Keresztvetéskor jobb kezünk ujjhegyével megérintjük homlokunkat és mellünket, majd
bal és jobb vállunkat, miközben ball kezünket a mellünkön tartjuk. Közben a
keresztvetés szavait mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
59. Mi az Istennel való szövetség jele?
Az áldozat és az áldozati lakoma az Istennel való szövetség jele és megpecsételője.
A világ Üdvözítője Jézus Krisztus. Ő vezet el minket az örök életre, aki értünk emberré
lett, meghalt a kereszten és feltámadt. Általa jött létre az új szövetség Isten és ember
között. (Vö. 32. kérd.)
60. Mi az újszövetség áldozata?
Az újszövetség áldozata Jézus értünk adott élete.
Jézus szenvedése előestéjén, az utolsó vacsorán ünnepélyesen felajánlotta életét a
Mennyei Atyának, amikor átváltoztatta a kenyeret és bort értünk áldozattá váló testévé
és vérévé, és tanítványainak adta, hogy magukhoz vegyék. Ekkor hagyta meg övéinek,
hogy ezt tegyék az ő emlékezetére, ekkor bízta ránk szeretetének legnagyobb jelét.
Jézus kívánságának teszünk eleget, valahányszor részt veszünk a szentmisén és
áldozunk, hogy vele egyesülve ünnepeljük halálát és feltámadását.
61. Mi a szentmise?
A szentmise az újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.
A szentmisében a feltámadt Jézus jelenik meg köztünk az átváltoztatott kenyérben és
borban. Valahányszor a miséző pap - Jézus parancsa alapján - elmondja és megismétli,
amit az utolsó vacsorán Jézust tett, a kenyér (ostya) és bor átváltozik az Ő testévé és
vérévé. Így jön el közénk a feltámadt Jézus, és teszi jelenvalóvá értünk vállalt
keresztáldozatát.
A szentmisében tehát a feltámadt Jézus jön el közénk. Ő tanít minket a szentmise tanító
részében, Ő töri meg nekünk az örök élet kenyerét a szentmise áldozati részében. Az

átváltoztatott kenyérben és borban Ő van jelen, aki értünk vérét ontotta a kereszten,
meghalt és feltámadt. Ő a mi lelkünk tápláléka a szentáldozásban.
Az Eukarisztia vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér
és bor színe alatt. Jézus teste az örök élet kenyere (az örök életet adó kenyér), melyet
tanítványainak megígért. Erről mondta: „Aki e kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6,51)
Mi a különbség az ostya és a szentostya között? Az ostya lisztből készült kovásztalan
kenyér, a szentostya Krisztus teste. Akkor lesz az ostyából szentostya, amikor a pap a
szentmisében - Jézus szavait ismételve - átváltoztatja. Külsőleg semmi változást nem
észlelünk, a szentostya olyan marad, mint a közönséges ostya. Mégis meg tudjuk
különböztetni egymástól, mert a szentostyát hívő tisztelettel kezeljük és az
oltárszekrényben (szentségházban, tabernákulumban) őrizzük. Ezt jelzi a szentségház
közelében világító piros lámpácska, az örökmécs.
Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltáriszentségben. (A görög és örmény rítusú
katolikusok mély meghajlással, metániával köszöntik az Eukarisztiát.) Ezzel fejezzük ki
hitünket: Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus (a Fiúisten) van jelen, istenségével és
emberségével, testével és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt. Ő a
templomban köztünk lakó Isten, akit gyakran felkeresünk, hogy vele elbeszélgessünk.
Ezt nevezzük szentséglátogatásnak.
Közösségi hódolatunk a szentségimádás, amikor ünnepélyes imádással fejezzük ki
tiszteletünket az Oltáriszentség előtt. Közösségünk nyilvános hitvallása pedig a húsvéti
és az úrnapi szentséges körmenet.
62. Miért veszünk részt a szentmisén?
Azért veszünk részt a szentmisén, hogy Jézussal találkozzunk, a szentáldozásban vele
egyesüljünk. Így vállalunk Vele és egymással közösséget. Részesedünk áldozatában,
melyet a világ életéért hozott. Krisztus a táplálékunk, megerősít az iránta való
szeretetben. Ő mondta: „Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét,
nem lesz élet tibennetek.” (Jn 6,53)
A szentmisén való részvétel istengyermeki életünk középpontja és forrása. Ezért
megyünk szentmisére minden vasárnap és ünnepnap, hogy így vele együtt ünnepeljük
halálát és feltámadását. Jézus iránti szeretetünk jele, ha hétköznap is elmegyünk
szentmisére, akár minden nap, ha ezt körülményeink lehetővé teszik.
63. Hogyan veszünk részt a szentmisén?
A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal
az Atyának, és lehetőleg megáldozunk.
A szentmise közös áldozatunk: figyelmesen meghallgatjuk Jézus tanítását, közösen
imádkozunk és énekelünk, Jézussal együtt felajánljuk magunkat a Mennyei Atyának, és
Vele egyesülünk a szentáldozásban.
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz (az
Oltáriszentségben).
Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására.
Áldozni tehát mindenki mehet, aki szereti Jézust. A szentáldozásra úgy készülünk fel,
hogy tiszta lélekkel és figyelmesen veszünk részt a szentmisén. Áldozás előtt csak
annak kell meggyónnia, aki súlyos bűnével elfordult Istentől. Szentáldozás előtt már
otthon rendbe szedjük magunkat, egyórás szentségi böjtöt tartunk (orvosságon és tiszta
vízen kívül semmit sem vehetünk magunkhoz), és jóvá tesszük, ha valakit
megbántottunk. A szentmise elején megvizsgáljuk lelkiismeretünket, és bűnbánatot
tartunk. Átváltoztatáskor hittel imádjuk Jézust, aki megjelent köztünk, és vele együtt
felajánljuk magunkat a Mennyei Atyának.

Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és
segítségét kérjük.
Szentáldozás után elbeszélgetünk Jézussal: Megköszönjük, hogy eljött hozzánk,
megvalljuk szeretetünket és felajánljuk neki magunkat. Sok minden van, amit meg kell
köszönnünk neki, amit meg kell ígérnünk neki, és amit kérnünk kell magunk és mások
számára. A szentáldozás alkalmával beszéljük meg Jézussal, hogyan kövessük Őt.
Fontoljuk meg, hogy mit mondott nekünk a szentmise tanító részében, mit kíván tőlünk,
és ezzel kapcsolatban tegyünk olyan elhatározást, amelyet az elkövetkező napokban
meg akarunk és - segítségére számítva - meg is tudunk valósítani.
64. Milyen gyakran áldozzunk?
A szentmiséhez hozzátartozik a szentáldozás. Ezért áldozzunk minden alkalommal,
amikor szentmisén veszünk részt.
A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki
életet, erősíti bennünk az egyházhoz-tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk.
Azért áldozzunk tehát, hogy megerősödjünk Jézus szeretetében és követésében, az
istengyermeki életben.
65. Kivel találkozunk a szentmisén?
A szentmisén a feltámadt Jézussal találkozunk, aki vérét ontotta értünk a kereszten.
Az áldozatban Jézus által találkozunk Mennyei Atyánkkal és testvéreinkkel.
66. Melyek a szentmise fő részei?
A szentmise két főrésze a tanító rész és az áldozati rész.
A tanító részben, az Ige liturgiájában az Egyház elénk adja Isten üzenetét, és mi hittel
válaszolunk rá.
Az áldozati részben, az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében az Úr Jézus
jelenvalóvá teszi keresztáldozatát, testével és vérével táplál minket.
67. Mit ünneplünk a liturgikus év folyamán?
A liturgikus év folyamán megváltásunk történetének eseményeit ünnepeljük.
A karácsonyi ünnepkörben Jézus születését, a megtestesülés misztériumát ünnepeljük.
Erre készülünk ádventben, az ószövetségi időre emlékezve. A húsvéti ünnepkörben
Jézus szenvedését, kereszthalálát és feltámadását, a megváltás misztériumát
ünnepeljük. Erre készülünk nagyböjtben. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorát,
nagypénteken Jézus kereszthalálát, húsvét vigíliáján pedig Jézus feltámadását
ünnepeljük. A húsvéti ünnepkör lezárója pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe.
Jézus a mi jó pásztorunk, aki életét adta a mi üdvösségünkért. A kereszten meghalt
Jézus szívét egy katona lándzsájával átszúrta. Oldalából vér és víz folyt ki. Így lett Jézus
átszúrt szíve irántunk való szeretetének jele. Jézus Szívének tiszteletével irántunk való
szeretetét ünnepeljük, kifejezve azt, hogy szeretetét szeretetünkkel akarjuk viszonozni.
68. Hogyan ünnepeljük meg a vasárnapot?
A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával
szenteljük meg.
69. Miért tiszteljük a szenteket?
A szentek Isten barátai, akik már a mennyben vannak. Ők példaképeink a keresztény
életben, és közbenjárásukkal segítenek minket. A szentek tisztelete arra késztet, hogy
mi is kövessük Jézus tanítását, ahogy ők.
A szentek közül külön emléknapot csak azoknak szentelünk, akiknek élete az egész
keresztény világ számára közismerten jelentős volt. Különös szeretettel tiszteljük Szűz
Máriát, Jézus édesanyját, aki nekünk is mennyei édesanyánk.

