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Első rész: LITURGIKA

1. Bevezetés — Ünneplés és liturgia

Az Egyház megszokott teológiai jelzői mellé (egy, szent, katolikus és apostoli) sokak szerint egy ötö-

dik is illene: szép. A költő szerint: „A szentmise liturgikus cselekménye – mely egyáltalán nem után-

zat, hanem épp csöndjével és kimért csillagmozgásával idéz meg egy hajdani és halhatatlan, véres 

cselekményt – egyedül a hit közegében képes egyszerre megtörténni: hic et nunc az oltáron, 

s ugyanakkor a keresztút egyszeri idejében. (…) Olyan megemlékezés, ami most történik, anélkül, 

hogy az egyszeri történést elbizonytalanítaná…” (Pilinszky János). Így éli át mindezt egy gondolko-

dó, vallását gyakorló katolikus ember.

A liturgika tantárgya az egész teológián belül abban nyújt eligazítást és segítséget, hogy a ke-

resztény, katolikus hivatalos istentiszteletet minden fontos elemében megismerjük és tudatosan 

gyakoroljuk. Sokat idézett szabály: „lex orandi, lex credendi”, azaz az Egyház imádságának, liturgiá-

jának törvénye teljesen megfelel a hit törvényének. Amit imádkozunk, éneklünk, cselekszünk, azzal 

a hitünket fejezzük ki, valljuk meg. Szép példája ennek a szentmisében a Hiszekegy énekelt, vagy 

fennhangon mondott változata. Az Egyház hivatalos istentisztelete ezért élet, és nem előírások kí-

nos megtartása, merev szabályok alkalmazása. Imádság, gesztusok, képek, jelképek rendszere, díszí-

tés, művészet, zene, mozgás, csönd együttese. A nyilvános liturgia más, mint a személyes áhítat 

(lelki elmélyülés, elmélkedés, meditáció).

Manapság az ünnep, ünneplés kifejezéseken 

általában valamiféle „bulit” értünk, amikor „jó fe-

jek” jönnek össze, hogy szórakozzanak és jól 

érezzék magukat. Érthetünk alatta társadalmi 

ünneplést is, mint például a március 15-e meg-

ünneplése. Az ünnepek lehetnek spontán ös-

szejövetelek, ám ha sokadszorra ismétlődnek, 

akkor kialakul rítusuk, azaz az ünneplés menete, 

hogyanja.

A liturgia ezekhez képest kiemelt ünneplés, 

hiszen nemcsak emberek jönnek össze, hanem 

az emberek egy csoportja, közössége találkozik 

Istennel. Az Egyház ünnepi áldozatbemutatása Húsvéti vigília Tihanyban
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és mindennapi élete, a liturgia, az istentisztelet és a közösség 

testvéri találkozása, amely helyt ad a tanításnak és a szeretetszol-

gálatnak. Az Egyház minden létmegnyilvánulását szentségi erő-

vel tölti el. Krisztus különleges módon van jelen a liturgikus cse-

lekményekben. A liturgia csúcs és forrás egyszerre. Kötelességünk, 

hogy a szent liturgia kialakulását, szabályait, lehetőségeit, szépsé-

gét és feladatait megismerjük, magunkévá tegyük és helyesen 

gyakoroljuk (vö. Sacrosanctum Concilium, 2; 7; 10).

A liturgia szó a görög laosz (nép) és az ergon (mű, munka) ki-

fejezésekből származik (vö. Életünk Krisztus, 77–78. o.). Jelentése: 

közös mű, a nép cselekedete. Közszolgálat, kultikus szolgálat. 

Az Ószövetségben a szent sátornál végzett papi szolgálat (a Het-

venes fordítás szerint). Az Újszövetség egészen ritkán használja, 

a Zsidóknak írt levél (9,21) Krisztus főpapi működésére alkalmaz-

za. Az őskeresztények számára az istentiszteleti cselekmények 

gyűjtőfogalma. A kifejezést az egyházi szóhasználat lefoglalta a 

szent dolgok művelésére. A liturgia az Egyház hivatalos isten-
tisztelete. Egészen pontosan az Eucharisztia ünneplése (szentmise), a szentségek (mind a hét) ki-

szolgáltatása és a zsolozsma (az Egyház hivatalos imádsága). Minden más csak liturgikus jellegű szer-

tartás, attól függően, hogy azt a hivatalos Egyház szabályozza (pl. a szentelmények, áldások, 

temetés, rózsafüzér, litániák stb.), vagy liturgiaszerű áhítatgyakorlat, úgynevezett paraliturgia 

(pl. a misztériumjátékok vagy a népi vallásosság számos megnyilvánulása). Az Egyház számára ezek 

is fontosak, mivel a hivatalos liturgiából nőttek ki.

Liturgia nem jöhet létre közösség nélkül. Csak rendkívüli alka-

lommal lehet egyedül végezni, ilyen például, amikor egy pap a 

börtönben misézik. Szükségesek hozzá: szent hely, szent edé-

nyek, ruhák, arra felszentelt (vagy avatott) szolgálattevők. A litur-

gia kiemel bennünket a profán világból, és belehelyez a szakrális 

világba, anélkül hogy „elvarázsolna”, misztifi kálna. A szakrális vi-

lág a mennyország előíze (vö. Mircea Eliade: A szent és a profán).

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója (Sacrosanctum 

Concilium) leírja, hogy a liturgia milyen gazdagon tárja elénk 

Krisztus jelenlétét: a pap személyében, az eucharisztikus szí-

nekben (kenyér és bor), a szentségekben, az elhangzó igében 

(szentírási olvasmányok, homília) és a könyörgő imádságban 

(7. pont). Tehát a földi liturgia a mennyei előíze, a Krisztussal való 

találkozás legbiztosabb és leginkább kiemelt alkalma.

A liturgia hat az ember szépérzékére: az arányok, a színek, 

a mozdulatok, a szimmetria, az összhang, a csend és a zene 

(ének) váltakozása mind felkeltik bennünk az esztétikai csodála-

Felajánlás

Eucharisztikus ünneplés
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tot (vö. alább Kosztolányi Dezső emlékezete, akiben – bár nem gyakorolta vallását – a liturgia ki-

törölhetetlenül mély benyomást keltett). A jól előkészített és végzett liturgia szép, felkelti és táp-

lálja áhítatunkat, növeli Isten iránti imádatunkat és gazdagítja lelki életünket.

„A lelkipásztoroknak ügyelniük kell arra, hogy a hívek a szent cselekményekben részt 
vegyenek, mégpedig tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően” (Sacrosanctum Con-
cilium, 11).

„A vallásos ember mély honvágyat érez az »isteni világ« után, olyan házra vágyik, 
amely az »istenek házára« hasonlít, miként később a templomok és a szentélyek. 
Ebben a vallásos honvágyban az a kívánság fejeződik ki, hogy a kozmosz, amelyben 
él, olyan tiszta és szent legyen, amilyen kezdetben volt, amikor a Teremtő kezéből ki-
került…” (Mircea Eliade: A szent és a profán).

„Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, amely magában 
fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatba ál-
lítottátok fel a csúcsokat. (…) A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rü-
gyekkel fi gyelnek rátok – Igen! – igen! – mondogatják a fák. Valóban itt a feltámadás: 
a tavasz! (…) Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a szí-
neket, és hamuszürkévé tenné a földet, vagy eltörölné a modern ember játékszerét, 
a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az Egyházat törölné el” (Kosztolányi Dezső, 
idézi Kovács Sándor: Isten embere).

KÉRDÉSEK
1. Hol volt legutóbb az ifj úsági világtalálkozó? Hány volt eddig és mi a lényege?

2.  Melyik volt a legnagyobb liturgia, amelyen részt vettél, és melyik a legszerényebb? Melyik 

áll hozzád közelebb?

3. Melyik áhítatot kedveled és melyiket nem? Miért?

4. Mivel tesz többet, aki ministrál, mint aki „csak” a padban ül?

FELADATOK
1.  Hasonlítsd össze a katolikus és a protestáns (református, evangélikus) liturgiát! Milyen kü-

lönbségeket vélsz felfedezni köztük?

2.  Keresd ki a Misekönyvből, vagy a Kis misekönyvből a következő vasárnap liturgikus szöve-

geit.
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2. Krisztus egy évben és egy napban 
— Az egyházi év

Ha szeretünk valakit, akkor megünnepeljük a születésnapját, vagy ha már nincs köztünk, megemlé-

kezünk halálának évfordulójáról. Jézus Krisztusra nem egyszerűen így emlékezünk. Vele kapcsolat-

ba lépünk, mert ő itt van köztünk. A vele és élete misztériumával való találkozás egyik kézenfekvő 

módja a liturgikus év tudatos átélése, illetve egy liturgikus napban történő személyes találkozás.

Krisztus titka (misztériuma) lejátszódik, lelki szemünk elé kerül egy egyházi év során, ugyanakkor – 

másképpen – egyetlen liturgikus nap gyakorlatában is. Az idő Isten ajándéka. A profán időben újra 

meg újra megjelenik az ünnep, ettől lesz szentté. Az ünnep szenteli meg az időt. A keresztény ünnep-

szemlélet a memoriára (anamnézis) épül. Ez azonban nem valamiféle passzív visszaemlékezés, hanem 

élő megjelenítése annak, ami értünk lett, és ami most is van (vö. „Halálodat hirdetjük Urunk…”).

Az idő meghatározására a görög nyelvben három fogalom is 

szolgál: kronosz (az órával mérhető időegymásután, kronológia), 

és a kairosz (egy várt idő bekövetkezése) és az eszkaton (a vég-

idő). Velünk ellentétben az ókori ember talán fogékonyabb volt 

arra, hogy megkülönböztessen profán és szent időt. A kezdetle-

ges népek az év fogalmát a föld, a világ szavaival fejezték ki, mert 

egy év a káoszból a kozmoszba való átlépést, a teremtés eposzát 

elevenítette föl bennük. Ehhez kapcsolódik az újjászületés, az új-

rakezdés. Az év az idő ciklusa, amelyben átéljük korábbi történel-

münket, és a jelenből átlépünk a jövőbe.

A keresztény szent idő – Isten oikonomiája (kegyelmi „háztar-

tása”); Krisztus, mint A és Ω; beteljesedett üdvtörténet, ugyanak-

kor állandó ma. Amikor az Egyház Krisztus misztériumát ünnepli, 

imádságát a „ma” szó hatja át – visszhangozva azt az imádságot, 

amelyet az Úr tanított neki („Mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma…”). Az ünneplésnek külső velejárói is vannak: ünnepi 

ruha, dísz, ékesség, fény, ünnepi lakoma, ének, tánc, játék, ajándé-

kozás, imádság, áldásosztás, jókívánság… Az egyházi év cikli-
kus, kör alakú, lejátszódik benne Krisztus megváltásának teljes 

titka az Egyházban (lásd még a szenteket is). „Ahogyan a Föld fo-
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rog a Nap körül, úgy az Egyház Krisztus körül” – 

mondta Radó Polikárp, bencés liturgikus. A ke-

resztény szóhasználatban még a hónapok és a 

hét napjai is tartalmat hordoznak.

A keresztény ünnepek a „már igen és még 

nem” feszültségében élnek, Jézus Krisztus üdvö-

zítő tettei és az ember üdvözülése között. Felidé-

zik a múltat és elővételezik az eszkatologikus jö-

vőt. Időben első volt húsvét ünneplése, évente 

egyszer, ugyanakkor minden héten a vasárnap 
megünneplésében (az Úr napja), majd 

a karácsony, az advent, a vértanúk ünnepe, a Má-

ria-ünnepek és a szentek emléknapjai (napjaink-

ban is keletkeznek újak, pl. XI. Piusz pápa az 1925-ös szentév lezárásakor rendelte el Krisztus Király 

ünnepét, vagy II. János Pál pápa 2000-ben az Isteni Irgalmasság ünnepét húsvét 2. vasárnapjára).

Az egyházi év „az üdvösség éve” (Pius Parsch), amelyet a középkorban corona (koszorú) névvel is 

illettek: az ünnepek füzére. Manapság liturgikus év a neve. Ezen belül kiemelkedő helyen áll a vasár-
nap (küriaké, dies dominica), az Úr feltámadásának napja. Az Újszövetség és az ősi keresztény do-

kumentumok szerint Krisztus föltámadását a hét első napján ünnepelték kultusszal és pihenés-
sel. Ez volt a sabbat (jelentése: megszakítani, pihenni) értelme is a zsidó hét leforgásában 

(vö. Ter 1). Antiochiai Szent Ignác mondja: a keresztények „ne a szombatot tartsák, hanem éljenek 

az Úr napja szerint” (Levél a Magnésziaiakhoz, IX, 1). A IV. századtól végleg a vasárnap lett a kereszté-

nyek heti pihenőnapja. Az afrikai, karthágói vértanúknak a vasárnap megünneplése miatt kellett 

szenvedniük és meghalniuk. E napoknak három lényeges eleme van: összejövetel (szünaxisz), ige-

hallgatás, hálaadás-eucharisztia (memoria). Kiemelt helyét biztosítja a liturgia: ez minden más ün-

neplésre javasolt időpont (keresztség, bérmálás, szentelések, templombúcsú). Vasárnap a liturgiá-

ban homíliát kell tartani, három olvasmányt olvasunk fel, csak főünnepeknek engedi át a helyét. 

Vasárnap nincsen böjt, és része már az előesti ünneplés (I. vesperás).

Az ünnepek rangja meghatározza a liturgikus ünneplés formáját, szövegeit, kellékeit. A mozgó 

ünnepek a húsvéttól függnek. Az ünnepek rangsora: főünnep (I. vesperással, Te Deummal a zso-

lozsmában, olvasmány és szentlecke az evangélium előtt, Dicsőség, Hiszekegy a misében. Néhány 

főünnepnek van külön előesti miséje, pl. Nagyboldogasszony), ünnep (Te Deum a zsolozsmában, 

Dicsőség a szentmisében; karácsony és húsvét nyolcada), kötelező emléknap (szentekről való 

megemlékezés egy hétköznapon, Dicsőség nincs), tetszés szerinti emléknap (nem kötelező, lehet 

helyette köznapot is tartani). Az ünnepek összetalálkozásakor a nagyobb rangú kap helyet, „kiszo-

rítja” a kisebbet (pl. december 8. I. vesperása Szent Ambrus emléknapjának II. vesperását).

A hétköznapok sora eredetileg a Nap és a bolygók nevét viseli: Saturnus (szombat); Nap (Sol, dies 

Solis, Sonntag, Sunday, vasárnap, a Nap napja); Hold (dies lunae, lunedì, Mon/d/tag, hétfő); Mars 

(dies Martis, martedì, kedd); Merkúr (mercoledì); Jupiter (giovedì, csütörtök); Venus (venerdì, péntek). 

A keresztények a vasárnapot tartják a hét első napjának. A szombat a hét utolsó napja (a X. századtól 

Bíborosi szentmise Esztergomban a papsággal
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hagyományosan a Boldogságos Szent Szűz tiszteletének van szentelve, zsolozsmája és miséje is 

van). – Megkülönböztetett hétköznapok: hamvazószerda, a nagyböjt kezdete (3 olvasmánnyal), 

a nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda és advent utolsó hete (december17-től 24-ig).

Egyes hétköznapok kiemelt jellegűek voltak: az úgynevezett kántorböjtök (Feriae Quatuor 

Temporum – „Quatember” – „kántor” félrehallásból). Már Nagy Szent Leó pápa idején 

(V. század) könyörgő napok voltak az év bizonyos részein. Hasonlóak voltak az úgyneve-

zett keresztjáró napok (Feriae Rogationum), különféle csapások elleni könyörgések, litáni-

ákkal, körmenetekkel együtt (pl. április 25.: Szent Márk-napi búzaszentelő körmenet a Min-

denszentek litániájával). Rómában III. Leó pápa vezette be a VIII. században.

A II. Vatikáni Zsinat átrendezte a könyörgő napok sorát, helyükbe a kor igényeinek megfele-

lően könyörgő-, vagy inkább világnapok léptek: Január 1.: A béke világnapja; február 2.: A meg-

szentelt élet világnapja; február 11.: A betegek világnapja; a nagyböjt előtti utolsó vasárnap: 

Az éhezők világnapja; április utolsó vasárnapja: Könyörgés a jó termésért (búzaszentelő); húsvét 

4. vasárnapja: Az egyházi hivatások világnapja; húsvét 7. (vagy 6.) vasárnapja: Tömegtájékoztatási 

világnap; augusztus utolsó vasárnapja: Terménybetakarításért való hálaadás; szeptember utolsó 

vasárnapja: Szentírásvasárnap; október utolsó vasárnapja: Missziós vasárnap. Ilyen jellegű nap még 

a pápaválasztás évfordulója (de kialakulóban vannak újak is, pl. Jézus Szíve ünnepén a papok meg-

szentelődéséért tartott imanap, vagy egy évközi vasárnapon a leprások világnapja). 1966 óta a ke-

resztények egységéért végzett imahét is ide tartozik (a január 25. előtti hét).

„Emberi közösség elképzelhetetlen ünnepek nélkül. (…) Az ünnep a szív legfőbb gaz-
dagsága. (…) Az ünnep belül történik elsősorban. Ha belül nincs ünnep, a külsőségek: 
hazugság. Aki nem tud ünnepelni, annak nincs is értelme élni. (…) Rosszul ünnepel az, 
akinek arca az ünnep után nem sugárzóbb…” (Csorba Győző: Tíz gondolat az ünnepről).

„Az év körforgásában kibontakoztatja Krisztus egész misztériumát” (Sacrosanctum 
Concilium, 102).

„Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!” 
(A szentmise átváltoztatás utáni akklamációja).

Nap: a Föld 24 óra alatt forog körül. Hónap: a Hold 29 nap 12h 44’3’’ alatt kerüli meg 
a Földet. Év: a Föld 365 nap 5h 48’46’’ alatt kerüli meg a Napot. Napfordulók: amikor 
a nappalok hosszabbodni vagy rövidülni kezdenek: június 21. (nyári), december 21. 
(téli). Napéjegyenlőség: amikor a nappal és az éjszaka egyenlő hosszú: március 21. (ta-
vaszi), szeptember 23. (őszi). A hét nem csillagászati, hanem társadalmi egység (7 na-
pos pl. Mezopotámia, Izrael, 8 napos: a régi Rómában, 10 napos Kínában, vagy görögök 
gyakorlatában). A naptárak különbözők: a szoláris a Naphoz igazított (pl. egyiptomi, 
Julius Caesar reformja utáni), lunáris a Holdhoz igazított (iszlám), luniszoláris a kettő 

világnap; augusztus utolsó vasárnapja: Terménybetakarításért való hálaadás; szeptember utolsó 

hagyományosan a Boldogságos Szent Szűz tiszteletének van szentelve, zsolozsmája és miséje is 

van). – Megkülönböztetett hétköznapok: 

nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda 

Egyes hétköznapok kiemelt jellegűek voltak: az úgynevezett 

denszentek litániájával). Rómában III. Leó pápa vezette be a VIII. században.

A II. Vatikáni Zsinat átrendezte a könyörgő napok sorát, helyükbe a kor igényeinek megfele-

lően könyörgő-, vagy inkább 

szentelt élet világnapja; február 11.: A betegek világnapja; a nagyböjt előtti utolsó vasárnap: 

Az éhezők világnapja; április utolsó vasárnapja: Könyörgés a jó termésért (búzaszentelő); húsvét 

4. vasárnapja: Az egyházi hivatások világnapja; húsvét 7. (vagy 6.) vasárnapja: Tömegtájékoztatási 

világnap; augusztus utolsó vasárnapja: Terménybetakarításért való hálaadás; szeptember utolsó 

hagyományosan a Boldogságos Szent Szűz tiszteletének van szentelve, zsolozsmája és miséje is 

van). – Megkülönböztetett hétköznapok: 

a nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda 

Egyes hétköznapok kiemelt jellegűek voltak: az úgynevezett 

denszentek litániájával). Rómában III. Leó pápa vezette be a VIII. században.

A II. Vatikáni Zsinat átrendezte a könyörgő napok sorát, helyükbe a kor igényeinek megfele-

lően könyörgő-, vagy inkább 

szentelt élet világnapja; február 11.: A betegek világnapja; a nagyböjt előtti utolsó vasárnap: 

Az éhezők világnapja; április utolsó vasárnapja: Könyörgés a jó termésért (búzaszentelő); húsvét 

4. vasárnapja: Az egyházi hivatások világnapja; húsvét 7. (vagy 6.) vasárnapja: Tömegtájékoztatási 

világnap; augusztus utolsó vasárnapja: Terménybetakarításért való hálaadás; szeptember utolsó 

Vámos István: 
Feszület
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összehangolásából származó naptár (babiloni, görög, zsidó, régi római, kínai). Ilyen a 
keresztény naptár is: a Nap járása az állandó, a Holdé a változó (mozgó) ünnepeket 
szabja meg. Két jelentős naptárreform: Julius Caesaré (Kr. e. 46.); valamint XIII. Gergely 
pápáé (1582. október 4-ről 15-re virradtak). Évkezdetek: január 1.: római (a konzulok vá-
lasztásának napja); január 6.: örmény újév; március 1.: Meroving-, Karoling-kori Frank 
Birodalom, Velence évkezdete; március 15.: Róma, a konzuli év kezdete; március 25.: 
Itália, Dalmácia, Nyugat-Európa; szeptember 1.: Bizánc, orthodox újév; szeptember 
6-október 5.: zsidó újév; szeptember 10.: kopt újév; december első vas.: káld újév; de-
cember 25.: Európában a XV. századig. – Az egyházi év kezdete: advent 1. vasárnapja.

Január: Boldogasszony hava, Február: Böjtelő hava, Március: Böjtmás hava, Április: 
Szent György hava, Május: Pünkösd hava, Június: Szent Iván hava, Július: Szent Jakab 
hava, Augusztus: Kisasszony hava, Szeptember: Szent Mihály hava, Október: Minden-
szentek hava, November: Szent András hava, December: Karácsony hava. – Vasárnap: 
Dies Domini, Hétfő–Péntek: Feria secunda… tertia, quarta, quinta, sexta, Szombat: 
Sabbatum. – Az újkorban a népi ájtatosság néhány hónapnak sajátos jelleget adott: 
március – Szent József, május – Szűzanya, június – Jézus Szíve, október – rózsafüzér, 
november – halottak hónapja (jobbára a bennük lévő főbb ünnepek alapján). 

„Az emberi pszichének nagyon megfelel, hogy az évszakok és jeles napok visszaté-
réséhez hozzákapcsoljon és ünnepeljen évfordulókat. (…) A húsvét az »ünnepek ün-
nepe«. (…) A vasárnap a természetes modell a liturgikus esztendő azon ünnepeinek 
megértéséhez és megüléséhez, melyeknek oly nagy jelentősége van a keresztény 
életben, hogy az Egyház kötelezően előírja a szentmisén való részvételt és a munka-
szünetet akkor is, ha hétköznapra esnek…” (Boldog II. János Pál pápa Dies Domini kez-
detű apostoli levele a vasárnap megszenteléséről).

KÉRDÉSEK
1. Melyik ünnep kedves számodra különösen is, és miért?

2. Miért vannak kötelező ünnepek? Hány ilyen állami és egyházi ünnep van Magyarországon?

3. Részletesen gondold végig, hogy mivel töltöd az idődet vasárnap!

FELADATOK
1.  Keress kifejező Krisztus-ábrázolásokat a környezetedben lévő templomban!

2. Gyűjts Krisztus-ikonokat (szentképek, képkivágások) a Szentírásodba könyvjelzőnek!

3.  Melyik templomban őrzik Magyarországon az úgynevezett „tiroli” keresztet?
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3. A csúcs — Húsvét

Ahogy Jézus életében a szenvedése, halála és feltámadása eseménye, úgy a liturgikus évben is an-

nak tetőfokát jelenti a Húsvéti Szent Háromnap megünneplése. Ez nagycsütörtök estétől húsvét-

vasárnapig tart. Méltósággal és ünnepélyességgel végezzük. A zsidók húsvétja (peszah: átmenet, 

kivonulás, ebből lett a görög pászka és a latin nyelvek húsvét szava) a tavasz-hónap, vagyis Niszán 

14-én van. A keresztény húsvét megünneplését a Niceai (Nikaiai) Zsinat (325) a tavaszi napéjegyen-

lőséget követő holdtölte utáni vasárnapra rögzítette (március 22. és április 25. között), tehát mozgó 

ünnep.

E három kiemelt napon csak egyetlen szentmise (nagypénteken szertartás) végezhető a temp-

lomokban. Magánmise, gyászmise, és temetési mise sem. A szertartásoktól függetlenül hivatalos 

imaórákat végeznek, az Olvasmányos imaóra és a Laudes az úgynevezett lamentációkkal (Jeremiás 

próféta siralmai) „sötét zsolozsma” (Offi  cium tenebrarum) néven ismertek. Manapság nagycsütörtök 

és nagypéntek reggeli óráiban végezhető. A triangulumon (háromszögletű gyertyatartó) 15 gyer-

tya van, az imádság végén egy szál marad égve (Jézusra emlékezve).

Nagycsütörtök délelőtt a püspöki székesegyházakban a fő-

pásztorok köré gyűlve a papok megújítják ígéreteiket. A püspök 

megáldja a szent olajokat: a keresztelendők olaját (O – Oleum 

cathecumenorum) a betegek olaját (I – Oleum infi rmorum) és a 

krizmát (CH – Chrisma). A nagycsütörtök esti szentmise az utolsó 

vacsora emlékezete. Liturgikus színe a fehér. A Dicsőség éneklé-

sekor megkondulnak a harangok (majd az orgonával együtt egé-

szen a húsvéti vigíliáig elhallgatnak; csengő helyett kereplőt 

használnak). Evangélium után következik a lábmosás szertartása, 

amely a mozarab liturgiából ered (VI. sz.). Mandatumnak is neve-

zik („Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást!”). Hazánk-

ban szokás volt ilyenkor a szegények lábát megmosni és meg-

vendégelni, megajándékozni őket. Áldozás után áldásadás nélkül 

körmenetben viszik át az Eucharisztiát őrzési helyére („szent 

sír-oltár”). Ezt követően csöndben zajlik az oltárfosztás szertartása, 

amely Jézusnak az Olajfák hegyén megélt magányára emlékez-Levétel a keresztről
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tet. Szép szokás az éjfélig tartó virrasztás, amikor Jézus búcsúbe-

szédét és főpapi imáját elmélkedik át.

Nagypéntek ősi hagyománya, hogy e napon nem újítják 

meg az Eucharisztiát, a magyar „csonkamise” elnevezés erre utal. 

Hivatalos neve: az előkészület péntekje (a szombati nyugalomra, 

a föltámadás dicsőségére). Ezen a legszigorúbb vezeklési napon 

szigorú böjtöt tartunk, mint hamvazószerdán. Krisztus halálára 

emlékezve az ősi liturgia elemei válnak érzékelhetővé: az úgyne-

vezett hittanulók miséje, a kereszthódolat (áldozat helyett) és a 

szentáldozás. A liturgia színe a piros (Krisztus a vértanúk királya). 

Kezdete is különös: néma bevonulás, leborulás. Első rész: igelitur-

gia (a János-passióval), ősi egyetemes könyörgések. Második 

rész: keresztleleplezés és hódolat a kereszt előtt. Harmadik rész: 

szentáldozás (az előző nap átváltoztatott ostyákkal). Ekkor leterí-

tik az oltárt, és két gyertyát helyeznek el rajta. A nagypénteki szer-

tartások egy zárókönyörgéssel érnek véget, miután elviszik az 

Eucharisztiát. Ekkor szokták megnyitni a szentsírt.

Nagyszombat a gyász, a sötétség, a csönd napja. Az oltár üresen áll, a zsolozsma imádságán 

kívül nincs semmiféle szertartás. E napon az Eucharisztia csak szent útravalóként szolgáltatható ki, 

de a betegek kenetét és a bűnbocsánat szentségét természetesen ki lehet szolgáltatni. Ez az Úr sír-

ban nyugvásának a napja, régen egész napos böjt volt.

A húsvéti vigília minden vigília (virrasztás) anyja – mondta Szent Ágoston –, a Szent Háromnap 

csúcsa, húsvétvasárnap része, Krisztus föltámadásának legnagyobb ünnepe. Ekkor szolgáltatják ki a 

bevezető (iniciációs) szentségeket (felnőttkeresztség, bérmálás, szentáldozás). Az egymásra réteg-

ződő szimbolikus szertartások különböző hagyományokat őrizve bontakoztatják ki a misztériumot. 

A vigília mise elválaszthatatlan a szertartásoktól. Ideje: az est beállta után; liturgikus színe a fehér 

(arany).

Részei: I. Lucernárium (fényünnep): részei a tűzszentelés, a hús-

véti gyertya felszerelése, megáldása, meggyújtása, körmenet há-

rom állomással („Krisztus világossága! – Istennek legyen hála!”). 

A diakónus (pap) elhelyezi a tartóra a húsvéti gyertyát, megtöm-

jénezi, majd elénekli a Húsvéti öröméneket (latin neve: Praeco-

nium paschale: egy a IV. századból származó prefáció-szerű him-

nusz, bizonyára több is volt belőle, melyet pergamenre írtak, 

festett képekkel illusztráltak és a gyertyára akasztottak). II. Az ige 

liturgiája: 9 bibliai olvasmány (7 ószövetségi, 2 újszövetségi, min-

denképpen el kell hangzania a kivonulás történetének), ünnepé-

lyes Dicsőség (újra!), könyörgés, majd szentlecke után ünnepé-

lyes alleluja (újra!). Ezután következik az evangélium, majd a 

homília. III. A keresztség (ellentmondás a sátán kísértéseinek és hit-

Mennybemenetel

„Krisztus világossága!” — Istennek legyen hála!
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vallás, a keresztség kiszolgáltatása, bérmálás) 

vagy a keresztségre való emlékezés rítusa: a ke-

resztelőkút, keresztvíz megáldása, ígéretek 

megújítása, szenteltvízhintés. IV. Az Eucharisztia 

liturgiája átváltoztatással, szentáldozással és fel-

támadási körmenettel (a feltámadt Krisztust áb-

rázoló szoborral, a húsvéti gyertyával, az Eucha-

risztiával). „Feltámadtam, és újból veled vagyok, 

alleluja…! – Én vagyok, ne féljetek, alleluja!” – 

énekli a pap. Az elbocsátás végén (egész húsvét 

nyolcadában) két alleluja.

