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I.   ALAPVETŐ HITTAN

1. Alapfogalmak

Bevezetésként — Mi is az a vallás?

Amikor a hit kérdése szóba kerül, az emberek egy része nem meri ki-

fejezni, mit érez és gondol, mit vall saját hitével kapcsolatban. Sokan 

úgy érzik, hogy a mai világban erről már nem „divat” beszélni. Bátran 

nyilatkoznak tudományos felfedezésekről, vitáznak hangosan poli-

tikai kérdésekről, elmesélik egymásnak a legújabb fi lmélményeiket; 

de hitüket legtöbb esetben csak szorongva tárják fel egymás előtt. 

Ennek az az oka, hogy sok téves ellenvetés fogalmazódott meg, vert gyökeret a vallással kapcso-

latban, és ezek a gondolatok nagyobb hangsúlyt kapnak a szekularizált világban. Pedig a vallás 

kérdése olyan lényeges az ember számára, hogy azt nem lehet egyszerűen kikerülni. A vallásosság 

– amióta ember él a földön – minden történelmi korban és minden népcsoportban hozzá tartozik 

az emberhez.

A világ nagy kérdései mindenkit foglalkoztatnak: hogyan keletkezett az élet, mi az ember életé-

nek és a szenvedésnek a célja, mi lesz velünk a halál után, kinek érdeke az, hogy jók legyünk, ho-

gyan lehetünk boldogok? A vallásos emberek azt válaszolják, hogy 

Isten az, aki választ tud nekünk adni ezekre a létkérdésekre. Sok-

féle módon próbálkozott az emberiség a történelem folyamán azzal, 

hogy megfogalmazza vallásosságát. Az emberi próbálkozások azon-

ban csak töredékében tudták kifejezni az igazságot.

Hit, hittudomány

Az ember örök kérdéseire egyedül Isten adhatja meg a tökéletes vá-

laszt. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor úgy alkotta meg, 

hogy vágyakozzon az örök élet, az örök boldogság, azaz Isten után. 

Isten szívünkbe írta ezt a vágyat, mert az ember Istentől és Istenért 

teremtetett. Isten szüntelenül vonzza, hívogatja magához az embert, 

és az ember csak Istenben találja meg a boldogságot, amelyet szün-

telenül keres. Isten szeretetből teremtette az embert, és ugyanebből 

„Ő telepítette be az egy őstől származó embe-
riséggel az egész földet. Ő határozta meg itt-
lakásuk idejét és határát. S mindezt azért, hogy 
keressék az Istent, hogy szinte kitapogassák és 
megtalálják, hiszen nincs messze egyikünktől 
sem.”

(ApCsel 17,26–27)

Vallás: Az emberek Istenhez fűződő viszonya, Is-
tentől kiinduló, és Istenhez vezető út.
Aquinói Szent Tamás szerint mindenki vallásos, 
aki a világ „Istennek” nevezett alapját és célját 
keresi.

Hit: Általános értelemben az értelem készsége 
arra, hogy valakitől valamit a személy tekintélye 
miatt igaznak fogadjon el. Teológiai értelem-
ben a kinyilatkoztatás tudatos elfogadása, isteni 
erény, mely által hiszünk Istenben és mindab-
ban, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott, s 
amit az Egyház nekünk hinni előad, mert Isten 
maga az Igazság.
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a szeretetből létben is tartja. Mivel a saját képmására teremtett min-

ket, meghagyta nekünk a szabadságot, amivel elfogadhatjuk, vagy 

elutasíthatjuk az ő hívogató közelségét. Az ember akkor kedves Isten 

előtt, ha hittel válaszol az isteni hívó szóra.

Ha az előbb bemutatott vallásokat szemléljük, két alapvető moz-

zanatot emelhetünk ki minden vallásos magatartásformából, próbálkozásból:

 az Istenbe vagy istenekbe vetett hitet,

 az istentisztelet különböző megnyilatkozásait.

A „hit” szó használata

A)  A köznapi életben a megismeréssel hozhatjuk kapcsolatba ezt a szót. Szabadon igaznak fogadjuk 

el egy személy kijelentéseit, mert megbízunk benne. A hit ebben az értelemben személyek közti 

viszony.

B)  Vallásos értelemben Istennel kapcsolatban használjuk ezt a szót:

Hiszünk Istenben –  aki kinyilatkoztatja magát az embernek:

  Isten az embert magának igényli,

   Isten az ember egyetlen, végső, minden 

reménységét beteljesítő célja.

Hiszünk Istennek – aki hűségesen megtartja nekünk tett ígéreteit.

Az Ószövetségben megismerjük az ősatyákhoz fűződő viszo-

nyában hűségét választott népéhez. A hűségre adott válasz az enge-

delmesség és a megvallás.

Az Újszövetségben Jézus is hitet követel követőitől, ezt legtöbb-

ször csodáival kapcsolatban ismerhetjük meg. Azt követeli az ember-

től, hogy egész gondolkodásmódját változtassa meg Jézus tanításai 

szerint. Ennek alapján kérheti Istentől, hogy adja meg mindazt, amit 

korábban lehetetlennek tartott.

Az Egyház hitét Jézus bízta rá a tanúkra: összehívta, összegyűjtöt-

te tanítványait, teljhatalommal ruházta fel őket, megalkotva belőlük 

az Egyházat. Amit Krisztus az apostolokra rábízott, azt ők prédikáció-

jukkal és írásukkal a Szentlélek sugalmazására Krisztus dicsőséges el-

jöveteléig az összes nemzedékeknek átadták.

„Jézus csak ennyit mondott: »Hittél, mert láttál.
Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.«”

(Jn 20,29)

Istentisztelet: Belső hódolat (imádás) és an-
nak külső megnyilatkozási módja (kultusz), 
mellyel az ember elismeri Isten teremtésben 
megnyilvánuló dicsőségét, a keresztény ember 
pedig azt a dicsőséget, amely Jézus Krisztus 
misztériumában kinyilvánult.

Verrocchio: Krisztus és a hitetlen Tamás     
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A hit a Szentírásban

A hit  bizalom:
„Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban, aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat, Jé-

zust, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt.”

(Róm 4,24–25)

A hit  megvallás:
„Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, 

üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.”

(Róm 10,9–10)

A hit  út a megigazulás felé:
„Ábrahám hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált. Márpedig 

aki tetteket mutat fel, annak a bér nem kegyelemből, hanem tartozás 

címén jár. Aki ellenben tetteket nem visz végbe, hanem hisz abban, aki a bűnöst igazzá teszi, annak 

a hite számítódik be megigazulására.”

(Róm 4,3–5)

A hit  a szeretet cselekedeteiben mutatkozik meg:
„Krisztus Jézusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem 

csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki.”

(Gal 5,6)

A hit  az ember egyedülálló viszonya Istenhez és az emberekhez:
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti 

is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok 

egymás iránt.”

(Jn 13,34–35)

A hit  remény:
„Mi a hit által a Lélek közreműködésével várjuk a megigazulásból fakadó reményt. Krisztus Jézus-

ban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely 

a szeretetben teljesedik ki.”

(Gal 5,5–6)

A hit  igaznak tartás:
„Az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok kö-

zül is tömegesen hódoltak a hitnek.”

(ApCsel 6,7)

„Higgyetek az evangéliumban!”

(Mk 1,15)
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A hit  az igehirdetés tartalma:
„Csak azt szeretném tudni tőletek, hogy a törvény szerinti tettek által kaptátok-e a Lelket, vagy úgy, 

hogy a hitet elfogadtátok? Ennyire értelmetlenek vagytok, hogy amit Lélekben kezdtetek, most 

testben akarjátok bevégezni? Hiába éltétek át mindezeket? Ha így volna, akkor csakugyan hiába!  

Aki tehát a Lelket adja nektek és csodákat művel köztetek, törvény szerinti tetteket hajt végre, vagy 

a hitet fogadja el? Ugyanaz történik, mint Ábrahám esetében: »Hitt Istennek, és ez megigazulására 

szolgált.« Értsétek meg jól: Aki a hitből él, az Ábrahám fia.”

(Gal 3,2–7)

A hitben  Isten gyermekeivé válunk:
„Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert mindannyian, akik megkeresztel-

kedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra.”

(Gal 3,26–27)

Az Egyházi Tanítóhivatal hitvallásokban fogalmazta meg 
az Egyház hitének tartalmát

1.  Az első ösztönzést a hithez és a hit elfogadásának készségét Isten kegyelme ajándékozza az em-

bernek – Orange-i dekrétum.

2.  A hit az Istentől kinyilatkoztatott igazságok és ígéretek elfogadása. „Cselekedetek” nélkül, remény és 

szeretet nélkül a hit halott – Tridenti Zsinat.

3.  A hit természetfeletti erény – I. Vatikáni Zsinat.

4.  „A kinyilatkoztató Istennek „a hit engedelmességével” tartozunk, mellyel az ember szabadon Is-

tenre bízza egész önmagát, „értelmével és akaratával teljesen meghódol a kinyilatkoztató Isten 

előtt és önként elfogadja a kapott kinyilatkoztatást. Ehhez a hithez szükség van Isten megelőző, 

segítő kegyelmére és a Szentlélek benső segítségére, aki az ember szívét megindítja és Istenhez 

téríti, az értelem szemét megnyitja, és mindenkinek megadja az »igazság elfogadásának és hité-

nek édességét«. A Szentlélek folyton tökéletesíti hitünket adományai által, hogy egyre mélyeb-

ben megértsük a kinyilatkoztatást” – II. Vatikáni Zsinat (Dei verbum).

A hit alapjait a hittudomány fogalmazza meg, melyet idegen szóval teológiának nevezünk.  

A szó görög eredetű (theosz = Isten, logosz = beszéd, szó), a III. századtól használatos szaktudomá-

nyos kifejezés. A teológia Istenről való beszéd.
A hittudomány nemcsak dogmákat és katolikus hitigazságokat fogalmaz meg, hanem kutatáso-

kat is végez, hogy kifejtse, mit tartalmaznak a hittételek mondatai. A hittel kapcsolatos fogalmakat 

megvilágítja, definiálja, és tanúskodik igazsága mellett. A hittudomány közvetíti és értelmezi a hit-

tételeket a hívők felé.
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Kinyilatkoztatás — Isten megszólítja az őt kereső embert

Isten a maga hozzánk leszálló jóságával, hogy kinyilatkoztassa magát 

az embereknek, emberi szavakkal beszél hozzánk. Mivel szívünkbe 

oltotta az Isten utáni vágyat, ezért ésszerű, hogy szóljon is teremtmé-

nyéhez, az emberhez. Isten először emberi nyelveken kifejezett 
igékkel szólt az emberekhez a történelemben, majd amikor elérke-

zett az idő, megjelent az örök Atya Igéje, Jézus Krisztus, aki az embe-

ri test fölvételével hasonlóvá vált az emberekhez, és Jézus Krisztus 
által végérvényesen kinyilatkoztatta magát az emberiségnek.

A kinyilatkoztatást teljesen és felülmúlhatatlanul a Szentírás 
tartalmazza, melynek minden szavával Isten egyetlen szót mond: 

az ő egyszülött Igéjét, akiben teljesen kimondja önmagát. Bár a 

Szentírás első látásra emberek által írt műnek látszik, szerzője mégis 

maga Isten, tehát a Szentírás Isten szava.

Sugalmazás — két „szerző”?

Isten prófétákat választ ki, akiket a Szentlélek által megvilágosít, hogy a minden népnek szánt iste-

ni üzenetet meghallják, megértsék és közvetíteni tudják az emberek felé.

Mai szóval „társszerzőnek” tekinthetjük a Lélek által vezetett szent szerzőt, akinek azonban 

nem „diktálja” a könyvet. Az emberi szerző nem „gépies”, hanem értelmes eszköze a sugalmazó 

Istennek. A szent szerzők koruk stílusában írtak, szentírói egyéniségük alapján azokat az irodalmi 

eszközöket véve segítségül, amik akkor álltak a rendelkezésükre, amikor a művek keletkeztek. Más-

különben kortársaik nem értették volna meg az isteni üzenetet.

„Kedvességtek tudja, hogy Isten egyetlen beszé-
de húzódik végig minden Íráson, és sok szent-
nek szája által egy Ige hangzik, akinek, mivel 
kezdetben Isten az Istennél, ott nincsenek szó-
tagjai, hiszen ott nincs idő.”

(Szent Ágoston)

„Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, ami-
kor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát 
és eljövetelét, mert hiszen szemlélői voltunk fen-
ségének. Amikor ugyanis az Atyaisten tiszteletet 
nyilvánított iránta és megdicsőítette, ez a szó-
zat hallatszott rá vonatkozóan a fölséges dicső-
ség hazájából: »Ez az én szeretett Fiam, akiben 
kedvem telik.« Ezt az égből jövő szózatot mi is 
hallottuk, amikor ott voltunk vele a szent he-
gyen. Így a prófétai jövendöléseket még job-
ban hisszük. Jól teszitek, ha fi gyeltek rájuk, mint 
sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel 
nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a 
szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az 
Írásnak egyetlenegy jövendölése sem szárma-
zik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem ke-
letkezett jövendölés emberi akaratból, hanem 
mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszél-
tek – Isten megbízottaiként – a szent emberek.”

(2Pt 1,16–21)

Sugalmazottság: Az a karizmatikus hatás, 
amelynek révén Isten az Ó- és Újszövetség 
könyveinek szerzője lesz, anélkül azonban, hogy 
a szentírók irodalmi szerzőségét megszüntetné 
vagy csökkentené, vagyis az emberi szerzők to-
vábbra is alkotói maradnak írásaiknak.



10

Tradíció — a hitletétemény tiszta átadásának hagyománya

A hagyomány általános értelemben átszármaztatást, továbbadást je-

lent. A katolikus teológiában a kinyilatkoztatott igazság tovább-
adásának folyamatát és tartalmát értjük rajta. Kiindulópontja Jé-

zus Krisztus és az apostolok szóbeli igehirdetése, és ezeket az igéket 

a Szentlélek által az Egyház őrzi, adja tovább és magyarázza a hívek 

számára.

A Szentírás központja Jézus Krisztus, Isten élő Szava az emberi 

történelemben, aki által Isten megszólította és tanította az emberisé-

get. Jézus Krisztus alapította meg az Egyházat, mert az volt az akarata 

és szándéka, hogy a kinyilatkoztatás és a Szentírás őrzéséről és 
továbbadásáról az Egyház gondoskodjon.

Isten igéje az Egyházban megszólal:

 a Szentírásban;

  az igehirdetésben: a szentmise olvasmányaiban, szentleckéiben és az evangéliumban;

 az Egyház életének tanúságtételében.

A Szentírás értelmezése

1. Milyen igazságokat akar közölni a Szentírás?

A Szentírás vallási kérdésekről, az üdvösségre jutáshoz szükséges 

igazságokról tanít, nem természettudományos mű. Teológiai igaz-
ságokat közöl, amelyeket a hit fényében kell értelmeznünk. Tudo-

mányos kérdésekben annak a kornak a szemléletét tükrözi, amelyben 

létrejött. A hivatalos egyházi dokumentumok mindenkor eligazítást 

adnak az Egyházon belül a Szentírás megértésével kapcsolatban.

2. Kik hivatottak arra, hogy továbbadják és értelmezzék a Szentírás 

üzenetét?

A II. Vatikáni Zsinat Dei verbum kezdetű hittani rendelkezésének II. fe-

jezete az isteni kinyilatkoztatás továbbadásáról tanít. Hangsúlyozza, 

hogy a sugalmazott könyvekben, a Szentírásban kifejeződő apostoli 

igehirdetést az idők végezetéig szakadatlanul meg kell őrizni.

Amit az apostolok áthagyományoztak, tartalmazza mindazt, ami Isten népének szent életét és 

hitének gyarapodását szolgálja. Az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek segítségével az 

Egyházban bontakozik ki. Egyre teljesebb lesz az áthagyományozott dolgok és szavak megértése. 

Ebben a folyamatban segít:

„Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek 
vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd 
a nevemben küld az Atya, megtanít bennete-
ket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit 
mondtam nektek.”

(Jn 14,26)

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind 
a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a 
Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg 
őket mindannak a megtartására, amit paran-
csoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, 
a világ végéig.”

(Mt 28,19–20)

Hitletétemény: Az Egyházra bízott kinyilatkoz-
tatás.
Szentírás: Istennek a Szentlélek sugalmazásá-
ra írásba foglalt szava.
Szenthagyomány: Isten szava, melyet Krisz-
tus Urunk és a Szentlélek bízott az apostolokra. 
A Szenthagyomány és a Szentírás Isten sza-
vának az Egyházra bízott egyetlen szent leté-
teménye.
Egyházi Tanítóhivatal: A világ püspökeinek 
a testülete, egységben a pápával, mely Jézus 
Krisztus felhatalmazása és a tőle kapott tekin-
tély alapján hitelesen magyarázza Isten írott és 
áthagyományozott igéjét.
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Kérdések:

 1.  Ki tud nekünk választ adni a legfontosabb létkérdéseinkre?
 2.  Mi a vallás?
 3.  Mit keres a vallásos ember?
 4.  Milyen vágyakat helyezett Isten az ember szívébe és mi volt ezzel a célja?
 5.  Mit fogad el a keresztény ember a hitben?
 6.  Milyen szavakkal lehet a hitet kifejezni?
 7.  Kikre bízta Jézus a tanításai továbbadását?
 8.  Ki a szerzője a Szentírásnak?
 9.  Kik a próféták?
 10.  Mit jelent a sugalmazottság?
 11.  Kikre van bízva a kinyilatkoztatás értelmezése és továbbadása?

Feladat:

Írd le azokat a gondolatokat, amelyek katolikus hiteddel kapcsolatban megfogalmazódnak benned!

„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanítá-
sában és közösségében, a kenyértörésben és az 
imádságban.”

(ApCsel 2,42)

  a hívők elmélkedése és keresése, akik a szívükben el-elgondol-

kodnak Isten üzenetén;

 a tapasztalt lelki dolgok benső megértése;

  azoknak a pásztoroknak az igehirdetése, akik a püspöki utód-

lással együtt megkapták az igazság biztos karizmáját is.

Az Egyház a századok folyamán állandóan az isteni igazság teljessége felé tart, míg csak be nem 

teljesednek benne Isten igéi, azonban nem egyedül a Szentírásból meríti bizonyosságát az isteni ki-

nyilatkoztatással kapcsolatban. A Szentírás és a Szenthagyomány szorosan összefonódik benne, 

és átjárja egymást. Mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztel-

ni. A feladat pedig, hogy hitelesen magyarázza Isten írott és áthagyományozott igéjét, kizárólag az 

Egyház Tanítóhivatalára van bízva, mely tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja.

Írd le azokat a gondolatokat, amelyek katolikus hiteddel kapcsolatban megfogalmazódnak benned!

!

?
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2. Kinyilatkoztatás az Ószövetségben

Hogyan jelenik meg a szeretet Istene a történelemben?

A történelem kezdetén az Ószövetség tanúsága szerint az embert 

Isten teremtette, szeretetből; a szabad akaratából teremtett embe-

rekkel közölni akarta a maga isteni életét, hogy később egyszülött 

Fiában fi aivá fogadja őket, és szívükbe írta az Isten utáni vágyat. 

Ez az oka annak, hogy az ember keresi Istent, vagyis létének, belső 

életének és terveinek biztos ismeretére szeretne eljutni. Ez csak akkor jöhet létre, ha Isten olyan Is-

ten, aki feltárja önmagát az ember előtt. Az ószövetségi vallás ilyen egyedülállóan új tanítással tárja 

elénk, hogy Isten jóságos, irgalmas, és hűségesen pártfogolja válasz-

tott népét, Izraelt a történelem folyamán, aki méltatlan arra, hogy 

Isten megszólítsa őt. Izrael hite „kinyilatkoztatott vallás”, melynek 

forrása Isten ingyenes, kezdeményező szeretete.

A kinyilatkoztatás szakaszai az Ószövetség történelmében

1. Isten kezdettől fogva megismerteti magát:

 a teremtett dolgokban állandóan tanúskodik az embereknek önmagáról;

  az ősszülőknek kezdettől fogva kinyilvánította önmagát  önmagával bensőséges közös-

ségre hívta meg őket;

 bűnbeesésük után a megváltás ígéretével az üdvösség reményét öntötte beléjük.

2.  A vízözön után a Noéval kötött szövetség a „nemzetek” (egyetemesség) felé irányuló isteni üdvrend 

kezdetét jelenti. A Noéval kötött szövetség addig marad hatályban, amíg a nemzetek ideje tart.

3.  Hogy a szétszóródott emberi nemet összegyűjtse, Isten kiválasztja Ábrámot, meghívja őt, hogy 

Ábrahámmá, azaz „sok nemzet atyjává” tegye.

4.  Az Ábrahámból származott nép lesz a letéteményese a pátriárkák-

nak adott ígéretnek, azaz választott nép lesz.

5.  A pátriárkák utáni időben Isten saját népévé formálta Izraelt:

  kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból,

  megkötötte népével a sínai szövetséget.

„sok nemzet atyjává”

Választott nép: Arra hivatott nép, hogy elő-
készítse Isten minden gyermekének az Egyház 
egységébe való összegyűjtését; ez a nép lesz az 
a törzsök, melybe a hívővé lett pogányok be-
oltást nyernek.

„Boldog vagy, Izrael! Ki hasonló tehozzád, te 
győzedelmes nép? Az Úr a védőpajzsod, a küz-
dő kard, mely dicsőségre emel. Ellenségeid vesz-
tedre törnek, de te hátukon taposol.”

(MTörv 33,29)

ten, aki feltárja önmagát az ember előtt. Az ószövetségi vallás ilyen egyedülállóan új tanítással tárja 

„Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy 
Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint 
– fogadott gyermekeivé legyünk.”

(Ef 1,5)
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  Mózes által Izraelnek ajándékozta Törvényét, hogy megismer-

jék őt, és neki szolgáljanak, mint egyetlen, élő és igaz Istennek, 

gondviselő Atyának és igazságos bírónak, és hogy várják a meg-

ígért Üdvözítőt.

Isten látható módon jelenik meg

A kinyilatkoztatás egyik formája a teofánia, mely a kinyilatkoztatás fo-

lyamán formai átalakuláson ment keresztül.

  Emberi formában jelenik meg Ábrámnak, Izsáknak és Jákob-

nak, úgy, mint aki fölött nincs hatalma senkinek.

 Isten angyalaként jelenik meg Ábrám szolgájának, Hágárnak, Gedeonnak és Sámson apjának.

  Álomban is történhet teofánia: Salamon álmában Isten ajándékaként bölcs és értő szívet kap.

  Természeti jelenségeken keresztül is megjelenik az Ószövetségben: tűz, vihar, felhő, szellő.

Amikor Isten megjelenik, az emberek nem láthatják az arcát. Nevét sem ismerhetik meg. 

Az egyik szentírási hagyományban Mózes volt az egyetlen, aki „szemtől szembe” beszélt Istennel, 

és láthatta az Úr arcát. Egy másik hagyomány viszont azt mutatja be, 

hogy csupán nevét árulta el Isten, de az arcát Mózes sem láthatta. 

Teofánia: Isten a külső érzékek számára is ér-
zékelhető módon, látható alakban jelenik meg. 
„Istenjelenés.”

„Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok 
szövetségemet, akkor az összes népek között kü-
lönleges tulajdonommá teszlek benneteket, hi-
szen az egész föld az enyém. Papi királyságom 
és szent népem lesztek. Ezeket a szavakat add 
tudtára Izrael fi ainak.”

(Kiv 19,5–6)

„Azután ezt kérte: »Hadd lássam meg dicsősége-
det.« A válasz ez volt: »Megteszem, hogy elvonul 
előtted egész fényességem, és kimondom előtted 
a Jahve nevet. Kegyes vagyok ahhoz, akihez aka-
rok, és megkönyörülök azon, aki nekem tetszik.« 
Azután hozzáfűzte: »De arcomat nem láthatod, 
mert nem láthat engem ember úgy, hogy élet-
ben maradjon.« Az Úr így szólt: »Nézd, itt mellet-
tem van hely, állj ide a sziklára. Ha majd elvonul 
előtted dicsőségem, a szikla mélyedésébe teszlek 
és kezemmel befödlek, amíg elvonulok előtted. 
Ha visszavonom a kezemet, hátulról látni fogsz, 
arcomat azonban nem láthatod.«”

(Kiv 33,18–23)

„De nem így (teszek) szolgámmal, Mózessel. 
Ő mindenütt otthonos házamban. Vele szem-
től szembe beszélek, nem pedig rejtélyesen. 
Igen, ő láthatja az Urat a maga valóságában.”

(Szám 12,7–8a)

Mózes imája – részlet:

„Ha tehát kegyelmet találtam előtted, engedd, hadd 

ismerjem meg utaidat. Ebből tudom meg, hogy való-

ban kegyelmet találtam előtted. Gondolj arra, hogy ez 

a nép a te néped” (Kiv 33,13).
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Isten csodatetteivel nyilvánítja ki dicsőségét

Isten nemcsak teofániákban nyilatkoztatta ki magát. Más módot is választott arra, hogy kinyilvánítsa 

dicsőségét: a teremtésben végbevitt csodatettek is megmutatják dicsőségét.

Pozitív csoda:

 Az egyiptomi fogságból való szabadulás.

 A pusztai vándorlás.

  Salamon templomát betölti az Úr dicsősége, amikor elhelyezi 

benne az Úr szövetségének ládáját  így lesz a Templom az Úr 

dicsőségének helye.

Negatív csoda:

 Isten elhagyja a szentélyt, amikor ott szörnyűségek történnek.

 Isten szól az emberekhez

Az Ószövetségben a prófétai szó tárja fel a kinyilatkoztatást. Prófé-

ták szavával formálja Isten a népét az üdvösség reményében, az új és 

örök szövetség várásában. Ezért a szó a kinyilatkoztatás különle-
ges formája.

A Sínai-hegyen a szövetségkötéskor Isten „Tíz Szó” formájában 

megajándékozta a választott népet a Törvénnyel, és Izrael részéről a 

tízparancsolat gyakorlatra, életre váltása volt az ígéret. Mózes a leg-

nagyobb próféta volt, aki által Isten szólt a választott néphez.

A próféta Isten kezében eszköz. Ő segít a nép tudomására hozni, hogy mi az Isten akarata. Ezekiel 

próféta Isten szavát a saját szívébe fogadta és megőrizte, mielőtt kihirdette.

A szavak, amelyeket a próféta hirdet, nem tőle, hanem Istentől származnak. Isten szavát feje-

zik ki a próféta saját nyelvén, saját kultúrájával, saját vérmérsékletével, társadalmi helyzetével, vallási 

képzettségével, neveltetésével. Ezek mind hatással vannak a próféta kifejezési módjára. A stílus és a 

képek ezért jelentősen különbözhetnek egymástól. 

Két példa a különböző stílusokra:

1. Ámosz próféta pásztor, képeit a foglalkozásából meríti: „Ezt mondja az Úr: Amikor a pásztor is 

csak egy szárcsontot vagy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából, ugyanígy Izrael fi ai közül is (alig) 

mentenek meg, akik Szamáriában ágyuk mélyén ülnek, fekvőhelyükön, a párnák között” (Ám 3,12).

2. Izajás próféta jeruzsálemi arisztokrata, képei nemes kifejezéseket, költészetet és gyönyörű 

képeket tartalmaznak: „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyé-

kában laknak, azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. 

Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsák-

mányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián 

Csoda: Esemény, melyet Istennek a természet 
szokásos rendjét megváltoztató beavatkozása 
hoz létre. Isten jelét adja erejének vagy népe 
iránti elkötelezettségének. Az idegen népeknek 
a jelekből kellett fölismerniük, hogy Jahve az 
igazi Isten, mert a jelekkel megmutatta fölényét 
a bálványok fölött.

„De valóban, amint igaz, hogy élek, s amint 
igaz, hogy az Úr dicsősége elárasztja az egész 
földkerekséget, azok az emberek, akik látták di-
csőségemet, s azokat a jeleket, amelyeket Egyip-
tomban és a pusztában mutattam, s még-
is már vagy tízszer próbára tettek, s nem hall-
gattak szavamra, nem látják meg azt a földet, 
amelyet atyáiknak esküvel ígértem; senki se lát-
ja meg azok közül, akik gyaláztak.”

(Szám 14,21–23)

„Így szólt hozzám: »Emberfi a, látod, mit művel-
nek? Szörnyűség, amit Izrael háza itt végbevisz, 
miatta el kell hagynom szentélyemet. De látsz 
még szörnyűbb dolgokat is.«”

(Ez 8,6)
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idejében. Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz mar-

taléka. Mert gyermek születik, fi ú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodá-

latos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem 

lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. 

Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete” (Iz 9,1–6).

A szent szerző nem Isten diktálása eredményeképpen szól a nép-

hez. Isten szavát úgy hirdeti, ahogyan ezt az ő lelkivilága lehetővé 

teszi számára, de egy belső, páratlan vallási tapasztalat hatása alatt. 

Ez a különleges „beavatkozás” Isten műve benne. A próféta tehát hű-

ségesen adja tovább Isten szavát, Isten kegyelmének az erejében. 

A prófétát Isten választja ki és teszi prófétává „természetfeletti” 

(transzcendens) tevékenységének eredményeképpen, még mielőtt 

ő beleegyezését adná. A próféta „élő eszköz” Isten kezében, aki tu-

datában van felelősségének is, amelyet prófétai küldetése ráruház.

A kinyilatkoztatás változásokon ment keresztül az Ószövetség tör-

ténelmében: Jézus eljövetelét készítette elő, akiben felragyogott a kinyilatkoztatás teljessége.

„Így szólt hozzám az Úr: »Mielőtt megalkottalak 
anyád méhében, már ismertelek; mielőtt meg-
születtél volna, fölszenteltelek, és prófétául ren-
deltelek a nemzetek javára.«”

(Jer 1,4–5)

„Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintet-
te ajkamat és így szólt hozzám: »Nézd, ajkad-
ra adom szavaimat, ma nemzetek és országok 
fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts 
és szétszórj, építs és ültess.«”

(Jer 1,9–10)

Kérdések:

 1.  Miért teremtette meg Isten az embert?
 2.  Mit akart közölni Isten az emberrel?
 3.  Mit jelent a „kinyilatkoztatott vallás” kifejezés?
 4.  Milyen szakaszokból áll a kinyilatkoztatás az Ószövetségben?
 5.  Kik tartoznak a választott néphez?
 6.  Milyen formái vannak a teofániának?
 7.  Ismersz-e csodatetteket az Ószövetségi Szentírásból?
 8.  Mit kell tudnunk a prófétai szóról?

Feladatok:

 1.   Keress a Szentírásban olyan prófétai képeket, amelyek utalhatnak a próféta foglalkozására, neveltetésére, tár-
sadalmi helyzetére stb.!

 2.  Keress csodatetteket az Ószövetségben!
 3.  Keress idézeteket teofániákra!

?

!
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3. Kinyilatkoztatás az Újszövetségben

Az Ószövetségben a kinyilatkoztatás egy olyan eseménysort je-

lentett, amelyben Isten feltárta az emberek előtt önmagát: te rveit, 

szándékait. Az isteni kinyilatkoztatás szavakban és tettekben ment 

végbe. A kinyilatkoztatás közvetítői a próféták voltak, akik által több 

alkalommal és többféle módon szólt Isten választott népén keresztül 

az egész emberiséghez. Az Újszövetség megjelenése folyamatosság 

és törés is a kinyilatkoztatás szempontjából. Az ószövetségi kinyilat-

koztatáshoz kapcsolódik az újszövetségi  kinyilatkoztatás, hiszen az 

Ószövetség Jézus eljövetelét készítette elő, aki megtestesülésé-

vel, életével, halálával, feltámadásával és a Szentlélek elküldésével 

lett az isteni önkinyilatkoztatás teljessége. Ez adja a folyamatos-

ságot. A törés abban áll, hogy az Újszövetségben már nem közvetí-

tőket használ Isten, hogy az emberekhez szólhasson, hanem akkor már közvetlenül „Fia által” szól. 

Isten tehát belépett az emberi történelembe. 

Jézusban közénk jött az Isten

Az Ószövetségben a kinyilatkoztatás Isten részéről egyben tanítás és események sorozata is, 

amelyben a zsidó nép megtapasztalta, hogy Isten a történelem ura, a szövetség Istene, aki hűséges 

népének tett ígéreteihez. A próféták az Ószövetségben „Isten szavát” hirdetik, mert ők csak „eszkö-

zei” a kinyilatkoztatásnak. Tanításuk stílusa is ezt bizonyítja:

  „Ezt mondja az Úr: »Vegyétek szemügyre az ősi utakat, és kérdezősködjetek a régi ösvényekről: 

Melyik volt a jó út? És azon járjatok! Akkor majd megtaláljátok lelketek nyugalmát…«” (Jer 6,16a).

 „Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei! Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe!” (Iz 1,10).

  „Az Úr szózatot intézett hozzám: Emberfi a, tárd fel Jeruzsálem előtt iszonyatos vétkeit. Íg y be-

szélj: Ezt üzeni az Úr, az Isten Jeruzsálemnek” (Ez 16,1–3a).

Az Újszövetségben Jézus személye kerül a középpontba, aki az újszövetségi kinyilatkoztatás 

szerzője, Isten és ember, akiről tanúskodnak az evangélisták, a történetírók és a vértanúk. Jézus más, 

„S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk di-
csőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, 
akit kegyelem és igazság tölt be.”

(Jn 1,14)

„Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú 
nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.”

(Jn 1,18)

„Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az 
atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső na-
pokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség 
örökösévé tett, aki által az időket is teremtette.”

(Zsid 1,1–2)
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mint az ószövetségi próféták, Jézusnak személyes tanítása van Istenről, mert ő maga Isten, 
ezért a saját nevében, isteni tekintéllyel beszél. Tanítását így kezdi:

  „Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál” 

(Mt 11,11a).

  „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet 

kenyere” (Jn 6,47–48).

  „Jézus ezt mondta rá: »Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfi a testét és 

nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek«” (Jn 6,53).

Jézus az üdvösség új rendjét hirdeti

Az Ószövetség embere számára az üdvösség alapja:

1. Isten tízparancsolata (dekalógus): a „törvény szíve”.

A parancsok és tilalmak két kőtáblára vannak írva, és ezek alapján kö-

tött Isten  szövetséget a Sínai-hegyen a zsidó néppel.

 Védi és tanúsítja Isten akarata szerint az ember méltóságát.

  Azoknak az alapvető követelményeknek a foglalata, melyeket 

Izrael fi aival szemben Isten és az izraeli nép vallása (egyisten-

hite) támasztott.

2. A Tóra: erkölcsi, jogi, istentiszteleti előírások összessége. A babiloni fogság utáni kortól az Izrael 

népének adott Törvény egészét jelenti. Ezeket a magatartást szabályozó előírásokat Isten akarata 

közvetlen megnyilatkozásainak tekintik. A Tóra emberi cselekvésre vonatkozó előírásainak követé-

se az ószövetségi ember számára az üdvösség útja: templom, kultikus áldozat, szombat parancsa, 

tisztasági törvények stb. A vallási törvények eredetileg Izrael teljes életét irányították, és írástudók 

magyarázták, értelmezték a nép számára.

Az Újszövetségben Jézus tökéletesíti a Törvényt, ezzel meghir-
deti az üdvösség új rendjét. Helyesbít, amikor szükségesnek látja 

– mint Messiás és az Isten Fia –, hogy a törvényeket alkalmassá tegye 

az új üdvrend meghirdetésére.

1. Elfogadás:

 Elfogadja és tiszteletben tartja a tízparancsolatot:

„Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat” (Mt 19,17b).

 Elfogadja a Templomot a maga rendjével együtt:

„…hagyd ott ajándékodat az oltár előtt…” (Mt 5,24a).

2. Tökéletesítés, pontosítás:

  A Templomban végbemenő kultikus áldozat nem helyettesíti az erkölcsi törvények megtar-

tását:

„…menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat” (Mt 5,24b).

„Aztán Mózes leírta ezt a törvényt, s átadta a pa-
poknak, Lévi fi ainak, akik az Úr szövetségének 
ládáját vitték, és Izrael véneinek, ezzel az utasí-
tással: »Hét év elteltével, a haladék esztendejé-
ben, a sátoros ünnepen, amikor azon a helyen, 
amelyet az Úr kiválaszt, egész Izrael összegyüle-
kezik, hogy lássa az Úr, a te Istened arcát, olvasd 
fel hangosan ezt a törvényt egész Izrael előtt.«”

(MTörv 31,9–11)

„Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy 
elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget sze-
rezzen a világnak.”

(Jn 3,17)
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  Új helyet jelöl ki a szombat parancsának  elsőbbséget ad a felebaráti szeretetnek:

„Aztán ezt mondta nekik: »A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfi a 

ezért ura a szombatnak is«” (Mk 2,27–28).

  Az ételeket tisztának minősíti, a rosszat belülről, szívből jövőnek ítéli:

„…mert nem hatol a szívébe, hanem csak a gyomrába: aztán a félreeső helyre kerül? Ezzel tisztá-

nak minősített minden ételt. De hangoztatta, hogy ami kimegy az emberből, az teszi tisztátalanná 

az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, 

lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, károm-

lás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert” 

(Mk 7,19–23).

Jézus új üdvrendje, új törvénye valósítja meg tökéletesen Isten akaratát, mely nem csak  a zsidó 

népnek, hanem minden embernek szól.

Az „új törvény” két elemet átvesz a Tórából:

Jézus „új törvénye”, az Isten és emberszeretet parancsa a szeretet új parancsában van ös-
szefoglalva.
Jézus az új törvénnyel, a szeretet parancsával kijelöli Isten országának új értékét:

  Szeretettel van a kicsinyek, gyengék iránt:

„Jézus azonban odahívta őket. »Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám 

a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa«” (Lk 18,16).

  Szereti a szegényeket:

„Ekkor tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt: »Boldogok vagytok, ti 

szegények, mert tiétek az Isten országa«” (Lk 6,20).

  Gyógyítja a betegeket:

„Napnyugta után hozzátartozóik elvitték hozzá a különféle bajokban szen-

vedő betegeket. Egyenként rájuk tette kezét, s meggyógyította őket” (Lk 4,40).

„Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lel-
ked mélyéből, minden erőddel!”

(MTörv 6,55)

„Új parancsot adok nektek: Szeres-
sétek egymást! Amint én szerettelek 
benneteket, úgy szeressétek ti is egy-
mást.”

(Jn 13,34)

„Szeresd embertársadat úgy, mint ma-
gadat.”

(Lev 19,18)

„Megkaptátok az Isten országa 
titkát” (Mk 4,11).

„Nem lehet azt mondani:
Nézzétek, itt van, vagy amott!
Mert az Isten országa
közöttetek van” (Lk 17,21).
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  Felszólítja az embert, hogy segítsen minden rászorulón (egye-

temesség):

„Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok in-

nom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felru-

háztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, 

és fölkerestetek” (Mt 25,35–36).

  Felszólít, hogy hirdessük az evangéliumot (apostoli küldetés):

„Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzá-

tok az Isten országa!” (Lk 10,9).

Isten üdvözítő akarata tehát az emberiség érdekében két szakaszban 

valósul meg:

1. Az Ószövetség ideje  a Törvény szakasza.

2. Az Újszövetség idejétől kezdve napjainkig  az evangélium 

szakasza, melyben már itt és most elkezdődött az Isten or-

szága, de teljes megvalósulása még hátravan.

Aranyszabály:
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!
Ez a törvény és a próféták.” 

(Mt 7,12)

Ha az ember életre váltja Jézus tanítását, akkor elnyeri az üdvösséget:
„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

(Mt 25,34b)

Jézus istensége

Jézus Krisztus Isten emberré lett Fia, az Atyának egyetlen, tökéletes és fölülmúlhatatlan Igéje. Benne 

az Atya mindent elmondott. Jézus megalapította Isten országát a földön. Cselekedeteivel és szavai-

val kinyilatkoztatta az embereknek Atyját és önmagát. A krisztusi üdvrend, mint új és végleges 
szövetség sohasem múlik el, és már semmiféle új, nyilvános kinyilatkoztatást nem kell várnunk, 

mert Jézus halálával, föltámadásával, dicsőséges mennybemenetelével és a Szentlélek elküldésével 

beteljesítette művét. Jézus istenségéről vérükkel tanúskodnak kortársai, akik szemtanúi voltak 

a Krisztus-eseménynek, látták Jézus isteni magatartását és csodáit.
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Megbocsátja a bűnöket:
A béna meggyógyítása: „Erre bárkába szállt, átkelt a tavon és városába ment. Ott egy hordágyon 

fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: »Bízzál, fi am, bocsá-

natot nyernek bűneid!« Néhány írástudó erre azt gondolta magában: »Ez káromkodik.« Jézus be-

lelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: »Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? 

Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Tudjátok hát meg, 

hogy az Emberfi ának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!«” 

(Mt 9,1–6a)

Úr a természet erői felett:
A vihar lecsendesítése: „Bárkába szállt, s tanítványai követték. Egy-

szerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborítot-

ták a bárkát. Ő azonban aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: »Uram, ments meg minket, 

elveszünk!« Jézus ezt mondta nekik: »Mit féltek, kishitűek?« Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és 

a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették: »Ki lehet ez, hogy még a 

szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?«”

(Mt 8,23–27)

Élet és halál ura:
Jairus leánya és a vérfolyásos asszony: „Míg ezt magyarázta nekik, íme, egy elöljáró lépett hozzá. 

Leborult előtte s kérte: »Az imént halt meg a lányom, de gyere, tedd rá kezedet és életre kel.« Jézus föl-

kelt, s elment vele tanítványaival együtt. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenve-

dett, hátulról megközelítette és megérintette ruhája szegélyét. Így gondolkodott magában: »Ha csak 

ruháját érintem is, meggyógyulok.« Jézus megfordult, ránézett és így szólt: »Bízzál leányom, a hited 

meggyógyított.« Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házához 

ért, s látta a fuvolásokat meg a zajongó tömeget, rájuk szólt: »Menjetek innét, hiszen nem halt meg 

a kislány, csak alszik!« Erre kinevették. Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, 

és a kislány fölkelt. A dolognak híre járt az egész vidéken.”

(Mt 9,18–26)

Istennel egyenlőnek vallja magát:
Jézus Kaifás előtt: „Ekkor néhányan felálltak, s ezt a hamis tanúságot tették ellene: »Hallottuk, ami-

kor kijelentette: Lebontom ezt az emberi kéz építette templomot, és három nap alatt másikat épí-

tek, amely nem emberi kéz alkotása.« De vallomásuk így sem vágott egybe. Erre középre állt a fő-

pap, s ezt a kérdést intézte Jézushoz: »Semmit sem válaszolsz azokra, amit ezek felhoznak ellened?« 

De ő hallgatott és nem felelt semmit. A főpap újra kérdezte, és ezt mondta: »Te vagy a Messiás, az ál-

dott (Isten) Fia?« Jézus így válaszolt: »Én vagyok. És látni fogjátok, hogy az Emberfi a ott ül a hatalom 

jobbján, és eljön az ég felhőin.«”

(Mk 14,57–62)

ták a bárkát. Ő azonban aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: »Uram, ments meg minket, 

„Én és az Atya egy vagyunk.”

(Jn 10,30)
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Feltétlen engedelmességet kíván:
Jézus beszéde az apostolokhoz: „Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, megparancsolva nekik: »A pogá-

nyokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamáriaiak városaiba ne menjetek be! Forduljatok inkább 

Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! A betege-

ket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket 

űzzétek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Övetekbe ne szerezzetek se arany-, se ezüst-, se réz-

pénzt! Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! A munkás ugyanis 

megérdemli a bérét.«”

(Mt 10,5–15)

Kérdések:

 1.  Hogyan ment végbe az Ószövetségben az isteni kinyilatkoztatás?
 2.  Miben más az Ószövetséghez képest az Újszövetség kinyilatkoztatása?
 3.   Miről tudjuk, hogy a próféták Isten üzenetét adják át, és nem a saját gondolataikat? – Hogyan kezdik tanítá-

sukat?
 4.  Jézus személyes tanítása miben különbözött a prófétákétól?
 5.  Mi a tízparancsolat?
 6.   Milyen előírások összessége jelenti az ószövetségi ember számára az üdvösség útját?
 7.  Hogyan adja meg Jézus az üdvösség új rendjét?
 8.  Kikre vonatkozik Jézus új törvénye?
 9.   Mi a különbség az Ószövetség és az Újszövetség között Isten akaratának megvalósulása tekintetében?
 10.  Meddig van érvényben a krisztusi üdvrend?
 11.  Várható-e még isteni kinyilatkoztatás a történelem folyamán?

Feladatok:

 1.   Hasonlítsd össze a Szentírásban két helyen is megfogalmazott tízparancsolat-leírást a Kiv 20,2–17 és a 
MTörv 5,6–21 alapján. Milyen hasonlóságot vagy különbséget fedezel fel a két leírás között?

 2.   Jézus új Törvénye, a szeretet parancsa alapján keress olyan életfeladatokat, amelyek a te felebaráti szere-
tetedet bizonyítják! Fogalmazd meg, mik a terveid ezzel kapcsolatban!

 Váltsd tettekre! Jézus megígérte, hogy aki tettekre is váltja akaratát, annak növekedni fog a hite.
 3.   Tudsz-e olyan személyekről, akik a közelmúlt történelmében megvalósították a jézusi életszentséget? Keress 

ilyen életpéldákat a magad számára!

?

!
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4. A kereszténység és a vallások

Az ember „fogékony” Istenre

A kinyilatkoztatás a zsidó nép számára a saját történelmében fokozatosan ment végbe. A többi 

nép, akik a zsidósággal egy időben, vagy éppen más történelmi korban éltek, a teremtés műveiből 

és a lelkiismeret alaptörvényéből sejthették meg Istent. Ez a teremtésben adott (természetes) ki-

nyilatkoztatás számukra is alapja lehetett és lett az igaz Isten részleges és helyes ismeretének. Ez az 

ismeret azonban részleges és hiányos, a bűn miatt tévedésekkel is keveredik. A népeknél a legősibb 

koroktól fogva megtalálható volt annak a titokzatos erőnek bizonyos észlelése, mely jelen van a dol-

gok folyamatában és az emberi élet eseményeiben, sőt, olykor ismertek egy Legfőbb Lényt, s még 

Atyát is. Ez az észlelés, illetve elismerés bensőséges vallási érzülettel hatotta át életüket.

Az emberek a különböző vallásoktól vártak választ az emberi lét rejtélyeire, melyek a szíve mélyén 

nyugtalanították az embert: Mi az ember? Mi az élet értelme és célja? Mi a jó és mi a bűn? Honnan 

ered a szenvedés és mi a célja? Melyik út vezet az igaz boldogsághoz? Mi a halál, az ítélet és a halál 

utáni megfi zetés? S végül mi az a végső és kimondhatatlan misztérium, mely átöleli létünket, mely-

ből eredünk, s mely felé tartunk? Ezekről a kérdésekről már az első leckében is beszéltünk, amikor 

a vallás fogalmát tisztáztuk. Leszögeztük, hogy Isten az, aki maradéktalanul választ adhat nekünk 

minden létkérdésre. Most végigtekintünk a legismertebb vallásokon, és megnézzük, hogyan sejtet-

ték meg a különböző korok és népek Isten létét, és az isteni kinyilatkoztatás híján miben tévedtek, 

vagy voltak hiányosak az ismereteik.

A legismertebb vallások — utak, melyeken Isten megismerését keresik

A természeti népeknek primitív vallásuk volt. A lélek belső világában sejtelmek éltek csupán, nem 

volt megfelelő fogalmi rendszerük, szókincsük arra, hogy kifejezzék magukat. Mindössze kevés, de 

mélyről fakadó külsőséggel tudták kifejezni gondolat- és érzelemvilágukat, sejtéseiket Isten lété-

ről. Már az ősember is kereste a körülötte lezajló események okát. Különböző hitképzeteket alkotott. 

Az örök életbe vetett hitéről tanúskodnak a régészeti leletek, mint például a sírokban található tár-

gyak, melyek „biztosították” a halott túlvilági életét.
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A hitképzeteket a következő módon lehet csoportosítani:

Lélek-hit: animizmus:  minden dolognak lelke van (a 

szellemvilágba és a halál utáni 

létbe vetett hit)

 animatizmus: a tárgyak élnek

 ősök kultusza:

Szellemek hite:  mitikus elődökben való hit, akik „emberen 

kívüli” szellemi lények

Állatok tisztelete: totemizmus:  egy közösség (törzs, nemzet-

ség) egy állatfajjal, növénnyel, 

virággal: totemmel azonosította magát; a totem nevét visel-

ték, esetleg az adott állatőstől származtatták magukat, a to-

temben saját magukat tisztelték

 animalizmus: kultikus állattisztelet

Természetimádat:  természeti jelenségek  megszemélyesítése, a természet erőinek tisztelete is-

tenségként (Nap, Hold, vihar imádata)

Fetisizmus:  az életerő-hit alapján bizonyos tárgyak, a fétisek a mitikus törzsatyától titokza-

tos erőt nyernek, amit az ember fölhasználhat

Mána-hit: a tárgyakból vagy személyekből hatalom sugárzik

Teizmus:  szellemi, személyes Legfőbb Lény tisztelete, 

teremtő, égi Atya, aki táplál, ellensége a rossz-

nak, nem ábrázolható

Ősatya-hit: eredetmítosz

A görög és római civilizációban hangsúlyeltolódás keletkezett: 

nem annyira az istenek tiszteletére, mint inkább az istenek kegyeinek 

elnyerésére törekedtek. Varázslás, jóslás, mágikus szertartás jellemezte 

vallásosságukat. Isteneik „emberképű”, antropomorf (bűnöző, bos-

szúálló) istenek voltak. Szókratész, Platón élesen bírálták ezt a vallá-

sosságot.

Mítosz: A kinyilatkoztatás nélküli vallások vá-
lasza a lét végső kérdéseire. A köznapi nyelvben 
homályos, nem bizonyítható állítások: babonás 
természetmagyarázat, sejtelmek szülte isten-
történetek.

Antropomorfi zmus: Isteneiket emberi alakban 
képzelték el, mert önmagukból tudtak csak ki-
indulni, amikor fogalmakat alkottak róluk.

Hettita oszlop napkoronggal

Pallasz Athéné szobra 
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A hinduizmus (Kr. e. 1500–500) szerint egyetlen világfeletti és vi-

lágot átható őselv létezik, a Brahman, melynek három arculata van: 

Brahma = teremtő, Visnu = megérző és Síva = romboló. Könyveik a 

Védák, később keletkeztek a Brahmanák és az Upanisadok. A hindu 

életcél az, hogy az ember élete végén egyesüljön a Brahmannal. Eh-

hez olyan életút vezet, melyet a földi dolgokról való teljes lemondás, 

a szenvedélyektől való teljes megszabadulás jellemez. A tökéletes 

önfegyelmezés módja a jóga. A megtisztult ember úgy egyesül Is-

tennel, hogy öntudata kialszik, feloldódik. Ez a nirvána.

A hinduizmusban tehát az emberek az isteni misztériumot kutat-

ják, szabadulást keresnek létünk nyomorúságaiból aszketikus gya-

korlatokkal, elmélyült meditációval, vagy szerető bizalommal Isten-

hez menekülve.

A buddhizmus (Kr. e. 600. körül) Kínában és Japánban terjedt el. Alapí-

tója Gautama Sziddhárta, azaz Buddha. A buddhizmus kezdettől fogva 

Brahman-ellenes volt. A buddhizmus sikerének titka leginkább abban 

rejlett, hogy a különböző eredetű vallási elemeket úgy kapcsolta össze 

és töltötte meg új tartalommal, hogy új vallást alkotott, mely megsza-

badult a Brahmanok kötelékeitől és már ismert elemekre épült.

A buddhizmus elutasította a védák tekintélyét, átvette a brahma-

nizmus majdnem minden vallási elképzelését, de lényegében más-

ként magyarázta. A buddhizmus inkább új magatartás, mint új ta-

nítás. A buddhizmus is a lélekvándorlást vallja, és négy fő igazságot 

fogalmaz meg:

1. A földön minden csak szenvedés és múlandó.

2.  A szenvedés oka a bennünk élő hatalomvágy és az élvezetek 

utáni vágy.

3. A szenvedéstől az önzés, életszomj, vágy kioltása szabadít meg.

4.  A szenvedés megszüntetésének 8 útja van: a helyes hit, a he-

lyes gondolkodás, a beszéd, a cselekvés, az élet, a törekvés, 

a vizsgálódás, szemlélődés.

Nirvána: Szanszkrit szó, ami „elfújást”, „kile-
helést”, a tűz v. mécs „kialvását” jelenti eredeti-
leg. A buddhizmus az üdvösség-állapotot fejezi 
ki a szóval. Ez az állapot nem azonosítható a 
semmivel, de a léttel sem. A lehelet segítsé-
gével keres szabadulást, és az abszolút egyhez 
sok fokozaton át ér el. Végül az öntudat kileheli 
magát az érzékelhető világból, hogy a Brah-
mannal egyesülhessen.
Jóga: Az abszolútumhoz, a megváltásra vezető 
nyolclépéses út.

Lélekvándorlás: Vallási-bölcseleti elképzelés, 
mely szerint az emberi lélek a halál után új 
(emberi, állati, növényi) testet kap, ez többször 
megismétlődik a végső tisztulásáig, amikor a lé-
lek visszatérhet égi hazájába.

Brahma, Visnu és Síva, a teremtés, a fenntartás és a 
pusztítás egységét jelképező isteni háromság szobra

Kamakurában található a Nagy Buddha szobor, amely 
1252-ben épült, és 13 méteres magasságával a második 
legnagyobb Buddha-szobor Japánban
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A buddhizmus különféle formáiban fölismerte e mulandó világ radikális elégtelenségét, s olyan 

utat tanít, melyen az emberek áhítatos és bizakodó lelkülettel elérhetik a tökéletes szabadság 
állapotát, vagy a saját törekvésükkel, illetve felsőbb segítséggel a megvilágosodás legfelső fokára 

juthatnak.

A muzulmán vallás, vagy iszlám a Kr. u. 600-as években alakult, 

alapítója Mohamed (570–632) próféta volt. Egy látomásra hivatkozva 

azt tűzte ki élete céljául, hogy Ábrahámnak a zsidóktól és a keresz-

tényektől „elrontott” vallását helyreállítsa. Tanait a Koránban foglal-

ták össze. Eszerint egy az Isten, Allah, és Mohamed az ő prófétája. 