VII. AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE A VILÁGBAN
70. Mi az Egyház?
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus Titokzatos Teste.
Jézus közösségbe gyűjtötte tanítványait, és rájuk bízta örömhírének terjesztését. Ez a
közösség az Egyház, Isten népének közössége, a világban továbbélő Krisztus.
71. Kik tartoznak Jézus Egyházához?
Azok a megkeresztelt emberek tartoznak a Katolikus Egyházhoz, akik elfogadják a
katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel.
Azok tartoznak tehát Jézus Egyházához, akik hisznek Jézus Krisztusban, és tanítása
szerint élnek, egy közösségben, az apostolok utódainak vezetése alatt.
Az Egyházhoz csatlakozás jele a megkeresztelkedés.
72. Miért van szükség az Egyházra?
Az Úr Jézus azért alapította az Egyházat, hogy Isten Országát terjesztve az örök
üdvösségre vezesse az embereket.
Azért van szükség az Egyházra, hogy az üdvösség jóhírének, Jézus üdvözítő
szeretetének jele és közvetítője legyen. Az Egyháznak úgy kell jelen lennie a világban,
hogy az emberek Jézust ismerjék fel benne.
73. Miért van szükség a keresztény egyházak egységére?
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított, ennek látható megvalósulásán fáradozik az
ökumenikus mozgalom.
A keresztény egyházak egységére azért van szükség, mert csak az egyetértésben
valósítható meg a szeretet, mely a keresztény tanúságtétel alapja.
74. Hogyan szolgálhatjuk a kereszténység egységét?
A kereszténység egységét a hitben és a szeretetben való megújulással szolgáljuk. Minél
inkább megvalósítjuk Jézus tanítását, annál közelebb jutunk egymáshoz.
75. Mit jelent az általános papság?
Aki a keresztség és bérmálás szentsége által Jézus Krisztushoz tartozik, papságának is
részese. Ebben az értelemben minden keresztény pap. Ez az általános papság.
76. Milyen apostoli feladataink vannak?
Apostoli feladatunk, hogy Krisztus tanúi legyünk a mindennapi életben - örömhírével és
szeretetével - ott, ahol emberekkel találkozunk.
„Én csak akkor beszélek Jézus Krisztusról, ha kérdeznek, de úgy élek, hogy
kérdezzenek.”
A világi hívek küldetése, hogy együttműködve lelkipásztoraikkal építsék Krisztus testét,
mindenki a maga élethivatásának megfelelően.

77. Kik az apostoli munka irányítói?
Az apostoli munkát az apostolok utódai a püspökök és munkatársaik, a lelkipásztorok
irányítják. A püspökök testületében Róma püspökének, a pápának ugyanaz a szerepe,
mint az apostolok testületében Péter apostolnak, Róma első püspökének volt.
Az Egyház látható feje Szent Péter utóda, a római pápa.
A tanító Egyház a hit- és erkölcs tanításában nem tévedhet. Az igaz hitet tévedés nélkül
a pápa és a vele egyesült püspökök tanítják.
78. Milyen feladatai vannak a hivatásos papságnak?
A hivatásos papság feladata az általános papságon belül a különleges papi szolgálat: az
istentiszteletek vezetése, Krisztus keresztáldozatának megjelenítése, a szentségek
kiszolgáltatása, az igehirdetés és az apostoli munka irányítása.
A hivatásos papok a papszentelésben kapják meg a szolgálatukhoz szükséges
megbízást és felhatalmazást.
A felszentelt papok küldetést és hatalmat kapnak arra, hogy Krisztusnak, a főnek
személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot, és így Isten
népének jó pásztorai legyenek.
A papok feladata, hogy mint Isten népének pásztorai: bemutassák a szentmiseáldozatot,
kiszolgáltassák a szentségeket, hirdessék Isten igéjét, és vezessék Isten népét.
79. Mi a szerzetesközösségek hivatása?
A szerzetesek azok a férfiak és nők, akik a szegénység, tisztaság és engedelmesség
fogadalmával Istennek és népének szolgálatára szentelik magukat.
A szerzetes közösségek hivatása, hogy sajátos szolgálatukkal Krisztus szeretetének
hősi jelei legyenek.
A szerzetesi életforma Isten zarándok népének figyelmét az eljövendő életre irányítja.