Húsvétvasárnap, húsvét nyolcada a keresz-

ténység legősibb és legnagyobb ünnepe. 

Hús-vét, „a 40 napos hústalan böjt elvétele”, 

illetve a „hús újbóli magunkhoz vétele”, bősé-

ges alleluja-éneklés, az ünneplés gazdagsága 

(égő húsvéti gyertya az oltár közelében, arany, 

fehér szín, díszítés, énekek, húsvéti szekvencia) jellemzik. A húsvéti nyolcad (oktáva) kiemelt ünnep. 

A XI. századtól került a szentlecke után az alleluja végéhez (most azt megelőzve) a szekvencia, amit 

húsvétvasárnap kötelező énekelni. Népszokások is gazdagítják a húsvéti ünneplést: locsolás (emlé-

kezés a keresztségre), ételszentelés (új kovász), tojásfestés (feltámadás, újjászületés), Jézus keresése 

(határkerülés), húsvéti bárány (vö. Kiv 12,5–7) és Emmausz-járás.

A húsvéti idő (50 nap pünkösdvasárnap estéig) vasárnapjai: Húsvét 2. vasárnapja: Fehérvasár-

nap, Tamás-vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepe (2000-ben rendelte el Boldog II. János Pál pápa). 

Húsvét 4. vasárnapja: Jó Pásztor vasárnapja, az egyházi hivatások világnapja. Jézus mennybemenete-

lének ünnepe (40. nap), régen áldozócsütörtök volt a neve, nálunk húsvét 7. vasárnapján. Ezen a 

napon volt sok helyen az elsőáldozás (ezen a napon elteszik a föltámadt Krisztus szobrát). Pünkösd-

vasárnap (neve görögül pentekosztész, az 50. nap), a Szentlélek kiáradásának ünnepe, a húsvéti idő 

lezárása. Vigíliája külön miseszöveggel bír, bő olvasmány-választékkal, szekvenciával. Az ószövet-

ségben a hetek ünnepe (7 héttel húsvét után), valamint a sínai szövetségkötés és az aratás hála-

ünnepe volt. – Pünkösd másnapja (még ha munkaszüneti nap is), már az évközi idő része. A liturgi-

ában az egész húsvéti időben csak Újszövetséget olvasunk.

Ahogyan a karácsonyt az advent, úgy a húsvétot a nagyböjt készíti elő, amely nevéből adó-

dóan (quadragesima, 40 nap) hamvazószerdától nagycsütörtök estig tart (vö. Életünk Krisztus, 

106–107. o.).

Egyháztörténelmi kivételnek számított 2009-ben az Abruzzók-beli földrengés után 
L’Aquila város több mint száz áldozatának temetési miséje nagypénteken, pápai en-
gedéllyel.
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A zsidó húsvét ünneplésében kétségtelenül elsődleges az Egyiptomból való szaba-
dulás története, ám összeolvadt a nomád pásztorok tavaszi ünneplésformájával (téli 
legelőről a nyári legelőre vonulás). Társult hozzá még a valószínűleg az Ígéret földjé-
nek elfoglalása után kialakult kánaánita aratási ünnep hálaáldozata, a mazzot (a ko-
vásztalan kenyerek ünnepe; vö. macesz). Jézus korában mindez a délután 3 óra körül 
a templomban leölt áldozati állatok bemutatása után, a szédereste (előírásos rend) 
előesti vacsorában nyert kifejezést. Ez családi ünneplés volt.

A nagypénteki triszhágion (háromszor szent) ének: „Szent Isten! Szent Erős! Szent Hal-
hatatlan! Irgalmazz nekünk!” (görögül, latinul és népnyelven).

A húsvéti gyertya igen vastag, viaszból készül, jól látható helyen, tartón áll. Ha van 
diakónus, akkor ő viszi, a pap stílussal keresztet rajzol rá, amely fölé A és Ω kerül, 
az évszámmal. Öt tömjénszemet szúrnak bele, Krisztus sebhelyei szimbólumaként. 
A húsvéti gyertya az egész húsvéti idő során az oltár közelében marad (pünkösdig), 
minden liturgiában ég, majd az év során a keresztelőkút mellett van a helye, ahol a 
keresztelésekkor gyújtják meg. – „E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa 
minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kí-
nál. Ó, valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei…” 
(Részlet a húsvéti öröménekből).

„Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szol-
gáidtól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek 
vízből és Szentlélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát…” (Részlet az I. római 
misekánonból).

KÉRDÉSEK
1. Aki részt vett a húsvéti liturgián, kell-e annak még húsvétvasárnap szentmisére mennie?

2. Vajon a tojás miért a föltámadás egyik (népi vallásos) jelképe?

3.  Miért került áldozócsütörtök ünneplése (egyes országokban) csütörtökről a következő va-

sárnapra?

FELADATOK
1. Járj utána, hogy honnét ered „a harangok Rómába mentek” mondás!

2. Hol látható (még) úgynevezett úrkoporsó (nem szentsír)?

3. Mit tart a kezében a feltámadt Krisztus (szobra), és miért?
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4. A megtestesülés titka — Karácsony

Megtestesülés nélkül nincs megváltás, karácsony nélkül pedig nincs húsvét. A másik nagy ünne-

pünk ezért Urunk születésének hírüladása (március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony). Urunk szü-

letésének ünnepe december 25-e, ez a karácsony.

A karácsony szláv szóból ered (korčun, átlépő), utalás a téli napfordulóra. Ünnepe csak a IV. szá-

zad óta alakult ki (ez előtt minden ünneplés a húsvét titkában tetőzött). Története az akkori kriszto-

lógiai viták idejére nyúlik vissza. Az arianizmus tagadta Krisztus istenségét, mire a Niceai (Nikaiai) 

Zsinat 325-ben megfogalmazta: „Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű” (ezért az 

ünnep evangéliuma a János-evangélium prológusa, bevezetése). Keleten: Epifánia – január 6-án, 

a téli napforduló ideje. Egyiptomban, Arábiában ez a nap volt a pogány időistenség újjászületésé-

nek napja (a Nílusból merített vízzel ünnepelték). A gnosztikusok szerint az istenség csak a kereszt-

ségekor szállt Jézusra, ezért „istenné válása”, nem pedig születés-

napja, tehát a vízkereszt ünnepe számít. Nyugaton: Nicea után, a 

Sol invictus (legyőzhetetlen napisten születésének ünnepe), de-

cember 25-e lett a napja (a szíriai mitológiából hozta Rómába He-

liogabalus, szír származású császár 218-ban). Így a téli napforduló 

és a pogány ünnep kereszténnyé tétele rögzítette erre a napra. 

Elmondhatjuk, hogy az egész keresztény világ december 25-én 

ünnepli karácsonyt, ám azoknál a keleti keresztényeknél, akik 

nem tértek át a Gergely-naptár használatára, az ünnep két héttel 

későbbre esik.

Liturgiája ősi betlehemi hagyományon alapul: a szentföldi 

keresztények a karácsony előtti éjszakát térdelve, imádságban és 

böjtben töltötték, majd éjfélkor a jeruzsálemi püspök szentmisét 

mutatott be az Úr jászola fölé épült bazilikában (amelyet Nagy 

Konstantin építtetett). A születés barlangjánál olvasták fel Lukács 

evangéliumából Jézus születésének történetét, mire a néptömeg 

ujjongásban tört ki. Hajnalban fáklyás menettel érkeztek a jeru-

zsélemi Anasztázia-templomba, itt tartották a hajnali misét, majd 

déltájban a város főtemplomában (Martyrium) arcra borulva hall-Gábor főangyal
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gatták János evangéliumának prológusát. Ezeknek római meg-

felelői a Santa Maria Maggiore, a Szent Anasztázia-templom, illet-

ve a Szent Péter-bazilika. A karácsonyi három mise mondásának 

római gyakorlata Nagy Szent Gergely pápára vezethető vissza: éj-

féli, hajnali (pásztorok miséje), és ünnepi misék. – Előírások: lehe-

tőség van előesti mise tartására (szenteste), már karácsonyi ün-

nepélyességgel. A Hiszekegyben a „megtestesült a Szentlélek 

erejéből Szűz Máriától és emberré lett” szavakra térdet hajtunk (ha 

énekeljük, letérdelünk). Karácsony liturgikus színe a fehér (arany). 

A karácsonyi szentmiséket nagy ünnepélyességgel végezzük 

(tömjénezés, mise végén pápai és magyar himnusz, jókívánsá-

gok). Az ünnephez különféle szokások kötődnek: megelőző 

nagytakarítás, lélekben is (szentgyónás), karácsonyfa-állítás (né-

met, protestáns hagyomány a XVII. századtól, életfa, fény, örök-

zöld élet szimbóluma); jászol-állítás, betlehem; ajándékozás. 

– A karácsony „díszletei” (fenyőfák, jászol) az évközi idő beállta után nem maradhatnak a szentély-

ben, illetve a templomban (sok helyen szokás anyagi, vagy kényelmi okokból február 2-ig megtar-

tani).

Ünnepek karácsony nyolcadában (csak húsvétnak és karácsonynak van oktávája): december 26.: 

Szent István első vértanú (a diakónusok ünnepe). December 27.: Szent János apostol, evangélista 

(a papok ünnepe; a XI. századtól ekkor tartják a borszentelést). December 28.: Aprószentek (a kleri-

kusok, gyermekek, abortált magzatok emlékezete). Szent Család vasárnapja (XIII. Leó pápa 1898-

ban vezette be) jó alkalom a jubiláló házaspárok köszöntésére. December 31.: Szent I. Szilveszter 

pápa (év végi hálaadás). Január 1.: Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe (ekkor voltak a pogány Ró-

mában Janus kétarcú istenség bacchanáliái. – Kiskarácsony, a nyolcad zárónapja, Jézus neve, körül-

metélésének ünnepe), 1968 óta pedig a Béke Világnapja is. Vízkereszt ünnepe (január 6. vagy vasár-

nap): az Úr megjelenése, kinyilvánulása a nemzetek előtt (epifaneia). Háromkirályok is a neve. 

Szokás ekkor a vízszentelés (Asperges) és a házszentelés. A vízkereszti ünnepi szentmisében az 

evangélium után hirdetik ki a változó ünnepek rendjét. Jézus keresztségének vasárnapja zárja le a 

karácsonyi időt, amelyhez azonban még hozzátartozik Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, 

Urunk bemutatása a templomban (február 2-a, a karácsonyt követő 40. nap; az Úr ünnepeihez tar-

tozik, noha régen a Mária tisztulása nevet viselte). Ez az egyik legrégibb Jeruzsálemben keletkezett 

ünnep (IV. sz.); a keleti keresztények a találkozás ünnepét látják benne (Simeon, Anna), a nyugatiak 

pedig a fény ünnepét. Ehhez kötődik a gyertyaszentelés. A megáldott gyertyát a hívek hazaviszik 

(vö. keresztelési, elsőáldozási, halottas ágynál használt és halottak napi gyertya). Boldog II. János Pál 

pápa óta ez a nap a megszentelt élet (a szerzetesek) világnapja is.

A karácsony ünnepét megelőző négyhetes böjti időszakot adventnek nevezzük (adventus Do-

mini – az Úr eljövetele, parúzia – második eljövetel). A kifejezés kettős értelemmel bír: az Úr első 

eljövetelét előkészítő időre való emlékezés, illetve az Úr második eljövetelét előkészítő idő. E kettős-

ség meg is jelenik e liturgikus időszak mondanivalójában. (A liturgikus új esztendő kezdete advent 
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első vasárnapja.) Történetileg a karácsony ünne-

pének kialakulása után jött létre, de nem egysé-

ges módon. Ünnepelték Szent Márton napjától 

(november 11.), hetente háromnapi böjtöléssel, 

de a bizánci egyházban hat héten át való készü-

lettel is. Hispániában három héten keresztül tar-

tották. Az V. századtól kezdve az advent általá-

nosan elterjedt, majd négy hétre rögzült (Nagy 

Szent Gergely pápa nyomán).

Liturgiája: a négy adventi vasárnap evangéli-

umi szakaszai fokozatosan vezetnek karácsony 

titka felé. A hétköznapokban két szakaszra oszt-

juk: az első december 16-ig tart (ez az eszkatolo-

gikus várakozás ideje) a második december 17–21-ig (az utolsó hét a konkrét születést megelőző 

eseményekkel). Az olvasmányokban gyakran hallhatjuk Izajás próféta szavait és a többi ószövetségi 

messiási jövendölést, de az utolsó héten megjelennek az úgynevezett „Ó-antifónák” (a VII. század-

tól az alleluja-versekben, ill. a vesperásban). Advent sajátossága a bűnbánati jelleg, a díszeitől meg-

fosztott oltár, viola színű miseruha, az orgona elhallgatása, a szentmisékben elmarad a Dicsőség. 

– Öröm az adventben: a 3. vasárnapot Gaudete vasárnapnak nevezzük (rózsaszín). Az úgynevezett 

Rorate-misék (hajnali, vagy aranyos misék) Mária adventi miséi. – Az adventet bőséges népszokások 

kísérik: adventi koszorú (gyertyagyújtás); a „szállást keres a Szent Család”; a betlehemezés, a pász-

torjáték (az első élő betlehemet, jászolt Assisi Szent Ferenc állította fel Greccióban 1223-ban); 

a búzaültetés, a Luca-napi ágak (aranyeső, gyümölcsvessző) kivirágoztatása. Kiemelkedő napok: 

decem  ber 6.: Szent Miklós püspök, és december 8.: a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogan-

tatásának ünnepe (1854-től, amikor IX. Piusz pápa dogmaként kihirdette, főünnep; Magyarorszá-

gon már a XI., de legkésőbb a XV. század óta).

A „9 hónap magyarázata”: a Megváltó március 25-én fogantatott, e napon halt meg, 
e napon is született. (…) E napon volt a világ teremtése is, amely egybeesik a tavaszi 
napéjegyenlőséggel (vö. Szent Hippolütosz, Szent Ágoston és más egyházatyák ha-
gyományos véleménye).

Már a görög himnikus szövegek kisgyermekként köszöntik Jézust. Assisi Szent Fe-
renc után a középkori latin és magyar irodalom, valamint énekkultúra kedvelt témája 
(vö. a didergő Kisded tánca; a prágai Kisjézus, a római Ara coeli XVI. századi, Getsze-
máni-kertből származó fából faragott, Jordánban megmerített szobra. Gárdonyi 
Géza: Fel nagy örömre kezdetű éneke zengi: „Mária karján égi a Lény, / isteni Kisded 
Szűznek ölén.” Ide kötődik még a „Krisztus köntöse” folklór is).

Betlehem, Jézus születésének helye
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A pápa Urbi et orbi áldása karácsonykor és húsvétkor csak jóval később, a XI. század-
tól, a búcsúadások korától kötődött az ünnephez (rádión, televízión majd interneten 
keresztül pedig 1934-től van szokásban).

A középkorban esketéskor „bibe amorem Sancti Joannis” szavakkal (igyál Szent János 
szeretetéből) nyújtották az apostol lángoló krisztusi szeretetének kelyhét az új háza-
soknak (vö. ma a nászmisében két szín alatt áldozhatnak). – A régi liturgia utolsó evan-
géliuma János prológusát olvastatta. A néphit ráolvasó erőt tulajdonított e szentírási 
szakasznak; már Szent Ágoston megerősíti, hogy nehézségekben kérték újra-felolva-
sását (vö. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.).

Szent Bernát szerint István voluntate et opere (akaratával és cselekedetével), János vo-
luntate non opere (akaratával, de nem cselekedetével), az aprószentek non volunta-
te sed opere (nem akarattal, de cselekedettel) követik Jézust. Ezek „Krisztus követői” 
(Comites). – December 29-e régen Dávid király napja volt, akárcsak december 24-e 
Ádám és Éva napja, a nyugati keresztény liturgia azonban csak újszövetségi szemé-
lyeket ünnepel. December 29-én van Becket Szent Tamás, Canterbury vértanú érseké-
nek emlékezete (Esztergomban ünnepnek számít, és nem emléknapnak).

Szent Bernát szerint: adventus Domini ad homines, in homines et contra homines (az Úr 
eljön az emberekhez, az emberekben és az emberekkel szemben). – Krisztusnak négy 
adventusa van, megjelent testben, bészállt a szívbe, elmégyen az emberhez halála 
óráján, és eljő az utolsó ítéleten… – ahogy Bod Péter (XVIII. sz.) tanítja.

A „Harmatozzatok…” – keresztény gyakorlatnak nincs köze a zsidóság ez idő tájt köz-
tereken is tartott hanuka ünnepéhez, mert az a templom újraszentelésének emlékezete 
(Kr. e. 165): ilyenkor 8 ágú gyertyatartón naponta újabb gyertyát gyújtanak meg.

KÉRDÉSEK
1. Hol szokott állni a legnagyobb templomi betlehem Magyarországon?

2. Vajon honnan származik az olaszok befana (ajándék) fogalma?

3. Mi a karácsonyi ünnepi szentmise evangéliuma és miért?

FELADATOK
1. Keress egy olyan egyházi helyet, ahol egész évben látható a betlehem!

2.  Készíts saját betlehemet! Ez legyen majd később a te családi „karácsonyi díszleted”.
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5. Az évközi idő

A közfelfogás szerint, ha nincs ünnep, az a szürke hétköznap. A liturgia az üdvtörténeti ünneplés 

időszakain kívül, 34 héten át úgynevezett évközi időt tart két részben: karácsony után a nagy-

böjti időszak kezdetéig, illetve pünkösdtől az adventi időszakig. Krisztus messiási küldetését, tetteit, 

tanítását, egész misztériumát elmélkedjük végig ilyenkor a Szentírás bőségesen megterített aszta-

lánál. 

Ennek a liturgikus időnek a színe a zöld. Ez nemcsak általában a reménység színe, hanem a ta-

vaszé is, a rügyfakadásé, a virágzásé, a természeté, a megújulásé. Úgy tartják, a zöld szín nyugta-

tóan hat az emberre. A vasárnapi olvasmányok hároméves ciklusban váltják egymást (A év – Máté, 

B év – Márk, C év – Lukács evangéliuma folyamatos egymásutánban; az ószövetségi olvasmányok 

az evangéliumokhoz illeszkednek, a szentleckék sora az apostoli levelek folyamatos olvasásban); 

a hétköznapi olvasmányok páros és páratlan években váltakoznak; az evangéliumok pedig min-

den évben azonosak. Nem annyira szigorú a miseszövegek kiválasztása (hétköznapokon teljesen 

szabadon lehet közülük válogatni, illetve a gyászmisék szövegeit is használni).

Évközi időre esnek az Úr ünnepei (főünnepek): Szenthárom-

ság vasárnapja (a pünkösdöt követő vasárnap a nyugati egyház-

ban). Ez az „eszmei ünnep” a korai ariánus vitákat idézi, prefációja 

(tökéletes hitvallás-szöveg) a VIII. századból való, magát az ünne-

pet 1334-ben vezette be XXII. János pápa. – Úrnapja (Krisztus 

Szent Testének és Vérének ünnepe) a Szentháromság vasárnap-

ját követő csütörtök (egyes országokban, nálunk is, vasárnap). 

Középkori eredetű. A XIV. századtól az ünnepi misét követően úr-

napi körmenetet tartanak díszes monstranciával (úrmutató, szent-

ségtartó). A konfraternitások, céhek, testületek, iskolák, szerzetes-

rendek, családok, közösségek demonstratív hódolata a világ 

négy égtája felé felállított díszes oltároknál, tömjénezéssel, szent-

ségi áldásokkal, énekekkel, virágszőnyeggel. – Jézus Szentséges 

Szívének ünnepe az úrnapja utáni péntek. Újabban a papság meg-

szentelődésének (világ)napja. – Az egyházi évet Krisztus Király 

ünnepe zárja le (évközi 34. vasárnap). Újkori ünnep, mégis ősi Templom a nyolc boldogság hegyén a Genezáreti-tó partján
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krisztológiai tartalommal (vö. Pantokrátor-ikonok). XI. Piusz pápa 

az 1925-ben tartott rendkívüli szentév bezárásakor, a Niceai Zsi-

nat 1600. évfordulója kapcsán (Jézus Krisztus istensége mellett 

valóságos emberségének megvallása) rendelte el. Az Úr ünne-

peinek színe általában a fehér (kivéve Jézus Szent Vére és a Szent 

Kereszt ünnepeit).

Meg kell még említeni két olyan ünnepet, amelyek nem főün-

nep jellegűek, de ha vasárnapra esnek, akkor is megünnepeljük 

őket: Urunk színeváltozása (augusztus 6.) és a Szent Kereszt felma-

gasztalása (szeptember 14.). A Tábor-hegyi esemény („Trans-

fi guratio” – nagyböjt 2. vasárnapjának evangéliuma) Nyugaton 

Hunyadi János 1456-os, török felett aratott nándorfehérvári győzelmét követően, III. Callixtus pápa 

rendeletére lett külön ünnep. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe pedig a keresztereklyék 

megtalálásához, illetve a Golgotán álló Martyrium-templom felszenteléséhez kötődik (IV. sz.).

Az évközi idő tehát gazdag lehetőség a Szentírás megismerésére, folyamatos olvasására, kin-

cseinek feldolgozására, valamint Urunk titkainak elmélyítésére.

Úrnapját IV. Orbán pápa vezette be (kizárólag a nyugati egyházban) 1264-ben Lüttichi 
Szent Julianna közreműködése nyomán („Hold-látomás”). A mise és a zsolozsma szö-
vegét Aquinói Szent Tamás írta (szekvencia: Lauda Sion; leghíresebb himnusza: Adoro 
te devote). Abban a korban különösen sok eucharisztikus csoda történt.

Jézus Szíve ünnepét a jezsuiták terjesztették a XVI. századtól; újkori tiszteletét Ala-
coque Szent Margit magánkinyilatkoztatása és több pápa áhítata és rendelete mélyí-
tette el (vö. elsőpéntekek, litánia, szentóra).

Kőbe vésett felirat Foucauld atya nővéreinek római székhelyén 
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„Menjünk most oda, ahová mehetünk; ha másutt is megnyílnak a kapuk, tovább me-
gyünk. Elég a napnak a maga baja. Tegyük meg a jelen pillanatban a lehető legjobbat! 
Használjuk fel az élet minden egyes pillanatában a jelen pillanat kegyelmét és az Is-
tentől kapott eszközöket. Semmi sem készít fel minket jobban a jövendő kegyelmek 
felhasználására, mint a jelen kegyelmek befogadása és kamatoztatása” (Boldog Ká-
roly testvér – Charles de Foucauld).

KÉRDÉSEK
1.  Lehet-e egy évközi vasárnapon kicserélni a miseszövegeket, például egy ezüstlakodalom 

vagy újmise (primícia) kedvéért?

2. Mi az Egyház szándéka a köznapokon, amikor nem ünnepelünk szenteket?

3.  Honnan lehet tudni, hogy mely szentírási szakaszokat olvassuk fel a liturgiában? Egy átlagos 

hívő (nem pap, szerzetes) miből tudhatja meg?

FELADATOK
1.  Ha egyszer a sekrestyében jársz, keresd elő egy régi zöld miseruha valamennyi tartozékát 

(vajon hány részből állt és hogyan tárolták)?

2.  A lekcionáriumokból (olvasmányoskönyvek) állítsd össze az évközi vasárnapok szentleckéi-

nek sorát. Vajon hány bibliai könyv kerül felolvasásra a három év alatt?

3.  Keresd ki az egyházi naptárból, hogy az idén milyen napra esik Urunk színeváltozásának 

ünnepe! Tartsd számon, és aznap menj el szentmisére!
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6. Szentek a liturgiában

Krisztus követését adott korokban, adott élethelyzetekben a szentek váltják valóra, mutatják be, 

tanúsítják.  A földi zarándok Egyház és a megdicsőült mennyei Jeruzsálem a szentek közösségé-

nek hittétele révén egy családot alkot. Kezdetben előbb a vértanúkat, majd a Boldogságos Szűz 

Máriát, az apostolokat, a hitvallókat, a szüzeket, később gyermekszenteket is (pl. Szent Tarzíciusz) 

liturgikus tisztelettel vettek körül. Ünnepük égi születésnapjuk (haláluk napja), vagy ereklyéik meg-

találásának, a tiszteletükre emelt templom felszentelésének napja.

A II. Vatikáni Zsinat újra rendezte a szentek ünnepeit. A boldoggáavatottak ünneplése elsősor-

ban a helyi egyházra tartozik, az egész Egyházra csak a valóban egyetemes jelentőségű szentek 

ünneplését terjesztették ki. A történelmi-kritikai átvizsgálás eredményeként csak azok kultusza in-

dokolt a liturgiában, akiknek az életadataik hitelesek (egyes szenteknél sok a bizonytalanság az 

életrajzi adatokban, pl. Kristóf, Elek, Orsolya, Alexandriai Katalin 

stb.). Szempont volt még a nagyobb jelentőségű szentek kivá-

lasztása (pl. egyháztanítók) és törekvés az egyetemességre (föld-

rajzi, nemzeti; így Szent Jozafát az ukrán, Miki Szent Pál és vérta-

nútársai a japán, Lwanga Károly és vértanútársai az ugandai 

egyházat jelenítik meg, de van a szentek ünnepei között kanadai, 

óceániai, perui stb.). Aquinói Szent Tamás, Nagy Szent Gergely és 

Szent Benedek ünnepei kikerültek a nagyböjti időből.

A szentek megnevezése (titulusa) is változott. A hagyományos 

apostol, evangélista, vértanú, egyháztanító, szűz mellett a hierar-

chiát jelző pápa, püspök, áldozópap (presbyter), szerpap (diakó-

nus) is használatos, valamint a szerzetesek címei: apát, szerzetes, 

remete, szerzetesnő. A közös misék között vannak még lelkipászto-

rok, egyházszervezők, hithirdetők, jótékonykodók, nevelők, asszo-

nyok miséi. A régi hitvalló (confessor), özvegy, sem szűz, sem vér-

tanú (nec virgo nec martyr) a II. Vatikáni Zsinatot követően 

elmaradtak.

Szűz Mária ünnepei kiemelkedő jelentőségűek. Az ősegyház 

liturgikus szövegei közül egy III. századi kopt papirusz őrzi: „Oltal- A lateráni Szent János-bazilika — Róma
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mad alá futunk, Istennek Szent Anyja…” Legősibb római képi áb-

rázolása a II. századi Priscilla katakombában látható. A IV. század-

tól egyre több templom épült a tiszteletére. Neve bekerült a 

kánonba is. A keleti ünnepeket követően a nyugati egyházban is 

egyre-másra keletkeznek ünnepei (a gótika, a barokk korában, hi-

vatalosan elismert jelenések kapcsán stb.). Főünnepei: Mária 

Istenanyaságának ünnepe (január 1.); Szeplőtelen Fogantatásának 

ünnepe (december 8.); Mennybevétele (Nagyboldogasszony – au-

gusztus 15.); Magyarok Nagyasszonya (október 8. – Szent István 

országfelajánlása nyomán XIII. Leó pápa 1896-tól engedélyezte a 

magyaroknak; a római Szent Péter-bazilika altemplomában lévő 

Magyarok Nagyasszonya-kápolna 1980. október 8-án történt fel-

szentelése is ehhez kötődik). Egyéb ünnepei és megemlékezései: 

Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél – július 2.); Kis-

boldogasszony (Szűz Mária születése, szeptember 8.); Fájdalmas 

Anya (szeptember 15.); Mária Királynő (augusztus 22.); Mária neve 

(szeptember 12.); Rózsafüzér Királynője (október 7.); Szűz Mária bemutatása a templomban (novem-

ber 21.); Szűz Mária Szeplőtelen Szíve (Jézus Szíve ünnepét követő szombat); Szűz Mária Lourdes-i 

megjelenése (február 11.); Kármel-hegyi Boldogasszony (július 16.); Havas Boldogasszony (a római San-

ta Maria Maggiore-bazilika felszentelése – augusztus 5.); Mária, Keresztények Segítsége (május 24.); 

Szűz Mária szombati megemlékezése stb..

A többi szent ünnepei, megemlékezései: Szent Józsefnek (akinek a Szűzanya hüperdulia, minde-

neket megelőző tisztelete után protodulia, első tisztelet jár) a középkortól van ünnepe a naptárban: 

március 19. (főünnep). Másodikként 1955-től XII. Piusz pápa május 1-jére helyezte Szent József, 

a munkás megemlékezését (XXIII. János pápa pedig 1962-ben bevette nevét a római misekánon-

ba). Mindenszentek ünnepe (főünnep) november 1-jén van (a IV. századtól a vértanúk közös meg-

emlékezése volt). Kiemelkedő a vértanúk korai tisztelete a liturgiában, a nem vértanú hitvallóké a 

IV. századtól szokás (pl. Szent Márton püspök). A kezdetekre nyúlik vissza a két főapostol, Péter és Pál 

egy napon tartott ünnepe (június 29.; korábban kötelező ünnep volt, nálunk 1973 óta tanácsolt ün-

nep). Magyarországon parancsolt ünnepek: karácsony, újév, Nagyboldogasszony; tanácsolt ünne-

pek: december 8., június 29., november 1. Vasárnap ünnepeljük: vízkereszt, Urunk mennybemene-

tele és úrnapja ünnepét.

II. János Pál pápa kibővítette Európa védőszentjeinek sorát: Szent Benedek (július 11.), Szent 

Cirill és Metód (február 14.), Sienai Szent Katalin (április 29.), Svédországi Szent Brigitta (július 23.), 

A Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein, augusztus 9.) – így társvédőszenteknek 

nevezzük őket.

A szentek ünnepeinek sorában két „angyal-ünnep is” található: a főangyaloké (szeptember 29.) 

és az őrzőangyaloké (október 2.), régi keleti hagyományok szerint. – Halottak napja pedig rang nél-

küli (ünnep jellegű megemlékezés), e napon minden pap három misét mondhat (a liturgia három 

különböző miseszöveget ajánl fel). Ha vasárnapra esik, akkor a miseszöveget az ünnepről (Dicsőség 

Vámos István: Boldog Meszlényi Zoltán
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nélkül, Hiszekeggyel, viola vagy fekete színben), a zsolozsmát pe-

dig a vasárnapról kell mondani.