Allah meghatározza az emberek földi sorsát, kiválasztottai elérik az 

örök boldogságot, amely a földi örömök bőségét jelenti, a többiek 

a pokolba kerülnek, ami a szenvedés és a kínok helye. Vallásos kö-

vetelmény a napi ötszöri ima Mekka felé fordulva, és a muzulmán 

szegények segítése. Böjti hónapjuk a Ramadán, amikor napkeltétől 

napnyugtáig nem étkeznek. Életükben legalább egyszer kötelező el-

zarándokolniuk Mekkába. Értékei: az egyistenhit, az imádsághoz, val-

lási előírásokhoz való hűség, szent könyvük tisztelete, az iszlám test-

vériség, ami azonban kizárólag a saját vallásukon belüli! Ábrahámot, 

Mózest és Jézust Mohamed előfutárainak tartják, tisztelik Máriát, de 

a keresztényeket hitetleneknek tartják. Mohamed élete utolsó évei-

ben a politikai uralom gondolatát mindennél fontosabbnak tartotta, 

és vallási prófétából így lett hadvezérré, törvényhozóvá, politikussá. 

Hívei kötelességévé tette az iszlám vallást terjesztő szent háborút, a 

dzsihádot. Ennek azonban létezik az tisztán lelki értelmezése is, mint 

a bennünk lévő rosszal szembeni harc.

A zsidóság az ószövetségi üdvtörténeti korszakban alakult néppé 

Isten történelmi beavatkozása, a kiválasztás és a szövetségkötés kö-

vetkeztében.

A Szentírás tanúsága szerint Jeruzsálem nem ismerte föl Jézus, az Isten Fia látogatásának idejét, 

és a zsidók többsége nem fogadta el az evangéliumot, sőt néhányan szembeszálltak terjedésével. 

A zsidó nép megőrizte kiválasztottságának tudatát, az üdvösség reményét, és Isten sajátos 

ígéretébe vetett hitét.
Jézus maga is zsidó volt, aki nem új vallást akart létrehozni, hanem e nép törvényét akarta 

teljessé tenni. Ebből a népből választotta ki tanítványait, hogy jelezze, igényt tart a zsidó népre. 

Az ősegyház ettől a néptől vált külön, illetve ez a nép taszította el, mert Jézust Isten Fiának val-

Korán: Az iszlám szent könyve, melyet Moha-
med halála után állítottak össze. Az iszlám-arab 
civilizáció forrása, mely mind a mai napig szí-
nezi, árnyalja az iszlám világ érzelmi, szellemi, 
szociális és politikai életét. Az élet minden te-
rületén törvény erejével szabályozza az egyéni 
és társadalmi magatartást. A koránban számos 
utalás, hivatkozás található ó- és újszövetségi 
személyekre, ill. az iszlám előtti pogány arab 
bálványokra (istenségekre) és kultuszokra. 
Az iszlám világ számos országában, elsősorban 
az arab országokban, vannak rádió- és tévé-
állomások, melyek a nap 24 órájában csak Ko-
rán-szövegeket sugároznak képben és hangban.
Dzsihád: Az iszlám parancsa szerinti szent 
háború a nem-muszlimok ellen.
A dzsihád nézőpontjából a világ két részre osz-
lott: „a harc, a dzsihád birodalmára” és „az isz-
lám birodalmára”.

„Övék az istenfi úság, a dicsőség, a szövetségek, a 
törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övéik 
az atyák és test szerint közülük származik Krisztus.”

(Róm 9,4–5)
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lotta. A különválás üdvtörténeti „kényszerűség” volt. A II. Vatikáni Zsinaton a Katolikus Egyház lépé-

seket tett abban az irányban, hogy kialakuljon egy olyan gondolkodásmód, melyben megszűnik a 

zsidósággal való ellenséges szemlélet.

A zsidóság életében szoros a kapcsolat a vallási és társadalmi élettel. Hitük alapját képezi Mózes 

öt könyve, a Törvény, azaz a Tóra, melynek kialakulása a Kr. e. V., de legkésőbb IV. századra tehető. 

Ehhez kapcsoltak később még két nagy gyűjteményt, a Próféták és az Írások csoportját, és a Pa-

lesztinában élő zsidóság a Kr. u. az I. század végén, a II. sz. elején zárta le a szent könyvek gyűjtemé-

nyét, melyet a kereszténység Ószövetségi Szentírásnak nevez.

A zsidóság nyelve a héber volt, de a babiloni fogság után az arám lett a köznyelv. A hébert a nép 

egyre kevésbé értette, ez fokozatosan „szent nyelvvé” vált, ezért volt szükség az írástudókra, akik a 

héber nyelven megírt bibliai szövegeket értelmezték az istentiszteleteken. Először csak szóban, ké-

sőbb írásban is rögzültek az arám nyelvre fordított szent szövegek. Ennek a neve Targum (fordítás), 

mely már nem csak a szent szövegeket, hanem azok magyarázatát, értelmezését is tartalmazta.

A zsidó vallásban szigorú egyistenhit (monoteizmus) fogalmazódott meg. A földművelő, pász-

torkodó nép számára Isten a Teremtő, aki az embert szeretetből a saját képmására alkotta, a zsidó 

népet pedig választott népeként segíti történelme folyamán, mert Isten a történelem ura, Izrael 

Istene. Az ókorban egyedülálló módon fogta át az istenhit az egész zsidó társadalmat, melyben a 

vallásból származó kötelezettség mindenki számára egyformán kötelező volt. Az Isten képmására 

teremtettség azt jelentette a zsidó nép számára, hogy a teremtett világban az embernek képvi-

selnie kell a Teremtőt munkájával és felelősségével. Isten választottainak méltóknak kell lenniük a 

nagy elődökre:
  Ábrahám, akit Isten kiválasztott előzetes érdem nélkül arra, hogy általa áldást nyerjen a föld 

minden népe.

 Mózes, aki a Törvény és a Szövetség közvetítője.

 Dávid, akiben megújulnak a Messiásra vonatkozó ígéretek.

A zsidóság kapcsolata Istennel „én–te” dimenzióban valósult 

meg, beteljesedési távlatban gondolkodtak. A szombatot az isten-

kapcsolatnak szentelték: részesedtek a Teremtő nyugalmából és Is-

ten képmásaként élhettek. Közösségük emberi, testvéri közösség 

volt. Isten minden jónak és igaznak a birtokosa, aki kiszabadította a 

népet az egyiptomi kényszermunkából. Hétévente meghirdették a 

„szombatévet”, amikor az elzálogosított birtokokat visszaadták az el-

szegényedett tulajdonosnak, hogy a társadalomban ne legyen túl 

nagy anyagi különbség az emberek között.

A zsidóság vallási központja a jeruzsálemi Templom volt, mely-

hez ünneplési rend kötődött. Alapünnepük a zsidó húsvét (pészah) 
az Úr átvonulása Egyiptomon a kivonulás előtti éjszakán, illetve ennek ünnepe. A pünkösd az egyik 

zarándokünnep, melyen Izrael fi ainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt, az első termés (búza!) 

ünnepe, később az első kéve felajánlása utáni ötvenedik nap ünnepe lett, melyen hálát adtak Jah-

vénak a búzatermésért. A sátoros ünnep Izrael pusztai vándorlásának emlékünnepe Jeruzsálem-

Menóra Jeruzsálemben a Knesszet mellett
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ben. Az ünneplő zsidók, miután 7 napon át sátorban laktak, a 8. napon körmenetben vonultak el a 

jeruzsálemi Templom oltára körül. A Siloe tavából hoztak vizet, azt az oltárra csorgatták, s az oltárról 

lecsurgó víz az élő víz jelképe lett. A hanuka nyolc napig tart decemberben, a megszentelés, meg-

tisztítás, felavatás, a fény ünnepe amely során arról emlékeznek meg, hogy Júdás Makkabeus újra 

felszentelte a jeruzsálemi templomot Kr. e. 164-ben. A vallási ünnepek, a kultusz az emberformálást 

szolgálta, hogy egyre teljesebb kapcsolatra tudjanak lépni létük eredetével és céljával, Istennel. 

Imádságaikban hangot adtak teremtettség-tudatuknak, kapcsolatot, segítséget reméltek Istentől.

A Katolikus Egyház álláspontja a vallásokkal kapcsolatban

A Katolikus Egyház arra biztat minden embert, hogy őszintén töre-
kedjen a kölcsönös megértésre és mindenki számára közösen 

gyarapítsák és óvják a társadalmi igazságosságot, az erkölcsi értéke-

ket, a békét és a szabadságot.

Folytassunk párbeszédet a különböző vallásokkal és működ-

jünk együtt más vallások követőivel. Tanúskodjunk a keresztény hitről és életről, hogy az embe-

rek ismerjék meg, becsüljék és támogassák a nálunk található lelki, erkölcsi és társadalmi-kulturális 

értékeket.

„Aki nem szeret, nem ismeri Istent.”
(1Jn 4,8)

„Akik keresik az Urat, azoknak örüljön a szívük!” 

(Zsolt 105,3b)

Ima az hazánk keresztény megújulásáért

A Te kezedben van szívünk Uram, Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,

Gyújtsd fel a lomhákat, S újra és újra kérlek,

Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Add, hogy szereteted gyarapodjék,

Világítsd meg a vakokat, Hogy ez az isteni láng

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, Eméssze föl viszálykodásainkat!

Bátorítsd meg a habozókat, Ámen.

Tanítsd meg a tudatlanokat, 

Gyarapítsd bennünk a hitet. 

(II. Rákóczi Ferenc imája)
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Kérdések:

 1.  Mi a vallás?
 2.  Milyen kérdések fogalmazódnak meg az emberekben létünkkel kapcsolatban?
 3.  A természeti népek, akik nem ismerték a kinyilatkoztatást, hogyan próbálták sejtéseiket megfogalmazni?
 4.  Milyen primitív vallásokat, hitképzeteket ismersz?
 5.  Milyen kapcsolat volt a görög-római civilizációban az emberek és isteneik között?
 6.  Hogyan alkottak fogalmakat isteneikkel kapcsolatban az ókori emberek?
 7.  Milyen arculata volt a hinduizmusban a világot átható őselvnek?
 8.  Milyen könyvekben rögzítették hitüket a hindu hívők?
 9.  Mi a lélekvándorlás tana?
 10.  Mit jelent a buddhizmusban az új magatartás?
 11.  Mit tanított Mohamed próféta?
 12.  Mit jelent az iszlámban a „testvériség” szó?
 13.  Hogyan tekint az iszlám a kereszténységre?
 14.  Mely könyvek tartalmazzák a zsidóság hitét?
 15.  Mit tudsz a zsidóság vallásáról?
 16.  Milyen viszonyra törekszik a Katolikus Egyház a zsidósággal?
 17.  Mi a Katolikus Egyház álláspontja a vallásokkal kapcsolatban?

Feladatok:

 1.  Keress értékeket a különböző vallásokban!
 2.  Világíts rá a hiányosságokra, és annak okaira!
 3.  Imádkozz barátaiddal Magyarország és a világ keresztény megújulásáért!

?

!
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5. Isten megismerése Jézus Krisztus által

Istenről, Istenben, Istennel

Isten megismerése – aki megismerhetővé tette önmagát – alap-

vető feltétele az örök élet elnyerésének. Isten két utat is aján-

dékozott embereknek, hogy őt megismerhessük, szerethessük, 

és szolgálhassunk neki. Ez a két út Isten természetes, teremtésből kiindulva lehetséges meg-

ismerhetősége, és természetfölötti, a kinyilatkoztatás által lehetővé tett megismerhetősége. 

Az ember istenismerete mindig töredékes. A természetes istenismeret az emberi ész és a lélek ké-

pességeinek közreműködésével születik a teremtett világ törvényeinek megismeréséből.

Az Ószövetség üdvtörténetében abban nyilvánult meg Isten 

megismerhetősége, hogy jelen van népe számára. A teremtés, a ki-
választás, a próféták szava, akik Isten helyes megismerésére tanít-

ják a népet, mind Isten megismerhetőségét bizonyítják. Isten meg-

ismerhetősége személyes kapcsolat. A természetfölötti istenismeret, a belé vetett hit, bizalom 

Isten szeretetének ingyenes ajándéka. Az ember erre az ajándékra úgy válaszol, hogy értelme 

révén, gondolkodása által a megtérés útjára lép.

Az Újszövetség Isten megismerhetőségének ószövetségi gon-

dolatát új megvilágításba helyezi Jézus Krisztus személye által, aki 

által megtörtént a kinyilatkoztatás beteljesedése. A Fiú magában 

hordozza az Atya ismeretét, egyedül ő ismeri a láthatatlan Istent, s 

csak ő ismertetheti meg az emberekkel: „Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, 

csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja” (Mt 11,27).

Az Atya ismeri a Fiút. A Fiú ismeri az Atyát.

A Fiú bevonja az embereket 
az Atyával való meghitt kapcsolatba.

„Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz 

vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek le-

gyünk Krisztusban” (III. Eucharisztikus ima – részlet).

„Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egye-
düli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.”

(Jn 17,3)

„Mert a teremtmények nagyságából és szépsé-
géből összehasonlítás útján meg lehet ismerni 
teremtőjüket.”

(Bölcs 13,5)

 Az ember erre az ajándékra úgy válaszol, hogy értelme 

„Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az 
atyákhoz a prófétákban, ezekben a végső na-
pokban Fiában szólt hozzánk, akit a minden-
ség örökösévé tett, aki által az időket is terem-
tette.”

(Zsid 1,1–2)
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Jézus Krisztus Isten, és az Atyában van, és egy az Atyával, ahogyan ezt már istenségével kapcso-

latban korábban kifejtettük (lásd 3. lecke). Az embereket úgy vonja be az Atyával való meghitt kap-

csolatba, hogy a hit válaszát kéri tőlük. Az istenismeret, és a hit válasza révén az ember Istenhez 

válik hasonlóvá, bekapcsolódik az istengyermekségbe. Az Isten megismerése és a hit az örök élet 

záloga.

Ismerem enyéimet

Ez a kölcsönös ismeret az isteni természet azonosságát tételezi föl. Az Atya és Fiú egyaránt olyan 

szinten állnak, mely fölötte áll az embernek, senki meg nem ismerheti lényüket, ezért Isten kinyi-

latkoztatja magát.

Jézusban a kinyilatkoztatásnak az a lényege, hogy bemutassa ne-

künk azt a végtelen, mélységes szeretetet, melyet Isten a teremt-

ményei iránt tanúsít. Úgy mutatja be Atyját, mint aki gondot visel 

ránk, akár egy édesanya vagy édesapa gyermekére, sőt, aki még a 

hajunk szálát is számon tartja. Jézus mindenkor szeretettel rábízza 
magát az Atyára, hogy ezzel példát adjon nekünk. Soha nem a 

maga akaratát keresi, hanem az Atyáét akarja megcselekedni. Egész életét áthatja a gyermeki 

bizalom Isten iránt, aki a földön a teremtéstől kezdve mindent úgy rendez el, hogy az emberi élet-

ben meg tudjon valósulni szép terve.

Jézus tökéletessé teszi a kinyilatkoztatást csodák és példabeszédek sorozatával, szavaival, 

tetteivel, halálával és föltámadásával, végül a Szentlélek elküldésével. Jézus azt tanítja, hogy Isten 

országa már itt a földön, a jelenben elkezdődött. Nem csak hitet vár el tőlünk, hanem a megtérés 
cselekedeteit is.

Jézus hirdeti evangéliumát, örömhírét: azt, hogy velünk az Isten, hogy kiszabadítson minket a 

halál és a bűn sötétségéből s föltámasszon az örök életre.

A hit értelmes döntés, válasz Isten meghívására. Azt követeli az embertől, hogy Isten kerül-

jön az első helyre életében, és kövesse Jézust. Ehhez a hithez szükség van Isten megelőző, segítő 

kegyelmére és a Szentlélek benső segítségére, aki az ember szívét megindítja és Istenhez téríti. 

Isten Lelke, akit Jézus ígért meg az utolsó vacsorán, folyton tökéletesíti hitünket adományai által, 

hogy egyre mélyebben megértsük a kinyilatkoztatást, hogy eljussunk az Isten ismeretére. A keresz-

tény ember élete Isten atyai gondoskodása révén biztonságba jut itt a földön, és a halál után az 

örök életben.

„Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy 
be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj 
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. 
Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben 
legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor éle-
tét adja juhaiért.”

(Jn 10,9–11)
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Mi az Isten akarata?

Isten legnyilvánvalóbb akarata, amit mi is tudunk, az, hogy szeressük Istent és embertársainkat. 
Isten tervében ez szerepel az első helyen. Amikor azonban valami nem nyilvánvaló, vagy több le-

hetőség közül kell választanunk, és nehéz döntést hoznunk, akkor Jézus példáját kövessük, mert 

velünk kapcsolatban Isten legfőbb terve az, hogy Jézus éljen bennünk. Isten akaratát a szeretet 

cselekedeteiben kell megvalósítanunk családunkban, iskolánkban, baráti körünkben, és lelkiisme-

retünk szavára és az Egyház tanítására hallgatva mindenütt, ahol élünk, jelen vagyunk.

Az ember természete a változás, a rárótt és tőle megkövetelt fejlődésnek iránya van. A keresz-

tény ember fejlődésének feladatát kifejezhetjük az „út” képének a se-

gítségével. Ennek az útnak a célja Isten színelátása, Jézus erre akar 

elvezetni minket. Az egyházi hagyomány kifejtette és rendszerezte 

az újszövetségi tanítást. Antióchiai Szent Ignác és Szent Iréneusz már 

arról beszéltek, hogy a vértanúknak és a szenteknek Isten boldogí-

tó színelátása lesz a nagy jutalma. A szentek élete konkrét megvaló-

sítása az evangéliumi szellemnek. Az alábbiakban egy magyar szent 

életéből olvashatunk rövid részleteket, hogy példát kapjunk arról, 

hogyan valósulhat meg a hit és a tettek egysége az emberi életben.

Erzsébet irgalmassága — bőkezűség, munkálkodás, együttérzés

Olvasmány

Részletek Jónás Ilona Árpád-házi Szent Erzsébet című írásából, 

a Vigilia 2000. februári számából

„A jótétemények gyakorlására Erzsébetnek valójában herceg-

nőként nyílt lehetősége. Nyomorúságos otthonukban felkereste 

a szegényeket, hogy enyhítse sorsukat, segítségére volt a szülő 

asszonyoknak, a vár mellett kórházat építtetett, ahol saját kezű-

leg ápolta a betegeket, virrasztotta a halottakat, gondoskodott 

eltemetésükről. A század nagy szentjeinek életrajzai megemlé-

keznek a leprások iránti kegyességről. Erzsébet is e »legnagyobb 

szentség« gyakorlója volt, amint a leprásról szóló híres legendája 

is bemutatja. A hercegnő irgalmasságának híre oly nagy szám-

ban vonzotta a betegeket a várhoz, hogy már nem volt hely 

számukra a kórházban. Ekkor egy rút fekélyekkel teli leprás kérte 

segítségét. Erzsébet szánalommal lemosta és bekötözte sebeit, 

s hely hiányában, az udvar rémületére és megbotránkozására az 

éppen távollévő férje ágyába fektette. A hazatérő grófnak felhá-

borodottan panaszolták felesége képtelen tettét. Lajos pedig ha-

Az ember természete a változás, a rárótt és tőle megkövetelt fejlődésnek iránya van. A keresz-

Színelátás: Isten a földi életben láthatatlan, de 
megismerhetjük őt a hitben, sőt Jézus arcán 
felismerhetjük az isteni dicsőséget. A földön a 
legvilágosabb megismerést Jézus, a megteste-
sült Ige nyújtja. A hit csak „homályban és tükör-
ben való látás” és rész szerint való megismerés. 
Jézus a tiszta szívűeknek ígéri az Isten színelá-
tását, ami az örök életben valósul majd meg, és 
nem közvetett megismerés lesz, hanem nyílt és 
közvetlen: úgy fogjuk látni Istent, ahogy van: a 
maga végtelenségében és dicsőségében.

Árpád-házi Szent Erzsébet
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ragtól felindulva rontott be hálószobájába, ahol az ágyon a keresztrefeszített szenvedő Krisztust találta. 

A csodát megértve a tartományi gróf, akinek »Isten felnyitotta lelki szemeit«, megerősítette Erzsé-

bet könyörületes cselekedeteit, de az »udvar« nem bocsátott meg.”

Krisztus követése

„Mint Szent Ferenc, Erzsébet is azonosította a karitászt a szegénységgel és a testvériséggel. Elszakít-

va magát gazdagságtól, rangtól, egyenlő akart lenni a legszegényebbekkel, osztozni kívánt a sor-

sukban, őket szolgálni, velük szenvedni, velük örülni. Mint a kanonizálási bulla fogalmazta: »olyan 

szeretettel viseltetett felebarátai iránt, hogy elhatározta, édesebb lesz neki mellettük, s méltóságát, 

rangját, vagyonát elutasítva magát teljességgel szegénnyé tette«. Erzsébet az örömmel végzett 

munkát tartotta a legfontosabbnak. Örömet szerezni másoknak: ez volt legnagyobb boldogsága.”

Kérdések:

 1.  Mi a természetes istenismeret?
 2.  Hogyan mutatnád be az ószövetségi üdvtörténetben Isten megismerhetőségét?
 3.  Mi jellemzi a természetfeletti istenmegismerést?
 4.  Hogyan közvetítődik az Újszövetségben Isten megismerésének a folyamata Jézus Krisztus által?
 5.  Mi Isten legfőbb akarata az emberrel kapcsolatban?
 6.  Hogyan valósíthatjuk meg Isten ránk vonatkozó tervét életünkben?
 7.  Kiknek az életpéldáját követhetjük Jézus példáján kívül?

Feladatok:

 1.   Olvasd el teljesen az Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló cikket, melyet megtalálsz az interneten is:
  www.hittansuli.hu
 2.   Szerkessz a cikk alapján egy esszét arról, hogyan tudnád a saját életedben megvalósítani Jézus követését 

Szent Erzsébet példája szerint!
 3.  Készíts valamilyen művészeti alkotást: grafi kát, festményt, rajzot a szent életéből!
 4.   Írj egy kérő imát! Kérd Isten kegyelmét, és a Szentlélek segítségét ahhoz, hogy minél eredményesebben tudd 

megvalósítani életedben Isten rád vonatkozó terveit!

?

 1.   Olvasd el teljesen az Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló cikket, melyet megtalálsz az interneten is:

!
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6. Jézus, az apostoli igehirdetés Krisztusa

Jézus Krisztus Isten emberré lett Fia, a világ Megváltója, a Szentháromság második személye. Jé-

zusban a természetfölöttiség belépett földi életünkbe, tanításával és kegyelmével köztünk marad. 

Jövetelét számos jövendölés és hosszas várakozás előzte meg.

Ószövetségi várakozás az üdvösségre

A kinyilatkoztatás szerint az egész világ, a föld fűszálaitól az ég csil-

lagaiig, minden Isten műve az ember számára. Isten miután meg-

teremtette az embert is, küldetést adott neki, hogy a természetet 

hajtsa uralma alá. Amikor az ember megkapta ezt az uralmat a világ 

fölött, ebben benne volt szabadságának érvényesítése, mellyel az 

első ember, mint az egész emberiség képviselője visszaélt; bűnével visszautasította azt a kegyelmi 

rendet, amelyet Isten fölkínált neki és utódainak. Ettől az időtől kezdve az emberek mindenütt vét-

keztek és magukban hordozták a bűnre vivő hajlamot. Isten ebből a bűnös állapotból szabadí-
tást, megváltást ígért, mely a történelemben következik majd be.

Az ószövetségi nép évszázadokon keresztül várta ezt a szabadítást. Eleinte nem természetfeletti, 

transzcendens személy eljövetelében reménykedtek, hanem egy olyan közvetítőt reméltek, aki ál-

tal Izrael népe számára eljön a földi szabadság. A közvetítő Istennel közvetlen személyes kapcso-
latban van, egy olyan karizmatikus és próféta, akit maga Isten támaszt, az ő Lelke veszi hatalmába, 

vagy maga hívja meg. Isten tetteinek és kinyilatkoztatásának közvetítőjét a dávidi dinasztiához kap-

csolódó királyság intézményétől, és a Lévi törzséből származó és a szentélyhez kötődő papságtól 
várták, hogy pásztora, őre és papja legyen Izraelnek.

Izrael várakozása egészen arra koncentrálódott, hogy Isten eljön ítélettel és kegyelemmel. 

Izrael súlyos vétkessége szükségessé teszi, hogy a szabaduláshoz megbocsátás is társuljon. 
Új üdvösség csak a megbocsátáson át válik lehetővé. A fogság utáni 

próféták tanításában már megjelenik egy átfogó megváltás-gondo-

lat. Ez a remény már Isten egyetemes uralmára vonatkozik – ez már 
Messiási várakozás: jogot és igazságosságot, megszabadítást, és a 

Nátán-ígéret:
„…attól az időtől kezdve, hogy bírákat rendel-
tem népem, Izrael fölé. Megszabadítom min-
den ellenségétől. Az Úr naggyá tesz, s házat épít 
neked az Úr.”

(2Sám 7,11)

szabaduláshoz megbocsátás is társuljon

Immánuel-jövendölés:
„Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fo-
gan, fi út szül, és Immánuelnek nevezi el.”

(Iz 7,14)
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szegények és elnyomottak fölemelését fogja magával hozni. Az üd-

vösség reménye egyetemesen kozmikus méreteket ölt. A megváltás 

átfogja az egész teremtést. Megszületik az új, erőszakmentes esz-
ményi királyság „prófétai-messiási” reménye.

Jeruzsálem pusztulása után a fi gyelem egy eljövendő eszményi 

dávidi leszármazottra irányul. Ebben az új királyságban már nyo-

ma sem lesz erőszaknak és háborúnak. Az Istenhez való különleges közelség kora jön majd el: a 

transzcendens Isten jelen lesz népe körében. Ez a jelenlét összekapcsolódik Lelkével. Paradi-

csomi-kozmikus béke fog uralkodni, és az új Uralkodó a Lelket és Isten bensőséges ismeretét fog-

ja árasztani. És ami nagyon meglepő: Isten választása minden emberi elképzelésnek ellentmond. 

Nem azt szemeli ki helyszínül, amire az emberek tekintenek: nem a hatalmas Jeruzsálemet választja 

küldöttének eljöveteléhez, hanem a csöppnyi Betlehemet…

Jézus élete

Jézus történelmi létezését, életét, halálát és feltámadását történetileg biztos ténynek kell tekin-

tenünk. A négy evangélium, az apostolok levelei, különböző nem keresztény írások, és a kora ke-

reszténység tanúságtételei ezt bizonyítják. Az apostolok tanúsága szerint a Betlehemben született 

Jézus a várt Messiás.
Jézus működését kronológiailag elég pontosan be lehet 

határolni. Születése: Heródes király uralmának idején történt, 

legkésőbb Kr. e. 4-ben, Betlehemben. Angyalok megjelenése 

adta hírül a betlehemi pásztoroknak, akik látogatást tettek 

a jászolnál. Napkeletről bölcsek indultak Júdeába, követték a 

Messiás csillagát, és királyi ajándékokat hoztak neki, melyek 

jelképek: tömjén (kultikus illatáldozat anyaga), mirha (gyógy-

eszköz, füstölő- és kultikus szer), arany (a legismertebb és leg-

jellegzetesebb nemesfém, a gazdagság és maradandóság 

jelképe). Heródes gyermekgyilkossága elől a Szent Családnak 

Egyiptomba kellett menekülnie. Szülei: anyját Máriának hív-

ják, általa lett biztosítva a zsidó népbe való beleszületés, és ő 

József jegyese. József tehát Jézus nevelőapja, akin keresztül 

megvan a Dávidtól való leszármazás, amit a Lukács és Máté 

által közölt családfák is mutatnak. Születése után 40 nappal 

Jézust elsőszülöttként bemutatták a Templomban, Simeon és 

Anna bizonyságot tettek róla. 

Jézus a galileai Názáretben nevelkedett, ahol családja és 

rokonai a hagyományos zsidó vallási életet élték. Jézus 12 

Mikeás ígérete:
„De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy 
Júda nemzetségei között, mégis belőled szüle-
tik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. 
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyú-
lik vissza.”

(Mik 5,1)

Raffaello Santi: Eszterházy Madonna
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éves korában szüleivel a jeruzsálemi Templomba látogatott 

húsvét ünnepén, ahol a rabbikkal kilétéről és küldetéséről be-

szélgetett. Ifj úkorában ácsmesterként dolgozott Názáretben. 

Kr. u. 27-ben kezdi meg Keresztelő János a Szentlélek sugal-

mazására útelőkészítő igehirdetését. Jézus megkeresztel-
kedése: Tibériusz császár uralkodásának 15. évében, Kr. u. 

27-ben történt Keresztelő János Jézust Messiásként mutatja be 

a népnek. Jézus ezután 40 napig Júdea pusztájában imádko-

zik, ahol kísértést szenved. 

Nyilvános működésének kezdete: Kr. u. 28–30. Ekkor 

Jézus vallási vándortanító. Az első tanítványok ekkor csatla-

koznak hozzá. Első csodája Kánában történik egy menyeg-

zőn. Tanításainak helyszíne főként Galilea, a Genezáreti-tó 

környéke, időnként azonban átlép nem zsidó területekre is. 

A János-evangélium alapján az is tény, hogy több alkalom-

mal részt vett Jeruzsálemben a nagy ünnepeken, és Júdeá-

ban is járt.

Jézus viszonya népének csoportosulásaihoz: Jézus 

nem tagja vallási, politikai pártoknak. Nem tartozik ezoteri-

kus csoportokhoz sem. A pártokon kívüli életet választotta. Távolságot tartott a vallási és politikai 

hatalmi körökkel szemben. Az egyszerű néppel sokféle kapcsolatot tartott. Főként a legalsóbb 

rétegek és a kirekesztettek élvezték szolidaritását. Az asszonyokkal is kapcsolatba lépett. Nem volt 

zelóta forradalmár. A zelóták harcos fanatizmusával és erőszakos tevékenységével szemben Jézus 

józanul mérte fel a helyzetet, lemondott az erőszakról és szerette 
ellenségeit. Jézus nem volt apokaliptikus prédikátor. Ő nem Isten 

titkos terveit nyilvánítja ki néhány bölcsnek és szakembernek, ha-

nem Isten tárja fel Jézusban önmagát éppen a tudatlanoknak. 
Jézus nem tartozik a kumrániak szerzetesi közösségébe sem, bár az 

esszénus mozgalommal kapcsolatba kerülhetett. Az esszénusok kö-

zül néhányan megvallották Jézust Messiásnak, és kereszténnyé let-

tek. A farizeusok Jézus legfontosabb kritikus beszélgetőtársai voltak, 

sőt barátai is voltak köztük, mert egyaránt komolyan vették Isten aka-

ratát.

Jézus működésének központi témája, Isten uralma. Minden 

mást ennek rendel alá. Isten országa csak azok számára válik meg-

váltó erővé, akik félretesznek minden előítéletet és hittel fordulnak 

feléje. A benne való hit egyúttal Isten akaratának elfogadását jelenti 

és ezen a téren nem lehet megalkudni. (Ennek a témának a részletes 

kifejtése a 7. leckében található.)

Jézus az Istenről szóló örömhírével és ennek megfelelő maga-

Zelóta (gör.): Vakbuzgó, türelmetlen.
Esszénusok: Palesztinai zsidó vallási szek-
ta, mely tagjaitól szigorú aszkézist kívánt. Ön-
ként vállalt szegénységben és cölibátusban éltek 
(mindamellett nős esszénusok is voltak, afféle 
harmadrendiek), és a maguk választotta elöljáró-
nak engedelmeskedtek. Nem kereskedtek és nem 
katonáskodtak. Kétkezi munkából, kivált föld-
művelésből éltek. Vallási gyakorlataikhoz hozzá 
tartozott a rituális tisztálkodás, Mózes és az an-
gyalok tisztelete, a reggeli ima a nap köszöntésé-
re és a szombat szigorú megtartása. A Templom 
kultuszától és az állatáldozatoktól tartózkodtak.
Kumrán: Az esszénusok fő központja. Egyes 
kutatók szerint a kumráni közösség az esszé-
nusok „világi” ága.
Farizeusok: Vallásilag és politikailag rendkívül 
szigorú álláspontot elfoglaló, nagy tekintéllyel 
bíró zsidó irányzat, mely az élet minden terüle-
tét Isten akaratával kívánta egyeztetetni (apró-
lékos szóbeli Tóra-értelmezés).
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tartásával szembekerült az írástudókkal, megbotránkoztatta őket. 

A legnagyobb megütközést a tetteihez kapcsolódó igényével váltot-

ta ki: azt mondta, hogy Isten nevében és helyében cselekedett így. 
A Törvényt eredeti, Istennek tetsző jelentésében akarta újraértel-

mezni és beteljesíteni, hogy egyetlen embernek se kelljen elvesznie. 

A konfl iktus kiéleződése akkor jutott a tetőfokára, amikor Jézus Ga-

lileából Jeruzsálembe ment. A főpapok Jézust fenyegető veszélynek 

tekintették. A (vallás)politikailag motivált fellépésüket Jézus ellen 

közvetlenül Jézusnak a templomban végzett szimbolikus cselekvése 

válthatta ki az engesztelő kultuszt, mint az üdvösség lehetőségét kérdőjelezte meg. Ez nyílt pro-

vokáció volt. Hamis prófétaságnak és istenkáromlásnak lehetett értelmezni. A Templom és a Tóra 
elleni káromlások halálos véteknek számítottak zsidó szempontból. Pészah ünnepén a római 

megszállókat is aggodalom töltötte el, joggal tarthattak fölkeléstől az ünnepi hangulat miatt, ami 

akkor a nép körében uralkodott. A jeruzsálemi hatóságok éles szembenállása miatt Jézusnak már 

számolnia kellett az erőszakos halál lehetőségével, mely az utolsó estén bizonyossággá válhatott. 

Jézus kifejezetten várta erőszakos halálát és készségesen elfogadta. Jézus a halálra várva szi-

lárdan kitartott üzenetének érvényessége mellett. Még vértanú-sorsát is összekapcsolta küldetésé-

vel. Aktívan vállalta el Isten akaratát, azzal az Isten eljövetelét szolgáló 

magatartásával, amely eddigi tevékenységét is jellemezte. Az utol-

só vacsorán elhangzott eredeti szavait már nem lehet pontosan 

rekonstruálni, de Eucharisztia-alapító kijelentéseit az evangéliumok 

hűen tanúsítják abban a formában, ahogy azokat az őskeresztény Eucharisztia-ünneplés alkalmával 

felidézték. Azonban gesztusai különböztek a megszokott zsidó vacsora kereteitől!

Hangsúlyozott átadási gesztusok:

 Az egyetlen kenyeret különös hangsúllyal osztja szét.

 Saját kelyhét adja körbe mindenkinek.

Jézus vállalta a másokért adott életet, másokért járt közbe. Magatartásában nyomatékos átadási 

gesztusok fi gyelhetők meg, mely üdvösséget szolgáló önfeláldo-
zó önátadás. Az utolsó vacsora kézzel fogható módon mutatja meg 

mindezt a jelenlevő tanítványok, Izrael és a népek képviselői előtt. 

Ez az alapja és kiindulópontja a húsvét utáni magyarázatoknak. Ennek az útnak a beteljesí-

téséért kellett Jézusnak a Getszemáni-kertben imádkoznia, ahol végérvényesen rábízta magát az 

Atyára.

Jézus nem az istenkáromlásért járó zsidó büntetést szenvedte el. A megszálló római hatalom 

keresztre feszítette őt (Kr. u. 26–30). Ez a rabszolgáknak és fölkelő lázadóknak járó büntetésmód. 

A legvégső és legiszonyúbb szenvedést csak Isten oldhatta fel, akinek Jézus haldokolva ke-
zébe ajánlotta lelkét, és akinek, mint Isten Fia, átadta magát. Tanítványainak is a legnagyobb 

válságot okozta a keresztre feszítés, kiábrándultak, hitük megrendült. A nép is úgy vélte, Jézus nem 

volt igazi követe Istennek, azt gondolták, hogy tévedés az egész örömhír.

A választ csak maga Isten adhatta meg!

„Megérkeztek Jeruzsálembe. Bement a temp-
lomba, s kiűzte, akik adtak-vettek a templom-
ban, a pénzváltók asztalait és a galambárusok 
állványait pedig felforgatta. Nem engedte meg 
senkinek, hogy valamit is keresztülvigyen a 
templom területén. Tanított, és mondta nekik: 
»Nemde meg van írva: Az én házamat az imád-
ság házának fogják hívni minden nép számá-
ra? Ti meg rablók barlangjává tettétek.« Amikor 
a főpapok és írástudók értesültek a dologról, ta-
nakodni kezdtek, miképp okozzák vesztét.”

(Mk 11,15–18)

lárdan kitartott üzenetének érvényessége mellett. Még vértanú-sorsát is összekapcsolta küldetésé-

„Bizony mondom nektek, hogy nem iszom töb-
bé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat 
nem iszom az Isten országában.”

(Mk 14,25)

Jézus vállalta a másokért adott életet, másokért járt közbe. Magatartásában nyomatékos átadási 

„Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De 
ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!”

(Lk 22,42)
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Jézus kereszthalála után nem sokkal az előzőleg elbujdokolt tanítványok 

visszatértek Jeruzsálembe, mely számukra nem volt éppen veszélytelen, 

és megalkották az első keresztény közösségüket. Ez váratlan fordulat! 

A tanítványok Jézus feltámadásában megtapasztalták, hogy az öröm-

hír mégsem tévedés. Isten a megfeszített Jézust feltámasztotta a 
halálból! (Jézus feltámadását a 10. lecke dolgozza fel).

„Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, 

s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a menny-

ben, minthogy ő a kereszten vérével békességet szerzett.”

(Kol 1,19–20)

Kérdések:

 1.  Milyen gondolat ragadott meg legjobban az olvasmányból, az ószövetségi Messiás-várással kapcsolatban?
 2.  Mit tudsz Jézus gyermekkoráról és családjáról?
 3.  Milyen iratok bizonyítják, hogy Jézus valóban köztünk élt?
 4.  Kik tanúsítják, hogy Jézus a várt Messiás?
 5.  Milyen népcsoportok éltek Jézus korában, akikkel ő találkozhatott?
 6.  Miért ítélték Jézust halálra?
 7.  Hogyan teljesítette Jézus Isten akaratát?

Feladatok:

 1.  Templomodban járd végig a keresztutat úgy, hogy átimádkozod az egyes állomásokat!
 2.  Írd le eközben született gondolataidat! Mit mond neked Jézus szenvedése? Hogyan kapcsolódik életedhez?

Juan de Juanes: Az utolsó vacsora – részlet

 1.  Milyen gondolat ragadott meg legjobban az olvasmányból, az ószövetségi Messiás-várással kapcsolatban?

?

!

Jézus kereszthalála után nem sokkal az előzőleg elbujdokolt tanítványok 

visszatértek Jeruzsálembe, mely számukra nem volt éppen veszélytelen, 
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7. Jézus igehirdetésének központi témája az Isten országa

 „Isten országa” — „Isten uralma” — „mennyek országa”

Jézus üzenetének központi témája az „Isten országa”, vagy helyesebben inkább az „Isten ural-
ma” kifejezésben foglalható össze. Azért használja a teológia az „Isten uralma” kifejezést szíveseb-

ben, mert nem egy meghatározott földrajzi területet szándékozik kifejezni, hanem Isten királyi 

uralmáról beszél. Az „ország” szó inkább földrajzilag körülírható területet jelent, míg az „uralom” 

dinamikus valóságot tár elénk, ami nem területhez kötődik.

Az Ószövetségben az „Isten uralmának”, azaz „királyságának” gondolata eleinte nem ját-

szott túl jelentős szerepet. Az Izraelt körülvevő népek gondolkodásának hatására honosodott meg, 

de ettől függetlenül Istent királyként tisztelte az ószövetségi 
nép. A királyi cím használata Istennel kapcsolatban a fogság után 

vált gyakorivá, és a királyi cím nem puszta díszítő jelző, mely nagy-

ságára és kultuszának formájára utal, hanem az Isten és népe közti 
viszony kifejezője:

Isten Izrael királya
(kettős jelentéssel bír)

 1. Uralkodik Izrael felett: 2. Isten „árnyékában” élhet Izrael:
 Izrael Isten dicsőségének Isten jelenti a népnek az élet leheletét,

 a szolgálatában áll. és megvédi népét a bajtól.

Az, hogy Isten király, azt jelenti, hogy a szegényt megvédi. Úgy király Isten, hogy a szegény bol-

dog lehet.

Az Újszövetségben Jézus ajkáról hangzik el az „Isten országa” kifejezés, melynek szinoni-

mái is vannak a szinoptikus evangéliumokban: „mennyek országa” olvasható a Máté-evangé-

liumban, és „Isten uralma” Márknál és Lukácsnál. A Máté evangéliumában szereplő „mennyek 

országa” kifejezés azt a célt szolgálta, hogy Isten nevének kiejtését 

ennek a körülírt változatnak a segítségével kerülhessék el. Isten ne-

vét ugyanis nem volt szabad kiejteni. Isten uralma azok számára van 

jelen, akik elfogadják és megcselekszik Isten akaratát. Ez az uralom 

szott túl jelentős szerepet. Az Izraelt körülvevő népek gondolkodásának hatására honosodott meg, 

„Vezette az igazat egyenes utakon, amikor báty-
ja haragja elől menekült; megmutatta neki Is-
ten országát és szent dolgokkal ismertette meg, 
nehéz munkájában jóléthez segítette, és fárado-
zásait bőséggel jutalmazta.”

(Bölcs 10,10)

„Beteljesedett az idő, és elközelgett az Isten or-
szága. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az 
evangéliumban.”

(Mk 1,15)
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már jelen van itt a földi életben is, de teljes megvalósulása még nem 

következett be, az majd csak a világ végén történik.

Jézus tanítása Isten országáról

Jézus tanításának lényege az, hogy általa Isten országára lehet ráta-

lálni. A tanítványok abból kaptak külön tanítást, ami Jézus igehirdeté-

sének fő témája volt, vagyis Isten országáról, hogy majd hirdethessék 

ők is az embereknek, hogy az Istennel való kapcsolat mérhetetlenül 

felette áll minden földi értéknek. Isten most kezdődő uralma: Isten 
feltétlen odafordulása az elveszettekhez.

Izrael hittapasztalata szerint Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. 

Ez a zsidóság egyik alapvető meggyőződése. De az is hozzá tartozik, hogy az üdvösség lakomáját 

csak az „igazaknak” tartogatja.

Jézus másként látja Istent. Mivel kivétel nélkül mindenki bűnös, és egymagában elveszett em-

ber, ezért hirdeti az Isten által előfeltétel nélkül megadott, korlátlan üdvösség új valóságát. 
A megbocsátás megelőzi a megtérést, és lehetővé teszi azt. Az üdvösség tiszta kegyelem, s 

mivel nincs előfeltételhez kötve, ezért lehet egyetemes.
Jézus a tanítását istentapasztalatára alapozza: imáinak „Abba” megszólítása mutatja, hogy men-

nyire átélte Isten jóságának a közelségét. Mindazok számára, akik megnyílnak Jézus ígérete 
felé, Istennek ez a már jelenlevő, de még be nem teljesedett uralma üdvösséget hozó érték.

Isten országának jellemzői

	Az ország már most jelen van, de a beteljesülése még hátravan.

	Isten országa az öröm ideje – az evangéliumot hirdetik benne, melyet Jézus hozott el.

	Isten országában a bűnösök megszabadulnak bűneiktől.

	Isten országa ingyenes.

	Isten országa természetfeletti.

	Isten országában helyreáll a teremtés eredeti rendje.

Szinoptikusok: Máté, Márk és Lukács evan-
géliumának összefoglaló neve. Anyaguk össze-
hasonlításánál rokonságuk azonnal feltűnik. Ez a 
megegyezés igen nagymértékű, ezért az ő evan-
géliumaikból készítettek szinopszisokat. A külön-
böző szerzők más és más sorrendbe állítják őket.

Szinopszis (gör. szünopszisz, „együtt lá-
tás”): Irodalmi alkotások összehasonlításánál 
használt másolási vagy nyomdatechnikai mód-
szer. Az összevetendő szövegrészeket hasábok-
ban egymás mellé állítják, hogy egy tekintettel át 
lehessen fogni, s a különböző és hasonló eleme-
ket könnyebben észre lehessen venni.
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VEDD, ÉS OLVASD! 
— Isten országa a Szentírásban

Forrásfeldolgozó csoportmunka (3 csoportban)

Szükséges segédeszköz: Szentírás

A három témakör:

I. Hogyan bontakozik ki Isten uralma a földön?

Jézus Isten országának közelségét hirdette, s ennek megfelelő maga-

tartásra szólított fel. Tanítása egyszerre üdvösséghirdetés és megtérés-

re való felszólítás. A jelenben akkor hatékony Isten uralma, amikor az 

emberi magatartás is azt tükrözi, hogy „Isten országa közöttetek van”.

De hogyan tud kibontakozni az emberi életben Isten uralma? Erre a kérdésre Jézus példabe-

szédekkel válaszol. Az életből vett hasonlataival nem homályossá, hanem éppen ellenkezőleg, vi-

lágossá akarta tenni tanítását a hallgatói számára. A mindennapi élet tapasztalatait használta fel 

szemléltetőeszközként ahhoz, hogy mondanivalóját érthetőbbé tegye. Isten uralmának az elérkez-

tét és valóságát akarta bemutatni. Ezt az alapüzenetet azonban csak az tudja megérteni, aki hittel 

megnyílik Jézus személye iránt, akiben és aki által az Isten uralma valósággá vált.

Istenben verjünk gyökeret – A magvetőről szóló példabeszéd (Mk 4,1–20; Mt 13,1–23; 

Lk 8,4–15):

Az „útfélre” hullott mag azokra az emberekre vonatkozik, akik meghallják, és ideiglenesen be 

is fogadják a tanítást, de nem tudnak ellenállni a kísértőnek, akinek cselekvését a madarak tettének 

leírása jelenti a hasonlatban: elrabolják az elvetett magot, mielőtt az meggyökeresedhetne.

A „köves talajra” hullott mag azokat az embereket jelenti, akik meghallgatják, befogadják, és 

az előzőnél hosszabb ideig hittel magukban is tartják az Isten szavát, de a gyökér hiánya azzal a 

következménnyel jár, hogy a keresztény nem tud helytállni a kísértés idején.

Példabeszéd: Bővebben kibontott, vagy törté-
netben elbeszélt hasonlat. A szemléltetés ha-
tásos eszköze, mely az evagéliumokban gyakori.

Feladat:

A Szentírásból keresd ki a megfelelő szakaszt!
A tankönyv segítségével ismerd meg Jézus tanítását Isten Országáról közvetlenül a Szentírásból!
Mi szólított meg leginkább a feldolgozott történetből?

„A mennyek országa hasonlít…”

!
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A „tövisek” értelmezése a három legveszélyesebb dolgot jelképezi: az önző gondokat, gazdag-

ságot, és az élvezeteket.

A „jó földbe hullott mag” azokra az emberekre vonatkozik, akik nemcsak hallgatják, és be-

fogadják az Isten szavát, hanem határozottan magukban is tartják, s kitartásuk jutalmaképpen bő 

termést is hoznak: az Isten szavának megfelelően alakul az életük.

Az a legfontosabb, hogy az ember ki tudjon tartani a hitben, mindennapi hűségben Isten-
hez, és a mindennapi kereszthordozásban  ezek a kibontakozás elengedhetetlen, kezdeti lé-

pései.

Az ige növekedjen bennünk – Példabeszéd a mustármagról (Mt 13,31–32; Mk 4,30–32;  

Lk 13,18–19):

A példabeszédben nagy hangsúlyt kap az a folyamat, amely a vetéstől a teljes kifejlődésig tart. 

Isten országa Jézus működése által úgy növekszik majd közöttünk, mint az elvetett mustármag, 

amely fokozatosan fává terebélyesedik, és ágai között madarak találhatnak otthonra.

Isten ereje lakjon bennünk – A kovászról szóló példabeszéd (Mt 13,33; Lk 13,20–21):

Az Isten országának szerény a kezdete, de már előrevetül a jövendő nagysága, mely belső erő 

hatására olyan kegyelmi valósággá válik, melyben Isten ereje működik, tehát nem hiúsulhat meg.

II. Milyen az Isten szeretete?

Isten uralmának legfőbb vonása a szeretet. Isten szeretete az a szeretet, amely a teremtmények felé 

irányul, és amelyet Isten az üdvösség történetében kifejezett. A bűnösök felé fordulás Jézus tanítá-

sának is az egyik legfontosabb jellemzője, mely az Isten uralmának jelenlétét mutatja meg. Jézus a 

bűnösök felé fordul, hogy Isten irgalmas szeretetét hirdethesse meg számukra, és a bűnbocsá-
nat lehetőségét kínálja fel nekik, sőt a bűnbocsánatot ő maga közvetíti számukra.

Isten mindenkivel jóságos – A szőlőmunkások (Mt 20,1–16):

Viszonytörténet a „bérezésről”, mely Isten határtalan jóságát jelenti. A gazda többször is kimegy 

a piacra munkásokat keresni, de ez nem azt jelenti, hogy sürgős neki a munka, s ez kényszeríti őt  

még több munkás felfogadására. A példabeszéd úgy mutatja be Isten országát, hogy ez utóbbi 

nem a gazdához hasonlít, hanem a helyzethez: a gazda alkalmi munkásokat keres, akik általában 

kénytelenek elszegődni, bármit fizetnek is nekik. Itt azonban hangsúlyos, hogy szabadon egyez-

nek meg egy dénárban. A gazda fordított sorrendben fizet. Ha a felfogadás sorrendjében fizetne, 

akkor hogyan vennék észre az elsők, hogy az utolsók is ugyanannyit kapnak? Látszólag a jutalom 

nem arányos a végzett munkával. De igazságtalanság nem történt, mert ez volt a megegyezett 

bér: a gazda csak reggel, az első munkásokkal köt szerződést, a többieket csupán elküldi szőlőjébe.  

A középső három csoport szerződésen kívül kapja meg ugyanazt a dénárt, mint azok, akik elsőként 

kezdtek hozzá a munkához. Ők a „jogi” körzeten kívül, és a „jóság körzetén belül” helyezkednek 

el. Az utolsók az első helyre kerülnek. Olyan értékelést, elismerést kapnak, amelyre munkájukkal 

nem szolgáltak rá. Isten szeretete ingyenes, és mindenkire egyformán kiárad, függetlenül at-

tól, hogy mikor történik életében a megtérés. A „sikeresek” vajon tudnak-e örülni annak, amikor 
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látják, hogy Isten a hátrányos helyzetű emberek iránt olyan jóságot gyakorol, amelyre azok nem 

szolgáltak rá? Isten szabadon osztogatja kegyelmeit, ezt tudnunk kell, és az Isten országában 

betöltött hely nem a meghívás időpontjától függ. A meghívás ugyanis a teljes szolgálatra és a teljes 

jutalomra szól.

Isten örül a megtérőnek – Az elveszett bárány (Mt 18,10–14; Lk 15,1–7):

Isten pásztor – ezt az ószövetségből is jól ismert hasonlatot Jézus maga bontja ki példabeszédé-

ben. A pásztor a vállára veszi az elveszett, de megkerült bárányt, mivel az a sok kóborlástól kifáradt, 

és nem képes többé menni. A pásztor öröme Isten öröme a megtérő bűnös felett: a jó pásztor 

biztonságba helyezi az akolban a megtalált bárányt, majd összehívja barátait, hogy a megtalálás 

feletti örömét megoszthassa a többiekkel.

Isten szeretete túllép az ember igazságosságán – A tékozló fiú (Lk 15,11–32):

A tékozló fiúról szóló példabeszéd két részre osztható. A 11–24. versekben a fiatalabb fiún van 

a hangsúly, a 25–32. versben pedig az idősebb fiún. A két részt az apa személye fogja egységbe.  

A példabeszéd egészében az apa a főszereplő. A fiatalabbik fiú kikéri örökségét apjától azzal a céllal, 

hogy teljes mértékben függetleníteni tudja magát. Elhagyja otthonát, szülőföldjét, és egy távoli or-

szágba megy. A sertések („tisztátalan állat”) őrzése lesz a feladata, amely a legmegalázóbb foglalko-

zás volt egy izraelita számára. Idegen országban a szombatot sem tudja megszentelni egy izraelita, 

a könnyelmű fiatalember ezért számított az izraeli ember szemében teljesen elszakadtnak a vallás-

tól. Helyzete megalázott, így az emberek is kegyetlenek vele. Éhezik, Isten áldása nélkül kell élnie, 

vágyakozik az otthoni „jólét” után. Rádöbben, hogy apja házában még a béreseknek is biztosítva 

van a tisztességes megélhetésük. Hazaindul. Amikor megérkezik, az apát eltölti az öröm. Ünnepet 

rendez a fia számára, aminek az idősebbik fiú nem örül. A földi apa magatartásából következtethe-

tünk a mennyei Atya magatartására: Az apa bocsánata feltétel nélküli: nincs bocsánatkéréshez, 
vagy jóvátételhez kötve. Nem haragszik és nem neheztel sem a kisebbik, most hazatérő fiára, sem 

a nagyobbik, haragvó, irigykedő fiára, hanem ugyanúgy viseltetik irántuk, mint mindig: velük való 

kapcsolata szeretet-kapcsolat marad. Kérleli ezért az idősebbik testvért, hogy fogadja el testvérét, 

és így önmaga fiúi voltát is fedezze fel. Isten megbocsátó szeretete megszabadítja az embert, túl-

lép az ember múltján és igazságérzetén. Az ember önmagához közelebb jut, felismerve, hogy 
ezután fiúnak tekintheti önmagát; és másokhoz is közelebb kerül, meglátva a másikban  
a testvért.

III. Az ember válasza Isten szeretetére

Isten országa ki nem érdemelt kegyelem az ember számára, oda bejutni hittel és a megtérés útjára lép-

ve lehet. Isten és az ember szeretetének kettős parancsát kell teljesítenünk, ezzel mutatjuk ki hitünket.