VIII. TANÚSÁGTÉTEL A CSALÁDBAN
80. Ki szeret igazán?
A szeretet áldozatkész, önzetlen jóakarat.
Aki igazán szeret, az adni akar. Akit szeretünk, annak jót akarunk, annak csak jót
adhatunk. Minél jobban szeretünk valakit, annál nagyobb áldozatot vállalunk érte.
81. Mi a házasság?
A házasság egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan
szeretetközössége, melyet Krisztus szentségi rangra emelt.
A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység és felbonthatatlanság.
A házasságban az ember önmagát adja annak, akit szerelemmel szeret, akinek egy
életre elkötelezte magát. A házasságkötés önmagunknak egy életre szóló teljes emberi
odaadása annak, akit szeretetből házastársunknak választottunk. A házasságkötés
lényegében egy különleges szerződés, amelyben egy férfi és egy nő életszövetséget
kötnek: Szeretetben együtt fognak élni, egymást segítik, gyermekeket hoznak világra és
felnevelik őket. A házasulók számára a házasság a szeretet kibontakozását jelenti.
Az teszi boldoggá a házasságot, ha a házastársak megszentelődnek: egymás kölcsönös
szeretetével, az élet áldozatos szolgálatával, és gyermekeik nevelésével.
A testi kapcsolat a házastársi szeretet beteljesítője. Ez a teljes emberi önátadás része,
ami Isten akarata szerint való, szent dolog a házasságban. Aki ezt a házasságon kívül
keresi, nem a szeretet, hanem a saját önzését szolgálja, bűnt követ el. Ez emberi
szempontból is felelőtlenség, és sokszor meggondolatlan, rossz házassághoz vezet, és
nem ritkán megrontja a házastársak későbbi boldogságát.
82. Mire ad Isten erőt a házasság szentségében?
A keresztény házasság szentség, amelyben Isten erőt ad, hogy a házastársak egymást
szeressék és gyermekeiket Isten akarata szerint neveljék.
A házasság szeretetből vállalt felbonthatatlan élet- és sorsközösség. Csak megfelelő
felkészülés és megfontolt elhatározás után szabad rá vállalkozni.
A házasság felbonthatatlanságára a családok boldogsága érdekében van szükség: ez
az alapja annak a felelősségteljes bizalomnak, melyben életüket egymásra bízhatják és
amelyben az önzetlen szeretet kibontakozhat, hogy egymásért és gyermekeikért minden
áldozatra készek legyenek. A felbonthatatlanságot kívánja meg az adott szó becsülete,
mellyel azt ígérik egymásnak, hogy minden bajban hűségesek lesznek egymáshoz.
Normális gondolkodású ember nem bízza rá magát arra, sőt szóba sem áll azzal, aki
nem hajlandó életre szóló elkötelezettséget vállalni.
A keresztény házastársaknak önzetlen, halálig hűséges szeretetükkel kell tanúsítaniuk a
világban, hogy szeret minket az Isten. További feladata a keresztény családoknak, hogy
tevékenyen bekapcsolódjanak keresztény közösségük életébe, vállalva a rájuk váró
apostoli feladatokat.
83. Miért kell készülni a házasságra?
A házasságban az ember önmagát adja annak, akit szeret. Gazdagítani kell tehát
magunkat, hogy értékes ajándék lehessünk. Ezért a házasságra tudatos önneveléssel
készüljünk. A házasság szentségének felvételére úgy kell készülni, hogy a jegyesek
kellő időben jelentkeznek a plébánosuknál, és egymásért imádkoznak.

84. Mi a jó házasság feltétele?
A jó házasság alapvető feltétele, hogy jól válasszuk meg leendő házastársunkat. Aki
nem lenne jó házastárs, azt ne engedjük közel férkőzni szívünkhöz. Elkötelezni pedig
csak akkor szabad magunkat, ha minden feltétel megvan ahhoz, hogy jó házasságot
kössünk.
Milyen legyek én? Olyan „valaki” legyek, aki Jézus tanítványa, aki Isten akarata szerint
boldoggá tudja majd tenni családját. Legyen jellemzőm az önzetlen szeretet,
becsületesség, felelősségtudat, kellő műveltség, megfelelő szakma, elvhűség,
fegyelmezettség, testi-lelki egészség…
Milyen legyen jövendőbelim? Jövendőbelim legyen hozzám illő, tudjon érdek nélkül
szeretni. Azonosak legyenek elveink, értsünk egyet az élet fontos kérdéseiben.
Lehetőleg azonos szintű legyen a műveltségünk és hasonló legyen az érdeklődési
körünk. Képesek legyünk egymást megérteni és hibáinkat kölcsönösen elviselni…
Mikor kötelezhetjük el magunkat? Ha kellőképp megismertük egymást, egyetértésre
jutottunk és úgy látjuk, hogy képesek leszünk egy életen át mindent megtenni
egymásért… ha már minden feltétele megvan, hogy magunkat eltartsuk, önálló
otthonunk legyen, és belátható időn belül házasságot kössünk, akkor már bátran
elkötelezhetjük magunkat egymásnak. Ha elköteleztük magunkat egymásnak és
megtartottuk az eljegyzést, akkor minél előbb jelentsük be házasságkötési
szándékunkat a lakóhelyünk szerint illetékes plébánián. Gyóntatónknak már akkor
mondjuk el szándékunkat, amikor megismerkedtünk egymással és sejtjük, hogy ebből
az ismeretségből előbb-utóbb házasság lesz.
85. Mi a szülők feladat?
A szülők és elöljárók kötelessége, hogy gondoskodjanak a rájuk bízottak testi-lelki
javáról.
A szülők feladata, hogy gyermekeiket becsületes emberré, felnőtt kereszténnyé
neveljék. A házastársi szeretet legértékesebb gyümölcse a gyermekáldás. Annyi
gyermek felnevelését kell vállalniuk, amennyire önzetlen szeretetük és szülői
felelősségük képessé teszi őket. Családjuk megtervezésénél figyelembe kell venniük
életkörülményeiket,
szociális,
egészségi
és
anyagi
helyzetüket,
egymás
áldozatkészségét és Isten segítségét. A legfőbb szempont az, hogy a gyermekek
szeretetben, rendezett családi körülmények között nőhessenek fel.
86. Mikor szeretjük igazán szüleinket?
Isten azt parancsolja, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik engedelmeskedjünk,
felnőttként pedig róluk gondoskodjunk.
Akkor szeretjük szüleinket, ha készségesen segítünk nekik, ha figyelmesek vagyunk
hozzájuk és igyekszünk nekik minél több örömet szerezni.

IX. TANÚSÁGTÉTEL A TÁRSADALOMBAN
87. Mi Jézus tanítványainak ismertető jele?
Jézus tanítványainak ismertető jele a szeretet.
88. Szeretheti-e Istent, aki nem szereti embertársát?
Aki nem szereti embertársát, Istent sem szeretheti. (Vö. 1Jn 4,19-21)
89. Kivétel nélkül kell szeretnünk minden embert?
Minden embert szeretnünk kell, azokat is, akik nem viszonozzák szeretetünket, sőt
azokat is, akik gyűlölettel viszonozzák szeretetünket.
Ellenségünket is szeretnünk kell, mert felebarátunk, és az Úr Jézus is szerette
ellenségeit.
90. Mi a közösség hivatása?
A közösség hivatása, hogy biztosítsa a kulturált életkörülményeket, az egyén alapvető
jogait és személyiségének kibontakozását.
A jól rendezett közösségekben a szeretet nyújtja azt, ami törvényekkel nem biztosítható:
a megértést, az emberséges bánásmódot…
91. Miért kell szolgálnia az egyénnek is a közösséget?
Az egyén és a közösség egymásért vannak. Ezért az egyénnek is szolgálnia kell a
közösséget, hogy az valóban rendezett, szeretetközösség legyen.
Csak azok lesznek közülünk igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a
mások szolgálatához vezető utat.
92. Mik a gazdagság veszélyei?
A gazdagság veszélye, hogy könnyen önzővé, keményszívűvé, elégedetlenné és
anyagiassá tehet. A gazdag ember könnyen megfeledkezik az örökkévalókról, és
alkalmatlanná válik a keresztény tanúságtételre.
Mennyei Atyánk tudja, hogy mire van szükségünk, és gondoskodik rólunk. Ne aggódjunk
tehát megélhetésünk miatt, hanem keressük először az Isten országát és annak
igazságát, és akkor megkapjuk azt is, amire életünkhöz szükségünk van. (Vö. Mt 6,2533)
93. Hogyan adjunk a rászorulóknak?
Jézus azt kívánja, hogy legyünk készek mindent odaadni rászoruló embertársainknak,
hogy örömmel segítsünk egymáson.
Senki sem lehet egyszerre kétféleképpen gazdag: vagy a zsebe üres és a szíve van
tele, vagy földi javakban dúskál és a szíve koldus. - „Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt
6,21) - Megosztott szívvel sem Istent, sem embert nem lehet szeretni.