A magyar szentek és boldogok miseszövegei és zsolozsmá-

ja helyi, nemzeti jellegűek, a nálunk misszionáló szenteket is ma-

gyar szentekként tiszteljük (Adalbert, Gellért, Gizella stb.). A világ-

egyház hármat tisztel közülük liturgiájában: Szent István királyt 

(augusztus 16-án, hazánkban pedig 20-án), Kapisztrán Szent Já-

nost (október 23-án) és Árpád-házi Szent Erzsébetet november 

17-én (emléknappal, mi november 19-én). Az új szenteknek és 

boldogoknak is van naptári ünnepük (pl. Boldog Batthyány-Stratt-

mann László: január 22.; Boldog Apor Vilmos: május 23., Boldog 

Salkaházi Sára: május 11., Boldog Meszlényi Zoltán: március 4.).

A szentek ünneplésének koronként adódó nehézsége: az üdvtörténeti események 
(hitigazságok) napjain kívül korlátozott a hétköznapok száma, ezek nem lehetnek teli 
szentek ünnepeivel. Az újkorban (de Boldog II. János Pál pápa szolgálata idején is) 
sokan kerültek a boldogok és a szentek közé. (A XVI. században kb. ugyanannyi szent 
ünnepe volt, mint ahány hétköznap.) A XX. század közepére a szentek ünnepeinek 
száma megkétszereződött. Ezért időnként reformálni kell az egyházi naptárat (vö. 
Sacrosanctum Concilium, 111).

„Az evangélium két olyan példát villant fel, akikre joggal mondhatjuk, hogy a szen-
tek kivételes sorában is kivételesek és »rendhagyóak«. Az egyik: a jobb lator, a szent 
lator… a másik a tékozló fi ú… A szentség tulajdonképp nem is más, mint végső 
(de valójában mindig érvényes) helyzet fölismerése és boldog elfogadása. A szent 
egyedül van Istennel, élete ettől folyamatos gyónás és szakadatlan imádság, vagyis 
az ő életformája az egyedül valóságos élet és életforma…” (Pilinszky János).

„Istenünk, te vagy minden szent élet forrása. Add, hogy mindegyikünk méltóképpen 
töltse be a maga hivatását és támogassanak minket közbenjárásukkal szentjeid, akik-
nek különböző kegyelmeket osztogattál a földön, és közös dicsőséget adtál jutalmul 
a mennyben” (Általános könyörgés a szentekről).

A budapesti Szent István-bazilika szentélye
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!

? KÉRDÉSEK
1. Hol őrizzük a szentek ereklyéit a templomban, és miért?

2. Körülbelül hány szentté- illetve boldoggáavatott személy létezik?

3. Miért van Keresztelő Szent Jánosnak két ünnepe is az egyházi évben? Melyek ezek?

FELADATOK
1.  Nézz utána, hogy melyik szent (vagy hittitok) számára van szentelve az a plébániatemplom, 

amelyhez tartozol!

2. Hol áll a legnagyobb Szent István-szobor a régi főoltár közepén (fényképezd le magadnak)!

3. Mikor van az ünnepe a kedvenc szentednek? Aznap menj el egy szentmisére!
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7. A helyszínek

Az ember különféle helyekhez kötötten él. Szent helyeknek nevezzük azokat a profántól elkülöní-

tett szakrális tereket, amelyek az Istennel való találkozást szolgálják. A sztélék (emlékkövek), 

a frigyszekrény, a szentély, a Szentek szentje, a templom, az oltár, mind a zsidóság tiszteletben tar-

tott vallási helyei. Az istenek háza más vallásokban is megszenteli a világot, egyszerre képviseli és 

átfogja azt. A templom az égi őskép tükre, az örökkévalóság tükre. A vallásos ember „honvágyat 

érez” utána (Mircea Eliade). Bár Isten „igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát” 

(Jn 4,23), Jézus mégis a coenaculumot (az utolsó vacsora terme) választotta ki az Eucharisztia meg-

alapítására, és az Egyház kezdettől fogva (amint lehetősége volt rá) szent helyeken gyűlt össze.

A templom az a szakrális áldozatbemutató hely, amelyet az Egyház megkülönböztetett módon 

az istentisztelet elsődleges helyének tekint (felszentel, megáld). Építészeti stílusuk az adott korhoz 

illeszkedik (pl. román, gótikus, barokk, modern). Felosztásuk: Templom, mely lehet bazilika, székes-

egyház, plébániatemplom, szerzetesi templom a hívők általános használatára. Kápolna, nyilvános, 

félig nyilvános, magánkápolna, kisebb csoportoknak, családnak, személynek. Részei: előcsarnok, 

propileum, templomi előtér; hajó, a hívek helye; szentély, presbyterium.

A templom felszentelése a püspöknek van 

fenntartva. Részei: alapkőletétel, ünnepélyes fel-

szentelés, oltárszentelés, az ambó és a taberná-

kulum megáldása. Átmeneti vagy kisebb isten-

házának megáldását (benedikálás) egyszerűbb 

szertartás keretében áldozópap is végezheti. 

Szükség esetén felszentelés és megáldás előtt is 

lehet már misézni a templomban. A felszentelés 

évfordulóját főünnepként ülik a templomban. 

Elveszíti a templom szent jellegét, ha meggya-

lázzák, ha nagy részben összedől, vagy tartósan 

közönséges használatba kerül (deszakralizáció).

A szentély (presbyterium) részei: az oltár 

– a latin altare szó kapcsolatban áll az altus (ma-

gas) és az adolere (égetni) igékkel. Lehet rögzí- Árpád-kori templom — Csempeszkopács
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tett, kőből, márványból való, vagy mozgatható (ezt elég csak 

megáldani). Két részből áll: oltárlap (mensa) és talapzat (stipes). 

Lehet koporsó vagy szarkofág alakú, és asztal formájú. A külön-

féle művészi korok hatásai tükröződnek rajta (retabulum, oltár-

építmény és predella, lépcsőzet). Az oltár is – akárcsak a temp-

lom – lehet gótikus, barokk, rokokó stb. Régen mellékoltárokat is 

építettek. Egy most épülő templomnak egyetlen, mozdíthatat-

lan oltárt kell kapnia, amelyet fel kell szentelni (a hordozható 

asztaloltárt nem szentelik fel, csak megáldják). A főoltár legyen 

körüljárható. Az oltárkő ereklyéket tartalmaz, ezeknek hitelesek-

nek kell lenniük. Az oltár felszerelései: fehér gyolcs oltárterítő; 

gyertyatartók: legalább két gyertyának kell égnie a hivatalos 

liturgia idején – a tartók állhatnak az oltár egyik szélén, mindkét 

szélén, vagy az oltár közelében. Feszületnek kell lennie (jól látha-

tó módon) vagy az oltáron, vagy annak közelében. A virágdíszí-

tés természetes virágokkal történjék, és ne legyen túlburjánzó, 

hanem esztétikus és diszkrét. Az oltár előtti padozatra szőnyeg 

helyezhető – ne legyen rikító, ne akadályozza a közlekedést, te-

gye otthonossá a szentélyt. Az oltár díszítése mindig legyen 

„mértéktartó”: inkább körülötte, mint rajta.

Az ambó (a görög anabainein, fellépni szóból; felolvasó-állvány) az ige felolvasásának, hirdetésé-

nek helye. Legyen harmóniában az oltárral (azonos anyag, stílus). Sokhelyütt külön helye van az 

evangéliumnak és a húsvéti öröméneknek. A papi szék (sedilia): a püspöki széktől (katedra) külön-

böző, kiemelt, jól látható helyen lévő ülés a liturgiát vezető (és más szolgálatot betöltők) számára, 

„elöljárói szék”. Kerülje a trónszék benyomását. Szükség van még előkészítő asztalra (kredencia-asz-

tal) az oltár közelében (a paptól jobbra, ne keltse oltár benyomását), és könyvtartóra (eredetileg egy 

liturgikus színű párna volt a misekönyv alatt) manapság sokszor átlátszó műanyagból van, haszná-

lata nem kötelező, a paptól balra helyezik el az oltáron).

A kórus és az orgona helye a barokk templomokban a liturgi-

kus tértől elszakítva a magas kóruserkélyen volt. Új templomban 

úgy kell elhelyezni őket, hogy kitűnjék: valódi részei az ünneplő 

közösségnek, sőt szolgálatukkal különleges részt kapnak a liturgi-

ából (a szentély közelében, ahol láthatóak, s ahonnan könnyen 

szentáldozáshoz járulhat a kántor és az énekesek).

Az Eucharisztia őrzési helye (tabernákulum; a latin sátor szó-

ból) az ősegyházban sokféle volt. Leginkább az üldözések, a szent 

útravaló (viaticum) kiszolgáltatása miatt volt rá szükség. 

A kisebb szelencétől kezdve, az oltár fölött lelógatott galamb szá-

jában kialakult formán át a kis toronyig, majd a fali szekrényig 

(pastoforium) különféle formák terjedtek el, végül a XV. század-

Áldoztatás a tihanyi apátság templomában

A budapesti Cseresznye utcai egyetemi kollégium kápolnája



29

ban az oltárral egybeépítve, középre került a díszes szekrény, ez lett általános és kötelező. A II. Vati-

káni Zsinatot követő időben az őrzési helyet szívesen alakították ki a régi főoltártól elválasztva, egy 

úgynevezett szentségi kápolnában, ahol biztosított az áhítat, vagy egy mellékoltáron. Manapság 

újra szerencsés elhelyezésnek tűnik a szentélyben, vagy a régi, hátul álló főoltár tabernákulumában, 

esetleg más kiemelt helyen. Az Eucharisztia jelenlétét örökmécses jelzi. Előnyben részesítendő a ter-

mészetes fény, az olajmécses, ám a piros üveg mögé rejtett villanyégő is megengedett.

A templomi padok és székek elhelyezése a középkortól szokás. Úgy kell azokat kialakítani, hogy a 

hívek kényelmesen elhelyezkedve részt tudjanak venni a szent cselekményekben. Az előjogokkal 

rendelkező fenntartott ülések megszüntetendők. A keresztelőkút (baptisterium) a III. századtól 

külön helyiség, kápolna. Később a plébániatemplomok bejárata közelében álló kút. Fontos, hogy 

ne legyen elrejtve, kapjon centrális helyet valahol a szentély közelében, ahonnan jól látható a ke-

resztelés. Nemes anyagból készüljön (kő, márvány, kovácsoltvas, réz), belül legyen tiszta. Húsvétkor 

fel szokták díszíteni. Év közben mellette áll a húsvéti gyertya. – A sacrarium az elhasznált szentségi 

anyagok gyűjtőhelye, régen a főoltár mögött volt egy kőlappal elzárt, földet tartalmazó üreg. Lehet 

a keresztelőkút közelében is, nem tartozik a lényeges kellékek közé.

A gyóntatóhelyiség, gyóntatószék a templom egy csöndes részén található, ahol nem feltűnő a 

megközelítése; zárható, kényelmes hely legyen a szentgyónás elvégzésére. Legyen benne ülésre is, 

térdelésre is alkalmas hely. Az úgynevezett rácsos gyóntatószékeket is használni kell. A templomi 

képek, szobrok között kiemelkedő helyen áll a Boldogságos Szűz Mária sokféle ábrázolása. A képek 

általában hozzátartoznak a keresztény kultúrához a katakombák idejétől kezdve. Az idők során 

azonban sokszor túlburjánzottak, és minőségük elmaradt a nemes, művészi, a híveket igényességre 

nevelő szándéktól. Fontos, hogy ne vonják el a hívek fi gyelmét a 

szent cselekményektől. Egy templomban egy szentnek lehető-

leg csak egy megjelenítése legyen.

A sekrestye (sacristia – a szent olajok tárolásának helye, innen 

ered a neve) a liturgikus eszközök, ruhák, könyvek stb. tárolására 

és az előkészületre kialakított helyiség(ek). Jó, ha van benne fo-

gas, mosdó, tartózkodási hely a ministránsoknak, esetleg megfe-

lelő hely a nagyothallók gyóntatására. Régebben külön táblára 

írták fel a templom titulusát, illetve a főpásztor nevét. Új templom 

építésekor szem előtt kell tartani:

1. A liturgia szempontját (centrális helyen lehessen bemutatni 

az Eucharisztiát). Sugározza a templom a húsvéti misztérium örö-

mét.

2. Érvényesüljön a közösség szempontja: Isten egész népe ott-

honra találjon benne (mozgássérültek útja, szegények, kisgyer-

mekek stb.).

3. Végül a jelképi szempont: Istenre mutató jel legyen, emel-

jen ki a mindennapokból, jelképezze a túlvilágot. – Mindezek 

miatt kívánatos, hogy gyakorló hívő mérnökök tervezzék. Diakónus hirdeti az igét
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Szent hely a temető is (az elhunytak „nyughelye”, vö. coemeterium, dormitorium). A VI–VII. szá-

zadtól a templomok tornácai körül alakították ki, majd sok helyen az altemplomban (kripta), manap-

ság urnahelyek kialakításával. Gondozása (kerítés, kapu, rend, tisztaság) akkor is fontos, ha nem egy-

házi tulajdon („a halottak tisztelete az élők becsülete”). A ravatalozó helyiség önmagában még nem 

kápolna. A krematórium nem egyházi hely. A kolumbárium a hamvak tárolásának rendes helye.

„Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba. (…) Jobb egy nap a te csarnokaidban, 
mint ezer nap tetőled távol…” (Zsolt 84[83],3.11).

Neveik mutatják az istentiszteleti helyek sokféleségét: domus ecclesiae (a gyülekezet 
háza, például a római Szent Praxedis és Pudentiana), cellae coemeteriales (temetőcel-
lák), catacombae (katakombák, a görög kata kumbasz, a verem mellett szavakból), ké-
sőbb: ecclesia, oratorium, confessio, memoria, martyrium, basilica, templum. – Szen-
télyek kiváltsága volt később a jus asyli (menedékjog), Isten oltalma az oda menekü-
lőknek (kiterjesztve a toronyra, sekrestyére, kolostorra, templomudvarra, püspöki 
lakosztályra). Az új egyházjog ezt nem említi. – A templomokat sokáig „keletelték” 
(azaz kelet felé fordították a szentélyét), de nem mindenütt. – A kegyhelyek (egyházi 
jóváhagyással) a hívősereg zarándoktemplomai bizonyos kiváltságokkal (vö. Az Egy-
házi Törvénykönyv, 1205–1234. k.).

A régi templom- és oltárszentelés igen bonyolult, gazdag szimbolikával rendelkező 
rítus volt (előtte böjtölés, hamuból rajzolt andráskereszt a görög és latin ábécé betűi-
nek felírásával a padlózatra. Az úgynevezett „Gergely-vizet” [só, bor és hamu keveré-
két] használták, a falakat 12 helyen kente meg a püspök). Az új templom kap egy ti-
tulust (címet, patrónust) és ettől lesz patrociniuma (templombúcsúja). – Meggyalázás 
esetében bűnbánati szertartást végeznek, máskülönben újra felszentelik.

„Az oltár, amelyen jelenvalóvá lesz a keresztáldozat a szentségi színek alatt, egyúttal 
az Úr terített asztala is: a szentmisén erre hivatalos az Isten népe, hogy része legyen 
benne; az oltár a középpontja annak a hálaadásnak is, amely az Eucharisztiában nyeri 
el tökéletességét” (A Római Misekönyv Általános Rendelkezései, 296).

Más az oltárgyertya, az akolitusok gyertyái, a húsvéti gyertya és az örökmécses sze-
repe. Az úgynevezett hetedik gyertya (3–3 között) a tabernákulum tetején a me-
gyéspüspök misézésekor volt használatos. A Sanctus-gyertya és a bugium már nincs 
szokásban, a fáklyások ma is körülvehetik az oltárt az átváltozáskor. A feszület a kö-
zépkortól került az oltár közepére, gyertyák közé. Crux et corpus, azaz nemcsak üres 
kereszt, hanem a Megfeszített ábrázolása: lehet a szentély hátsó falán, belógatva a 
főoltár fölött, álló formában az oltár mellett stb.
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Rendkívüli módon – nyomós okból – lehet istentiszteletet (eucharisztikus ünneplést) 
tartani templomon kívüli területen is (pl. temetőben, ifj úsági világtalálkozók terein, 
cserkészmisék, házi misék alkalmából és betegágynál). Carmelo Cassati bari-i érsek 
egy karácsony előtti ifj úsági misét egy közismert diszkóban tartott, nyilvánvalóan 
„démontalanító” szándékkal (1997-ben).

KÉRDÉSEK
1. Melyik Magyarország főtemploma? És egyházmegyédé?

2. Van-e magyar kápolna a Vatikánban?

3. A hívekkel szembe fordulva, vagy nekik hátat fordítva kell misézni?

FELADATOK
1.  Keresd meg a Katolikus templomok Magyarországon című kötetet, és olvasd el benne Török 

József: A katolikus templom című cikkét!

2.  Ha Budapesten jársz, keresd fel az egyetlen hegybe épült templomot, a Szabadság híddal 

szemben lévő Sziklakápolnát (Szent Gellért-sziklatemplom), a pálosok szentélyét!

3. Gyűjts képeslapokat, vagy fényképeket templomokról!
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8. A liturgikus anyagok

Az istentisztelet végzéséhez nemcsak lelkiekre, imádságra, gondolatokra van szükség. A liturgia 

végzésekor az Egyház bizonyos anyagokat is felhasznál, amelyek Isten kezében, a kinyilatkoztatás 

során váltak az üdvösség eszközeivé. Vannak köztük lényeges, fontos, pótolhatatlan anyagok (víz, 

bor), amelyekhez úgynevezett „isteni rendelés” fűződik; vannak olyanok, amelyeket az Egyház 

maga határozott meg (olajfajták); és vannak változó, korhoz, szokáshoz kapcsolódó, személyes vá-

lasztástól függő anyagok (virág, tömjén). Ezek az elemek sohasem lehetnek mesterségesek, hanem 

mind a természet gyümölcsei.

A víz a lemosásra, megtisztulásra, a szomjúság enyhítésére való. A teremtéskor megjelenő elem 

(Ter 1,2) a megújulás szimbóluma az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus és a kereszténység szerint 

(fürdő, kéz-, lábmosás, keresztség). A vízesés, a folyó, a tenger mind bibliai képeket idéznek az Isten 

mindenhatóságáról, teremtéséről. – A liturgiában a tiszta víz a keresztelés anyaga és az Eucharisztia 

kelléke. A vízszentelés és vízhintés emlékeztet a keresztségre (húsvét, temetés, áldások). A bor óko-

ri elképzelés szerint életelixír, az élet nedve, a halhatatlanság itala. A „szőlő vére”, a vörösbor az öröm 

szimbóluma (mirhával vegyítve ókori kábítószer). Jézus az utolsó vacsorán vérévé változtatta. Ettől 

kezdve az Eucharisztia pótolhatatlan anyaga. – A liturgiában csak tiszta bort szabad használni, egy 

csepp vízzel elegyítve. A kenyér alapvető táplálékunk – hamuban, lepényként sütötték, kosarakban 

tartották, kézzel törték (kenyértörés). Húsvétkor kovásztalant fogyasztottak. Az Eucharisztia anyaga 

(tiszta búzakenyér) – az ostya. Mind a kovászos, mind a kovásztalan alkalmas lehet (vö. a keleti és 

nyugati szokásokat) az Eucharisztiához. Az átváltoztatott kenye-

ret cibóriumban, a tabernákulumban őrizzük.

Az olajat olajfa terméséből sajtolják. Elsősorban világítóeszköz 

(mécses), de az ókorban gyógyító, testápoló, konzerváló szer is 

volt. Az olivaolaj az erőnek, a lélek működésének és a hatalomnak 

a jele (királyok felkenése). Balzsammal vegyítve illatos tartósító-

szer. A liturgiában háromféle olajat használunk, attól függően, 

hogy melyik szentség alapanyaga (keresztelés, bérmálás, egyházi 

rend, betegek kenete).

A tömjén egy keleti, mediterrán fa megkeményedett nedve, 

mely parázsra téve kellemes illatot áraszt. A napkeleti bölcsek vit-
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tek belőle a gyermek Jézusnak. Az áldozatok során, lakásokban, 

vendégváráskor használták. – A liturgia ünnepélyessé tételében 

a felszálló imádság szimbóluma (vö. tömjénező, navikula). 

Az örökkévalóság jelképe.

A virág nem kifejezetten szerves része a liturgiának, csak dí-

szítőelem. Gyógynövényekkel együtt egyes helyeken megáldják 

(pl. augusztus 15-én), oltárra, sírokra, szobrok, képek elé a hála, az 

örökkévalóság szimbólumaként helyezik el. A színek kifejezései: a 

sárga a nap, az ünnep, az élet jele, a fehér ugyanígy, míg a piros 

a véré és a Szentléleké (pünkösdi rózsa). Aranyrózsát nyújtott át 

a pápa a középkorban a kitüntetetteknek (Laetare vasárnapján).

A viaszgyertya a feltámadt Krisztus szimbóluma (húsvéti gyertya, oltárgyertya, keresztelési, halot-

ti gyertya). Jelképezi az elpusztíthatatlan lelket, a hitet is, ezért helyezünk mécsest a sírokra, vagy 

baleset helyszínére, halottainkra való emlékezésül. Körmenetek alkalmával is a kezünkben visszük, 

a keresztelési fogadalom megújításakor meggyújtjuk. A liturgiában legalább két gyertyának kell 

égnie az oltáron. Megkülönböztetett jelentőséggel bír a húsvéti gyertya.

A só is a liturgiában használt anyagok egyike. Evangéliumi eredetű: „Ti vagytok a föld sója” 

(Mt 5,13). Ősi tisztító- és fűszer, rothadást gátló anyag. Vendégnek nyújtottak kenyeret és sót 

(vö. ballagási tarisznya). Ősi, római szokás volt újszülött gyermek szájába tenni (lustratio, megízlel-

tetés). A keresztelés része lett (vö. Eff eta-rítus, exorcismus). A régi rituálék ismerték megáldását és a 

szenteltvízbe keverését.

A hamu a mulandóság, a fájdalom, a gyász, a bűnbánat régi jele, 

a zsidók vezeklőruhában hamut szórtak magukra az engesztelés 

ünnepén (vö. Neh 9,1). A kenyeret parázsló hamuban sütötték. 

A „porból vagy és porrá leszel” (Ter 1,19) alapján hamvazószerdán 

az Egyház hamut hint a megtérő keresztények fejére, homlokára.

Minden anyag, amit a szent kifejezésére, Istennel kapcsolatba 

hozva használunk, a teremtett világ szentségét tükrözi. Az Egyhá-

zat sokszor éri az a vád, hogy anyag-, test-, világellenes. Ennek az 

ellentéte igaz: a tiszta anyagot, a természet kincseit ajándéknak 

tartja, él velük, értékeli, felhasználja azokat, sőt bennük látja az 

örök élet tükrét.

„Légy áldott, kesernyés Anyag, meddő rög, kemény szikla. Te csak erőszakkal en-
gedsz, s dolgozni kényszerítesz, ha enni akarunk. (…) Áldalak, Anyag és köszöntelek, 
hiszen nem olyan vagy, mint ahogy – csonkán, eltorzított arccal – lefestenek a tudo-
mány főpapjai s erénycsőszök; azt mondják, hogy brutális erők s alacsony ösztönök 
halmaza vagy. Számomra olyan vagy, ahogy ma látlak: teljes és igaz” (Teilhard de 
Chardin: Himnusz az anyaghoz).
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„Egyik nap Ferenc ismét Leó mögött bandukolt az erdőn át. Gondolatait hagyta elka-
landozni. Mindketten megszokták ezeket a csendes meneteléseket a természetben. 
Gyorsan leereszkedtek a vízmosta lejtőn a mélybe, ahol egy patak csobogott. Elha-
gyatott hely volt, vad és tiszta szépségű. A víz ugrándozott a sziklákon, hófehéren, 
szabadon, azúrkék szikrákat szórva. Nagy hűvösséget lehelt a környező növényekre. 
Néhány boróka nőtt itt is, ott is a sziklák között a csobogó víz fölé hajolva. – Húgocs-
kánk, a víz! – kiáltott fel Ferenc a patakhoz közeledve. – A te tisztaságod Isten ártatlan-
ságát énekli” (Assisi Szent Ferenc legendájából).

Mivel Keleten a bérmáláshoz már az őskeresztény egyház is külön kenetet használt, 
ezért külön szertartás volt ennek a „müron” olajnak a megszentelése. Az V. században 
ezt még az Eucharisztia keretében végezték, s mindig a helyi szükségletnek megfele-
lően. Később általános lett az a szokás, hogy az olajszentelést csak főpap végezheti, 
mégpedig a nagycsütörtöki liturgián. A legtöbb orthodox egyházban ma is a pátri-
árka szenteli. Keleten több tucatnyi alapanyagból készítik, a legkülönfélébb illatsze-
rekből összeállított keveréknek azután három napig kell főnie. Az olajat elsősorban 
olajbogyóból sajtolják. Mindenképpen növényi eredetűnek kell lennie. Mint gyógy-
szer és az ókori világítás anyaga jelképezi Isten áldását, kegyelmét, gyógyító erejét 
(vö. Verbényi István: Liturgikus lexikon).

KÉRDÉSEK
1. Meddig van a keresztelőkútban a megszentelt víz?

2. Szentel-e ma még sót az Egyház, használja-e a keresztség kiszolgáltatásakor?

3.  Mi lesz azzal a hamuval, ami megmarad, az elhasznált olajos vattákkal, a tönkrement szent 

olajokkal?

FELADATOK
1.  Keresd meg otthon a keresztelésedre kapott gyertyát, ha még megvan, és helyezd méltó 

helyre!

2.  Egy kirándulás során keress két olyan faágat, amelyből egy szép kereszt formálható! Készítsd 

el, legyen ez szobád dísze! Ha ügyes vagy, asztalosmunkával még szebbé is teheted…

3.  Társaiddal tisztítsatok meg egy régen használaton kívül álló szenteltvíztartót, és kérjetek 

bele szenteltvizet a sekrestyéből!
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9. Liturgikus ruhák és eszközök

Az apostoli időben nem volt különbség az episzkoposz (püspök), a preszbüterosz (áldozópap), 

a diakónus (szerpap) és a többi megkeresztelt hívő ruhaviselete között. Az üldözés idején nem is volt 

rá lehetőség, hogy ez kialakuljon. A IV. századtól a szolgálatok megkülönböztetésére a zsidó főpapi 

ruhadarabok elemeiből és a római ruhaviseletből kezdtek kialakulni a liturgikus ruhák. A Karoling-

korra (VIII–IX. század) ezek állandósultak. A szent szolgálatban részt vevők imádság közben vették 

magukra. Mielőtt használatba vették volna a ruhákat, megáldatták azokat. Kialakulásukat befolyá-

solták a különféle korok, népek, vidékek ízlése, szokásmódjai.

A papi (és diakónusi) liturgikus öltözék

A vállkendő (humerale) a római alsóruházatból (fehérnemű) ered. Odo Casel szerint a „castigatio 

vocis”, vagyis a szent csend jele. Elsődleges szerepe, hogy megóvja a miseruhát a pap izzadságától 

(viselete nem kötelező). A miseing (alba) a Jelenések könyve szerint az üdvözült lelkek viselete, 

a tisztaság, az üdvösség jelképe (vö. fehér orvosi köpeny). Az öv (cingulum) az elkötelezettség szim-

bóluma, a kézelő (manipulus) valaha az izzadság letörlését szolgálta a római ruhakellékek között, 

a IX. századtól a miseruha része, a verejtékes munka szimbóluma (1962 óta nem használják). A stóla 

(orarium, omofór) a papi hatalom jelképe, a régi 

zsidó talíth, imakendő és a római matrónák stóla 

nevű hosszú sáljának ötvözete. Jelentése: 

„jugum Domini” (az Úr igája). A miseruha (casu-

la=házacska) a római úti köpeny, kerek (pla né-

ta), V. századtól használatos változata. A késő 

középkortól hegedű alakúvá zsugorodott. 

A dalmatika (a szerpap ünnepi ruhája) Dalmá-

ciából való, a IV. századtól a pápa, majd a diakó-

nus öltözéke (vö. tunika, tunicella), anyaga és 

színe azonos a miseruháéval. A palást (pluviale-

=esőköpeny) a rómaiak csuklyás esőköpenyére Görögkatolikus Szent Liturgia

a IX. századtól a miseruha része, a verejtékes munka szimbóluma (1962 óta nem használják). A 



36

emlékeztet. Díszes mellcsat fűzi össze. – A karing (rochetta) a klerikusok ünnepélyes ruhája a reve-

renda fölött. A birétum, papi föveg (a latin birrus, ruha és az olasz berretto, sapka, kalap szóból ered). 

Színe, formája egyházi méltóságot fejez ki.

A liturgikus ruhák (együttese: ornátus vagy paramentum) anyaga és színe (a XII–XIII. században 

szilárdult meg, a keleti szertartásúak nem mindegyiket használják, és náluk nem annyira kötöttek a 

színek): fehér (arany), piros, zöld, lila vagy viola, rózsaszín, fekete. Az arany szín minden mást helyet-

tesíthet (a feketét kivéve). Nagyobb ünnepeken lehet használni a nemesebb anyagból készült ru-

hákat, még ha nem is felelnek meg a napi színnek.

A pap liturgián kívüli hivatalos öltözéke a reverenda (a latin tiszteletreméltó, tisztelendő szóból; 

taláris), a népvándorlás kora óta a klerikusok ruhája. A Trienti Zsinat előírta (fekete, bokáig érő, gom-

bos), nyakán fehér gallér (kolláre). A szerzetesekét habitusnak nevezzük, (vállruhával, csuklyával), 

vagy más néven kámzsának.

A püspök liturgikus öltözéke

A történelem folyamán a püspökök egyéb liturgikus jelvényei alakultak ki. A mellkereszt (pectorale 

– láncon vagy zsinóron); a püspöksüveg (infula vagy mitra – lehet ékköves, hímzett, vagy egyszerű, 

minta nélküli); a gyűrű, a IV–V. századtól az egyházmegyével való eljegyzettség szimbóluma (gyé-

mánt, ametiszt, fém); a jobb kezük gyűrűsujján 

viselik. A pásztorbot (baculum) a IV. századtól a 

főpásztor kormányzati hatalmának jele. Bal kéz-

ben tartják. A pallium gyapjúból készült vállsza-

lag. Az érsekek Péter székéhez tartozásának jele.