Fogadjuk el a felajánlott üdvösséget – Lakoma (Lk 14,15–24; Mt 22,1–14):

Lakomát rendeznek, amelyre vendégeket hívnak meg, a meghívottak azonban különböző okokra 

hivatkozva mind kimentik magukat. A házigazda erre a város utcáiról új vendégeket hív, az előzőleg 

meghívottak elvesztik a belépési jogot. A földi étkezés a végső beteljesülést, Isten országát megjele-
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nítő jövendő lakoma képe. Az vendég, aki részt vehet ezen a lakomán, 

boldognak mondhatja magát. Izrael ezt a lakomát várja reményked-

ve, mert ez a „megváltás lakomája”, melynek nem lesz vége. Szabad 

akaratunkkal elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk a meghívást. Nagy 

boldogságuk lesz azoknak, akiket Isten uralmának megnyilvánulása-

kor az igazaknak készített ünnepi lakomára hív!

Bocsássunk meg egymásnak – A szívtelen szolga (Mt 18,23–35):

A szolga nagy összeget sikkasztott. A király először úgy dönt, 

hogy eladja őt rabszolgának családjával együtt, de a szívtelen szol-

ga ezt a nagy elsikkasztott összeget így sem tudta volna visszasze-

rezni. A király azonban nagylelkű, meggondolja magát, megkönyö-

rül rajta, és elengedi egész adósságát. A szolgának van egy szolgatársa, 

aki pedig őneki tartozik. Ez már nem olyan hatalmas összeg, mint ami-

vel ő tartozott a királynak, hanem jóval kisebb. A szolga keményszívű, 

és a szolgatársával nem gyakorol könyörületet, nem engedi el szolga-

társa adósságát. A király ezért visszarendeli őt, visszavonja irgalmát. 

A szívtelen szolgát átadja a kínzóknak. A szolgát gonosznak nevezi, ez 

pedig a sátán jelzője. A bocsánat megtagadása, a kőszívűség sátáni rosszaságnak számító cselekedet, 

főleg akkor, ha az illetőnek előzőleg megbocsátottak.

Ez Isten országának új rendje: Isten mindig kész mindent megbocsátani. Isten országa azt jelenti, 

hogy átéljük: Isten már megbocsátott. Minden emberi megbocsájtásnak előfeltétele az isteni kö-

nyörület.

A szeretet gyakorlásában nincsenek határok – A főparancs és az irgalmas szamaritánus 

(Lk 10,25–37):

Egy írástudó az örök élet elnyeréséről érdeklődik Jézusnál, hogy mit kell tennie ennek érdeké-

ben. A kérdésre két lépésben kapja meg a feleletet. Először az ószövetségi törvény szavai által, 

amelyet az írástudó idéz, (ismétlésként lásd a 3. leckét!), majd egy példabeszéd által, amelyet Jézus 

mond el az irgalmas szamaritánusról. A írástudó kérdésének lényege az, hogy kikre vonatkozik, és 

kikre nem az embertársi szeretet parancsa. Jézus példabeszéddel válaszol. A szamaritánus nemcsak 

elsősegélyt nyújt, borral és olajjal fertőtleníti a sebeket, és bekötözi azokat, hanem szeretőn gon-

doskodik a továbbiakról is: a szeretet gyakorlásában nem lehetnek határok ember és ember 
között. Nem az a lényeg, ki az én felebarátom, hanem hogy kinek lehetek én a felebarátja? Isten 

uralmának alapkövetelménye és az örök élet útja: az irgalmasság gyakorlása, függetlenül a faji, 

nemzeti, vagy felekezeti hovatartozástól.

Rembrandt van Rijn: A tékozló fi ú
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8. Jézust igazoló csodák

Csoda, jel, erőmegnyilvánulások, mint Isten gondoskodása

A „csoda” kifejezés olyan eseményt jelöl, amit az ember tapasztal meg, mint a természet rendjét 

meghaladó, megváltoztató eseményt, szokatlan, vagy látszólag lehetetlen tettet. A szó önmagában 

csak a meglepetésre, a csodálkozásra, a megdöbbenésre utal.

A Szentírásban a kifejezés mélyebb értelmet kap, és csatlakozik a „csoda” szóhoz a „jel” is. 

A kettő együtt Isten országa hatalmának érzékelhető megnyilvánulására utal a rossz, a baj felett: 

Isten csodás tetteivel, erőmegnyilvánulásaival hívja azokat az embereket, akiknek életét valamilyen 

betegség, magány, elnyomás és tehetetlenség keseríti. Tehát Isten részéről a csodás tett hívás 
az ember számára, hogy hitre való alapvető készségével Isten követését válassza. Csodák 

olyan kétségbeejtő helyzetekben történnek, ahol emberi részről lehetetlennek látszik a megoldás. 

A Szentírásban leírt csodák isteni eredetűek, Isten által végbevitt gesztusok, az emberi képessége-

ket meghaladó erővel mennek végbe, teológiai mondanivalót hordoznak, a hit számára érthetők, a 

természettudományok viszont nem tudják megválaszolni a csoda mibenlétét.

A csoda Isten részéről

Isten felszabadító cselekedete, az ember üdvösségét kívánó isteni akarat jele. Hívás, és Isten szabad 

történeti cselekvése.

Az Ószövetségben:
Képek, szimbólumok, elbeszélések, melyek Isten üdvözítő tervére 

utalnak. A próféták tettein keresztül Isten működik. Isten különleges 

módon gondoskodik választott népéről  elkötelezte magát népe 

mellett. (Alapítás csodái, egyiptomi kivonulás, átkelés a Vörös-tenge-

ren, égből hullott manna.)

Az Újszövetségben:
Kiindulópontja: Isten jósága.

Jézus tettei, melyek hirdetik az Isten akarata szerinti új valóság létre-

jöttét, a szabadulást. Isten kegyelme és szeretete nyilvánul meg.

„Uram, ki hasonlít hozzád az istenek közül? Kit 
övez a szentség úgy, mint téged? Félelmetes 
vagy tetteidben, csodákat művelsz.”

(Kiv 15,11)

„Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus 
Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek ben-
ne, mert látták a csodákat, amelyeket tett.”

(Jn 2,23–24a)
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Céljai:

  Isten és az ő küldötte jóságának érzékeltetése  Jézus nemcsak meghirdeti, hanem valósá-

gosan be is vezeti Isten országát a földön.

  Jézusban egyedülálló, szent erő nyilvánul meg  a gonosz erejének csökkentése.

  A legszegényebbek fizikai és lelki felszabadítása  nem kell beletörődni minden nyomorúságba.

  A remény felébresztése és bátorítás, hogy hitünk erősödjön, mert Isten bizalmába öleli a be-

tegeket, megszállottakat, kétségbeesetteket, még akkor is, amikor semmi nem szól amellett, 

hogy sorsuk megváltozhat.

Jól jegyezd meg!  Jézus feltámadását nem nevezzük „csodának”!

	   Jézus soha nem a saját javára, dicsőségére tette a csodás tetteket  lásd pl.  

a pusztában való megkísértésének történetét (Lk 4,1–13).

A csoda az ember részéről

Személyes jelentőségű esemény: az ember tapasztalata Isten személyes gondoskodásáról, mely a 

hit fényénél ismerhető fel.

Az emberre jellemző vonások:

  Egyetemes nyitottság a természetfeletti világra (transzcendencia).

  Képes arra, hogy közel kerüljön Istenhez.

  Elismeri az Istenhez tartozást, teremtettséget.

  Elfogadja véges létezését.

  Képes hittel válaszolni Isten hívására.

A csodatörténetek felépítése

Bevezetés: a kiinduló helyzet bemutatása.

Előterjesztés: a szenvedő és a csodatevő kapcsolatfelvétele.

Csodatétel: a gyógyulás megtörténik, ennek tényét megállapítják és tanúsítják.

Befejezés: a csoda hatása a jelenlévőkre, elbocsátás.

A csodatörténetek szabadulásokat mutatnak be a legszorongatóbb, sőt a legkilátástalanabb 

helyzetekből is. Azzal a céllal íródnak, hogy indításokat adjanak az olvasók számára, melyekkel az 

élet legkülönbözőbb területein megtanulhatnak új módon gondolkodni és cselekedni, valamint a 

legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is mindig Jézus szerető gondoskodására hagyatkozni.
A szent szerzők műveiket már a húsvét fényében magyarázták. Ebből a nézőpontból tárták 

az olvasók elé Jézus életét és munkálkodását. Áthatotta őket a feltámadás öröme, ezt akarták 

továbbadni az evangéliumok olvasói számára. Mindegyik csodaelbeszélésben felcsillantják a halált 

követő örök élet boldogságát, felhívva a figyelmünket arra, amit a hamvazószerda liturgiája is ki-

emel: „Híveidnek az élet nem szűnik meg, Uram, csak átalakul, s míg e földi száműzetés lakhelye lassan 

elenyészik, addig örök lakhely épül az égben.”
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„Hitük láttán így szólt: Ember,
bűneid bocsánatot nyertek.”

(Lk 5,20)

VEDD, ÉS OLVASD! 
— Jézus csodatettei a Szentírásban

Forrásfeldolgozó csoportmunka
Szükséges segédeszköz: Szentírás

 A) Jézus gyógyít

Jézus meggyógyít egy siketnémát – A kapcsolatteremtés új lehetősé-

ge (Mk 7,31–37): 

A siketnéma a pogány embert jelképezi, aki megnyílik Jézus üd-

vözítő örömhírének. Jézus valóra váltja népe, Izrael reményeit, az ő személyében és működésében 

a pogányok előtt is megnyílik az út Istenhez. A keresztény örömhír túllép a zsidóság keretein. Jézus 

nem akarja azt látni, hogy az emberek egymástól elzárva élnek. Arra tanít, hogy váljunk nyitott em-

berekké, és találjuk meg az emberekkel való kapcsolatteremtés megfelelő eszközeit.

B) Jézus feltámaszt

Jézus feltámasztja az özvegy egyetlen fi át – Az élet új lehetősége 

(Lk 7,11–17):

A halál és az élet ura elkötelezett együttérzésből szembeszáll a 

nyomorúsággal, és bátorít, hogy a halált le lehet győzni. Ami itt történik, azt a nagypéntek és a 

húsvét fényében kell értenünk! Példát ad abból is, hogy fel kell karolni az özvegyeket, akikre Isten is 

különös fi gyelmet fordít. A kereszténység elfásulás helyett az életre vezessen vissza!

Feladatok:

Érzékszerveink hiányának megtapasztalása:
 1.  Próbáld ki, milyen érzés látni, de nem hallani. Látod, hogy körülötted nevetnek, de nem tudod, min, vagy kin…
 2.  Próbálj szavak nélkül elmondani egy rövid történetet, csak gesztusokkal. Figyeld meg, mennyi lesz abban a 

félreértés!

Gyógyító csoda: Jézus gyógyító kézrátétellel, 
érintéssel, nyállal megszünteti egy beteg nyomo-
rúságát. Új életerőt, egészséget ad a betegnek.

Feltámasztó csoda: Formailag hasonló a gyó-
gyításhoz. Itt azonban az élet visszaadása törté-
nik. Evilági létre támaszt fel Jézus.

berekké, és találjuk meg az emberekkel való kapcsolatteremtés megfelelő eszközeit.

!
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C) Jézus kiűzi az ördögöt

Jézus meggyógyít egy megszállott fi út – A helytállás új lehetősége 

(Mk 9,14–29):

Vannak helyzetek az életben, amikor ki vagyunk szolgáltatva a go-

nosz hatalmának. Úrrá lesz rajtunk a tehetetlenség. Jézus azt tanítja, 

hogy nézzünk szembe a gonoszság hatalmával. Ő az egész embert 

akarja megszabadítani az idegen, pusztító hatalom alól. Bátorító ígérete: „Minden lehetséges annak, 

aki hisz.” Bár a helyzet kilátástalan volt, „mégis” győzelemmel végződött, mert hívő módon ráha-

gyatkoztak Jézus segítségére.

D) Jézus megment

Jézus és tanítványai a viharban – A bizalom új lehetősége (Mk 4,35–41):

Jézus bízik önmagában – mert bízik Istenben – és tanítványaiban 

is, akik a hajót kormányozzák. Bízik abban, hogy feladatukat el tudják 

és el akarják végezni. Nem őrködik felettük, nem parancsolgat. Meghagyja szabadságukat, hogy 

teljes felelősséggel cselekedjenek. De megosztja velük a nehéz órát, sorsközösséget vállal velünk.

Feladat:

Tedd élővé egyházközségedet! „Támaszd fel” benne aktív, cselekvő jelenléteddel a jókedvet, derűt, mások szolgála-
tának örömét! Találj ki magadnak a cselekvő részvétellel kapcsolatban különböző feladatokat.

Feladat:

Jézus benned is megbízik! Szabad akaratot ajándékoz neked, mellyel követheted őt. Válassz ki egy olyan élet-
feladatot magadnak, melyet eddig nehéz szívvel végeztél! Helyezd most ezt az első helyek egyikére életedben, és 
végezd minél pontosabban! (Pl. szeretni a „nehéz embert”, szó nélkül végezni egy nehéz munkát, lekiismeretesen 
tanulni a „nem kedvenc” tárgyat stb.)

Feladat:

Téged milyen erők tartanak fogva? Minek vagy a rabja? (Tv, számítógép…) Próbálj megszabadulni a rabságból, 
kérd hozzá Isten segítségét és erejét imában és szentgyónásban. Rendezd át úgy az életedet, hogy jusson hely benne 
Isten és embertársaid számára is!

Mentő csoda: Életveszélyben kiszolgáltatottság 
az ellenséges külső erőknek. Jézus megszabadít, 
mert ő ura a természetnek is.

Ördögűzés: Küzdelem a csodatévő és a démon 
között a beteg megszállottsága ellen, akit bel-
ső erő tart fogva. A démon pusztító ereje akkor 
válik nyilvánvalóvá, amikor elhagyja a megszál-
lottat.

!

!

!
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E) Jézus bizonyít

Jézus szombaton meggyógyít egy beteg asszonyt – A szabadság új 

lehetősége (Lk 13,10–17):

Az asszonyokat lenézték Jézus idejében, a betegséget pedig 

démonok hatásának, és a bűn következményének tartották. Szom-

baton tilos volt mindenféle munka, ez volt a Törvény. Jézus ellentmondott a hagyományos fel-

fogásnak, meggyógyította az asszonyt. Azt akarta, hogy Isten teremtménye nyerje vissza tökéle-

tességét, szabadságát, még azon a napon is, amely a szabadulás ünnepe. Látszólag ellentmondott 

Isten akaratának, aki a teremtéskor megszentelte a hetedik napot. De Jézus átértelmezte a tanítást. 

Megmutatta, hogy ezen a napon még inkább szabad visszaadni az embernek a szabadságát, az 

egészségét. Isten akarata a teljesség, tökéletesség. Nem elég az áhítat, tettek is kellenek, a szeretet 

cselekedetei.

F) Jézus ajándékoz

Jézus a kánai menyegzőn – Az öröm új lehetősége (Jn 2,1–12):

Jézus örömet okoz, örömre hív. Az öröm a hit forrása. Jézus a bort, 

a vidámság eszközét biztosította a csoda segítségével, mely elő-

re mutat a beteljesedésre, ami Isten uralmában valósul majd meg. 

Irányadó történet a keresztény remény számára: a tanítványok felismerik Jézus dicsőségét, és hinni 

kezdenek benne. Jézus tette által fény gyulladt bennük, és ez megvilágítja a jövő útját. Ahol Isten 

működni kezd, ott megjelenik a remény.

Szabály-csoda: Régi vagy új törvények, szabá-
lyok bizonyítása, hogy azok jók, és Isten szándé-
kai szerint valók. A csoda által maga Isten nyi-
latkozik meg, és igazolja a helyességet.

Ajándékozó csoda: Különböző anyagi javak 
váratlan előteremtése, meglepő módon való 
adományozása. Élelmiszerek szaporítása, más 
táplálékká változtatása.

Feladat:

Vegyél részt te is aktívan egyházközséged ünnepein! Segíts a szervezésben, lebonyolításban! Fiatalságod örömével, 
frissességével ajándékozd meg az embereket!

Feladat:

Végezz rendszeresen szeretet-cselekedeteket azon a helyen, ahol élsz, tanulsz!

!

Vegyél részt te is aktívan egyházközséged ünnepein! Segíts a szervezésben, lebonyolításban! Fiatalságod örömével, 

!
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9. Jézus imádkozni tanít

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 vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

Az Úr imádsága — az Egyház imádsága

Korunk nagy tudósai közül sokan akkor borultak le Isten nagysága előtt, amikor a természet rendjé-

re és szépségére rácsodálkoztak. Az ember imádsága azt jelenti tulajdonképpen, hogy rá tud cso-

dálkozni Isten nagyságára, felismeri saját kicsinységét, törékenységét, végességét, és belátja, hogy 

Isten az, aki számunkra a legfontosabb dolgokról gondoskodni tud.

„Abba” „Atya”

„Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a meny-
nyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöj-
jön el az országod, legyen meg az akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd 
meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátot-
tunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket 
kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.”

(Mt 6,9–13)

„Erre így szólt hozzájuk: »Amikor imádkoztok, 
ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a 
neved. Jöjjön el az országod. Add meg a szük-
séges kenyerünket minden nap. Bocsásd meg 
a bűneinket, amint mi is megbocsátunk min-
den ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísér-
tésbe.«”

(Lk 11,2–4)
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A legalapvetőbb imádságot Jézus tanította 
meg nekünk, mellyel Istenhez szólhatunk. Ez az 

ima „az Úr imája”, a „Miatyánk”, mellyel Jézus 
szólította meg az Atyát. Ezt az imát imádkozzuk 

nap mint nap mennyei Atyánkhoz otthon és a 

szentmisén. Jézus ismeri emberi szükségleteinket, 

mivel emberi testben közöttünk élt, megtapasz-

talva mindazt, ami az emberi élet velejárója, és 

ezen ismerete alapján nyilatkoztatta ki számunkra 

az Úr imáját.

A Miatyánkban a Szentlélek életet ad az Atyá-

hoz intézett szavainknak.

Az imának közösségi vonatkozása van: Jézus 

azt akarja, hogy ne magányosan, egyedül imád-

kozzunk, hanem együtt, hiszen rögtön az ima ele-

jén azt mondjuk, „MI” Atyánk, és nem azt, hogy „ÉN” Atyám. Jézus tudja, hogy nem jó az embernek 

egyedül. Ebben a kifejezésben az is benne van, hogy Jézus testvéreinek tekint minket.

A keresztség és a bérmálás szentségének felvételekor alapvető fontosságú az Úr imája, mint 

az isteni életre való újjászületés jelzése. Imádságunk ekkor azt jelenti, hogy Isten Igéjével szólunk 
Istenhez, mi, akik újjászülettünk Isten élő Igéje által. Megtanuljuk az Atyát azzal az Igével megszó-

lítani, amit ő mindig meghallgat.

A szentmisében az Úr imádsága úgy jelenik meg, mint az egész Egyház imádsága. Itt nyilvánul 

meg teljes értelme és hatékonysága. Összefoglal minden kérést és közbenjárást, és Isten országa 
„lakomájának” képét vetíti előre nekünk.

Az Úr imádságában szereplő kérések a végső időre mutatnak, eszkatologikus jelleggel: az imá-

ban szereplő kérések az üdvösség misztériuma alapján vannak megfogalmazva, abban a hitben, 

mely a megfeszített és föltámadott Krisztusban egyszer s mindenkorra megvalósult; ebből a hitből 

fakad a kérésekben megfogalmazott remény az Úr eljövetelére.

„Teljes bizalommal merünk közeledni”

A Szentlélek tanít meg bennünket arra, hogyan, milyen lelkülettel szóljunk Istenünkhöz:

 gyermeki bizalommal,

 örvendező biztonsággal,

 alázatos merészséggel,

 és annak bizonyosságával, hogy szeret bennünket.

Erdő Péter bíboros és Beer Miklós váci megyéspüspök szentmisét mutat be Boldog 
Meszlényi Zoltán püspök halálának 57. évfordulója alkalmából
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„Atya!”

Isten a mi Atyánk, és amikor hozzá imádkozunk, közösségben vagyunk vele és Fiával, Jézus Krisztus-

sal. Az Atyához imádkozni azt jelenti, hogy belépünk az ő misztériumába úgy, ahogy ő van, ami-

lyennek a Fiú nekünk kinyilatkoztatta, és ahogyan a Szentlélek megismertet minket vele: A Szent-

lélekben szólíthatjuk Istent így: „Abba, Atya.”

„Mi Atyánk”

Az Úr imádsága az ő népének imádsága, ez a „mi” egészen új kapcsolatot jelent Istennel. 

 Személyesen fordulunk Jézus Atyjához.

 Amikor az Atyához imádkozunk, imádjuk és megdicsőítjük a Fiút és a Szentlelket is.
 A szeretet, amit az imában befogadunk, megszabadít önzésünktől.

 Isten szeretete azt jelenti, hogy minden emberrel együtt és minden emberért kell imádkozni.

„Aki a mennyekben vagy” 

Isten a mennyekben van, ez az ő lakhelye, az Atya háza tehát a mi „hazánk” is a keresztségben el-

nyert istengyermekségünk révén. Szívünk Isten szent temploma. Aki így imádkozik, az azt akarja, 

hogy benne lakjék Isten.

A hét kérés:

1. „Szenteltessék meg a te neved”
Imádásunk kifejezése: elismerjük Isten szent voltát és ennek meg-

felelően viselkedünk vele szemben: kérésünk, vágyunk az, hogy Is-

tennel összekapcsolódhasson emberi mivoltunk, hogy megszente-

lődhessünk mi is.

2. „Jöjjön el a te országod”
Az Úr imájában elsősorban Isten országának végső, Krisztus visszatérésével történő eljöveteléről 

van szó. De már itt, a földi életben se uralkodjék többé a bűn, hanem erősödjön az igazságosság és 

a béke ebben a világban.

3. „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”
Az Atya akarata az, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Az üdvösségre jutás útja a szeretet 

Isten iránti szeretetünk: Őhozzá, Őérte.

Életemért, hogy táplálj engem…
Irgalmasságodért, hogy gyógyuljak a bűnből.
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Isten és embertársaink iránt. Jézusban fogadott gyermekek lettünk, 

az ő Lelke segít, hogy megérthessük az Atya akaratát, ezért ami tö-

kéletesen megvalósul a mennyben, az meg tud valósulni itt a földön is. Az imádság által föl tudjuk 

ismerni, hogy mi az Isten akarata, és elnyerhetjük a teljesítéséhez szükséges türelmet.

4. „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”
Az ember Istené, Isten pedig a miénk, értünk van. Ő a szövetség hűséges Istene, akit mindannyiun-

kért kérhetünk. Megadja az élethez szükséges kenyeret az Isten országát és igazságát keresőknek. 

Krisztus Lelke úgy járja át a földet, mint kovász a tésztát. Krisztus az élet kenyere, akit az Eucharisz-

tiában veszünk magunkhoz. Felelősséggel kell terjesztenünk igéjét, hogy senki ne érezzen se testi, 

se lelki éhséget a földön.

5. „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” 
a) „Bocsásd meg a mi vétkeinket…”

Vétkesnek valljuk magunkat Isten színe előtt, mint a „tékozló fi ú”, ugyanakkor megvalljuk ebben a 

kérésben Isten irgalmát is: reménykedhetünk irgalmában Krisztus miatt, mert megváltotta az em-

beriséget, és elhozta számunkra a bűnbocsánatot. Egyházának szentségeiben találjuk meg a bűn-

bocsánatot. Bűneink megvallásában szívünk megnyílik az ő kegyelme előtt.

b) „…miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”

Az Atya irgalmas szeretete csak akkor tud a szívünkbe hatolni, ha meg tudunk embertestvéreink-

nek is szívből bocsátani. A Szentlélek képes minket olyan érzületűekké tenni, mint amilyen Jézus 

Krisztusban volt. A megbocsájtó szeretet ellenségeinkre is vonatkozik.

6. „Ne vigy minket kísértésbe”
Bűneink a kísértésbe való beleegyezés gyümölcsei. A Szentlélek segítségével különbséget tudunk 

tenni a „megkísértettség” és a „kísértésbe való beleegyezés” között. A megkísértettség lehet próba-

tétel. A kísértés által feltárul önmagunk előtt saját belső világunk, megismerjük gyengeségeinket, 

és a Szentlélek segítségét kérve ellenállunk a kísértésnek. „Nem vitetni a kísértésbe” magában fog-

lalja szívünk döntését: „Mert ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,21). A Szentlélekkel az Atya erőt ad 

nekünk, hogy a szívünk Istené maradjon.

7. „De szabadíts meg a gonosztól”
A gonosz az „e világ fejedelme”, ő az, aki miatt a bűn és a halál belépett a világba. Jézus második 

eljövetele fog megszabadítani minket tőle. Amikor azt kérjük, hogy szabaduljunk meg a gonosztól, 

azt is kérjük, hogy szabaduljunk meg minden múlt, jelen és jövendő rossztól, melynek ő a szerzője 

vagy ösztökélője. Az Egyház az Úr imáját imádkozva a hit alázatával kéri hívei összefogását a gonosz 

ellen Jézus eljöveteléért.

Az imádság küzdelem: az élet győzelméért.

Erősödni a hitben, betelni reménységgel, lángra 
gyúlni a szeretettől!
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Záró doxológia:
„Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen”
A záró dicsőítésben az első három kérést ismételjük meg nyomatékosan az imádás és a hálaadás 

formájában. A gonosz magának tulajdonította a királyságot, a hatalmat és a dicsőséget. Jézus azon-

ban visszaadja az Atyának, hogy egykor majd „Isten legyen minden mindenben” (1Kor 15,28). Végül 

lezárjuk az „Ámen” szóval imánkat, ami azt jelenti: „Úgy legyen!”

Feladat:

 1.   Gyakorold a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma című kézikönyv használatát! Tanulmányozd át 
belőle az Úr imájával kapcsolatos kérdéseket, melyeket az 578–598. pontokban találsz.

 2.  Fogalmazd meg néhány mondatban, mi szólított meg leginkább téged az Úr imájának tanulmányozása során!

!
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10. Jézus feltámadása

Isten szeretet, ezért Jézus életének és tanításának alapja is a szeretet. A kereszténység az öröm val-

lása, mert Jézusban a földre is kiáradt ez az isteni szeretet. Megtestesülésében eggyé vált az embe-

rekkel egészen a halálig, és arra hívott minket, hogy mindenben kövessük őt. Akkor bennünk élhet, 

és mi is az ő isteni életéből részesedünk.

A 6. leckében Jézus életét és halálát dolgoztuk fel. Azzal fejeztük 

be a gondolatsort, hogy Jézus tragikus halála válságot okozott ta-

nítványainak, és úgy tűnt, elvesztették hitüket is. Elbujdokoltak, két-

ségbeesetté váltak. Történt azonban egy különleges fordulat, ami azt 

eredményezte, hogy hitükben újjáéledve megalakították az első ke-

resztény közösségeket.

Az egész Újszövetség egyhangúlag képviseli azt az alapvető meg-

győződést, hogy Jézust Isten feltámasztotta a halálból.
Az Ószövetség korában, a zsidóságban a feltámadásba vetett 

hit nem volt kezdettől jelen, hanem csak a makkabeusi kor kezdetén 

alakult ki: mivel Isten igaz, nem hagyhatja az örök Seolban azokat, 

akik életüket adták; tanúsítva, hogy Jahve az igaz Isten.

A „Seol” az alvilágot jelentette, a holtak országát, egy helyet – gödröt, sírboltot –, ahova a 

halottat eltemették. Izrael számára ez egy olyan ország, ahonnan nincs visszatérés, lakói örök 

tétlenségre vannak ítélve, nincs részük örömben, nem tudnak többé semmiről, ami a földön 

történik. A Seolban nem dicsérik Istent, ez a feledés helye. Eleinte úgy tekintett a zsidó nép 

a Seolra, mint ami az utolsó nyugvóhelye minden embernek, ahol egyformák a gazdagok és a 

szegények, urak, királyok és rabszolgák, öregek és fiatalok „mind együtt pihennek”. A kései zsi-

dóságban kibontakozott az a felfogás, hogy Isten a jóknak és a 

rosszaknak más-más sorsot ad a Seolban. Feltételezték, hogy a 

Seol részekre oszlik, az igazak tartózkodási helye lesz az élet kert-

je. A zsidó nép feltámadásba vetett hite a zsidó emberfelfogás 

(antropológia) alapján azt vallotta, hogy az ember test és lélek 

egysége, ezért a teljes ember fog feltámadni, azaz a test és a lélek 

együtt. Az Ószövetség próféciákban (prófétai jövendölésekben) 

„Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltá-
maszt, hogy színe előtt éljünk.”

(Oz 6,2)

„Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenve-
déssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: 
látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és tel-
jesül általa az Úr akarata.”

(Iz 53,10)

A „feltámadás” szó többféle jelentése:
1.  A feltámasztás eredménye, visszatérés a ha-

lálból: a holttest újjáéledése az élet folytatá-
sára, mely isteni erőt tételez fel.
Földi életre való feltámasztás történt Jairus 
leányával, Lázárral és a naimi ifjúval.

2.  A feltámadás eszkatologikus esemény: Isten 
természetfölötti beavatkozása által az emberi 
lélek újjáteremtett testet ölt.

A feltámadás eszkatologikus értelemben először 
Jézus Krisztusban valósult meg, másodikként a 
Boldogságos Szűz Mária lett a feltámadás ré-
szese. Az utolsó ítélet napján minden ember 
föltámad.
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hirdette, hogy Isten küldötte harmadnapra fog feltámadni a halálból. Az ószövetségi remények 

Krisztus feltámadásával beteljesedtek.

Jézus Krisztus feltámadása a keresztény hit központi témája. Erről az eseményről az első 

keresztények tanúskodnak. Tanúságtételük alapja a hittapasztalat, ami abból fakad, hogy szemtanúi 

voltak a feltámadt Jézus megjelenéseinek.

VEDD, ÉS OLVASD! 
— Jézus feltámadása a Szentírásban

Forrásfeldolgozó csoportmunka

Az üres sír felfedezése

A hiány oldaláról megfogalmazott apostoli tanúságtétel, azaz „negatív” jel: Jézus nincs ott, ahová 

temették… A sírfelkeresések a jeruzsálemi hagyomány részei. Az, hogy a sír üres, még önmagában 

véve nem „bizonyítéka” a feltámadásnak. Csak a húsvéti apostoli igehirdetés (kérügma) és a meg-

jelenésekről szóló elbeszélések összefüggésében tekinthető bizonyítéknak. A nyitott (üres) sírban 

meghirdetett húsvéti örömhír elbeszélésének legrégibb alakja a Mk 16,1–8.

Mondanivalója: aki rá akar találni a Megfeszítettre, annak az örömhírt kell megvallania, és őt azok 

közösségében kell keresnie, akik őt, „az előttük járót” követik.

Mt 28,1–7                                Mk 16,1–8                                Lk 24,1–12                                Jn 20,1–10

Az apostoloknak igen nehéz feladat volt kifejezni emberi szavakkal Jézus feltámadását, mert 

olyan valóságról kellett szólniuk, amely meghaladta az emberi kifejezés eszközeit. Jézus nem az 
evilági létre támadt fel, mint például Jairus leánya, hanem az Isten dicsőségében való teljes 
részesedést nyerte el feltámadásában.

A feltámadás eszkatologikus (az egyén és az emberiség végső sorsát érintő) esemény, ezért le-

írhatatlan és analógia (tartalmi hasonlóság) nélküli.

„Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

(Mt 28,20)

„Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”
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 Jézus megjelenései

A „pozitív” jeleket a szemtanúk tanúságtételei bizonyítják: Jézus sokaknak megjelent, ő az Úr, aki 

ugyanaz a személy, mint aki halála előtt volt.

A megjelenések a hagyomány részei, és a húsvéti hit forrásai:
 A feltámadott Megfeszített feltárja, kinyilatkoztatja önmagát.

 Ő a kezdeményező.

 A Megfeszítettet ismerik fel benne.

 Istennel új egységben, élőként mutatkozik meg  ez már az élő Jézus üdvösséges jelenléte.

 A megjelenések konkrét személyeknek, illetve csoportoknak szólnak.

 A megjelenések eredménye: újra hinni kezdenek a szemtanúk (megtérés, bűnbocsánat).

 A személyes húsvéti tapasztalat terjedni kezd, nem marad magánügy.

 Lényeges vonásai:   feladatot, küldetést ad az embernek,

   a megjelenések megalapozzák az Egyházat.

Jézus megjelenik az asszonyoknak:
(Mt 28,8–10)

Jézus megjelenik Mária Magdolnának:
(Jn 20,11–18)

Az emmauszi tanítványok:
(Lk 24, 13–35)

Jézus Tibériás tavánál:
(Jn 21,1–17)

Jézus megjelenik a tizenegynek:
(Mk 16,9–14)

Jézus megjelenik a tanítványoknak:
(Jn 20,19–31

Jézus megjelenik az apostoloknak:
(Lk 24,36–43)

A húsvéti elbeszélésekben kifejeződő újszö-

vetségi üzenet a hitben tanúsítható, és narratív 

(elbeszélő) formában adható elő. A leírásokban 

az emberi vonások is meg vannak jelenítve: a 

kételkedés, a félelem, a szomorúság, kétségbe-

esés, majd az öröm, az önazonosság és a hit. 

Az események egymásutánját nem lehet pon-

tosan megállapítani, ezért fontos a II. Vatikáni 

Zsinat kifejezésével élve a „teljesebb megértés”, 

azaz hogy a Szentírást irodalmi formáinak fi gye-

lembevételével kell olvasni.

„Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt” (LK 24,5b–6a)
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Az exegéták (szentíráskutatók) árnyalatnyi véleménykülönbsége ellenére az Újszövetség egy-

öntetű tanúsága szerint történetileg megragadhatóan a húsvéti megjelenések lobbantották 
lángra a kezdetek egyházának példátlan erejét.

Kérdések:

 1.  Hogyan fejlődött az Ószövetség feltámadásba vetett hite?
 2.  A zsidó antropológia szerint miből áll az ember?
 3.  Mi a keresztény hit központi témája?
 4.  Milyen két nagy egységre lehet osztani az Újszövetség feltámadásról szóló történeteit?
 5.  Miért okoz gondot az apostoloknak, hogy a feltámadással kapcsolatos hittapasztalatukról beszámoljanak?
 6.  Mit fejeznek ki az üres sírról szóló történetek?
 7.  Mik a húsvéti hit forrásai?
 8.  Hogyan értelmezi a galileai hagyomány Jézus feltámadását?
 9.  A húsvéti tapasztalatnak mik a lényeges vonásai?

Feladat:

Kisebb csoportok alakítása, majd a Szentírás feltámadásról szóló részei alapján „kiselőadás” készítése, és a ta-
pasztalatok, észrevételek megosztása az óra végén.

A feldolgozást segítő kérdések:
 1.  Mit tudunk meg az üres sír, illetőleg a Jézus-jelenés elbeszéléseiből?
 2.  Milyen helyszínen játszódik az adott történet?
 3.  Kik a szereplők?
 4.  Hogyan viselkednek kezdetben, és mi változik később viselkedésükben?
 5.  Mi történik hitükkel a szerzett tapasztalat hatására?
 6.  Hová indulnak a történet végén?
 7.  Mi szólított meg a leginkább?
 8.  Hogyan hatott rád az elolvasott szakasz?

?

Kisebb csoportok alakítása, majd a Szentírás feltámadásról szóló részei alapján „kiselőadás” készítése, és a ta-

!
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11. Az apostolok hite — Húsvét üzenete

Kik az apostolok?

Az apostol szó a görög „aposztolosz”, azaz küldött szóból származik: jogilag, és személyesen teljha-

talommal megbízott képviselőt jelent. Az Újszövetségben a „tizenkettőt”, Jézus tanítványait értjük 

az apostol szó alatt. Ők alkotják az Egyház alapját, és az Egyház a kinyilatkoztatást teljes egészé-

ben és kizárólag az apostolokon keresztül kapja. A nyilvános kinyilatkoztatás az utolsó apostol 
halálával lezárult. Ezután már csak dogmafejlődés (a keresztény hitigazságok egyre mélyebb 

megértése) történik, és a kinyilatkoztatás tartalmi bővülése véglegesen befejeződött. Az ős-

egyház közösségében Jézusról így beszéltek: Jézus él, életre keltette, felmagasztalta őt Isten. Jézus 

műve Istentől való. Később azt is hozzáfűzték az elbeszéléshez, ami Jézus feltámadásakor történt, 

és hozzákapcsolták azt is, ami az ő leendő második megjelenésekor történni fog. Jézus a végérvé-

nyes üdvösségközvetítő.

 Az apostolok megértik, hogy kicsoda Jézus: szenvedő Messiás, Isten Fia.

 Felismerik, hogy Jézus által Isten a földön mit valósít meg: Isten országát és a megváltást.

 Kifejezik, hogy Jézus öröktől fogva Isten.

 Nyilvánvalóvá válik, hogy második eljövetelére hosszabb ideig kell még várni.

Az apostolok hitének jellemzői

1. Megváltozott magatartás: a keresztény életvitelben megmutatkozó személyes odaadottság 

Krisztusnak, aki istenemberként ismeri a szeretetet és a fájdalmat, aki igazi boldogságra és üdvös-

ségre akarja segíteni az embert, ezért magára veszi az emberiség aggodalmait és reményeit.

Jézus halálakor félelem, rettegés, elbujdokolás, menekülés, Péter háromszoros tagadása, szomo-

rúság, kiábrándultság jellemzi a tanítványokat.

Jézus feltámadásának láttán „új kezdet” bontakozik ki: egyöntetű, ámulatba ejtő dinamika jel-

lemző az apostolok kiállására, hiszen Isten hírt adott önmagáról. Legyőzte a nagypéntek botrányát. 

Öröm, erő, bátorság a jellemző magatartás, a hit hirdetésének és egyházközségek alapításának a 

megkezdése lesz a fő tevékenységük. Hisznek, mert Jézus látni, megtapasztalni engedte magát.

2. Elfogadják a kinyilatkoztatás tartalmát, és megvallják az emberek előtt: Isten Jézust feltámasztotta 

a halálból, és felmagasztalta saját életébe és cselekvő hatalmába.
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Az apostolok hitének tartalmi elemeit megtalálhatjuk a Szent-

írásban, hitszabályokban, dogmákban, teológiai művekben, az Egy-

házi Tanítóhivatal kialakításában – melyre az eretnek tanítások elter-

jedése miatt volt szükség – és az egyházjogban.

Az apostolok hitének tartalma 
— Jézus halálának és feltámadásának
kora keresztény értelmezései

1. Márk előtti hagyomány
Alapjául az ószövetségi „fölébreszteni, fölkelni” szavak szolgálnak: az 

Ószövetségben előre mutató képként egy eljövendő, még be nem 

következett, minden evilági lehetőséget felülmúló valóságra vonat-

koztatták ezeket a szavakat. A holtak azért támadnak fel, mert Isten 

„fölkelti” őket. Az Újszövetségben ez a remény Jézusban már jelen-

lévő beteljesült valóság! Nem egy halott az újraélesztése, hanem 

egy radikálisan új, szétrombolhatatlan élet a kezdete. Olyan valóság, 

amelyet csak a hitben lehet megtapasztalni és felfogni. A tanítványok 

tanúk, akik egyhangúlag állítják a feltámadást. Tanúságtételük tartal-

ma mélységesen megváltoztatta őket.

Az ősegyház Jézus feltámadását a mennybe, vagyis Isten dimen-

ziójába való felmagasztalásként értelmezte. Úgy várta eljövetelét 

a mennyből, hogy ő a végső üdvösség közvetítője. A megfeszített 

Jézust, mint a már most jelenlévő messiási uralom Krisztusát vallot-

ták meg három formában:

Ellentétbe állítással mutatták be Jézus feltámadását:

„Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég 
felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Em-
berfi a. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezet-
ték. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott 
neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek 
neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom 
volt, amely nem enyészik el soha, és királysága 
nem megy veszendőbe.”

(Dán 7,13–14)

„Jézus Krisztus”
A feltámadásban Isten iga-
zolta Jézust mint igazi Mes-

siást.

Hogyan bántak az emberek 
Jézussal?

Keresztre feszítették!

„Isten Fia”
Messiási méltóságot kifeje-

ző fenségcím.
Az Atyához való szoros 

odatartozás; Jézus bizalom-
mal átadja magát Istennek.

		

„Jézus az Úr (Küriosz)”
Az Úr megszólítással jelez-
ték Jézus különleges közel-
ségét Istenhez: messiási ha-
talmat kapott, és Isten kép-

viselője lett.

Isten feltámasztó tette
IGAZOLÁS:

Jézus valóban az „Isten Fia.”
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2. Egytagú feltámasztási formula alakult ki ebből az állításból: „Isten feltámasztotta Jézust a 
holtak közül.” – kijelentő mondat. Ez a legősibb tanúság Jézusról: Jézus él, Isten életre keltette, fel-

magasztalta, és végérvényes üdvösségközvetítővé emelte. Minden húsvéti elbeszélésnél régebbi 

ez az egyhangú őskeresztény meggyőződés, hogy a megfeszített Jézus feltámasztatott és felma-

gasztaltatott. Találkozott tanítványaival, ő hívta meg őket tanúinak, és ígérte meg nekik maradandó 

jelenlétét. Mondanivalója: aki rá akar találni a Megfeszítettre, annak 

az örömhírt kell megvallania, és őt azok közösségében kell keresnie, 

akik Jézust, „az előttük járót” követik. Isten a világot teremtő tevé-

kenységének és Izrael történetében végzett megmentő tevékenysé-

gének folytatásaként Jézusban végérvényesen szólt és cselekedett.

3. Maranatha-kiáltás és kijelentés a felmagasztalásról: Istenhez 

való felmagasztalás és üdvösségközvetítőként való beiktatás. Az ő 

jövendő megjelenésétől várható a végleges üdvösség.

4. Többtagú feltámasztási formulák: bővebben fejtik ki a feltá-

madás üdvtörténeti jelentőségét. Szent Pál tanítása: A Krisztus-ese-

ményben maga Isten cselekszik. Ez Isten szeretetének a jele. Jézus 

halála és feltámasztása az üdvösség igazi eseménye.

Jézus a „felmagasztalt Megfeszített”, aki üdvösségközvetítő hatal-

mat kapott Istentől.

Hangsúlyos a többtagú formulákban a megtérés és a keresztség, 

melyek a megkeresztelt ember jelen- és jövőbeli életét irányítják az 

üdvösség felé.

Húsvét üzenete: Jézus maga az Örömhír meghirdetett tartalma

Az evangéliumok tanúsága Jézusról
Máté: Evangéliumának középpontjában a messiási fenségcím, „a Krisztus” áll, ami azt jelenti, hogy 

Jézus a messiási várakozás beteljesítője „Dávid Fia”, aki az ószövetségben is megjövendölt Dávid 

nemzetségéből származó Messiás-király. Jézus Isten akaratának teljhatalmú és lezáró értelmezője. 

A Názáreti Jézusban maga Isten találkozik az emberekkel: Jézus az „Immánuel”, a „Velünk az Isten”.

Márk: „Hogy ki is Jézus Krisztus, azt az ő története mondja meg.” Jézus megtérésre (Isten felé 

fordulásra) hívja az embereket, akik először félreértik, később aztán felismerik benne az „Isten Fiát”. 

Jézus megtiltja, hogy beszéljenek a csodatételeiről, a félreértések elkerülése miatt, ez az úgyneve-

zett „Messiás-titok” motívum.

Lukács: Jézus születését úgy mutatja be, mint beiktatást az istenfi úságba, üdvösségszerző újra-

kezdés az embereknek. A Messiás a Szabadító. Üdvösséghozó jelentősége nem emberi erőből szár-

mazik, hanem kezdettől fogva Isten műve az ember Jézusban. Jézusnak „Emberfi a”-küldetése van, 

ami azt jelenti, hogy feladata keresni és megmenteni az elveszettet.

„Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele 
együtt fogunk élni is. Tudjuk, hogy Krisztus fel-
támadt a halálból, többé nem hal meg, a ha-
lál nem lesz többé úrrá rajta. Aki meghalt, az 
egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, aki 
azonban él, az Istennek él. Ezért tekintsétek ma-
gatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de 
éltek az Istennek Jézus Krisztusban.” 

(Róm 6,8–11)

Marana tha: Arám imádságos formula. Az 
Újszövetségben az 1Kor 16,22-ben és a Jel 
22,17-ben található. A formula kérés és hit-
vallás Krisztusról, az Úrról és az ő el-
jöveteléről, de hogy melyik eljövetelről van 
szó, az az értelmezésétől függ. Ugyanis az 
arám Maranatha tagolható Maran Atha for-
mában, s akkor azt jelenti, „Urunk eljött, je-
len van”, de tagolható így is: Marana tha, s 
akkor „Jöjj el, Urunk!” a jelentése.
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János: Jézus a megtestesült Ige, aki emberré lett, hogy az emberekhez eljuthasson. Jézus a 

Kinyilatkoztató: ő az egyszülött Fiú, aki Isten, aki az Atya ölén van. Isten megtestesült Fiának földi 

útja kinyilatkoztatás és üdvözítés. Jézus személye és Isten útja a világból levezethetetlen isteni kez-

deményezés az emberek üdvösségére – küldetés-gondolat. Az „én vagyok”-formula: Jézus magáról 

adott tanúságtétele, az egész evangélium összefoglalása. Azonosítja magát azzal, amiből az ember 

elemi módon él: „az élet kenyere”. Önmagát ajánlja fel, mint a „világ világosságát”, az „igazi szőlő-

tőt”, ő az „út, az igazság és az élet”. Nála található meg az, amit az emberek keresnek.

Az evangéliumok elbeszélései az adott evangélium teológiájának megfelelően jelenítik meg a 

húsvéti kérügmát. Jézussal megkezdődött az üdvösség új korszaka, Isten végidőbeli uralma, Jé-

zus maga ennek az új korszaknak a szószólója, küldötte. Istenkapcsolata egyedülálló: „abba”–fi ú vi-

szonyban áll Istennel. Jézus az új élet forrása, benne végérvényesen hozzáférhető lett az üdvösség. 

Jézus az egyetlen Isten Fia, Istennek örök Igéje, ő az Atyától jött örök, és emberré lett Fiú.

Kérdések:

 1.  Mit tudsz az apostolokról?
 2.  Hogyan változott a hitük, miután találkoztak a feltámadt Jézussal?
 3.  Mi volt az apostolok hitének legfőbb tartalma?
 4.  Milyen próbálkozások születtek, hogy a Jézusról megtapasztalt hitigazságokat kifejezzék?

Feladat:

Sorold fel, és számold össze, hányféle kifejezést használtak Jézusra vonatkozólag az apostolok!

?

Sorold fel, és számold össze, hányféle kifejezést használtak Jézusra vonatkozólag az apostolok!

!
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12. Az Egyház születése

Az Egyház előképe Izrael vallási közössége

Kiindulópontunk: Jézus prédikációi Izrael népéhez, amelyet meg akar 

hívni Isten országába. Ez a nép Isten népe volt. Az Atya szívében szü-

letett a terv, hogy embert teremtsen, majd elhatározta, hogy feleme-

li őket az isteni életben való részesedésre, melyre Fiában fog minden 

embert meghívni. Istennek e családja az Atya terve szerint az emberi 

történelem folyamán lépésről lépésre valósul meg. Létrejöttét a világ 

kezdete óta előképek jelezték és az Ószövetség csodálatosan elő-

készítette. Az Ószövetség népének Istennel megélt kapcsolata ha-

tározta meg Izrael kialakulását. Isten népének összegyűjtése akkor 

kezdődött, amikor a bűn lerombolta az emberek közösségét Istennel 

és egymással. Az Egyház összehívása mintegy Isten válasza lett a bűn 

okozta káoszra.

Az egybegyűjtés lépései:

 Ábrahám meghívása – Isten nagy nép atyjává teszi;

 Izraelnek mint Isten népének kiválasztása;

 Izraelnek kiválasztása által az összes nemzetek jövendő egybegyűjtésének jelévé kell lennie;

 Új és örök szövetség, melyet Krisztus alapít meg.

Krisztus szerepe az Egyházban

Jézus küldetésének a lényege, hogy megvalósítsa az Atya üdvözítő tervét, hirdesse a jó hírt, hogy el-

érkezett Istennek az Írásokban ősidők óta megígért országa, mely szavában, tetteiben és jelenlétében 

nyilvánult meg. Krisztus az Isten Szava, Igéje, aki üdvösségünkért jött, köztünk az Atyát képviseli, az 

Atyánál pedig minket. Tanítása az üdvösség örömhíre (evangélium), amit hittel kell fogadni. Krisztus 

csodái nemcsak személye és küldetése mellett tanúskodnak, hanem 

az általa hozott kegyelmi rendet is jelképezik: Isten mindenhatóságával 

és irgalmával az ember felé fordult, hogy beteljesedjék mindaz, amit 

„A világ az Egyházért lett teremtve.”

(Hermasz: Pásztor)

„Ti azonban választott nemzetség, királyi pap-
ság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép 
vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, 
aki a sötétségből meghívott benneteket csodá-
latos világosságára.”

(1Pt 2,9)

Egyház I.: Az Úrhoz tartozó szent nép, ünnepi 
gyülekezet, az Úr szent közössége.

Atyánál pedig minket. Tanítása az üdvösség örömhíre (evangélium), amit hittel kell fogadni. Krisztus 

Egyház II.: Krisztusnak az „Isten országa” 
misztériumában már jelenlévő országa.
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a próféták jövendöltek. Krisztus tehát meghozta a bűnök bocsánatát, 

és a benne hívők számára ő lett az út és igazság, a föltámadás és élet. 

Aki befogadja Jézus szavait, az országot fogadja be, melynek alapját Jé-

zus a tanítványokból gyűjtötte maga köré, és akiknek ő a pásztora. Új 

viselkedésmódot tanított apostolainak, és megtanította őket imádkozni.

Az apostolok szerepe az Egyházban — az Egyház építése

Az apostolok köre a tanítványok köréből nőtt ki. Ők Izrael tizenkét 

törzsét képviselték, és az új Jeruzsálem alapkövei. Krisztus maga ne-

vezte apostoloknak a tizenkettőt (Péter, András, id. Jakab, János, Fü-

löp, Bertalan, Máté, Tamás, ifj . Jakab, Zelóta Simon, Júdás Tádé, Karióti 

Júdás). Az apostolok részesedtek Krisztus küldetésében, hatalmá-

ban, de sorsában is. A küldött olyan, mint a küldő, hiszen őt kép-

viseli. Krisztus küldetését és tekintélyét az Atya alapozta meg, 

az apostolokét pedig Krisztus. Ezt a különleges küldetést kez-

dettől fogva vonatkoztatták Mátyásra és Pálra is. Péternek különleges, egyházfői szerep ju-

tott. Az evangélium hirdetésére és az Egyház elterjesztésére kaptak az apostolok küldetést. 

Tevékenységüket a Szentlélek vezeti. Az apostolok hite a Jézussal való találkozások eredményekép-

pen újjáéled. A Krisztus feltámadásáról való tanúskodás hozzátartozott az apostolsághoz, de nem 

a Feltámadottal való találkozás tett apostollá, hanem Krisztus kifejezett felszólítása a küldetésre. 

Az apostolok úgy is viselkedtek, mint Krisztus küldöttei és tanúi, s meg is követelték, hogy ezen az 

alapon fogadják hittel tanúskodásukat. Az apostolok gondoskodtak a kinyilatkoztatás tisztaságának 

megőrzéséről és értelmezéséről. Ma az Egyház apostolisága jelenti ezt a gondoskodást: a pápa és a 

püspökök kollégiumának tevékenységében folytatódik tovább a hit tisztaságának védelme.

Jeruzsálemben az apostolok szilárd közösséget alkottak. Az ő feladatuk volt az őskeresztény kö-

zösségek vezetése. Antióchiában az apostolság egyik legkiemelkedőbb egyénisége Pál apostol volt, 

aki a feltámadt Jézussal való találkozás után „karizmatikus vándorapostolként” közösségeket alapí-

tott és vezetett, és hirdette az evangéliumot: Istennek Jézus Krisztusban nekünk adott kegyelmét.

Az első ötven nap

Jézus a halálát és eltemetését követő „harmadnapon”, húsvét va-

sárnap feltámadt. Szemtanúi beszámoló erről az eseményről nin-

csen. Jézus követői úgy szereztek tudomást a feltámadás tényéről 

(10. lecke), hogy egyrészt Jézus teste eltűnt a zsidók által jól lezárt 

és őrzött sírból, másrészt a feltámadt Jézus több alkalommal meg-

jelent nekik. Feltámadása nem „újra-éledés” volt a földi életre, ha-

Missziós parancs:
„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá 
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az 
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsá-
tok meg őket mindannak a megtartására, amit 
parancsoltam nektek. S én veletek vagyok min-
dennap, a világ végéig.”

(Mt 28,19–20)

Isten országának alapja:

„Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jó-

nak, hogy nektek adja országát.”

(Lk 12,32)

Hitvédelem=apologetika: A hit igazolásának 
tudománya. Az apologéták munkásságából szü-
letett, de míg ők a kereszténység egy-egy tételét, 
az apologetika a hit egészét veszi védelmébe. 
A hihetőséget bizonyítja azzal, hogy kimutatja: 
a hit tanítása nem áll ellentétben a józan ész és 
az igaz tudományok eredményeivel. Tárgya Isten 
léte, Jézus istensége, az Egyház isteni eredete, 
illetve a mindenkori ellenfél érve.
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nem „át-éledés” a természetfeletti életre. Teste és lelke ebben az új 

állapotban is teljes, tökéletes egységet alkotott.

Az apostolok megértették testének eltűnésekor, hogy feltámadt, 

de teljes bizonyossággá akkor vált a feltámadás ténye, amikor meg-

jelent nekik. Hitüknek ez a személyes tapasztalat az alapja. Eredmé-

nye: kialakul a keresztény élet, megindul a keresztény hit terjesztése, 

melynek következménye az Újszövetségi Szentírás megszületése.

A Jézus halála miatti félelem időszaka mindössze két napig tartott. Ekkor magánházaknál jöttek 

össze imádkozni, hogy vigasztalást, megoldást keressenek a közösségben.

Amikor Jézus megjelent nekik Feltámadottként, akkor ennek az eseménynek a híre futótűzként 

terjedni kezdett. Gyászénekek helyett hálazsoltárokat imádkoztak, és kialakult az új „gyakorlat”: 

a közös étkezések alkalmával a kenyeret és a bort szétosztva megismételték Jézus utolsó vacsoráján 

mondott szavait. Jézus „műve” most kezdődött el igazán!