94. Mi teszi igazán értékessé minden ember életét?
Isten végtelen szeretete és az örök élet ígérete teszi igazán értékessé minden ember
életét.
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke
van.
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és
meghívott az örök életre.
Mindenkinek biztosítani kell az emberhez méltó élet lehetőségét, hogy
kibontakoztathassa képességeit és elérhesse élete célját, az örök életet.
95. Kinek a kötelessége az élet védelme?
Mindnyájunk kötelessége, hogy vigyázzunk a magunk és a mások életére, egészségére.
Nem elég azonban csak védenünk az életet, hanem feladatunk, hogy életünkben Isten
tervét, rólunk való elgondolását is megvalósítsuk.
A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: gyilkosság, öngyilkosság; abortusz,
eutanázia; verekedés, testi sértés; az élet és az egészség veszélyeztetése; a káros
szenvedélyek; a gyógyítás és segítségnyújtás elmulasztása.
A lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök: mások bűnre tanítása és csábítása; a
vallásos nevelés és önnevelés elhanyagolása; a bűnre vezető alkalom keresése; a
lelkiismereti szabadság megsértése.
96. Miért szükséges, hogy békében éljünk?
Ahhoz, hogy mindenki emberhez méltó módon élhessen, békére van szükségünk. Jézus
tanítása szerint a béke sem az ellenfelek legyőzésével, sem egymás megfélemlítésével
nem valósítható meg, hanem csak a megbocsátás és a szeretet útján.
„Aki felebarátját elítéli, az tévedhet, aki megbocsát, az sosem téved.”
97. Hazudhat-e a becsületes ember?
A becsületes ember mindig igazat mond, de nem árulja el az igazságot, ha valaki vissza
akar élni vele.
Bizalom nélkül elképzelhetetlen lenne az emberiség élete. Az vétkezik hazugsággal, aki
nem mond igazat, hogy mást tévedésbe ejtsen. Az igazságon alapuló szavainkat is a
szeretetnek kell vezetnie.
98. Mitől függ becsületünk, jó hírnevünk?
Becsületünk egyedül tőlünk függ. A jó hírnévre minden becsületes embernek joga van,
még akkor is, ha hibázott.
Eredményes tanúságtételre csak becsületes keresztények képesek, ezért is kell
vigyáznunk becsületünkre és jó hírnevünkre.
Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok nélkül
gyanúsít másokat.

99. Kit illet meg a személyi szabadság?
A személyi szabadság minden embert megillet. A szabadsággal mindig együtt jár a
felelősség is. Az egyén szabadságát a másik ember hasonló szabadsága korlátozza.
100. Mi a munka szerepe az ember életében?
Az ember munkája által lesz úrrá a földön. Eközben kibontakoztatja képességeit, és
céljai szolgálatába állítja a világot.
Minden ember köteles legjobb képességei szerint dolgozni, mert a teremtő Istentől erre
meghívást kapott.
A munkaadó kötelessége a munkás és családja megélhetéséhez tisztességes bért,
emberséges munkakörülményeket és szociális ellátást biztosítani.
101. Minek a következménye a munkával járó szenvedés?
A munkával járó szenvedés a bűn következménye. Az eredményes, jól végzett munka
örömet szerez. Az emberi önzés és az anyagiasság, a kizsákmányolás és a gyűlölet
gyakran nemcsak tönkreteszi munkánk eredményét, hanem kínzó gyötrelemmé is teheti
a munkát.
102. Hogyan kell részt vállalnunk a közösségi feladatokban?
Jézus példája szerint nem lehetünk közömbösek embertársaink iránt. Ezért tehetségünk
és képességeink szerint ki kell vennünk részünket a közösségi feladatok végzéséből.
103. Miért dolgozzunk?
Nemcsak a mindennapi megélhetésért kell dolgoznunk, hanem Isten országáért is.
104. Miért kell jól felhasználnunk időnket?
Az idő Isten ajándéka, amiről el kell számolnunk. Akkor használjuk fel jól az időnket, ha
Isten és embertársaink szolgálatában a szeretet vezeti minden cselekedetünket.
105. Hogyan osszuk be időnket?
Úgy osszuk be időnket, hogy a szeretet követelményeinek megfelelően tudjuk végezni
kötelességeinket, hogy össze tudjuk egyeztetni egészségünk védelmét az
áldozatvállalással, egyéni céljainkat a közösség érdekeivel.

X. VESZÉLYEK KÖZÖTT
106. Milyen kettősséget tapasztalunk magunkban és a világban?
A rosszat mindnyájan elítéljük, mégis hajlamosak vagyunk rá. Ezt a kettősséget
tapasztaljuk magunkban és a világban.
Ezért ahhoz, hogy a jót megtegyük és a rosszat elkerüljük, nem elég tudni mi jó és mi
rossz, hanem rá kell nevelnünk magunkat arra, hogy megtegyük a jót és elkerüljük a
rosszat akkor is, ha ez erőfeszítést, áldozatvállalást kíván tőlünk. A tudás önmagában
senkit sem tesz jóvá. Senkiből sem lesz „véletlenül” tisztességes, becsületes ember,
csak abból, aki tudatosan neveli és fegyelmezi magát.
107. Mi a bűn?
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának, (illetve
lelkiismerete szavának.)
A bűn szándékosan elkövetett rossz. Bűn minden olyan cselekedet, amely
összeegyeztethetetlen Isten akaratával. Bűn, ha nem azt teszem, amire Jézus tanított;
ha nem azt teszem, amit a szeretet kíván tőlem; ha visszaélek az Istentől kapott
szabadsággal és szembefordulok az Isten adta renddel.
Bűnt követhetünk el: gondolattal (szándékban), szóval, cselekedettel és a jónak
elmulasztásával.
Bűnre rosszrahajló természetünk, a bűnös környezet és a gonoszlélek kísért minket.
Bűnre vezető alkalom lehet a rossz barát, társaság, hely, szórakozás és környezet,
amely miatt könnyen vétkezhetünk, ha el nem kerüljük. A gonoszlélek önzésünket és
emberi gyengeségünket felhasználva próbálja megingatni bizalmunkat a Mennyei Atya
jóságában, hogy így bűnre csábítson minket. A kísértésben a pillanatnyi javak és az
élvezetek varázsával igyekszik elterelni figyelmünket életünk céljától.
Aki bűnt követ el kárt okoz saját magának és embertársainak is. A legtöbb bűnnel
embertársaink ellen vétünk, és bennük sértjük meg Istent is.
108. Mi történt az emberiség történetének kezdetén?
Az ember története kezdetén szembeszegült azzal a renddel, amelyet számra Isten
végtelen szeretetében alkotott. Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt
ősbűnnek nevezzük.
A bűn hálátlan bizalmatlanság Mennyei Atyánkkal szemben, szeretetének
visszautasítása pedig a legnagyobb ostobaság. Az első emberek bűne tragédia lett az
egész emberiség számára. Az ősbűn következménye: elvesztettük az istengyermeki
életet; emberi természetünk is megsérült. Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.
Az áteredő bűn következménye, hogy az istengyermeki élet nélkül születünk a világra.
Isten bűneink ellenére is szeret minket, ezért igazságos és irgalmas hozzánk. Isten
igazságos, mert a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti, amint azt ki-ki
megérdemli. Isten azonban irgalmas is, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.
Isten mindenkit lelkiismerete szerint ítél meg, de mégsem jutalmaz, vagy büntet azonnal,
hogy alkalmat adjon a bűnösnek a megtérésre. Ezzel azonban az is együtt jár, hogy az
embereknek mások bűnei miatt is szenvedniük kell; átmenetileg az ártatlan embereknek
is el kell viselniük az igazságtalanságot. Ez egyben alkalmat ad arra, hogy a szeretetet
hősies fokban gyakoroljuk, tanúságot téve hitünkről, Istenbe vetett bizalmunkról.