A liturgia edényei

Nemcsak a liturgia helye vált el idővel a profántól, de használati tárgyai is. Szakrálissá, azaz csak is-

tentiszteleti célokra használhatóvá lettek, formájuk, rendeltetésük alapján a keresztény művészet 

részét alkotják. Régen mindegyiket áldással vettek használatba.

A kehely (lat. calix, ném. Kelch) már az I. századtól többféle: áldozati, miséző-, vagy felajánlási, 

vagy úgynevezett keresztelési (tej + méz), valamint áldoztatókehely (+ ivócső, fi stula). Nagyobb a 

templomi használatra szolgáló, kisebb az utazó- vagy tábori kehely. Anyaga lehet üveg, márvány, 

Püspöki áldás
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agyag, fa, szaru, elefántcsont, arany, ezüst, réz – az a fontos, hogy 

mindenképpen nemes anyagból legyen. Napjainkban divatosak 

a kerámiából készült kelyhek. A kehely részei: kupa (cuppa, régen 

aranyozni kellett belülről), gomb (nodus), talp (pes). Püspök kon-

szekrálta krizmával. – A paténa (görögül diszkosz, tányér), áldoz-

tatóedény (pixis), cibórium (köpennyel), capsula, theca, szelence 

(betegáldoztató burzában). A szentségtartó (monstrancia, os-

tensorium, úrmutató) a XIII. századtól (részei: lunula és custodia). 

– A kehely felszereléseihez tartozik a korporále, a palla, a kehely-

törlő ruha (purifi catorium), a kehely-vélum, a burza, esetleg egy 

kis arany merítőkanál a víz hozzáadásához.

Egyéb liturgikus edények: a misekancsók (ampolnák), a kézmo-

só (lavabo) edény kéztörlő ruhával (püspöki liturgiákon kézmosó 

tál kancsóval), az áldoztató tálca (paténa). A szent olajok tárolásá-

ra szolgáló kapszulákra rá van írva az olajok latin elnevezése: OC 

– CH – OI (vagyis: keresztelendők olaja, krizma, betegek olaja). 

A liturgiában használ(hat)nak még: csengőt (gong, a nagyhéten 

kereplő), harangot (V–VI. századtól; püspök áldotta meg); részei: 

bak, korona, fala, nyelve, kötele. Az ünnepélyes liturgiákon tömjé-

nezőt is használnak (thuribulum, navicula), békecsók keresztet 

(pacifi kále), körmeneti keresztet (korpusszal), szenteltvíztartót és 

-hintőt. A X. századtól hagyománya van a templomi zászlóknak.

A szakrális tárgyakra vigyázni kell, nem szabad elidegeníteni, 

más célra használni őket. Tisztán tartásuk, biztonságos helyen 

való őrzésük a sekrestyés feladata.

A vállkendő, az alba és a karing csak fehér színű lehet (gyolcs, lenvászon). Manapság 
az albák sokszor kukullák, könnyen mosható, műszálas anyagból készülnek, kerülen-
dő azonban a kabátforma. – A ruha a keresztségtől kezdődően a Krisztusba öltözött-
ség jele (vö. Gal 3,27), ezért használunk keresztelési (fehér) ruhát, és ebből ered a szer-
zetesek ruhája (habitus) is.

A palást anyaga és színe azonos a miseruháéval, ünnepélyes keresztelés, esketés, li-
tániák, körmenetek, áldások, temetés alkalmával viselheti a pap (hiányában a diakó-
nus). Az Oltáriszentség vitelére vélumot is használnak, amely fehér színű.

A birétumot a XVII. században „fogó csúcsokkal” látták el (egyszerű papoknak 3, 
a doktorátussal rendelkezőknek 4). Kórusimádság alatt sokszor emelgették; a bíboro-
sokat a pápa bíborszínű moaré selyem birétum átadásával iktatja be.
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A fehér szín az öröm, a tisztaság jele: az Úr ünnepein, a karácsonyi és a húsvéti idő-
ben, Mária-ünnepeken (bizonyos helyeken engedélyezett a kék szín is), a hitvalló 
szentek ünnepein és egyéb ünnepi alkalommal (pl. keresztelés, házasságkötés, új-
mise, hálaadás) használják. A vér(tanúság), a szeretet és a Szentlélek színe a piros: 
virágvasárnap, nagypénteken, pünkösdkor, a Szent Kereszt és a vértanúk ünnepein 
használjuk. A tavasz és a reménység színe a zöld: ezt a színt az évközi idő vasár- és 
köznapjain használjuk. A bűnbánat színe a lila (viola): adventben, nagyböjtben és 
tetszés szerint a halotti liturgiákon használatos. A rózsaszín használata nem kötele-
ző, a viola helyett advent 3. (Gaudete) és nagyböjt 4. (Laetare) vasárnapján viselhető.  
A gyász színe a fekete, helyette azonban alkalmazhatjuk a violát is.

A palliumot az érsek saját érseki tartományán belül viselheti. A nyakrésznél 4, a le-
lógó szárakon 1–1 fekete kereszt van beleszőve. Bárányok gyapjából szövik, amelye-
ket Szent Ágnes napján, január 21-én áld meg a pápa. – A püspök akkor visel korá-
lis ruházatot, ha nem ő végzi a szentmisét. A korális öltözék darabjai: lila reverenda  
(bíborosnak piros), karing, mocétum (gallér), pileolus (soli Deo, olaszul zucchetto, 
kis sapka), birétum (kalap). Régen használatos kellékek voltak még: az uszály (cap-
pa magna; hermelin prémmel (menyétszőr), illetve a gremiále (ölbe terített díszes se-
lyemkendő).

A pápa egyéb különleges ruhadarabjai voltak: a subcinctorium (övre erősített szalag); 
a falda hosszú szoknyaféleség (trónon ülve nagyobbnak láttatta viselőjét); a fanon 

(selyemkendő a miseruha fölött) és a tiara, amelyet VI. Pál 1964. november 18-án el-
ajándékozott és viseletét végleg elhagyta. A Szentatya ma is teljesen fehér reverendát 
visel (a XVI. századtól). A ferula (bot), amelyet VI. Pál pápa kereszttel díszített pásztor-
bottá alakíttatott (1965. december 8-án). A piros színű pápai kalap mellett téli időben 
szokás volt a camauro (hermelinszegélyű vörös bársony, ún. „házi sapka”) viselete.  
A piros mocetta felé arannyal hímzett vastag stólát helyeznek. Ez a gallér a húsvéti idő-
ben teljesen fehér. Az útiköpeny színe piros. A pápák csatos, piros, bőrcipőt viselnek.

V. Piusz óta – aki korábban domonkos szerzetes volt – a premontreiek, a ciszterciek, 
a kartauziak és a domonkosok reverendájának színe fehér. Piros a bíborosoké, lila a 
püspököké, barna a ferenceseké, változó színű az orthodox papoké, bár ők is előny-
ben részesítik a fekete színt. Erről kétféle nézet terjedt el: a gyász színe, mivel a kle-
rikus és a szerzetes Krisztus halálába temetkezik el, főként az ágostonos remeték ko-
rától. Ami még valószínűbb: a tanítók, a jogászok tógájának mintájára a tisztelet, a 
méltóság, az ünnepélyesség jele volt a középkorban. Formája az idők folyamán sokat 
változott, a helyi szokások befolyásolták.
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A harangöntés művészete a XV–XVI. században élte virágkorát (78% vörösréz 
+ 22% ón ötvözete). Általában napjában háromszor harangoznak: reggel (5, 6), dél-
ben (1456 – III. Callixtus rendelte) és este (Szent Györgytől Szent Mihályig 20, télen 
19 órakor); mise előtt, úrfelmutatásra, halálesetkor, az Oltáriszentség vitelekor, tűz-
vész, árvíz esetén stb. Régi harangfelirat: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango 

(azaz: Az élőket hívom, a halottakat megsiratom, a villámokat megtöröm). Magyar-
ország legnagyobb tömegű harangja a budapesti Szent István-bazilika Szent István-
harangja, 9250 kg-os, 240 cm alsó átmérőjű. 1990-ben készült a passaui Perner öntö-
dében. 1990. augusztus 20-án áldották meg.

KÉRDÉSEK
1. Fogtál-e már kezedben szent tárgyat (eszközt vagy ruhát)?

2. Milyen ruhában kell lennie a papnak az Eucharisztia ünnepléskor?

3. Mikor és hol hallhatunk az ország különböző templomainak harangjairól?

FELADATOK
1.  Menjetek fel a templomtoronyba, és írjátok le, milyen felirat van a harangokon! (Ezt aztán 

közölhetitek a helyi egyházi lapban!)

2. Kérd el, vidd haza és mossátok ki, vasaljátok ki az egyik ministránsruhát!

3. Sorold fel, hogy milyen ruhadarabok vannak a pápán, amikor szentmisét mutat be!
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10. Összehangolt mozgás

A szolgálattevőknek a nagyobb liturgiák előtt általában kötelező próbán kell részt venniük (nagy-

heti szertartások, püspöki mise stb.). Erre azért van szükség, mert az ünnepi istentisztelet, a litur-

gia begyakorolt, összehangolt mozgást igényel. – A szent ruhákon, a szent edényeken túl a litur gia 

meghatározott mozgásának fegyelme is Isten jelenlétéről beszél. Az összeszedettség, a fegyelme-

zett gesztusok, mozdulatok a harmonikus közösségi cselekvésmód mind kifejeznek valamit. Szim-

bólumok ezek, egy titokzatos, mégis köztünk lévő valóság tanúi.

A liturgikus mozgások az aktív részvétel (participatio actuosa – a II. Vatikáni Zsinat szorgalmaz-

za) kifejezői. Akkor méltó és helyes ez a részvétel, ha utat nyit az isteni cselekvés (actio divina) szá-

mára (J. Ratzinger), ehhez pedig az aszkézis vezet („Megzabolázom, és rabságba vetem testemet” 

– 1Kor 9,27). A testi részvétel a belső, lelki áhítat kifejezője. Hasonlítható ez a katonaság fegyelmé-

hez, de mégsem annyira merev, nem az ellenség legyőzését, hanem a léleknek a test feletti uralmát 

juttatja érvényre.

A liturgikus mozdulatok, gesztusok: az állás őskeresztény tisz-

teletadás, a virrasztás, az őrség régi gesztusa. A világegyházban a 

mise kezdetétől az olvasmány megkezdéséig mindenki áll, 

ugyanígy az alleluja-vers és az evangélium felolvasása alatt, 

a prefáció és az Úr imádsága, valamint a záró áldás és a kivonulás 

idején is. Az ülés a tanítás hallgatásának testhelyzete a felolvasás 

és a zsoltározás alatt. A térdelés, térdhajtás (genufl exio) az alázat, 

a hódolat, a bűnbánat, az imádat jele (átváltoztatáskor, szentség-

imádáskor, a Hiszekegyben kétszer egy évben: karácsonykor és 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén). Jézus és az apostolok is 

térdre borulva imádkoztak az Olajfák hegyén (vö. Lk 22,41; 

Ef 3,14). A leborulás (prostratio) a világnak való meghalás egé-

szen különleges jele (nagypénteken, a papi rend felvételekor, fo-

gadalomtételkor). A kézzel végzett gesztusok: az imádság jelei a 

kitárt kar (elöljárói imádság, könyörgés; vö. „orante” képek a ka-

takombákból), összekulcsolt kéz (elkötelezettség; vö. hűbéres-

kü a VIII. századtól), mellverés (bűnbánat jele).Papszentelés a váci ferences templomban
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Az áldás, szentelés gesztusai: a kézfeltétel (epiklézis), áldó 

gesztus (kereszt alakban). Az egyszerű, közönséges kéztartás (ülő 

helyzetben, nem cselekvéskor a térden nyugszik). A járás, vonu-

lás (párban, összehangoltan, körmenetben, a zarándok egyház 

gesztusa). A fejhajtás (inclinatio, pl. a Szentháromság személyei-

nek említésére), vagy meghajlás (oltár előtt, evangélium előtt, fel-

ajánláskor, a Hiszekegyben, a diakónus áldás kérésekor stb.). 

Az oltárcsók (evangéliumos könyv, kereszt) a tiszteletadás jele. 

A békecsók (pax) a köszöntésé, a kiengesztelődésé. Helye az ige-

liturgiát követően volt (a keleti rítusokban ma is ott van), a nyuga-

ti liturgiában az áldozás előtt. A keresztvetés ősegyházi gyakor-

lat: T vagy + a homlokra a jobb kéz mutatóujjával; crux germanica 

(három kis kereszt: homlokra, szájra, szívre), crux latina (nagy ke-

resztvetés a XI. századtól). A gesztusokat olykor ismétli a liturgia 

(gradatio liturgica) ebben fokozás, elmélyítés fejeződik ki 

(pl. „…én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem”; Uram, irgal-

mazz!; Szent vagy…; Isten Báránya…).

A liturgia zeneisége sem csupán a liturgia „fényének emelése”, hanem emberi képességeinknek 

és művészi adottságainknak Isten szolgálatába állítása. Az ének és a mondott imádság kötött rend-

ben váltakoznak. Aki énekel, „kétszeresen imádkozik”. Már az őskeresztények gyakorlatában is sze-

repelt az ének. A szent zene elengedhetetlen kifejezésformája a legmélyebb odaadásnak, imádat-

nak, liturgikus cselekményeknek. Az utolsó vacsorán valószínűleg Jézus és apostolai is énekeltek 

(Mk 14,26: elmondták a hálaadó zsoltárt), Pál pe-

dig többször is buzdít: „Egymás között zsoltárt, 

himnuszt és szent dalokat énekeljetek, dalolja-

tok és zengedezzetek szívből az Úrnak” (Ef 5,19; 

vö. Kol 3,16). Ezért különbség van az énekes 

mise (missa cantata), a csendes mise (missa lec-

ta) és a magánmise (missa sine populo) között.

A liturgia összehangolt rendet és fegyelmet 

kíván, ami nem jelenti azt, hogy annak öröme, 

derűje, emelkedettsége károsulna.

A pápai szertartásokat a főszertartásmester (ceremonarius) vezeti. Minden pápai litur-
giát hosszas próba előz meg, amelyen a résztvevők gyakorolják az összes szolgálatot, 
vonulást, mozdulatot.

Ifjúsági zarándoklat

A papság ünnepe
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„A liturgiának megvan a maga külső fegyelme s ez teljességgel igazolt, ha a liturgia 
belső fegyelmét védi. Minden jó szakember tudja, mit jelent saját területén ez a pon-
tosság. Egyszerre tartalom és forma, ésszerűség és erkölcs, elegancia és mesterem-
beri hűség. Ugyanez jellemezte a klasszikus liturgiát. Ma már, annyi barkácsolás után 
nem könnyű megízlelni ennek a – puszta engedelmességnél sokkal több – belső fe-
gyelemnek örömét. Az elbotlás („off ensio”) a méltóképpen való szolgálat ellentéte” 
(Dobszay László: A liturgia fegyelme).

Kézkulcsolás, kézösszetétel: Imádság és szertartások alatt a kezeket megemelve és a 
tenyereket egymással szembefordítva illik tartani (vö. Verbényi István: Ministránsok 
kézikönyve).

KÉRDÉSEK
1. Melyik az a gesztus, amelyet még soha nem láttál, nem gyakoroltál?

2. Mikor kell letérdelni a Hiszekegy alatt?

3. Az énekes misében mely részeket énekel(het)i a pap?

FELADATOK
1. Imádkozz egyszer az Eucharisztia vagy a feszület előtt leborulva!

2. Végezz egy adorációt (szentségimádás) térden állva (kb. öt percen át)!

3.  Tanulmányozd át az Éneklő Egyház című ima- és énekeskönyvet, bejelölve a mostani liturgi-

kus idő ünnepeit!
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11. Az Eucharisztia ünneplése

A keresztény liturgia középpontja az Eucharisztia megünneplése (Szent Liturgia, szentmise, ke-

nyértörés, úrvacsora). Tartalma, lényege a nevéből fakadó hálaadás (eukharisztia): áldozat, megjele-

nítés, felajánlás, átváltozás, szent lakoma, közösség (koinónia, communio; vö. 1Kor 11,17–34). A ma-

gyar Oltáriszentség „statikus” szava csak a tabernákulumban őrzött szentostyát jelöli.

Az ősegyház az apostoli hagyományt folytatva ünnepelte Krisztus utolsó vacsoráját, a zsidók 

húsvéti szent vacsorájának mintájára, amely azonban igen hamar elveszítette az egyiptomi kivonu-

lásra való emlékezés lényegi magját. Helyébe a föltámadás lépett, és az úgynevezett bárányvacsora 

egyéb kellékeit is nélkülözi, megtartva azonban a jézusi újdonságot, a kenyér és a bor új jelentését, 

Krisztus testének és vérének szentségi értelmét. A kenyértörést „házanként végezték” 

(vö. ApCsel 2,46), elsősorban az Úr napján, va-

sárnap. A kenyértörés hamarosan kiegészült a 

tanítással (felolvasás, beszéd; vö. Pál Troászban 

tartott liturgiáját – ApCsel 20,7). Mindenképpen 

jellemző maradt a vacsora keretében történő 

megemlékezés. Valószínűleg az üldözés miatt 

került ennek az ideje később a hajnali órákra. 

Az eucharisztikus csodák a keresztény ókortól 

kezdve napjainkig azt bizonyítják, milyen nagy 

az érdeklődés a legszentebb misztérium iránt. 

Jelentős a művészetben való megjelenése is 

(megbecsüléssel őrzött tárgyak, képi, szimboli-

kus ábrázolásai).

A szentmise — Eucharisztikus ünneplés

A szentmise az utolsó vacsora megjelenítése Krisztus rendelése szerint, áldozati cselekmény az apos-

toli kortól kezdve napjainkig. A miseliturgia alapjában véve két részből áll: az ige liturgiája és az 

Eucharisztia liturgiája. Olyan, mint egy két képből álló diptichon, kétrészes dráma elő- és utójáték-

Áldozati liturgia
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kal (bevezetés, elbocsátás). A „legtökéletesebb” miseforma a püspöknek papjaival, a diakónusokkal 

és a klerikusokkal, valamint a néppel együtt bemutatott miséje (ilyen a nagycsütörtöki krizmaszente-

lési, vagy a papszentelési mise). Nagyra kell értékelni a közösségek miséjét (plébánia, konvent). 

A misén való részvétel nem korlátozható (evangéliumtól áldozásig): „a nyitánytól a fi náléig” tart az 

érvényes szentmise. Énekszövegeiben megkülönböztetünk „állandó” és „változó” részeket.

A szentmise felépítése

Az ige liturgiájának részei
BEVEZETŐ SZERTARTÁSOK (előkészítő jellegűek): harang, csengő, körmenet az oltárhoz, bevonulás, oltár-

csók, esetleg ünnepélyes misében tömjénezés, keresztvetés és köszöntés. Az INTROITUS, azaz kezdő-

ének lehet a kórus vagy a nép éneke, csendes misében fel kell olvasni. Bizonyos jellegzetes ünne-

pek ennek kezdőszavairól vannak elnevezve (Gaudete, Laetare, Rorate, Requiem stb.).

A BŰNBÁNATI CSELEKMÉNYT bevezető szavak előzhetik meg, amelyekkel a pap (vagy egy lektor) a nap-

ról, az ünnepelt szentről szól röviden, bűnbánatra hangolva. Rövid csend után a háromból az egyik 

bűnbánati formát kell alkalmazni, vasárnap ennek helyébe léphet néha a szenteltvízhintés (Asper-

ges). A bűnbánati részt a KYRIE (Uram, irgalmazz!) zárja le, ezt tropusok beiktatásával is énekelhetik. 

A GLORIA (Dicsőség) a pap vagy a kántor intonálásával, vasár- és ünnepnapokon (advent és nagy-

böjt kivételével) énekelt vagy közösen mondott régi himnusz. Mindezt a napi KÖNYÖRGÉS (collecta, 

oratio) zárja le. Ezután következnek az OLVASMÁNYOK (olvasmány, szentlecke, evangélium; ünnepna-

pon, emléknapon és hétköznap csak kettő), közötte ének (válaszos zsoltár, alleluja). 

Az igeliturgia csúcspontja az EVANGÉLIUM felolvasása (csak fel-

szentelt szolgálattevő olvashatja vagy énekelheti, a diakónus ál-

dást kér, a pap csöndes imát mond előtte. Kísérheti tömjénezés, 

két gyertya; állva hallgatjuk, utána az evangéliumos könyvet tró-

nusra lehet helyezni). A HOMÍLIA (prédikáció, szentbeszéd a tanítás 

szerves része, vasár- és ünnepnapokon kötelező, világi hívő nem 

tarthatja. Helye az ambó vagy a szószék (a püspök a katedráján 

ülve is prédikálhat). 

A HITVALLÁS (Credo, Hiszekegy főünnepeken és vasárnapokon, 

akár mondva, akár énekelve) a hívő nép válasza az elhangzott ta-

nításra. Vehető az apostoli vagy a Nicea-konstantinápolyi forma.

Az EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK zárják le a mise első egységét, a dipti-

chon első képét, az ige liturgiáját. Jellemző erre az egységre a két 

vonulás, az ige helye (ambó, székek), valamint a lektorok, felolva-

sók szolgálata.
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Az Eucharisztia liturgiájának részei
Az Eucharisztia liturgiája, a szentmise második főrésze az adományok előkészítésével, FELAJÁNLÁSÁ-

VAL (körmenet) kezdődik. A felajánlási imák ősi zsidó liturgikus elemeket tartalmaznak. A hívek ado-

mányait körülhordozott perselyben (kosárban) gyűjtik össze. Ezt a részt a FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS zárja. 

A szentmise leglényegesebb, legbensőségesebb része az EUCHARISZTIKUS IMA (Prex eucharistica). 

Átmenetet képez hozzá a PREFÁCIÓ (összesen 83 változat), amely bevezeti az úgynevezett „főimádsá-

got” (görögül anafora a neve). A SANCTUS (és a BENEDICTUS, Szent vagy…) zárja le, mint az Egyház egyik 

legősibb népéneke, akklamációja – bekapcsolva Isten népét a hálaadásba.

Ezerötszáz éven át csak egyetlen úgynevezett „kánon” (a mise-cselekmény szabálya) volt hasz-

nálatban, ma ezt az I. vagy Római misekánonnak nevezzük, amely valószínűleg Szent Damasus pá-

páig megy vissza (†384). A II. kánon a legrövidebb: a II. Vatikáni Zsinat után vezették be, szövege 

Római Hippolütoszhoz megy vissza, a vértanúk korát idézi, eredetileg görögül íródott. Saját prefá-

ciója van, ami azonban cserélhető. Ez a kánon akár mindennap használható. A III. kánon a zsinat al-

kotása, ősi kánonokból állították össze. Ünnepélyes, valamivel hosszabb, mint a II. kánon. Vasár- és 

ünnepnapokon tanácsolt a végzése. Hosszabb megemlékezés van benne a megholtakról (alkalmas 

temetési misékben is). A IV. kánon emelkedett, üdvtörténeti, fi lozofi kus szárnyalású, hosszabb eu-

charisztikus ima. A keleti anaforák stílusát követve liturgikus szakemberek állították össze, saját, soha 

el nem választható prefációja van. Olyan ünnepi alkalmakkor ajánlott, amikor nincs az ünnepnek 

saját prefációja és a Hitvallást sem imádkozzák. Ezenkívül vannak még eucharisztikus imák különle-

ges alkalmakra, a kiengesztelődés kánonja az 1975-ös rendkívüli szentévre készítve, és az úgyneve-

zett svájci kánonok négy változattal. Az eucharisztikus ima alatt énekelni (átváltoztatás után) vagy 

más imádságokat mondani szigorúan tilos. A hívek egyetlen, az „Íme, hitünk szent titka” felszólítás-

ra adott akklamációja: „Halálodat hirdetjük…” (ill. két másik változata), amit lehet énekelni is.

A szentáldozás liturgiája, a tulajdonképpeni kenyértörés része, amelyet az Úr imádsága mint 

„asztali ima” vezet be: felhívás, MIATYÁNK, Szabadíts meg… (embolizmus). Ezt követi a BÉKE SZERTARTÁSA, 

amely a keleti rítusokban az ige liturgiájának lezárása. Ezután következik a KENYÉRTÖRÉS és a Szent Test 

egy részecskéjének egyesítése a Szent Vérrel, 

amely a két szín osztatlan egységének, a feltá-

madt Krisztus valóságának látható szimbóluma. 

A bizánci liturgiában ezt mondják: „Megtöretik 

és megosztatik az Isten Báránya…”

Az énekkar vagy a kántor vezetésével a nép 

énekli az AGNUS DEI (Isten Báránya) kezdetű éne-

ket. Ezalatt a pap mélyen meghajolva csöndes 

magánimádságot végez áldozása előtt, majd a 

kafarnaumi százados imádságára hív föl: „Íme, az 

Isten Báránya… Boldogok, akiket meghív…” 

(utalás a Jel 19,9 versére) – felmutatja a kettétört 

szentostyát –, melyre a hívek akklamációja: 

Uram, nem vagyok méltó… Ezután elsőnek a 

amely a keleti rítusokban az ige liturgiájának lezárása. Ezután következik a 
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pap áldozik, majd a diakónus, a szolgálattevők, 

a ministránsok és azután a hívek (nászmisében 

az ifj ú pár). Ezalatt éneklik az ÁLDOZÁSI ÉNEKET (Com-

munio), melyet a csendes misében felolvasnak. 

– Áldoztatás után az edényeket kiöblítik, meg-

törlik; ez a purifi kálás (az oltár jobb szélén, vagy a 

kisasztalnál, akár a mise végeztével). A szent 

csendben tartott HÁLAADÁS része lehet egy eucha-

risztikus népének, csendes orgonajáték, vagy 

egy hálaima felolvasása. A szentmise euchariszti-

kus részét az ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS zárja le.

A BEFEJEZŐ SZERTARTÁS része a templomi hirdeté-

sek felolvasása (melyek lehetőleg legyenek rövi-

dek), majd a pap által adott ZÁRÓ ÁLDÁS (olykor 

ünnepélyes áldás) és az ELBOCSÁTÁS. A kivonulási 

ének, orgonaszó alatt a pap és a diakónus meg-

csókolják az oltárt, a szolgálattevőkkel térdet hajtanak (meghajolnak) és kivonulnak. A miséhez más 

„utórészek” nem kapcsolhatók (régen utolsó evangélium, Leó-imák stb.).

Az Eucharisztia vétele és tisztelete

A szentáldozás elsődleges helye a szentmisében van, mindazok számára, akik azon teljesen jelen 

vannak, és bűnbánatban megtisztították a szívüket, megfelelően előkészültek rá. A misén kívüli ál-

doztatás csak rendkívüli okból megengedett (pl. betegségben). A betegek áldoztatása meghatáro-

zott igeliturgia, azaz szertartás szerint történik (szenteltvízhintés, bűnbánat, olvasmányok stb.). 

A viaticum, a szent útravaló a haldoklók utolsó szentségeként azonban mindig kiszolgáltatható. 

Az első szentáldozás ünnepélyes és korai gyermekkorban való bevezetését Szent X. Piusz pápának 

köszönhetjük. A húsvéti áldozás kötelessége az Egyház harmadik parancsa a IV. Lateráni Zsinat 

(1215) óta: évente legalább egyszer, húsvét táján (hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig). 

A hívek tudatában ez egybeesik a szentgyónás kötelezettségével. A napi kétszeri áldozás lehetősé-

ge engedmény, megkívánja a teljes misén való részvételt. Az áldozás módja és rendje is szabályoz-

va van. A hívek általában egy szín alatt áldoznak (a XIII. századtól kezdődően; térdelve vagy állva). 

Két szín alatt is lehet áldozni meghatározott alkalmakkal vagy élethelyzetben; bemártással vagy a 

kehelyből történő ivással. A kézbe áldozás lehetőségét a püspöki karok szabályozzák, de továbbra 

is van lehetőség a nyelvre helyezett szentostyával áldozni. Az áldozás pillanatában a fölmutatott 

színek előtt hitvallást kér az Egyház, amely a hívek „ámen” válaszában konkretizálódik. Nem meg-

engedett, hogy a hívek a szentostyát vagy a kelyhet saját maguk fogják meg és adják tovább, vala-

mint hogy a hívő magát áldoztassa meg.

„Imám szálljon feléd, mint a tömjén füstje…” (Zsolt 140,2)
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Az Eucharisztia anyaga a búzalisztből és vízből készült kisütött, kovásztalan kenyér és tiszta szőlő-

bor. Felvevője a kegyelem állapotában lévő, felkészült ember, aki megtartotta az előírt szentségi 

böjtöt. Szentségtörő a felkészülés nélküli, vagy a halálos bűn állapotában történő szentáldozás.  

A szentségi böjt egy óra, betegeknél negyedóra. Más keresztények részesedése az Eucharisztiából 

alapjában véve tilos, de lehetnek kivételek. A méltatlan helyre esett vagy megsérült, bepiszkolódott 

szentostyát vattában elégetjük a szakráriumban. A misemondáshoz intentio (miseszándék) társul-

hat, amely a szentmise gyümölcseinek alkalmazását jelenti, ezért stipendiumot fogadhat el a misét 

bemutató pap.

A diakónus segédletével végzett liturgia a keleti egyházban mindig rendszeres volt, Nyugaton  

a II. Vatikáni Zsinatot követően lett újra gyakorlat. Általában a könyvvel és a kehellyel kapcsolatos 

szolgálat hárul rá, olvassa az evangéliumot, felajánláskor betölti a kelyhet, felszólítja a híveket a bé-

keliturgiára, áldoztat, purifikál, elbocsátja a híveket. A pap nélküli istentisztelet nem más, mint igeli-

turgia áldoztatással. Olyan helyeken, ahová nem jut el felszentelt pap, ott diakónus, akolitus vagy 

világi lelkipásztori kisegítő a püspök engedélyével tarthat pap nélküli istentiszteletet.