Jézus megdicsőülésének utolsó földi állomása a mennybemenetel a húsvét utáni 40. napon. 

Ekkor Jézus az Olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára a maga isteni erejével fölment az Atyához 

a mennybe. Az Úr Jézus mennybemenetele előtt megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatko-

zó ígéretét. A mennybemenetel a Szentlélek elküldésének és Jézus második eljövetelének alapja. 

Az apostolok azzal váltak igazán a feltámadás tanúivá, hogy a mennybemenetelnek is tanúi voltak. 

Már Jézus föltámadása is átmenet volt a megdicsőült életbe, hazatérés az Atyához, de ez a menny-

bemenetelben véglegessé vált, lezárult a megjelenések ideje.

Az apostolok és Jézus hívei szombatonként elmentek a jeruzsálemi templomba, de ott nem lát-

ták őket szívesen. Amikor zsoltárokat énekeltek, és olvasták az Írásokat, akkor egyre inkább felfedez-

ték, hogy az ószövetségi jövendölések Jézusra vonatkoznak. Lassan 

újabb ünnep közeledett a zsidó hagyomány szerint: a Hetek ünnepe, 

ami az új kenyér ünnepe húsvét után 50 nappal. Erre az ünnepre Jé-

zus örömhírével mentek a tanítványok.

A várakozás és készülődés napjaiban a 11 apostol és a tanítvá-

nyok „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, 

Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt” (ApCsel 1,14), s a közel 

120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyás apos-

tolt. Amikor pedig elérkezett pünkösd napja, megkapták a Szentlélek 

ajándékát, és ekkor született meg Szentlélekkel megerősítve az Egy-

ház, és megkezdődött a hit tudatos terjesztése (ApCsel 2,1–13).

A jeruzsálemi ősegyház

Az apostolok vezetik az Egyház liturgikus cselekményeit: a keresztséget, a kenyértörést, a kézrá-

tételt, vagyis az elöljárók felszentelését. Nekik van joguk, hogy helyi egyházat alapítsanak, és azt 

kormányozzák. Ők vezetnek, fi gyelmeztetnek, ítélkeznek az Egyházban. Papi, azaz közvetítő szolgá-

„De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló ere-
jét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész 
Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld 
végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, 
a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takar-
ta el szemük elől.”

(ApCsel 1,8–9)

ták őket szívesen. Amikor zsoltárokat énekeltek, és olvasták az Írásokat, akkor egyre inkább felfedez-

Krisztus monogramja (görög „khí” és „ró” betűk)
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latuk van Krisztus és az Egyház között (Isten munkatársai). Hivataluknál fogva meg is követelik, hogy 

a hívők engedelmeskedjenek nekik, de mindig közösségben maradnak a hívőkkel. Az Egyháznak 

nem urai, hanem szolgái. Az apostol példakép és az egység biztosítéka. Az Egyház az ő hivatalukra 

épült. A missziós parancs arra kötelezte őket, hogy elmenjenek a világba: először a zsidók között 

hirdették az evangéliumot, de a jeruzsálemi zsinat megmutatta, hogy már az 50-es évek elején tel-

jesen kitárták a kapukat a pogányok előtt.

Kérdések:

 1.  Milyen volt az Egyház előképe?
 2.  Melyek az egybegyűjtés lépései?
 3.  Milyen szerepe van Jézusnak az Egyházban?
 4.  Milyen küldetést kapnak az apostolok Jézustól?
 5.  Milyen ígéretet ismételt meg Jézus a mennybemenetele előtt?
 6.  Mikor vált véglegessé Jézusnak az Atyához való hazatérése?
 7.  Kinek a megválasztásával lett ismét teljes az apostolok létszáma?
 8.  Hogyan született meg az Egyház?
 9.  Mik voltak a liturgia ősegyházi jellemzői?

Feladatok:

 1.  Olvasd el a Szentírásból az Egyház születésének történetét (ApCsel 2,1–13)!
 2.  Próbáld meg értelmezni, amit olvastál!
 3.  Keress a Szentírásban magyarázó szöveget az olvasottakhoz!
 4.   Írj egy imát, melyben a Szentlélek segítségét kéred az Egyházban végzendő feladataidhoz, magad és közös-

séged számára!

?

!
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13. Az Egyház és jegyei

Hadd legyek részesévé az isteni természetnek, annak minden gazdagságával együtt.

Taníts, és tégy képessé arra, hogy a szentek és az angyalok életét élhessem.

(Lukács László: Szívbéli szókkal)

A keresztény ember nem elszigetelt személyként lép kapcsolatba Istennel, hanem közösségben, 

Krisztus testének tagjaként. Isten országának megvalósulása az Egyház történelmi, szentségi közös-

ségében folytatódik. Krisztus nem pusztán egyedekként tekint bennünket, hanem saját testeként, 

egyfajta meghatározott egészként. Szándéka az, hogy eggyé tegyen minket, mégpedig úgy, hogy 

a földet a mennyhez tegye hasonlóvá. Mindegyikünk az ő misztikus testének tagja, mindenestül.

Az ember Isten akaratából testből és lélekből áll. A test és a lé-

lek egyaránt táplálékra szorul. Enni soha nem felejtünk el, azonban 

saját lelkünk szükségeit sokszor nem vesszük észre. Isten tudja azt, 

hogy az embernek megtartó közösségre, lelki táplálékra van szüksége, és ezért ajándékozta meg 

az emberiséget az Egyházzal, melyet kezdettől fogva akart. A „lelki élet” kifejezés sokak számára 

megragadhatatlan, mert nem tudják, mit kell tenniük ezzel kapcsolatban. A keresztény embernek 

Isten szerető gondoskodása által lehetősége van arra, hogy éljen azzal az ajándékkal, amelyet ő az 

Egyházban és a szentségekben kínál nekünk. Így megerősödhet tanúságtételünk, és az üdvösség 

útján halad életünk. Aki az Egyházban marad, az Istenben marad. Ez az Egyház üdvösségközvetítő 

szerepe. Az üdvösség a maga teljességében az Egyházban megy végbe. Jézus apostolaira bízta az 

üdvösség eszközeit, Isten szavát és a szentségeket a Szentírás szerint, de tudnunk kell, hogy nem az 

Egyház üdvözíti az embert, hanem maga Jézus, mert ő jelen van Egyházában. Szentlelkével élteti, 

és megszenteli Egyházát, általa működik, az üdvösség eszközévé formálva azt.

Az Egyház általános jellemzői

 Krisztus Egyháza már reális, hitben felismerhető valóság.

 Krisztus akaratából már látható, intézményes, strukturális vonásai vannak.

 Krisztus Egyháza már most, és alapításától fogva folyamatosan létező valóság.

  A Krisztus vére árán kötött új és örök szövetség, valamint a Szentlélek Krisztus által megígért 

támogatása miatt szilárd alapokon nyugszik, és nem fogyatkozik meg épségében.

a földet a mennyhez tegye hasonlóvá. Mindegyikünk az ő misztikus testének tagja, mindenestül.

„Az Egyház az a hely, ahol a Lélek virágzik.”

(Római Szent Hippolütosz)
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Az Egyház meghatározása

Az Egyház (gör. „ekklészia”) az Isten által egybehívott gyülekezet, melyet a hitvallásban is megval-

lunk, elsősorban jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség 
egységének (II. Vatikáni Zsinat, Lumen gentium 1).

Az Egyház alapításának elemei

 A Tizenkettő kiválasztása;

 Péter személyének kiemelése;

 az Eucharisztia elrendelése;

 Krisztus keresztáldozata és feltámadása;

 a Szentlélek elküldése;

 a tanítványoknak a pogányokhoz küldése.

Az Egyház ősi jegyei: egy, szent, katolikus és apostoli

Krisztus egy, szent, katolikus, és apostoli Egyháza, az 

egyetemes Egyház, nem a részek összessége, össze-

adódása által keletkezik, hanem bizonyos értelemben 

megelőzi a részek, azaz a helyi vagy részegyházak létét. 

Ezek éppen belőle jönnek létre, megjelenítve és kife-

jezve Jézus Krisztus egyetlen és egyetemes Egyházát: 

Isten igazsága kötelező, Krisztus uralma egyetemes, az 

egyház pedig annak történelmi megjelenítője.

A II. Vatikáni Zsinat nézőpontja: visszanyúlni a hit-

letéteményhez! Hívek közössége legyen az Egyház, ne 

pedig csak a hierarchia: minden tagja felelősséggel 

érezze: „az Egyház mi vagyunk”!

 „Egy”

Krisztus szándéka, hogy „legyenek mindnyájan egy”. 

 Egy a forrása: a Szentháromság egy Isten.

  Egy az alapítója: Krisztus, aki keresztáldozatával minden embert kibékített az Atyával, egy 

népben helyreállítva egységüket.

A II. Vatikáni Zsinat megnyitása
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  Egy a Lelke: a Szentlélek, az Egyház egységének titokzatos lételve. Ő teremti meg a hívek 

közötti egységet, és ő von be Krisztus bensőséges egységébe is. Ez az Egyház a Katolikus Egy-

házban áll fenn, vagyis a Péter utóda meg a vele közösségben élő püspökök által kormányzott 

Egyházban.

 Az „egység” új megvilágítása: ökumenikus lehetőségek nyílnak.

 „Szent”

Szent, és feddhetetlen, mert Jézus Krisztus vére által Isten kegyelméből megszentelődött.

  A „szentség” új megvilágítása: az Egyház tökéletlen, emberek a tagjai, ezért bűnök és hibák 

is előfordulnak benne, ez az Egyház „emberi arculata”. Mégis valóságos szentséget birtokol, 

mert Krisztus teste!

 „Katolikus”

 Térben egyetemes: nincsenek földrajzi határai.

 Időben egyetemes: minden kor minden embere számára üzen.

  Mélységében egyetemes: a földet, a történelmet, az egész em-

bert áthatja.

  A „katolikus” szó nem egyformaság, hanem különböző kultú-

rákba ágyazottság (inkulturáció), párbeszéd különböző törté-

nelmi, társadalmi, vagy kulturális környezettel.

 „Apostoli”

Isten új népe közvetlenül az apostoloktól ered, mindabban, ami lényegileg hozzá tartozik:

 hitvallások

 rítusok

 szentségek

 törvények

 szolgálatok

 társadalmi felépítettség

 Az apostoliság igazoló tényező és követelmény, mérce. A Nicea-Konstantinápolyi Zsinat óta alap-

vető jegyként ismerjük el és valljuk az Egyház apostoliságát.

Inkulturáció: Az evangélium beépítése a né-
pek kultúrájába. – Az inkulturáció főként a nem 
európai kultúrákban sajátos feladat. A missziós 
tevékenység alapkérdése, hogyan képes a ma-
gával hozott kultúra sajátosságait elfogadtatni 
az új környezetben, illetve mennyire kell a be-
fogadó kultúra sajátosságait beépíteni evangeli-
zációjába. – Az igehirdetés folyamán az Egyház 
különböző kultúrákkal találkozik, s ezekbe be 
kell kapcsolódnia.
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A II. Vatikáni Zsinat egyházszemlélete a „Lumen gentium” konstitúcióban

 A hivatalos Egyház elfogadta a megújulási mozgalmakat.

  Megújított egyházértelmezés születik: az Egyház „Isten népe”, a 

hívő embereknek történelemben vándorló közössége; az Egy-

ház beletartozik Isten üdvösségtervébe. Isten akarata, hogy a 

teremtés eljusson céljához Istenben.

Egyházi kommunikáció

  A dialógus (párbeszéd) nélkülözhetetlen a Katolikus Egyház valamint a keresztény közössé-

gek és a nem keresztény vallások megismeréséhez.

  A misszió (küldetés a népekhez) célja a közösség mind teljesebbé tétele: átültetni a gyakor-

latba az Egyház tanítását. Az Egyház minden ember „összehívása” az üdvösségre, természete 

szerint missziós, Krisztus küldi az összes néphez, hogy minden embert tanítvánnyá tegyen, és 

elvezessen az üdvösségre.

Konstitúció: Az egyházjogban a középkor óta 
egyetemes zsinatok határozata, illetve pápai 
(pápai hivatali) döntés.
Ökumenizmus: A keresztények egységtörek-
vése.
Kommunikáció: Személyek közti kapcsolatföl-
vétel, kapcsolattartás.

Kérdések:

 1. Hogyan lép kapcsolatba a keresztény ember Istennel?
 2. Milyen szándékkal alapította meg Krisztus az Egyházat?
 3. Milyen általános jellemzői vannak Krisztus Egyházának?
 4. Hogyan szól az Egyház meghatározása?
 5. Melyek az alapítás fontos elemei?
 6. Melyek az Egyház ősi jegyei?
 7. Mi az Egyház kommunikációjának két alapformája?

Feladatok:

 1.   Gyakorold az Egyház kommunikációját, párbeszédet kezdeményezve más vallású emberekkel! Úgy beszélgess, 
hogy a hitükben rejlő értékeket tartsd tiszteletben, és tégy tanúságot saját katolikus hitedről!

 2.   Missziós feladat: ültesd át a gyakorlatba a zsinati tanítást, és hívd el közösségedbe (hittancsoportba, vagy egy 
ünnepi szentmisére) nem hívő ismerőseidet. Mutasd be nekik a katolikus hitet, vallásgyakorlatot!

 3.   Keress a katolikus sajtóban olyan cikkeket, melyek az ökumenizmusról tudósítanak! Olvasd el, és oszd meg 
társaiddal az olvasottakat!

?

 1.   Gyakorold az Egyház kommunikációját, párbeszédet kezdeményezve más vallású emberekkel! Úgy beszélgess, 

!
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14. A Szentlélek szerepe az Egyházban — A karizmák

Jézus Krisztus húsvéti, megváltó tette után pünkösdkor elküldte a 

Szentlelket, hogy megszentelje az Egyházat. Az Egyház ekkor lett 

nyilvánossá, és az igehirdetés által megkezdődött az evangélium 

terjedése a világban.

Az Újszövetség sok helyen szól az Egyházról, írásai nemcsak egyes 

keresztények életéről és hitéről tanúskodnak, hanem a közössége-

kéről, épp ezért a korabeli Egyház életéről is. A legtöbb újszövetségi 

írást gyülekezeteknek, általuk pedig az Egyháznak címezték. Az evan-

géliumokban teológiai tanítások, refl exiók is megfogalmazódnak:
 Márk az Egyházban a tanítványok körének folytatását látja;
 Máté az Egyházat „új Izraelnek” tekinti;
  Lukács szerint az Egyház ideje a Szentlélek hatékony műkö-

désének az ideje. Így illeszti be az Egyházat üdvösségtörténeti 

koncepciójába;
 János az Egyházat mint a hívők közösségét látja.

Az Egyház Isten országának csírája és kezdete a földön. Megtartja 

a szeretet, az alázatosság és az önmegtagadás hármas parancsát, és 

küldetést kap, hogy Krisztus és Isten országát hirdesse és a népek 

között terjessze. Hinni, hogy az Egyház „egy”, „szent”, „katolikus”, és 

„apostoli” (13. lecke), elválaszthatatlan az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

Istenbe vetett hittől. A Szentlélek minden életszentség forrása és 

ajándékozója.

A Szentlélek által kinyilvánított Egyház — a Szentlélek temploma

 Az Egyházat a Szentlélek ajándékozza meg a szentséggel.

 A Szentlélek kormányozza az Egyházat.

 Az Egyházat a Szentlélek látja el különböző hierarchikus ajándékokkal.

„Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szerete-
te és a Szentlélek közössége legyen mindnyá-
jatokkal!”

(2Kor 13,13)

„Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol le-
vőknek, és békét a közel levőknek. Az ő révén 
van mindkettőnknek szabad utunk az egy Lé-
lekben az Atyához.”

(Ef 2,17–18)

A Szentlélek eljövetelének szemtanúi – ikon
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  Eggyé teszi az Egyházat a közösségben és a szolgálatban: a Szentlélek jelenléte hozza létre 

Krisztusban a szerves összetartozást. Ha tehát valaki az Egyházban lelkipásztor, laikus vagy 

szerzetes, ez nem jelent különbséget a tagok közös méltóságában.

  A Szentlélek az Egyházban a megkeresztelteket visszaállítja a bűn miatt elvesztett istenha-

sonlóságba.

  A Szentlélek teljesen a Főben, Jézusban van, és kiárad az egyes tagokra.

  Ahol az Egyház, ott van Isten Lelke is; és ahol Isten Lelke, ott van az Egyház és minden kegyelem.

  Sokféle módon tevékenykedik a Szentlélek a szeretetben:

 Isten Igéje által.

 A keresztség által, mellyel a Szentlélek alkotja Krisztus testét.

 A szentségek által, melyek gyarapítják és gyógyítják Krisztus tagjait.

 Az „apostolok kegyelme által”, mely kiemelkedik az ő ajándékai közül.

 Az erények által, melyek segítenek jót cselekedni.

  Végül sokféle különleges kegyelem által, melyeket karizmák-

nak neveznek; az egyes tagok ajándékai (hivatalok, feladatok, 

szolgálatok) kölcsönösen kiegészítik egymást.

Az Egyházban a Szentlélek tekintendő mindenfajta élet- és való-

ban üdvös tevékenység alapjának.

A karizmák

A „karizmák” kifejezés kétféle kegyelmi adományt jelöl: 

1. Kegyelmet közvetítő jelek (szentségek, szentelmények) kiszol-

gáltatásához kapott karizmák.

2. Nem hivatalhoz kötött karizmák, hogy az Egyház épülését szol-

gálják az adott közösségben.

Ha a szót csak egyes számban használjuk, akkor a jelentése az üd-

vösség karizmája az Újszövetségben.

A Szentlélek nem önmagát nyilatkoztatja ki, hanem Jézus Krisz-

tust dicsőíti meg és nyilvánítja ki, őbenne pedig az Atyát.

A karizmákat Isten Lelkétől kapjuk, az ő tetszése szerint. Az em-

ber nem képes kikényszeríteni ezeket a hatásokat a Szentlélektől. 

A rendkívüli adományokat nem szabad vakmerően követelni, sem 

az apostoli munkálkodás eredményességét nem szabad elbizako-

dottan tőlük remélni; hanem valódiságuk és célszerű fölhasználásuk 

megítélése azokra tartozik, akik elöljárók az Egyházban.

A karizmák nem láthatóak előre, nem szerezhetők meg a szent-

ségek felvételével, de mégis mindenütt számítani lehet rájuk, mert 

éppúgy hozzátartoznak az Egyházhoz, mint a szentségek és a hivatal.

A Szentlélek kegyelmi adományai:
„Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adomá-
nyokat illetően tudatlanok maradjatok. Emlé-
keztek, hogy amikor még pogányok voltatok, 
hogyan hajszoltak benneteket ellenkezést nem 
tűrve a néma bálványok elé. Ezért értésetekre 
adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem 
mondja: »Átkozott legyen Jézus.« De azt sem 
mondhatja senki: »Jézus az Úr«, csak a Szentlé-
lek által. A lelki adományok ugyan különfélék, 
a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is kü-
lönfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, 
de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, 
ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait minden-
ki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik 
ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélek-
től, a másik a tudás adományát ugyanattól a 
Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban 
a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát 
szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki cso-
datevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás-
nak vagy a szellemek elbírálásának képessége 
jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy 
pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 
Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek mű-
veli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.”

(1Kor 12,1–11)

Karizmák: Kegyelmi adományok, a Szentlélek 
ajándékai, melyekkel alkalmassá és készséges-
sé teszi a hívőket különféle tevékenységek vagy 
hivatalok vállalására az Egyház megújulása és 
továbbépítése érdekében.
Isten Lelkének az egyes hívőkre gyakorolt hatásai.
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A karizma arra irányul, hogy láthatóvá és hihetővé tegye az Egyházat mint „Isten szent népét”. 

Kiegészíti a hivatalt annak feladatában. Tehát egyházi használatra van, mert az Egyház épülésére, az 

ember javára és a világ szükségleteinek enyhítésére van rendelve.

A karizma megjelenési módjai — az apostoli kortól

 Bölcsesség.

 Tudás.

 Csodatevő hatalom.

 A szellemek megkülönböztetésének képessége.

 Kormányzóképesség.

 A nyelvek adománya.

A karizmákat, akár a legragyogóbbakat, akár az egyszerűbbeket 

és gyakoribbakat, hálával kell fogadnia annak is, aki kapja, de az Egy-

ház minden tagjának is. Csodálatos kegyelmi gazdagságot jelente-

nek Krisztus egész testének apostoli életereje és életszentsége szá-

mára; mindaddig, amíg olyan ajándékokról van szó, melyek valóban 

a Szentlélektől származnak, és a szeretet szerint élnek velük. Ebben 

az értelemben a karizmák megítélése mindig szükséges.

Az Egyház vezetőinek az a feladata, hogy ki ne oltsák a Lelket, ha-

nem mindent mérlegeljenek, és a jót tartsák meg. A karizmatikus 

jelenségek sohasem tűnnek el az Egyházból, mert a Lélek hűséges 

marad hozzá.

Korunk egyházi életében fi gyelemre méltó jelenség a karizmati-

kus megújulás. A II. Vatikáni Zsinat is felfi gyelt rá, és a Lumen gentium 

kezdetű dogmatikus konstitúció 12. pontjában foglalkozik a témával.

Katolikus Karizmatikus Megújulás: a pün-
kösdi mozgalom katolikus változata. Egyike a 
II. Vatikáni Zsinat utáni időszak legdinamikusabb 
egyházi mozgalmainak. Jellemzője a Szentlé-
lekben való megkeresztelkedés tapasztalatának 
felújulása, ami a Szentlélek erejének és örömé-
nek átélésével, bensőségesebb hitélménnyel és 
karizmatikus jelenségekkel (nyelveken szólás, 
prófétálás) jár együtt. Résztvevői tisztában van-
nak a szentségek fontosságával, és a Szentlé-
lekben való megkeresztelkedést nem akarják a 
szentségi keresztség és a bérmálás rovására 
hangsúlyozni. Szükségesnek tartják azonban e 
szentségek kegyelmeinek fölélesztését, ami ak-
kor következik be, ha valaki hittel elfogadja Jé-
zus Krisztust személyes Megváltójának és élete 
urának, és bizalommal megnyitja szívét a meg-
ígért Szentlélek előtt. Azzal is tisztában vannak, 
hogy a krisztusi élet értékét nem a karizmák 
adják, hanem a hűséges, önfeláldozó szeretet.
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Hiszek a Szentlélekben

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.

Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.

Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.

Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.

Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.

Hiszem, hogy felbátorít a jóra.

Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.

Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten Igéje iránt.

Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.

Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.

Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

(Karl Rahner katolikus teológus imája)

Kérdések:

 1.  Milyen köszöntéssel kezdjük a szentmisét?
 2.  Mit vallunk meg ebben a köszöntésben?
 3.  Mikor küldte el a Szentlelket Jézus?
 4.  Milyen esemény hatására kezdődött meg az Egyház terjedése?
 5.  Hogyan látják a különböző evangélisták az Egyházat?
 6.  Milyen szerepeket tulajdonítunk az Egyházban a Szentlélek működésének?
 7.  Mit jelent a „karizma” szó?
 8.  Mi a karizma szerepe az Egyházban?
 9.  Milyen megjelenési módjait ismerjük a karizmáknak?
 10.  Mit jelent a katolikus karizmatikus megújulás?

Feladatok:

 1.  Tanulmányozd a Szentírásból, hogy mi a Szentlélekben való megkeresztelkedés!
  Olvasd el hozzá az ApCsel 1,5; 11,16 részeket!
 2.  Foglald össze a témával kapcsolatos gondolataidat néhány mondatban!

!

?
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15. Összefoglalás

Isten jóságából és szabad akaratából megteremtette az embert, hogy boldog életének részesévé 

tegye. Amikor eljött az idők teljessége, elküldte Fiát, hogy a bűnbe esett emberek Megváltója le-

gyen. Jézus az Egyházába összehívta az embereket, hogy a Szentlélek tevékenysége által fogadott 

fi ai lehessenek az Atyának, és az örök boldogság örököseivé tegye őket.

Isten az embert a maga képmására teremtette. Szívébe írta a vágyat, hogy az ember akarja lát-

ni az Istent. Az ember természete és hivatása szerint vallásos lénynek van tehát teremtve. Az Isten 

utáni vágyat az emberek nem mindig ismerik fel. Az ember a teremtés rendjéből értelemmel képes 

megismerni Istent, mint a Legfőbb Jót, ám sokszor akadályba ütközik. Az isteni misztérium legben-

sejébe képtelen behatolni, ezért Isten kinyilatkoztatta magát az embereknek. Isten megvilágította 

az emberi értelmet, hogy az ember szilárd bizonyossággal megismerhesse a vallási és erkölcsi igaz-

ságokat. Isten eseményekkel és szavakkal feltárta önmagát az emberek előtt.

Isten kezdettől fogva kinyilatkoztatta magát már az ősszülőknek, Ádámnak és Évának, meghívta 

őket, hogy bensőséges közösségre lépjenek vele. Bűnbeesésük után is folytatta a kinyilatkoztatást. 

Kiválasztotta Ábrahámot, ígéretet tett neki, hogy leszármazottaiból születik majd a Megváltó, és va-

lóban, a kinyilatkoztatás végső „állomásaként” megszületett Jézus Krisztus Betlehemben.

Jézus Krisztus kinyilatkoztatja nekünk, hogy Isten „Atya”, ő a világ és az ember Teremtője, a Fiú 

pedig az ő Igéje, lényegének képmása. Kinyilatkoztatja a Szentháromság harmadik személyét, aki a 

Szentlélek, és egyenlő az Atyával és a Fiúval. A Szentlélek az Atyától származik, aki kezdetnélküli kez-

det, az egész szentháromságos élet forrása. A Fiútól is származik az örök ajándékozás révén, amel-

lyel az Atya adja őt a Fiúnak. A Szentlélek vezeti az Egyházat, hogy megismerje a teljes igazságot.

Az Egyház szentháromságos hitet vall, és ezt úgy fejezi ki, hogy az Istent három személyben 

vallja: Atyában, Fiúban, Szentlélekben. A három isteni személy egy Isten. Mindegyikük azonos az 

egyetlen és osztatlan isteni természet teljességével.

Isten az embert arra hívja, hogy cselekedeteivel, imádságaival és szenvedéseivel működjön 

együtt vele, de tiszteletben tartja az ember szabadságát. Isten mindent az emberért teremtett, az 

embert pedig arra teremtette, hogy megismerje, szolgálja és szeresse Istent. Az ember arra rendel-

tetett, hogy Isten emberré lett Fiának képmása legyen.

Jézus Krisztus Isten Fia. A „Jézus” név azt jelenti, hogy „Isten megszabadít”. Jézus Krisztus sza-

badítja meg az embereket a bűneiktől. A „Krisztus” név a görög „Khrisztosz” szóból ered; héber 
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megfelelője, a „Messiás” amely „Fölkentet” jelent. A mi üdvösségünkért testesült meg a Szentlélek 

erejéből. Azért jött, hogy minket, bűnösöket megbékéltessen Istennel, és hogy megismertesse ve-

lünk az ő végtelen szeretetét.

Feladat:

Vedd kézbe otthon a „Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma” című könyvet, és ennek segítségével fog-
lald össze mindazt, amit ebben a fejezetben tanultál!

!
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 II.   LITURGIA

16. Liturgika, liturgia

Jézus pünkösdkor elküldte a Szentlelket. A Szentlélek ajándéka meg-

nyitotta az emberiség számára a szentségi üdvrendet, az Egyház idejét, 

amikor Krisztus az Egyház liturgiája által nyilvánítja ki, teszi jelenvalóvá 

és közli üdvözítő művét. Arra hívta meg az emberiséget, hogy titokza-

tos testének, az Egyháznak a tagjaiként élhessenek. Minden embert, aki tagja az Egyháznak, Krisztus 

vezet és erősít a szentségek által. A keresztségben Isten gyermekei és Isten népének tagjai leszünk. 

Az Egyház hatalmas közösségéhez tartozásunkat a plébániánkhoz tartozáson keresztül tudjuk megta-

pasztalni. Az ilyen kisebb, plébániai közösségeket a plébánosok vezetik, 

akik megbízásukat az apostolok utódaitól, a püspököktől kapják; a püs-

pökökön keresztül kapcsolódnak a plébániák az egyetemes Egyházhoz.

A helyi Egyház legfontosabb összejövetele az Eucharisztia vasárnapi ünneplése, a szentmise. 

Ekkor Jézus húsvéti misztériumának, azaz kereszthalálának és feltámadásának heti ünneplése törté-

nik az egyházközségekben. A szentmisén Jézus maga is jelen van hívei között, akik Isten újszövetsé-

gi népének tagjai, és mindnyájan az Atya gyermekei.

Krisztus az egyetlen örök Főpapja az Egyháznak, ő a Közvetítő Isten és az emberek között. Krisz-

tus papságában részesedünk mindnyájan, a hívek (laikusok) az úgynevezett általános papságban, a 

püspökök, a papok és a diakónusok más módon, a szolgálati papságban részesednek, és a szent-

ség neve, mellyel felveszik a szolgálati papságot, az „egyházi rend szentsége”. A megkeresztelt, fő-

leg pedig a megbérmált hívek is kaphatnak liturgikus feladatokat az Egyházban.

A liturgia fogalma

A liturgia az istentiszteleti cselekményt jelenti. Hozzá taroznak bizonyos meghatározott szövegek és 

gesztusok, ezenkívül teológiája, története, lelkisége és megszentelő hatása is van. A liturgika pedig 

az a tudomány, amely az Egyház liturgiájával foglalkozik, azt egészében, összetettségében vizsgálja a 

kinyilatkoztatás fényében, és annak szemszögéből értelmezi az Egyház istentiszteleti életét.

A II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciója foglalkozik a kérdéssel részle-

tesen. A liturgiáról nem elég tanulni, azt folyamatosan élni is kell; ezt segíti elő a liturgikus nevelés.

„Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e 
kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg 
el nem jön.”

(1Kor 11,26)

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűl-
nek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

(Mt 18,20)
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	 A liturgia a görög „laosz” = nép és az „ergon” = munka szóból 

származik. Jelentése a népért végzett közösségi szolgálat.

	 Az Ószövetségben a liturgia szűkebb értelemben a szent sá-

torban végzett papi szolgálatot jelentette, tágabb értelemben 

viszont a felebaráti szeretet tetteit is.

	 Az Újszövetségben ez a szó Krisztus főpapi működését jelenti.

	 Az első keresztényeknél a liturgia az Isten tiszteletére végzett 

cselekedetek gyűjtőfogalma.

	 A keleti egyház a IV. században elkezdte liturgiának nevezi az Eucharisztia ünneplését.

	 A kifejezés később került a nyugati egyházba és a liturgia a szent szertartások összessé-
gét jelentette.

A liturgia meghatározása

A liturgia az üdvtörténet megjelenítő átimádkozása. A liturgia fogalmát sokféleképpen próbál-

ták meghatározni. Ezek közül mutatunk be néhány fontos defi níciót:

A liturgikus mozgalom eredményeként a II. Vatikáni 

Zsinat (1962–65) honosította meg újra a szót ebben 

az értelemben:

„Olyan főpapunk van, aki a Fölség trónjának 
jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a 
szentélynek, az igazi sátornak, amelyet az Úr 
emelt, nem ember.”

(Zsid 8,1b–2)

„Ő annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, 
amennyivel magasabb rendű, tökéletesebb ígé-
reten alapuló szövetségnek közvetítője.”

(Zsid 8,6)

„Biológiai” hasonlat:
XII. Piusz pápa Mediator Dei (1947) kezdetű encik-
likája:
„A szent liturgia tehát nem más, mint az a nyilvános 
istentisztelet, amelyet a mi Üdvözítőnk, mint az Egy-
ház feje, bemutat a mennyei Atyának, és amelyet a 
hívek közössége bemutat Alapítójának és rajta ke-
resztül az örök Atyának. Tehát, röviden összefoglal-
va, a szent Liturgia Jézus Krisztus egész titokza-
tos testének, a Fejnek és a tagoknak nyilvános 
istentisztelete.”

(MD 20)

„Földrajzi” hasonlat:
„A liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevé-
kenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amely-
ből fakad minden ereje… Tehát a liturgiából, első-
sorban az Eucharisztiából mint forrásból fakad szá-
munkra a kegyelem; s általa valósul meg Krisztus-
ban a leghatásosabb módon az emberek meg-
szentelése és Isten dicsőítése, melyre mint célra 
az Egyház minden más tevékenysége irányul.”

(SC 10 – részletek)

A II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kez-
detű konstitúciója:
„A liturgia Jézus Krisztus papi hivatalának gyakor-
lása, melyben érzékelhető jelek jelzik és a maguk 
sajátos módján meg is valósítják az ember meg-
szentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste, vagyis 
a fő és a tagok együtt, teljes értékű, nyilvános isten-
tiszteletet mutatnak be. Ezért minden liturgikus 
ünneplés, mint a pap Krisztus és az ő teste, az 
Egyház műve, kimagaslóan szent cselekmény, 
melynek hatékonyságát az Egyház semmi más cse-
lekedete nem éri el sem jogcím, sem fokozat tekin-
tetében.”

(SC 7)





A II. Vatikáni Zsinat más hasonlatot is alkotott a litur-
gia szó tisztázására:
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Liturgikus cselekmények:

1. Szentmise.

2. Zsolozsma.

3. Szentségek kiszolgáltatása.

Liturgikus jellegű szertartások

1. Szentelmények: temetés, áldások, házszentelés.

2.  Közös imádságok: rózsafüzér, litánia, szentségimádás, könyörgő körmenetek.

A liturgia jellemző vonásai

Közösségi: Jézussal a megváltottak közössége végzi, a liturgiát végző pap vezetésével. 

Ünnep: a megváltás ünneplése emelkedett hangon, van benne öröm és megfelelő külsőségek.

Misztérium: szimbólumok, jelképek segítségével fejezzük ki a misztériumot. Ezekhez kapcsolja Jé-

zus láthatatlan kegyelmi ajándékait.

Eszkatologikus (végidőre irányuló): A liturgiát Isten úton lévő zarándok népe (az ember mint test 

és lélek egysége!) végzi. Az út célja az üdvösség.

Hagyományos: ragaszkodik a lényeges elemekhez.

Fejlődésre képes: rugalmasan alkalmazkodik a korokhoz kötött elemekhez.

Csúcs: a liturgia az Egyház életének csúcsa, mert az Egyház minden tevékenysége a liturgiára irányul.

Forrás: az Egyház a liturgiából meríti minden erejét.

A hívek részéről nem elegendő csupán a jelenlét, hanem szükséges az aktív bekapcsolódás, 
vagyis a tudatos, teljes és tevékeny részvétel.

A liturgikus imádság

Az imádság az emberi ész, értelem és lélek felemelése Istenhez. A liturgikus imádságunkban az 
Atyát kérjük a Fiú által a Szentlélekben. A liturgikus imádság lehet szentírási vagy a Szentírás 

által ihletetten a Szenthagyományban megszületett. Mindig rövid és közösen imádkozott, a kö-

zösség minden tagja magáénak érezheti. A liturgikus imádságot törvényesen kijelölt személy az 

egyházi hatóság által jóváhagyott módon az Egyház nevében végzi. A liturgia összegzi és átnyújtja 

Istennek az egyes magánimákat.

Az Egyház liturgikus imádsága szoros értelemben a zsolozsma, tá-

gabb értelemben a szentmisében, a szentségek és a szentelmények 

kiszolgáltatásakor elhangzó imák.

Liturgikus imádság: Az Egyház hivatalos, 
nyil vános, közösségi imádságainak összessége, a 
liturgia nyelvén és eszközeivel végzett imádság.
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A liturgikus imádság fajtái

A zsolozsmában
1. Zsoltárok: Dávid király 150 zsoltára az Ószövetségben.

2. Kantikumok: a Biblia költői részei, énekei (a zsoltárok kivételével).

		Benedictus (Zakariás éneke: Lk 1,68–79).

		Magnifi cat (Mária hálaéneke: Lk 1,47–55).

		Nunc dimittis (Simeon próféta hálaéneke: Lk 2,29–32).

3. Himnuszok: Istent vagy szentjeit dicsérő énekek, verses, ritmikus formában.

A szentmisében
1. Szekvencia: a szentmisén az evangélium előtt énekelt költemény.

2.  Könyörgés: a pap mint a nép képviselője ebben a rövid és tömör imában foglalja össze hangosan 

a közösség kéréseit. 

3. Doxológia: dicsőítés, az Istent csodálatos tetteiért dicsőítő ima.

		Kis doxológia (Dicsőség az Atyának és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most 

és mindörökké! Ámen).

	Nagy doxológia (Dicsőség a magasságban Istennek…).

	Záró doxológia (Őáltala, ővele és őbenne…).

4. Áldások: mindig a Szentháromság nevében hangzanak el.

5.  A Hitvallás az Isten igéjére adott válasz, amelyet mindig felállva, közösen mondunk a homília után.

Kérdések:

 1.  Mi a liturgia?
 2.  Mi történik a liturgiában?
 3.  Miért a liturgia a legfontosabb az Egyház életében?
 4.  Melyek a liturgikus cselekmények?
 5.  Melyek a liturgikus jellegű szertartások?
 6.  Mik a liturgia jellemző vonásai?
 7.  Melyek a liturgikus imádság fajtái?

Feladatok:

 1.  A „Kis misekönyvből” keress ki szekvenciát, könyörgést, doxológiát!
 2.  A Szentírásból olvasd el a zsolozsma három legfontosabb kantikumát!

?

!
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17. A Biblia és a liturgia kapcsolata

A Biblia és a liturgia egymással összefüggő valóságok. A kettő kapcsolata abban nyilvánul meg, 

hogy a Szentírás őrzi az alapító üdvtörténeti esemény emlékét:

	A zsidó nép számára ez a húsvét, az Egyiptomból való szabadulás ünnepe.

	Az Egyház számára Jézus húsvéti misztériuma.

A Biblia tehát arról tanúskodik, hogy Isten egykor a próféták által, majd az utolsó alkalommal Fia 

által szólt hozzánk. A két szövetség kapcsolatban áll egymással, mert az Ószövetségben elhangzó 

ígéret teljesedik be az Újszövetségben Jézus Krisztus által.

A keresztény liturgia ószövetségi gyökerei — hasonlóságok és eltérések

	 A kultusz az Ószövetségben erre hivatott személyek, papok 

szolgálata.

	Meghatározott időpontokhoz, ünnepekhez kapcsolódik.

	 A kultusz a közösség Istentől rendelt és megkívánt szent szol-

gálata Isten tiszteletére.

	Célja:  Istennel való kiengesztelődés,

  bűnöktől való megtisztulás,

  hálaadás,

  az üdvösség és a segítség kiesdése.

	A kultuszban nyilvánul meg látható formában a szövetségi viszony.

	A kultusz rendeltetése, hogy a népet Isten szolgálatára szent, kultikus közösséggé formálja.

A zsidó liturgia színhelyei

1. Templomi liturgia: a jeruzsálemi Templomban az ároni és levita papság szolgált napi reggeli és esti 

áldozattal, égőáldozatokkal, valamint a főpap az engesztelés napján belépett a Szentek szentjébe az 

áldozati vérrel és engesztelésül a frigyládára, később a függönyre hintette a vért. A Templomot az „Is-

„Nagy tehát a keresztények és a zsidók közös 
szellemi öröksége. Ezért akarja a zsinat támo-
gatni és ajánlani a kölcsönös megismerést és 
nagyrabecsülést kettejük között.”

(Nostra aetate)
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ten neve” kinyilatkoztatása helyének tekintették, olyan helynek, ahol 

Isten dicsősége megnyilvánult. A Templom az a hely, ahol a szövetség 

Istene a nyilvános tiszteletet fogadta, és segítséget adott.

2. Zsinagógai istentisztelet: a zsinagóga zsidó imaház. A babiloni 

számkivetés alatt és még inkább utána a zsidó vallásos élet szabályo-

zására tartott gyülekezetből fejlődött ki, és az imádság volt az isten-

tisztelet fő tevékenysége, nem pedig az áldozatbemutatás.

Az Ószövetség szabályai:
1. áldozatbemutatás,

2. kultikus cselekvések: oltárt emeltek és segítségül hívták Jahve nevét.

A primitív kultikus formák és tárgyak (mágia, állatkultusz, holdünne-

pek, termékenységi rítusok) új jelentéstartalommal beépültek a Jah-

ve-kultuszba:

	 A kígyó a sátán eszköze  a rézkígyó: a bűnből való gyógyulás 

jelképe, a kereszt előképe.

	 A láda  frigyláda: az Ószövetség fontos kultikus tárgya, a bi-

zonyság ládája, Isten ládája, szent láda, szövetség ládája, ta-

núság ládája. A frigyládát Jahve parancsára Mózes készítette 

a törvények tábláinak. A frigyláda Silóban a templomban volt 

felállítva és Éli papi családja viselte gondját. Háborús veszede-

lemben a csatatérre vitték, Dávid később Jeruzsálembe vitette. 

Miután Salamon felépítette a jeruzsálemi templomot, a frigy-

láda a szentély hátulsó részében kapott helyet.

	 A kitett kenyerek: 12 lepény, melyet azért sütöttek, hogy a 

szentélyben a számukra készült arany asztalra kitegyék két 

egymás fölötti sorban, és szombatonként újakra cseréljék.

	 Sátor: a Szentírásban a nomádok lakása, de gyakran a félnomá-

doké is, mint az ősatyáké és Izrael honfoglaló fi aié is, mielőtt le-

telepedtek volna  ebből alakul ki az ószövetségi kultuszban a 

Szentek szentje, a legszentebb szentély, ami az Ószövetségben 

több áldozatnak, kultikus tárgynak és térségnek, de főleg a szent 

sátornak és a jeruzsálemi templom legbelső részének neve;

	 A szentély: az Ószövetségben a Szentek szentje előtti helyiség 

a szent sátorban.

	 Az oltár: áldozat bemutatására szolgáló építmény, szakrális kö-

zéppont. Az Istennel való kapcsolattartás, kérés vagy köszönet-

nyilvánítás legfontosabb eszköze, az égőáldozat helye.

Az Ószövetségben az emlékül állított oltárok jelzik az ősatyák ván-

dorlásait. Az oltár fölött és az oltár közvetítésével lépett kapcsolatba 

„Akkor az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt 
hozzá: »Ezt a földet utódaidnak adom.« Erre ő 
oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki.”

(Ter 12,7)

A rézkígyó: (Szám 21,4–9)

A frigyláda: (MTörv 10,1–5)

A kitett kenyerek: (Szám 4,7)

A szentélyre vonatkozó előírások: 
(Kiv 25–29. fejezetei)

Az oltár: (2Krón 32,12)

Emberáldozat kitiltása: 
(Lev 18,21; MTörv 12,31)

Salamon temploma – makett
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Isten a népével. Jelképezheti Isten jelenlétét, az Istennel való újra-

egyesülést. Az oltárra helyezett áldozat elfogadásával vagy elutasítá-

sával nyilvánul meg Isten szándéka.

Mózes vetette meg a szervezett kultusz alapjait. Az emberáldozat 

teljesen ki volt tiltva a kultuszból. A természeti és aratási ünnepek 

tartalma Jahve nagy történelmi tetteinek felidézését és a kultikus 

megújítást szolgálták. A szövetség népének kultuszaként kezdettől 

az erkölcsi szabályok iránti hűséges szeretetre, tiszteletre és engedel-

mességre épült az istentisztelet.

A keresztény liturgia az Újszövetségben

1. Jézus nem utasította el az öröklött ószövetségi kultuszt, sőt a jeru-

zsálemi templomba ő is felzarándokolt. A rituális törvényeket azon-

ban megújította, mert nem akarta, hogy a vallásosság puszta forma-

sággá váljon.

A szeretet parancsát fölébe helyezte a szom-
batra és az áldozatra vonatkozó szabályok-
nak és szokásoknak:
„Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felaján-
lani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak 
valami panasza van ellened, hagyd ott aján-
dékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki 
embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel 
ajándékodat.”

(Mt 5,23–24)

„Meg hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből 
és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig 
úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér 
minden égő- vagy bármi más áldozatnál.”

(Mk 12,33)

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.
Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, ame-
lyet adok, a testem a világ életéért.”

(Jn 6,51)

Jézus akarata, hogy lélekben és igazságban 
imádjuk az Atyát:
„De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor iga-
zi imádói lélekben és igazságban imádják az 
Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Is-
ten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk.”

(Jn 4,23–24)

Elítéli a zsidó kultuszban a túlzott külsősége-
ket:
„Ha tudnátok, mit jelent: Irgalmasságot akarok, 
nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártat-
lanokat.”

(Mt 12,7)

A menóra elrablása Titusz diadalívén
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Jézus alapította meg az Eucharisztiát az utolsó vacsorán: Jézus 

Krisztus nyilvános működése során sokszor segített az éhező embe-

reken. A János evangéliumában leírt események azt mutatják, hogy 

Jézus nemcsak testi táplálékra gondolt, hanem az örök élet kenyerét 

akarta ajándékozni az embereknek. Jézus szenvedése, kereszthalála 

és feltámadása által üdvösséget szerzett az emberiségnek, ezzel mu-

tatja ki az emberek iránti szeretetét. A szenvedése előtti estén kezébe 

vette a kenyeret, megtörte és e szavakkal adta tanítványainak:

„Vegyétek és egyétek, ez az én testem.”
Így tett a borral telt kehellyel is, amikor tanítványainak adta ezek-

kel a szavakkal: 

„Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetsé-
gé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.”

Jézus négy tevékenysége az alapítási elbeszélések alapján:

1. kezébe vette

2. hálát adott

3. megtörte

4. adta

Ez a négy kifejezés meghatározza a későbbiekben az Eucharisztia 

liturgiájának négy lényeges elemét:

1. Az adományok oltárra helyezése.

2. Az eucharisztikus ima része az alapítás elbeszélése.

3. Az eucharisztia megtörése.

4. Az áldozás.

2. Az emmauszi tanítványok 

Jézus útközben magyarázta az Írásokat a két tanítványnak, amelyek 

róla szóltak, egészen az Írások elejétől, Mózestől kezdve. Este a tanít-

ványok az asztalhoz ültek Jézussal, akire persze nem ismertek rá me-

net közben. Ő a kezébe vette a kenyeret, megtörte és odanyújtotta 

nekik. Ekkor szemük megnyílt és felismerték őt a kenyértörésben.

„Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőmű-
ves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyü-
mölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, 
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már 
tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdet-
tem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én 
is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem 
teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy 
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok 
a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, 
s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem 
semmit sem tehettek.”

(Jn 15,1–5)

Ezek a kifejezések több alkalommal is vissza-

térnek az evangéliumokban Jézus csodáinál.

Mt 26,26–29 Mk 14,22–25

Lk 22,14–20 1Kor 11,23–26

}
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Jézus így alakította ki a szentmise két leglényegesebb moz-
zanatát:
1. A Szentírás olvasását  az Ige liturgiája.
2.  Az Eucharisztia ünneplését, mely által jelen van hívei közösségében a kenyér és a bor színe 

alatt. Ez egyben azt is jelzi, hogy Jézus meghív lakomájára bennünket is.

Ez az Újszövetség áldozata.

3. Az ősegyház
István diakónus idejében végbement a kereszténység elszakadása az ószövetségi templomi előírá-

soktól. Az első közösség – miközben végezte az ünnepléseket – emlékezett, magyarázta az üdvtör-

téneti eseményt. Az első közösségekről az Apostolok Cselekedeteiben is olvashatunk több helyen:

Az üdvtörténeti eseményeket, emlékezéseket a későbbiekben le 

is írták. Így keletkezett a szentírási szöveg, amely tartalmazta a tény 

emlékezetét és magyarázatát. Ez üdvösséghordozó jelentőségű volt, 

és a keresztény liturgia lényegi részévé vált.

Emlékezésből  az üdvösség munkálása lesz.

HIT  EMLÉKEZET, ÜNNEPLÉS  MAGYARÁZAT, ÁTADÁS

Pál Troászban:
„Mi a kovásztalan kenyér napjai után hajóz-
tunk el Filippiből, és öt nap múlva utolértük 
őket Troászban, ahol aztán egy hetet töltöttünk. 
A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. 
Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt hozzá-
juk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét. Az eme-
leti teremben, ahol összegyűltünk, volt lámpa 
bőven. Egy Eutichusz nevű ifj ú az ablakban ült, s 
Pál hosszú beszéde alatt úgy elnyomta az álom, 
hogy álmában lezuhant a harmadik emelet-
ről. Holtan szedték össze. Pál lement hozzá, rá-
borult, átölelte, s így szólt: »Ne aggódjatok, még 
benne van a lélek.« Utána fölment, megtörte a 
kenyeret, evett, és hosszan beszélt, egészen virra-
datig, aztán útra kelt. A fi út élve vezették oda, s 
ez nem kis vigasztalásukra szolgált.”

(ApCsel 20,6–12)

„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanítá-
sában és közösségében, a kenyértörésben és az 
imádságban.”

(ApCsel 2,42)

„Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér 
oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termő-
vé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a 
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy 
lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem 
tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem vég-
beviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.”

(Iz 55,10–11)

Az emmauszi tanítványok: (Lk 24,13–35)
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Kérdések:

 1.   A mai értelemben vett liturgiával kapcsolatban milyen hasonlóságok mutatkoznak az Ószövetség kultuszában 
(ószövetségi alapok)?

 2.  Az Újszövetség tanúsága szerint Jézusnak milyen szerepe volt a liturgiában?
 3.  Az emmauszi tanítványok története mennyiben gazdagítja a liturgikus cselekményeket?
 4.  Az ősegyházban hogyan alakult ki az üdvösség munkálása?

Feladatok:

 1.  Vedd kézbe a Szentírást, és olvasd végig a leckében megjelölt ószövetségi részeket!
 2.  Keresd ki a Szentírásból az Eucharisztia alapításának történeteit, és hasonlítsd össze őket!
 3.   Készíts néhány soros beszámolót abból, hogy mik a hasonlóságok, és miben térnek el az alapítási elbeszélések 

 egymástól!

 1.   A mai értelemben vett liturgiával kapcsolatban milyen hasonlóságok mutatkoznak az Ószövetség kultuszában 

?

!
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18. A szentmise szerkezete

A szentmisén, a liturgiában az ember Krisztussal találkozik. Általa is-

merjük meg Isten igazságát, az evangéliumot. Jézus testéből és vé-

réből részesülünk, amely által elnyerjük az örök életet.

A liturgia az egész Krisztus „cselekménye”, Krisztus mindig jelen 
van Egyházában, főleg a liturgikus cselekményekben. A liturgia 
forrása az Atya, akinek az áldása egyszerre szó és ajándék. A Szent-
lélek készíti elő az Egyházat, hogy Jézussal találkozzék, átváltoz-

tató erejével jelenvalóvá és aktuálissá teszi Krisztus misztériumát; és 

mint a közösség Lelke összekapcsolja az Egyházat Krisztus életével 

és küldetésével. A szentmisével kapcsolatos tudnivalók összessége 

a „szentségi üdvrend” ismeretét foglalja magában: azt, ami a hét 

szentség ünneplésében az összes liturgikus hagyományban közös.

Az ősegyházból eredő fogalmak

Olvasmány
Az ősegyház a „kenyértörés”, az „Úr vacsorája” és az „Eucharisztia” el-

nevezést használta. A III. századtól fogva a cselekmény áldozati jelle-

gét is kiemelték a „fölajánlás” és az „áldozat” szóval.

A kenyértörés kifejezés onnan származik, hogy az étkezést ezzel 

a mozzanattal kezdték, a kenyeret kisebb darabokra tördelték szét. 

Azért nem haraptak a kenyérbe, mert ezzel mutatták ki megbecsülésüket az alapvető táplálék iránt. 

Jézus családfőként áldotta meg és osztotta szét a kenyeret tanítványai között. Az utolsó vacsorán 

az Eucharisztia részévé tette a kenyér megtörését és tanítványainak adását: ő az élő kenyér, áldozata 

ennek a kenyérnek, Jézus testének a megtörése. Az első keresztények eucharisztikus összejövete-

leiket ezért nevezték kenyértörésnek. Kifejezték vele egységüket és közösségüket. Pál apostol az 

Úr vacsorájának nevezi az 1Kor 11,20-ban.

Szentmise: Az Újszövetség áldozata, a ke-
resztáldozat és az utolsó vacsora megjelenítő 
emlékezete a Római Katolikus Egyházban.

Oltáriszentség – ikon
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Az Eucharisztia (hálaadás) tágabb értelemben a szentmisét, szűkebb értelemben az Oltári-

szentséget jelenti, azaz Jézus áldozati Testét és Vérét a kenyér és a bor színe alatt. Jézus ezt az utolsó 

vacsorán az Egyházra hagyta örök emlékezetéül. Ezt az emlékezetet az Egyház az őskeresztény idők 

óta mindig ünnepelte.

A felajánlás vallási célból felajánlott adomány. A szentmisén a kenyér és a bor ez az adomány. 

Jézus korában az étkezések fő étele a kenyér volt, minden mást csak kiegészítésként fogyasztottak. 

A bort Jézus tette az utolsó vacsorán az Eucharisztia anyagává. Az Istenhez való ragaszkodás, az 

Isten előtti őszinte meghajlás olyan, mint a tiszta bor. Izajás próféta a nép helytelen viselkedésével 

kapcsolatban írja: „Ezüstöd salakká változott, borod olyan lett, mint a víz” (Iz 1,22).

Az áldozat az ember részéről az istentisztelet legnagyobb cselekménye, Istennek felajánlott 

ajándék. Ebben a cselekményben az ember teljes egészében Istennek ad egy áldozati „tárgyat”, 

mert felismeri végességét, bűnös voltát Istennel szemben. Azt is tudja az ember, hogy Isten hívja őt, 

és felelősségre is vonja, szeretne ezért kapcsolatot teremteni Istennel, és ezt csak emberi tettekkel 

és jelképekkel teheti.

Az áldozat az Isten részéről az, hogy az Atya a Fiát adta áldozatul mindnyájunkért. Jézus ke-

reszthalála a megváltás lényege: Jézus saját vérével engesztelte ki bűneinket, s mint főpap adta 

magát áldozatul népéért. Ő az áldozati bárány, aki elveszi a világ bűneit.