109. Ki szabadít meg minket bűneinktől?
Isten Megváltót ígért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse. A
világot Jézus Krisztus váltotta meg. Ő a mi Megváltónk, aki megszabadított minket
bűneinktől. Ő szerezte meg nekünk Isten bűnbocsátó kegyelmét és vezet el minket az
örök életre.
110. Mikor cselekszünk helyesen?
Akkor cselekszünk helyesen, ha Jézus tanítása szerint élünk és minden embert
szeretünk.
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensőleg int arra, hogy mit tegyünk, és mit ne
tegyünk. Lelkiismeretünk arra indít, hogy a jót megtegyük a rosszat pedig elkerüljük. Ha
mégis rosszat tettünk, akkor arra késztet, hogy bűneinket megbánjuk, és jóvá tegyük.
Isten mindnyájunkat lelkiismeretünk szerint ítél meg. Akkor jó a lelkiismeretünk, ha
mindig helyesen, Isten akaratának, Jézus tanításának megfelelően ítél.
Ha bűnt követtünk el, minél előbb forduljunk újra Isten felé: Gondoljunk arra, hogy
mennyit szenvedett értünk Jézus, és bánjuk meg, hogy bűneinkkel megbántottuk.
Kérjünk bocsánatot tőle, és ígérjük meg, hogy ezentúl a jóra törekszünk és a bűnt
kerüljük. Ezután pedig minél előbb tegyünk valami jót. Ha bűnünkkel valakinek kárt
okoztunk, akkor azt minél előbb jóvá kell tennünk. Aki súlyos bűnével elfordult Istentől,
az minél előbb gyónjon meg. Ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni,
akkor Isten iránti szeretetből megbánjuk bűneinket a gyónás őszinte szándékával.
111. Mit nevezünk halálos bűnnek?
Azokat a súlyos bűnöket nevezzük halálos bűnnek, amelyek elkövetésével megszakítjuk
Istennel való szeretetkapcsolatunkat.
112. Mikor követünk el halálos bűnt?
Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedünk
Isten parancsának.
Aki tudatosan döntött Jézus mellett, az minden gyarlósága ellenére is arra törekszik,
hogy Isten szeretetében, parancsai szerint éljen. Ha vétkezik is, bizonyára nem akar
szembefordulni Isten akaratával. Kegyelmi életét pedig csak az veszti el, aki nem törődik
Jézussal, és halálos bűnével elfordul Istentől. Véletlenül azonban nem lehet halálos bűnt
elkövetni. Bűnei mégis veszélyeztetik Istennel való szeretetkapcsolatát, és ha nem küzd
komolyan hibái ellen, akkor könnyen előfordulhat, hogy súlyosabb kísértés esetén
mégiscsak elfordul Istentől. Ezért kell kerülnünk minden bűnt, még a kisebb bűnöket és
a bűnre vezető alkalmakat is.
113. Mi a bánat?
Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.
A bánat az, amikor elítélem bűneimet, sajnálom, amit tettem, bocsánatot kérek Istentől,
és mindent megteszek bűneim jóvátételére. Bánatunk akkor őszinte, ha szívből
sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk, és komolyan elhatározzuk, hogy megjavulunk.
Tökéletes bánatnak akkor mondjuk, ha Isten iránti szeretetből sajnáljuk, hogy Őt
bűneinkkel megbántottuk.
A megtérés tudatos döntés Jézus követésére: Tudom, mit kíván tőlem Jézus, mindent
meg akarok tenni érte! A megtéréssel az ember elfordul a bűntől, az önző és
földhöztapadt életfelfogástól, hogy Jézust követve rábízza magát Istenre, és mindenben
készségesen teljesítse akaratát.

114. Mi indít bűnbánatra?
A bűnbánatra Isten kegyelme indít. Rádöbbent arra, hogy mennyire szeret bennünket
Jézus, vagy arra, hogy bűneinkkel mennyire hálátlanok és bizalmatlanok voltunk
Mennyei Atyánkkal szemben. Azt is felismerjük, hogy bűneinkkel kárt okoztunk
magunknak és embertársainknak. Amikor megbánjuk bűneinket, a keresztre feszített
Jézusra gondolunk, aki a mi bűneinkért halt meg.
115. Ki bocsáthatja meg a bűnöket?
Bűneinket csak Isten bocsáthatja meg, és azok, akiknek Jézus erre megbízást adott.
Mennyei Atyánk bűnbocsátó irgalmasságát Jézus Krisztus hozta el közénk. Mennyei
Atyánk bűneink ellenére is szeret minket, és Jézus kedvéért megbocsátja bűneinket.
116. Jézus kire bízta Isten bűnbocsátó kegyelmének közvetítését?
Jézus Egyházára bízta Isten bűnbocsátó kegyelmének közvetítését, amikor úgy
rendelkezett, hogy a feloldozás szolgálatát az apostolok és utódaik lássák el.
117. Kivel találkozunk a bűnbocsánat szentségében?
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által
elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól
feloldozzon minket. A pap Krisztus személyét képviseli, és az Egyház nevében
cselekszik.
A bűnbocsánat szentségében az irgalmas Jézussal találkozunk. A gyóntató pap az Ő
megbízottja, amikor megvalljuk bűneinket, tanúságot teszünk őszinte bánatunkról, és
feloldozást kérünk. Jézus a gyóntató papok szolgálata által oldoz fel minket bűneink alól.
118. Mit tesz Isten velünk a bűnbocsánat szentségében?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a
megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott
hatalmával feloldozza a gyónót bűneitől.
A bűnbocsánat szentségében Isten visszafogad, illetve megerősít szeretetében.
Szeretete megszünteti lelkiismeret furdalásunkat, és lelki békét ad. A Mennyei Atya
mindenkinek megbocsát, aki megbánja bűnét, és bocsánatot kér tőle.
119. Miért gyónunk?
Azért gyónunk, hogy rendbe hozzuk Istennel való kapcsolatunkat, megszabaduljunk
bűneinktől, és megerősödjünk a kegyelmi életben. Gyónni nem azért megyünk, mert
„kell”, hanem azért, mert elismerjük bűneinket, szükségünk van Jézus irgalmas
szeretetére, és örülünk, hogy Isten megbocsát nekünk, és újra félelem nélkül élhetünk
szeretetében. Gyónásra tehát nemcsak akkor van szükségünk, ha súlyos bűnünkkel
elszakadtunk Istentől, hanem a mindennapi hibáink ellen való küzdelmünkben is.
Isten a gyóntató papok feloldozása nélkül is megbocsáthatja bűneinket. Ezért, ha nincs
alkalmunk meggyónni, akkor a tökéletes bánat felindításával kérhetjük, hogy bocsásson
meg nekünk. A tökéletes bánat azonnal megtisztít minden bűntől és az istengyermeki
élet részesévé tesz. Súlyos bűneinket azonban utólag mégis meg kell gyónnunk, hogy a
gyóntató pap feloldozó szavai biztosítsák, Isten valóban megbocsátott nekünk, és hogy
jó tanácsaival segítse Istennel való kapcsolatunk rendezését.