Az adoráció (szentségimádás) az Eucharisztia misén kívüli tiszteletének – a latin egyházban gya-

korolt – egyik fontos formája. Történhet legegyszerűbben zárt tabernákulum előtt; vagy kitett cibó-

riummal, illetve legünnepélyesebben a kihelyezett úrmutató előtt. Ebben a két formában csak ál-

doztatási engedéllyel rendelkező személy teheti ki az Oltáriszentséget. Az Eucharisztia iránti 

imádatunkat térdhajtással, térdeléssel fejezzük ki. Az eucharisztikus körmenetek (processziók) fő-

ként a XIV. századtól az úrnapja ünnepével (majd más ünnepekkel kapcsolatban is) speciális bú-

csúkkal ellátva terjedtek el a latin egyházban. Az eucharisztikus kongresszusok az Oltáriszentség kü-

lönleges tiszteletét mélyítik el.

Az Eucharisztia fogalma a II. században, keresztény szóhasználatban alakult ki. Két 
görög kifejezésből ered: az eu (jól) és a kharidzomai (kedvében jár, szívesen ajándé-
koz) szavakból. Értelmét leginkább a hálaadás szóval lehetne visszaadni. – Az utolsó 
vacsora kelyhét a helyi hagyomány szerint Valenciában őrzik (Szent Grál). A kegyes 
legenda azt tartja róla, hogy Mária Magdolna hozta magával, s ez lenne az az edény, 
amelyben Arimateai József felfogta a kereszten függő Jézus vérét (achátból készült).

A vigília a II–III. század kedvelt ünneplésfajtája: például vasárnapra virradóan vagy 
temetéskor, illetve évfordulókor. Igazi vigíliája (előesti ünneplésformája) lett a kará-
csonynak, húsvétnak, pünkösdnek és még néhány szent ünnepének. Minden úgyne-
vezett előesti mise is erre emlékeztet.

A lelki áldozás az a vallásos gyakorlat, amelyben az imádó személy vágyat ébreszt 
magában a szentségi kegyelemre, noha a szentséget valóságosan nem veheti (nem 
veszi) magához. (Sok elvált, újraházasodott, egyházilag eltiltott személy egyetlen 
eucharisztikus támasza ez.) – Az eucharisztikus kongresszusok gyökerei Avignonba 
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nyúlnak vissza; Emilia Tamisier 1874-ben tett zarándoklatára. Az első hivatalos kong-
resszus 1881-ben volt Lille-ben; a XXXIV. 1938-ban Budapesten, de volt Münchenben 
1960-ban és Rómában 2000-ben.

„Ó, szentséges lakoma, melyben Krisztust vesszük, lelkünk eltelik kegyelemmel, és 
megkapjuk a jövendő dicsőség zálogát” (Betegáldoztató ima).

Az akklamáció a hívek ünnepélyes, együtt és fennhangon mondott válasza a liturgia 
bizonyos imádságaira, a pap felszólítására, vö. „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel 
valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!”

A kézbe áldozás rítusát Szent Ambrus így magyarázza: a bal kéz felül, a jobb kéz alul, 
„trónust” képezve, ahogyan már jeruzsálemi Cirill idejében is volt (vö. Jeruzsálemi 
Szent Cirill: Misztagógiai katekézisek, V,21).

„Az Oltáriszentség a legtitokzatosabb, mégis a legforróbb és a legközvetlenebb, s 
talán valamennyi szentség közül leginkább a szeretet szentsége. Ezt értheti meg 
legközvetlenebbül, legmélyebben a gyermekszív. Akit szeretünk, azt meg kívánjuk 
ajándékozni: ajándékot adunk neki »magunk helyett«. Az Oltáriszentségben Jézus 
az isteni szeretet határtalanságában közvetlenül önmagát adja. Legemberibb éhsé-
günket szenteli meg: a legantropomorfabb szentség – s a legistenibb. (…) Titokzatos 
szentség, mely egyedül a szeretet nyelvét beszéli, s egyedül a szeretet számára fedi fel 
magát (…) a világ örökös térdre roskadása…” (Pilinszky János).

KÉRDÉSEK
1. Melyek a szentmise állandó és változó részei?

2.  Helyes dolog-e az, ha egy család minden héten szombaton este vesz részt vasárnapi szent-

misén?

3. Hány misekánont használhat a pap és milyen feltételekkel?

4. Mi kell ahhoz, hogy valaki áldoztathasson?

FELADATOK
1.  Olvass el egy eucharisztikus csodatörténetet, és ismertesd a következő órán (pl. Lanciano, 

Bolsena, Siena, Olmütz, Lourdes, Kína, Boston).

2. Keresd ki a misekánonok közül azt, amelyik neked a legjobban tetszik!

3. Koncelebrálás esetén a papok milyen sorrendben olvasnak részeket a kánonból?
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12. A beavató szentségek liturgiája

Az úgynevezett beavató (iniciációs) szentségeket (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) az Egyház 

kezdetben húsvét éjszakáján szolgáltatta ki a katekumenátust elvégzett felnőtteknek. Később, 

a gyermekkeresztelések terjedésével a latin egyház gyakorlatában különvált a három szentség ki-

szolgáltatása (a keleti egyház ma is egyszerre keresztel és bérmál). A felnőtteket ma is a hitjelöltség 

fokozatos útján, állomásokkal, végül a három szentség egyszerre történő kiszolgáltatásával emeljük 

be az Egyház közösségébe. A kötelező állomások: a hitjelöltek közé való befogadás szertartása, 

a kiválasztás szertartása, a skrutinium (vizsga), végül a beavató szentségekhez járulás.

A keresztség szentsége

A felnőttkeresztség mellett (vö. az etióp udvarnok megkeresztelése – ApCsel 8,34–38 –, amely 

elénk állítja a keresztség vázlatát: a) hithirdetés, b) víz, c) hitvallás Jézus Krisztusban, d) alámerítés), 

az ősegyházban már korán megjelent a gyermekkeresztelés gyakorlata is (1Kor 1,16: „még Sztefa-

nász háznépét is megkereszteltem”), majd a IV. századra kialakult egy igen gazdag szertartás. Ennek 

fontos részei voltak: az olajjal való megkenés; az 

ellenemondás a sátánnak, hitvallás; a háromszo-

ros alámerítés (baptidzein) vagy leöntés; a püs-

pök kézrátétele (bérmálás) és az Eucharisztia vé-

tele (két másik kehellyel: vízzel és tej és méz 

keverékével). Később több változáson ment ke-

resztül a keresztség (ld. baptisztériumok, keresz-

telőkutak, edények). Kiegészült az úgynevezett 

„Eff eta-rítussal” (vö. Mk 7,31), a só ízleltetésével, 

a fehér ruha és az égő gyertya átadásával.

A keresztség nem egyszerű névadás, nem is 

mágia, hanem sacramentum, a szentségek kö-

zül a legelső és a legfontosabb. Anyaga: távo-

labbi – természetes (folyó)víz; közelebbi – (alá- Felnőttkeresztelés
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merítés vagy) leöntés. Formája: „N., én megkeresztellek téged az 

Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében.”

A keresztséget a püspök, a plébános vagy az ő engedélyükkel 

más pap vagy diakónus szolgáltatja ki. Rendkívüli kiszolgáltató le-

het életveszélyben lévő gyermek számára a helyes szándéktól 

vezetett bármelyik ember (később, ha a gyermek meggyógyul, 

az elmaradt szertartásokat pótolni lehet, minden esetben fontos 

az anyakönyvi bejegyzés). Helye: a plébániatemplom, a kereszte-

lőkút. Ideje: a húsvéti idő, a vasárnap; minél előbb (régen a szüle-

tés utáni 8. napon, manapság a gyermekhalandóság alacsony, 

meg lehet várni pl. a fagyos idők elmúltát). Lehet szentmise keretében is, az evangélium (homília) 

után, egyszerre több gyermeket is meg lehet keresztelni.

Feladatok a keresztség kiszolgáltatása körül: a közösség jelenléte, aktív részvétele; a szülők és ke-

resztszülők szerepe (felnőtt katekumenek esetén előbb kezesek).

A keresztelés menete: fogadás (átriumban, kapuban, kérdések, bevezetés a templomba) IGELITUR-

GIA (olvasmányok, homília az ambónál), MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA, EXORCIZMUS, olajjal való MEGKENÉS, VÍZMEG-

ÁLDÁS, ELLENEMONDÁS-HITVALLÁS, vízzel való LEÖNTÉS a kútnál. A keresztség utáni szertartások: KRIZMÁVAL való 

megkenés, FEHÉR RUHA átadása, ÉGŐ GYERTYA átadása (az oltárnál), MIATYÁNK, ÁLDÁS. Kiegészítheti még az 

édesanya úgynevezett avatása első gyermeke születése után (szokás a Mária-oltárnál végezni). 

Szükségkeresztség esetén az elmaradt szertartások pótlása, hálaadás a visszakapott egészségért. 

A keresztség szertartása során lehet a megfelelő helyeken énekelni (ifj úsági kórus is kísérheti), a vé-

gén emléklapot szokás adni a szülőknek.

Érvényesen megkeresztelt felnőttek befogadása a Katolikus Egyház teljes közösségébe külön 

szertartás formájában zajlik, az elsőáldozással és a bérmálással együtt. Lényege a hitvallás elmondá-

sa. A befogadás a püspök joga, ám rábízhatja egy papjára, aki ezzel a bérmálás jogát is megkapja.

A bérmálás szentsége

A bérmálásnak kezdetben az iniciációs szentségeken belül, egy rítusban volt a helye a keresztség-

gel és az Eucharisztiával, Tertullianus óta azonban a nyugati egyházban a két mozzanat elkülönült: 

keresztség és kézrátétel. Keleten inkább az olajjal való megkenésen volt a hangsúly. A bérmálás a 

gyermekkeresztelés kialakulása után a nyugati gyakorlatban lassan elvált a keresztségtől (a XII–XIII. 

századtól), és későbbre, a felnőtté válás korára került, hiszen a Szentlélek pecsétje sajátos erőt ad a 

nagykorú tanúságtételhez. A szentség anyaga a megszentelt krizma (olaj és balzsam keveréke), 

amellyel a püspök kézrátétel során megkeni a bérmálkozó homlokát. A szentség formája: „Vedd a 

Szentlélek ajándékának jelét!”

A bérmálás szentségét rendes körülmények között a püspök szolgáltatja ki, ám rendkívüli eset-

ben áldozópap is megteheti, például felnőttkereszteléskor, vagy az úgynevezett társbérmáláskor 

(amikor a püspök a nagyszámú bérmálkozó miatt áldozópapokat vesz maga mellé), vagy különle-
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ges felhatalmazással. A keleti egyház gyakorlata szerint a bérmá-

lást ma is a keresztséggel együtt szolgáltatja ki a pap. Felvevője a 

megkeresztelt, előkészült, a megszentelő kegyelem állapotában 

lévő hívő. Magyarországi püspökkari döntés: lehetőleg 12–14 

éves kor előtt ne végezzék. A bérmaszülő(k) segít(he)tik a meg-

bérmáltat a keresztény élet útján (nem kötelező ilyet választani). 

A bérmálás folyhat szentmise keretében vagy igeliturgiában, ál-

talában vasár- és ünnepnapokon. Menete: Homília után követke-

zik a BÉRMÁLKOZÓK BEMUTATÁSA (plébános, hitoktató), a KERESZTSÉGI ÍGÉRE-

TEK MEGÚJÍTÁSA, EPIKLÉZIS, krizmával való MEGKENÉS ÉS KÉZRÁTÉTEL, 

a megbérmált „Ámen” válasza. Ezt követi a KÉZFOGÁS. Ez régen 

(arcon) legyintés volt, ma kézfogás. Az Esztergom-Budapesti Fő-

egyházmegyében kiegészül a püspök felszólításával: „Légy hű hi-

tedhez!” Mire a megbérmált válaszolja: „Ígérem, hű leszek!” EGYETE-

MES KÖNYÖRGÉSEK. Ajánlatos, hogy a megbérmáltak hozzák a 

miseadományokat az oltárhoz, két szín alatt áldozzanak. A végén 

ünnepélyes ÁLDÁST kapnak.

A harmadik beavató szentség az első szentáldozás, az Eucharisztia első alkalommal való vétele. 

Ez gyermekek esetében külön ünnepség keretében, felnőttek keresztelésekor magában a szent-

misében történik. Fontos, hogy ne sikkadjon el annak a jelentősége, hogy ez a beavatás része. 

A meggyújtott keresztelési gyertya, az ellentmondás a gonosznak, a hitvallás, a fehér ruha, a rá kö-

vetkező agapé mind ezt tudatosítják.

Csecsemőt alámerítéssel keresztelni csak a szülők kívánságára és a rendezett körül-
mények megteremtésével lehet. Méhen belül nem keresztelünk, még befecskende-
zéssel sem. Embriót és szörnyszülöttet sem keresztelünk meg, csak világra született 
embert. A meghintéssel való keresztség szükség esetén érvényes (pl. a ruténok meg-
térítésekor, 1608).

A szülők és a keresztszülők kérik nyilvánosan gyermekük keresztségét; megjelölik 
gyermeküket a kereszt jelével; ellene mondanak a gonosznak, hitvallást tesznek; 
az édesanya tarthatja a gyermeket. Intelmek hangzanak el a szülőkhöz; szép szokás 
az édesanya avatási áldása. Fontos, hogy meggondolással válasszanak keresztne-
vet, (vö. Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink; Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: 
Keresztnevek enciklopédiája).

A bérmálás a nagykorúság szentsége, latinul confi rmatio, amelynek célja a hitben való 
megerősítés, a keresztség beteljesedése (vö. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1289). 
A megbérmáltakat bejegyzik a bérmálkozók anyakönyvébe.
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? KÉRDÉSEK
1.  Milyen szempont vezet majd gyermekeid névválasztásában? Te milyen neveket adnál ne-

kik?

2. Kell-e egy reformátusból katolikussá áttérőt újra megkeresztelni? És az unitáriust?

3. Mit tennél, ha valaki megkérne, hogy kereszt- vagy bérmaszülő légy?

FELADATOK
1.  Fogjatok össze ketten vagy hárman, és tisztítsatok ki egy keresztelőkutat (húsvétra boros-

tyánnal és virágokkal is fel lehet díszíteni)!

2. Vegyél részt tudatosan egy keresztelésen, és fi gyeld meg a szertartást lépésről lépésre!

3.  Válassz egy szentírási mondatot, amelyet egy felnőttkorában megkereszteltnek írnál 

a szentképére ajándékul!

VENI CREATOR

Teremtő Lélek, szállj reánk, 
ragyogd be lelkünk, tiszta láng, 
ki alkotsz, éltetsz szíveket, 
hozd nékik bő kegyelmedet!

Kit úgy hívunk: Vigasztaló, 
kit ad nekünk az Alkotó, 
te élő forrás, égi láng, 
szent kenet, égből szállj le ránk!

Te, hét ajándék kútfeje, 
Atyánk kegyelmes jobb keze, 
az Úr erős ígérete, 
sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet, 
és szállj szívünkbe, Szeretet! 
Ha testünk gyarló, s lankadunk, 
légy mindig éber gyámolunk!

Űzd messze tőlünk ellenünk, 
szent békességed add nekünk; 
te járj, vezér, utunk előtt, 
veszélytől védjen szent erőd!

Add, ismerjük meg az Atyát 
teáltalad, és egy Fiát: 
és kettejüknek Lelke, te, 
örökre légy lelkünk hite! Ámen. 
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13. A két gyógyító szentség liturgiája

A bűnbánat és bűnbocsánat szentsége

Jézus nyilvános működésekor felfedte a gonosz lélek működését, és megszabadította tőle a meg-

szállottakat. Gyógyításai során sokszor megbocsátotta a bűnöket, még a kora szerint halálosakat is 

(vö. bűnös asszony). Ezzel tudatosította: elközelgett az Isten országa (vö. Mk 1,15). A Máté-evangé-

liumban olvassuk, hogy Jézus ezt a hatalmát Péterre bízta (oldás és kötés; 16–19), föltámadása után. 

Húsvétvasárnap este pedig megjelenve közöttük, minden apostolra is („Vegyétek a Szentlelket, aki-

nek megbocsátjátok bűneit…” – Jn 20,22). A Jakab-levél (5,16) szerint pedig az őskeresztények már 

gyakorolták a testvéri bűnvallomást: „Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket…” A bűnök bo-

csánatát kezdettől a keresztség adta meg. A keresztség után visszaesők számára az ősegyházban a 

kiengesztelődés szentsége adatott meg, ezt nyilvános vezeklésnek is nevezték. Szigorú törvénye-

ket hoztak a nyilvános és a magánvezeklőkre (a bazilikák sorompójáig mehettek, a bejáratnál tartóz-

kodhattak, igeliturgia után távozniuk kellett stb.). A VI. századtól ír szerzetesek hatására gyakorlatba 

jött az úgynevezett fülgyónás gyakorlata, a vezeklés helyett pedig az elégtétel. A gyónás szentsé-

ge a bűn okozta sebekből való teljes gyógyulást adja.

A szentség részei: 1. bánat (erős fogadással, contritio), 2. bűn-

bevallás (confessio), 3. elégtétel kiszabása (satisfactio), 4. feloldo-

zás (absolutio). A megújított bűnbocsánat szertartása (1973 óta) 

igeliturgiába van ágyazva: a megtérő KERESZTVETÉSÉVEL kezdődik, 

majd a pap bátorító szavai következnek („Isten, akinek világossá-

ga felragyogott szívünkben…” ), majd tetszés szerint felolvasott 

SZENTÍRÁSI IGE, amelyet követ a BŰNÖK MEGVALLÁSA, a gyóntató pap hoz-

záfűzött gondolatai, tanácsai, buzdítása és az ELÉGTÉTEL kijelölése. 

Ezután a megtérő BÁNATIMÁT mond („Teljes szívemből bánom…”) 

és a pap a megtérő feje fölé terjesztésével megadja a FELOLDOZÁST 

(„Isten, a mi irgalmas Atyánk… én feloldozlak téged bűneidtől…” 

– ez a szentségi forma lényegi része), mire a megtérő keresztet 

vet magára és mondja: „Ámen.” Végül ISTEN DICSŐÍTÉSÉRE a pap 

mondja: „Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!” A megtérő 

pedig feleli: „Mert örökké szeret minket.” ELBOCSÁTÁS („Menj béké-

vel!”) zárja a szentség kiszolgáltatását.



54

A bűnbánat szentségének kiszolgáltatási helye a gyóntató-
szék vagy gyóntatóhelyiség, szükséghelyzetben azonban kórház-

ban, vagy más alkalmas helyen is lehet szentgyónást végezni. 

A nagyböjti idő különösen is kiemelt ideje ennek a szentségnek. 

A gyóntató pap liturgikus öltözéke: reverenda (vagy alba) és vio-
la színű stóla. Szükséghelyzetben ezek elhagyhatók. A szentség 

kiszolgáltatásához fontos az imádságos atmoszféra; az automa-

tizmusok kerülése.

A megújított szentségi forma mellett igen ajánlott a bűnbána-

ti liturgiák tartása igeliturgiával, lelkiismeret-vizsgálattal és egyéni 

gyónási alkalommal, feloldozással. Ennek ajánlatos ideje lehet: advent, nagyböjt, az iskolaév kezde-

te és vége, lelkigyakorlat ideje, alkalmazkodva az egyes csoportok (iskolások, fi atalok, betegek stb.) 

életállapotához.

A gyónás szentsége mellett helyes(ebb) fogalmak: a kiengesztelődés, a bűnbánat, illetve a bűn-

bocsánat szentsége. A bűnbánat szentségének katolikus gyakorlatához kötődik a búcsú fogalma 

(olyan, mint a szentség és a szentelmények kapcsolata). A búcsú függ a már feloldozást nyert sze-

mély egyéni cselekedeteitől (imádság, szentévi zarándoklat, szentségimádás, keresztútjárás, rózsa-

füzér, vagy halottak napi, nagypénteki, illetve a pápa Urbi et orbi áldásához fűződő áhítatok). Fontos 

a kegyelem állapota, és a pápa szándékára végzett imádságok.

A betegek szentsége

Jézus sok beteget meggyógyított, és ezt a hatalmat is Egyházára bízta (Péter és János, majd Pál 

gyakorolták is pünkösd után; vö. ApCsel 5,12–16). A Jakab-levél szerint az imádság és olajjal való 

megkenés adta meg a megkönnyebbülést és a bűnbocsánatot (5,14–15). Kezdettől fogva olajat 

használtak, de nem mindig kenéssel, hanem olykor ivással, meghintéssel. Magát a megkenést nem 

mindig az Egyház hivatalos kiszolgáltatója végezte. A középkorban a „haldoklók szentségévé” vált, 

„utolsó kenet” lett a neve. A skolasztikus teológia megfogalmazása szerint minden hívő három ke-

nésben részesedik: a keresztségkor, a bérmáláskor és „in exitu”, a világból való távozásakor. A kené-

sek helyei „a bűnök kapui”, az érzékszerveink voltak (szemek, fülek, orr, száj, kezek, lábak, régebben 

még a lágyék is).

A II. Vatikáni Zsinat után megújított szertartás hangsúlyt helyez a betegek olajának püspöki 

megáldására (nagycsütörtökön), illetve a szentség kiszolgáltatására. Két kenés maradt: a homloké 

és a kezeké. A szentség anyaga a betegek olaja, az azzal való megkenés és a kézrátétel, a forma pe-

dig a kiszolgáltató pap imája: „E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az 

Úr a Szentlélek kegyelmével. Ámen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jósá-

gosan. Ámen.” Kiszolgáltatója az áldozópap vagy a püspök. Liturgikus színe a viola. A halál beállta 

után esetleg még két órán belül feltételes módon adható fel. A felvevő az a megkeresztelt ember, 

aki súlyos betegségben van vagy öreg; ismétlésekor pedig betegsége egy újabb, súlyosabb szaka-
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?

szába került. Létezik a szentség egyéni vagy közösségi kiszol-

gáltatása. A szentmise keretében történő ünnepélyes, közösségi 

feladása a homília és a keresztségi ígéretek megújítása után tör-

ténik. Ha eszméletét vesztett betegről van szó, akkor előtte felol-

dozást kap, a teljes búcsú elnyerését a halál órájára, majd a szent-

kenetet. Abban az esetben, ha szentáldozáshoz tud járulni, akkor 

az utolsó szentségként az Eucharisztiát veszi magához mint viati-

cumot (szent útravalót). Halálveszély esetén a pap meg is bér-

málhatja a haldoklót, ha szükségét látja, egy rövidebb szertartás 

keretében. A haldoklók Istennek ajánlása (lélekajánlás) virrasztó 

imádság a halálos ágynál.

A bűnbocsánat szentségének többféle változata van:
1. Egy megtérő kiengesztelődésének szertartása.
2. Több megtérő egyéni bűnvallomással és feloldozással.
3.  Több megtérő általános bűnvallomással és feloldozással (ez a forma a halálve-

szélyen kívül Magyarországon nem engedélyezett).

Amennyiben nem áll rendelkezésre a betegek szentségéhez használt megszentelt 
olaj, akkor a szentséget kiszolgáltató pap is megáldhatja a növényi olajat. A kézrátétel 
önálló gesztus, a gyógyító Krisztus mozdulatára emlékeztet.

Szükség esetén, például ha a beteg nem tud rágni, lehet csak Szent Vérrel is áldoztat-
ni. Ebben az esetben a Szent Vért jól zárható edényben kell szállítani, az esetlegesen 
megmaradt részt pedig az áldoztatónak magához kell vennie és purifi kálnia kell az 
edényt.

KÉRDÉSEK
1. Mikor kell gyónnunk?

2.  Mit tegyen az, aki egy égő házban van, és szeretne szabadulni a bűneitől, de nincs pap 

a közelben?

3.  Hozzávetőlegesen mennyi időt kell szánni egy jó szentgyónásra (előkészület, bűnbevallás, 

hálaadás)?
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! FELADATOK
1.  Fogjatok össze páran, és a plébános segítségével tegyetek otthonossá egy gyóntatószéket 

(könnyen nyíló ajtó, szellőztetés, megfelelő belső világítás, kényelmes térdeplő, falra füg-

gesztett imák stb.)!

2.  Készíts egy kis kártyát osztálytársaidnak, amelyre egy rövid lelkitükör és a bánatimák vannak 

ráírva; hasznos segítség lehet ritkán gyónóknak!

3. Keress jó lelkitükröt és gyónásra előkészítő imádságokat különféle imakönyvekből!

4. Keresd meg és forgasd Bernhard Häring: Örömteli gyónás című füzetét!

5.  Készíts otthon egy beteg számára házioltárt (terítő, kereszt, gyertyatartó, szenteltvíz, virág 

stb.)!
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14. A közösség szolgálatának két szentsége

Az egyházi rend szentsége

Az apostoli szolgálat hármas fokozatának jelei, az apostolok munkatársainak kiválasztása és küldeté-

se (felszentelése) hamar kialakult, állandósult az ősegyház életében (vö. ApCsel 6,1–6). Az apostolok 

imádsággal és kézfeltétellel iktatták őket szolgálatukba (vö. 1Tim 4,14). Az ordo (egyházi rend) szent-

ségének feladása, mind a püspök-, mind a pap-, mind a diakónusszentelés (és a hozzájuk tartozó ki-

sebb rendek) a legkiemelkedőbb, szimbólumaival és gesztusaival a leggazdagabb ünnepe az Egy-

háznak. Régebben közmondás volt: érdemes érte egy csizmát elkoptatni… (azaz messze 

el zará ndokolni). A szertartások leírásának ősi tanúja a római Hippolütosz, aki a Traditio Apostolicában 

(215 körül) már leírja a szentség kiszolgáltatásának részleteit, sőt a felszentelő imádságot is. Lényegé-

ben ez ma is így van. Később az ordo szentségének feladása kiegészült a tonzúra és a sokféle kisebb 

rendek feladásának rítusával. A II. Vatikáni Zsinat előírta az ordo három fokozata szertartásának felül-

vizsgálatát (lényege a kézfeltétel és a felszentelő prefáció), és megújította azok szertartáskönyveit.

Dicséretes, ha a székesegyházban tartják, lelkipásztori okból 

azonban más templomban is végezhető szentelés. Kiszolgáltatá-

sának ideje: vasárnap, ünnepnap, amikor a papság és a hívek 

nagy számban részt tudnak venni. A szentelés általában konce-

lebrált szentmisében, a püspöki széknél történik. Püspökszente-

léskor a szentelő püspök mellett két társszentelő is közreműkö-

dik, valamennyi jelenlévő püspök együtt misézik. A szentelendőt 

két pap kíséri.

A szentelési rítus az evangélium után van beépítve a szent-

misébe. Menete: SZÓLÍTÁS, BEMUTATÁS, KÉRDÉSEK A JELÖLTEKHEZ, HOMÍLIA 

(a szentelő püspök beszéde a feladatokról). Ezután a jelöltek IGÉRE-

TET TESZNEK, az ENGEDELMESSÉGI ÍGÉRETET a szentelő püspök kezébe he-

lyezett összetett kézzel (a diakonátusra és az áldozópapságra ké-

szülők). A MINDENSZENTEK LITÁNIÁJÁNAK éneklése alatt a jelöltek arcra 

borulnak (prostratio). A püspök KÉZFÖLTÉTELE (KÉZRÁTÉTELE), majd 

SZENTELÉSI IMÁJA (SZENTELÉSI PREFÁCIÓ). A SZENT RUHÁK ÁTADÁSA az áldozó-

pap esetében a stóla és a kazula, diakónusnál stóla és dalmatika. 

A KRIZMÁVAL VALÓ MEGKENÉS a püspöknél a fején, a papnál a két kezén Kézföltétel — a papi hatalom átadása
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történik. A SZEREK ÁTADÁSA: diakónusnak az evangéliumos könyv, papnak a kehely és a paténa, püs-

pöknek az evangéliumos könyv. Püspökszenteléskor a FŐPAPI JELVÉNYEK ÁTADÁSA: a gyűrű, a mitra és a 

pásztorbot. Az új püspököt a szentelő a katedrához kíséri. BÉKECSÓKVÁLTÁS. A püspökszentelési mise 

áldozás utáni könyörgése végeztével TE DEUMOT énekelnek, miközben az újonnan szentelt áldást 

osztva vonul végig a templomban. Minden szentelési misét ÜNNEPÉLYES ÁLDÁS zárhat. – Az újmise (pri-

mícia) különleges áldással kedves szokás az áldozópappá szentelést követően, akár többször is is-

mételve. A papi jubileumok, (akárcsak a házasságkötéseké): 25 éves ezüst-, 50 éves arany-, 60 éves 

gyémánt-, 65 éves vas-, 70 éves rubinmise, (ill. házasságban lakodalom).

A szolgálatokra való (fel)avatás szertartása hivatásszerű lektori és akolitusi szolgálatra képesít 

(előkészület a papi rend felvételére). Ezek nem kisebb rendek, hanem csak az általános papságból 

fakadó feladatok ellátása. A püspök vagy nagyobb rendi elöljáró (apát, rendfőnök) egy könyörgés-

sel (áldó imádság) és a Szentírás, illetve a paténa átadásával avatja a jelölt férfi akat lektorrá, illetve 

akolitussá. Ez mise keretében (vagy igeliturgiában) történik. A lektor felolvasó, az akolitus (oltárszol-

ga) rendkívüli áldoztatói megbízást kap. A diakónus- és papjelöltek közé történő felvétel (admissio) 

tulajdonképpen a diakónussá szenteléssel történik meg, ám a jelölteknek nyilvánosan is ki kell fe-

jezniük szándékukat a hívek színe előtt, amit az ordinárius, vagy a nagyobb szerzetesi elöljáró kész-

ségnyilatkozatként elfogad.

A házasság szentsége

Keresztények között a házasság „csak az Úrban” köttetik (vö. 1Kor 7,39b). Annak ellenére, hogy az 

Újszövetségben nem olvassuk Jézus kifejezett szándékát férfi  és nő házasságkötéséről, ahogy ő a 

házasságról beszél, ahogy idézi Istennek a teremtéskor kinyilvánított szándékát, és ahogy Pál apos-

tol ír leveleiben a keresztény házasságról, ebből az Egyház kiolvasta annak szentségi mivoltát. 

Az első keresztény generáció a zsidó eljegyzési hagyományokat folytatta:

1. A vőlegény a menyasszonynak egy értékes 

érmét (pénzérmét) nyújtott át.

2. A partnerek akaratnyilvánítását okmányba 

foglalták. Kimondták: qiddusin/qiddusa, azaz 

légy számomra kiválasztott.