Az Eucharisztia ünneplése a II. Vatikáni Zsinat után

Bevezető rész
A szentmise a kezdő keresztvetés és a záróáldás kereszt jele között zajlik, ez ad keretet a szentmisé-

nek, melynek ünneplése a Szentháromság egy Isten nevében történik.

Célja, hogy a hívek ráhangolódjanak a szentmisére, közösséggé formálódjanak, és felkészüljenek 

az Ige figyelmes hallgatására és az Eucharisztia méltó ünneplésére. Fontos, hogy lélekben a zajból a 

csöndbe érkezzünk. Sok templomban ezért a szentmise előtt közös imádság folyik, például rózsafüzér.

1. A kezdőének és a bevonulás után az oltár köszöntése: mély meghajlással és oltárcsókkal tör-

ténik, az oltár ugyanis Krisztust jelképezi. 

2. A bűnbánati ima nem lelkiismeretvizsgálat és bűnbánat, hanem bűneink elismerése! Célja, 

hogy megfelelő lelkülettel, alkalmas módon ünnepelhessük a szent misztériumokat.

3. Az „Uram, irgalmazz!” imát azért mondjuk a szentmise elején, mert tudjuk, hogy rászorulunk 

a megváltásra.

4. Azt is tudjuk azonban, hogy megváltottak vagyunk, ezért adunk hálát a „Dicsőség”-ben.  

A szentmise mindenkori célja, hogy dicsőítsük Istent.

5. A könyörgésben a pap a közösség személyes kéréseit Isten elé terjeszti és imádságra szólítja 

fel a közösséget.
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Az Ige liturgiája 
Az Ige liturgiája megelőzi az Eucharisztia liturgiáját. hogy elősegít-

hesse annak hatékonyságát. Így az Ige befogadásával már a kegye-

lem ingyenes adományában részesülünk a Szentlélek által, amely el-

tölt majd bennünket Krisztus testének és vérének áldozata által. Az 

Igében Jézus szól hozzánk. Csendben fogadjuk be. Ezt követi a szent-

beszéd, a homília, mely kifejti az evangélium értelmét. Az énekek is 

Isten szavának a befogadását segítik, a Hitvallásban erre válaszolunk, 

majd az isteni Szóval eltelve könyörög az Egyház szükségleteiért és 

a világ üdvösségéért. Fontos a „szent csend” is, hogy az Evangélium 

üzenete gyökeret tudjon verni a szívünkben.

Az olvasmányok rendje
Vasár- és ünnepnapokon három olvasmányt olvas az Egyház:

1. Olvasmány az Ószövetségből, mindig Krisztusra vonatkoztatva.

2. Szentlecke az apostoli levelekből, az Apostolok Cselekedeteiből vagy a Jelenések könyvéből.

3. Evangélium – Isten igéje. 

Hároméves ciklusban ismétlődnek az olvasmányok: „A” év: Máté; „B” év: Márk; „C” év: Lukács; Já-

nos evangéliumát a nagyböjti és húsvéti időben olvassa az Egyház. Az olvasmányok között tartalmi 

egybehangolás van.

Válaszos zsoltár áll az első olvasmány után. Általában előénekes énekli, a hívek az ismétlődő 

feleletekkel kapcsolódnak be. A szentlecke után következnek az Alleluja zsoltárversei, ezek meg-

előzik az evangéliumot, ezt együtt énekli a közösség az előénekes bevezetője után. Nagyböjtben 

nem éneklünk Alleluját! Szekvenciát ötször énekelünk az egyházi évben: húsvétkor, pünkösdkor, 

Úrnapján, Fájdalmas Anya ünnepén és gyászmisékben. Ebből húsvét 

és pünkösd ünnepén kötelező szekvenciát énekelni.

Az evangélium a legbecsesebb olvasmány, belőle maga Jézus 

tanít. A felolvasást körülvevő tisztelet is ezt mutatja. Felolvasása előtt 

homlokunkra, ajkunkra és szívünkre kis keresztet rajzolunk a jobb hü-

velykujjunkkal, nyitott tenyérrel: eszünkkel felfogjuk, szánkkal meg-

valljuk, szívünkkel hisszük, amit az evangéliumban hallunk.

A homília (szentbeszéd) a Szentírás tanításának magyarázata és 

aktualizálása jelen életünkre vonatkozólag. Ezt követi a Hitvallás, 
amely válasz az olvasmányokban és a szentbeszédben elhangzott 

Isten igéjére, és kifejezi hívő közösség hitbeli egységét. A hívek kö-
nyörgésével folytatódik a szentmise: a világegyház szükségleteiért, 

az egyetemes közjóért, a különféle szükséget szenvedőkért, a helyi 

közösségért.

 ötször énekelünk az egyházi évben: húsvétkor, pünkösdkor, 

Evangéliumos könyv – a Magyar Katolikus Egyház 
ajándéka II. János Pál pápának (XVI. Benedek jelenleg is 
használja) – Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása
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Az Áldozat liturgiája, az Eucharisztia liturgiája
Az adományok előkészítése a felajánlási cselekmény, ami egyúttal áldozat: a miséző pap 

több imádság keretében felajánlja a mennyei Atyának a hívek adományát: a kenyeret és a vízzel 

vegyített bort. Ezt követi a felajánlási ének, a pap imái és a kézmosás, mely eredetileg gyakorlati 

célt szolgált, ma a természetes tisztulási vágyat fejezi ki. Majd a felajánlási könyörgés következik. 

A „prefáció” (Isten általános dicsőítése) és a „Szent vagy” ima után a szentmise egyik legkiemelke-

dőbb része, az eucharisztikus (hálaadó és megszentelő) ima következik. Az alapítás elbeszé-
lése az utolsó vacsora eseményeire emlékezés, amely által Jézus Krisztus jelen lesz hívei között.  

A miséző püspök vagy pap megismétli Jézus szavait. Az úrfelmutatás a tisztelet és imádás pillana-

ta: a kenyér és bor színében maga Jézus van jelen. A megemlékezésben az Egyház teljesíti Jézus 

parancsát: megemlékezik szenvedéséről, kereszthaláláról, dicsőséges feltámadásáról és mennybe-

meneteléről. A felajánlásban az egybegyűlt Egyház felajánlja a Szentlélekben a mennyei Atyának 

bűneink engesztelésére Krisztus testét és vérét. Az áldozat bemutatásában kérjük, hogy Isten is-

merje föl áldozatunkban az előképek által jelzett, s Krisztus által végbevitt egy, örök, igaz áldozatot.  

A Szentlélek hívásakor (Lélekhívás az áldozáshoz) az Egyház arra kéri a Szentlelket, hogy gyűjt-

se össze mindazokat, akik Krisztus Testében és Vérében akarnak részesülni, az áldozókra is lehívja a 

pap a Szentlelket. Az Úr imádsága után az embolizmus (ördögűzés) következik, ami az Úr imádsá-

gának utolsó mondatát „…de szabadíts meg a gonosztól” bővíti ki kérésekkel. Ez összekötő kapocs 

az Úr imádsága és a békeköszöntés között. A békeköszöntés az Úr ígéretéből ered: „Az én béké-

met hagyom nektek” (Jn 14,27). Ezt követi a kenyértörés. Az Isten Báránya fohász a kenyértörés 

kísérő éneke. Amíg a pap magához veszi az Oltáriszentséget, elkezdődik az áldozási ének. Ennek 

az a szerepe, hogy a közös éneklés által kifejezze az áldozók lelki egységét, közösségi jellegét. Ez 

átvezet az áldozás rítusához.

A szentmise csúcspontja az áldozás, vagyis az Úr testének és vérének kiosztása, vétele. Az Úr 

parancsa: „Vegyétek és egyétek.” A XII. századig két szín alatt áldoztak (kenyér és bor) a hívek a 

betegek kivételével. Ettől kezdve általánossá lett a kenyér színe alatt történő áldozás. Az Eucha-

risztiában a kenyér színe alatt is az egész Krisztus van jelen az alapító szavak erejénél fogva. A II. Va-

tikáni Zsinat bizonyos esetekben ismét engedélyezte a két szín alatt való áldozást. Az áldozás utáni 

könyörgésben kérjük, hogy mindannyian magunkkal vigyük az ünnepelt misztérium gyümölcseit.

Befejező rész
A miséző pap az oltár elhagyása előtt a híveknek áldást ad, majd elbocsájtja őket. A hívő nép hálát 

ad Istennek. Azután a pap a ministránsokkal együtt térdet hajt a tabernákulumba visszahelyezett 

Oltáriszentség előtt és kivonul. A kivonulási énekbe a közösség is egységesen bekapcsolódik.

A szentmise az Egyház hivatalos istentisztelete, ezért parancsolt ünnepeken és vasárnaponként 

a katolikus hívőnek részt kell vennie rajta.
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Kérdések:

 1.  A szentségi üdvrendben hogyan van jelen a Szentháromság?
 2.  Melyek a szentmise fő részei?
 3.  Mire való a bevezető rész?
 4.  Milyen olvasmányokat tartalmaz a szentmise?
 5.  Melyek az Ige liturgiájának a leglényegesebb elemei?
 6.  Milyen részekből áll az Áldozat liturgiája?

Feladatok:

 1.   Figyeld meg a szentmisén annak szerkezetét! Használj Hozsannát, Éneklő Egyházat, Szent vagy, Uram! ima-
könyvet, vagy Kis misekönyvet! Ezekben részletesen le van írva a szentmise menete.

 2.   Aktívan, cselekvő módon vegyél részt a szentmisén! Kapcsolódj be az énekekbe, imákba; ha lehet, ministrálj, 
vagy énekelj a kórusban! A tudatos részvétel a gyümölcsöző!

?

 1.   Figyeld meg a szentmisén annak szerkezetét! Használj Hozsannát, Éneklő Egyházat, Szent vagy, Uram! ima-

!
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19. Magatartási formák a liturgiában

A keresztény liturgikus közösség Istentől egybehívott közösség, az 

Egyházat jeleníti meg, mely az Isten országának az elővételezése. A li-

turgikus ünneplés célja Isten dicsőítése és az emberek megszentelé-

se. Krisztus üdvözítő műve a történelemben megy végbe, az emberi életben. Jézus kezdettől fogva 

részt adott életéből az embereknek. Isten azért helyezett el minket a világban, hogy őt megismer-

jük, szolgáljuk, szeressük, és így eljussunk az üdvösségre. Isten boldogságot szán az embereknek 

már itt a földön is, és ez abban nyilvánul meg, hogy a liturgiában bekapcsolódhatunk Krisztus di-

csőségébe, és a Szentháromság szeretetébe. Ezt a bekapcsolódást magatartásunkkal is segíthetjük.

A liturgiában használt legfontosabb magatartási formák:

A csend

A szent csend a liturgiában való részvétel egyik kifejezési módja. A csendet már az ókori vallások-

ban is alkalmazták, amikor áldozatot mutattak be. A liturgiában kezdetben az úrfelmutatást és a 

szentáldozást kísérte a szent csend, melyre csengőszó is fi gyelmeztetett.

Ha csendben vagyunk, megvizsgáljuk lelkiismeretünket, elgondolkodunk az Isten igéjének taní-

tásán, megfogalmazzuk egyéni kéréseinket, vagy hálát adunk azért, 

hogy Jézussal találkozhattunk a szentmise ünneplésében.

A mai liturgiában a szentmisén csendben imádkozunk:

	 a homília után,

	 a szentáldozás után,

	 a szentségimádást is csendben végezzük.

„Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egye-
düli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.”

(Jn 17,3)

„Amikor átvette a papok kezéből a feláldozásra 
szánt húsdarabokat, s odaállt az oltár égő tüze 
mellé, körülötte testvérek koszorúja állt, ahogy 
a lomb övezi a Libanon cédrusát; mint a pál-
matörzsek, úgy vették őt körül. Áronnak fi ai dí-
szes öltözékben – kezükben az Úrnak felaján-
lott adományok – Izrael népének egész közös-
sége előtt, amíg ellátta az oltár szolgálatát, és 
felajánlotta nemes testtartással a Magasság-
beli Mindenhatónak hozott áldozatot.”

(Sir 50,13)
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Felállás

A felállás olyan testhelyzet, amely kifejezi az Isten iránti tiszteletünket, ennek a szent jele. Az ókori 

vallásoktól kezdve ismeretes, hogy az áldozatbemutatás mindenütt állva történt. Az Ószövetség-

ben a főpap a papsággal együtt állva mutatta be az áldozatot. Az ősegyházban a liturgiát végző 

pap mindig állt, a nép az adományokat állva adta át, sőt vasárnap és a húsvéti időben imádság köz-

ben is álltak, hogy ezzel is a föltámadásra emlékezzenek.

A mai liturgiában a szentmisében állunk:

	 a zsoltárokat záró kis doxológiára

	 a pap bevonulásától általában a könyörgésig

	 az allelujától az evangéliumig végéig

	a Hitvallás

	az egyetemes könyörgések

	a Miatyánk

	a befejező áldás alatt

	állva imádkozzuk az Úrangyalát

Ha felállunk, kifejezzük örömünket is, és különösen fi gyelünk arra az eseményre, ami előttünk 

történik.

Leülés

Ülve hallgatjuk a szentmisén az olvasmányt és a szentleckét, fi gyelünk a felolvasóra, aki vagy az Is-

ten igéjét, vagy a hozzáfűzött tanítást mondja el. A mi feladatunk, hogy mindezt magunkba fogad-

juk, és javunkra fordítsuk. Jézus nemcsak imádságunk szavait adja a 

liturgiában, hanem a Lelket is ahhoz, hogy ezek a szavak bennünk 

„lélek és élet” legyenek.

Letérdelés

A térdelés a teremtmény alázatának jele a Teremtő felé, kifejezve vele szemben imádásunkat, ki-

csinységünket és esetlegességünket. A letérdelés a lélek alázatának legjobb kifejezője.

A mai liturgiában a szentmisében térdelünk:

	az átváltoztatás alatt

	az Oltáriszentség felmutatásakor

	szentségkitételkor

	a Te Deum 4 sora alatt

	az Úr halálára való emlékezéskor virágvasárnap

	nagypénteken a passióban

ten igéjét, vagy a hozzáfűzött tanítást mondja el. A mi feladatunk, hogy mindezt magunkba fogad-

„A lélek az, ami éltet, a test nem használ sem-
mit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet,”

(Jn 6,63)

„A térdelés minden egyébnél jobban enyhíti a 
bántást, engeszteli a haragot és hívja a kegyel-
met.”

(Szent Ambrus)
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A térdelő ember alacsonyabb termete a Teremtő előtti alázat kifejezése, ezért letérdelünk, ha a bűn-

bocsánat szentségéhez járulunk, vagy imádjuk a köztünk megjelent Urat a szentmisében.

Leborulás

A leborulás a fölség előtti megsemmisülés és kiszolgáltatottság jele. A Szentírásban Isten és az őt 

képviselő királyok előtti hódolat jele. 

A mai liturgiában a szentmisében leborul:
1. teljes leborulással, kinyújtott testtel, arccal a földre

	a pap a nagypénteki liturgia kezdetén

	 a diakónus a Mindenszentek litániája alatt – pap és 

püspökszentelésnél

	 a szerzetes fogadalomtételkor és az egyházi rend fel-

vételekor

2. részleges leborulás = térdelés és mély meghajlás

	az imádás fokozott jele szentségkitételkor

	 nagycsütörtöktől nagyszombatig a tabernákulum 

előtt

Vonulás

Ha vonulunk, megyünk az Úr színe elé a templomba, de életünk múlásával is vonulunk az Úr felé a 

végső találkozásra.

A mai liturgiában a szentmisében a pap és a ministránsok vonulnak:

	a Szentírás vasárnapján (ünnepélyes, asszisztenciás be- és kivonulás).

Körmenet

A körmenet az emberi természetben gyökerező közösségi megnyilvánulás, ünnepélyes, rendezett 

vonulás imádság, ének, kíséretében. Az imádkozó és éneklő hívők sokaságának vonulása a papság 

vezetésével egyik szent helyről a másikra, hálaadó, könyörgő vagy a vallásos érzületet gyarapító 

szándékkal. Lényegéhez tartozik a papi vezetés.

A mai liturgiában a szentmiséhez az alábbi körmenetek kapcsolódnak:

	gyertyaszentelő körmenet

	virágvasárnapi körmenet

	keresztjáró körmenet

	búzaszentelő körmenet
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	úrnapi körmenet

		feltámadási körmenet (a két utóbbi szentséges kör-

menet)

		helyi egyházak, illetve templomok saját körmene-

tei, pl.: Szent Jobb-körmenet

Kérdések:

 1.  Milyen magatartásformákkal segíthetjük a Krisztus misztériumába való bekapcsolódást?
 2.  Mi jellemző az egyes magatartási formákra?

Feladatok:

 1.  Próbálj otthon úgy imádkozni, hogy kipróbálod az egyes magatartási formákat, testhelyzeteket!
 2.  Írd le néhány mondatban, hogyan hatott rád a különböző testhelyzetekben végzett ima!

?

!



96

20. Jelképek a liturgiában

Minden földi jelenségnek lehet jelképes tartalma. A jelkép a természetes látás számára láthatatlan 

tartalmat kifejező jel. Lehet tárgy, kép, szín, zene, viselkedésforma és cselekedet is. A kultikus cse-

lekmények mindig jelképek, a liturgia is jelképes, és Krisztus misztériumának a befogadását segíti 

elő. A liturgia az Istennel való kapcsolatunkat szolgálja, ezért a lelki értékek kifejezésére különböző 

jelképeket alkalmaz.

A próféták is használtak jelképeket, hogy Isten üzeneteit a nép 

számára érthető módon tudják átadni. Jézus csodái pedig istensé-

gének jelképes bizonyítékai voltak.

A keresztény jelképek különböznek minden más hétköznapi jel-

képtől, mert összekötnek a természetfelettivel: a világból vett jelké-

pekben Isten erői hatnak és válnak láthatóvá. A kereszténység tehát 

úgy használja fel a tárgyi világ ismert eszközeit, hogy azokkal képes megjeleníteni a szentet. A li-

turgia úgy építi be magába a hétköznapi életből vett jelképeket, hogy azok egyszerű jelentése 

mélyebb tartalommal telik meg.

Természetből vett jelképek a liturgiában:

Víz

A víz természetes életforrás és életerő, nélküle nincs élet. Megtisztít, de félelmetes is, mert pusztít-

hat. Az „élő víz” hétköznapi értelemben folyó víz, átvitt értelemben a kegyelem életét közvetítő víz, 

keresztvíz. A keresztvíz a tisztulás fürdője, ugyanakkor eltemetkezés és újjászületés is.

Az Ószövetségben az „élő víz” maga Isten, aki az élet forrása. „Élő víznek” tekintették a Jor-

dán folyót, mert gyógyításokat tulajdonítottak neki. János a Jordán vizében keresztelt: aki alá-

merült, az meghalt a bűnnek, és amikor a víz felszínére jött, újjászületett a keresztség által az 

új életre.

„Így szólt az Úr: »Amint szolgám, Izajás három 
esztendeig köntös és saru nélkül járt, hogy jel és 
előkép legyen Egyiptom és Kus számára, éppen 
úgy fogja az asszírok királya elhurcolni a fog-
lyul ejtett egyiptomiakat és a rabságba jutott 
kusitákat.«”

(Iz 20,3–4a)



97

Jézus önmagát mondja az „élő vizek forrásának”, mely lándzsával 

átszúrt oldalából fakadt. Az Üdvözítő megnyitotta az üdvösség for-

rását az embernek.

A szenteltvíz tisztulást és Isten kegyelmének kiáradását jelzi a 

szentmise előtt, a templomba lépéskor.

Tűz

A tűz melegít, világít, pusztít, éget, tisztít.

A tűz az Ószövetségben Isten megjelenéseit kíséri: Mózes és a 

csipkebokor, tűzoszlop az Egyiptomból való szabaduláskor, a Tör-

vény adásakor a Sínai-hegyen.

Az Újszövetségben a tűz számunkra Jézus egészen elégő áldoza-

ta. Krisztus azért jött, hogy tüzet hozzon a világra, ő a világ világos-

sága is. Pünkösdkor a Szentlélek is tűznyelvek formájában szállt le az apostolokra, hogy lelkükben 

fellobbanjon a hit, és elinduljanak tanúságot tenni Jézusról a világnak. Az Egyház húsvét éjszakáján 

tüzet szentel, hogy gyulladjon lángra a mi hitünk is. A szentelt barkát égetik el, és ezzel a hamuval 

lesz a következő hamvazószerdán a hamvazás, melynek szentelmény jelleget tulajdonítottak. Ré-

gebben más hagyomány volt, akkor a temetők korhadó keresztfáit égették el, és azt a hamut szen-

telték meg. Ez volt az „új tűz”, amellyel húsvéti eledeleiket is főzték az emberek.

Gyertya

Faggyúból, méhviaszból, vagy más könnyen olvadó anyagból öntött vagy mártott, kanóccal égő vi-

lágítóeszköz. Eleinte gyakorlati okokból alkalmazták. A liturgiába főként szimbolikus jelentése miatt 

került be, bár régebben mint világító is nélkülözhetetlen volt. Később új jelentést kapott: a húsvéti 

gyertya nagyobb méretű fehér viaszgyertya, a föltámadt Krisztus jelképe. Törzsén kereszt, évszám, 

A (alfa) és Ω (ómega), valamint 5 tömjénszem található, Krisztus sebeinek emlékére. Igen nagyméretű, 

oszlopszerű, ami Istennek a pusztai vándorlás idején tűzoszlopban való megjelenésére is utal. Krisztus 

világosságát hordozza, a megváltottság fényét, a bűn homályának oszlását. Krisztus úgy világít, hogy 

közben magát teljesen elemészti. Nekünk is világítanunk kell az emberek között hitünk fényével.

Olaj

Az olaj cseppfolyós halmazállapotú szerves vegyületek gyűjtőneve. A keleti népeknek a növényi 

olaj (olíva) táplálékot, gazdagságot, egészséget és fényt jelent. Az olaj az isteni áldás jele. Az olajjal 

való felkenés egy személy vagy tárgy Isten szolgálatára szentelése.

„Jézus ezt felelte neki: »Ha ismernéd Isten aján-
dékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, 
inkább te kértél volna tőle, s ő élő vizet adott vol-
na neked.« »Uram – mondta erre az asszony –, 
hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan 
vehetnél hát élő vizet? Csak nem vagy nagyobb 
Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s 
maga is ebből ivott a fi aival és állataival együtt?« 
Jézus azt mondta neki feleletül: »Aki ebből a 
vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a 
vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik 
meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, 
örök életre szökellő vízforrás lesz benne.«”

(Jn 4,10–14)

„Felhőoszloppal vezetted őket nappal, és láng-
oszloppal éjszaka. Megvilágítottad előttük az 
utat, amelyen menniük kellett.”

(Neh 9,12)
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Keresztelendők (katekumenek) olaja: Felkészít a keresztény élet 

küzdelmeire, hogy a Gonosz keze csússzon le a keresztelésre jelent-

kező emberről.

Krizma: Olívaolaj és balzsam megszentelt keveréke, a királyokat, pa-

pokat kenték fel vele. Isten királyi népébe való felkenésünket jelezte. 

A bérmálásnál és a papszentelés alkalmával használják. A krizma a 

Szentlélek erejében különleges küldetésre képesít.

Betegek olaja: Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely 

az egész embert segíti és tökéletesíti. Isten akaratából megerősíti a 

beteget az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s al-

kalmassá teszi arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje.

Mindhárom olajat a püspök szenteli meg a nagycsütörtök dél-

előtti, úgynevezett krizmaszentelési misén.

Tömjén

Az Ószövetség illatáldozatának folytatása. A tömjénnel való illatáldo-

zat bemutatása kiegészítő áldozat volt az ételáldozat mellett, hogy 

Isten tetszését elnyerjék. A tömjén égetése a tisztelet jele Isten és a 

vele kapcsolatban levő személyek, tárgyak felé. A pap három kereszt-

tel és három körrel tömjénezi meg az evangéliumos könyvet a szent-

misén az Igeliturgiában tisztelete jeléül, mintegy leválasztva a légte-

ret Isten igéje számára.

 Só

Az Ószövetségben Palesztinában ősidők óta találtak sót és kereskedtek 

vele. A kultuszban különleges szerepe volt a sónak: minden áldozat-

hoz hozzátartozott, az illatáldozathoz hozzávegyítették. Az Újszövet-

ségben a példabeszédekben Jézus az apostolok és tanítványok külde-

tését szemlélteti a só tisztító, ízesítő és tartósító erejével. A „sóval ízes 

beszéd” a hitet és szeretetet gyarapító szavak képe. Megőriz a romlás-

tól és ízt ad. A liturgiában a keresztelésnél és a vízszentelésnél fordul 

elő. A szenteltvízbe kevert só jelzi annak a gonosz lélek elleni tisztító 

hatását. Jelképes jelentése tehát a tisztaság és a maradandóság.

A szentkenet szentsége:
„Szenved valaki közületek? Imádkozzék! Jóked-
ve van? Énekeljen zsoltárt! Beteg valamelyiktek? 
Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imád-
kozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr ne-
vében. A hitből fakadó ima megszabadítja a 
betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bű-
nöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok 
meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkoz-
zatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen 
hathatós az igaz ember buzgó könyörgése. Il-
lés hozzánk hasonlóan esendő ember volt, de 
esedezve imádkozott, hogy ne essék az eső, s 
nem is esett a földön három évig és hat hóna-
pig. Majd ismét imádkozott, és esőt adott az ég, 
mire a föld termést hozott.”

(Jak 5,13–18)

„Imám szálljon feléd, mint a tömjén füstje, kitárt 
kezem legyen esti áldozat!”

(Zsolt 141,2)

„A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik 
meg? Legyen bennetek só, és éljetek békében 
egymással.”

(Mk 9,50)
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Hamu

A hamu por, mely szerves anyag elégése után keletkezett szervetlen maradvány. Az Ószövet-

ségben gyász, bánat alkalmával hamut szórtak a fejükre vagy hamuba ültek, hamuban hevertek. 

A hamu a mulandóság és a semmiség képe. A keresztény liturgia ebben az értelemben is használja 

hamvazószerdán a hamvazásban, ami a nagyböjt kezdetét jelző szertartás.

A hamu: 	 a bűn fi zetsége  hamuvá leszünk,

	 	a bűnbánat jele is.

Kérdések:

 1.  Mit jelent a „jelkép” szó?
 2.  Kik használtak jelképeket a Szentírásban?
 3.  Milyen jelképeket használ a liturgia?
 4.  Mit tudsz az egyes jelképekről a lecke alapján?

Feladatok:

 1.   Keress az Ószövetségi Szentírásban olyan helyeket, ahol a próféták jelekkel tanították az embereket Isten üze-
netének a megértésére!

 2.  Keress az Újszövetségben olyan példabeszédeket, csodákat, ahol Jézus jelképet használ!

?

 1.   Keress az Ószövetségi Szentírásban olyan helyeket, ahol a próféták jelekkel tanították az embereket Isten üze-

!
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21.  Ünnep és ünneplés az egyházi évben I. 
— A karácsonyi ünnepkör

Szentírás és ünneplés

Isten szándéka, hogy teremtményeit áldásban és boldogságban ré-

szesíthesse. Megszólítja ezért a liturgiában az ő népét, Krisztus hirdeti 

nekünk az örömhírt az Igében. A nép erre a megszólításra a Szent-

lélek segítségével a liturgiában válaszol Istennek: dicsőíti őt imádság-

gal és énekkel.

Szoros kapcsolat áll fenn a Szentírás és a liturgia között. Az ősegyházban számos újszövetségi 

biblikus szöveg született a liturgiából, sőt több szöveget eredetileg kifejezetten liturgikus haszná-

latra szántak. A Szentírásba az apostoli eredet miatt, és a liturgikus ünneplésen való használat, vagy 

felolvasás miatt került be. A Szentírás az ünneplő hitben éri el kifejezési fokának csúcspontját.

 Apostoli hagyomány Az ősegyház liturgikus, ünneplő hite

 ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS

A liturgikus imádságokban és könyörgésekben feltárul a szentírási jelek és jelképek értelme. 

Nagyon fontos azonban, hogy bár a bibliai szövegeket a liturgia aktualizálja, a Szentírás eredeti 

mondanivalóját is szüntelenül hangsúlyozzuk. Ha valamit az eredeti szövegkörnyezetből kieme-

lünk, módosulhat az értelme. A liturgiában a Szentírás újra megfogalmazása történik, ezért rend-

szeresen fi gyelnünk kell a Szentírás eredeti mondanivalójára. 

Az mai kor ünneplése tartalmazza a Szentírásból vett jeleket, szimbólumokat és gesztusokat. 

Ezek formája lehet idézet, utalás, összedolgozás. A liturgia imádsága nem más, mint a Szentírás új 

formába alakítása.

„Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, 
aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s fel-
támasszam az utolsó napon.”

(Jn 6,40)

Alap: a Szentírásból vett idéze-
tek, jelek, szimbólumok, gesz-
tusok.
Az Egyház a változtathatatlan 
elemeket hűségesen őrzi.

Idézet, utalás formájában, vagy 
összedolgozás.
Alkalmazkodás a különböző 
korok és népek kultúrájához.

A mai liturgia imádságai.
Egység a sokféleségben:
„katolikus.”
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Az egyházi év

Az egyházi (liturgikus) évben az Egyház Krisztus életének, szenve-

désének, halálának, feltámadásának és mennybemenetelének 

misztériumait ünnepli a megtestesülésétől kezdve, mivel 

az üdvösség történetének legnagyobb eseménye Jézus 

szenvedése, kereszthalála és dicsőséges feltámadása. En-

nek előkészítése az Ószövetségben jelenik meg, majd 

a feltámadás után Jézus elküldte a Szentlelket, hogy a 

megszentelés műve megvalósuljon az Egyházban. Jézus 

anyját, Máriát is különleges szeretettel tiszteli Egyházunk, 

és az egyházi évben még helyet kap a szentekről való 

megemlékezés is.

A liturgia az üdvösségtörténet megjelenítő átimádkozása 

– így határoztuk meg a liturgia fogalmát (16. lecke). Ez azt je-

lenti, hogy egyrészt szent megemlékezéssel gondolunk Jézus életé-

nek eseményeire, másrészt a liturgiában jelenvalóvá is tesszük ezeket, hogy 

megvalósulhasson a Krisztussal való kegyelmi találkozás. Ez a liturgikus év hármas célja: az emléke-

zés, az átélés és a kegyelmi kiáradás.

Az Egyház liturgiájának történetében két sarokpont kikristályosodott Jézus életével kapcsolat-

ban:

	a megtestesülés, a karácsony ünneplése,

	a feltámadás, a húsvét ünnepe.

A karácsonyi ünnepkör

A karácsonyi ünnepkör advent I. vasárnapjától a vízkereszt utáni va-

sárnapig, Jézus megkeresztelkedésének ünnepéig tart. Az egyházi 

év advent I. vasárnapján kezdődik.

Advent

Négy adventi vasárnapunk van, melyeken a következő témákat ol-

vassa az Egyház a liturgiában:

1. vasárnap: Krisztusvárás, éberség.

„Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek 

attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfi ának színe 

előtt” (Lk 21,36).

Advent: Az egyházi év kezdeti szakasza, kará-
csonyig tartó böjti idő. Jelentése: eljövetel, az 
Úr eljövetele.

Az egyházi (liturgikus) évben az Egyház Krisztus életének, szenve-

désének, halálának, feltámadásának és mennybemenetelének 

misztériumait ünnepli a megtestesülésétől kezdve, mivel 

A liturgia az üdvösségtörténet megjelenítő átimádkozása 

– így határoztuk meg a liturgia fogalmát (16. lecke). Ez azt je-

lenti, hogy egyrészt szent megemlékezéssel gondolunk Jézus életé-
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2. vasárnap: Keresztelő Szent János prédikációja a megtérésről.

„S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét 

a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek 

könyvében: »A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyen-

gessétek ösvényeit!«” (Lk 3,3–4).

3. vasárnap – „Gaudete” (öröm) vasárnap: Keresztelő Szent János, az Előfutár a tanúságtétele Jé-

zusról mint Messiásról.

„Ezért János így szólt hozzájuk: »Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, 
akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog bennete-
ket megkeresztelni«” (Lk 3,16).
4. vasárnap: Jézus születésének hírüladása.

„Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az 

örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mon-

dott neki!” (Lk 1,43–45).

Advent idején templomainkban hajnali „Roráte” misét tartanak. A mise a nevét a kezdőének első 

szaváról kapta: „Rorate coeli desuper…” – Harmatozzatok, magasságos egek…

Adventben kettős várakozás jellemzi az Egyházat:

 várakozunk Jézus megtestesülésének ünneplésére;

 várakozunk Krisztus második eljövetelére, ami a történelem végén fog bekövetkezni.

Karácsony — Jézus születése

Ka rácsonykor éjféli mise vált szokássá, mely Jézus születését mond-

ja el. Az éjféli mise előtt szokás pásztorjátékot tartani. A karácsonyt 

nyolc napon át ünnepli az Egyház, ennek neve: karácsony oktávája, 

azaz nyolcada. 

A karácsony történetében jelentős szerepet játszott az a szándék, 

hogy Jézus istenségét hirdethesse az Egyház a tévtanításokkal szem-

ben. Emiatt akartak egy napot kijelölni az Isten Fia megtestesülése 

ünnepének. Létezett a pogány kultuszban a téli napfordulón egy ün-

nep, a „Legyőzhetetlen Napisten” születésnapja, ezt a Római Biroda-

lomban december 25-én tartották. Az Egyház erre a napra tűzte ki Krisztus születésének ünnepét, 

mert a kereszténység számára Jézus Krisztus az Igazság Napja.

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt 
mondom, örüljetek. Méltányosságotokat is-
merje meg mindenki! Az Úr közel van.”

(Fil 4,4)

„Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit 
az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz 
fogan és fi at szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt 
jelenti: Velünk az Isten.”

(Mt 1,22–23)

„Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog 
az igazság napja, sugarai üdvösséget fognak 
árasztani.”

(Mal 3,20a)
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Karácsony nyolcadának ünnepei

December 26. Szent István diakónus, az első keresztény vértanú 

ünnepe, akit megköveztek, mert bátran kiállt Jézus Messiás volta 

mellett. Halála után ruháját Saul lábához tették, akiből megtérése 

után Pál apostol lett.

December 27. Szent János apostol ünnepe, aki a negyedik evan-

géliumot, a három János-levelet és a Jelenések könyvét írta. 

 

December 28. Aprószentek, a betlehemi gyermekgyilkosság áldo-

zatainak ünnepe.

December 30. vagy a karácsony nyolcadába eső vasárnap Szent 
Család ünnepe. A Szent Család a családok példaképe.

December 31. Év végi hálaadás és lelkipásztori beszámoló a Te Deum eléneklésével.

Január 1. Újév, Karácsony nyolcada (Kiskarácsony), Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe. 
A béke világnapja. Ez a nap a polgári év első napja, ekkor az Egyház is a békéért imádkozik.

Vízkereszt — Urunk megjelenése — Epifánia

Nagy Szent Leó pápa epifániának, az Úr megjelenésének nevezte el 

ezt a napot.

Ezen a napon hármas megjelenést ünneplünk:

1. A csillag elvezette a bölcseket a jászolhoz: Vízkereszt előtti vasárnapon hangzik el.

Epifánia:
1. Újszövetségi értelmezése: Krisztusban Isten 
jelent meg, mint az emberek igazi Megváltója.
2. Egyházi értelmezés: Krisztus születésének 
(dec. 25.), illetve nyilvánosság elé lépésének 
( jan. 6.) misztériumát jelenti.

Murillo Bartolomé Esteban: A Szent Család

Stefan Lochner: Háromkirályok imádása
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2. Kánai borcsoda: Jézus 

első csodatétele, nyilvá-

nos működésének kezde-

te – köznapi szentmisében 

hangzik el.

3. Jézus ezen a napon lé-

pett a Jordánba, hogy fel-

vegye János keresztségét, 

és üdvözítsen minket: Víz-

kereszt utáni vasárnapon 

hangzik el, ezzel fejező-
dik be a karácsonyi idő.

Kérdések:

 1.  Mi jellemzi a Szentírás és a liturgia kapcsolatát?
 2.  Milyen összetevőkből keletkezett az Újszövetségi Szentírás?
 3.  Hogyan szól a Szentírás a mai emberekhez?
 4.  Mit jelenít meg a liturgia?
 5.  Mi a liturgikus év hármas célja?
 6.  Milyen két nagy üdvesemény köré csoportosítjuk az egyházi évet?
 7.  Mi az advent tartalma?
 8.  Hogyan alakult ki karácsony ünnepe?
 9.  Mi a karácsony kialakulásának a története?
 10.  Karácsony nyolcadában milyen ünnepeket ünneplünk?
 11.  A karácsonyi ünnepkör utolsó ünnepén milyen hármas megjelenésről emlékezik meg az Egyház?

Feladatok:

 1.   A négy adventi vasárnap mondanivalójának megfelelően keress Máté és Márk evangéliumából részleteket 
(a tankönyv Lukácstól idéz)!

 2.  Keress szentírási idézeteket Jézus születésének történetéről!
 3.  Keresd ki az Újszövetségből a vízkereszti „hármas megjelenés” történeteit!

Michael Pacher: A kánai menyegző csodája Simon M. Veronika: Keresztelő Szent János

?

!



105

22.  Ünnep és ünneplés az egyházi évben II.
— A húsvéti ünnepkör

Az idő

Az idő Isten ajándéka, felbecsülhetetlenül nagy érték. Isten van ve-

lünk az időben, mert ő a történelem Ura, aki a történelemben, az 

időben szólal meg és nyilatkoztatja ki magát. A Bibliában fontos sze-

repe van az időnek, mert meghatározott cél felé, az üdvösség felé 

vezeti az embereket. A történelmi idő Isten teremtménye, ami akkor 

kezdődött, amikor a teremtés, és akkor fog befejeződni, amikor Jézus 

másodszor is eljön hozzánk, és végső, egyetemes ítéletet tart.

Izrael népe az időt kezdetben az Isten dicsőséges tetteire történő megemlékezéshez használta 

fel. Az évenkénti mezőgazdasági ünnepekhez kapcsolták Isten üdvösséget hozó tetteinek ünnep-

lését. A prófétai korban érdeklődésük a jövő felé fordult, és már nem csak a múlt egyes eseményeit 

ünnepelték, hanem Isten ígéreteinek beteljesítésére is előkészültek a különböző ünnepek által.

„Már igen és még nem”

Az Egyház az időt a „már igen és még nem” feszültségében éli meg. 

Ez azt jelenti, hogy Isten országa, a jövőnk már elkezdődött, amikor 

Jézus megtestesült, és tanításában hirdetni kezdte az emberek kö-

zött Isten országát, majd meghalt, és feltámadt, de az ország végső beteljesedése még hátra van. 

Az majd az örök életben fog megvalósulni, Krisztus második eljövetele után.

Az egyházi év és a polgári év kezdete között különbség van. A polgári év január 1-jén kezdődik, 

az egyházi év azonban advent I. vasárnapján.

Az Egyház feladatának tartja, hogy az üdvtörténet eseményeit meg-

határozott napokra szétosztva emlékezéssel ünnepelje. Az ünnepek 

kiszámításához úgynevezett luniszoláris naptárt használ. Ez azt jelenti, 

hogy az egyházi ünnepek közül az „állandó” ünnepeket (pl. karácsony) 

a Nap járása alapján számítja ki, a „mozgó”, vagy „változó” ünnepeket (pl. húsvét) pedig a Hold járása 

alapján jelöli ki. Az egyházi év Jézus egész misztériumát elénk tárja a megtestesüléstől, a születéstől 

kezdve a mennybemenetelen és pünkösdön át Jézus boldog reménnyel várt második eljöveteléig. 

Edith Stein:  A lényeg

Ne engedj  Amit látunk,
a vágynak, nem más,
hogy ítélj, külső kéreg.
mert jön rád A Teremtő
az ítélet! látja csupán,
 mi a lényeg!

„Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy 
amott! Mert az Isten országa közöttetek van.”

(Lk 17,21)

„A farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön 
el az Isten országa. Ezt válaszolta: Az Isten or-
szága nem jön el szembetűnő módon.”

(Lk 17,20)
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A megemlékezés a megváltás misztériumait az időben megjeleníti, 

hogy az emberek meríthessenek belőle és részeseivé lehessenek az 

üdvösség kegyelmének. Gazdaggá tehetik az időt, amelyben élnek, ha 

Isten szeretete és jósága mellett döntenek. Az idő ajándék, melyben 

növekedhetünk a teljesség felé, melyet Isten nekünk szánt.

A húsvéti ünnepkör — Hamvazószerdától pünkösdig tartó időszak

Szakaszai: 1. a nagyböjti idő: hamvazószerdától nagyszombatig

 2. a nagyhét: virágvasárnaptól nagyszombatig

 3. húsvét ünnepe: húsvét vigíliája

 4. húsvéti idő: pünkösdig

A húsvét a keresztény hit alapjának, azaz Jézus Krisztus megváltó 

halálának és feltámadásának emlékünnepe. Az ószövetségi „pászka” 

ünnepéből nőtt ki, mely a zsidók számára az egyiptomi fogságból 

való szabadítás és az utolsó estén elfogyasztott szent vacsora, a szé-

der ünnepe.

I. A nagyböjti idő

A húsvét ünnepét hosszú várakozási időszak előzi meg, amit nagy-

böjti időnek nevezünk. Ez az időszak negyven napos szent idő, szim-

bolikáját a Bibliából veszi, Jézus Krisztus negyven napos böjtölésé-

nek az emlékére. Hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart ez az időszak.

A nagyböjti idő bűnbánati célokat szolgál. Szigorú előírások betartására tanítja az Egyház a híve-

ket: ilyenkor nem rendezünk hangos mulatozást, nagyböjt péntekjein a hústilalom 14 éves kortól 

nem váltható át más jócselekedetre.

Hamvazószerdával kezdődik az ünnepkör. A „hamvazó” elneve-

zést azért kapta ez a nap, mert az ősegyházban a bűnbánók ve-

zeklőruhát viseltek, és a ruhák megáldásakor hamuval hintették 

meg magukat. Ez a gyakorlat – a hamvazás – máig is megmaradt. 

A szentmisén a szentbeszéd után történik a hamu megáldása, 

szenteltvízzel való meghintése, és a hívek hamvazása. A hamu az 

előző évi virágvasárnapi megszentelt és elégetett barkákból készül, 

és fi gyelmeztet a mulandóságra. Hamvazószerda szigorú böjti nap, 

húst nem fogyasztunk ezen a napon, háromszor eszünk és csak 

egyszer lakhatunk jól.

A húsvét kiszámítása: Húsvét ünnepe mozgó 
ünnep, azaz minden évben más időpontra esik. 
Az ünnep a tavaszi napéjegyenlőséget (március 
21.) követő holdtölte utáni vasárnapon van, leg-
korábban III. 22-én, legkésőbb IV. 25-én.

„Ez a nap legyen számotokra emléknap, és ül-
jétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedék-
ről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak 
mindörökre.”

(Kiv 12,14)

Az ember Isten iránt tanúsított szeretete: bűn-
bánat, megtisztulás, áldozat, könyörgés, és a 
szegények megsegítése.

Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

Ember, emlékezzél, porból vagy, és porrá leszel!
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Nagyböjt 4. vasárnapja, Laetare („Örvendező”) vasárnap: Ősi ne-

ve vigadozóvasárnap, ezen az ünnepen a nagyböjt szigorúsága eny-

hül, szólhat az orgona, az oltárt virággal lehet díszíteni a liturgikus 

szín a rózsaszín, mint advent 3. vasárnapján. Az öröm is Isten ajándé-

ka az emberek számára. Örüljünk az Úrban, aki oltalmazónk!

Nagyböjt 5. vasárnapja, Feketevasárnap: Ilyenkor az a szokás, 

hogy a feszületeket a főoltár képét viola vagy fekete lepellel letakar-

ják. A letakarás oka egyrészt az az ősi és mélyen emberi gondolat, 

hogy a Szentet eltakarjuk szemünk elől, mert azt az emberi szem 

nem képes felfogni. Krisztus ereje ugyanis kimondhatatlan, és misztériumjellegű. Másrészt a letaka-

rás szokásának bibliai alapja Jézus távozása a templomból.

Nagyböjt péntekjei: A hívek keresztúti ájtatosságot végeznek az Egyház közösségében. Fel-

idézik Jézus keresztútjának eseményeit: végigjárják az állomásokat 

(stációkat), imáikban arra törekszenek, hogy azonosulni tudjanak a 

szenvedő Jézussal.

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja, „pálmák va-
sárnapja”: Nagyböjt 6. vasárnapján kezdődik el a nagyhét, amikor 

az üdvösségtörténet eseményei közül Jézus Krisztus húsvéti miszté-

riuma jelenítődik meg a szertartásokon. A nagyhét első vasárnapja 

virágvasárnap: a Jeruzsálembe bevonuló Jézust pálmaágakkal kö-

szöntötték, Messiásként, békét hozó királyként fogadta őt a nép. Ma 

az Egyház ezt az eseményt úgy jeleníti meg, hogy mi is hozsannázva 

vonulunk be a templomba. A pálmaág a gazdagság, győzelem, fény jelképe, az ókori rómaiak-

nál a versenyek győztesének jutalma, valamint a vértanúság, az üdvösség szimbóluma is. Európa 

északabbi tájain barkaszentelés történik ezen a napon, mely a virágvasárnap szertartásának része. 

Szentmise után a hívők a szentelt barkát hazaviszik. A szentmise ré-

sze a passió elmondása, mert virágvasárnapon az evangélium egé-

szen a sírbatételig emlékezik meg a Megváltó történetéről.

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és elfoga-

tásának a napja, a Húsvéti Szent Háromnap első napja. Az ősegy-

házban nagycsütörtökön nyilvánosan visszafogadták a bűnösöket.

		Olajszentelés: A délelőtti püspöki szentmise, a krizmaszen-

telési mise a székesegyházakban, melyben a szent olajokat 

áldják meg  egyházmegyék papsága számára.

 végeznek az Egyház közösségében. Fel-

„Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de 
Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.”

(Jn 8,59)

Ima a stációk előtt:
„Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a vilá-
got!”

„Jézus ezt válaszolta: »Elérkezett az óra,  amikor 
megdicsőül az Emberfi a.«”

(Jn 12,23)

Izrael oltalmazója (Zarándokének):
„Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön 
segítség számomra? A segítség az Úrtól jön, aki 
az eget és a földet teremtette. Ő nem engedi, 
hogy botladozzék lábad, nem alszik az, aki őriz 
téged. Lám, nem alszik, nem pihen, aki őrséget 
áll Izrael felett. Az Úr a te oltalmazód, az Úr vé-
delmez jobbod felől. Nappal nem éget a nap, s 
éjjel nem árt neked a hold. Az Úr megóv minden 
bajtól, ő vigyáz életedre. Az Úr megőriz jártad-
ban-keltedben, mostantól fogva mindörökké.”

(Zsolt 121,1–8)

Passió, szenvedéstörténet: Krisztus kínszen-
vedésének és kereszthalálának története az 
utolsó vacsorától a temetésig. A Szentírásban: 
Mt 26–27; Mk 14–15; Lk 22–23; Jn 18–19. Litur-
gikus jelentése: a Kálvárián való beteljesedéssel 
megtörtént az első szentmiseáldozat, ame-
lyet engesztelő halálával a Fiú mutatott be az 
Atyának. Ez válik jelenvalóvá vérontás nélkül a 
szentmisében.

Koncelebráció: Együttmisézés; olyan közös 
liturgikus tevékenység, melyet egy főcelebráns 
vezetésével a papság végez.
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			Az Oltáriszentség alapításának ünnepe: Esti szentmise minden plébániatemplomban az 

utolsó vacsora emlékére. A Dicsőség után felzúgnak a harangok, szólnak a csengők és az or-

gona. A könyörgés után már csak népének van kíséret nélkül: a harangok Rómába mennek, 

helyettük kereplő szól. A homília után a lábmosás szertartásáról is megemlékezünk. Jézus 

példájával tanít minket: ő azért jött, hogy szolgálja az embereket. Szolgáljuk mi is egymást! 

Az Oltáriszentség elvitele, és oltárfosztás történik a szentmise végén: a pap Jézus szenvedé-

seinek az emlékére minden virágot, terítőt, gyertyatartót és feszületet eltávolít az oltárokról.

Nagypéntek: Jézus szenvedésének, halálának és temetésének napja. A Húsvéti Szent Három-
nap második napja. Szigorú böjti nap. Délután 3 órakor keresztutat végez az Egyház. Szentmise 

ezen  a napon nincsen, csak igeliturgia, mely a leborulás szertartá-

sával kezdődik. Ez a lecsupaszított oltár előtti néma hódolat: gyász, 

imádás, kegyelemkérés és az egész földdel való egység. Passiót ol-

vasnak, és az ősi egyetemes könyörgéssorozatot. Leleplezi a pap a 

keresztet, és az egész hívő gyülekezet bemutatja hódolatát a Szent 

Kereszt előtt. Utána következik a szentáldozás. Az Oltáriszentséget 

áldoztatás után a szentsíron őrzik, melynél a szertartás után hos-

szabb-rövidebb szentségimádásra és virrasztásra van lehetőség.

Krisztus kereszthalálával békességet szerzett, és utat nyitott az 

emberiség számára az Atyához. Bűneinkért elégtételt adott, vállalva 

a bűn minden következményét, még a halált is. Emberségünkben 

osztozott, ezáltal mi is részesülhetünk majd az ő sorsában, a feltá-

madásban.

Nagyszombaton az Egyház Jézus sírjánál időzik, az ő szenvedéséről 

és haláláról elmélkedik.

Az oltár megfosztva áll, a szentáldozatot nem mutatják be mind-

addig, míg csak az ünnepi vigília, vagyis a feltámadás éjszakai vir-

rasztva várásának liturgiája be nem fejeződik. Csak ezután lesz helye 

a húsvéti örömnek, amelynek bőséges folyama ötven nap múlva 

árad ki.

„Jézus ekkor hangosan felkiáltott: »Atyám, ke-
zedbe ajánlom lelkemet.« E szavakkal kilehel-
te lelkét.”

(Lk 23,46)

„Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túl-
áradt a kegyelem.”

(Róm 5,20b)

Az emberiség bűne tetőzött. Elural-
kodott a gyűlölet, a durvaság, a lá-
zadás.

Jézus az egész emberiség nevében bemutatta hó-
dolatát és engedelmességét az Atyának.
Ez szeretetének, irgalmának és hűségének a jele.
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II. Húsvét ünnepe, húsvét vigíliája: A Húsvéti Szent Háromnap középpontja húsvét éjszaká-

ja, amikor Krisztus feltámadását ünnepeljük, a fény győzelmét a sötétség felett. Ez jelképezi az élet 

győzelmét a bűn és a halál felett. Az ősegyházban ez volt a keresztelés éjszakája. A megkereszteltek 

meghaltak a bűnnek, és életre támadtak Krisztussal, Krisztus által és Krisztusban. Az Egyház ma is 

keresztel ezen a napon. Krisztussal együtt nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, és vele együtt 

föltámadva Istennek kell élnünk. Jézus a Húsvéti Bárány, aki magára vette a világ bűneit, és ezzel 

megszabadította az emberiséget a bűntől, a haláltól.

Jelek húsvét vigíliáján: 

 	Fény: Krisztus feltámadása bevilágítja életünket.

 	Szó: Isten igéje:   ószövetségi előképek,

 újszövetségi beteljesedés.

  Víz: Krisztus halálából és feltámadásából fakadó élet és ke-

gyelem.

  Kenyér és bor: Az eucharisztikus lakoma, a szentmise a húsvé-

ti misztérium szentségi megjelenítése.

A szertartás részei:

 	Fényünnepség (lucernárium): Tűzszentelés, a húsvéti gyertya 

meggyújtása, a hívek gyertyáinak a meggyújtása, húsvéti örö-

mének.

  Igeliturgia: 7 ószövetségi olvasmány, szentlecke és evan-

gélium.

 	Keresztségi liturgia: A keresztvíz megáldása a keresztelőkút-

nál és a keresztségi fogadalom megújítása.

 	Az Eucharisztia liturgiája: Az áldozati adományok előkészí-

tésétől a szokott módon folytatódik a szentmise.

 	Feltámadási körmenet.

III. A húsvéti idő ünnepei

Urunk mennybemenetelének ünnepe – Áldozócsütörtök: 
A mennybemenetel eseményének ünnepe a húsvét utáni 40. na-
pon és a Szentlélek eljövetelének megígérése. Dicsőségesen lezárult 

Jézus földi működése. Ezután már nem látjuk őt. Többé már nem je-

lenik meg. Mindent megkaptunk már tőle, ami az üdvösséghez szük-

séges, egyet kivéve, a Szentlelket. Áldozócsütörtöktől kezdődik az a 

kilenc nap, amely a Szentlélek kiáradására készít fel.

Pünkösd: A húsvéti idő záróünnepe, a húsvét beteljesedésének ünnepe, a Jézus feltámadása 
utáni 50. nap. Az ünnepen az Egyház a húsvéti misztérium beteljesedésére emlékezik, mely a 

„Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

(Mt 28,20)

„De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha 
elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem 
jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elme-
gyek, akkor elküldöm.”

(Jn 16,7)
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Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és 

az Egyház születésnapja. Mozgó ünnep, a húsvét dátumától füg-

gően május 10. és június 13. között ünnepeljük. Pünkösdkor szek-

venciát éneklünk: Veni Sancte Spiritus. Eloltják a húsvéti gyertyát és a 

keresztkút közelében helyezik el.

„…megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló ere-
jét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész 
Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld 
végső határáig.”

(ApCsel 1,8) 

Kérdések:

 1.  Milyen három nagy egységre osztható a húsvéti ünnepkör?
 2.  Mit tudsz a nagyböjti időszak kezdetéről?
 3.  Mit fejez ki nagyböjt 4. vasárnapja?
 4.  Milyen gondolatot tartalmaz nagyböjt 5. vasárnapja?
 5.  Mi az a Húsvéti Szent Háromnap?
 6.  Melyek a nagycsütörtöki szertartás eseményei?
 7.  Milyen üdvtörténeti eseményt jelenít meg nagypéntek?
 8.  Nagyszombaton hol időzik az Egyház?
 9.  Mit tudsz húsvét vigíliájának szertartásáról?
 10.  Mutasd be a húsvéti idő ünnepeit!