120. Mikor gyónjunk?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, és ha halálos bűnt követtünk el, minél
előbb. Bármilyen nagy bűnnel vétettünk is, ha rádöbbentünk helyzetünkre, hogy halálos
bűnünkkel elvesztettük kegyelmi életünket, azonnal forduljunk Istenhez, és minél előbb
gyónjunk meg. Ha nincs súlyos bűnünk, akkor is jó, ha veszélyes (bocsánatos)
bűneinket időnkként meggyónjuk.
121. Mit ad nekünk a rendszeres gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban Isten nemcsak a bűnt törli el,
hanem helyes keresztény szemléletre is nevel minket.
Gyarlóságunkban újra meg újra forduljunk Jézushoz. Kérjük, erősítsen meg a jóban. Ezt
a megerősítést a rendszeres gyónás és a gyakori szentáldozás adja meg számunkra. A
rendszeres gyónás segít bennünket, hogy Jézus követőivé, igazi tanúivá neveljük
magunkat. Nagy segítséget jelent, ha van lelkivezetőnk, állandó gyóntatónk, aki már
ismer minket, és ezért tanácsaival könnyebben tud segíteni mindennapos
küszködéseinkben.
122. Hogyan készülünk a gyónásra?
A bűnbocsánat szentségének rendje: lelkiismeretvizsgálat; bánat és erős fogadás;
bűnbevallás és feloldozás; elégtétel.
A gyónásra úgy készülünk, hogy a Szentlélek segítségét kérjük, megvizsgáljuk
lelkiismeretünket, megbánjuk bűneinket, és egész szívünkkel Isten felé fordulunk. Az
őszinte bánat feltételezi, hogy jóvá akarjuk tenni bűneinket, kibékülünk
embertársainkkal, és komolyan elhatározzuk, hogy megjavulunk.
A lelkiismeret-vizsgálás azt jelenti, hogy gondolatban összeszedjük bűneinket, melyeket
meg kell gyónnunk, és azokat a kérdéseinket, amelyeket gyóntatónkkal meg akarunk
beszélni. A lelkiismeret-vizsgálásban segít minket a lelkitükör. Megkönnyíti gyónási
készületünket, ha minden este tartunk egy kis lelkiismeretvizsgálatot.
123. Mit kell meggyónnunk?
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító
körülményeket is. A nem halálos bűneink közül pedig azokat a bűneinket tanácsos
meggyónnunk, amelyek különösen veszélyesek számunkra. A gyónásban
megbeszélhetjük azokat a kérdéseinket is, amelyek Jézus követésével kapcsolatban
merültek fel bennünk.
A gyónási titok azt jelenti, hogy a gyóntató pap semmit sem mondhat el senkinek arról,
hogy mit gyónunk. A gyónók sem hivatkozhatnak arra, hogy a gyónásban lelkiatyjuktól
milyen választ kaptak kérdéseikre.
124. Hogyan gyónjuk meg bűneinket?
Bűneinket őszintén és érthetően gyónjuk meg. Ez annak is jele, hogy igazi a
bűnbánatunk, és szeretnénk jobbak lenni.
125. Mit teszünk gyónás után?
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és
elvégezzük az elégtételt.
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk
bűneinket jóvá tenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele.
Az elégtétel vállalásával és teljesítésével a bűneinket jóvátevő Jézussal vállalunk
közösséget.

XI. JÖJJ EL URAM, JÉZUS!
126. Hogyan válik a szentkenet a betegek javára.
A betegek kenete szentség, amellyel az Egyház a betegségben szenvedő híveit a
szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket.
A betegek a kenet szentségében találkozhatnak az irgalmas Jézussal, aki megbocsátja
minden bűnüket és segíti őket.
A betegek kenete úgy segíti a szenvedőket, hogy erőt ad a szenvedésben, megerősít a
kísértések ellen, és felkészít a jó halálra.
A betegek kenete: a halálos bűnöket is eltörli, ha a beteg gyónni már nem tud; a testi
gyógyulást is segíti, ha az a beteg üdvösségére szolgál.
A lelki megnyugvás egyben erőt ad a testi szenvedések türelmes elviselésére.
127. Mi történik, amikor meghalunk?
Amikor az ember meghal, a földi életből átlépünk az örökkévalóságba, ahol Isten
megítél minket.
A halál nem az élet vége, hanem átmenet a földi életből az örök életbe. Testünk porrá
válik, de mi nem szűnünk meg létezni. Isten örök életre hívott meg mindnyájunkat. Jézus
halálunkkor megítél bennünket. A jók, akik szeretetben éltek, megkapják a teljes
boldogságot, találkoznak Istennel. A gonoszok pedig az örök büntetésre jutnak.
A halál utáni ítéletet külön ítéletnek nevezzük.
Az ember sorsa a külön-ítélet után vagy a mennyország, vagy a tisztítóhely, vagy a
pokol.
128. Mit tudunk az örök boldogságról?
A mennyország vagyis az üdvösség részesedés Isten boldog örök életében.
Isten üzenete arra tanít, hogy a mennyei boldogság lényege a szeretet. Isten tesz
boldoggá, mi pedig a hazatalálás örömével egyesülünk vele.
129. Mit tudunk az örök kárhozatról?
Aki végleg elfordult Istentől, annak szükségszerű végzete a kárhozat. A kárhozat abban
áll, hogy a bűnös élete célját, Istent sohasem érheti el, és reménytelen állapotának soha
nem szakad vége.
A pokol, vagyis a kárhozat azok örök szenvedése, akik - mint a gonoszlelkek - kizárták
magukat Isten boldog örök életéből. A kárhozottak kínját az okozza, hogy nem
találkozhatnak Istennel, s tudják, hogy ezt önmaguknak okozták.
130. Kiknek van szükségük tisztulásra a halál után?
A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak és büntetést nem
érdemelnek.
Aki halálakor még nem volt tökéletes a szeretetben, annak tisztulásra van szüksége,
hogy részese lehessen a mennyei boldogságnak.
A tisztítóhely azok állapota, akik bűneikre bocsánatot nyertek, de kell, hogy
megtisztuljanak, mielőtt elnyerik a teljes boldogságot.

131. Mindnyájan feltámadunk?
Jézus tanításából tudjuk, hogy mindnyájan feltámadunk, a jók az örök életre, a
gonoszok az örök kárhozatra.
Isten a világ végén mindnyájunkat feltámaszt. Testben-lélekben részesülünk az
üdvösségben vagy kárhozatban.
132. Mi történik az ítélet napján?
A feltámadás napja egyben az ítélet napja is: a feltámadt ember lesz részese az örök
jutalomnak vagy büntetésnek. A végítélet napján nyilvánvalóvá válik mindenki előtt Isten
terveinek bölcsessége, gondviselő szeretete, irgalmas jósága és az igazak hűsége, és
lelepleződik a gonoszok gonoszsága.
133. Mi lesz a jelen világ sorsa?
Isten az egész világot újjáteremti, ezzel a jelen világ fejlődése befejeződik. A jelen világ
vége egyben az új világ kezdete lesz. Az új világ lesz „Isten hajléka az emberek között.”
(Jel 21,3)
Jézus a világ végén jön el ismét, amikor az Atya újjáteremti a világot. Jézus a világ
végén mindnyájunkat feltámaszt, és követőit örök boldogságban részesíti. Jézus
második eljövetelének időpontját, a világ újjáteremtésének napját előre nem tudjuk, mert
a Mennyei Atya ezt nem nyilatkoztatta ki senkinek.
134. Mi a keresztény ember reménysége?
A mi reménységünk: Isten szeretetében örökké boldogok leszünk.
135. Milyen a keresztény ember reménye?
A keresztény ember reménye nem tétlen jutalomvárás, hanem minden áldozatra kész
tevékeny szeretet. Hiszünk Istenben, az örök életben. Bízunk Istenben, hogy teljesíti
ígéreteit, irgalmasan megbocsát, meghallgatja kéréseinket és mindent megad, ami az
üdvösség eléréséhez szükséges, abban a tudatban, hogy kegyelmével közre kell
működnünk. Ezért mindent megteszünk érte, Aki végtelenül szeret minket.