3. Az eskü szavai után a vőlegény átköltözött 

a mennyasszony házába (vö. Tób 7. fejezetének 

leírása a Kr. e. II. század közepe tájáról). Egy tal-

mudi szöveg közli a nászáldást, amely a keresz-

tény szertartás mai nászáldásának is lehet az őse.

Kétségtelenül hatott a keresztény házasság-

kötésre a római kor hagyománya is. A római 

polgárjoggal rendelkező férfi nak joga volt a fe-

leségszerzés, melyet kenyéráldozattal, vételi A gyűrűk átadása
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szer ző déssel vagy úgynevezett elbirtoklással szentesítettek. A császárkorban kialakult, hogy étkezés 

közben mondták ki házassági szándékukat, a jegyesek jobbjukat nyújtották egymásnak és meg-

csókolták egymást. A jegygyűrű előbb vasból volt, majd aranyból készült, a többi díszítőelem is ré-

gen kialakult (virág, koszorúzás, áldozat az isteneknek stb.). Az asszíroknál szokásban volt, hogy a 

vőlegény olajat önt a menyasszony fejére. A keresztény házasság liturgiája sokat merített ezekből. 

Régészeti leletek is igazolják, hogy a keresztények a házasságot halálig tartó valóságos szerződés-

nek tartották (szarkofágok ábrázolásai).

A püspök vagy a pap áldását adta a házasulókra és imádkozott értük. Nyugaton sokáig a papi 

áldást tartották a házasság döntő elemének, noha a consensus a fontos, azaz a házasságba való 

kölcsönös beleegyezés; ezt a szentséget a házasulandók szolgáltatják ki egymásnak. A szertartás 

később sok egyéb elemmel is kiegészült: például a menyasszony lefátyolozásával (valószínűleg ter-

mékenységi áldásformaként; Keleten megkoronázás), eucharisztikus ünnepléssel (nászmise), 

a XI. századtól az úgynevezett „kapu előtti rítussal” (akaratnyilvánítás). Szokás volt a nászszoba meg-

áldása, Keleten pedig az egybekeltek megkoronázása.

A legutóbbi liturgikus reform óta a házasságkötésnek három alapformája van:

1. házasságkötés mise keretében (nászmise),

2. misén kívül (igeliturgia keretében),

3. katolikus és meg nem keresztelt jegyes között.

Van szertartása az eljegyzésnek is, szokás a jubiláns házasok megáldása, és megengedett az 

„ökumenikus” esketés is vegyesházasságban élők számára.

A nászmise keretében az esketés a homília után kap helyet. Liturgikus színe a fehér (arany), az 

új házasok két szín alatt áldozhatnak. Amennyiben az egyik fél nincs megkeresztelve vagy nem 

katolikus, akkor a szentmise nélküli szertartást kell választani. Több jegyespár egy szertartáson 

belüli esküvője is lehetséges. Húsvéti időben az ószövetségi olvasmány helyett a Jelenések köny-

véből kell venni az első olvasmányt. Nagyböjti időben nem szokás esküvőt tartani.

Az esketés menete: BEVEZETÉS (lehet fogadás és bevonulás a 

templomajtótól), amennyiben misén kívül tartják, akkor is IGE-

LITURGIA (kiválasztott olvasmányokkal), KÉRDÉSEK (külön a vőlegény-

hez és a menyasszonyhoz), A HÁZASSÁGI BELEEGYEZÉS (CONSENSUS), ame-

lyet egymás jobbját fogva, külön stólával átkötve mondanak ki 

egymásnak, A BELEEGYEZÉS ELFOGADÁSA, MEGÁLDÁSA, A HÁZASTÁRSI ESKÜ 

(ez csak magyar sajátosság, térdelve, jobb kezük mutató- és kö-

zépső ujját a feszületre téve mondják), A GYŰRŰK MEGÁLDÁSA ÉS ÁT-

ADÁSA, AZ EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK (sokszor a rokonok, jó barátok készí-

tik és olvassák fel, ügyelni kell az összhangra), NÁSZÁLDÁS 

(a nászmisében közvetlenül a Miatyánk után), SZENTÁLDOZÁS 

(misén kívüli formában is lehet szentáldozáshoz járulniuk), ÁLDÁS 

(bőséges választék van az ünnepélyes áldásokhoz), KIVONULÁS. 

Ügyelni kell a díszítések, a fotózás és videózás, valamint az éne-

kek, zene mérsékelt és egyházias formáira! Nászmise a Magyar Szentek templomában

véből kell venni az első olvasmányt. Nagyböjti időben nem szokás esküvőt tartani.
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A kézföltétel az erő átruházásának, az epiklézisnek egy, már a pátriárkák korától is-
mert formája (vö. Ter 48,14–15), amelyet Jézus is használt (kézrátétel) a gyógyítás 
eszközéül. Az apostolok korától a pásztori szolgálatra való képesítés szentségi jele. 
Pál apostol is kézföltétellel adja tovább a lelki hatalmat tanítványának (vö. 2Tim 1,6). 
Ez az apostoli folytonosság látható jele (vö. Dolhai Lajos: A szentelési szertartások).

A püspökszentelés egy szép gesztusa az, hogy a szentelendő püspök feje fölött kinyi-
tott evangéliumos könyvet tartanak. Ez mintegy sátor borítja őt be, hiszen az evan-
gélium első számú szolgálatára vállalkozik. Püspökszenteléskor a szentelési prefáció 
epiklézisét (Szentlélek-hívását) minden jelenlévő püspök együtt mondja.

A kisebb rendek feladását (szubdiakónus, akolitus, lektor, exorcista, osztiárius stb.) 
VI. Pál pápa 1972-ben megszüntette, helyükbe a lektori és akolitusi szolgálat lépett. 
(Klerikusi állapotba a diakónusszenteléssel lehet kerülni.) – A szolgálatokon kívül is 
lehet rendkívüli áldoztatói megbízatást adni (férfi nak és nőnek egyaránt) egy külön ál-
dás keretében: „Áldjon meg az Úr téged, aki most testvéreidnek Krisztus testét fogod 
kiosztani.” Ez azonban alkalmi, és senkit nem tesz akolitussá.

„Hogyan is tudnánk méltatni a boldogságot, ami olyan házasságból fakad, amelyet az 
Egyház egyesít, az áldozat erősít meg, és amelynek az Atya ad érvényt?” (Tertullianus).

„Úgy illik, hogy a vőlegények és menyasszonyok a püspök helybenhagyásával kelje-
nek egybe” (Antiochiai Szent Ignác).

KÉRDÉSEK
1. Jelentkezhet-e a papságra olyan férfi , akinek meghalt a felesége?

2.  Szabad-e dalmatikába (diakónusi ruhába) öltözötten asszisztálni egy nagymisén olyan sze-

mélynek, aki nincs felszentelve?

3. Milyen célt szolgáltak a kisebb rendek az egyháztörténelem során?

4. Eskethet-e diakónus?

FELADATOK
1.  Gyűjts primíciás szentképeket, és imádkozz azokért a papokért, akiknek a szentelésére ezek 

készültek!

2. Ha most kellene döntened, milyen szentírási szakaszokat hallanál szívesen az esküvődön?
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15. Szentelmények, áldások, körmenetek

Az Egyház nemcsak a hét szentség kiszolgáltatásán keresztül éli kegyelmi életét, hanem minden 

időben alkalmazott olyan, a szentségekhez hasonló szakrális jeleket, szent cselekményeket, 
amelyek a hívő ember könyörgésének erejével kegyelmi hatást értek el. Ezek a szentelmények (sac-

ramentalia), az áldások (benedictiones), a körmenetek (processiones), az exorcizmus (ördögűzés), 

a szerzetesi közösségek szentelményei és a temetés liturgiája (amely nem minősül szoros értelem-

ben vett szentelménynek, mivel azokat csak élő emberek kaphatják).

Bizonyos igen régi cselekmények (pl. víz-, gyertya-, barkaszentelés, hamvazkodás) beépültek 

a hivatalos liturgiába. Ünnepeik is vannak: vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogasszony, virágvasár-

nap, hamvazószerda). Mások koronként keletkeztek (pl. Balázs-áldás, autó megáldása), átalakultak, 

némelyek el is tűntek (pl. a fegyverek megáldása). Nem is mindegyiket gyakorolják világszerte. Szí-

nesíti használatukat a néphagyomány, a nemzeti szokások. A mai ember is igényli személyek és 

tárgyak megáldását. Amíg a korábbi rituálék kevesebb, inkább általános áldásokat tartalmaztak, ad-

dig az új Áldások könyve igen sokrétű, sokféle áldásadási lehetőséget tartalmaz, mindig igeliturgia 

keretébe foglalva azokat. Bizonyos áldásokat az Egyház a püspöknek tart fenn (a szent olajok meg-

áldását, templom-, oltárszentelést, a pápai áldást, az új plébános beiktatását stb.), másokat a pap 

(vagy diakónus) is adhat. Léteznek olyan áldá-

sok, amelyeket az általános papság alapján bár-

mely világi hívő is adhat (pl. kenyér megáldása, 

szenteltvízzel kis kereszt rajzolása a homlokra, 

beteg megáldása stb.).

Amíg korábban az áldások sokszor egy-egy 

imádságban, kereszttel történő megjelölésben 

merültek ki (szenteltvízhintéssel), addig a meg-

újított szentelések és áldások szertartáskönyve 

igyekszik mindig összekötni e szertartásokat az 

igeliturgiával, amelynek a végén van maga az 

áldó imádság. A régi áldások (nászház, hajó, sző-

lő, kenyér, tojás, bor, templomi felszerelések, 

ágyú, zászló megáldása stb.) mellett vagy he- Úrnapi körmenet Tihanyban
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lyettük újak is keletkeznek: vasút, járművek, híd, 

köztéri szobor, számítógép stb. megáldása.

Az exorcizmus (ördögűzés) szertartását ko-

rábban gyakran és előszeretettel végezték; 

az egyik kisebb rend is ebből a célból létesült. 

A XVII. század elejétől azonban a megszállotta-

kon alkalmazott rítus már a Rituale Romanum 

(Római Rituále) képezte. A megújított liturgia el-

törölte a tárgyakon végzett ördögűzést; az ör-

dögöt közvetlenül nem szólítjuk meg, hanem 

Isten szabadító erejéért imádkozunk. Az exorciz-

mus bele van építve a keresztelés szertartásába, és szinte minden liturgikus cselekményben találha-

tó a gonosz lélek támadásai ellen végzendő fohász („szabadíts meg a gonosztól”; vö. Miatyánk). 

Hivatalos ördögűzést csak a helyi püspök által erre kirendelt, felhatalmazással rendelkező pap vé-

gezhet.

A körmenet (processio) szimbolikus utak megtétele hitből fakadóan egy adott helyről, ugyan-

oda visszatérve. Az emberi élet zarándok jellegét hivatott átélni. A liturgia legrégibb körmenetei 

beépültek a szentmisébe (bevonulás, evangéliumi körmenet, felajánlási és áldozási körmenet). 

Léteznek teoforikus, azaz Eucharisztiával tartott (feltámadási, úrnapi) és ereklyés, kegyképpel vagy 

szoborral tartott körmenetek.

A szerzetesközösségek szentelményei közé tartozik a beöltözés, a fogadalomtétel és az apát 

(apátnő) benedikálása.

Az egyéb liturgikus cselekmények között említhetjük meg a litániákat, valamint az egyházi év 

és a különleges alkalmak szertartásait (adventi gyertyagyújtás, év végi hálaadás, balázsolás, ter-

mény-betakarítási hálaadás, valamint a püspök fogadása, a plébános beiktatása, a világi lelkipász-

tori kisegítő megbízása, az egyházközségi képviselők vagy az új kántor eskütétele, kórustagok vagy 

ministránsok beöltöztetése). Fokozottan ügyelni kell arra, hogy ezek az események ne keltsék a 

szentségkiszolgáltatás látszatát. A kiszolgáltató pap karinget, stólát, palástot ölthet az ünnepélyes-

ség fokának megfelelően.

Tény, hogy a katolikus keresztény ember hite, vallásossága erősen kötődik a tárgyakhoz, ezek idé-

zik fel benne a természetfölöttit, segítik közelebb a láthatatlan, isteni szférákhoz, biztosítanak lépcsőt 

számára a felemelkedéshez. A nyakba akasztható keresztek, medalionok, otthoni feszületek, ikonok, 

kegyképek, házioltárok, amennyiben nem babonás szokások, nagy segítséget nyújthatnak az egyéni 

áhítat, az imádságos élet kialakításában. Bizonyos formákban való megjelenésük azonban túlzónak 

hathat, giccses és megkérdőjelezhető (pl. a szélvédőn elhelyezett tükörről lelógó rózsafüzér…).

Megkülönböztetünk dolgokra és személyekre irányuló áldást; segítségül hívó (invoka-
tív) áldást, amely meghagyja a megszentelt dolog természetes használatát (pl. ház-
szentelés); és Istennek lefoglaló (konstitutív) áldást, amely kiemelve a profán haszná-



63

?

!

latból egészen Istennek szentel (pl. templomszentelés). A benedictio általában jelenti 
az áldást, a consecratio a püspöknek fenntartott, olykor krizmával történő különleges 
áldást jelent. Vonatkozhatnak közösségek, lakhelyek, az emberi tevékenység, a föld 
és terményei, szakrális tárgyak, a népi áhítat kegytárgyainak megáldására és különle-
ges alkalmakkor kiszolgáltatott áldásokra.

KÉRDÉSEK
1. Kérhetjük-e Isten segítségét rossz dolgok megvalósításához?

2. Adható-e ökumenikus áldás, és ha igen, hogyan?

3. Miért éppen négy „oltárnál” áll meg a körmenet úrnapján?

FELADATOK
1.  Tudatosan végezz három – a világi hívek által is gyakorolható – áldásformát: a friss kenyér 

megszegését megelőző áldást, a szenteltvízzel való meghintést és a homlokra rajzolt kis 

kereszt adását!

2. Mikor volt nálatok házszentelés? Újítsátok meg!

3.  Gyűjts össze felfogásoddal össze nem egyeztethető vallási formákat, szimbólumokat, képe-

ket! Magyarázd meg az okukat!
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16. A temetés

A temetés nem szentség, inkább a szentelmények közé sorolható. Még inkább egyszerűen csak 

liturgikus cselekedet; olyan közösségi istentisztelet, amellyel megadjuk az emberi testnek a végtisz-

tességet (beszentelés), igehirdetés és imádság a feltámadás hitében, reményében, valamint meg-

erősítés az ittmaradottak számára.

Vallástörténeti kutatások megállapították, hogy különböző korok különféle kultúrái sok hasonló, 

bár nem azonos szertartásformával tették gazdaggá az emberi életet lezáró utolsó emberi cselek-

vést, a temetést. A halott preparációja (szemek, ajkak lezárása, a test megmosása, felöltöztetése, 

megkenése, mumifi kálása, a belső szervek eltávolítása, a test bebalzsamozása) általában az örökké-

valóság megvallásának valamilyen formája volt. A felravatalozás, a siratás, a halott „körülhordozása”, 

a temetési menet az elhunyt iránti tisztelet kifejezése volt. Mindehhez hozzátartoztak a bűnbánat, 

a gyász különféle jelei: a mellverés, a ruha megszaggatása, a haj lenyrása, hamuszórás stb. A zsidó 

temetésnek azért volt oly nagy jelentősége, mert Jahve „az élet forrása” (vö. Zsolt 35,10), és az iga-

zak lelke Isten kezében van. Az értük végzett imádság és engesztelő áldozat (vö. 2Mak 12) fontos 

dolog. A test eltemetése jó tettnek, a temetetlenség szégyennek vagy büntetésnek számított. 

A megkenés (vö. a betániai vacsorán az asszony nárdusolajjal keni meg Jézus lábát), a gyolcsba 

göngyölés, a szemek lezárása, a szemfedő kendő alkalmazása, a halott megcsókolása, megmosása, 

siratók alkalmazása, a gyászidő (7 vagy 30 nap) mind élő szokás volt Jézus korában is.

A keresztény temetés mégis más: a feltáma-
dás hitének megvallása, örömének hirdetése. 

Temetkezési helyeik „alvóhelyek” (coemeterium, 

görögül koimétérion; a halál napja pedig „dies 

natalis”, mennyei születésnap). A temetéshez 

mindig Eucharisztia-ünneplés társult. A közép-

kori temetés lényege az absolutio és a libera 

(a feloldozás) volt. Az úgynevezett koporsós mi-

sék gyakorlatát a II. Vatikáni Zsinat liturgikus re-

formja megszüntette. A jelenlegi gyakorlat 

igyekszik kiemelni a temetés húsvéti jellegét 

(húsvéti gyertya, szenteltvíz), az igehirdetés (nem 
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búcsúztató) és a hitvallás jelentőségét. A gyászmisében is meg-

maradhat az alleluja-éneklés, és alkalmazható a viola szín a fekete 

helyett. Mivel a temetés nem szentség, ezért végezheti a diakó-

nus vagy az erre ordináriusától felhatalmazott világi hívő is.

A Temetési szertartáskönyv (Ordo Exsequiarum) a halottvirrasz-

tástól, a koporsóba tételtől, a koporsó lezárásától kezdve (1. állo-

más) az úgynevezett két állomásos temetést írja le: halottas ház 

vagy ravatalozó (2. állomás), és a sírnál (3. állomás). Mindez a te-

metési gyászmisén kívül van, amelynek helye a templom. A szer-

könyv négy változatot kínál, amelynek elemei szükség szerint 

cserélhetők. A temetés menete a ravatalozóban: KERESZTVETÉS, KÖ-

SZÖNTÉS, KEZDŐÉNEK, AZ IGE GELITURGIÁJA (olvasmány vagy szentlecke, 

evangélium, homília); VÉGSŐ AJÁNLÁS ÉS BÚCSÚVÉTEL, SZENTELTVÍZHINTÉS 

(tömjénezés), BÚCSÚVÉTELI ÉNEK, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, MIATYÁNK és A 

GYÁSZMENET ELINDÍTÁSA. (Ha világi is szólni kíván, annak a ravatalozó-

ban befejeződött rítus után lehet helye.) – A sírnál: A SÍRHELY MEG-

ÁLDÁSA, SZENTELTVÍZHINTÉS (TÖMJÉNEZÉS), KERESZTVETÉS A KOPORSÓRA, HANTVETÉS 

A KOPORSÓRA, ELHANTOLÁS, HITVALLÁS, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, ZÁRÓÉNEK, BE-

FEJEZÉS. Katolikus szokás, hogy amíg a sírt nem hantolják be telje-

sen, vagy a hamvakat nem helyezik el végleg az urnahelyen, ad-

dig a gyászolók együtt imádkoznak, például a dicsőséges 

szentolvasót.

Külön szövegek állnak rendelkezésre a gyermektemetéshez, 
melyet fehér liturgikus színben végzünk. Létezik hamvasztásos 

(urnás) temetés is. Fontos, hogy bizonyos új formák kialakulása-

kor is (pl. szórásos temetés) megmaradjon a temetési szentmise 

és a temetés szertartása.

„Az ember sorsa a halállal szemben válik a legnagyobb rejtéllyé” (Gaudium et spes, 18).

Adj, Uram örök nyugodalmat neki(k)! – És az örök világosság fényeskedjék neki(k)! 
Nyugodjék(-janak) békességben! Ámen.

Gyermektemetés

Temetési menet

Jertek érte, égi szentek,
Szent angyalok, érte jertek!
Körötökbe fogadjátok,
Úristennek ajánljátok!

Krisztus, aki hazahívta,
Legyen örök, fénylő napja!
Vegye hívek seregébe,
Mennyországnak örömébe!
(Búcsúvételi ének a temetési szertartásból)
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1. Miért olvassuk (énekeljük) Simeon énekét a temetésen (Lk 2,29–32)?

2. Szabad-e a halott urnáját otthon tartani (temetetlenül), miért?

3. Szabad-e bárkinek a sírt szenteltvízzel meghintenie?

4. Miért praktikus az altemplomokban létesített urnatemető?

FELADATOK
1. Keresd meg egy felmenő rokonod sírját a temetőben, és tedd rendbe a sírt, imádkozz érte!

2. Keress egy gyermeksírt a temetőben, és mondj el ott egy Miatyánkot!

3.  Készíts temetési beszédet (egy munkatársad elvesztésekor téged kértek fel, hogy búcsúz-

tasd), maximum 25–30 sor legyen!
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17. A zsolozsma

A liturgia sajátos részét képezi a szent zsolozsma, az Egyház hivatalos imádsága (Liturgia Horarum, 

„az órák liturgiája”, régi nevén breviárium), amely a nap és az idők megszentelése és a világegyház 

közös imakincse. Eredete az üdvtörténet két nagy eseményére való naponta ismétlődő visszaem-

lékezés: este az egyiptomi kivonulás, reggel pedig a sínai szövetségkötés. Ezek emlékét őrzik a jeru-

zsálemi templom reggeli és esti áldozatai. A fogság után az áldozatbemutatás megszűnt, ám az 

imádságokat az előírt időkben még a zsinagógai gyakorlat során is elvégezték (zsoltárok, szentírás-

olvasás, áldások). Ezeket az időpontokat és formákat az ősegyház is átvette, folytatva Jézus imádsá-

gát, aki arra buzdított: „Virrasszatok és szüntelenül imádkozzatok” (Lk 21,36). Ezeket az imaformákat 

a remeték és a korai szerzetesek is gyakorolták.

A természethez közel álló népek a természetes időszámításban éltek. A nap este fejeződött be, 

az éjszaka már a következő naphoz tartozott. Fontosabb napok előestéjét már a következő nap 

hangulatában töltötték el. A csillagászati szempontból éjféltől éjfélig tartó nap nem 60 perces órák 

szerint oszlott fel, hanem a Nap járásának megfelelően (vö. pl. az alföldi pásztorok óra nélkül tájéko-

zódnak). Ezt a szokásrendszert követi az imádság liturgiája is. Már az I. és a II. században kialakul 

a Laudes és a Vesperás, valamint ősi formában a Matutinum. Folyamatosan kiegészülnek a kis hó-

rákkal (Tertia, Sexta, Nona a III. században), majd a monasztikus zsolozsmában a Prima (korán kelő 

szerzeteseknek) és végül a Completorium (lefekvési ima az V–VI. században, Szent Benedek alkotá-

sa). Nagy szerepük van az imádság liturgiájának kialakulásában Szent Efrémnek, Szent Ambrusnak 

(himnuszszerzők), Cassianusnak, Nagy Szent Bazilnak, a remetéknek és a szerzeteseknek, akiknek 

gyakorlata kikristályosította az imaórák liturgiáját. A X. századtól foglalták 

össze a hatféle könyvet (Psalterium, Hymnarium, Antifonale, Lectio-

narium, Homiliarium, Martyrologium) egyetlen, rövidebb kötet-

be, amelynek latin elnevezése lett a breviarium (főként az utazó 

szerzetesek imádságoskönyve). A Trienti Zsinat (1545–1563) egy-

séges kötetei (Szent V. Piusz, 1568) az egész világon elterjedtek. 

Több módosítás után a legjelentősebb Szent X. Piusz pápáé volt, aki 

újra bevezette a 150 zsoltár hetenkénti elmondását (1911-ben). A II. Vatiká-

ni Zsinat előírta az egész zsolozsma átdolgozását.

(himnuszszerzők), Cassianusnak, Nagy Szent Bazilnak, a remetéknek és a szerzeteseknek, akiknek 

gyakorlata kikristályosította az imaórák liturgiáját. A X. századtól foglalták 

össze a hatféle könyvet (Psalterium, Hymnarium, Antifonale, Lectio-

narium, Homiliarium, Martyrologium) egyetlen, rövidebb kötet-

(főként az utazó 

szerzetesek imádságoskönyve). A Trienti Zsinat (1545–1563) egy-

séges kötetei (Szent V. Piusz, 1568) az egész világon elterjedtek. 

Több módosítás után a legjelentősebb Szent X. Piusz pápáé volt, aki 

újra bevezette a 150 zsoltár hetenkénti elmondását (1911-ben). A II. Vatiká-

gyakorlata kikristályosította az imaórák liturgiáját. A X. századtól foglalták 

össze a hatféle könyvet (Psalterium, Hymnarium, Antifonale, Lectio-

séges kötetei (Szent V. Piusz, 1568) az egész világon elterjedtek. 

Több módosítás után a legjelentősebb Szent X. Piusz pápáé volt, aki 

újra bevezette a 150 zsoltár hetenkénti elmondását (1911-ben). A II. Vatiká-



68

A zsolozsma „sarokkövei” a Laudes és a Ves-
perás. A teljes napi zsolozsmát az IMÁDSÁGRA HÍVÁS 

(INVITATORIUM) vezeti be: „Nyisd meg, Uram, ajka-

mat! – Hogy dicséretedet hirdesse szavam!” 

(ajkunkra rajzolt kis kereszttel).

Minden zsoltár végén: „Dicsőség az Atyá-

nak…” a napra kijelölt antifónával. A LAUDES és a 

VESPERÁS (REGGELI és ESTI DICSÉRET) szerkezete azonos 

(az egyik napkezdő, a másik alkonyati imádság). 

Felépítésük: kezdővers („Istenem, jöjj segítsé-

gemre!”), himnusz, zsoltárok (a Laudesben két 

zsoltár között egy ószövetségi kantikum antifó-

nákkal; a Vesperásban két zsoltár és egy újszövetségi kantikum antifónákkal), rövid olvasmány, rövid 

válaszos ének, Benedictus (a Laudesben), Magnifi cat (a Vesperásban) antifónával, fohászok és 

Miatyánk, könyörgés és elbocsátás.

Az OLVASMÁNYOS IMAÓRA (MATUTINUM) a nap bármely órájában végezhető (sőt össze is vonható a Lau-

dessel vagy a Vesperással). Szerkezete: kezdővers, himnusz, zsoltárok, vers–felelet, első olvasmány 

(szentírási), válaszos ének, második olvasmány (általában szentek írásaiból), vasár- és ünnepnapo-

kon (ünnepeken, a nagyböjti vasárnapokat kivéve) Te Deum, könyörgés, elbocsátás.

A NAPKÖZI IMAÓRÁK (délelőtti, déli, délutáni: Tertia, Sexta, Nona) közül szabad egyet venni, amelyik 

annak a napszaknak megfelel. Menete: kezdővers, himnusz, zsoltár(ok), rövid olvasmány, párvers, 

könyörgés, elbocsátás.

A BEFEJEZŐ IMAÓRA (COMPLETORIUM) a nyugovóra térés előtt végzendő, akár éjfél után is. A kezdővers 

után ajánlott csendes lelkiismeret-vizsgálatot tartani, esetleg a mise bűnbánati formái közül egyet 

elmondani. A himnusz után következik a zsoltár (egy vagy kettő, szabad akár mindennap a vasárna-

pi, 90. zsoltárt is venni). A rövid olvasmányt válaszos ének követi, majd antifónával a Nunc dimittis 

(Most bocsásd el…) evangéliumi kantikum, könyörgés, áldás és Mária-antifóna.

A néppel végzendő zsolozsmát imádkozhatjuk zarándoklatokon, lelkigyakorlatokon, ünnepeken 

és vasárnapokon, felnőtthittanok kezdetén stb. A közös zsolozsmát előírás szerint papnak vagy dia-

kónusnak kell vezetnie, de hiányukban vezetheti felolvasó vagy világi lelkipásztori munkatárs (csa-

ládfő is, de ilyen esetben nem alkalmazhatja a papnak fenntartott részeket). Dicséretes, ha a közös-

ség a zsolozsmázásnak énekes formáját választja (himnusz, zsoltárok, kantikumok).

A zsolozsma szövegeit, akárcsak a szentmise szövegeit az ünnepek hierarchiája szerint kell meg-

választani. A szent zsolozsma végzése kötelező a kanonoki, a monasztikus férfi  és női rendek, a kó-

rusra kötelezettek, a székes- és társaskáptalanok, az egyházi rendben lévők és ünnepélyes fogadal-

masok, valamint a magasabb rendekben lévő klerikusok számára. Súlyos bűnt követ el, aki elhagyja 

(Szent V. Piusz). A tévedésből végzett, vagy hibás zsolozsma nem számít bűnnek. Végzése alól fel-

mentés lehetséges az alábbi esetekben: betegség, fi zikai képtelenség, vakság; egyházi felsőbbség 

engedélye; egyes súlyos elfoglaltságok (ez nem lehet rendszeres). – Utazáskor, nyári táborban, 

szükséghelyzetben használhatók az úgynevezett „Kis zsolozsma” egyhetes, füzet-kiadásai is.

Zsolozsmázás Tihanyban
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A zsolozsma nemcsak a papság, a szerzetesség, hanem az egész Egyház, a világi hí-
vek imádságoskönyve is. Elsősorban nem magánjellegű cselekmény, a közös végzést 
előnyben kell részesíteni a magánvégzéssel szemben (vö. Általános Rendelkezések 
Az imaórák liturgiájáról, 20).

Az imaórák liturgiájának természetes ideje: nox media (az éjszaka közepe, vö; Bölcs 
18,14–15; éjféltől kb. 2 óráig); gallicinium vagy gallicantus (az első kakasszó ideje, 
„mielőtt a kakas szól, megtagadsz engem”); diluculum (hajnalhasadás, a napfelkelte 
első fénysugara); mane (kora reggel, napfelkelte után; prima reggel 6 óra, a bibliai idő-
számítás szerint a nap első órája; tertia, a harmadik óra, azaz 9 óra). Meridies, (a nap 
közepe, dél; ante meridiem, de., post meridiem, du., sexta, a hatodik óra, déli 12 óra); 
suprema (a nappali világosság utolsó ideje, a kilencedik óra, 15 óra). Vesperae (a nap-
lemente és az esti csillag felkelte közötti idő); crepusculum (esti szürkület); concubitum 

(a lefekvés ideje); intempesta nox (késő éjszaka).

Az új zsolozsma kötetei: I.: adventi, karácsonyi, II.: nagyböjti-húsvéti, III.: évközi első, 
IV.: évközi második. A 150 zsoltárt négy hétre elosztva imádkoztatja, elhagyja a Pri-
mát, és az egyes imaórákat új szerkezeti egységekbe tömöríti: himnusz, zsoltárok stb.

Bizonyos szentírási énekek kezdő szavaira keresztet szoktunk vetni; ezek az imaórák 
csúcsait jelentik, úgy, mint a Laudesben a Benedictus, a Vesperásban a Magnifi cat, a 
Kompletóriumban a Nunc dimittis… – A Kompletórium áldása: „A nyugodalmas éjsza-
kát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!” A Mária-antifónák 
közül csak a húsvéti kivétel („Mennynek Királyné Asszonya…”), máskor bármelyiket 
lehet mondani vagy énekelni.