Feladatok:

 1.   Ismerkedj a Magyar Katolikus Egyház honlapjával és abban a Virtuális Plébánia anyagaival: elevenítsd fel a 
keresztségi fogadalmat! Megtalálod a Virtuális Plébánián: 

  http://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=1901
 2.  Imádkozd el a Mindenszentek litániáját!
  http://www.plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=111
 3.  Válassz egy keresztúti ájtatosságot magadnak:
  http://www.plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=111
  Elmélkedd végig!

?

!
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23.  Ünnep és ünneplés az egyházi évben III.
— Évközi idő

Időszemlélet

Ciklikus időszemlélet: A fejlődés korai fokán élő népek életét az év-

szakok, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, vagy az „esős évszak” – „száraz 

évszak” egymás utáni váltakozása határozta meg. Az idő önmagába 
visszatérő változását tapasztalták maguk körül. Ez az önmagába 

visszatérő időben élés alakította ki időszemléletüket, mert mindig a 

már tapasztaltak visszaérkezésére vártak.

Lineáris időszemlélet: Isten ígéretei alakították ki az Ószövetség né-

pének egymásutániságra fi gyelő időszemléletét. Isten ígéretei és 

felszólításai az ember fi gyelmét a soha nem tapasztalt, de remélt 
jövő felé fordították. Időszemléletüket lineáris időszemléletnek nevezzük, mely szerint az esemé-

nyek a kezdettől a végső kifejlődés felé haladnak. Az évszakok változásait természetesen ők is 

megtapasztalták, és rendelkeztek is ciklikus időszemlélettel, ám a ciklikus időszemléletüket be-
leszőtték az ünnepeikbe, az Isten tetteire és ígéreteire való emlékezésbe. Hetenként visszatért a 

nyugalom napja, a szombat, amikor a teremtésre és az Ószövetség legfontosabb eseményére, az 

Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek.

Ünnepek az egyházi évben

Az egyházi év az üdvtörténet liturgikus ünneplésének évenként ismétlődő egysége. Kezdete ad-

vent 1. vasárnapja, a vége Krisztus Király vasárnapja. Az egyházi év vázát a vasárnapok adják.

Az egyházi év fő részei:
 Karácsonyi ünnepkör  megtestesülés

 Húsvéti ünnepkör  megváltás

 Évközi idő  Jézus messiási küldetése és tettei

  Mária-ünnepek és a szentek emléknapjai

„A hetedik nap azonban a nyugalom napja, 
az Úré, a te Istenedé. Akkor hát ne dolgozz, se 
te, se fi ad, se lányod, sem szolgád, sem szolgá-
lód, sem ökröd, sem szamarad, sem semmi-
féle állatod, sem a házadban tartózkodó ide-
gen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, 
mint te magad. Gondolj arra, hogy Egyiptom 
földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a 
te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kive-
zetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Iste-
ned a szombat megülését.”

(MTörv 5,14–15)

} üdvtörténeti események
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Az Úr ünnepei

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony – február 2.
A karácsony utáni negyvenedik nap, amikor Jézusnak a jeruzsálemi 

Templomban való bemutatását ünnepli az Egyház. Jézus az emberi-

séggel találkozott Simeon és Anna prófétaasszony személyében. A fény ünnepe ez, ekkor történik 

a gyertyák megáldása, ezért Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének nevezzük. A szentmise a 

szentélyen kívül, a bejáratnál vagy mellékoltárnál kezdődik, ahonnan gyertyás körmenettel vonu-

lunk a templomba. A körmenet a Templomba először érkező Jézust jelenti.

Szentháromság vasárnapja – Pünkösd utáni első vasárnap – „Kicsipünkösd”.
„A” év: a Szentháromság mint a szeretet közössége, amely kinyilatkoztatja irgalmát.

„B” év: a Szentháromság személyeinek üdvözítő tettei Isten népének körében.

„C” év: a Szentháromság titkának mélységei.

Úrnapja, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe – Szentháromság vasárnapját követő 
csütörtök, de az utána következő vasárnap ünnepeljük.
Szentírási olvasmányok:

„A” év: Jézus az élet kenyere.

„B” év: Jézus a szövetség áldozata.

„C” év: Jézus az emberi élet nélkülözhetetlen tápláléka.

A szentmisén szekvenciát éneklünk: Lauda Sion… – Dicsérd Sion… A szentmise ünneplését kör-

menettel egészíti ki az Egyház: a körmenet virágszőnyeggel feldíszített úton megy. Négy oltárnál 

áll meg, ahol evangéliumot és könyörgést olvas fel a pap. A körment a templomba tér vissza, ahol 

eléneklik a „Te Deum”-ot (Téged Isten, dicsérünk…).

Jézus Szentséges Szívének ünnepe – az Úrnapját követő hét 
péntekjén.
Szentírási olvasmányok: Jézus istenemberi szeretetéről szólnak.

Jézus Krisztusnak lándzsával átdöfött oldala Jézus halálát és fel-

támadását tanúsítja, és istenemberi szeretetéről beszél. Aki Isten sze-

retetéről elmélkedik, imádkozik, annak számára megszűnik a közömbösség, és elmélyült lelki élet 

lép a helyébe. Isten népének ez a tisztelete megmutatkozik az „elsőpénteki” szentáldozásokban.

Krisztus Király ünnepe – az egyházi év utolsó vasárnapja.
Az Egyház Jézus istensége mellett az ő valóságos emberségét is ünnepli.

Szentírási olvasmányok:

„A” év: Jézus, a nép Pásztora.

„B” év: Isten országa.

„C” év: Jézus a béke Királya.

Jézus bemutatása a templomban: 

(Lk 2,22–32)

„Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy 
már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszá-
rát, hanem az egyik katona oldalába döfte a 
lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle.”

(Jn 19,33–34)

lép a helyébe. Isten népének ez a tisztelete megmutatkozik az „elsőpénteki” szentáldozásokban.

Krisztus Király a népek, családok, személyek bé-
kéjének ura.
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XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából „a XX. század 

Királyának” hirdette ki a Megváltót. Jézus tiszteletére világszerte a 

legmagasabb hegyeken kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak 

fel, közöttük a híres „Megváltó Krisztus szobra” az Andok egyik legma-

gasabb csúcsán. XI. Piusz pápa 1925-ben szentévet hirdetett, mely-

nek mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!”, 
és elrendelte Krisztus Király ünnepét.

Mária-ünnepek

Szűz Mária, Isten anyja – január 1.
Az Egyház megkülönböztetett szeretettel tiszteli a Szűz Máriát, Jézus Anyját, és Istenanyaként is-

meri el. Az összes nevek és megszólítások között az „Isten Anyja” a legnagyobb méltóságot fejezi 

ki. Kérjük közbenjárását, mert tőle kaptuk Jézust, az élet szerzőjét. Mária üdvrendi szerepét Gábor 

angyal kijelentései mutatják.

Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony – március 25.
Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. 

9 hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal Ná-

záretben Máriának átadta a megtestesülés örömhírét. Az ünnep ih-

lette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. Jellegzetesen fe-

rences-népies hagyomány, hogy aki ezen a napon ezer Üdvözlégyet elimádkozik, annak teljesül 

Istennek tetsző kívánsága.

Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony – augusztus 15.
XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén nyilvánította ki hittételként 

az Egyház meggyőződését: a Boldogságos Szűz testével és lelkével 

együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. A Megváltó Jézus édes-

anyjának, Máriának a testét életének befejezésével nem engedte át 

a földi enyészetnek, hanem testestől és lelkestől magához emelte 

a mennyei dicsőségbe. A „Nagyboldogasszony” név a Boldogságos 

Szűz Mária neve a katolikus magyarok szóhasználatában. A szóban a 

„nagy” Mária föltámadására és megdicsőülésére utal, míg a „Kisbol-

dogasszony” (szeptember 8.) Mária születésére és a gyermek Máriára.

Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony – március 25.

„Az angyal belépett hozzá és megszólította: 
»Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az 
Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.«”

(Lk 1,28)

„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltöze-
te a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csil-
lagból korona.”

(Jel 12,1–2)

„Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, 
magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Má-
ria! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű 
szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent Ist-
ván neked fölajánlott és végrendeletében neked 
hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és di-
cső érdemeid által légy szószólónk és közben-
járónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen.”

(Eszterházy Pál nádor imája)

A Megváltó Krisztus szobra – Rio de Janeiro
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Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpatró-
nája – október 8.
A magyarság számára nagy jelentőségű ez az ünnep, mert első szent 

királyunk, Szent István király halála előtt, a legenda szerint halálos 

ágyán Szűz Mária gondjaira bízta Magyarországot, 1038. augusztus 

15-én: országát és koronáját Szűz Máriának adta örökségbe, s ez-

zel oltalmába ajánlotta hazánkat. Ettől kezdve Árpád megkeresztelt 

népe a Szűzanya szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének val-

lotta magát, országát és királyságát. A Boldogságos Szűz közbenjá-

rására nyert számtalan jótéteményért hálálkodunk a szentmise kö-

nyörgésében. Az áldozás utáni könyörgésben közbenjárására kérjük, 

hogy megszabaduljunk a veszélyektől és egyetértők legyünk. Az ün-

nepben összekapcsolódik a magyar nép első szent királyunk iránti 

tisztelete és különleges Mária-szeretete.

Magyarországon a Magyarok Nagyasszonya, a Napba öltözött 

Asszony, a törökellenes küzdelmek győzelmi jele. Szinte mindenütt 

élő hagyomány a Mária-ünnepek hajnali virrasztása, mely a fölkelő 

Napban megjelenő Napba öltözött Asszonyra vár.

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása – december 8.
Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint so-

kan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már édesanyja, Anna 

méhében való fogantatásától ment volt az egész emberiséget terhelő áteredő bűntől. IX. Piusz 

pápa 1854-ben kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. 

A legenda szerint Szűz Mária szülei Joachim és Anna már idősek voltak, és gyermektelenek. Egy-

szer Joachim éppen gyermekáldásért fohászkodott, amikor angyal által kapta a hírt, hogy felesége 

leánygyermeket fogant.

A szentek emléknapjai

Szentek szoros értelemben azok az emberek, akiket az Egyház hivatalosan szentté avatott és a litur-

giában, ünnepnapjukon megemlékezik róluk. Valláserkölcsi értelemben az a személy szent, akinek 

jellemző tulajdonsága az erkölcsi tökéletesség, feddhetetlenség a gondolkodásmódban és a cse-

lekvésben. A szentek az életszentségszentség ajándékát valósították meg életükben hősies fokon. 

A szentek tisztelete a vértanúk tiszteletéből alakult ki. Ők életük feláldozásával, a legtökéletesebb 

tanúságtétellel nyerték el a mennyei dicsőséget. Ők a keresztény élet példaképei, akiket tisztel-
ni kell és segítségül is lehet hívni.

Egyes szenteket az egész egyetemes Egyház ünnepel, másokat csak az egyes egyházmegyék, 

vagy országok. Az Egyház a szentek tiszteletét és ünneplésüket ajánlja, mert életükben 

A csíksomlyói Napba öltözött Asszony
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Jézus csodálatos vonásai nyilvánultak meg. Emiatt követendő 

példaképeink a szentek.

A tiszteletadás rangsora: A tisztelet legfelső foka (hiperdúlia) a 

Szűzanyát illeti meg, utána következik Szent József (protodúlia), 

majd minden más szent (dúlia), az apostolok, a vértanúk stb. A Szent-

háromság egy Isten személyeit mindenkor imádat illeti meg.

Szent István király – alsógödi plébánia

Kérdések:

 1.  Jellemezd a ciklikus időszemléletet!
 2.  Mutasd be a lineáris időszemléletet!
 3.  Milyen nagyobb időszakokra osztható az egyházi év?
 4.  Melyek az Úr ünnepei?
 5.  Ismertesd a Mária-ünnepeket!
 6.  Miért ajánlja az Egyház a szentek tiszteletét?
 7.  Melyek a tiszteletadás fokozatai?
 8.  Melyik napon ünnepli az Egyház Szent István király emléknapját?

Feladatok:

 1.  Keresd ki a Szentírásból és olvasd el „Az Úr Jézus bemutatása” történetét: Lk 2,22–32!
 2.  Olvasd végig a Lauda Sion szekvenciát, megtalálod a neten: www.hittansuli.hu
 3.  Írj egy esszét a „Megváltó Krisztus szobra az Andokban” címmel!
 4.  Készíts egy grafi kát arról az eseményről, amikor Szent István király az országot Mária oltalmába ajánlja!
 5.   Válassz ki egy magyar szentet, és írj rövid fogalmazást az életéről, vagy egy imát, melyben a közbenjárását 

kéred! Segítséget találsz hozzá: http://www.katolikus.hu/szentek/

?

 1.  Keresd ki a Szentírásból és olvasd el „Az Úr Jézus bemutatása” történetét: Lk 2,22–32!

!
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24. Az ünneplés helye

A templom előképei

Isten emberek iránti szeretete a teremtésben nyilvánul meg. Isten 

gondviselő terve szerint a világban akkor jelent meg az ember, ami-

kor számára már minden elő volt készítve. Isten az embert saját 

képmására teremtette, olyannak, akivel párbeszédet kezdhet, s aki-

nek átadhatja az uralmat a természet fölött. Ezért a nagy ajándékért 

az ember imádással tartozik Istennek, hiszen tőle függ egész éle-

te. Isten megnyitja az utat az ember előtt a természetfölötti igazsá-

gok megismerésére és az isteni életre, kinyilatkoztatja magát az Atya 

a Fiú által a Szentlélekben. De még mielőtt a választott néphez szól-

ni kezdett volna, már akkor is volt az emberi szívekbe beírt törvény 

alapján vágyakozás az Isten után.

Az ókori népek vallásos kultuszában faragott kőoszlopok jelölik 

azokat a helyeket, ahol az emberek az istenséget vélték felfedezni. 

Kapcsolatot keresnek az istenség és a kozmosz között. Ilyen helyet 

találtak Angliában, Stonehenge-ben a megalit kultúra emlékeként. 

A napszentélyben vastag kőpillérek állnak körben, felül egymással 

érintkező hatalmas kőgerendák fedik őket. A nyári napforduló idején 

a Nap első sugarai a kőépítmény közepén álló oltárra estek.

Az isteneknek mindenütt a föld fölé emelt oltáron mutatták be 

az áldozatot. Az áldozati oltárokat az ókori ember igyekezett va-

lamilyen „magaslatra” építeni, mert úgy vélte, akkor közelebb áll az 

istenséghez. Általános volt az a meggyőződés, hogy az istenség az 

oltáron, melyen bemutatják neki az áldozatot, jelen van, ezért az ol-

tár egyben az istenség helye is. A természetes dombok használata 

mellett mesterséges magaslatokat is létesítettek, ezek az ősi nagy-

kultúrák építészetében a „zikkurat” nevet kapták.

A salamoni templom is ősi kánaáni szentély sziklájára épült, azon 

a helyen, ahol egykor Dávid is oltárt emelt. Az oltáremelésről szóló 

legenda az Izrael előtti jebuzeus szentély tényleges átvételét akarta 

Megalit kultúra: Az írásbeliség előtti törté-
nelmi korszak kultúrája.

Zikkurat: Környezetéből kiemelkedő, kocka-
kövekből épített toronytemplom

Ókori kultikus kőoszlop

Stonehenge
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feledtetni. A salamoni templom régészeti nyomait ma már nem le-

het felfedezni. Azon a helyen, ahol állnia kellett, a jövőben sem lesz 

lehetséges az ásatás. A második jeruzsálemi Templom a zsidó ha-

gyomány szerint a fogság utáni, Zerubbábel idején emelt új temp-

lom, vagyis Heródes temploma.

Az ősegyház — Jézus az Isten Élő Temploma

Az ősegyházban eleinte magánházaknál ülték meg a kenyértörés 

szertartását. Az ősegyház Krisztus titokzatos testének tekintette ma-

gát. Úgy vélték, a kőből épített templom csak jelképe Isten Élő Temp-

lomának. Isten kegyelmi jelenlétének helye a világban a Krisztus-
ban eggyé váltak közössége.

A keresztény hit terjedése azt eredményezte, hogy egy idő után 

kinőtték a magánházakat, és szükség volt nagyobb helyiségre. A hí-

vek rákényszerültek, hogy templomokat építsenek. A Gyülekezet 

Háza (Domus Ecclesiae) nevet adták az épületeknek. Az egyházül-

dözés évtizedei alatt katakombákba kényszerültek. Ez inkább csak 

menedékhely volt, és a mártírok emlékhelye.

Az első keresztény templomokat Nagy Konstantin építtette római 

kereskedelmi és igazságszolgáltatási csarnokok mintájára. A „bírói 

szék” helyére a pap széke és az oltár került. Elegendő hely alakult ki a 

megnövekedett számú hívek istentiszteletéhez.

A templom a Zsinat utáni Egyház életében

A századok során sok stílusirányzattal és építészeti technológiával épültek világszerte óriási mére-

tű templomok, székesegyházak és bazilikák. A hosszhajós templomépítészetben hatalmas belső 

terek alakultak ki, ami azt eredményezte, hogy a hívők eltávolodtak az oltártól, a miséző pap-
tól és a hit titkától. A közösségi élet a pestisjárványok és háborús helyzetek miatt minimális volt. 

A liturgia merevvé vált, nem értették a hívők, mert latin nyelven zajlott. Ez is az eltávolodást ered-

Oltárt építenek az Úrnak: (2Sám 24,18–25)

Adatok a templom épületéről: (1Kir 6)

„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagy-
tok, s az Isten Lelke lakik bennetek? Aki lerontja 
az Isten templomát, azt Isten elpusztítja. Isten 
temploma ugyanis szent, s ti vagytok az.”

(1Kor 3,16–17)

A jeruzsálemi templom romjai

Róma hét temploma – metszet 1575-ből
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ményezte. A hívek nem tudtak aktívan, cselekvő módon a liturgiába kapcsolódni, mert alig értették, 

mi zajlik a szertartásokon. A beavató szentségekben egyszerre nagyobb létszámú csoportok része-

sültek, ezért az személytelenné vált. A hit átadása prédikációk által történt. Az olvasástudás hiányát 

a templomi freskókkal pótolták, ezzel akartak hatni a hívek érzelmeire is. Nagy lett a különbség a 

tanult emberek és a tudatlanabbak között, ezért még nehezebb lett közösséget építeni.

A II. Vatikáni Zsinat (1962–65) liturgikus reformja a templomépítészetben is megújulást, két új 
változtatást hozott, szem előtt tartva az ősegyház hitét:

Hierarchikus, de mégis közösségi térszervezés valósult meg a reform során. Az oltár a liturgikus 
tér eszmei középpontjába került. Köré gyülekezhet a liturgiában résztvevő krisztusi közös-
ség. Így valóban érezhető, hogy a templom az élő Egyház. Ebben mindenkinek olyan hely jut, ami 

elősegíti feladatának kellő végzését. A hívek liturgiába kapcsolódása biztosítva van.
A liturgikus év embert formáló ereje az új templombelső kialakítá-

sával eredményesebbé válik: a szeretet, odafi gyelés, egymáshoz való 

hűséges ragaszkodás értéke megnő, és jobban kifejezésre jut. Ezzel 

együtt könnyebben sajátítjuk el a szóhasználatot, gesztusokat, hi-

szen ma már mindenki a saját anyanyelvén hallgathatja a szent-
misét, ami Krisztus életének fő mozzanatait tartalmazza, ez pedig 

segít átélni Krisztus életútjának misztériumait, és folyamatos 
megújulást jelent. Átélhetővé teszi a megváltás nagy ajándékát. 

A hívő újra meg újra megtapasztalja az Egyház értékeit és ünne-

peit; erőt, értelmet merít. A „fej”  (a tudás) és a „szív”  (érzelem) 

formálása a megtérés érdekében sokkal gyümölcsözőbbé válik, és 

együtt fejlődik, a papság és a hívek szoros egységében. Ezt a temp-

lom belső terének új kialakítása nagyban segíti.

A papság helyének változása:
A szentélyben a presbitériumot ne vá-
lassza el a hívektől áldoztatórács vagy 
térdeplő. Csak annyira emelkedjen ki a 
szentély, hogy mindenhonnan jól lát-
ható legyen a szent cselekmény.

A hívők helye:
A feladatok különbözősége ellenére is 
egybefonódó egységet képezzenek a 
papsággal, tevékenyen kapcsolódja-
nak be a liturgiába.

A TEMPLOM AZ ÉLŐ EGYHÁZ: 
PAPSÁG + HÍVEK 

Reményik Sándor:
Templom és iskola

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyiatoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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Az Eucharisztiát a templom előkelő helyén, lehetőleg az oltár 

környékén kell elhelyezni. A tabernákulum (oltárszekrény) kön-

nyen hozzáférhető és alkalmas helyen legyen az imádkozni szán-

dékozó hívek magánimája számára is, valamint legyen látható a 

templom minden részéről. A papi szék a szentélyben (presbitérium-

ban) a hívekkel szemben van elhelyezve. Az szembemiséző oltár 

a szentély központi helye, ahol Krisztus áldozata jelenik meg a pap 

imádságára, ezért legyen felszentelt, mozdíthatatlan, körbejárha-

tó, és nemes anyagból készített. Legyen méltó nemes feladatához. 

Az oltárkőbe vértanú-ereklyét kell elhelyezni. Az oltáron gyertyák 

égjenek, jelezve a Világ Világossága értünk adott, csonkig égő áldo-

zatát. Az oltárt gyolcsterítő fedje, mint egykor Jézus testét a sírban. 

Az oltár mellett feszületet helyezünk el. Fontos az ambó (felolvasó-

állvány) helye, mely az Ige liturgiáját szolgálja. Ez is úgy legyen el-

helyezve, hogy a hívek számára is elérhető legyen, ők is aktívan ve-

gyenek részt az olvasmányok, könyörgések rájuk eső felolvasásában.

Kérdések:

 1.  A párbeszédre képes ember milyen magatartással tartozik Istennek?
 2.  Az ókori népek milyen építményekkel fejezték ki hitüket?
 3.  Az ősegyházban miért nem akartak eleinte templomépületet emelni?
 4.  A századok során hogyan alakult a liturgiában a papság és a hívek kapcsolata egymással és a hittel?
 5.  A Zsinat utáni Egyház életében milyen szemléletváltás történt?
 6.  Hogyan változott meg a templom belső tere a szemléletváltás hatására?

Feladat:

Tervezz templombelsőt makett vagy grafi ka formájában a leírt szabályok fi gyelembevételével!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

(1925)

?

!
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25. Az ünneplés eszközei

Az Ige liturgiája

Ambó: 
Lépcsőkkel megközelíthető, kiemelt 

hely a szentély és a templomhajó ha-

tárán az olvasmányok felolvasására.

Az Eucharisztia liturgiája

Oltár: 
A szentmiseáldozat bemutatásának asztala.

Liturgikus felszerelések

Áldoztatókehely (ciborium): 
Az Eucharisztia őrzésére szolgáló, fedővel ellátott kehely.

A szentmise után ebben őrzik az Oltáriszentséget, hogy a híveket 

a misén kívül is meg lehessen áldoztatni.
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Áldoztatótálca (patina): 
Ovális fémtálca az áldoztatás 

közben lehulló apró részecs-

kék felfogására.

A hívek áldozásakor a minist-

ránsok tartják az áldozó ajka 

vagy a keze alá.

Ampolna (misekancsó): 
Párosával készített nemesfém 

vagy üveg kancsók, melyek-

ben a szentmiséhez szükséges 

bort és a vizet tartják. Tartozéka 

egy tálca, melybe kézmosáskor 

felfogják a vizet.

Betegáldoztató pyxis: 
Kerek, nemesfémből készült 

kis szelence, amelybe a bete-

gek áldoztatásához szükséges 

Oltáriszentséget helyezik.

Csengő: 
Fémharangocska, mely mint 

falra erősített sekrestyecsen-

gő a mise kezdetét jelzi, vagy 

mint oltárcsengő, felhívja a 

nép fi gyelmét a szentmise 

fontosabb részeire, a híveket 

fi gyelmezteti a letérdelésre úr-

felmutatáskor vagy az áldozta-

tás kezdetekor.

Gyertya:
A hit szimbóluma. Használa-

ta a liturgiában ősrégi. Ezért 

kapja kezébe az új keresztény 

az égő gyertyát, hogy élete 

példájával világítson az em-

berek előtt. A szentelt gyertya 

egyike a legrégibb szentelmé-

nyeknek.

Misézőkehely:
Liturgikus edény, mely a szent-

misében a felajánlott bort, 

majd az átváltoztatás után 

Krisztus vérét tartalmazza. 

Általában nemesfémből ké-

szítik.
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Kéztörlő kendő (lavabo): 
Kézmosásnál ebben törli meg a kezét a miséző pap, hogy konszekrációkor egészen tiszta kézzel 

nyúljon az Oltáriszentséghez.

Kehelytörlő kendő (purifi catorium): 
A kehely felszereléséhez tartozik, ezzel törli szárazra áldozás után a miséző pap vagy a diakónus a 

kelyhet. A szent edények megtisztítása a purifi kálás. A hívek áldozása után a pap visszatér az oltár-

hoz, ott összegyűjti a Szentostya töredékeit a paténáról és azokat a kehelybe helyezi. A kehelybe 

csak vizet, vagy bort és vizet tölt, s azt a részecskékkel együtt magához veszi. Utána a kelyhet a 

kehelykendővel kitörli.

Korporále: 
Fehér, négyszer összehajtott, négyzet alakú gyolcs vagy len vászonkendő, fi nom anyagból készült 

terítő, melyen az Oltáriszentség (a kehely és a paténa) pihen. Ősmintája a pólya, amibe Mária az 

újszülött Kisdedet takarta.

Palla: 
Négyzet alakú, fi nom fehér vagy hímzett anyaggal borított kemény lap, amellyel a miséző lefedi a 

kelyhet. Sátorszerűen tartja a kehelytakarót, és védi a kehelyben lévő bort, illetve Szent Vért.

Oltárterítő: 
Liturgikus textília, az oltár méretéhez alkalmazkodó, nemes anyagból készült terítő, amely az oltár 

letakarására szolgál az Úr iránti tiszteletből. A középkor értelmezés szerint az oltárterítő Krisztus tes-

tét jelképezi, mert miként a vászon hosszas megmunkálás után válik hófehérré, úgy Krisztus teste 

sok szenvedésen át jutott a föltámadás dicsőségébe; s jelképezi Krisztus titokzatos testét, az Egyhá-

zat is, melynek szintén küzdelmek és szenvedések árán kell eljutnia a dicsőségbe.

Kereszt: 
A megváltásunk jele. Az Egyház 

számára a kereszt a dicsőség 

jelvénye, a bűn és halál fölöt-

ti győzelem jelképe Az oltá-

ron vagy közvetlenül mellette 

talpon álló kereszt a feszület. 

A körmenetek élén hosszabb 

nyéllel készült keresztet visznek.

Jézus a kereszten kitárt karjai-

val átöleli, és harmonikus egy-

ségbe foglalja az egész világot.
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Palla, korporále, oltárterítő 
és kehelytörlő kendő (puri-
fi catorium)

Kéztörlő kendőcske (lava-
bo), kehelytörlő kendő (pu-

rifi catorium) és palla

Misekönyv: 
Az oltáron elhelyezett könyv-

ben találhatók mindazon mi-

seszövegek, amelyeket az ol-

tárnál végez a miséző. Az am-

bónál a II. kötetet használjuk, 

amely csak a misék bevonulási 

énekét, a könyörgéseket és az 

Ige liturgiájának állandó szö-

vegeit tartalmazza.

Misekönyvtartó: 
Kis könyvállvány, amelyre a 

misekönyvet helyezik az oltá-

ron.

Olajszelencék: 
Kerek, nemesfémből készült, 

üvegbetéttel ellátott edé-

nyek. A betegek olaját (jelzé-

se: I[nfi rmorum = betegek]), a 

keresztelendők olaját (jelzése: 

O[leum catechumenorum]), 

és a krizmát (jelzése: CH[rys-

ma]) őrzik bennük.
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Tabernákulum (oltárszek-
rény, szentségház): 
Szekrényke alakú szentségház 

amelyben az Oltáriszentséget 

őrzik.

Olvasmányoskönyv 
(lekcionárium): 
A szentmise olvasmányait tar-

talmazó liturgikus könyv.

Paténa: 
A misézőkehely tartozéka. Ke-

rek tányérka, középen kissé 

bemélyedve, melybe a misé-

hez szükséges nagyostyát te-

szik.

Szenteltvízhintő (aspergile): 
A szenteltvízzel való meghin-

tésre szolgáló eszköz. A közép-

kor óta ismeretes mai formája: 

az átlyuggatott, szivacsot tar-

talmazó fémgömb, nyéllel el-

látva. Hozzá tartozik a hordoz-

ható szentelvíztartó edény. 

Szentségmutató 
(monstrancia): 
Talpas ostyaház, az Eucharisz-

tia ünnepélyes megmutatá-

sára szolgáló liturgikus edény, 

melyben csiszolt kristályon 

vagy üvegen keresztül látható 

a holdacskába (lunulába) fo-

gott Szentostya. Körmenetek 

vagy szentségimádás alkalmá-

val használjuk.

Szentségtartó (custodia): 
A szentségmutatóba helye-

zendő Szentostyát ebben a kis 

talpas tartóban őrzik a taber-

nákulumban. 
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Liturgikus öltözetek

Vállkendő 
(amictus, humerale): 
Téglalap alakú vászonkendő, 

két szalaggal. Az alba alá kerül 

a nyak elfedésére és az érté-

kes miseruháknak a verítéktől 

való megóvására. Sok helyütt 

terjed a könnyen mosható, 

gallérral ellátott, vállra szabott 

vállkendő, melyet az alba alá 

vesznek fel, és gyakran cserél-

nek.

Miseing (alba): 
Az alba fehér vászonból ké-

szült bő, bokáig érő ing, ame-

lyet derékban cingulummal 

(övvel) szorítunk össze, hacsak 

az alba szabása ezt felesleges-

sé nem teszi.

Reverenda (talárium) és bi-
rétum (papi sapka): 
A Tridenti Zsinat óta előírás 

a fekete reverenda, amely az 

egyházmegyés papság és 

több újkori szerzetesrend sajá-

tos ruhája. A reverenda nyak-

részét fehér gallér (kolláré) zár-

ja. A pápa reverendája fehér, a 

liturgikus cselekmények alatt a 

bíborosok vörös, püspökök és 

más prelátusok lila reverendát 

viselnek. A birétum kikemé-

nyített, három vagy négy szár-

ral („szarvval”) díszített fejfedő, 

a katolikus papság jellegzetes 

fejfedője. A birétum színe al-

kalmazkodik a papi és prelá-

tusi ranghoz. A bíborosokat a 

vörös birétum átadásával ik-

tatja be a pápa tisztjükbe.
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Miseruha (kazula): 
A püspök és a pap sajátos ru-

hája a misénél és a miséhez 

közvetlenül kapcsolódó szent 

cselekményeknél, az alba és a 

stóla fölé kell felvenni. A mise-

ruha színének fontos szerepe 

van az ünnepek és szent idők 

liturgikus jelzése szempontjá-

ból.

Stóla: 
A stóla hosszú, szalag alakú, 

vállon viselt ruhadarab, sok-

szor gazdagon díszített anyag-

ból. A szalag két azonos mé-

retű szárát a püspök és a pap 

vállára akasztva melle előtt 

párhuzamosan viseli, a diakó-

nus bal vállára fektetve, testét 

átlósan keresztezve a jobb 

karja alatt köti össze. Színe az 

adott liturgikus cselekmény-

hez előírt szín. 

Az egyházi rendben részesült 

személyek jele a liturgikus cse-

lekmények alkalmával.

Dalmatika: 
Az ókor ban Dalmáciából elter-

jedt, fehér szövetből készült, 

csuklóig és bokáig illetve tér-

dig érő ruha. Ma csak a való-

ban diakónusi rendben lévő 

klerikus vesz fel dalmatikát.

Díszes válltakaró (vélum):
Díszesen hímzett selyemlepel, 

melyet a pap az Oltáriszentség 

körmenetben való hordozása-

kor és a vele való áldáskor a 

vállára terít, és a lepellel fogja 

meg a szentségmutatót.

Ministránsruha: 
Az istentiszteleten az elté-

rő szolgálatokat a szent ru-

hák különbözősége is érzé-

kelteti, amely jelzi az egyes 

szolgálatok sajátos feladatát. 

A ministránsok ruhái is az is-

tentisztelet fényét hivatottak 

emelni. Anyaga könnyű szövet. 

Ókeresztény minták alapján 

használják a két piros csíkkal el-

látott „Tarzíciuszruhát” a nemes 

egyszerűség elve szerint.
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Főpapi jelvények

A püspökök és a pápa számára fenntartott liturgikus jelvények:

Mitra (püspöksüveg):
Az ószövetségi főpap süvegé-

nek a neve volt mitra, innen 

ered a név. Anyaga keményí-

tett, dúsan díszített szövet. Je-

lenleg a püspök és az apát litur-

gikus fejdísze. A pápa is, mint 

Róma püspöke, mitrát visel.

Pallium: 
Fehér gyapjúból készült kes-

keny szövetcsík, amely a nya-

kat gallérként veszi körül, elöl 

és há tul kis lelógó szárral. Az 

érsek saját tartományában a 

miseruha fölé palliumot vesz 

fel. A pápa a pallium  átvételé-

vel foglalja el a római katedrát. 

A pallium az elveszett bárányt 

jelképezi.

Pásztorbot (baculum): 
A középkortól kezdve a fő-

pásztori hivatal jele. A püspö-

kökön kívül prelátusok, apátok 

és prépostok a mise alatt és 

más szertartásoknál is hasz-

nálják. Szimbolikus értelme a 

pásztori hivatalból ered.

Ferula: 
A római pápa saját liturgikus 

méltóságjelvénye. Hagyomá-

nyosan egy görögkeresztben 

végződő bot, amit eredetileg 

csak bizonyos ünnepélyes 

szertartásokkor használt, pél-

dául püspökszentelésnél.

Pápai palást (mantum): 
A pápa kizárólagos liturgikus ruhadarabjai közé tartozik, ami a li-

turgikus színeknek megfelelően fehér vagy piros lehet, mindkét 

változatban gazdag aranyhímzéssel díszítve. Elöl a racionálénak 

nevezett díszes csat fogja össze. A pápa körmeneteken (gyertya-

szentelő, virágvasárnapi, úrnapi) viseli, a szentkapu megnyitása-

kor és bezárásakor, valamint a karácsonyi és húsvéti „Urbi et orbi” 

áldáskor.
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Pileolus (nemez kalap): 
Nem liturgikus jellegű fejfedő. 

Püspökök és valóságos prelá-

tusok viselik a rangjukat meg-

illető színben. A korábban jó-

val nagyobb kalap a barokk 

korban lett kis kerek főfedő. 

A mise alatt a Sanctustól az 

áldozás végéig leteszik. Ezért 

néha a pileolust „soli Deo”-nak 

is nevezik, arra utalva, hogy 

„egyedül Istennek” veszik le.

Püspöki mellkereszt (pecto-
rale) és gyűrű (annulus):
A mellkereszt lánccal, zsinór-

ral nyakba akasztható, mellen 

hordott latin kereszt, melyet a 

pápa, bíborosok, püspökök és 

apátok mindig, más címzetes 

főpapok csak liturgiában, lán-

con vagy zsinóron hordanak.

A pápa 3 gyűrűt használ: egy 

hétköznapit, egyet misézés al-

kalmával és a halászgyűrűt.

Tiara: 
Fejedelmi fejdísz, a pápai hata-

lom egyik jelvénye. Magas, csú-

csos, hármastagozású, drága-

kövekkel és aranyabroncsokkal 

díszített korona, melyet a pápa 

ünnepélyes alkalmakkor viselt 

(liturgiában soha). Szimboli-

zálta papi, tanítói és pásztori 

hatalmát. VI. Pál pápa a II. Vati-

káni Zsinat után letette, és utó-

dai sem viselik. Helyette a pal-

liumot hordják, de csak a pápai 

mise alkalmával.

Feladatok:

 1.   A liturgikus felszerelések közül válogasd ki azokat, amelyek az Ige liturgiájában használatosak!
 2.  A liturgikus felszerelések közül válogasd ki azokat, amelyek az Eucharisztia liturgiájában játszanak szerepet.
 3.   Végezz összehasonlítást a liturgikus öltözetek között, fi gyeld meg, melyek a különbségek az egyházi szolgálat-

tevők rangja szerint! Írd le észrevételeidet!

!
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26. Tevékeny részvételünk a liturgiában

Az emberek igénylik a közösségi életet. Szeretnek rendszeresen ta-

lálkozni és beszélgetni egymással. A keresztények különböző egy-

házi ünnepek alkalmával összegyűlnek, és Jézus jelenlétét ünneplik. 

A legfontosabb közös ünnep a szentmise, mely minden esetben nyilvános és közösségi jellegű. 

Az egybegyűlt nép szent jel, Krisztus Egyháza, Isten újszövetségi népe. A hívek nem kívülál-

lók, vagy néma szemlélők. A szertartásokon és az imádságokon tudatosan, áhítattal és tevékenyen 

kell részt venniük:

 együtt tanulnak Isten igéjéből,

 erőt merítenek mindannyian Jézus testének vételével,

 közösen adnak hálát Istennek,

  felajánlhatják önmagukat egymásért, így az áldozatot nemcsak a pap keze által, hanem vele 

együtt felajánlva tanulják meg,

 eggyé válnak Istennel a Közvetítő Krisztus segítségével.

A cselekmény közös: a hívek tevékeny részvételére van szükség. 

Ez érvényes a szentségek kiszolgáltatására és a szentmise bemutatá-

sára. Szükségük van a személyes, bensőséges istenkapcsolatra, em-

beri példákra, és élő közösségekre. Általános emberi igény az Istennel való találkozás utáni vágy. 

Ehhez többféle módon segíti a híveket az Egyház. Bár a liturgia nem a mi művünk, hanem Isten 

alkotása, mégis aktívan, cselekvő módon részt vehetünk benne, de természetesen teljes alázatos-

sággal. Isten az ő nagy művébe, a megváltás misztériumába kapcsol be minket azzal, hogy Krisztus 

keresztáldozatában részt vehetünk.

„Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, 
mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.”

(1Kor 10,17)

„Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. 
A régi megszűnt, valami új valósult meg.” 

(2Kor 5,17)
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A liturgikus ünneplés segítői:

A) Szentélyen kívüli szolgálat

Zenei szolgálat
A szent zene és ének célja, hogy Istent dicsőítse, és az embereket megszentelje. Az egyetemes Egyház 

zenei hagyománya közös kincsünk. A szent zene szorosan kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez, 

bensőségesen fejezi ki az imádságot. Az Egyház ezért jóváhagyja az igazi művészet minden megnyi-

latkozását, ha megvannak bennük a kívánt feltételek, és helyt ad nekik az istentiszteletben. Az embe-

rekben megvan az erős vágy az ének- és zeneszóra, ezért ez nem hiányozhat a templomi-közösségi 

életből. Már az első keresztény századok liturgiájában is imádkoztak énekelt formában.

Szentélyen kívüli szolgálat: előénekesek (szkóla), énekkar, orgonista, karvezető, kántor.

A szentmisén a kántor a liturgikus ének hivatalosan megbízott vezetője, szoros értelemben 

énekvezető-előénekes, a hívők aktív részvétele a liturgiában tőle is függ. A kántor szakmailag és 

lélekben (hitbeli és teológiai ismeretek) is felkészül a kántori szolgálatra. Múltbeli szellemi értékein-

ket megbecsülve válogathat gregorián dallamokból, a magyar népénekekből, vagy klasszikus 
szerzők műveiből, és segíthet a hívőknek aktívan bekapcsolódni a közös éneklésbe. Taníthat-

ja a híveket az énekeskönyvek (Hozsanna; Szent vagy, Uram!; Éneklő Egyház) használatára, melyek 

felépítése a liturgia és az énekeink szoros kapcsolatát mutatja.

A magyarországi keresztény könnyűzene is képviselteti magát a szentmiséinken. Méltó mó-

don kell elhangzania, hogy megfelelő tisztelettel közvetítse Isten szavát. Az egyszerű, egyértelmű 

szöveg a társadalom széles körei számára teszi érthetővé Isten üzenetét. Lehetőség nyílik a fiatalok 
számára bekapcsolódni a zenekarok munkájába tehetségük és zenei tudásuk arányában. Szol-

gálatukkal segíthetik a szentmisét, a karácsonyi pásztorjátékot, a különböző egyházmegyei találko-

zókat, ahol nagyszámú fiatal van jelen.

Gazdag liturgikus élet alakítható ki a keresztény közösség számára, ha átgondoltan szervezzük a 

hívek szerepvállalását, és mindenkit hozzásegítünk ahhoz, hogy meg tudja találni a neki megfelelő 

szerepet. Segítsünk tehát egymásnak megtalálni magunkban értékeinket és a karizmákat, amelyek-

kel a közösség szolgálatára lehetünk!

B) Szolgálat a szentélyben

Felolvasók (lektorok), előimádkozók
A szolgálatot teljesítők közé tartoznak a felolvasók, előimádkozók, akik felolvassák a nem evangé-

liumi olvasmányokat, és a hívek könyörgését. Megfelelő hittudással kell rendelkezniük: ismerniük 

kell a Szentírást és hitünk alapvető igazságait. A szolgálatot alázattal kell végezniük, mindenkor 

tudniuk kell, hogy a liturgikus cselekményekben Jézus Krisztus van jelen. Fontos, hogy akik 

olvasásra szeretnének jelentkezni, azok legyenek is alkalmasak a felolvasásra, helyesen és érthetően 
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tudjanak megszólalni a közösség előtt. Aki kiosztja a felolvasóknak a 

liturgikus szövegeket, annak tekintettel kell lennie arra is, hogy a fel-

olvasó életkora és a felolvasott szöveg tartalma összhangban legyen 

egymással. A felolvasói feladatot megbérmált fi atalok, férfi ak és nők 

is betölthetik.

Akolitus
Feladata a pap és a diakónus segítése az oltár szolgálatában, az oltár 

és a szent edények előkészítése. Ha nagy létszámú a hívő közösség, 

akkor szükség esetén az Eucharisztia kiszolgáltatásában is segédkezhet. Az áldoztatásban segítés 

szolgálatát püspöki megbízás alapján elláthatják világi férfi ak.

Ministránsok
A ministráns az oltár közelében teljesít szolgálatot. Tevékenységi kö-

rét, valamint a ministránsok számát a liturgikus közösség és annak 

vezetője, a plébános határozza meg.

A ministránsok közössége példaértékű élő keresztény kö-
zösség az egész egyházközség számára. A szentmise szolgálatán kí-

vül liturgikus cselekményekhez is segítséget nyújt, mint például az 

adventi gyertyagyújtás, nagyböjti keresztutak, nagyheti szertartások, 

körmenetek stb. Részt vehet a misztériumjátékokon, segíthet a be-

tanulásban a többieknek is. A Mikulás, a farsang és az anyák napja 

szervezésében tevékeny részt vállal. Az egyházközség fi ataljait közös 

kirándulásokra, kerékpártúrákra, szellemi vetélkedőkre biztatja. 

„Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az 
elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az 
elsőség mindenben.” 

(Kol 1,18)

II. János Pál pápa 1995. augusztus 29-i üze-
nete:
„Végezzétek ezért szolgálatotokat továbbra is 
örömmel és buzgósággal!”

Szent Tarzíciusz

Kérdések:

 1.  Milyen ünnep a legfontosabb a keresztény közösség számára?
 2.  Hogyan jellemezhető a „tudatos” részvétel a szentmisén?
 3.  Melyek a szentélyen kívüli szolgálatok?
 4.  A szentélyen belül milyen szolgálatokban segédkezhetnek világi hívők?
 5.  Milyennek kell lennie egy példaértékű közösségnek?

Feladatok:

 1.   Szent Tarzíciusz az Oltáriszentség vértanúja, a ministránsok védőszentje. Készíts róla egy fogalmazást, vagy egy 
képzőművészeti alkotást. Segítséget találsz hozzá: http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewszent&id=160

 2.  A magyar „Szent Tarzíciusz” Brenner János. Keress tanúságtételéről írásokat, és mutasd be őt osztályodnak!

?

!
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27. Összefoglalás

A liturgia kifejezés a görög leitourgia szóból ered. Magában foglal-

ja a nép cselekvését és az egész Krisztus cselekvését, a Fő és a Test 

cselekedetét jelenti. Mint Főpap, Jézus ünnepel testével, az égi és a 

földi Egyházzal.

„Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem 

lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, 

népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, 

fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág.”

(Jel 7,9)

I. Földi Egyház 
– földi liturgia:
Papi nép: mindenki a saját 
feladatát végzi a Szentlélek 
egységében.
  A megkereszteltek lelki 

áldozatban ajánlják fel 
magukat.
  A püspökök és a papok 

Krisztus személyében 
cselekszenek az Egyház 
minden tagja számára.
  Szentségek: az üdvösség 

misztériumai.

II. Égi Egyház 
– mennyei liturgia:
  Angyalok.
  Isten Anyja.
  Apostolok.
  Vértanúk.
  Szentek.

Az útonlevők és a célbajutottak összetartoznak Krisztusban.
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A földi Egyház liturgikus ünneplése jelek és szimbólumok segítségével történik, melyeket a te-

remtésből veszünk (fény, víz, tűz, kenyér, bor, olaj), vagy a közösségi életből merítünk (megmosás, 

megkenés, kenyértörés), vagy az ószövetségi üdvtörténetből (húsvéti szertartás, áldozatok, kézráté-

tel, szentelések). Ezek mind Krisztus által használt jelek, és az üdvösség és a megszentelés cselekmé-

nyének hordozói. A szertartás cselekményeit szavaink teszik elevenné. A szavak általi tanítások és a 

jelek együttesen valósítják meg az üdvösség misztériumait.

A liturgikus idő középpontja a vasárnap, a liturgikus év csúcsa a húsvét: ez az ünnepek ünnepe, 

alapja és magva a liturgiának. A liturgikus évben az Egyház Krisztus egész misztériumát megünnep-

li, tiszteli Isten Anyját, és a szenteket.

Isten igazi temploma Krisztus. A Szentlélek hatására a keresztény hívők is Isten templomává lesz-

nek. Itt a földön szükség van egy helyre, ahol a közösség összegyűlhet és ünnepelheti Krisztus misz-

tériumát. Ez a hely a templom, ami az élő Egyház és a mennyei lakás szimbóluma, az imádság helye, 

ahol a tabernákulumban valóságosan is jelen van Krisztus.
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  III.   AZ EGYHÁZ SZENTSÉGEI

28. A szentség fogalma

Az Egyház liturgikus életének legfontosabb cselekménye az eucha-
risztikus áldozat és a szentségek kiszolgáltatása. Krisztus mindig 

jelen van Egyházában, a liturgikus cselekményekben. Jelen van az 

Eucharisztiában és Igéjében, mert ő maga beszél, amikor az Egyház-

ban a Szentírást olvassák. Krisztust az Atya küldte, ő pedig küldi a 

Szentlélekkel eltelt apostolokat, hogy hirdessék és megvalósítsák az áldozat és a szentségek által 

Isten országát. A keresztény emberek az Egyházban Jézussal együtt meghalnak a bűnnek, elte-

metkeznek és föltámadnak az új életre, megszentelődnek, és megkapják a fogadott fi úság Lelkét.

Isten szentsége

A szentség vallási fogalom, a szentség Isten maga. Egyedül a Szent 

szavatolhatja a létezés és a világ értelmét, aki teljesen más, és emberi 

fogalmakkal kifejezhetetlen.

Az Ószövetségben Isten felfoghatatlan létét, teremtetlen fönségét 

Mózes úgy fejezi ki, hogy nem mer az arcába tekinteni, mert akkor meg kell halnia. Sámuel anyjának 

hálaadó éneke is ezt fejezi ki: „Nincs más szent, csak az Úr, mert rajtad kívül senki sincs. Nincs olyan 

szikla, mint Istenünk” (1Sám 2,2). Izrael Szentje tehát Jahve, aki a kiválasztással és a szövetségkötéssel 

választott népét saját tulajdonává, a történelembe ágyazott terüle-

tévé teszi, lefoglalja magának. Ezért a zsidó nép kultikus értelemben 

„elkülönül” a világtól. A héber nyelvben ez az elkülönülés a gyökere 

a „szent” szónak. Isten szentsége az ószövetségi kinyilatkoztatásban a 

történelmet eldöntő és gyógyító beavatkozás.

Az Újszövetségben Jézus Krisztus a Szent és a szentség közvetí-

tője. Őbenne egyesült az isteni és az emberi természet, és Isten életébe beleoltva megszentelte az 

emberi életet. Krisztus különleges módon szent: mert ő Isten, aki a maga teljességében birtokolja 

a Szentlelket, ő az Isten Szentje. Az emberek megszentelődése Jézus áldozatának erejében valósul 

meg.

„…hogy nyisd meg a szemüket, s visszatérjenek 
a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmá-
ból az Istenhez, hogy a bennem való hit révén 
elnyerjék bűneik bocsánatát, és részt kapjanak 
a megszenteltek között.”

(ApCsel 26,18)

„És harsány hangon mondogatták egymásnak:
»Szent, szent, szent a Seregek Ura,
dicsősége betölti az egész földet!«”

(Iz 6,3)

„Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjá-
tok szövetségemet, akkor az összes népek kö-
zött különleges tulajdonommá teszlek benne-
teket, hiszen az egész föld az enyém. Papi király-
ságom és szent népem lesztek. Ezeket a szava-
kat add tudtára Izrael fi ainak.

(Kiv 19,5–6)



135

Életszentség

Az ember, vagy egy nép annyiban szent, amennyiben Istenhez tar-

tozik, amennyiben Isten magának kiválasztja, és kiszakítja őt a profán 

világból. A szentség ajándék, Isten cselekvése bennünk.

Az életszentség nem egy titokzatos, érthetetlen szó, mely a múlt-

ban élt nagy emberek életéhez és tetteihez kapcsolódik. Értelme 

megvilágítható a „tökéletesség” szóval. A tökéletesség azt jelenti, 

hogy alkalmasak vagyunk arra, amire teremtve vagyunk. Minden 

ember üdvösségre van teremtve, alkalmas is erre, mert a keresztény hit fénye megvilágítja az életét. 

A tökéletesedés emberi cselekvés, tevékenység, fejlődés a végső cél, az üdvösség felé. A fejlődé-

sünk, lelki növekedésünk mércéje pedig a szeretet növekedése bennünk.

Az életszentség az jelenti, hogy életünk Isten szentségéhez kapcsolódik. Egyesül az ember vilá-

ga az Isten világával. Az ember felemelkedik Istenhez, aki segít neki ebben, az embert saját szentsé-

géből részesíti Krisztus által a Szentlélekben, az Egyház szentségein keresztül.

Az életszentséget nekünk magunknak kell munkálnunk, ki kell tartanunk és, meg kell marad-

nunk Jézus mellett, hogy az Egyházban működő Szentlélek segítségével eljussunk arra a szentség-

re, amire Isten maga hívott meg bennünket: hogy Isten gyermekeinek hívjanak minket, és azok is 

legyünk. Az életszentséget legmagasabb fokon a szentek valósították meg, akiket az Egyház példa-

ként állít az emberek elé.

Az Egyház szentségei

Krisztus hét látható kegyelemközlő jelet ajándékozott az embereknek az Egyházban, amelyek a 

megváltás, az üdvösség kegyelmeit jelképezik és közvetítik számukra. Ezeket a Krisztustól rendelt 
látható jeleket szentségeknek nevezzük. A szentségek az Egyház kegyelmi életének megnyilvá-

nulásai, a hívők általuk részesülnek azokban a kegyelmekben, amelyeket Krisztus az Egyházra bízott.

Az Egyházban hét szentség van:
 a keresztség

 a bérmálás a keresztény beavatás három szentsége

 az Eucharisztia

 a bűnbánat szentsége 
a gyógyítás két szentsége

 a betegek kenete

 az egyházi rend  a közösséget és küldetést szolgáló

 és a házasság két szentség

A szentségekről szóló tanítás az ősegyházra nyúlik vissza, Jézus utolsó va-

csorán végbevitt tettéig. Az általa adott adomány, az Eucharisztia az üdvös-

„Szólj Izrael fi ainak egész közösségéhez és 
mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, 
az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

(Lev 19,2)

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyá-
tok tökéletes!

(Mt 5,48)

}
}
}
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ségben való részesedést jelenti számunkra. Jézus keresztségében benne volt a Szentlélek erejének 

kiáradása és a bűnök bocsán ata.

A szentségek megnevezése és száma csak a XI. századtól alakult ki a teológiában, de amire a 

szó vonatkozott, az kezdettől benne volt az Egyház életében.

 A hit szentségeinek működése:
 megszentelik az embereket

 építik Krisztus testét, az Egyházat

 megadják az Istennek kijáró tiszteletet

 mint jelek a tanítást is szolgálják

 a hitet szavakkal és anyagi valósággal táplálják, erősítik és ki is fejezik

 megadják a kegyelmet

  felkészítik a hívőket, hogy ezt a kegyelmet gyümölcsözően fogadják, helyesen tiszteljék Istent 

és gyakorolják a szeretetet

Kérdések:

 1.  Melyek az Egyház liturgikus életének legfontosabb cselekményei?
 2.  Mit jelent Isten szentsége az Ószövetségben?
 3.  Mit jelent Isten szentsége az Újszövetségben?
 4.  Mi az életszentség?
 5.  Melyek az Egyház szentségei?

Feladatok:

 1.  Keress példákat a Szentírásból Istennek a történelemben megnyilvánuló szentségére!
 2.   Válassz ki két szentet, és hasonlítsd össze életüket abból a szempontból, hogy az életszentséget ők hogyan való-

sították meg életükben?
  Diós István: A szentek élete! 
  http://www.katolikus.hu/szentek/

?

!
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29.  A keresztség szentsége
— A víz és a Szentlélek általi újjászületés szentsége

A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomá-

sát érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a növe-

kedést, a gyógyítást és a küldetést. A keresztény beavatás szentségei, 

a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia rakják le az egész keresz-

tény élet alapjait.