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 Atya Isten 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
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.
AZ ANGYALI ÜDVÖZLET
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.
AZ ÚR ANGYALA
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében foganá
Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy…
Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy…
És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék. Üdvözlégy…
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy, akik az
angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az
ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a
mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A SZENTOLVASÓ (RÓZSAFÜZÉR)
Az első három üdvözlégyben:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
Az örvendetes olvasó titkai: (hétfőn és szombaton)
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
A rózsafüzér világosság titkai: (csütörtökön)
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. aki meghirdette Isten országát.
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
A fájdalmas olvasó titkai: (kedden és pénteken)
1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.
A dicsőséges olvasó titkai: (vasárnap és szerdán)
1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
REGGELI IMÁDSÁG

ESTI IMÁDSÁG

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

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

MÁS REGGELI IMÁDSÁG

MÁS ESTI IMÁDSÁG

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

Ó édes Istenem,
Hálát 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.

HITÜNK FŐ IGAZSÁGAI
1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtője és gondviselője.
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.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.
JÉZUS ÖRÖMHÍRE
Mennyei Atyán végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi
életünk után hazavár az örök életre.
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.
AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖTPARANCSOLATA
1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus
módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

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 paráználkodjál!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
(Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!)
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
A SZENTSÉGEK
1. a keresztség
2. a bérmálás
3. az Eukarisztia
4. a bűnbocsánat szentsége
5. a betegek kenete
6. az egyházirend
7. a házasság
EZEK A SZENTSÉGEK: AZ ÚR JÉZUSNAK KEGYELMET KÖZVETÍTŐ SZENT JELEI
1. a keresztelés: részesedés az istengyermeki-, kegyelmi életben; –
2. a bérmálás: részesedés a Szentlélek ajándékaiban; –
3. a szentáldozás: részesedés az Újszövetség áldozatában, az Eukarisztiában; –
4. a szentgyónás: részesedés Isten bűnbocsátó kegyelmében; –
5. a betegek kenete: részesedés az Úr Jézus gyógyító kegyelmében; –
6. a papszentelés: részesedés Jézus Krisztus papi hatalmában; –
7. a házasságkötés: részesedés a Teremtő életadó kegyelmében;
JÉZUS KERESZTÚTJÁNAK ÁLLOMÁSAI:
1. Jézust halálra ítélik
2. Jézus vállára veszi a keresztet
3. Jézus először esik el a kereszttel
4. Jézus édesanyjával találkozik
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
6. Veronika letörli Jézus arcát
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
10. Jézust megfosztják ruháitól
11. Jézust a keresztre szegezik
12. Jézus meghal a kereszten
13. Jézus testét leveszik a keresztről
14. Jézust sírba teszik
15. Jézus feltámadt

ÉLETSZABÁLYOK
(Tanácsok és bölcs mondások a felebaráti szeretet
alkalmazására a mindennap életben)
Senkit sem szidtak még jóvá.
Vedd észre, és dicsérd meg a másikban a jót, így tudod a jóra segíteni.
Adott helyzetben ne ideális, hanem reális megoldást keress.
A másikat megváltoztatni úgysem tudod, mert az alaptermészetét senki sem tudja
megváltoztatni, tehát el kell fogadni olyannak, amilyen.
Ne kívánj többet a másiktól, mint amire valóban (lélektanilag - fizikailag) képes.
Az egyenlőség (testvérek, házastársak, stb.) nem azt jelenti, hogy mindenben
ugyanannyit kell nyújtaniuk, vállalniuk mint a másiknak, hanem azt, hogy mindegyik
mindent megtesz, ami tőle telik.
Adott helyzetben így is, úgy is el kell végeznem a feladatomat, ami a másiktól rám
maradt. Ha pedig már el kell végeznem, ne tegyem saját magam számára pokollá azzal,
hogy duzzogok, méltatlankodom és a másikat hibáztatom.
Ne meggyőzni, hanem megnyerni akard társadat.
Terveid, elgondolásaid ne erőltesd rá a másikra, hanem inkább tedd számára is
kívánatossá.
Jaj annak, akinek a szeretettel szemben igaza van, aki a maga igazára hivatkozik akkor,
amikor szeretetből áldozatot kellene vállalnia.
úgy akard a jót a másiknak, hogy azt jónak tartsa ő is, amit neki akarsz.
Légy mindig szolgálatkész, de ne légy soha szolgalelkű.
Amit felebarátod jó szívvel ad, azt ne utasítsd vissza.
Tanulj meg elfogadni.
Légy optimista szemléletű, lásd meg mindenben a jót, ne keseregj a rossz miatt.
Legyen türelmed meghallgatni a másikat.
Örökös panaszkodással ne tedd magad elviselhetetlenné.
Veszekedésre békülés legyen a válaszod, sose provokáld a másikat.
úgy beszélj a másikról, ahogy szeretnéd, hogy rólad beszéljenek.
úgy beszélj a másik háta mögött, mintha ő is ott lenne. (Úgyis visszamondják.)
Legtöbbször figyelmetlenségünkkel bántjuk meg egymást. Ne vedd zokon, ha
figyelmeztetnek, és tanulj figyelmetlenségedből.
Sose idézzétek eszetekbe a már megbocsátott bántalmakat.
Sose emlegessétek a már feledésbe ment kárt és sérelmet.

A GYÓNÁS MÓDJA
Szentgyónás előtt így vizsgáljuk meg lelkiismeretünket: a Szentlélek segítségét kérjük;
megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; gondosan számba vesszük
bűneinket, (általában egy alkalmas lelkitükör segítségével).
Miután felkészültünk a gyónásra:
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2. Letérdelünk, vagy leülünk, és keresztvetéssel kezdjük:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám:
Utoljára gyóntam:… Áldozni szoktam:…
Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután kell elmondani az utolsó gyónásunk óta
elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket.) Végül ezt mondjuk: Más
bűnömre nem emlékszem.
4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk
az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket:
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és
a bűnt kerülöm.
(Más bánatimát is mondhatunk, de legyen benne a szeretet felindítása, és a kimondott bocsánat kérés!)

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.

LELKITÜKÖR FIATALOK SZÁMÁRA
(Lásd: 53. pontban.)
RÖVID BÁNATIMA:
Istenem, szeretlek téged! Ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és
a bűnt kerülöm.
LELKITÜKÖR HÁZASTÁRSAK SZÁMÁRA
I. Hogyan szeretjük Istent?
1. A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utánanézek-e a felmerülő nehézségeknek?
Figyelek-e Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szeretettel beszélek-e
Istenről, vallásról, egyházamról? Megbeszélem-e családommal a vasárnapi
prédikációt?
2. Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e a közös
imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni? Rendszeresen együtt
imádkozom-e családommal?
3. A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Együtt megyek-e
szentmisére családommal? Tevékeny-e részvételem? Szoktam-e áldozni?
Tudatosan követem-e Jézust? Segítségére vagyok-e másoknak, hogy részt tudjanak
venni a vasárnapi szentmisén?
4. A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni
magamat, szavaimat, indulataimat? Egészséges-e életmódom, mértékletes vagyoke? Megbánom-e naponta bűneimet? Meg tudok-e bocsánati másoknak, Jézus
kedvéért? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Vane lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