KÉRDÉSEK
1. Melyik zsoltár elimádkozásával indul mindennap a zsolozsma?

2. Ha ünnepélyesen végzik a zsolozsmát, milyen liturgikus ruha van a vezetőn?

3. Mely részek végzése kötelező a klerikusoknak?

FELADATOK
1. Mondj el kedveseddel vagy barátaiddal egy Kompletóriumot!

2.  Keresd ki egy négykötetes zsolozsmából Szent István király ünnepi szövegeit, és imádkozz 

belőlük!

3. Szerezz be egy Kis zsolozsmát, és használd egy hétig folyamatosan!
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18. Szabályok és szabadság a liturgiában

A mai ember nem nagyon szereti és viseli el a rá kényszerített szabályokat. Sok helyen előfordulnak 

olyan hívek, akik karba tett kézzel vesznek részt a szentmisén, sőt rágógumizóval is találkozhatunk. 

Vannak, akik letérdelnek úrfelmutatás alatt; vannak aki állnak; valaki kézbe áldozik, és van, aki hagyo-

mányos módon, nyelvre. Van olyan templom ahol hívek olvasnak fel; van, ahol mindent a pap… 

Ezek ismeretében hogyan beszélhetünk egységes a katolikus liturgiáról?
A korábbi, sokszor a Trienti (Trentói) Zsinat (1545–1663) által szentesítettnek vélt, valójában 

azonban sokkal régebben kialakult liturgikus fegyelem nem tűrte a variációkat. Mindennek kialakult 

formája, magatartása, gesztusai voltak, amelyek az Északi-sarktól a Déli-sarkig minden katolikus hí-

vőt köteleztek. A papoknak súlyos bűn terhe mellett meg kellett tartaniuk a rubrikák legapróbb 

előírásait is.

A II. Vatikáni Zsinat (1963–1965) több merev liturgikus szabályt is feloldott, illetve választható-

vá tett (így is jó, úgy is jó). A Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció végrehajtása 

sok helyen relativizálta a szabályokat, így maga a papság tett olyan engedményeket, amelyeket 

nem adhatott volna, mert nem tartozott a hatáskörébe (pl. egyes helyeken rendszeresen elhagy-

ják a három olvasmány közül az egyiket; kis keresztet adnak minden nem áldozónak). Napjaink-

ban a „reformok reformját” éljük. Újragondoljuk azt, hogy a katolikus liturgia bizonyos szabályok 

együttese, azért, hogy ugyanazt valljuk, higgyük és tegyük, amit Krisztus ránk hagyott.

A liturgia menetében vannak olyan ré-

szek, például a bevezetéskor, amikor a pap 

szabadon szólhat (nem hosszan), beve-

zetve, magyarázva a nap sajátosságát, a 

liturgiát, az ünnepet. Nem szabad azon-

ban változtatást eszközölnie a szent szö-

vegekben (leginkább nem az eucharisz-

tikus imában)! A liturgia szabályos 

végzése a miséző pap és közreműködői 

feladata.
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A liturgia összehangolt rendet és fegyelmet kíván, ami nem jelenti azt, 

hogy annak öröme, derűje, emelkedettsége károsodna. A szabad választás az 

imádságokban, könyörgésekben, olykor a miseszövegekben, a misekánonok 

és a szentírási részletek kiválasztásában mutatkozik, de csak bizonyos alkal-

makkor. A liturgiára nagyon is érvényes: Serva ordinem et ordo servabit te! – 

Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged!

„Megfontolandó, hogy a liturgiában, főleg a szentségek liturgiájában van egy változ-
tathatatlan rész, mely isteni eredetű, melynek az Egyház őre, és vannak változtatható 
részek, melyeket az Egyház megváltoztathat, s olykor meg is kell változtatnia, hogy az 
újonnan evangelizált népek kultúrájához illessze azokat” (KEK, 1205).

„A liturgikus sokféleség gazdagíthat, de feszültségeket, kölcsönös értetlenségeket, 
sőt szakadásokat is okozhat. Magától értetődik, hogy e területen a különbözőség nem 
károsíthatja az egységet. Csak a közös hithez, a szentségi jelekhez – melyeket az Egy-
ház Krisztustól kapott – és a hierarchikus közösséghez való hűséges ragaszkodás ke-
retein belül nyilvánulhat meg…” (KEK, 1206).

KÉRDÉSEK
1.  Táborban vagytok, nincs a közelben templom, de mintegy 200 m-re áll egy kis kápolna. 

Hol miséznétek: a táborban egy felállított oltárnál, vagy a kápolnában?

2. Milyen szabályok vonatkoznak a kézbe áldozásra?

3. Mi a véleményed arról, hogy a Miatyánk alatt mindenki kitárja a kezét?

FELADATOK
1. Gyűjts össze néhány liturgikus visszaélést, amelyekkel itt-ott találkoztál!

2. Tölts 3 vagy 4 percet térdre ereszkedve csöndben a tabernákulum előtt (ez az adoráció).

3. Lapozd fel a Misekönyvet, és olvass el egy-két bekezdést!

 kíván, ami nem jelenti azt, 

hogy annak öröme, derűje, emelkedettsége károsodna. A szabad választás az 

imádságokban, könyörgésekben, olykor a miseszövegekben, a misekánonok 

és a szentírási részletek kiválasztásában mutatkozik, de csak bizonyos alkal-

Serva ordinem et ordo servabit te!

 kíván, ami nem jelenti azt, 

hogy annak öröme, derűje, emelkedettsége károsodna. A szabad választás az 

imádságokban, könyörgésekben, olykor a miseszövegekben, a misekánonok 

és a szentírási részletek kiválasztásában mutatkozik, de csak bizonyos alkal-

Serva ordinem et ordo servabit te! – Serva ordinem et ordo servabit te! – Serva ordinem et ordo servabit te!
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19.  Keleti, mégis katolikus liturgia
— A görögkatolikus rítus különbözőségei

Magyarországon egy egész egyházmegye (Hajdúdorog központtal) és egy apostoli kormányzóság 

(Miskolci Apostoli Exarchátus, mintegy másik egyházmegye) végzi szertartásait a görögkatolikus 

rítus szerint. Szent X. Piusz pápa 1912-ben, a Christifi deles graeci kezdetű bullával hozta létre a Haj-
dúdorogi Egyházmegyét. Ez azt jelenti, hogy hitükben, hittételeikben, a pápához való hűségük-

ben teljesen katolikusok, csak vallási szokásaik, ünneplésmódjuk, ének- és imakincsük a keleti ha-

gyományt követi.

Liturgiájukat a IV. században élt Aranyszájú Szent Jánosra és Nagy Szent Bazilra visszamenő ha-

gyományok szerint végzik. Részei: az előkészület (proszkomídia), a hitjelöltek liturgiája (az ige litur-

giája) és a hívők liturgiája (az eucharisztikus áldozat). A bizánci szertartású Szent Liturgia népnyel-

ven zajlik, a hívek a párbeszédes feleletek révén tevékenyen vesznek részt rajta. A szentáldozás 

módja különbözik a latin szertartásúakétól. Az Eucharisztiához kovászos kenyeret használnak. A kis 

darabokra vágott „Bárányt”, a Szent Testet, Szent Vérrel átitatva a pap egy kiskanál segítségével ejti 

a hívő nyelvére. A pap stóláját epitrakhélionnak nevezik, két párhuzamosan lelógó szára össze van 

illesztve a nyaktól a bokáig. – A keresztvetés módja is különbözik a latin változattól: bal kéz a mellre 

téve, jobb kézzel előbb a homlokot, azután a mellet, majd a jobb s ezt követően a bal vállat érintik. 

Az első három ujjat összefogva vallják meg a Szentháromságot, a behajlított középső és mutató-

ujjal pedig Jézus isteni és emberi természetét.

A szentélyt mennyezetig érő képfal, ikonosz-

tázion választja el a hajótól, a hívek tartózkodási 

helyétől. A középen lévő kétszárnyú ajtón (kirá-

lyi ajtó) és a jobb és bal oldalon lévő egyszárnyú 

(északi és déli) ajtón át lehet a szentélybe lépni 

(meghatározott szabályok szerint). Az ikonosz-

tázion képei előírás szerinti rendben követik 

egymást a képfal egyes szintjein. Szépen ábrá-

zolják a természetfeletti világ, a mennyország 

„felépítését”, a hívek szeme elé állítva a túlvilá-

got. A szentélyben lévő, kelet felé tekintő oltár-

asztal fölé általában sátorként borul a baldachin, 
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mely nem más, mint egy félgömb alakú, négy oszlopon álló mennyezet. Az égboltozatot jelképezi, 

ezért belülről csillagokkal is szokták díszíteni. A keleti keresztények mélyen tisztelik a Boldogságos 

Szűz Máriát, de nem ezen a néven szólítják, hanem Istenszülőnek nevezik. Hozzá könyörögnek a kü-

lönösen kedvelt Paraklisz szertartásában (mely nagyon hasonló a nálunk megszokott májusi litáni-

ához).

A liturgikus dallamokat, énekeket – amelyek szintén különböznek a latin szertartásúaktól –, orgo-

na és egyéb hangszeres kíséret nélkül éneklik a templomban.

A liturgia végén a pap nagy ünnepek alkalmával szentelt olajjal keni meg a hívek homlokát, ez a 

miroválás. Miközben keresztet rajzol a homlokukra, ezt mondja: „Krisztus közöttünk!” Erre a hívek azt 

válaszolják: „Van és lesz!” Hasonlóképpen az át nem változtatott kenyérdarabokat is kiosztják a hí-

veknek, a régi keresztény agapékra emlékezve. Ennek antidór-osztás a neve (viszontajándék).

A görögkatolikus ünnepek nagyjából ugyanabban az időben vannak, mint a római katolikusoké. 

Tisztelnek néhány ószövetségi szentet is, például Illés prófétát. A magyarországi görögkatolikusok 

legkedveltebb zarándokhelye a máriapócsi Istenanya kegyhelye. A XVII. században készült kegykép 

könnyezett. Jelenleg a bécsi Stephansdomban található, állandóan mécsesek égnek előtte, és za-

rándokok seregei keresik fel. Később – a XVIII. században és 1905-ben is – a kegykép másolata is 

könnyezett. A máriapócsi bazilika nemzeti szentélyünk.

A görögkatolikusok így köszönnek egymásnak: „Dicsőség Jézus Krisztusnak!” Amire a válasz: 

„Dicsőség mindörökké!” Húsvéti időben: „Feltámadt Krisztus!” Válasz: „Valóban feltámadt!” Karácso-

nyi időben: „Krisztus születik!” A felelet: „Dicsőítsétek!”

A hajdúdorogi székesegyház ikonoztázionja Papszentelés Máriapócson
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Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus,
az élő Istennek Fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket,
akik között első én vagyok.
A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten Fia,
mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, 
sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama
gonosztevő, megvallak téged:
Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba!
Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba!
Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a te országodba.
Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban
való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására.
Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök,
valóban a te valóságos és legtisztább tested, s a te valóságos,
elevenítő véred. 
Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz 
bűneim bocsánatára s az örök életre. Ámen.
(Szentáldozás előtti ima a görögkatolikus Szent Liturgiából)

A máriapócsi könnyező Szűzanya kegyképe A máriapócsi bazilika
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IC XC NI KA – ez a nyolc betű egy görög rövidítés. Magyarul ezt jelenti: „Jézus Krisztus 
győz.” Ezek a betűk ott láthatók a proszforán (áldozati kenyér) is, amelyből a pap a 
Szent Liturgiához a Bárányt vágja ki (vö. Ivancsó István: Liturgikus kislexikon).

„Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet 
ajándékozott” (Húsvéti tropár).

KÉRDÉSEK
1.  Szabad-e részt venni görögkatolikus Szent Liturgián, és áldozni ugyanúgy, mint nálunk, 

a római katolikus szentmisében?

2. Mi az ikon eredeti jelentése, hogyan készül, mire való?

FELADATOK
1. Derítsd ki, hol van a közeletekben görögkatolikus templom, és látogass el egyszer oda!

2. Röviden ismertesd az ikonosztázion felépítését!

3. Készíts egy saját ikont, és helyezd el az asztalodon vagy az éjjeliszekrényeden!
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20. Összefoglalás

Az evangéliumokon végighúzódnak az ünnepek. Jézus első csodáját a kánai menyegzőn viszi vég-

hez: borrá változtatja a vizet, hogy az ünnep szebb legyen, és nemcsak pár korsó bort teremt elő, 

hanem több mint négyszáz litert, olyan emberek számára, akik már jócskán a pohár fenekére néz-

tek. Isten nagylelkű! Jézus gyakran éppen az ünnepek idején jelent meg a templomban, és hirde-

tett jó hírt az ünneppel kapcsolatban. És húsvétkor halt meg. Meg kell tanulnunk, hogy minden 

ünnepet, minden ünnepi szertartást felhasználjunk arra, hogy az ige által és emlékező mozdulatok 

segítségével továbbítsuk a szeretetnek és a reménynek az eseményekhez illő üzenetét: minden 

egyes napra van üzenet, amely képes táplálni a 

szívet, megújítani és elmélyíteni a szemléletün-

ket, és új életet adni. Egyes embereknek nincs 

sok kedvük elmenni a közösség ünnepeire. Fá-

radtak és kicsit zárkózottak. Mégis, amikor el-

mennek, egészen megújulva térnek vissza, és 

belső felszabadulást éreznek.

Jean Vanier

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsen-

desedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éj-

szaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz 

az asztalhoz, ami mellől senki sem hiányozhat. 

Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagok-

kal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egye-

dül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglal-

hassak már most egy rövid időre annál az 

eljövendő asztalnál, amit egy öröklétre meg-

ígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, 

eledele és terítéke.

A budapesti Egyetemi templom
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Add meg előlegként azt a csendet, azt az asz-

talt, ahol minden civódás, félreértés és megkü-

lönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki 

helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb félté-

kenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve el-

párolog.

Nevezz meg valódi nevünkön, mivel vala-

mennyien szenvedünk attól, hogy álnéven 

élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikál-

tunk, mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabb-

nak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani 

másoknál.

Mint a vándornak megérkeznie a tengerpart-

ra, szívem és értelmem elhallgat már a távoli kö-

zelségedtől is, meghallva a végtelen intelligen-

cia hullámverését…

Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de 

annál inkább hallgassak és hallgassalak Téged. 

Ennél az asztalnál – Jézus isteni ígérete szerint 

– nem lesz többé se ellenség, se barát, se vér 

szerinti rokonság, se szülő, se feleség. Mindenki 

mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, 

a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy 

szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül – annyi vita, helycsere és zűr-

zavar után.

Pilinszky János

Az Úrra vár a szívünk, őbenne minden örömünk (Taizéi ének).

Az utolsó vacsora
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Második rész: ALAPVETŐ HITTAN

Bevezetés

Tankönyvünk második része a hit tárgyát, a keresztény misztériumot mutatja be középiskolai szin-

ten, és azzal a céllal íródott, hogy a keresztény üzenetet, a katolikus hit és tanítás alapjait világos és 

rendszerezett módon ismertesse meg a fi atalokkal. A hitigazságok a mai hitoktatás követelményei-

nek megfelelő formában nyertek megfogalmazást. Ebben a részben Isten és az ember találkozását 

mutatjuk be, és a hit válaszát, melyet az Egyház ad az egész emberiség képviseletében viszonzásul 

Isten Fia megváltó megtestesülésének és isteni kinyilatkoztatásának ajándékáért.

„A Katolikus Egyház Katekizmusát olvasva fölfoghatjuk Isten misztériumának csodá-
latos egységét, mely magában foglalja Isten üdvözítő tervét éppen úgy, mint Jézus 
Krisztus központi szerepét, aki Isten egyszülött Fia, az Atya küldötte, s a Szentlélek 
erejéből a Boldogságos Szűz Mária méhében emberré lett, hogy Üdvözítőnk legyen. 
Meghalt és föltámadott Üdvözítőnk mindig jelen van Egyházában, különösen a szent-
ségekben. Ő a hit forrása, a keresztény cselekvés példaképe és imádságunk Tanító-
mestere” (Részlet a Fidei depositum kezdetű apostoli konstitúcióból).

A hitletétemény őrzését az Úr adta feladatul az Egyháznak, melyet az Egyház a hittan tanításá-

ban is teljesít. Az alapvető hittan rész alapja A Katolikus Egyház Katekizmusa, mely gondosan őrzi a 

hit egységét és a katolikus tanítás iránti hűséget, szerves egységben mutatja be mind a Szentírás, 

mind az Egyház élő hagyománya és a hiteles Tanítóhivatal tanítását, mind az egyházatyák és az 

Egyház szentjeinek lelki örökségét.

Az első fejezet kifejti, mi a kinyilatkoztatás, amellyel Isten az emberhez fordul és neki ajándé-

kozza magát, és mi a hit, amellyel az ember válaszol Istennek. Ezután az Apostoli hitvallás hitcikke-

lyeinek sorrendjében bemutatja keresztségi hitünket, melynek három lényeges vonása:
zz hit az egy Istenben: a Mindenható Atyában, a Teremtőben;

zz hit Jézus Krisztusban, az ő Fiában, a mi Urunkban és Üdvözítőnkben;

zz hit a Szentlélekben, a Szent Egyházban.

„…megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32).
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Ebben a részben a Katolikus Egyház tanítását Szentírásból vett idézetek támasztják alá, melyeket 

színes tónussal emeltem ki a leckék közben, hogy felkeltsék, és ébren tartsák a Szentírás olvasása 

iránti érdeklődést és kedvet. Számos helyen a Tanítóhivatal dokumentumaiból, pápai enciklikák és 

teológiai művek sorából származó idézetek világítják meg a hitigazságokat, és az egyházatyák írásai 

teszik változatosabbá az ismeretszerzést.

Az anyag elmélyítéséhez és a hitben való növekedéshez szívből kívánom papjaink, a hittanárok, 

a szülők és a fiatalok számára Isten áldását és a Szentlélek segítségét!

Gallay Lászlóné
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21. Az ember „fogékony” Istenre

Isten terve az emberrel

Az ember élete – megismerni Istent és szeretni őt. Isten tisztán jóságából elhatározott terve 

szerint, szabad akaratból teremtette meg az embert. Az volt a célja, hogy boldog életének részesé-

vé tegye. Ezért Isten mindig és mindenütt közel van az emberhez. Isten hívja az embert, és segí-
ti, hogy keresse, megismerje, és minden erejével szeresse őt.

Az emberiség szétszóródott a bűn által. Isten összehívja őket családja egységébe, az Egyházba. 

Ennek megvalósítására küldte Fiát, Jézus Krisztust mint Megváltót és Üdvözítőt, amikor eljött az 

idők teljessége. Isten őbenne és őáltala hívja a bűnbe esett embereket, hogy a Szentlélek tevé-

kenysége által fogadott fi aivá, és így az ő boldog életének örököseivé váljanak.

Ennek a meghívásnak az egész földkerekségen fel kell hangoznia. Ezért Krisztus elküldte az 

apostolokat, akiket kiválasztott, és megbízta őket, hogy hirdessék az evangéliumot.

E kincset, melyet az apostoloktól kaptak, utódaik hűségesen megőrizték. Az összes krisztushí-
vő arra hivatott, hogy ezt a kincset nemzedékről nemzedékre továbbadja azáltal, hogy a hitet hir-

deti, testvéri közösségben belőle él, s a liturgiában és az imádságban ünnepli.

„Milyen sokrétű a te műved, Uram! Mindent bölcsességedben alkottál, s a föld teremt-
ményeiddel van tele. Nézd, mily nagy és széles a tenger, benne az élőlények nyüzsgő 
sokasága, kicsi és nagy állatok serege. Rajta járnak a hajók, s ott kóborol a leviatán is, 
amit teremtettél, hogy a tengerben kergetőzzék. Rád vár minden élő, hogy ételt adj 
nekik a kellő időben. Megadod nekik, és ők összegyűjtik, kitárod kezed, s eltelnek ja-
vakkal. (…) Áldjad, lelkem, az Urat” (Zsolt 104,24–28.35).

„Az emberi méltóság lényeges része az Istennel való közösségre szóló meghívás. 
Az ember kezdettől fogva párbeszédre hivatott Istennel, ugyanis csak azért létezik, 
mert Isten szeretetből megteremtette, és szeretetből létben tartja, s csak akkor él-
het teljesen az igazság szerint, ha önként elismeri ezt a szeretetet, és rábízza magát a 
Teremtőjére” (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció, 19).
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„…nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének” 
(ApCsel 4,12) – csak Jézus neve.

„Mindenható örök Isten, ki csodálatos vagy szereteted minden művében, világosítsd 
meg megváltott gyermekeidet, hogy megértsék, a teremtés művénél mennyivel na-
gyobb a megváltás műve, amelyet az idők teljességében az Úr Krisztus húsvéti misz-
tériumában valósítottál meg” (Részlet húsvét vigíliájának szertartásából).

„Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartá-
sára, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” 
(Mt 28,19–20).

Az Isten utáni vágy

Az ember Istentől és Istenért teremtetett, ezért az Isten utáni vágy a szívébe van írva. Ezért csak 

Istenben találja meg az igazságot és a boldogságot, amelyet szüntelenül keres. A történelem folya-

mán az emberek sokféleképpen fejezték ki istenkeresésüket:
zz imádságokkal;

zz áldozatokkal;

zz kultuszokkal;

zz elmélkedéssel.

Ezen általános kifejezési formák alapján az ember természete és hivatása szerint vallásos lény, 
aki képes közösségbe kerülni Istennel. Ez az Istenhez kapcsolódó képessége adja az embernek 

az alapvető méltóságot.

Isten családjának egysége az Egyház — Meszlényi Zoltán 
boldoggá avatása 2009. október 31-én — A szertartást Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek és Angelo Amato érsek, a 
Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa végezte
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„Nagy vagy, Uram, és minden dicséretre méltó. Nagy a te erőd és bölcsességednek 
nincsen száma. És dicsérni akar téged az ember, teremtésed részecskéje; a halandó-
ságát hordozó ember is, aki hordozza bűnének bizonyságát, és a bizonyságot, hogy 
te a kevélyeknek ellenállsz. És mégis dicsérni akar téged az ember, teremtésed részecs-
kéje. Te ébresztgetsz, hogy gyönyörűséget találjunk dicséretedben, mert magad-
nak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik tebenned” 
(Részlet Szent Ágoston Vallomások című művéből).

Az ember elfeledheti, tagadhatja, sőt kifejezetten vissza is uta-

síthatja az Istennel való bensőséges, élő kapcsolatot a világban 

tapasztalható rossz miatti fölháborodásból, vallási tudatlanság-

ból vagy közömbösségből, világi és anyagi gondokból, a hívők 

rossz példájából, a vallásellenes szellemi áramlatokból, s végül a 

bűnös ember azon hajlandóságából, hogy félelmében elrejtőz-

zön Isten elől, vagy elfusson az Úr hívása elől. Isten ennek elle-
nére is szüntelenül hív minden embert, hogy őt keresse, hogy 

az ember éljen és megtalálja boldogságát.

Isten az embertől azt kívánja, hogy értelmének teljes erőfeszí-

tését és akaratát rá irányítsa, és azt, hogy tanúságot tegyen róla, 

mert így másokat is megtanít arra, hogyan lehet az Istent keresni, 

megtalálni, és akaratát teljesíteni.

Isten megismerésének útjai

Isten megismerése az értelem természetes fényénél
Isten az embert saját képére teremtette, majd meghívta arra, hogy őt megismerje és szeresse. 

Az ember Isten keresése közben különböző „utakra” talál, melyek segítenek Isten létét bizonyítani. 

Az Istenhez vezető „utak” a teremtésből indulnak ki:
zz az anyagvilágból;

zz az emberi személyből.

Sandro Botticelli: Szent Ágoston (részlet, 1480 k.)

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét” (Zsolt 19,2)
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„Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük; maga Isten tette számukra 
nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ 
teremtése óta műveiből következtethetünk” (Róm 1,19–20).

„Kérdezd a föld szépségét, kérdezd a tenger szépségét, kérdezd a mindenütt jelen-
lévő levegő szépségét, kérdezd az ég szépségét, (…) kérdezd mindezeket. Mind azt 
válaszolják: Íme, lássad, szépek vagyunk. Szépségük vallomás. E változó szépségeket 
ki alkotta, ha nem a változhatatlanul Szép” (Szent Ágoston).

Isten megismerése az Egyház szerint
Az Egyház vallja és tanítja, hogy Istent, minden dolog létalapját és célját, az emberi ész természe-
tes világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet ismerni, de az ember a történel-

mi körülmények között, melyekben él, sok nehézségbe ütközik Istennek pusztán az értelem vilá-

gosságánál való megismerésében. Számos tényező akadályozza, hogy értelmünk természetes 

képességét hatékonyan és gyümölcsözően használjuk. Amik ugyanis Istenre és az Isten és az em-

ber közötti kapcsolatra vonatkoznak, olyan igazságok, melyek teljesen meghaladják az érzékel-
hető dolgok rendjét. Ez az oka annak, hogy az ember rászorul Isten kinyilatkoztatására:

zz Isten megvilágítja az értelmet azon igazságokat illetően, melyek felülmúlják a megértést.

zz  Megvilágítja az értelmet azon igazságokat illetően is, melyek az értelem számára önmaguk-

ban hozzáférhető vallási és erkölcsi igazságokat hordoznak.

Istent valóban meg tudjuk nevezni a teremtmények sokféle tökéletességéből kiindulva, melyek ha-

sonlóság révén tükrözik a végtelenül tökéletes Isten vonásait, azonban a mi véges kifejezéseink 

soha nem merítik ki az ő misztériumát.

A világ és az ember sem az első kezdetet, sem a végső célt nem hordozza önmagában, hanem 

részese annak a „Létnek”, mely önmagában kezdet és vég nélküli.

Ezt a kezdet és vég nélküli „Létet” Istennek nevezzük.

A VILÁG
Isten a világegyetem kezdete és célja.

Erre utal a világban található:

 mozgás;

 keletkezés;

 esetlegesség;

 a világ rendje és szépsége.

AZ EMBER
Rákérdez Isten létére.

Jellemzői:

  az igazság és szépség iránti nyitottság;

 az erkölcsi jó iránti érzék;

 szabadság;

 a lelkiismeret szava;

  végtelenség és boldogság utáni vágy.

Az embert képességei fogékonnyá teszik a 

személyes Isten létének megismerésére.
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„Az emberi értelem azonban – mind az érzékek és a képzelet működése, mind az át-
eredő bűnből fakadó bűnös vágyak miatt – ezen igazságok megismerésekor nehézsé-
gekbe ütközik. Így történik meg, hogy az emberek e témakörökben szívesen meggyő-
zik magukat arról, hogy hamis vagy legalábbis kétséges az, amiről nem akarják, hogy 
igaz legyen” (Részlet XII. Piusz Humani generis kezdetű enciklikájából).

Hogyan tudunk Istenről beszélni?

Istenről való ismeretünk korlátozott, Istenről szóló beszédünk is korlátozott. Istent nem tudjuk más-

ként megnevezni, csak a teremtményekből kiindulva, és a magunk korlátolt, emberi megismerés- 

és gondolkodásmódunk szerint. Istenről a teremtmények tökéletességei alapján (igazságuk, jósá-

guk, szépségük) próbálunk megállapításokat tenni. Amikor Istenről beszélünk, szavaink ugyan 

emberi módon szólnak, mégis valóban magát Istent érintik, őt a 

maga végtelen egyszerűségében azonban nem tudjuk tökélete-

sen kifejezni.

Az Egyház beszél Istenről minden emberhez és minden em-

berrel. Párbeszédet folytat más vallásokkal, a fi lozófi ával és a tu-

dománnyal, sőt a még a nem hívőkkel és ateistákkal is.

„Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet 
ismerni Teremtőjüket” (Bölcs 13,5).

„Nem foghatjuk föl, hogy ő mi, csak azt, hogy mi nem, s hogy a többi létező hogyan 
viszonyul hozzá” (Részlet Aquinói Szent Tamás Summa contra gentiles című művéből).

guk, szépségük) próbálunk megállapításokat tenni. Amikor Istenről beszélünk, szavaink ugyan 

Aquinói Szent Tamás szobra a budapesti Szent Mihály-templom homlokzatán
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FELADATOK
1.  Tanulás, hittanórára való felkészülés, sőt szentmise előtt is kérd a Szentlélek segítségét, 

megvilágosító kegyelmét!

2.  Tudatosan törekedj arra, hogy hiteddel kapcsolatos fogalmi és tételes tudásod napról nap-

ra pontosabbá váljon és bővüljön! A hittanórára való felkészülésben a fogalmak tisztázásá-

hoz nélkülözhetetlen kézikönyvek:

• A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest 2009.

•  A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, Szent István Társulat, 

Budapest 2006.

• Biblikus teológiai szótár, Szent István Társulat, Budapest 2009.

3.  Látogass katolikus könyvtárakat, könyvesboltokat, hogy a Katolikus Egyházban megjelenő 

hiteles szakirodalommal minél szélesebb körben megismerkedhess!

4. Használd a világháló adta lehetőségeket!

• www.hittansuli.hu

• www.katolikus.hu

5. Hallgasd a katolikus rádióadók műsorait!

KÉRDÉSEK
1. Mi Isten terve az emberrel?

2. Hogyan fejezték ki istenkeresésüket az emberek a történelem folyamán?

3. Milyen lény az ember természete és hivatása szerint?

4. Miből indulnak ki az Istenhez vezető utak?

5. Hogyan lehetséges Isten megismerése az értelem természetes fényénél?

6. Mi az Egyház álláspontja Isten megismerésével kapcsolatban?

FELADATOK
1.  Tanulás, hittanórára való felkészülés, sőt szentmise előtt is kérd a Szentlélek segítségét, !

?
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22. Az isteni kinyilatkoztatás

Az ember természetes értelmével bizonyossággal megismerheti Istent az ő műveiből. Ám létezik 

egy másik megismerési rend is, melyet az ember a saját erejéből képtelen elérni: ez az isteni kinyi-
latkoztatás rendje.