A keresztség szentségének meghatározása: az első és legfonto-

sabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentség felé. A keresztség 

által az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és 

eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

A keresztség a keresztény ember életének alapja:
 a lelki élet ajtaja

 kapu a többi szentséghez

 általa megszabadulunk a bűntől

 Isten fi aiként születünk újjá

 betestesülünk az Egyházba

 részeseivé válunk az Egyház küldetésének

A keresztség szentségének méltósága

Az újjászületés fürdője víz és Szentlélek által:
A keresztség latin neve: baptismus.

Jelentése: „alámeríteni”, „bemeríteni”.

  A Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdője, jelzi és 

megvalósítja a vízből és Szentlélekből történő születést.

  Enélkül senki nem mehet be Isten országába.

  A bűnök elmerülnek a vízben: minden bűnnek (áteredő vagy személyes) a szennyétől tisztára 

mossa az embert.

„Benne temetkeztetek el a keresztségben, és 
benne támadtatok fel, annak az Istennek az 
erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltá-
masztotta.”

(Kol 2,12)

„Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban 
megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztel-
kedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemet-
keztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisz-
tus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, 
úgy mi is az élet újdonságában járjunk.”

(Róm 6,3–4)

„Néhányan bizony ilyenek voltatok, de meg-
tisztultatok, szentek lettetek, és megigazul-
tatok Urunk, Jézus Krisztus nevében, Istenünk 
Lelke által.”

(1Kor 6,11)
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Világosság, ragyogó fény: lélekben megvilágosítja a megkeresz-

telt embert, aki részese lesz a keresztségnek. Jézus az igazi világos-

ság, és a megkeresztelt ember maga is a világosság fi a és világos-

ság lesz.

Ajándék: azok kapják, akik semmit sem hoznak magukkal.

Kegyelem: a bűnösök kapják.

Kenet: mert szent és királyi, mint azok, akiket fölkentek.

Romolhatatlanság köntöse: eltakarja szégyenünket.

Pecsét: mert megőriz bennünket és Isten uralmának jele.

Kötelék: a keresztség az a szentségi egyesítő kötelék, amely fennáll 

mindazok között, akiket e szentséggel megjelöltek.

A keresztség előképei az Ószövetségben

Az Egyház a húsvéti vigíliájában a víz megáldásakor mondott kö-
nyörgésekben ünnepélyesen megemlékezik az üdvtörténet nagy ese-

ményeiről, melyek már előképei voltak a keresztség misztériumának.

Teremtéstörténet: a világ kezdete óta a víz, az élet és a termékeny-

ség forrása. A vizet a Szentírás Isten Lelkének hatása alatt látja.

Az özönvíz története: az Egyház Noé bárkájában a keresztség általi 

üdvösség előképét látta, ahol nyolc lélek menekült meg a víz által. 

A vízözön kiárasztásában jelezte Isten az újjászületést úgy, hogy 

ugyanaz az elem (víz) törölte el a bűnt, mint ami az emberiség újjá-

születését eredményezte.

A Vörös-tengeren való átkelés: Izrael kiszabadulása az egyiptomi 

rabszolgaságból  a keresztség által végrehajtott szabadítás előképe. 

Jordánon való átkelés: Isten választott népe az Ábrahám utódainak 

ígért földet ajándékba kapta Istentől. Ez a föld az örök élet szimbólu-

ma. Ennek a boldog örökségnek az ígérete az Újszövetségben Jézus 

Krisztusban teljesedik be. Nyilvános életét azután kezdte meg, hogy 

Keresztelő Szent Jánossal megkereszteltette magát a Jordánban.

Krisztus keresztsége

János keresztsége a bűnösöknek volt szánva. A keresztség a szokásos 

alámerítés volt és a bűnbánat jele. Jézus bűntelen volt, mégis aláve-

tette magát János keresztségének, hogy közösséget vállalhasson a 

bűnös, a keresztség megtisztító erejére rászoruló emberrel.

„Erre Jézus azt mondta: »Bizony, bizony, mon-
dom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből 
születik, az nem megy be az Isten országába.«”

(Jn 3,5)

„(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden 
embert megvilágosít.”

(Jn 1,9)

„Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonosz-
ságainkért törték össze; a mi békességünkért 
érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk 
gyógyulást.”

(Iz 53,5)

„Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s 
amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek 
is. Ezért ahogy a földi ember képét hordoztuk, a 
mennyeinek a képét is fogjuk hordozni. Azt még 
hozzáfűzöm, testvérek, hogy a test és vér nem 
örökölheti Isten országát, sem a romlandóság 
a romolhatatlanságot.

(1Kor 15,48–50)

„A föld puszta volt és üres, sötétség borította a 
mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fö-
lött.”

(Ter 1,2)

„Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé 
idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka 
elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze 
nyolcan menekültek meg, épp a víz által.”

(1Pt 3,20)

„Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az 
Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorí-
totta a tengert és kiszárította. A víz kettévált, és 
Izrael fi ai a száraz tengerfenéken vonultak át, mi-
közben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal.”

(Kiv 14,21–22)
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„Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem 
csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lé-
lek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság. 
Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a 
vér, és ez a három egy.”

(1Jn 5,6–8)

„Jézus így válaszolt: »Nem tudjátok, mit kértek. 
Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, 
amelyből majd én iszom, vagy hogy a kereszt-
séggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is 
megkeresztelkedjetek?«”

(Mk 10,38)

Az ószövetségi jövendölések szerint Jézus Isten szolgája, aki magára veszi népe bűneit és en-

gesztelést nyújt. Jézus keresztségének a fő célja az, hogy Jánosnak alkalmat adjon a Jézus melletti 

tanúskodásra.

VEDD, ÉS OLVASD! 
— Krisztus keresztsége a Szentírásban

Forrásfeldolgozó csoportmunka

Jézus megkeresztelkedésének leírása az Újszövetségben:
 Mk 1,9–11                    Mt 3,13–17                   Lk 3,21
Utalás Jézus keresztségére:
 Jn 1,31–32                   ApCsel 10,38

Jézus minden ember számára megnyitotta a keresztség forrásait. A vér és a víz, ami a megfeszített 

Jézus megnyitott oldalából folyt ki, a keresztség és az Eucharisztia, az új élet szentségeinek 
előképei. Ettől kezdve lehetséges „vízből és Szentlélekből” születni az Isten országába való be-

menetelre.

Keresztség az Egyházban 
— A kereszténnyé válás út és beavatás

Az Egyház pünkösd napjától kezdve ünnepelte és kiszolgáltatta 

a szent keresztséget. Az apostolok és munkatársai a keresztséget 

mindazoknak fölajánlják, akik hisznek Jézusban: zsidóknak, istenfé-

lőknek, pogányoknak. Az apostolok korától kezdve egy fokozatos 

út és beavatás által váltak kereszténnyé az emberek.

Igehirdetés: megvilágítja a kinyilatkoztatott igazságot, és fölkelti a 

hit válaszát.

Az evangélium megtérésre vonzó elfogadása: megkenik a ke-

resztelendők olajával.
A Hitvallás: ellene mond a sátánnak, így fölkészülve megvallja az 

Egyház hitét (csecsemő és kisgyermek helyett a szülők és kereszt-

szülők).

A keresztség: jelzi és létrehozza a bűnnek való meghalást és a 
Szentháromság életébe való bemenetelt. A keresztelés legkifeje-

— Krisztus keresztsége a Szentírásban— Krisztus keresztsége a Szentírásban

„…eljött Jézus a galileai Názáretből, és meg-
kereszteltette magát Jánossal a Jordánban.”

(Mk 1,9b)

Urunk megkeresztelkedése



140

zőbb formája a keresztvízbe történő háromszoros alámerítés. De már 

az őskeresztény kortól kiszolgáltatható a keresztség a keresztelendő 

fejének háromszori, vízzel történő leöntésével.

A keresztelő pap szavai: „N., én megkeresztellek téged az Atya, és a 

Fiú, és a Szentlélek nevében.” 

A Szentlélek kiáradása: a megkenés a szent krizmával, a püspök 

által megszentelt jó illatú olajjal az újonnan megkeresztelt számára 

a Szentlélek ajándékát jelenti. Kereszténnyé, azaz a Szentlélektől 

„fölkentté” vált, tagja lett Krisztusnak, aki fölkent Pap, Próféta és Király. 

  A fehér ruha szimbolikusan jelzi, hogy a megkeresztelt Krisz-
tust öltötte magára.

  A húsvéti gyertyáról meggyújtott keresztelési gyertya azt je-

lenti, hogy Krisztus megvilágosította a megkereszteltet.

  Az újonnan megkeresztelt az egyszülött Fiúban most már Is-

ten gyermeke. Elmondhatja Isten gyermekeinek imádságát, 
a Miatyánkot.

Az eucharisztikus közösséghez járulás:
  Felnőttkeresztelés esetében: a keresztelés után megkapja az új 

élet eledelét, Krisztus testét és vérét. 

  Csecsemőkereszteléskor: a keresztség Eucharisztiára nyitottságát 

azzal fejezi ki az Egyház, hogy az újonnan megkeresztelt cse-

csemőt a Miatyánk elimádkozására az oltárhoz viszi.

Áldás: a keresztelés szertartását ünnepélyes áldás zárja be. Újszülött 

keresztelésekor az anya megáldásának különleges jelentősége van.

Péter beszéde – részlet:
„Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék 
meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bű-
nei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát.”

(ApCsel 2,38)

„Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy test-
té lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár po-
gányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mind-
annyiunkat egy Lélek itatott át.

(1Kor 12,13)

„Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek 
Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra.”

(Gal 3,27)

Kérdések:

 1.  Mi a keresztség?
 2.  Milyen hasonlatokkal fejezzük ki a keresztség szentségének méltóságát?
 3. Mik a keresztség ószövetségi előképei?
 4.  Miért volt szükség Jézus keresztségére?
 5.  Milyen lépésekből áll a kereszténnyé válás útja és a beavatás az Egyházban?

Feladat:

Az Újszövetség Jézus keresztelkedésére vonatkozó szakaszait dolgozd fel csoportmunkában!

?

Az Újszövetség Jézus keresztelkedésére vonatkozó szakaszait dolgozd fel csoportmunkában!

!
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30.  A bérmálás szentsége
— A küldetés szentsége

A bérmálás a Szentlélek közlésének szentsége, mely a keresztségben 

kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást ele-

venné, hatékonnyá teszi. A bérmálás szentségével a keresztények a 

Szentlélek kiáradásában részesednek, úgy, mint az apostolok, akikre 

pünkösd napján Jézus elküldte a Szentlelket.

  A Szentlélek különleges ereje tölti el a megbérmáltat.

  A keresztények még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz.

  Krisztus igazi tanújaként szavával és életmódjával terjeszti és 

védelmezi a hitet.

  Erőt kap a megbérmált, hogy tanúságot tegyen Krisztusról.

  Jézus Testét hitben és szeretetben építi.

  Megszilárdítja a keresztséget.

  Megerősíti a keresztségi kegyelmet.

Ez a szentség eltörölhetetlen jegyet vés a lélekbe: az Úr jelét, ezért a bérmálkozás nem ismételhető 

meg.

A bérmálás az üdvösség rendjében

Ószövetség:
Az Ószövetségben a próféták hirdették, hogy az Úr Lelke meg fog 

nyugodni a várt Messiáson üdvözítői küldetése miatt.

Újszövetség:
Jézus a Szentlélektől fogantatott. Egész élete és egész küldetése teljes közösségben volt a Szentlé-

lekkel. Amikor Jézust János megkeresztelte, a Szentlélek leszállt rá, és ez jel volt arra, hogy Jézus 
a Messiás, az Isten Fia. A Léleknek ez a teljessége azonban nem maradt egyedül Jézusé, hanem 

közölni kellett az egész választott néppel. Krisztus ismételten megígérte a Lélek kiáradását, és 

az ígéretet először húsvét napján, majd még ragyogóbban pünkösdkor teljesítette.

„Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az ér-
telem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás 
és az Úr félelmének lelke.” 

(Iz 11,2)

„Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl 
engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a sze-
gényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívű-
eket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, 
és szabadságot a börtönök lakóinak.”

(Iz 61,1)

„Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten sza-
vait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri szűken 
a Lelket, amikor adja.” 

(Jn 3,34)
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Az Egyház:
Akik hittek az apostolok prédikációjának és megkeresztelkedtek, el-

nyerték a Szentlélek ajándékát. Ettől az időtől kezdve az apostolok 

Krisztus akarata szerint az újonnan megkeresztelteknek kézrátétel-
lel közvetítették a Lélek ajándékát, mely beteljesíti a keresztség 

kegyelmét. Hogy a Szentlélek ajándékát még jobban kifejezzék, a 

kézrátételhez nagyon korán hozzákapcsolták a krizmával, a jó illatú 

olajjal való megkenést. E megkenés megvilágítja a „krisztusi” elne-

vezést, ami „fölkentet” jelent, és eredetét magától Krisztustól veszi: 

„Isten kente fel őt Szentlélekkel”.

 A bérmálás jelei

A megkenés jele ókori és a szentírási szimbolikában:
  Az olaj a túláradó bőség és az öröm jele.

  Megtisztít és rugalmassá tesz.

  A gyógyulás jele, mert enyhíti a zúzódások és sebek fájdalmát.

 Széppé, egészségessé és erőtől duzzadóvá tesz.

A szentségi életben:
  A keresztség előtti megkenés a katekumenok olajával megtisztítást és megerősítést jelent.

 A betegek megkenése gyógyulás és megerősítés.

  A szent krizmával való megkenés a keresztség után, a bérmáláskor és a papszenteléskor az 

Istennek szenteltség jele.

A lelki pecsét, amit a megkenés jelez és kifejez: a megkenés által a bérmálkozó megkapja a 

„jegyet”, a Szentlélek pecsétjét.

A pecsét a mindennapi gyakorlatban:
  A személy szimbóluma, tekintélyének, tulajdonjogának jele 

egy tárgyon. Így jelölték meg az ókorban a katonákat a vezé-

reik és a rabszolgákat uraik pecsétjével.

  Érvényessé tesz egy jogi aktust vagy egy dokumentumot, és bizonyos körülmények között 

titkosítja azt.

Az Atya pecsétje – a Szentlélek pecsétje:
  Maga Jézus kijelenti, hogy ő meg van jelölve az Atya pecsétjével.

  A keresztény is meg van jelölve e pecséttel.

A Szentlélek pecsétjének jelentései:
  Az ember egészen Krisztushoz tartozik, végleg az ő szolgálatába van állítva.

  Az ember ígéretet kapott az isteni oltalomra a végső idők nagy megpróbáltatásában.

„Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust 
Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak 
járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől 
megszállottat, mert vele volt az Isten.”

(ApCsel 10,38)

„Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és 
fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket 
és foglalóul szívünkbe árasztotta a Lelket.” 

(2Kor 1,21–22)

Krizma: Olívaolaj és balzsam megszentelt ke-
veréke. A nagycsütörtöki mise alatt 12 áldozópap 
és 7 szerpap segédletével a püspök szenteli meg, 
s így lesz a bérmálás anyaga. Krizmát hasz-
nálnak azokhoz a szertartásokhoz, amelyeket a 
püspöknek kell végeznie.
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A bérmálás szertartása

A bérmálást a római szertartásban a keresztségtől elkülönítetten 

szolgáltatják ki. A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püspök; egyes 

esetekben papokat is megbízhat a szentség kiszolgáltatásával. 

A püspökök az apostolok utódai, ők kapták meg az egyházi 
rend szentségének teljességét. Amikor ők bérmálnak, az jól kifejezi, hogy e szentség hatására 

a megbérmáltak szorosabban kötődnek az Egyház apostoli eredetéhez és ahhoz a különle-
ges küldetéséhez, hogy Krisztusról tanúskodjanak.

I. Bevezetés
A bérmálkozó megújítja a keresztségi ígéreteket, hitvallást tesz. 

Így válik nyilvánvalóvá, hogy a bérmálás a keresztséghez kapcsolódik.

II. A bérmálás szertartása
A Szentlélek ajándékának lehívása:
A püspök és a vele együtt bérmálók kitárják karjaikat az összes bér-

málandó fölé. Kérik a Szentlélek kiáradását a következő imával:

„Mindenható Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, ki e szolgáidat 

vízből és Szentlélekből új élettel ajándékoztad meg, megszabadítván 

őket a bűntől, Urunk, küldd le reájuk a Vigasztaló Szent Lelket; add nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, 

a jó tanács és az erősség lelkét, a tudomány és a jámborság lelkét; töltsd be őket félelmed lelkével. Krisz-

tus, a mi Urunk által.”

Ez az ima segíti a szentség teljesebb és mélyebb megértését.

A szentség kiszolgáltatása:
  A szentség távolabbi anyaga a krizma, közelebbi anyaga a homlok krizmával való megkenése 

és a kézrátétel.

  A szentség formája: „N.,” vedd a Szentlélek ajándékának jelét.”

Minden egyes bérmálkozó a püspök elé járul, a bérmaszülő a bérmálkozó jobb vállára teszi a ke-

zét, egy segédkező pedig előre mondja a püspöknek a bérmálandó 

nevét. A püspök a krizmába mártja jobb hüvelykujját, keresztet rajzol 

a bérmálkozó homlokára, miközben mondja: „N., vedd a Szentlélek 

ajándékának jelét!” A megbérmált feleli: „Ámen.” A püspök: „Békesség 

veled!” A megbérmált válaszolja: „És a te lelkeddel.”

A békecsók: ez a gesztus zárja a szentség szertartását, a püspökkel 

és a többi hívővel való egyházi közösséget jelzi és nyilvánítja ki.

A bérmálás feltétele, hogy az illető meg legyen keresztelve, és le-

gyen a kegyelem állapotában, nyerjen kellő oktatást, és tudja meg-

újítani a keresztségi ígéretet. A bérmálás szentségének felvételét 

bérmálási előkészület előzi meg.

„Mert Krisztus jó illata vagyunk mi az Istennek, 
azok közt, akik elkárhoznak.”

(2Kor 2,15)

Krizmaszentelés: A liturgiában használt ola-
jok megáldásának szertartása. Nagycsütörtökön 
konszekrálja a püspök a krizmamisében az 
egész egyházmegye számára szükséges krizmát.

Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek az 
egyházmegye papságával közösen bemutatott szentmise 
keretében megszenteli az olajakat
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A bérmálás hatásai: a Szentlélek sajátos kiáradása, amint az egykor, pünkösd napján az aposto-

lokkal történt.

A bérmálás növeli és elmélyíti a keresztségi kegyelmet:

  Mélyebben meggyökereztet bennünket az istengyermekségben, melyben azt mondhatjuk: 

„Abba, Atya” (Róm 8,15). 

 Erősebben egyesít bennünket Krisztussal. 

 Gyarapítja bennünk a Szentlélek ajándékait. 

 Tökéletesebben kapcsol az Egyházhoz.

  Nekünk ajándékozza a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz 

tanúiként szóval és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hi-

tet, Krisztus nevét bátran valljuk meg, és ne szégyenkezzünk a ke-

reszt előtt.

Útravaló gondolat

A másik ember az Istennel való találkozás szentsége!
Ennek a találkozásnak a legnyilvánvalóbb helye, közege a mindennapi élet. Istentapasztalat első-

sorban a kölcsönös ajándékozásban, felelősségvállalásban, segítésben közvetítődik számunkra az 

embertárs által és viszont, nem pedig az Istenről való puszta tudásban. 

„Amikor eljön dicsőségében az Emberfi a és vele minden angyal, helyet 

foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig külön-

választja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a 

kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így 

szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtok-

ba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok 

ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogad-

tatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogat-

tatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: 

Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? 

Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meg-

látogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel 

is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,31–40).

„Emlékezzél arra, hogy lelki pecsétet kaptál: a 
bölcsesség és az értelem Lelkét, a tanács és az 
erősség Lelkét, a tudás és a jámborság Lelkét, a 
szent félelem Lelkét, és őrizd meg, amit kaptál! 
Megpecsételt téged az Atyaisten, megerősített 
téged az Úr Krisztus, és zálogul adta a Lelket a 
szívedbe.”

(Szent Ambrus)
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Kérdések:

 1.  Mi a bérmálás szentsége?
 2.  Ki bérmálhat?
 3.  Ki bérmálkozhat?
 4.  Hogyan bérmál a püspök?
 5.  Mi a bérmaszülő kötelessége?
 6.  Mi a krizmaszentelés?
 7.  Mik a bérmálás feltételei?
 8.  Milyen hatásai vannak a bérmálásnak?

Feladat:

„Önkéntes szolgálat az egyházközségben.”
A bérmálkozástól kezdve életvitelünket Krisztus életpéldája alapján tudatosan átalakítjuk. Jézus viselkedése 

elénk tárja az életfeladatot: lehajolni szeretettel a kicsinyekhez, a gyöngékhez, a betegekhez, és segíteni nekik 
mindabban, amiben csak tudunk.

Válassz te is egy olyan célt a magad számára a bérmálkozásra készülődés időszakában, amivel életedet át-
hangolhatod a jézusi példa alapján, és megszülethet benned az „új ember”.

Példák:  • karitatív jellegű munkák: idősek, betegek, hajléktalanok, szegények támogatása
• foglalkozások tartása kisebb hittancsoportoknak, vagy kiscserkészeknek
• táborszervezés és segítés a felnőtt hitoktatóknak a lebonyolításban
• saját bérmálkozó/hittancsoporton belül vállalt feladatok
• szentmisén vállat aktív szereplés (ministrálás, ének/zenekari tevékenység)
• a templom és környékének rendszeres gondozásában való részvétel
• bibliaolvasó vagy imacsoportban való részvétel

Egyedül az Isten tud alkotni,
de az alkotást te tudod érvényre juttatni.

Egyedül az Isten tud életet ajándékozni,
de te tudod azt továbbadni, és vigyázni rá.

Egyedül az Isten tud egészséget ajándékozni,
de te tudod azt megtartani, és a betegséget gyógyítani.

Egyedül az Isten tud hitet ajándékozni,
de te tudod a bizonyságodat adni.

Egyedül az Isten tud reménységet plántálni,
de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni.

Egyedül az Isten tud szeretetet ajándékozni,
de te tudsz mást szeretetre tanítani.

Egyedül az Isten tud békét ajándékozni,
de egyedül te egy mosolyt.

Egyedül  az Isten tud erőt adni,
de te tudsz az elcsüggedtbe erőt önteni.

Egy edül az Isten az út,
de ha tudod azt másnak megmutatni.

Egyedül az Isten a fény,
de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni.

Egyedül  az Isten tud csodát tenni,
de te tudod ehhez az öt kenyeret és a két halat elhozni.

Egyedül az Isten képe s a lehetetlenre,
de te tudod a lehetőt megtenni.

Az Isten  egymagában mindenre képes,
mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson.

(egy brazíliai bázisközösség imája)

?

!

Az Isten számít rád
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31. Az Eucharisztia szentsége
— Krisztusból táplálkozó létünk szíve

Az Eucharisztia

Az eucharisztikus áldozat az egész keresztény élet forrása és csúcsa, az 

egyházi élet középpontja, melyben Isten egész szent népe tevékenyen 

részt vesz. A szent Eucharisztia befejezi a keresztény be avatást. Akik a ke-

resztség által részesültek a királyi papság méltóságában és a bérmálás 

által mélyebben hasonlóvá váltak Krisztushoz, azok az Eucharisztia által 

az egész közösséggel eg yütt ré szesednek az Úr áldozatában.

Az euckarisztein (görög szó), jelentés e: hálát adni, megköszönni

Az Eucharisztia:

  A szentmise cselekménye: hálaadás, emlékezet, jelenlét.

 Az átváltoztatott kenyér és bor  Krisztus teste és vére.

 Az utolsó vacsora megjelenítése:

 hálaadó,

 dicsérő,

 áldozati jellegű.

 Az Eucharisztiában Krisztus mint Főpap van jelen.

  Megjeleníti az új szövetséget: Jézus önátadása, hogy halálával, 

feltámadásával megszerezte számunkra Isten bocsánatát.

 Jelzi az ember önátadását és mások szolgálatát.

 Isten Krisztusban megszenteli a világot.

  Az Eucharisztia ünneplése által már most részt veszünk az égi 

liturgiában.

   A mennyek országa teljességét elővételezzük.

 Isteni lakomában részesít  életközösség Jézussal.

 Kifejezi egységünket az Egyházban  életközösség a Jézust követő gyülekezettel.

Az Eucharisztia legősibb történeti beszámo-
lója (Kr. u. 55. körül):
„Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is 
veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján 
fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így 
szólt: »Vegyétek és egyétek, ez az én testem érte-
tek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.« Ugyan-
így vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: 
»Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt 
tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én em-
lékezetemre.« Valahányszor ugyanis e kenyeret 
eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirde-
titek, amíg el nem jön.”

(1Kor 11,23–26)
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A kenyér és a bor jelei az üdvösség rendjében:

Ószövetség

  A kenyér és a bor felajánlása a Teremtő iránti hála jeleként.

  Pászkaünnep – a kovásztalan kenyér ünnepe – az Egyiptom-

ból való szabadító kivonulás emlékére.

  A pusztai manna: az izraeli nép Isten szavának kenyeréből él.

  A mindennapi kenyér az Ígéret földjének gyümölcse, záloga 

annak, hogy Isten hűséges ígéreteihez.

  A zsidók húsvéti vacsorájának a végén a bor az ünnepi öröm teljessége. Ehhez az örömhöz 

eszkatologikus jelentés kapcsolódik: Jeruzsálem messiási helyreállításának várása.

 Újszövetség

Jézus úgy alapította meg az Eucharisztiát, hogy a kenyér és a kehely 

áldásának új és végleges értelmet adott.

  A kenyérszaporítás csodái: amikor Jézus megtörte a kenyere-

ket és tanítványai által szétosztotta a sokaság táplálékául, áldást 

mondott.

  A Kánában borrá változtatott víz jele Jézus megdicsőülésé-

nek óráját hirdeti.

  A menyegzői lakoma az Atya országában a beteljesedést nyil-

vánítja ki, ahol a hívők a Krisztus vérévé vált új bort fogják inni.

  A három szinoptikus evangélium és Szent Pál hagyták ránk 

az Eucharisztia alapításának elbeszélését; Szent János idézi 

Jézus szavait a kafarnaumi zsinagógában, amelyek előkészítet-

ték az Eucharisztia alapítását: Krisztus az élet égből alászállott 

kenyerének nevezi önmagát.

Az Egyház

Jézus parancsa, hogy gesztusait és szavait ismételjük második eljö-

veteléig. A parancs azt jelenti, hogy az apostolok és utódaik Krisz-

tus emlékezetét liturgikusan ünnepeljék. Az Egyház kezdettől fogva hű maradt az Úr parancsához. 

Vasárnap, Jézus föltámadásának napján gyűltek össze az Eucharisztia ünneplésére, a kenyértörésre.

Az Eucharisztia ünneplése egészen napjainkig ugyanúgy folytatódik, nem változott sem a korok, 

sem a liturgiák különbözősége miatt. Ez az Egyház életének állandó középpontja. A szentmisében 

„Megalázott és hagyta, hogy éhezz, aztán 
mannával táplált, amelyet nem ismertél és 
atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak 
kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az 
ember, ami az Úr szájából jön.”

(MTörv 8,3)

Kánai borcsoda:
„Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai 
Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanít-
ványai hittek benne.”

(Jn 2,11)

„»Én vagyok a mennyből alászállott élő ke-
nyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, 
amelyet adok, a testem a világ életéért.« Erre 
vita támadt a zsidók közt: »Hogy adhatja ez a 
testét eledelül?« Jézus ezt mondta rá: »Bizony, 
bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az 
Emberfi a testét és nem isszátok a vérét, nem 
lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és 
issza az én véremet, annak örök élete van, s fel-
támasztom az utolsó napon. A testem ugyanis 
valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi 
az én testemet és issza az én véremet, az ben-
nem marad, én meg benne. Engem az élő Atya 
küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, 
aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott ke-
nyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek 
és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké 
él.« Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a 
zsinagógában tanított.”

(Jn 6,51–59)
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azt felajánljuk az Atyának, amit ő maga ajándékozott nekünk: teremtésének ajándékait, a kenyeret 

és a bort, melyek Krisztus szavaira és a Szentlélek erejéből Krisztus testévé és vérévé válnak: így 

Krisztus valóságosan és titokzatos módon jelenvalóvá válik.

Krisztus jelenlétének módja az eucharisztikus színek alatt egyedülálló. Ez a jelenlét az Eucha-

risztiát az összes szentség fölé emeli, úgy, hogy az Eucharisztia „a lelki élet beteljesedése és az összes 

szentség célja” (Aquinói Szent Tamás).

A szentáldozás

Előkészület:   Lelkiismeretvizsgálat.

   Bűnösségünk elismerése (annak, aki súlyos bűn tuda-

tában van, meg kell gyónnia, mielőtt a szentáldozás-

hoz járul).

  Hit, alázat.

  Szentségi böjt megtartása.

Kenyér színe alatti szentáldozás: az Eucharisztia kegyelmi gyümölcseit egészen fogadni lehet, 

mert Krisztus mindkét szín alatt egészen jelen van.

Két szín alatti áldozás: a szentáldozás akkor éri el jel természetének teljességét, ha mindkét szín 

alatt történik.

A szentáldozás gyümölcsei: benső egyesülés Jézus Krisztussal; az életet és a feltámadást kapjuk; 

megőrzi, növeli és megújítja a keresztségben kapott kegyelmi életet; elválaszt a bűntől; megőriz 

minket a halálos bűnöktől; elnyerjük a bűnök bocsánatát, de ehhez előtte szentgyónás is szükséges; 

erősíti a szeretetet, valamennyi hívőt egy testbe kapcsol össze: az Egyházba; Krisztust a legszegé-

nyebbekben, az ő testvéreiben is felismerjük.

Az Eucharisztia elnevezései

Áldás Jézustól:
„Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, 

ezekkel a szavakkal: Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”

(Mt 26,26)

Hálaadás Istennek:
„Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: Ez az én 

testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”

(Lk 22,19)

Kenyértörés:
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.”

(ApCsel 2,42)

A hit és az alázat kifejezése:
„A százados ezt mondta neki: »Uram, nem va-
gyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj 
egy szót, és szolgám meggyógyul!«”

(Mt 8,8)
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Úrvacsora:
„Amikor ugyanis egybegyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek.”

(1Kor 11,20)

Szentmise:
A mise az Úr vacsorája, az Egyháznak szent összejövetele felszentelt 

püspök vagy pap vezetésével, akik Krisztus személyét képviselik, 

hogy az Úr megváltó halálának és feltámadásának emlékezetét meg-

ünnepeljék. A mise története az Úr vacsorájával kezdődött, ahol elő-

ször változtatta át a kenyeret áldozatra szánt szent testévé, és a bort a 

bűnökért kiontandó vérévé. Ekkor felhatalmazást adott apostolainak, 

hogy: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”

Hivatal:
Isteni rendeléssel, örökös jelleggel alapított, lelki célt szolgáló fel-

adatkör.

1. A „hivatal” lényeges tulajdonságai:
  A feladatkör: kötelességek (felebaráti szeretet) és jogok (üdvösség). 

  Isteni „rendelés”.

  Tartósság: fennáll Jézus második eljöveteléig.

  Lelki cél: részvétel az Egyház küldetésének megvalósításában;

• tanítás,

• megszentelés,

• kormányzás.

2. Alapítása: Jézus alapította az utolsó vacsorán. Élete példájával megtanította a „hivatallal” járó 

tipikus kötelességeket és jogokat, melyeket az új parancsban foglalt össze:

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is 

egymást” (Jn 13,34).

Szolgálat:
Krisztus üdvözítő műve abszolút függőségi viszony az Atyától. Jézus az ő szolgálatába hívja az embert is.

A szolgálat fogalmának eredete: a felebaráti szeretet ószövetségi parancsa. A szolgálat az erkölcsi 

magatartás lényege. Jézus a szolgálatban jelöli meg azt a magatartást, mely igazi tanítványait és 

követőit jellemzi:

 A keresztény embernek az a feladata, hogy mindenkinek szolgája legyen.

  Jézus példája szerint ennek a szolgálatnak az élet feláldozására is készen kell állnia.

Jézus követésének ez a mércéje, fokmérője.
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Közösség Jézussal és az őt követőkkel:
„Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a kenyér, amelyet 

megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, 

mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.”

(1Kor 10,16–17)

Szentáldozat:
Az Újszövetségben a megváltó szenvedés minden értéke Jézusnak az Atya iránti engedelmessé-

géből és szeretetéből fakad. Minden istentisztelet lényege a „Lélekben megvalósuló áldozat” lesz, 

amellyel a keresztények Krisztushoz társulnak Isten és embertársaik iránti szeretetben. Az Egyház 

a történelem folyamán naponként föleleveníti, jelenvalóvá teszi főpapjának egyszeri áldozatát. 

Ez valósul meg az Eucharisztiában, amely egyetlen, valóságos, egyszer s mindenkorra megtörtént 

eseménynek jelenvalóvá tétele, s hálás megemlékezése Krisztus áldozatáról.

Az Eucharisztiában Jézus már most eljön, és benne közöttünk van. Mégis, ez a jelenlét elfátyolozott. 

Ezért ünnepeljük úgy, hogy „reménykedve várjuk Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges el-

jöttét”. Ennek a nagy reménységnek – az új égnek és az új földnek, melyekben igazságosság lakik 

– nincs biztosabb záloga, sem nyilvánvalóbb pecsétje, mint az Eucharisztia.

Kérdések:

 1.  Mit jelent az Eucharisztia?
 2.  Milyen ószövetségi előképei vannak az Eucharisztiának?
 3.  Milyen újszövetségi előképei vannak az Eucharisztiának?
 4.  Hogyan készülünk elő a szentáldozásra?
 5.  Mit jelent a két szín alatti áldozás?
 6.  Melyek a szentáldozás gyümölcsei?
 7.  Az Eucharisztiának milyen elnevezései vannak?
 8.  Miben reménykedik a keresztény ember?
 9.  Mi az alapja a keresztény reménynek?

Feladatok:

 1.  Keress idézeteket a kenyér és a bor ószövetségi jeleivel kapcsolatban! Készíts róla fogalmazást!
 2.   Az újszövetségi előképekből válassz ki egy szakaszt, és készíts róla valamilyen művészeti alkotást: grafi kát, 

szobrot stb.

?

!
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32. A bűnbánat és kiengesztelődés szentsége

Az előző fejezetekben láttuk, hogy a keresztény beavatás szentségei 

által az ember megkapja Krisztus új életét, azonban mivel testben 

és lélekben él itt a földön, most még fájdalomnak, betegségnek és 

halálnak alávetett formában létezik. Jézus Krisztus lelkünk és testünk 

orvosa, aki Egyházában a Szentlélek erejével folytatja gyógyító és 

üdvözítő művét. Ez a gyógyítás két szentségében mutatkozik meg: 

a bűnbánat és a betegek kenete szentségében.

A bűnbánat és kiengesztelődés szentsége az Egyház hét szentségének 

egyike, gyógyító szentség, amelyben az ember szentségi módon bűnbánatot tart, vagyis a bűnös ember 

kiengesztelődik Istennel és az Egyházzal, és elnyeri bűnei bocsánatát. Krisztus által alapított szentség, 

amely megismételhető. Krisztus akaratának a pap előtt tett szentségi bűnvallomás felel meg. Csak a pa-

pok rendelkeznek a kötés és oldás hatalmával.

A bűnök bocsánatának hite összekapcsolódik:
 A Szentlélekbe vetett hittel.

 Az Egyházba vetett hittel.

 A szentek közösségébe vetett hittel.

  A keresztséggel: a bűnök megbocsátásának első és fő szentsé-

ge, mert egyesít Krisztussal, aki meghalt bűneinkért és föltámadt megigazulásunkra.

A kiengesztelődés szolgálata: az apostolokra és utódaikra bízott feladat.

 Hirdetik az embereknek Istentől a bűnök bocsánatát.

 Hívják az embereket a megtérésre és a hitre.

 Közlik az emberekkel a bűnök bocsánatát a keresztség által.

  A Krisztustól kapott kulcsok hatalmának erejével megbékéltetik 

az embert Istennel és az Egyházzal. Az Egyház kapja meg a 

mennyek országa kulcsait, hogy benne a bűnök bocsánata Krisztus vére által és a Szent-
lélek közreműködésével megtörténjék.

„Az Egyháznak pedig van vize is, könnye is,
keresztvize és bűnbánati könnyei.”

(Szent Ambrus)

„Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: 
»Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok 
bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjá-
tok, az bűnben marad.«”

(Jn 20,22–23)

„Aztán így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész 
világra, és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül.”

(Mk 16,15–16)

„Neked adom a mennyek országa kulcsait. 
Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg 
lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a menny-
ben is fel lesz oldva.”

(Mt 16,19)
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A szentségi bűnbánat formái:
 Kiengesztelődés ünnepe egy személy számára.

  Kiengesztelődés ünnepe több személy számára, akik egyénileg 

vallják meg bűneiket és egyénileg részesülnek feloldozásban.

  Kiengesztelődés ünnepe több személy számára, akik közösen vall-

ják meg bűneiket, és közösen részesülnek feloldozásban. Ebben 

az esetben az első adandó alkalommal el kell végezniük az egyéni 

bűnvallomást is.

 A szentség elnevezései

A megtérés szentsége:
Szentségileg megvalósítja Jézus megtérésre szólító hívását.

A gyónás (a bűnök megvallása) szentsége:
A bűnök beismerése, megvallása a pap előtt történik.

A bűnbocsánat szentsége:
A pap szentségi föloldozása által Isten bocsánatot és békét ad a bűn-

bánónak.

A kiengesztelődés szentsége:
A bűnösnek ajándékozza Isten megengesztelődő szeretetét. 

„Elhatározás”:
Visszatérés az Atyához, akitől az ember a bűn által eltávolodott.

A bűnbánat szentsége:
Megszenteli a keresztény bűnös személyes és egyházi megtérésé-

nek, bűnbánatának és elégtételének útját.

„Hitvallás”:
Elismeri és dicséri Isten szentségét és irgalmasságát a bűnös emberek iránt.

A megkereszteltek megtérése

Amikor Jézus meghirdeti Isten országát, legelőször megtérésre hív – azokhoz szól, akik még nem 

ismerik Krisztust és az ő evangéliumát, és még nincsenek megkeresztelkedve sem.

Szent Péter apostol – Budapest, Belvárosi Szent 
Mihály-templom
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1. megtérés: keresztség.

2. megtérés: az evangéliumban való hit és ellentmondás a gonosz-

nak – állandó feladat az egész Egyház számára.

Így nyerhető el az üdvösség, azaz az összes bűnök bocsánata és az 

új élet ajándéka.

A bűnbánat különféle formái a keresztény életben

„És betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. 
Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangé-
liumban!”

(Mk 1,15)

önmagunkhoz

Istenhez

a felebaráthoz

Böjt:
Erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, fő-
ként az érzéki élvezetektől való tartózkodás.
Az önfenntartási ösztön megfékezése az evésben és 
ivásban.
Célja: a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, 
s a bűnbánat kifejezése.
„Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arco-
dat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, ha-
nem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki 
a rejtekben is lát, megjutalmaz.”

(Mt 6,17–18)

Imádság:
Személyes kapcsolat Istennel, az élet Urával és fenn-
tartójával.
A vallásosság erényének cselekedete.
A keresztény élet alapfeltétele.
„Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az aj-
tót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei 
Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.”

(Mt 6,6)

Alamizsna:
Adomány vagy egyéb segítség, amelyet szükségben 
lévő felebarátunknak nyújtunk.
Az irgalmasság cselekedeteinek tárgya.
Forrása lehet isten- és emberszeretet, nagylelkűség, 
jámborság, bűnbánat.
„A szükség idején segítség a testvér! De még inkább meg-

ment majd az alamizsna.”

(Sir 40,24)

M
E
G
T
É
R
É
S















154

A bűnbánat és kiengesztelődés szentségének célja

Jézus azok számára alapította a bűnbánat és kiengesztelődés szentségét, akik a keresztség után 

súlyos bűnbe estek és így elvesztették a keresztségi kegyelmet és az egyházi közösséget. Nekik 

a bűnbánat szentsége új lehetőséget nyújt a megtérésre és a megigazulás kegyelmének vissza-

nyerésére. Egyedül Isten bocsátja meg a bűnöket. A föloldozás hatalmának gyakorlását Jézus az 

apostoli hivatalra bízta.

A bűnbánó cselekedetei

 A bánat:

A bűnbánó cselekedetei között az első a bánat, ami a lélek fájdalma az elkövetett bűn fölött. 

 A bűnök megvallása, a gyónás:

A gyónásban a megvallás által az ember szembenéz a bűnökkel, melyekben vétkesnek bizo-

nyult; vállalja a felelősséget, és ezáltal újból megnyílik Isten és az Egyház közössége felé.

 Az elégtétel:

Sok bűn kárt okoz a felebarátnak. Amennyire lehetséges, a kárt jóvá kell tenni. A bűn meg-

sebzi és elgyengíti magát a bűnöst, továbbá Istenhez és a felebaráthoz fűződő kapcsolatait 

is. A feloldozás elveszi a bűnt, de nem szüntet meg minden jogtalanságot, melyet a bűn okozott. 

Az elégtétel lehet imádság, valaminek a fölajánlása, az irgalmasság 

cselekedetei, a felebarát szolgálata, önmegtagadás, áldozatvállalás, s 

főként a napi keresztünk türelmes viselése. Az ilyen vezeklések segí-

tenek bennünket abban, hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz.

A bűnök megbocsátása:
„De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesz-
telt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés 
szolgálatával megbízott.”

(2Kor 5,18)

Kérdések:

 1.  Mi a bűnbánat és kiengesztelődés szentsége?
 2.  Mivel kapcsolódik össze a bűnbánat és kiengesztelődés szentsége?
 3.  Mi a megtérés?
 4.  Milyen formái vannak a bűnbánatnak?
 5.  Mi a célja a bűnbánat és kiengesztelődés szentségének?
 6.  Melyek a bűnbánó cselekedetei?
 7.  Ki a szentség kiszolgáltatója?
 8.  Ki bocsátja meg a bűnöket?

?
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Feladatok:

 1.  Lelkitükör alapján tarts lelkiismeret-vizsgálatot!
 2.  Végezz szentgyónást, és vizsgáld meg saját érzéseidet a gyónás előtt és után! Mit tapasztalsz?

Lelkitükör a szeretet parancsa alapján

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

1. Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről?
2. Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafi gyelek-e imádság közben?
3.  Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan viselkedem 

a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?
4.  Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet? Rendszere-

sen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat (péntek)?

II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!

1. Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam segíteni, örömet szerezni? Megbízható vagyok?
2.  Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak segíteni, örö-

met szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?
3.  Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet vállalok-e közmunkát? Igazságos vagyok-e?  

Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?
4.  Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e egyházi 

elöljáróimra?

!
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33.  A betegek kenete
— A bűnbánat szentségének a beteljesedése

Egészség, betegség, szenvedés

Az ember egészsége azt jelenti, hogy testi, lelki és szociális téren 

minden rendben van vele. Azonban sokszor hiányzik az életünkből 

ez az egészségnek nevezett összhang. Az életkor előrehaladtával pe-

dig egyre több betegségtől, szervi zavartól, kopástól szenved az ember. A beteg, vagy öregedő 

embernek nagy szüksége van segítségre és mély emberi kapcsolatokra testi, lelki és szociális téren 

egyaránt, hogy csökkenjen benne a félelem, a szorongás, az elkeseredettség. Az ember a teremtés-

ben élet-akaratot kapott Istentől, az élet urától, aki emberszerető Isten. Ő segíteni akarja a beteget, 

hogy beszűkült élethelyzetében is megtalálja a maga számára a gyógyulás útját, vagy a megnyug-

vást, békét.

Isten, aki létünk alapja, az embert a szenvedésben sem hagyja magára. Ő nem a betegségnek, 

hanem az életnek adja az elsőbbséget. Nem szüntette meg az élet természetes adottságait, terheit 

és veszélyeit, így a kísértés, a bűn és a betegség állandó fenyegetését sem. Egyházában a bete-

gek kenetének szentségét azok számára rendelte, akiknek az egészségi állapota súlyosan leromlott, 

vagy akik életveszélyben vannak. Régebben szokás volt „utolsó kenetnek” nevezni ezt a szentséget, 

de ez nem csupán azoknak a szentsége, akik a legsúlyosabb életveszélyben vannak.

A betegség és a fájdalom az emberi életnek mindig a legsúlyosabb problémái közé tartozott. 

A betegségben az ember megtapasztalja tehetetlenségét, korlátait, végességét. A betegség szo-

rongáshoz, bezárkózáshoz, néha kétségbeeséshez és Isten elleni lázadáshoz vezethet. De éretteb-

bé is teheti a személyt, segítheti, hogy felismerje élete lényegtelen 

dolgait és Isten felé forduljon. A betegség nagyon gyakran indítja el 

az istenkeresést, a visszatérést Istenhez.

Ószövetség

Az Ószövetségben az emberek betegségükben Istenhez fordultak segítségért. Őt tekintették az 

élet és halál urának, panaszkodtak neki, ha valami bajuk volt, Istentől kértek segítséget, szabadítást 

a bajokból.

„De mert benned bízom, Uram, te meghall-
gatsz, Uram és Istenem!”

(Zsolt 30,16)

„Beteg voltam, és meglátogattatok.”

(Mt 25,36)
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Az ószövetségi emberek úgy vélték, hogy a betegség összefügg 

a bűnnel és a rosszal, az Istenhez való hűség pedig visszaadja az 

életet.

A szenvedést úgy értelmezték, hogy az a mások bűneiért való en-

gesztelés. Reménykedtek benne Isten hűségének láttán, hogy Isten 

el fogja hozni Izrael népének a szabadulás idejét, amikor Isten meg-

bocsát minden vétket és meggyógyít minden betegséget.

Újszövetség

Az Újszövetségben Jézus csodás beteggyógyításaival mutatta meg az 

embereknek, hogy Isten országa valóban elközelgett. Jézusnak hatal-

ma volt a gyógyításhoz és a bűnök megbocsátásához is. Rá van szük-

sége minden betegnek, mert ő a test és a lélek orvosa. Együttérez a 

szenvedőkkel, és a betegek iránt hatalmas szeretetet tanúsít.

A betegektől hitet vár el, ez feltétele a gyógyításnak. Jézus meg-

engedte, hogy a betegek megérintsék őt, és különböző jeleket hasz-

nált a gyógyításoknál: nyálat, kézrátételt, sarat és lemosást. Ha érintet-

ték őt a betegek, erő áradt ki belőle.

Jézus nem minden beteget gyógyított meg. Gyógyításai Isten or-

szága eljövetelének jelei voltak, a bűn és a halál fölötti győzelmet 

hirdették. Szenvedésével és kereszthalálával Krisztus a szenvedésnek 

új értelmet adott: hasonlóvá tud tenni bennünket őhozzá, és egye-

síthet minket az ő megváltó szenvedésével.

Egyház

Jézus a betegek gondozását Egyházán keresztül folytatja, amint 

Szent Jakab apostol levelében olvassuk. Krisztus felszólította tanít-

ványait, hogy kövessék őt mindenben, bekapcsolta őket a maga sze-

gény és szolgáló életébe. Küldetést ad nekik, hogy ők is gyógyítsanak 

betegeket Jézus nevének segítségül hívása által.

Az Egyházban a Szentlélek különleges, gyógyító karizmát ajándé-

koz egyes embereknek, hogy megmutassa, milyen ereje van a föl-

támadott Jézus kegyelmének, de nem minden imádság nyeri el a 

betegség gyógyulását.

Az Egyház ismer egy saját szertartást a betegek számára, melyről 

Szent Jakab tanúskodik a Szentírásban. Ez a betegek kenete: egész 

„Könyörülj rajtam, Uram, mert gyönge vagyok, 
gyógyíts meg, hisz reszket minden tagom!”

(Zsolt 6,3)

„Uram, érted él a szívem, és a lelkem is csak ér-
ted él. Meggyógyítottál és hagyod, hogy éljek.”

(Iz 38,16)

„Fejem fölött túlontúl összecsapott a bűn, és 
hatalmas teherként rám nehezedik.”

(Zsolt 38,5)

„Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja 
a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenve-
désével sokakat megigazultakká tesz szolgám, 
mivel gonoszságaikat magára vállalta.”

(Iz 53,11)

„Ő megnyugtatta: »Leányom, hited meggyó-
gyított. Menj békével, és maradj egészséges!«”

(Mk 5,34)

„Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálá-
val sarat csinált, s a sarat a vak szemére kente, 
majd meghagyta neki: »Menj, mosakodj meg a 
Siloe tavában.« Ez annyit jelent, mint: »küldött«. 
Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, 
már látott.«”

(Jn 9,6–7)

„Sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek volt 
valami  bajuk, mind ott tolongtak körülötte, 
hogy legalább megérinthessék.”

(Mk 3,10)

„Péter megszólította: »Éneász, Jézus Krisz-
tus meggyógyít. Kelj fel és vesd be ágyadat!« 
Az nyomban fel is kelt.”

(ApCsel 9,34)

„Nincs üdvösség senki másban. Mert nem ada-
tott más név az ég alatt az embereknek, amely-
ben üdvözülhetnénk.”

(ApCsel 4,12)

„…a harmadik a hitet kapja ugyanabban a 
Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát 
szintén ugyanabban a Lélekben.”

(1Kor 12,9)

„Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenve-
déséből hiányzik, testének, az Egyháznak a ja-
vára.”

(Kol 1,24)
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különlegesen arra van rendelve, hogy megerősítse a betegség által 

megpróbáltakat.

A Jakab-levélben leírtak jellemzői:

A közösség elöljáróinak imádkozniuk kell a beteg felett. Meg kell 

kenniük őt olajjal az Úr nevében. A közösség tagjai is imádkoznak a 

betegért és egymásért. Eredménye: a bűnbocsánat. A bűnbocsána-

tot Isten adja a betegnek.

 A betegek kenete

A betegek kenete a betegek szentsége, általa a beteg a Szentlélek kegyel-

mét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti. Megerősíti az Is-

tenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi 

arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha 

az szolgál üdvösségére, vagy kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, 

ha Istennek ez az akarata.

A szentség felvevője és kiszolgáltatója

E szentség felvételében az élő hit fejeződik ki, amely az üdvösségre segíti az embert, felszítja 

az Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseinek és a halálfélelemnek leküz-

désében. Az ember egészségét is visszaszerzi, ha az a lélek üdvösségére válik, és ha szükséges, 

megadja a bűnök bocsánatát is. A betegek kenetéhez a krizmaszentelési misén megáldott olajat 

használják.

A betegek kenetét felvehetik mindazok, akik betegségük miatt kérik (öregek és gyermekek is), 

vagy akikről feltételezhető, hogy kérték volna (eszméletlen betegek). A betegek kenetét rendszerint 

megelőzi a bűnbocsánat szentsége, rövid  igeliturgia és egyete-
mes könyörgések, majd a következő szavak kíséretében a betegek 

olajával a pap megkeni a beteg homlokát és két kezét:

„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg 
téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Szabadítson meg bűneid-
től, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan! Ámen.”

A betegek kenetét rendszerint az áldozás – Szent Útravaló – kö-
veti.

A lelkipásztoroknak törekedniük kell rá, hogy minden ember idő-

ben megkapja ezt a szentséget. A gyógyulásnak és a megszente-

lődésnek az Istentől felkínált eszközét kérhetik maguk a keresztény 

„Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház 
papjait, és azok imádkozzanak fölötte, és ken-
jék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó 
ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra 
állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsána-
tot nyer.”

(Jak 5,14–15)

vagy akikről feltételezhető, hogy kérték volna (eszméletlen betegek). A betegek kenetét rendszerint 
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hívek is, akik élni kötelesek e szentséggel, hiszen ez az üdvösségre hivatott emberek számára ren-

deltetett. Isten gondviselő terve, hogy az ember az egészséget ápolja, a betegség ellen küzdjön, és 

tegyen meg mindent a betegek testi-lelki megkönnyebbüléséért.

A betegek kenetét misében vagy azon kívül egyénileg vagy közösségben is fel lehet venni. Ismé-

telten feladható újabb betegség, vagy a beteg állapotának rosszabbodása esetén. 

Kérdések:

 1.  Milyen hiányokkal lehet kifejezni a „betegség” szót?
 2.  Milyen szentséggel ajándékozta meg Isten az Egyházat a betegek megsegítésére?
 3.  Hogyan látta az ószövetségi ember a betegséget?
 4.  Kihez fordultak segítségért az Ószövetségben?
 5.  Minek tulajdonították a betegség kialakulását az Ószövetségben?
 6.  Hogyan értelmezte a szenvedést a választott nép?
 7.  Hogyan viselkedett Jézus a betegekkel?
 8.  Milyen jelekkel gyógyított Jézus betegeket?
 9.  Milyen küldetést adott Jézus az Egyháznak a betegekkel kapcsolatban?
 10.  Kinek a levelében találunk leírást a betegek megkenésének szertartásáról?
 11.  Ki szolgáltathatja ki a betegek kenetét?
 12.  Ki részesülhet a betegek kenetének szentségében?

Feladatok:

 1.   Keress a Szentírásból olyan szakaszokat, amelyekben Jézus gyógyításai vannak leírva! Figyeld meg, milyen 
jeleket használ a gyógyításoknál!

 2.  Keress környezetedben beteg embereket, és legyél a segítségükre!
 3.  Érdeklődd meg, felvették-e már a szentséget, és ha nem, akkor biztasd őket a betegek kenetének felvételére!

?

!
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34.  Az egyházi rend szentsége
— „Ordo”

Az Ószövetség papsága — az Újszövetség fölszentelt papságának előképei

A pátriárkák korában a családfő mutatta be az áldozatot. Az ószövetségi papság intézménye csak 

Mózes idejében alakult ki. Mózes szentélyt rendezett be és állandó kultuszt alakított ki, és ahhoz 

önálló papságot szervezett Lévi törzsében, Áron vezetésével. Az Ószövetség első papjait sajátos 

szertartással szentelték fel.

  Ároni papság: Arra lett alapítva, hogy Isten igéjét hirdesse. Áldoza-

tok és imádság által az Istennel való közösséget újra megszilárdít-

sa. Az Úr áldását közvetíti, arra kap küldetést. E közvetítés különö-

sen kultikus keretben, istentisztelet alkalmával történhet. Az Áron 

törzséből való papokat illette meg e kiváltság.

  Leviták szolgálata: Izrael népén belül Isten kiválasztotta a tizenkét 

törzs egyikét, Lévi törzsét, és elkülönítette a liturgikus szolgálatra.