II. Hogyan szeretjük embertársainkat?
1. Házastársam: Szeretem-e, mint régen? Minden nap teszek-e érte valamit? Figyelmes
vagyok-e,
kimutatom-e
szeretetemet?
Észreveszem-e,
megdicsérem-e
kedveskedését? Érdekel-e munkája, napi gondja-baja? Megbízom-e benne, őszinte
vagyok-e hozzá? Segítek-e neki mindenben? Nem vagyok-e önző, aki csak a saját
örömét, kényelmét keresi? Van-e időnk egymás számára, meg tudunk-e beszélni
mindent? Elviselem-e hibáit, nem panaszkodok-e rá mások előtt? Kedves vagyok-e
rokonaihoz, régi ismerőseihez, munkatársaihoz? ügyelek-e külsőmre, otthon is?
Szívesen vagyok-e otthon, törekszem-e arra, hogy házastársam jól érezze magát
mellettem?
2. Gyermekeink: Vállalok-e értük áldozatot, még kényelmem árán is? Következetes
vagyok-e nevelésükben, egyetértek-e házastársammal ezekben a kérdésekben? Jó
példát adok-e nekik, foglalkozom-e velük, őszinte vagyok-e hozzájuk, és ők
bizalommal fordulhatnak-e hozzám? Komolyan veszem-e vallási nevelésüket,
gondoskodom-e hitoktatásukról? Törődöm-e azzal, mit olvasnak, kivel játszanak,
mivel töltik az idejüket? Szeretettel fegyelmezem-e őket?
3. Otthonunk: Törődöm-e otthonommal? Családom tagjai jól érzik-e magukat otthon?
Szívesen látom-e vendégeiket? Milyen vagyok a közös étkezések alkalmával?
Vannak-e közös programjaink és részt veszek-e bennük?
4. Szüleink: Sajátomnak tekintem-e házastársam szüleit? Megbecsülöm-e szüleinket?
Segítek-e nekik? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e kihasználni őket?
Elnéző vagyok-e gyengeségeik iránt?
5. Barátok, ismerősök: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e
megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére,
becsületére, testi-lelki épségére és egészségére? Hogyan viselkedem és bánok
nőkkel, férfiakkal? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni?
Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
6. A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Továbbképzem-e magamat?
Részt veszek-e a közösség életében? Vállalok-e társadalmi munkát? Igazságos
vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem életem-e vissza
helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e? Elviselem-e az embereket, és én
elviselhető vagyok-e?
7. Egyházam: Részt veszek-e a keresztény közösség életében? Milyen apostoli
szolgálatokat vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő
keresztény vagyok-e?

A SZENTÍRÁSI KÖNYVEK CÍMEINEK RÖVIDÍTÉSE
A Szentírás egyes könyveinek címét a következőképp szoktuk rövidíteni:
A rövidítés után nem teszünk pontot! (Zárójelben lévő szám jelzi, hány fejezetből
áll a könyv.)
Az Újszövetség könyvei:
Mt — Máté evangéliuma — (28)
Mk — Márk evangéliuma — (16)
Lk — Lukács evangéliuma — (24)
Jn — János evangéliuma — (21)
ApCsel — Apostolok Cselekedetei — (28)
Róm — Római levél — (16)
1Kor — 1. Korintusi levél — (16)
2Kor — 2. Korintusi levél — (13)
Gal — Galata levél — (6)
Ef — Efezusi levél — (6)
Fil — Filippi levél — (4)
Kol — Kolosszei levél — (4)
1Tessz — 1. Tesszaloniki levél — (5)
2Tessz — 2. Tesszaloniki levél — (3)
1Tim — 1. Timóteus levél — (6)
2Tim — 2. Timóteus levél — (4)
Tit — Titusz levél — (3)
Film — Filemon levél — (1)
Zsid — Zsidókhoz írt levél — (13)
Jak — Jakab levele — (5)
1Pt — Péter 1. levele — (5)
2Pt — Péter 2. levele — (3)
1Jn — János 1. levele — (5)
2Jn — János 2. levele — (1)
3Jn — János 3. levele — (1)
Júd — Júdás levele — (1)
Jel — Jelenések könyve — (22)

Az Ószövetség könyvei:
Ter — Teremtés könyve (Mózes 1. könyve) — (50)
Kiv — Kivonulás könyve (Mózes 2. könyve) — (40)
Lev — Leviták könyve (Mózes 3. könyve) — (27)
Szám — Számok könyve (Mózes 4. könyve) — (36)
Mtörv — Második Törvénykönyv (Mózes 5. könyve) — (34)
Józs — Józsue könyve — (24)
Bír — Bírák könyve — (21)
Rút — Rút könyve — (4)
1Sám — Sámuel 1. könyve — (31)
2Sám — Sámuel 2. könyve — (24)
1Kir — Királyok 1. könyve — (22)
2Kir — Királyok 2. könyve — (25)
1Krón — Krónikák 1 könyve — (29)
2Krón — Krónikák 2. könyve — (36)
Ezdr — Ezdrás könyve — (10)
Neh — Nehemiás könyve — (13)
Tób — Tóbiás könyve — (14)
Jud — Judit könyve — (16)
Esz — Eszter könyve — (16)
1Mak — Makkabeusok 1. könyve — (16)
2Mak — Makkabeusok 2. könyve — (15)
Jób — Jób könyve — (42)
Zsolt — Zsoltárok könyve — (150)
Péld — Példabeszédek könyve — (31)
Préd — Prédikátor könyve — (12)
Én — Énekek éneke — (8)
Bölcs — Bölcsesség könyve — (19)
Sir — Sirák fia könyve — (51)
Iz — Izaiás próféta könyve — (66)
Jer — Jeremiás próféta könyve — (52)
Siralm — Siralmak könyve — (5)
Bár — Báruk könyve — (6)
Ez — Ezekiel próféta könyve — (48)
Dán — Dániel próféta könyve — (14)
Oz — Ozeás próféta könyve — (14)
Joel — Joel próféta könyve — (3)
Ám — Ámosz próféta könyve — (9)
Abd — Abdiás próféta könyve — (1)
Jón — Jónás próféta könyve — (4)
Mik — Mikeás próféta könyve — (7)
Náh — Náhum próféta könyve — (3)
Szof — Szofoniás próféta könyve — (3)
Agg — Aggeus próféta könyve — (2)
Zak — Zakariás próféta könyve — (14)
Mal — Malakiás próféta könyve — (4)

MUTATÓ A KATEKIZMUS ANYAGÁNAK ELOSZTÁSÁRÓLA KATEKIZMUS
ANYAGA E KÖNYVBEN A KÖVETKEZŐ LECKÉKBEN TALÁLHATÓ:
A) HITÁGAZATOK:

B) PARANCSOK:

1. Isten 5,6
Szentháromság 21
a világ teremtése 10
az angyalok 10
az emberek 10
a gonoszlélek 50
az áteredő bűn 10,50
2. Jézus Krisztus 13-15,25
3. A Fiúisten emberré lett 16,17
4. Jézus kínszenvedése és halála 18
5. Jézus feltámadása 19
6. Jézus mennybemenetele 19
7. Az utolsó ítélet 57
8. A Szentlélek eljövetele 21
9. Az Egyház alapítása és feladata
20,22,24,26,33-35
a szentek egyessége 56
10. A bűnök bocsánata 50-52
11. A feltámadás 56,57
12. Az örök élet 14,22,56,57

A főparancs 38,43
A tízparancs 11
1. A hit 4,25,26
a remény 58
a szeretet 38,43
az imádság 29
az áldozat 4,30
2. 29,32,47
3. 30-32
4. 41,42
5. 43,44,46
6. és 9.38-40
7. és 10.45,48,49
8. 47
A böjt 18
A bűn 50-52
A lelkiismeret 51
Az erkölcsi erények 38-49

C) A KEGEKEMESZJÖZÖ
A kegyelem 22
A szentségek 22
A keresztség 27
A bérmálás 28
A szentmise és szentáldozás 30,31
A bűnbocsánat 52-54
A betegek kenete 55
A papság 36
A házasság 38-40
A szentelmények 29
A szent idők 32
A latin és a görög szertartásról 30