Feladataik: 

 Isten tiszteletében képviseljék az embereket.

 A bűnökért illatáldozatot mutassanak be.

 Vigyék a szövetség ládáját.

 Az Úr színe előtt állva szolgáljanak az Úrnak.

 A pusztai vándorlás idején őrizték és hordozták a szent sátort.

 Segítettek az áldozati állatok levágásánál.

 Tanították a népet a törvényekre.

Amikor a jeruzsálemi papság lett az egyedül törvényes papság, a nem Jeruzsálemben működő pa-

pok alacsonyabb kultikus szolgálatra (a papok segítői) kényszerültek: 

1. az áldozat bemutatásánál segédkező oltárszolgák,

2. templomőrök,

3. jegyzők és bírák,

4. templomi énekesek és zenészek.

A hetven „vén” beiktatása: a laikus zsidó arisztokrácia legbefolyásosabb emberei.

Főtanács, Nagytanács, Vének tanácsa: a babiloni fogság utáni zsidóság legfőbb törvényhozó tes-

tülete. A legelőkelőbb családok tagjain kívül a papi nemzetségek tagjai is ott ültek a Főtanácsban.

„Papi királyságom és szent népem lesztek. Eze-
ket a szavakat add tudtára Izrael fi ainak.”

(Kiv 19,6)

„Akkoriban választotta ki az Úr Lévi törzsét, 
hogy vigyék a szövetség ládáját, az Úr színe 
előtt álljanak és szolgáljanak neki és nevében 
áldást osszanak, ahogy ezt mindmáig teszik.”

(MTörv 10,8)

Az Ószövetség papsága — az Újszövetség fölszentelt papságának előképei
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Az ószövetségi papság alkalmatlan maradt az üdvösség megvalósítására, mert rászorult az áldo-

zatok szüntelen ismétlésére anélkül, hogy eljutott volna a végső megszenteléshez, melyet egyedül 

Krisztus áldozata valósított meg.

Az Újszövetség papsága

Az ószövetségi papság összes előképe Jézus Krisztusban teljesedik be, aki az egyetlen közvetítő 

Isten és ember között.

Jézus az apostolait hármas küldetése folytatásával bízta meg:

 a prófétai, 

 a pásztori,

 és a papi szolgálattal.

Jézus missziós parancsa:
„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú 

és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam 

nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

(Mt 28,19–20)

Jézus szentségi megbízatást adott az apostoloknak:
„Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy 

küldöm én is őket a világba.”

(Jn 17,17–18)

Az apostolok imádság és kézfeltétel által vezetőket rendelnek a közösségek élére:
„Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a presbitérium kézföl-

tételével nyertél.”

(1Tim 4,14)

Már az ősegyházban is különbséget tesznek a megkereszteltek „szent és királyi papsá-
ga” és a Krisztus hármas tisztségében részesült apostolok közt:
„…és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző 

lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.”

(1Pt 2,5)

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép 

vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodá-

latos világosságára.”

(1Pt 2,9)

„Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és 
ember között: az ember Krisztus Jézus.”

(1Tim 2,5)



162

  Antióchiai Szent Ignác leveleiben már beszél a papi rend három 
fokozatáról:
 a püspöki: ordo episcoporum,

 a papi: ordo presbiterorum,

 és a diakónusi: ordo diaconorum tisztségről.

Így az Egyház élén a püspök áll, akit körülvesz a papok (presbiterek) 

közössége és segítségére vannak a diakónusok.

 Két szolgálat (kisebb rend) van az Egyházban:

 lektor – felolvasó,

  akolitus – a diakónus segítője a liturgiában, az akolitus viszi a 

gyertyát az ünnepi szentmisében, és átadja a bort és a vizet a 

felajánláskor.

A szentségi rendekben szentelés, a szolgálatokban avatás által 

részesül az erre kiválasztott. Az egyházi rend szentségének szertartá-

sa mindhárom fokozatban abban áll, hogy a püspök ráteszi kezét a 

szentelendő fejére, és a megfelelő szentelő imádsággal kéri Istentől 

a Szentlélek kiárasztását és a különös kegyelmi ajándékokat ahhoz a 

szolgálathoz, amelyre a jelöltet szenteli.

A papszentelés alkalmával az Egyház így imádkozik:

„Urunk, szentséges Atyánk, már az Ószövetségben hivatalokat és 

szolgálatokat állítottál szent jelül: Mózest és Áront te rendelted arra, 

hogy népedet vezessék és megszenteljék. Segítségükre a közös műhöz 

férfi akat hívtál meg további szolgálatra és hivatalra. A pusztai vándor-

lás során a hetven vént Mózes lelkéből részesítetted. Áron fi ainak részt 

adtál atyjuk hivatalából.”

A diakónusszentelés fölszentelő imádságában megvallja az 

Egyház: „Mindenható Isten, Egyházadat az új templom nagyobbodá-

sára növeled és gyarapítod, a szent teendők ellátására a szolgálattevők 

hármas fokozatát alapítottad, hogy nevednek szolgáljanak, mint már kezdetben kiválasztottad Lévi fi ait 

az első sátor szolgálatára.”

A felszentelt szolga egyházi szolgálatában maga Krisztus van jelen Egyháza számára mint testé-

nek Feje, nyájának Pásztora, a megváltás áldozatának Főpapja és az igazság Tanítója. A pap az egy-

házi rend szentségének erejéből „Krisztusnak, a Főnek személyében” cselekszik.

Beer Miklós váci megyéspüspök papot szentel

Áldoztatás az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanévnyitó 
szentmiséjén
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Két részesedés Krisztus egyetlen papságában

1. A püspökök és papok a szolgálati, vagy hierarchikus papsághoz tartoznak.
 Krisztust, az Egyház láthatatlan Fejét a hívek gyülekezete előtt megjeleníti.

 Az egész Egyház nevében cselekszik:

 Isten elé terjeszti az Egyház imádságát,

 bemutatja az eucharisztikus áldozatot.

A szolgálati papság az általános papság szolgálatában áll. És a keresztények keresztségi kegyelmé-

nek kibontakoztatására irányul. Egyike azon eszközöknek, melyekkel Krisztus szüntelenül építi és 

vezeti a maga Egyházát. Éppen ezért egy külön szentséggel, az egyházi rend szentségével adják át.

2. Az összes hívő az általános papság.
A hívők általános papsága a keresztségi kegyelem által a hit, a remény és a szeretet életében része-

sedve, a Lélek szerinti élet gyarapodásában valósul meg.

A szolgálati és az általános papság a maga sajátos módján részesedik Krisztus egyetlen pap-

ságában. Lényegük szerint különböznek, de egymáshoz vannak rendelve.

Kérdések:

 1.  Melyek az Újszövetség fölszentelt papságának előképei?
 2.  Kinek a személyében teljesedik be az ószövetségi papság összes előképe?
 3.  Hogyan szól Jézus missziós parancsa?
 4.  Milyen hármas küldetést hagyott Jézus az apostolokra?
 5.  Milyen három papi rendet említ Antióchiai Szent Ignác?
 6.  Milyen két szolgálat van az Egyházban?
 7.  Hogyan van jelen Jézus a felszentelt szolga egyházi szolgálatában?
 8.  Milyen két részesedés létezik Krisztus egyetlen papságában?

Feladatok:

 1.  Imádkozz a papokért, hogy Isten sok papi hivatást támasszon Egyházunknak!
 2.  Terjeszd ezt az imát, hogy minél többen imádkozzanak a papságért!

?

!
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Ima a papokért

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és ki-

árasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség 

útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! 

Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak kül-

detésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imá-

val és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és 

közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példá-

jával sokakat hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek 

minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szent-

lélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölt-

hesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!

(Erdő Péter bíboros imája)
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35.  A házasság szentsége
— Egy megkeresztelt férfi  és nő életre szóló, 
felbonthatatlan szeretetközössége

A Szentírás tanúsága

A házastársi szeretet és élet bensőséges közösségét a Teremtő alapította és vette körül tör-
vényeivel, tehát maga Isten a szerzője. A házastársi szeretetet Is-

ten megáldotta és arra rendelte, hogy termékeny legyen és a terem-

tésért való felelősség közös művében valósuljon meg. A Szentírás az 

Isten képére alkotott férfi  és nő teremtésével kezdődik, a Bárány me-

nyegzőjének látomásával fejeződik be, s szinte folyamatosan beszél 

a házasság misztériumáról, alapításáról, Istentől való értelméről, ere-

detéről és céljáról az üdvösség történetében, a bűnből fakadó prob-

lémáiról és megújulásáról Krisztus és az Egyház új szövetségében.

Az Ószövetségben maga a „házasság” szó nem szerepel. A férfi  

és nő házassága „szövetség”, melynek maga Jahve a tanúja és a vé-

delmezője, s ugyanez a szó jelzi Jahve és népe kapcsolatát is.

Ruth és Tóbiás könyve: tanúság a házasság és a házastársak hű-

séges, gyöngéd közösségéről.

Énekek éneke: az emberi szerelem nagyszerű kifejezése, és Isten 

szeretetének jelképe.

Izraelben a házasság a két család ügye volt, a menyasszony és a 

vőlegény apjára tartozott. Az apa választott feleséget a fi ának, ő sze-

rezte meg a menyasszony apjának beleegyezését. Háborús időkben 

a férfi  rabolta magának a feleséget.

A menyasszony a vőlegénytől ajándékot, apjától hozományt ka-

pott, mely lehetett rabszolganő, szántóföld vagy akár egy város is, 

és a nő saját tulajdona maradt. Ha a férfi  a jegyajándékot megadta, 

a feleség a birtokába került, a férj tehát mintegy tulajdonos lett, és a 

feleség a hozzátartozója.

A házasság mégsem tekinthető adásvételnek, mert a férfi  nem 

rendelkezhetett úgy a feleségével, mint egy megvásárolt tárggyal. 

A gyakorlati szempontok nem szorították háttérbe a házasság-
ban a szerelmet és egymás szeretetből való kölcsönös szolgá-

„Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: 
»Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsé-
tek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Ural-
kodjatok a tenger halai, az ég madarai és min-
den állat fölött, amely a földön mozog.«”

(Ter 1,28) 

„Ezért a férfi  elhagyja apját és anyját és felesé-
géhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.”

(Ter 2,24)

„Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött 
a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya 
felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér 
patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz 
tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult: »Írd! Bol-
dogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői 
lakomájára!« Majd folytatta: »Istennek ezek a 
szavai igazak.«”

(Jel 19,7–9)

„S azt kérdezitek: »Miért?« Azért, mert az Úr a 
tanú közötted és ifj úkori feleséged között, aki-
hez hűtlen lettél, noha ő volt a társad, a szövet-
séggel elkötelezett feleséged.”

(Mal 2,14)

„Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pe-
csétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős 
a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. 
Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz 
sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem 
tudnák elsodorni.”

(Én 8,6–7)
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latát. A szerelemből kötött házasságok elsősorban az egyszerű nép 

– pásztorok, parasztok – körében jöttek létre.

A menyegzőt egy egész évig tartó jegyességnek kellett megelőz-

nie. A menyasszony átvezetése új otthonába rendszerint az ünnep 

első estéjén történt a vőlegény rokonai és barátai kíséretében, ün-

neplő ruhában. Ettől kezdve a férjnek kötelessége volt gondoskodni 

a feleségéről, és neki védelmet nyújtani. A házasság céljának azt te-

kintették, hogy gyermekeknek adjanak életet.

A sok gyermeket Isten áldásának és a legnagyobb jónak te-
kintették, míg a gyermektelenség a legnagyobb csapást jelentette 

az asszonynak, mert Isten büntetésének számított.

Az ősbűn, az Istennel való szakítás első következménye a férfi  és 

a nő eredeti közösségének megromlása. A bűn következményei: a 

megnemértés, az uralomvágy, a hűtlenség, a féltékenység. Ezek a há-

zasságban a gyűlöletig és a szakításig is vezethetnek. A kapcsolatot 

megzavarta a kölcsönös vádaskodás, a Teremtőtől ajándékba kapott 

kölcsönös vonzalmuk uralkodássá és ösztönös vágyakozássá alakult. A férfi  és a nő hivatását a termé-

kenységre, a sokasodásra és a föld fölötti uralomra a szülés fájdalmai és a kenyérkeresés fáradalma 

terhelik. A válást a szív keménysége miatt engedélyezte a mózesi törvény az Ószövetségben. Válás 

esetén a nő igényt tarthatott végkielégítésre, amelyet okiratban biztosítottak.

Az Újszövetségben Jézus első nyilvános csodáját a kánai menyegzőn tette. Az Egyház nagy 

jelentőséget tulajdonít Jézus részvételének, mert bizonyítékot lát 
benne arra, hogy a házasság jó, és annak meghirdetését, hogy a 
házasság ezentúl Krisztus jelenlétének hatékony jele lesz. Jé-

zus tanításával visszaadta a házasság eredeti, Isten által elgondolt 

méltóságát; kimondta a házastársak életének fölbonthatatlan 
egységét, ami Isten terve szerint eredetileg is felbonthatatlan volt. A 

házasság a földi életnek az intézménye. Isten beteljesedett országá-

ban ilyen formában nincs feladata. Ezért kell lemondani a házasság-

ról azoknak, akiket Jézus a papság, a szerzetesség hivatására meghív.

Szent Pál apostol számára a házasság is, és a szüzesség is a Lé-

lek ajándéka. Krisztus az egész keresztény élet középpontja. A 

vele való kapcsolat megelőz minden más, családi vagy társadalmi 

kapcsolatot. Pál apostol megfogalmazta a keresztény szeretet lé-
nyegét: alapja a szeretet, az agapé, és nem az érosz. A házasságot 

Krisztus és az Egyház jelképeként értelmezte. Isten az embert szeretetből teremtette, és meg is 

hívta a szeretetre. Jézus azért jött, hogy a teremtés bűn által megzavart eredeti rendjét helyreállítsa, 

kegyelmet is ad ahhoz, hogy a házasságot Isten országának új módján lehessen élni. Jézus által a 

teremtés rendje a súlyos zavar ellenére is fönnmaradt, és a kegyelem segítségével a házastársak 

megvalósíthatják az életnek azt az egységét, amire Isten őket „kezdetben” teremtette.

„Te teremtetted Ádámot, és hűséges segítőül 
mellé adtad a feleségét, Évát. Tőlük származik 
az emberiség. Azt mondtad: nem jó az ember-
nek, ha egyedül van. Alkossunk mellé hozzá ha-
sonló segítőtársat. Uram, én most nem rendet-
len vággyal veszem el nővéremet, hanem tiszta 
szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjon és 
találjak én is, és együtt öregedjünk meg.”

(Tób 8,6–7)

„Lám, a gyermekek az Úr ajándékai, a test gyü-
mölcse jutalom.”

(Zsolt 127,3)

„Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy 
született. Van, akit az emberek tettek a házas-
ságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek 
országáért önként mond le a házasságról. Aki 
fel tudja fogni, az fogja fel!”

(Mt 19,12)

„Most már többé nem két test, hanem csak egy. 
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne vá-
lassza szét.”

(Mt 19,6)

„Szeretném ugyanis, ha mindnyájan olyanok 
volnátok, mint én magam, de hát mindenki 
saját ajándékát kapta Istentől, az egyik ilyet, a 
másik olyat.”

(1Kor 7,7)

„»Ezért az ember elhagyja apját, anyját, felesé-
gével tart, és a kettő egy test lesz.« Nagy titok ez, 
én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. 
Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint ön-
magát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket.”

(Ef 5,31)
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A házassági szövetség

A házassági szövetséget, amely egy férfi  és egy nő között jön létre, felbonthatatlan hűség- és szeretetkap-

csolatként és szabad akaratból, Krisztus a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A házasságot a születéssel, a nagykorúság elérésével és a halállal együtt az élet legfontosabb 

fordulói közt tartjuk számon.

A házasság természeténél fogva a házasfelek javára, a gyermekek 

nemzésére és nevelésére irányul. A házasságot a jogképes feleknek 

törvényes beleegyezése hozza létre, melyben a férfi  és nő vissza-
vonhatatlan szövetségben átadják és elfogadják egymást há-
zasság létesítése céljából. A házasság szentségét a je gyesek szol-

gáltatják ki egymásnak az illetékes püspök, pap vagy diakónus és két 

tanú előtt. Ez a házasság „formája”. Isten bőségesen megáldja a há-

zastársak sokoldalú szeretetét, amely Krisztus és Egyháza egyesülé-

sének mintájára jött létre. A házasságkötés egyházi életállapotba 
vezet be, jogokat és kötelességeket teremt az Egyházban a házas-

társak között és a gyermekek felé.

Nászmise

A házasságkötés szertartása két katolikus fél házasságkötése esetén általában nászmisében 

történik, mert minden szentség kapcsolatban áll Krisztus húsvéti misztériumával. A beleegyezést, 

mely által a házastársak ajándékozzák és elfogadják egymást, maga Isten pecsételi meg.
Feltétele: a „szabad állapot”:

 Nem állnak kényszer alatt. 

  Nem akadályozza őket sem a természettörvény, sem egyházi törvény.

  A házassági beleegyezésnek mindkét fél akarati aktusának kell lennie, és mentesnek kell len-

nie a külső kényszertől, vagy súlyos megfélemlítéstől.

Fontosabb mozzanatai:

A jegyeseknek a házasságkötésre fel kell készülniük szentgyónással.

Igeliturgia: a szentírási olvasmányok a keresztény házasság miszté-

riumát, valamint a házastársak és gyermekeik megszentelődésének 

útját világítják meg.

A házasságkötési szándék kinyilvánítása az eskető pap kérdései-

re történő válaszadás. Magyarországon ősi szokás szerint a házasság-

kötési szándékot a feszületre tett eskü erősíti meg.

A gyűrűket megáldásuk után a jegyesek egymás ujjára húzzák.

Az egyetemes könyörgések az alkalomhoz igazodnak.

A Miatyánk után ünnepélyes nászáldás következik.

„Nem jó az embernek egyedül lennie.”

(Ter 2,18)

„Az igazi házastársi szerelem fölvétetik az isteni 
szeretetbe.”

(Gaudium et spes 48)
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Az új házastársak két szín alatt áldozhatnak.
Esküvő: A házasságkötés történhet nászmise nélkül is, ez esetben is a fenti elemeket tartalmazza. 

A jegyesek áldozhatnak egy korábbi misén, vagy az esküvő keretében a Miatyánk után. Hazánkban 

a házassági eskü miatt a szertartást „esküvőnek” nevezik.

Vegyes házasság: katolikus és megkeresztelt nem katolikus fél között. Egyházi hatóság ki-

fejezett engedélyére van hozzá szükség. Valláskülönbséggel kötött házasság (vegyes vallású): 
katolikus és meg nem keresztelt fél között. Még nagyobb körültekintésre van szükség. A vallás-

különbség esetén a katolikus félre különleges feladat hárul – a házastárs megszentelése. Ha a há-

zasságkötés katolikus és megkeresztelt nem katolikus fél közt történik, vagy katolikus és meg nem 

keresztelt fél között, akkor a mise nélküli szertartást kell választani. 

Az ökumenikus párbeszédnek köszönhetően számos vidéken az 

érintett keresztény közösségek meg tudták szervezni a vegyes há-

zasságok közös lelkipásztori gondozását.

A házasság szentségének kegyelme

A házasság szentségének sajátos kegyelme van: arra van rendelve, hogy tökéletesítse a házas-
társak szeretetét és erősítse fölbonthatatlan egységüket. E kegyelemmel az életszentségre 

segítik egymást a házaséletben, valamint a gyermekek elfogadásában és nevelésében. E kegyelem 

forrása Krisztus.

zasságkötés katolikus és megkeresztelt nem katolikus fél közt történik, vagy katolikus és meg nem 

„Mert a hitetlen férjet megszenteli felesége, és 
a hitetlen asszonyt megszenteli férje. Különben 
gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig 
szentek.”

(1Kor 7,14)
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Kérdések:

 1.  Ki alapította a házastársi szeretet és élet bensőséges közösségét?
 2.  Milyen kettős céllal rendelte a házastársi szeretetet Isten?
 3.  Az Ószövetségben mit jelent a házasság?
 4.  Mik a bűn következményei?
 5.  Az Újszövetségben Jézus mit nyilvánít ki a házassággal kapcsolatban? Miért?
 6.  Szent Pál apostol hogyan tekint a házasságra?
 7.  Mit jelent a házasság szentsége?
 8.  Mi a célja a keresztény házasságnak?
 7.  Hogyan zajlik a nászmise?
 8.  Mire rendelte Isten a házasság szentségének a kegyelmét?
 9.  Ki ennek a kegyelemnek a forrása?
 10.  Milyen életállapotba kerülnek, akik házasságot kötöttek egymással?
 11.  Mi az alapja a keresztény szeretetnek?

Feladatok:

A házassággal kapcsolatban felmerült két fontos kifejezés: „agapé” és „érosz”.
A kettő közti különbség megfogalmazását megtalálod XVI. Benedek Deus caritas est (Az Isten szeretet) kezdetű 
enciklikájában. Készíts mindkét fogalomról 2-3 mondatos ismertetést!
Segítséget találsz:
Diós István (szerk:) XVI. Benedek, Deus caritas est (Az Isten szeretet) kezdetű enciklikája, SZIT, Budapest 2006.
vagy: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_
deus-caritas-est_hu.html

?

!
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36. Összefoglalás

Az Egyház szentségei Jézus megváltó keresztáldozatából fakadó ajándékok. A szentségeknek az 

Ószövetségben találjuk meg az előképeit. Ezeket az előképeket Jézus Krisztus teljesíti be.

A keresztség szükséges az üdvösséghez. Az áteredő bűnnel születve szükségünk van a Go-

nosz hatalmának megtörésére. A keresztségre való felkészítésben, valamint a keresztségi kegyelem 

és a hit kibontakozásában a keresztszülőnek és az egész egyházi közösségnek nagy szerepe van. 

A keresztség eltörli az eredeti bűnt, és a személyes bűnöket. A megszentelő kegyelem által a Szent-

háromság közösségében részesít.

A bérmálásban a Szentlélek ajándékát kapja a bér-

málkozó, ezért hatása a Szentlélek különleges kiáradása, 

n övekedik általa a keresztségi kegyelem. A megbérmált 

és az Egyház kapcsolatának lényege mutatkozik meg ab-

ban, hogy püspök szolgáltatja ki a szentséget.

Az Eucharisztia az Úr Jézus testének és vérének ál-

dozata. Azért alapította Jézus, hogy jelenvalóvá tegye 

az időben a kereszt áldozatát egészen az ő második el-

jöveteléig. Egyházára bízta halálának és feltámadásának 

emlékezetét. Az egész keresztény élet forrása és csúcsa 

az Eucharisztia. Az Eucharisztia ünneplésének két  nagy 

része van, melyek egyetlen istentiszteleti cselekményt 

alkotnak: az Ige liturgiája és az Eucharisztia liturgiája. 

Az Eucharisztiában Jézus van jelen. A szentáldozásnak 

feltétele a teljes közösség a katolikus Egyházzal és a ke-

gyelem állapota.

A bűnbánat és kiengesztelődés szentsége megté-

résre szólító felhívás, és a megkereszteltek életében fo-

lyamatosan jelen van. A bűn által a keresztény beavatás 

szentségeiben nekünk ajándékozott új élet elgyengül-

het, ezért Jézus a gyógyulás szentségeivel folytatja üd-

vözítő művét. A bűnbánatnak változatos formái vannak. 

háromság közösségében részesít.
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A megtérő ember cselekedeteinek nagy szerepe van a bűnbocsánat elnyerésében. A Szentlélek 

hatására megtér, a pap feloldozza Krisztus nevében és meghatározza az elégtételt. Isten bocsájtja 

meg a bűnöket.

A betegek kenete a betegek javára hozott szentség, mert Jézus a betegekkel mélyen együtt-

érzett, és az Egyházra bízta őket. Az Egyház a szentség kiszolgáltatásával segíti a betegeket, hogy 

bensőségesebben egyesülhessenek Krisztus szenvedéseivel önmaguk és az egész Egyház javára.

Az egyházi rend szentsége a Szentlélek különleges kiáradását ajándékozza. A felszenteltet ha-

sonlóvá teszi Krisztushoz hármas papi, prófétai és királyi tevékenységében. A felszentelt papok 

Krisztusnak a Főnek és az Egyháznak a nevében cselekszenek a keresztény emberek üdvösségének 

javára.

Isten az embert szeretetből hívta életre, és meghívta őt a szeretetre. Ezt a szeretetet fejezi ki a fér-

fi és a nő házastársi egysége, ami felbonthatatlan Isten terve alapján. Jézus Krisztus állította helyre 

ezt az eredeti rendet, és kegyelmet is ajándékoz, hogy a házasságot a szentség új méltóságában 

lehessen megélni.
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IV.   AZ IMA A HÍVŐK ÉLETÉBEN

37. Személyes kapcsolat Istennel

Az imádság egy csak az emberre jellemző sajátos cselekedet. Lénye-

ge a szeretetkapcsolat, mely létrejön Isten és ember között. Egy 

olyan vallási megnyilvánulást kifejező magatartás, mely leginkább 

megszólítás és kérés formájában hangzik el, de lehet köszönet és di-

cséret is. Különböző formában ugyan, de minden korban és minden 

kultúrában megtalálható. Minden ember imádkozik a földön, még 

akkor is, ha nem is tudatosan.

Az imádság nem csak szó, hanem kultusz, tisztelet, gesztusok, ma-

gatartás és életmód. Az egész emberi személyiség Isten felé fordulá-

sa, akit az ember önmaga fölötti hatalomnak képzel el.

ember         ima = élő szeretetkapcsolat            az emberi élet végső célja = Isten

Az imádságra az embernek van szüksége, nem az Istennek. Ez a kapcsolat az emberi tehetetlen-

ség és az isteni erő között egy élő, személyes, szeretettel teli kapcsolat, mely átad valamit az ember-

nek az örökkévalóból, és betölti az ember belső ürességét. Ez a közösség szívtől szívig ér, szemtől 

szemben valósul meg. Isten gazdagsága kiárad az ima által a kiszolgáltatott emberekre, és boldog-

gá teszi őket. Ez a személyes kapcsolat Istennel hitben, reményben és szeretetben valósul meg.

Az isteni erények

Hit
A hitről már sok szó esett az első leckében. Most másfajta szempontból vizsgáljuk meg a hit fogal-

mát. Három mozzanatát emeljük ki a hitnek:



173

 hit a személyes, élő Istenben,

 hit Isten reális jelenlétében,

  hit abban, hogy Isten, aki megszólított minket, meghallgatja 

imádságainkat.

A hit misztériuma a tökéletes ráhagyatkozás Istenre, az Atya szere-

tetére. Erre a legkiválóbb példa Jézus, aki teljesen átadta életét Aty-

jának, és Ábrahám, aki meghallja Isten szavát és azonnal útnak indul.

A hit igenjét csak imában tudjuk kimondani Istennek. Így tett Saul, 

akiből később Pál apostol lett. A hit és az imádság szoros kapcsolata látszik ebben a jelenetben, 

amikor az Apostolok Cselekedeteiben Ananiást küldi az Úr, hogy megkeresztelje őt. A hit akkor lé-

tezik, ha imádságban is kifejeződik, és növekedni is csak akkor képes, ha az ember imával életben 

tartja hitét.

Minden ember meghívást kapott az életszentségre az Egyházban. 

Csak akkor szentelődik meg, ha hittel fogad el mindent Isten kezé-

ből, és együttműködik az isteni akarattal. Krisztus és a Szentlélek az 

Egyház szentségi liturgiájában az üdvösség misztériumát hirdeti és teszi jelenvalóvá. Küldetésük az 

imádkozó ember szívében folytatódik. Az ember az imába ugyanúgy lép be, mint a liturgiába: a hit 

szűk kapuján.

Remény
Az emberi élet célja Isten maga. Állandóan úton vagyunk Isten felé. Ezen a zarándokúton a remény 

ajándéka segíti és kíséri az embert, segítségével tudunk teljes bizalommal Isten ígéreteinek be-

teljesedése felé tekinteni. A keresztény ember azért imádkozik, mert 

él benne a remény, hogy a Krisztus által megígért üdvösség tö-
kéletesen meg fog valósulni földi élete befejeztével.

Krisztus a húsvéti misztériumban nyilatkoztatta ki az új élet győ-

zelmét. Úrrá lett a gonoszságon és a halálon. Ennek a megváltásnak 

a teljes kinyilvánítása Jézus második eljövetelekor fog megvalósul-

ni. Erre a nagy pillanatra készül reménykedve a keresztény ember. 

Az Istenbe vetett reményünk alapja tehát Jézus feltámadása és meg-

dicsőülése. A Szentlélek arra nevel, hogy reményben imádkozzunk. 

Az Egyház imája és a személyes imáink táplálják reményünket.

„Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, 
aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő 
van és megjutalmazza azt, aki őt keresi.”

(Zsid 11,6)

„S az Úr folytatta: »Kelj fel és siess az Egyenes 
utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi 
Sault. Nézd: imádkozik.«”

(ApCsel 9,11)

„Bíztam, az Úrban bizakodtam, s ő lehajolt hoz-
zám és meghallgatta kiáltásomat.”

(Zsolt 40,2)

„Aki mindezt tanúsítja, az mondja: »Igen, ha-
marosan eljövök. Amen.« Jöjj el, Uram Jézus!”

(Jel 22,20)

„Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a 
halottak közül, és megdicsőítette, hogy hitetek 
és reményetek Istenben legyen.”

(1Pt 1,21)

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk 
ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az 
Isten szeretete.”

(Róm 5,5)

„Hisz tapasztaltátok, hogy milyen jó az Úr.”

(1Pt 2,3)
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Szeretet
Az imádság, mint Isten és ember közötti kapcsolat, tökéletesen ki-

fejezi a szeretetet. Alapja az a hittapasztalat, hogy Isten teremtő és 

gondviselő jóindulattal viseltetik az ember iránt. A szeretet ugyanis 

Isten jóindulata az ember felé. Az imádságban a keresztény ember 

erre a szeretetre hálás szívvel válaszol.

Az imádság egyik legszebb példája Jézus szavaiban fejeződik ki, 

amit az Olajfák hegyén mondott és a kereszten imádkozott az Atyá-

hoz. Imádságunknak is hasonlónak kell lennie: bizalommal és sze-
retettel történő belehelyezkedés az Atya kezébe, ahogyan Jé-
zus is tette.

Az imának ebben a megközelítésében jön létre az igazi szeretet-

kapcsolat: egység és közösség az Atyával, a Fiú által a Szentlé-
lekben. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az Istenben él. 

A keresztény imádság azt jelenti, hogy meghallgatjuk Isten tanításait, 

és tettekre is váltjuk, nap mint nap a szeretet cselekedeteit gyakorol-

juk embertársaink megsegítésére.

Az imádság mindent abból a szeretetből merít, amellyel Krisztusban szeretnek minket. Ez lehe-

tővé teszi számunkra, hogy válaszoljunk Jézusnak. Válaszunk az. hogy úgy szeretünk, ahogyan ő 

szeretett minket. Ez az egy szeretet az imádság forrása, aki belőle merít, eléri az imádság csúcsát.

Az ószövetségi ember imája

Az imádság elsősorban a teremtés szemlélésének kapcsán születik meg, összefonódik az emberek törté-

nelmével. Az Ószövetség leglényegesebb mozzanata az Isten és ember közötti kapcsolat: Isten a törté-

nelemben mindig választott népe mellett van, jelenléte megszenteli az emberi élet minden mozzanatát.

Az ószövetségi ember úgy tekintett az imára, hogy az ima szent, mivel az élő Istennel beszél 

az imádkozó, aki a történelemben folyamatosan kinyilatkoztatja önmagát, közli akaratát a próféták 

által, és meg is valósítja azt. Az imádkozó ember feladata, hogy Isten szavára fi gyelve önmagát Is-

tennek adja, és engedje, hogy Isten vezesse őt.

Ábrahám – a szív odahallgatása: Szóbeli imádsága burkolt panasz, Isten emlékeztetése ígé-

reteire. Ez az Isten hűségébe vetett hit próbatétele. Azonban Isten hívására engedelmességgel vá-

laszol. Amerre vándorol, mindenütt oltárt épít az Úrnak. Imádsága cselekedetekben fejeződik ki. 

A fi át is feláldozta volna Istenért. A hívők atyja hasonlóvá vált az Atyához, aki egyszülött Fiát, 

Jézust odaadta a világ életéért.

Jákob imája – a hit harca: Jákob imája a hit harca és a kitartás győzelme. Isten megújítja ígére-

tét Jákobnak, a tizenkét törzs atyjának, aki hajnalig küzd egy titokzatos „személlyel”, aki nem árulja 

el a nevét, de hajnalban, távozásakor megáldja őt.

Mózes – a közbenjáró ima előképe: Mózes hosszas ellenkezés után tudja akaratát Isten akara-

„Én téged szeretlek, Istenem, és egyetlen vá-
gyam, hogy téged életem utolsó lehelletéig sze-
resselek. Téged szeretlek, végtelenül szeretetre 
méltó Isten, és inkább akarok meghalni téged 
szeretve, mint élni szereteted nélkül. Téged sze-
retlek, Uram, és az egyetlen kegyelem, amit tő-
led kérek, az, hogy téged örökké szerethesselek. 
Istenem, bár a nyelvem nem képes minden pil-
lanatban mondani, hogy téged szeretlek, aka-
rom, hogy a szívem annyiszor ismételje neked, 
ahányszor lélegzetet veszek.”

(Vianney Szent János)

„Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De 
ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!”

(Lk 22,42)

„Jézus ekkor hangosan felkiáltott: »Atyám, ke-
zedbe ajánlom lelkemet.« E szavakkal kilehelte 
lelkét.«”

(Lk 23,46)
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tához igazítani. Eközben megtanul imádkozni: vonakodik, ellenkezik, kérdez, és erre a kérdésre Isten 

úgy válaszol neki, hogy rábízza a maga kimondhatatlan Nevét. Mózes közbenjár népéért az Úrnál, 

és imáinak folyamatossága segítségével végig hű marad küldetéséhez. A küldetéséhez az erőt Is-
tennel való bensőséges kapcsolatból meríti, mely haragra késedelmes és szeretettel teljes kap-

csolat. Ennek segítségével megmenti a népet, és a nép megtanulja Mózestől, hogy Isten igazságos 

és hűséges. Aki az ő nevét kéri imában, azt nem hagyja cserben.

Dávid – szeretetteljes bizalom: Isten választott népének imádsága a szent sátor, a szövetség 

ládája és a Templom körül alakul ki. Próféták tanítják imádkozni a népet. Dávid király Isten fölkentje, 

imádsága Istenhez való hűséges ragaszkodás az egyetlen Királyhoz. A jeruzsálemi templomot, 

az imádság házát Dávid akarta megépíteni, de az végül Salamonnak sikerült.

Illés – a szív megtérése: A templom az imádságra nevelés helye. Illés, mint a próféták atyja a 
hitre és a szív megtérésére nevelte ott az embereket. Később a pusztai magányba vonult, hogy 

Isten titokzatos jelenlétének tanúja lehessen.

Zsoltárok – a közösség imádsága: Imádságos gondolkodás jellemzi Izraelt, mely a zsoltárok-

ban is kifejeződik: az Isten és ember közötti kapcsolat, közösség, hűség, irgalmasság, megszabadítás 

és Isten jóságának a tapasztalata csendül ki a sorokból. A zsoltárok a nagy ünnepek alkalmával 

Jeruzsálemben a Templomban, és szombatonként a zsinagógákban Isten népének mint közösség-

nek az imái hangzanak fel.

Az Újszövetség — Jézus imája

Jézus is nagy fontosságot tulajdonít az imának. A 9. leckében volt 

szó az Úr imájáról, a Miatyánkról, melyben az imádkozó megtapasz-

talhatja a bensőséges kapcsolatot Istennel. Jézus arra tanítja apos-

tolait, hogy szüntelenül imádkozzanak, így az Isten és ember közötti 

szeretetkapcsolat nem szakad meg.

Jézus egészen sajátos módon kapcsolódott az Atyához, hiszen 

egylényegű az Atyával: bizalomteljes ráhagyatkozással „Abba”, Atya 

néven szólította, és nekünk is ezt tanította. Nyilvános működése kez-

detén a kereszteléskor megnyílt az ég, miközben imádkozott.

Az imádság szinte kiemelte őt a földi világból, ezt a színeváltozás 

jelenetében is tapasztalhatjuk. Ismerte a félelem és a halál pillanatait 

is, és ezekben a pillanatokban is képes az imára.

Jézus imádságának, és egyben a hitnek, a reménynek és 
a szeretetnek is a főpapi ima a csúcspontja, melynek témája: 
Jézus megdicsőítette az Atyát.

Jézus főpapi imája – részlet:
„E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, 
és így imádkozott: »Atyám, elérkezett az óra. Di-
csőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen 
téged. Hatalmat adtál neki minden ember fö-
lött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet 
adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, 
az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus 
Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a fel-
adatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, el-
végeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, ma-
gadnál: részesíts abban a dicsőségben, amely-
ben részem volt nálad, mielőtt a világ lett.«”

(Jn 17,1–5)



176

Kérdések:

 1.  Milyen kapcsolat létesíthető az Isten és az ember között?
 2.  Mit jelent a hit misztériuma?
 3.  Mi a keresztény remény alapja?
 4.  Miben reménykedik a keresztény ember?
 5.  Hogyan imádkoztak az Ószövetség nagy alakjai?
 6.  Mi a csúcspontja Jézus imáinak?

Feladatok:

 1.  A Kiv 33,12-17 Mózes imája. Olvasd végig, és fogalmazd át a saját életedre! Próbálj valódi beszélgetés formá-
jában imádkozni Istenhez!

 2.   Jézus főpapi imája János evangéliumának 17. fejezete. Keresd ki a Szentírásból, olvasd el, és írd le röviden, 
hogy kikért imádkozik Jézus, és milyen sorrendben! Miért?

?

!
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38. Imádság az Egyházban

Az Egyház közössége, amely Isten újszövetségi népe, átveszi az ószövetségi imádság szemléletét. 

A keresztény közösség imádságai az Ószövetség imádságaiból táplálkoztak. Ezeket az imákat Jé-

zus imái kiegészítették és tökéletesítették. Sőt az Újszövetségben, az 

evangéliumokban és az apostoli levelekben található dicsőítő éne-

kek, himnuszok, doxológiák, eulógiák és ódák is gazdagították az 

Egyház imádságait.

Az Egyház imádságának jellemzői

Kiindulópontja: a Szentlélek pünkösdi kiáradása. A Szentlélek Krisz-

tusra emlékezteti az imádkozó Egyházat.

Alapja: az apostolok hite.

Megpecsételője: a szeretet.

Táplálója: az Eucharisztia.

Forrása: a Szentlélek.

Céljai:  kapcsolattartás Istennel. „Lelki fegyverként” felhasználható mindenféle rossz, betegség, re-

ménytelenség, ördögi támadás legyőzésére!

Az Egyház imáinak fajtái

Áldás: Isten és az ember találkozása.

Isten részéről: ajándékozó szeretet.

Az ember részéről: válasz – elfogadás.

Dinamizmusa: •  az áldás a Szentlélektől vezetve Krisztus által felszáll az Atyához.

•  az Atyától Krisztus által leszáll az emberre: a Szentlélek megáldja az embert. Az ál-

dás szavai hatékonyak és visszavonhatatlanok.

„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, 
mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helye-
sen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár 
közben értünk, szavakba nem önthető sóhaj-
tozásokkal.”

(Róm 8,26)

„Az igazak imája kulcs a mennyországhoz: föl-
száll az ima, és leszáll az Isten irgalma.”

(Szent Ágoston)

Doxológia: Isten felségének dicsőítése.
Eulógia: Dicséret, áldás, áldó ima.
Himnusz: Istenhez szóló ünnepi dicsérő ének.
Óda: Himnusz jellegű hálaének a Szentírásban.
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Imádás: Az ember a teremtő színe előtt teremtménynek ismeri el 

magát, leborul Isten előtt és elcsendesedik. Magasztalja az Úr nagy-

ságát. A háromszor szent és szeretetreméltó Isten imádása alázattal 

tölti el az embert és biztonságot ad.

Kérő imádság: A kérő imádsággal azt fejezzük ki, hogy tisztában 

vagyunk Istenhez fűződő kapcsolatunknak. Tudjuk, hogy Isten nél-

kül nem vagyunk urai a nehézségeknek. A kérő imában benne van 

az Egyház reménye a feltámadt Krisztusban. Ez a remény most még 

nem teljesedett be, hanem csak a várakozás állapotában vagyunk. 

Ezért folyamodunk nap mint nap Istenhez kérő imánkkal. A legel-

ső, legfontosabb kérő imádság a bocsánatkérés Istentől. Ez az igaz 

ima előzménye. Az eucharisztikus liturgiában és a személyes imában 

egyaránt első helyen kell állnia.

A kérő ima középpontja Jézus tanítása szerint Isten országának 

a keresése, ezután következhet mindaz, ami ennek eléréséhez szük-

séges. Ezeket kell kérnünk az Atyától Krisztus által a Szentlélek-
ben, aki az Egyházban végzi most küldetését. Így részesülhetünk 

Isten üdvözítő szeretetében. 

Közbenjáró imádság: A közbenjárás a másokért való kérés, mely 

hasonlóvá tesz bennünket Krisztushoz, mert az Isten irgalmasságá-

hoz hasonló a szív imája. Már az első keresztény közösségek is szün-

telenül imádkoztak egymásért.

Hálaadó imádság: Krisztus a teremtést megszabadította a bűntől 

és a haláltól, hogy újra megszentelje és visszavezesse az Atyához az ő dicsőségére. Az Egyház tagjai-

nak hálaadása részesedik Jézus hálaadásából. Az igazi hálaadásnak szívből kell jönnie, akkor, amikor 

az ember megtapasztalja Isten jóságát, Isten közelségét.

Dicsőítés: A dicsőítésben az ember Istent egészen Istennek ismeri el. Nem azért dicsőítjük Istent, 

amit tesz, hanem azért, mert ő VAN. A dicséret által a Lélek társul a lelkünkhöz, és tanúsítja, hogy 

Isten gyermekei vagyunk. Istent dicséri a teremtés, az egész üdvtörténet, a zsoltárok, himnuszok, 

ódák, eulogiák és doxológiák. Istent dicséri a földi zarándok Egyház 

és a mennyei liturgia.

„A vámos megállt hátul, szemét sem merte 
fölemelni az égre, inkább a mellét verte és kö-
nyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! – 
Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment 
haza, az nem.”

(Lk 18,13–14)

„Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kíván-
ja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.”

(1Tessz 5,18)

„Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a 
másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok ma-
gatokban, amely Krisztus Jézusban volt.”

(Fil 2,4–5)

Isten gyermekei vagyunk. Istent dicséri a teremtés, az egész üdvtörténet, a zsoltárok, himnuszok, 

„Isten ezt válaszolta: »Én vagyok, aki vagyok.« 
Azután folytatta: »Így beszélj Izrael fi aihoz: Aki 
van, az küldött engem hozzátok.«”

(Kiv 3,14)



179

„Áldott legyen az Isten!”

(Zsolt 68,36b)

VEDD, ÉS OLVASD! 
— Istent magasztaló, dicsőítő 
imádságok a Szentírásban

Forrásfeldolgozó csoportmunka (több csoportban)

Az ima megszenteli az ember életét!

Páli himnusz I. 
Róm 11,33–36

Páli himnusz II.
Ef 1,3–14

Páli himnusz III.
Kol 1,15–20

Páli himnusz IV.
Krisztus-himnusz

Fil 2,5–11

Jézus áldó imája
Lk 10,21

Páli óda I.
Tim 3,16

Páli óda II.
Tit 2,11–14

Páli óda III.
2Tim 2,11–13

Magnifi cat – Szűz Mária 
hálaéneke
Lk 1,46–55

Benedictus – Zakariás hála-
éneke

Lk 1,68–79

Feladat:

Olvasd el a Szentírásból az adott szakaszt, és próbálj meg ennek alapján saját Isten-dicsőítést írni! Imádhoz 
használj fel szavakat, kifejezéseket a szentírási szakaszból!

Kérdések:

 1.  Miből táplálkoztak a keresztény közösség imádságai?
 2.  Mik az Egyház imádságának jellemzői?
 3.  Milyen imafajtákat ismersz?

„Áldott legyen az Isten!”

?

!
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39.  Az imádság forrása: az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
— Közösségben Isten Szent Anyjával

A tanítványok közössége emberekből, sőt Krisztusban egységet al-

kotó emberekből állt, akiket a Szentlélek irányított az Atya országa 

felé vezető zarándokúton. Megkapták az üdvösség hírét, hogy min-

denkinek elmondják. Később írásba is foglalták Krisztus örömhírét, és 

utódaik arra buzdították a híveket, hogy gyakran olvassák a Szentírást, hogy Jézusról minél többet 

tudjanak. Ez önmagában azonban kevés, a Szentírás olvasása után imádkozni is kell, így lesz 
belőle beszélgetés Isten és ember között.

Az imádkozó ember szívét is a Szentlélek vezeti, ahogyan egykor az apostolokat vezette. A Szent-

lélek az „élő víz”, melynek „forrása” maga Krisztus. Az imádság minden fajtája az Egyház imádsága és 

közösség a legszentebb Szentháromsággal.

Az imádság útja és forrásai:

 Imádság az Atyához

A keresztény ember imájának útja egyedül Krisztus. Az Atyához nem 

juthatunk el másként, csak Krisztus segítségével.

 Imádság Jézushoz

Az Egyház imája elsősorban az Atyához szóló imádság, mégis min-

den liturgikus hagyomány tartalmaz Krisztushoz szóló imádságokat. 

Megtestesülésekor a Jézus nevet kapta, mely mindent magában 

foglal: Istent és embert, az egész teremtés és üdvösség rendjét.

„Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes 
örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek 
erejével bővelkedjetek a reményben.”

(Róm 15,13)

„Én vagyok az út, az igazság és az élet – vála-
szolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, 
csak általam.” 

(Jn 14,6)

„De azt sem mondhatja senki: »Jézus az Úr«, 
csak a Szentlélek által.”

(1Kor 12,3b)

39.  Az imádság forrása: az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
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„Jézust” imádkozni azt jelenti: segítségül hívjuk őt, magunkban ő-

hozzá folyamodunk. Aki segítségül hívja az ő nevét, befogadja Isten 

Fiát. Jézus szent Nevének segítségül hívása az állandó imádkozás 

összes útja közül a legegyszerűbb.

Az Egyház imádsága imádja és tiszteli Jézus Szívét, miként segít-

ségül hívja az ő szentséges Nevét. Imádja a megtestesült Igét és az ő 

Szívét, mely az emberek iránti szeretetből megengedte, hogy a bű-

neink átszúrják. A keresztény imádság szívesen követi a Megváltót a 

keresztúton.

Imádság a Szentlélekhez

Valahányszor Jézushoz kezdünk imádkozni, a Szentlélek vonz minket az imádság útjára a maga 

megelőző kegyelmével. Mivel Krisztust emlékezetünkbe idézve ő tanít minket imádkozni, őhozzá 

is imádkozunk. Mindennap kérjük a Szentlelket, különösen fontos cselekedeteink kezdetén és vé-

gén: „Jöjj, Szentlélek!”

Közösségben Isten Szent Anyjával

Az imádságban a Szentlélek összekapcsol bennünket Jézus szemé-

lyével az ő megdicsőült emberségében. Ezáltal imádságunk kapcso-

latba kerül Jézus Anyjával, aki igent mondott az angyali üdvözletben 

Isten akaratára. Megingás nélküli kitartással kísérte Jézust a kereszt-

úton, és állt a kereszt mellett. Mária, Jézus Anyja a zarándok Egyházat 

is kíséri, veszedelemben és szorongatások között egyaránt. Jézus az 

egyetlen Közvetítő Isten és ember között, és ő a mi imádságunk útja, 

Mária pedig az ő Anyja és a mi Anyánk.

Mária a Szentlélek tevékenységével egyedülálló módon együtt-

működik, ennek alapján az Egyház gyakran imádkozza az Isten Szent 

Anyjához szóló imádságot, az Üdvözlégyet.

„Üdvöz légy, Mária” – Isten köszönti Máriát angyala által. A mi 

imádságunk meg meri ismételni a Máriának szóló köszöntést, és mer 

örvendeni az öröm miatt, hogy Mária igenje elhozta számunkra az 

Üdvözítőt.

„Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled” – a kegyelem, amely Máriát egészen eltöltötte, a 

Szentlélek jelenléte, aki minden kegyelem forrása.

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus” – Mária 

hitt az Úr igéjének beteljesedésében. Mária a hitével a hívők Anyja lett, miatta kapják meg a föld 

összes nemzetei Jézust.
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„Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most 
és halálunk óráján” – Isten Anyja, a mi anyánk is. Rábízhatjuk minden gondunkat és kérésünket, 

imádkozik értünk. Imádságára bízva magunkat, vele együtt Isten akaratára hagyatkozunk. Mi em-

berek bűnösök vagyunk, és az „Irgalmasság Anyjához”, az egészen Szenthez fordulunk: legyen min-

dig mellettünk, és vezessen minket Fiához, Jézushoz a paradicsomba.

 Szűz Mária imádsága

Isten Fiának megtestesülése és a Szentlélek kiáradása előtt Mária imádsága egyedülállóan működik 

együtt az Atya jóakaratú tervével:

 Az angyali üdvözletkor Krisztus fogantatásáért.

  Pünkösdkor Krisztus testének, az Egyháznak megformálódásáért.

Az evangélium kinyilatkoztatja, hogy Mária hogyan imádkozik és jár közben a hitben:

  Kánában Jézus Anyja kéri a Fiát a menyegzős lakoma szükség-

leteiért.

  A kereszt mellett Mária mint az Asszony, az új Éva, az élők igazi 

Anyja talál meghallgatásra.

Az Újszövetségben az imádság tökéletes példája Jézus fi úi imája, és 

ezt követi Szűz Mária imádsága, melyet hitből fakadó teljes önfel-

ajánlás jellemez.

Kérdések:

 1.  Ki irányítja a tanítványokat az Atyához vezető úton?
 2.  Hogyan lesz a szentírásolvasásból beszélgetés Isten és ember között?
 3.  Hogyan lehet haladni az imádság útján?
 4.  Jézus személyén kívül még kivel kapcsol egybe minket a Szentlélek?
 5.  Milyen gondolatokat fűzhetünk az Angyali üdvözlet imájához?
 6.  Hogyan működik együtt Mária az Atya terveivel?

Feladatok:

 1.  Próbáld Isten rád vonatkozó tervével összhangban megfogalmazni reményeidet a jövőddel kapcsolatban!
 2.  Kérd Mária közbenjárását imádban egy nehezebb probléma megoldásához! Írd le az imát!

?

!
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40. Összefoglalás

A remény első lényeges lépése az imádság. Amikor már senki nem 

hallgat rám, Isten még mindig meghallgat. Mikor már senkihez nem 

tudok szólni, senkit nem tudok segítségül hívni, Istenhez mindig 

szólhatok. Ha többé senki nem segíthet rajtam, ő tud nekem segíte-

ni. Ha a végső magányba jutottam, de imádkozó ember vagyok, soha nem leszek egészen egyedül. 

A megváltás reményt ajándékozott nekünk, mégpedig megbízható reményt, amelyre támaszkod-

va meg tudunk birkózni jelen gondjainkkal.

A hit — „remény”

A remény a bibliai hit egyik központi szava: a hit és a remény szavak 

különböző helyeken fölcserélhetőnek látszanak.

A remény — „megváltás”

A Krisztussal való találkozás előtt az ember reménytelen, mert Isten 

nélkül él a világban. Megismerni Istent azt jelenti, hogy az ember 

reményt kap. Az a nagy reménység, hogy engem véglegesen sze-

retnek. Bármi történik velem, engem ez a szeretet vár. És így az életem rendben van. A reménynek 

ez a fölismerése a „megváltás” az ember számára, mert Isten szabad gyermekének érezheti magát.

A hit és a remény — örök élet

Ha az Újszövetség és a korai keresztények hitéről és reményéről, életéről és haláláról beszélünk, ak-

kor ezek az állítások rólunk is szólnak, és ma is érvényesek. A keresztény hit számunkra ma is olyan 

„Mert megváltásunk még reménybeli. Az a re-

mény viszont, amit már teljesedni látunk, többé 

nem remény. Amit valaki lát, azt reméli?”

(Róm 8,24)

„Járuljunk hát hozzá igaz szívvel, hitből faka-
dó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult 
a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz 
mosta le. Tartsunk ki rendíthetetlenül remény-
ségünk megvallásában, mert hűséges az, aki az 
ígéretet tette.”

(Zsid 10,22–23)

retnek. Bármi történik velem, engem ez a szeretet vár. És így az életem rendben van. A reménynek 

„Viszontlátlak titeket és örülni fog a szívetek, és 
örömötöket senki nem veszi el tőletek.”

(Jn 16, 22b)



remény, mely átformálja és hordozza az életünket. Olyan üzenet, mely az egész életet újjáformálja, 

és nem csak „információ”.

A keresztelés szertartása megnyitja az utat a keresztelendő befogadására a hívők közösségébe 

és a Krisztusban való újjászületésére. A pap először a keresztelendő nevét kérdezi, majd további 

kérdéseket tesz fel: „Mit kívánsz az Egyháztól?” Válasz: „A hitet.” – „És mit ad neked a hit?” – „Az örök 

életet.” E párbeszéd szerint a keresztelendő a hithez való hozzájutást keresi, a közösséget a hívőkkel, 

mert a hitben van az „örök élet” kulcsa.

Nemcsak a közösségbe való beiktatás aktusa a keresztelés, és nem is egyszerűen fölvétel az Egy-

házba. A hit, amelyhez az Egyház mint Krisztus teste és szentségei is hozzátartoznak, életet ajándé-

koz a hívő embernek, az örök életet. A hit a remény valósága. Az örökkévalóság, mely feltárul a hit-

ben és a reményben, nem a naptári napok állandó egymásutánja. Inkább olyan, mint a beteljese-

dés, amelyben az egész átölel minket és mi átöleljük az egészet. Elmerülünk a végtelen szeretetben.dés, amelyben az egész átölel minket és mi átöleljük az egészet. Elmerülünk a végtelen szeretetben.

„Megismertük és hittünk a szeretetben, amel-
lyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki 
kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az 
Isten is benne marad.”

(1Jn 4,16)
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