Az isteni kinyilatkoztatás tartalma

Isten a szabad akaratából teremtett emberekkel közölni akarja a maga isteni életét. Célja az, 

hogy egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban fi aivá fogadjon minden embert, akiket egyben képessé 

is tesz arra, hogy neki válaszoljanak, őt megismerjék, és sokkal jobban szeressék, mint arra önma-

guktól képesek volnának. Szeretetének bőségéből mint barátaihoz szól az emberekhez, és társalog 

velük, hogy meghívja őket és befogadja a saját életközösségébe.
Jézus Krisztus, a megtestesült Ige az Isten igéit mondja el az embereknek, és véghezviszi az 

üdvözítő művet, melyet az Atya bízott rá.

A kinyilatkoztatás isteni terve egymást megvilágító és egymással szorosan kapcsolódó tettek-
ben és szavakban valósul meg.

„Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja 
önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát, mely szerint az embereknek 
Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az 
isteni természet részesei lesznek” (II. Vatikáni Zsinat Dei verbum dogmatikus kons-
titúció, 2).

„Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és 
feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy 
Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk” 
(Ef 1,4–5).
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Az isteni kinyilatkoztatás állomásai

Isten fokozatosan közli magá t, történelmi korszakokon keresztül készíti elő az embert annak a 

természetfeletti kinyilatkoztatásnak a fogadására, melyet önmagáról ad, és amely Jézus Krisztus 

személyében és küldetésében éri el csúcspontját. Isten szüntelenül gondját viseli az emberiségnek, 

hogy mindazoknak örök életet adjon, akik állhatatosan kitartanak a jóban és keresik az üdvösséget.

1. Isten a teremtett dolgokban állandóan tanúskodik az em-

bereknek önmagáról.

2. Az ősszülőknek kezdettől fogva kinyilvánította önmagát. 

Bűnbeesésük után pedig a megváltás ígéretével az üdvösség re-

ményét öntötte beléjük.

3. Isten örök szövetséget kötött Noéval önmaga és min-
den élőlény között. A bűn széttörte az emberi nem egységét, 

Isten mégsem hagyta magára az emberiséget. A vízözön után 

Noéval kötött szövetség a nemzetek felé irányuló isteni üdvrend 
kezdete. Arra szolgál, hogy korlátozza a bukott emberi nem 

gőgjét, és addig marad hatályban, amíg a „nemzetek ideje” tart, az evangélium egész világon tör-

ténő hirdetéséig. A „nemzetek” kifejezés a nyelvük és családjaik szerint nemzetekké egyesült em-

berek közösségét jelenti.

„»Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal és minden élőlén-
nyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal, min-
dennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetsé-
gem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, 
amely elpusztítja a földet.« Aztán így szólt Isten: »Ez legyen jele a szövetségnek, amely 
fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nem-
zedékre: szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld 
között«” (Ter 9,9–13).

A KINYILATKOZTATÁS MEGVALÓSULÁSA

Az Istenről és az ember üdvösségéről így kinyilatkoztatott mélységes igazság 

Krisztusban ragyog fel, aki az egész kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége.

TETTEK
Isten üdvtörténeti tettei kinyilvánítják 

és megerősítik a tanítást, a szavakkal 

jelzett valóságokat.

SZAVAK
A szavak hirdetik a tetteket, 

és megvilágítják a bennük rejlő 

misztériumot.

hogy mindazoknak örök életet adjon, akik állhatatosan kitartanak a jóban és keresik az üdvösséget.
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4. Isten kiválasztja Ábrámot, majd meghívja őt azzal a szándékkal, hogy Ábrahámmá, azaz „sok 
nemzet atyjává” tegye. Az Ábrahámtól származó nép lesz Isten választott népe, letéteményese 

a pátriárkáknak adott ígéretnek, akiket az Egyház minden liturgikus hagyományban mindig szent-

ként tisztel.

„És tebenned áldást nyer a föld minden népe” (Ter 12,3).

5.  A pátriárkák utáni időben Isten saját népévé formálta Izraelt:
zz Kiszabadította az egyiptomi rabszolgaságból.

zz Megkötötte vele a sínai szövetséget.

zz  Mózes által neki ajándékozta Törvényét, hogy megismerjék őt és neki szolgáljanak, mint 

egyetlen élő és igaz Istennek, gondviselő Atyának és igazságos bírónak, és hogy várják 

a megígért Üdvözítőt.

zz Izrael Isten papi népe, szent nemzet lett.

6. Isten a próféták által formálja népét az üdvösség reményében, az új és örök szövetség várá-

sában, mely minden embernek szól.

Jézus Krisztus az isteni kinyilatkoztatás végső állomása

Krisztus Isten emberré lett Fia, az Atyának egyetlen, tökéletes és fölülmúlhatatlan Igéje. Krisztus-
ban az Atya mindent elmondott. Jézusban teljesen megvalósult a kinyilatkoztatás. A Szent-
lélek elküldésével teljessé vált a kinyilatkoztatás, és az utolsó apostol halálával lezárult.

Noé és az özönvíz — Aranymozaik a velencei Szent Márk-bazilikában Ábrahám áldozata — Chartres-i katedrális
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„Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben 
a végső napokban a Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az 
időket is teremtette” (Zsid 1,1–2).

Az Egyház hite a történelem folyamán fokozatosan fogja fel 

a kinyilatkoztatás tartalmát, de már semmiféle új nyilvános kinyi-

latkoztatást nem kell várnunk Jézus Krisztus dicsőséges második 

eljöveteléig.

A századok folyamán történtek úgynevezett „magánkinyilat-
koztatások”, melyek közül néhányat az egyházi tekintély elis-

mert, de ezek nem tartoznak a hitletéteményhez. Nem arra 

szolgálnak ugyanis, hogy Krisztus végleges kinyilatkoztatását ki-

egészítsék vagy tökéletesítsék, hanem azt kell elősegíteniük, 

hogy az adott korban tökéletesebben lehessen abból élni.

Piero della Francesca: Feltámadás (1463)

FELADAT
Keress a Szentírásban olyan részletet, amely prófétai kinyilatkoztatás! Mit akar Isten ezzel kö-

zölni az emberekkel?

KÉRDÉSEK
1. Mit tartalmaz az isteni kinyilatkoztatás?

2. Milyen módon valósul meg Isten kinyilatkoztatása?

3. Melyek az isteni kinyilatkoztatás állomásai?

FELADAT
Keress a Szentírásban olyan részletet, amely prófétai kinyilatkoztatás! Mit akar Isten ezzel kö-

zölni az emberekkel?
!

2. Milyen módon valósul meg Isten kinyilatkoztatása?
?
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23. Az  isteni kinyilatkoztatás továbbadása

Az igazság megismerése Jézus Krisztus megismerését jelenti, ezért kell eljutnia az isteni kinyilatkoz-

tatásnak minden néphez és emberhez.

„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére”
(1Tim 2,4).

Az apostoli hagyo mány

Isten úgy rendelkezett, hogy kinyilatkoztatott igazságai minden időkre csorbítatlanul megmaradja-

nak, és minden nemzedéknek továbbadják az apostolok és utódaik.

Isten egész kinyilatkoztatása Jézus Krisztus-

ban teljesedik be. Ő azt a parancsot adta apos-

tolainak, hogy az evangéliumot, ami az igazság 

és erkölcsi tanítás forrása, mindenkinek hirdes-

sék mint Isten ajándékát.

Az apostoli prédikáció

Az apostolok hűségesen teljesítették Jézus parancsát. Átadták Isten kinyilatkozatását az emberek-

nek, amit Krisztustól szóban, magatartásban és cselekedetekben kaptak, illetve a Szentlélek ihleté-

séből megtanultak:

Tanító Jézus — Kora keresztény katakombafestmény — „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. Senki sem juthat el az 

Atyához, csak általam” (Jn 14,6)
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zz szóbeli prédikációban;

zz írásban;

zz életük példájával;

zz intézmények létrehozásával.

Az apostoli jogfolytonosság

Annak érdekében, hogy az evangélium az Egyházban mindig épen és elevenen megmaradjon, 

az apostolok püspököket hagytak hátra utódként. Nekik adták át saját tanítói hivatalukat.
A püspökök feladata az, hogy biztosítsák az 

apostoli igehirdetés töretlen és sértetlen fenn-

maradását az idők végezetéig.

A Szentírás és a Szenthagyomány kapcsolata

Egy közös forrás:

A Szentírás és a Szenthagyomány ugyanabból az isteni forrásból fakad, és céljuk is azonos.

A továbbadás két különböző módja:

zz  A Szentírás Isten szavát írásba foglaltan 

adja tovább.

zz  A Szenthagyomány Isten szavát őrzi, kifejti 

és igehirdetéssel terjeszti.

Jézus és az apostolok — Szoborcsoport a monserrati bencés monostor 
templomának főhomlokzatán — Spanyolország

A Szenthagyomány továbbélése az Egyházban — Hálaadó szentmise
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Az Egyházban élő hagyományok

Szenthagyomány (apostoli hagyomány): 

Az apostoloktól ered, és azt adja tovább, amit ők Jézus tanításából és példájából kaptak, és amire a 

Szentlélek tanította őket. A keresztények első nemzedéke ugyanis még nem rendelkezett írott Új-

szövetségi Szentírással, és maga az Újszövetség tanúskodik az élő hagyomány folyamatáról.

Egyházi hagyományok: 
Azok a teológiai, egyházfegyelmi, liturgikus vagy egyéb, a hitté-

telből fakadó „hagyományok”, melyek az idők folyamán a helyi 

egyházakban keletkeztek. Részleges formák ezek, melyekben a 

Szenthagyomány a különböző helyekhez és korokhoz alkalmaz-

kodó sajátos kifejezési formáit nyerte el. A Szenthagyomány fé-

nyében az Egyházi Tanítóhivatal irányítása alatt e hagyományok 

megőrizhetők, változtathatók vagy el is hagyhatók.

A hitletétemény

A hitletétemény az Egyházra bízott kinyilatkoztatás, melyet a Szentírás és a Szenthagyo-
mány tartalmaz.

Az apostolok voltak az áthagyományozók, ők bízták a hitletétemény őrzését és továbbadását az 

Egyházra. Az Egyház ebben a hagyományozói folyamatban az átvevő, és az írásban meg szóban 

átadott tanítás pedig a megőrzendő érték. Az apostoli  hagyomány az Egyház hagyományában 
él tovább.

„Eszményed az a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tő-
lem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik” 
(2Tim 1,13–14).

„Az Egyház tanításában, életében és kultuszában megörökíti, és minden nemzedék-
nek átadja mindazt, ami ő maga, és mindazt, amit hisz” (A II. Vatikáni Zsinat Dei ver-
bum dogmatikus konstitúciója, 8).

Egyházi hagyomány — Úrnapi körmenet Csömörön
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Krisztus
Benne Isten egész kinyilatkoztatása beteljesedik.

„Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az Amen Isten dicsőségére” 
(2Kor 1,20).

SZENTHAGYOMÁNY
A Szenthagyomány Isten szava, melyet Krisztus Urunk és 

a Szentlélek bízott az apostolokra.
Tanítás, közösség, kenyértörés, imádság.

SZENTÍRÁS
A Szentírás Istennek a Szentlélek 

sugalmazására írásba foglalt szava.

APOSTOLOK
1.  Szóbeli prédikáció, az evangélium hirdetése: 

Az evangélium az üdvös igazság és az erkölcsi tanítás forrása.
• melyet a próféták előre hirdettek;
• Jézus beteljesítette és a saját szájával hirdetette;

2. az üdvösség üzenetének írásba foglalása;
3. intézmények létrehozása;
4. életpélda-adás.

TANÍTÓHIVATAL
Feladata: hitelesen magyarázni Isten 
írott vagy áthagyományozott igéjét.

•  Tekintélyét Jézus Krisztus nevében 
gyakorolja;

• Isten szavának szolgálatában áll;
•  A Szenthagyományt isteni parancs 

alapján, a Szentlélek vezetésével 
hallgatja, őrzi, kifejti.

EGYHÁZ
Az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek 
segítségével az Egyházban bontakozik ki.
Egyre teljesebb lesz az áthagyományozott dolgok és 
szavak megértése:

• a hívők elmélkedése és keresései folytán;
•  a tapasztalt lelki dolgok benső megértéséből;
•  azok igehirdetéséből, akik a püspöki utódlással együtt 

megkapták az igazság biztos karizmáját is.
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és 
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban”

(ApCsel 2,42).

HITLETÉTEMÉNY
A Szenthagyomány

és a Szentírás
Isten szavának

az Egyházra bízott
egyetlen

szent letéteménye.

SZENTHAGYOMÁNY

A Szentlélek
ihletése.

Krisztustól szóban,
magatartásban

és cselekedetekben
érkező tanítás.

Tanítás, közösség, kenyértörés, imádság.

APOSTOLOK
 hirdetése: 

Á
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EGYHÁZ
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S

 hitelesen magyarázni Isten Az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek 

MAGYARÁZAT
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Az Egyházi Tanítóhivatal

Az Egyházi Tanítóhivatal feladata, hogy a hitletéteményt hitelesen értelmezze, Isten Igéjét szolgálja, 

és meghatározza az Egyház dogmáit. A dogmák az isteni kinyilatkoztatá sban foglalt igazságok. 

A Tanítóhivatal az igazság biztos karizmájának hordozója.

Tagjai:

zz   Szent Péter utóda, Róma püspöke, a min-

denkori pápa;

zz  a pápával közösségben levő püspökök.

„Isten bölcs rendelkezése szerint annyira össze-

tartozik, és egymásra van utalva a Szenthagyo-
mány, a Szentírás és az Egyházi Tanítóhiva-
tal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő 

nélkül. Mind a három együttesen, de mindegyi-

kük a saját módján, az egy Szentlélek tevékeny-

ségének hatására eredményesen szolgálja a lel-

kek üdvösségét” (Dei verbum, 10).

A Tanítóhivatal az igazság biztos karizmájának hordozója.

XVI. Benedek pápa püspökök és bíborosok körében

FELADAT
Keress példákat egyházi hagyományokra, melyek a különböző országokra, vagy korokra jel-

lemzők! Kérd hittanárod, vagy plébánosod segítségét a kutatómunkához!

KÉRDÉSEK
1. Mit nevezünk apostoli hagyománynak?

2. Mi jellemzi az apostoli prédikációt?

3. Mit jelent az apostoli jogfolytonosság?

4. Milyen kapcsolatban áll egymással a Szentírás és a Szenthagyomány?

5. Milyen hagyományok élnek az Egyházban?

6. Mi a hitletétemény?

7. Milyen feladattal rendelkezik az Egyházi Tanítóhivatal?

8. Kik a tagjai az Egyházi Tanítóhivatalnak?

?

Keress példákat egyházi hagyományokra, melyek a különböző országokra, vagy korokra jel- !
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24. A Szentírás

Krisztus a Szentírás egyetlen Igéje

Az Egyház a Szentírást mindig úgy tisztelte, ahogy az Eucharisztiát, az Úr testét is tiszteli. A híveknek 

szüntelenül nyújtja a szentmisében az Élet Kenyerével együtt.

Az Egyház híveinek számára táplálék és erő 
a Szentírás is, mert benne nem csupán em-
beri szót, hanem Isten egyszülött Igéjét kap-
juk. akiben Isten teljesen kimondja önma-
gát.

„Minden isteni Írás Krisztusról beszél, és minden isteni Írás Krisztusban teljesedik be” 
(Szentviktori Hugó).

Sugalmazás és igazság a Szentírásban

A Szentírásnak Isten a szerzője.
Ez úgy valósul meg, hogy a szent szerzők az isteni kinyilatkoztatást, melyet a Szentírás 

szövege tartalmaz, a Szentlélek sugalmazására foglalták írásba.
zz Isten sugalmazta a szent könyvek szerzőit.

zz A sugalmazott könyvek az igazságot tanítják, mert a Szentlélek állítását tartalmazzák.

zz �Amit Isten a mi üdvösségünkre le akart íratni, azt a Szentírás könyvei biztosan, hűségesen és 
tévedés nélkül tanítják.

zz �Krisztus az élő Isten örök Igéje. Ő a Szentlélek által megnyitja értelmünket, hogy megértsük az 

Írásokat. Ezért Isten Igéje nem holt betű, hanem a kereszténység vallása: a „megtestesült és 

élő Ige” vallása.

„Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn 
hathatós szavával a mindenséget. A bűntől való megtisztítást elvégezve 
helyet foglalt az isteni Fölség jobbján” (Zsid 1,3)
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„Az Anyaszentegyház az apostoli hit alapján az Ó- és Újszövetség könyveit egész ter-
jedelmükben, minden részükkel együtt szentnek és kánoninak tartja, mivel a Szent-
lélek hatására írt könyveknek Isten a szerzőjük, és mint Szentírást kapta az Egyház”  
(II. Vatikáni Zsinat Dei verbum kezdetű dogmatikus konstitúciója, 11).

A Szentlélek a Szentírás értelmezője

„A Szentírást ugyanazzal a Szentlélekkel kell olvasni és magyarázni, akinek sugalma-
zására készült” (A II. Vatikáni Zsinat Dei verbum kezdetű dogmatikus konstitúciója, 12).

A Szentírásban Isten emberi módon szól az emberhez. Ezért Szentírás helyes értelmezésé-

hez két dologra nagyon fontos odafigyelnünk:

Mit szándékoztak mondani valójában az emberi szerzők?

zz Milyen korban éltek?

zz Milyen kulturális körülmények között születtek írásaik?

zz Melyek voltak az adott korban az általános irodalmi műfajok?

zz Mik jellemezték a korabeli általános gondolkodás-, beszéd- és elbeszélésformákat?

zz Milyen műfajban íródtak a művek: történeti, prófétai, költői, vagy más műfaj szerint?

Isten mit akart a szent szerzők szaván keresztül számunkra kinyilatkoztatni?

Kritériumok a Szentírás Szentlélek szerinti magyarázatához:

1. Gondosan kell ügyelni az egész Szentírás egységére és tartalmára.

A Szentírás könyvei különbözőek, mégis egységet alkotnak: Isten tervének egysége tükröző-

dik bennük, melynek középpontja Jézus Krisztus és az ő húsvéti misztériuma.
2. A Szentírást az egész Egyház élő hagyományát figyelembe véve kell olvasni.

zz Az Egyház hagyományában Isten Szavának élő emlékezetét hordozza.

zz A Szentlélek adja Isten Szavának élő emlékezetéhez a lelki értelmezést.

3. Figyelemmel kell lenni a „hit analógiájára”.

A hit analógiáján értjük a hitigazságok összefüggését egymás között és a kinyilatkoztatás 

egészében.

„Aztán így szólt hozzájuk: »Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, 
hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban 
és a zsoltárokban írtak.« Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat,  
s így folytatta: »Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel 
kell támadnia a halálból«” (Lk 24,44–46).
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A Szentírás többféle értelme

Szó szerinti értelem (sensus litteralis):

A Szentírás szavainak jelentése, melyet az exegézis (helyes magyarázat) fejt ki.

Lelki értelem (sensus spiritualis):

Az isteni terv egységének következtében nemcsak a Szentírás szövege, hanem az elmondott való-

ságok és események is jelek lehetnek.

a)  Allegorikus értelem: az események jelentését Krisztus feltámadásának fényében értjük meg 

(pl. átkelés a Vörös-tengeren=Krisztus győzelmének, és a keresztségnek a jele).

„…s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben” (1Kor 10,2).

b) Erkölcsi értelem: a Szentírásban elbeszélt eseményeknek a helyes cselekvésre kell vezetniük.

„A mi okulásunkra írták meg mindezeket” (1Kor 10,11).

c)  Anagogikus értelem: a dolgokat és eseményeket örökkévalóságba mutató jelentésükben 

szemléljük (pl. a földi Egyház=a mennyei Jeruzsálem jele).

A Szentírás értelmének mélyebb megértése és kifejtése az exegéták feladata.

„Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs 
többé. (…) Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a 
nap fényére. Az Úr, az Isten ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön-örökké” 
(Jel 21,1; 22,5).

Diego Velázquez: Az emmauszi vacsora (1620 k.)
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A Szentírás kánonja

A szent könyvek jegyzékét az apostoli hagyomány alapján készítette az Egyház, mert a sugalmazott 

könyvekben különleges módon kifejeződő apostoli igehirdetést az idők végezetéig őriznie kell.

„Amit pedig az apostolok áthagyományoztak, tartalmazza mindazt, ami Isten népé-
nek szent életét és hitének gyarapodását szolgálja” (II. Vatikáni Zsinat Dei verbum 
dogmatikus konstitúció, 8).

Az apostolok, miközben átadták, amit Jézustól kaptak, arra tanították a híveket, hogy ragaszkod-

janak azokhoz a hagyományokhoz, melyeket akár élő szóval, akár levél útján tanultak. Az apostoli 
igehirdetés alapján összeállított teljes jegyzéket nevezték a Szentírás „kánonjának”.

A kánon szó a görög kanón=nádszál, nádpálca szóból származik (az ószövetségi időkben nád-

pálcát használtak mérőeszközként), a későbbiekben már átvitt értelemben „mérték, mérce, norma” 

jelentéssel használták a kifejezést.

Ószövetség
46 könyvből áll:

Teremtés könyve, Kivonulás könyve, Leviták könyve, Számok könyve, Második Törvénykönyv, Jó-

zsue könyve, Bírák könyve, Rut könyve, Sámuel I–II. könyve, Királyok I–II. könyve, Krónikák I–II. 

könyve, Ezdrás könyve, Nehemiás könyve, Tóbiás könyve, Judit könyve, Eszter könyve, Makkabe-

usok I–II. könyve, Jób könyve, Zsoltárok könyve, Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve, Éne-

kek éneke, Bölcsesség könyve, Sirák fia könyve, Izajás könyve, Jeremiás könyve, Siralmak könyve, 

Báruk könyve, Ezekiel könyve, Dániel könyve, Ozeás könyve, Joel könyve, Ámosz könyve, Abdiás 

könyve, Jónás könyve, Mikeás könyve, Náhum könyve, Habakuk könyve, Szofoniás könyve, Ag-

geus könyve, Zakariás könyve, Malakiás könyve.

Az Ószövetség Krisztus eljövetelét készíti elő. Benne Isten ígéreteiről, ajándékairól, és Isten népé-

nek az eljövendő Messiásba vetett reményéről olvashatunk. Jelentőségteljes események zajlottak le 

a zsidó nép történelmében, amelybe Isten belehelyezte közbelépésének nyomait. Felismerjük ben-

ne, hogy az egész emberi történelem egyetlen ígéret felé irányul, Jézus Krisztus felé, és akik 

hitben elfogadják ezt az ígéretet, azok elnyerik Isten üdvösségét. Az Ószövetség tanulmányozása 

rendkívül fontos Jézus személyének, valamint az ősegyház sajátos hitének helyes megértéséhez.

A gondolatot, hogy az Ószövetséget el kell hagyni, mivel az Újszövetség fölöslegessé tette (mar-

kionizmus), az Egyház mindig erőteljesen visszautasította.

Újszövetség
27 könyvből áll:

Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma, János evangéliuma, Apostolok Cse-

lekedetei, Rómaiaknak írt levél, Korintusiaknak írt I–II. levél, Galatáknak írt levél, Efezusiaknak írt 

levél, Filippieknek írt levél, Kolosszeieknek írt levél, Tesszalonikaiaknak írt I–II. levél, Timóteusnak 
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írt I–II. levél, Titusznak írt levél, Filemonnak írt levél, Zsidóknak írt 

levél, Szent Jakab levele, Szent Péter I–II. levele, Szent János I–III. 

levele, Szent Júdás levele, Jelenések könyve.

Az Újszövetség evangéliumai az összes szent könyv szívét al-

kotják, mert Jézus személyét és küldetését hirdetik, akiben 
beteljesednek Isten ígéretei. Tájékoztatnak arról a hitbeli 
megértésről is, amelyre a keresztény közösségek végül eljutot-

tak Jézus szavaival és tetteivel kapcsolatban. Tehát az evangéli-
umok központi témája Jézus Krisztus, Isten megtestesült 
Fia, az ő cselekedetei, tanítása, szenvedése és megdicsőülé-
se, továbbá Egyházának kezdete a Szentlélek irányítása 
alatt.

Az evangéliumok bemutatják a kereszténység zsidó gyökereit is, mert úgy írnak Jézusról, mint 

aki népének hagyományában nevelkedett, élete összekapcsolódott a zsinagóga és a templom val-

lásos életével. Jézus zsidó volt, tanításai a rabbinikus hagyományokban gyökereznek, de üzenete 
jelentősen eltér ettől: szokatlan, prófétai, bölcsességi jellegű. Ezek ismeretében értjük meg Jézus 

személyiségét.

A négy evangélium az Egyházban kiemelt helyet foglal el, ezt bizonyítja a liturgiában iránta ta-

núsított tisztelet is.

Az evangéliumok kialakulásának három periódusa:
1. Jézus élete és tanítása.

2. A szájhagyomány.

3. Az írott evangéliumok.

Az Ó- és az Újszövetség egységben áll egymással, mert Isten Ószövetségben végrehajtott mű-

vei előképe Isten később, az idők teljességében megtestesült Fia személyében beteljesített esemé-

nyének. Az Egyház az Ószövetséget a meghalt és föltámadott Krisztus fényénél olvassa (előképi 

olvasás). Az őskeresztény katekézis is állandóan visszanyúl az Ószövetséghez, mert az Újszövetsé-

get is az Ószövetség fényénél kell olvasni. Egy régi mondás szerint az Újszövetség az Ószövet-
ségben van elrejtve, az Ószövetség az Újszövetségben tárul fel.

A Szentírás az Egyház életében

Az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek segítségével az Egyházban bontako-
zik ki.

A Szentírás tanulmányozása a hittudomány lelke, mely a Szenthagyománnyal együtt Isten írott 
igéjére, mint örök alapra támaszkodik. 

Isten szavát a liturgia közvetíti, de a Szentírás lelkiolvasmányként, vagy megfelelő bibliamagya-

rázatok által, melyeket az Egyház főpásztorai jóváhagytak, hívő életünk fontos kegyelmi tápláléka.  

Isten igéje az Egyházban él tovább 
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A Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között, és 

vezérli az egész keresztény életet.

„Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust” (Szent Jeromos).

„A klerikusoknak tehát, elsősorban Krisztus papjainak és a többieknek, akik mint diá-
konusok, vagy hitoktatók törvényesen látják el az ige szolgálatát, szakadatlan buzgó 
olvasással és gondos tanulmányozással kell csüggeniük a szent iratokon, nehogy va-
lamelyikük Isten igéjének lélektelen hirdetője legyen külsőleg, mert nem hallgatója 
belsőleg, holott köteles Isten igéjének gazdagságát közölni a rábízott hívekkel, kivált-
képpen a szent liturgiában” (II. Vatikáni Zsinat Dei verbum dogmatikus konstitúció, 25).

KÉRDÉSEK
 1. Hogyan tiszteli az Egyház a Szentírást?

 2. Mit jelent a Szentírás sugalmazottsága?

 3. Ki a Szentírás igazi szerzője?

 4. Mi mindent kell fi gyelembe venni a Szentírás helyes értelmezéséhez?

 5. Mi a Szentírás többféle értelme?

 6. Mit nevezünk a Szentírás „kánonjának”?

 7. Mit készít elő az Ószövetség?

 8. Mely könyvek alkotják az összes szent könyv szívét, és miért?

 9. Melyek az evangéliumok kialakulásának periódusai?

10. Hol bontakozik ki az apostoloktól származó hagyomány?

?

FELADATOK
Forgasd a Bibliát:

1. Keress Szent Pál leveleiből egy Krisztus-himnuszt!

2. Keress Márk evangéliumából Jézus istenségét bizonyító részletet!

3.  Keress Máté evangéliumából olyan részletet, ahol bemutatja, hogy Jézusban a messiási 

várakozás beteljesítője jött közénk!

4. Keress Lukács evangéliumából példát az imádságra!

5. Keresd ki János evangéliumából az „én vagyok” mondásokat, és fejtsd ki, mire vonatkoznak!

!
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25. Az ember válasza Isten hívására — A hit

„A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Őseink ebből 
merítettek bizonyosságot. A hitből ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkot-
ta, vagyis a látható a láthatatlanból lett” (Zsid 11,1–3).

A hit engedelmessége

Isten a kinyilatkoztatásával barátként szólítja meg az embereket, és párbeszédet folytat velük. 

Be akarja fogadni az embert saját közösségébe, erre hív meg minket. Engedelmeskedni (latinul 

obaudire=odahallgatni) a hitben azt jelenti, hogy az ember szabadon elfogadja a hallott isteni 

szót.

A Szentírás az önmagát kinyilatkoztató Istennek adott emberi választ nevezi a „hit enge-
delmességének”. 

Ez azt jelenti, hogy az ember igent mond a kinyilatkoztató Isten ak aratára, a hit által aláveti értel-

mét és akaratát Istennek. Istenhez ragaszkodik, és elfogadja a háromszemélyű egy Isten, az Atya, 

a Fiú és a Szentlélek által kinyilatkoztatott igazságokat.

„Az Úr így szólt Ábrámhoz: »Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából 
arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak, és nag-
gyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, 
de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden 
nemzetsége.« Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, s vele ment 
Lót is. Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult” (Ter 12,1–4).

„Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkál-
kodjunk a hitért minden nép között” (Róm 1,5).
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A hívő engedelmesség legnagyobb tanúi

A „hit engedelmességének” két legkiemelkedőbb példája a Szentírásban Ábrahám és Szűz Mária.

Ábrahám — „Minden hívő atyja”
Hitének jelei:

zz A hittel élt, mint jövevény és zarándok az Ígéret földjén.

zz Sára hittel foganta az ígéret fi át, Izsákot.

zz  Ábrahám hittel ajánlotta föl Istennek egyetlen fi át áldoza-

tul.

Az Ószövetségben a hitnek nagyon sok tanúja van. A Szentírás 

követendő példaként állítja elénk az elődök hitét.

Az Újszövetségben megismerjük Isten kegyelmét (Mária – 

„kegyelemmel teljes”), amivel megajándékoz minket, hogy hinni 

tudjunk az ő Fiában, mert Jézus a mi hitünk szerzője és bevég-
zője.

„Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, ame-
lyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel 
telepedett le az Ígéret földjére, idegen országban, és sátorban lakott Izsákkal és Já-
kobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték” (Zsid 11,8–9).

Mária — „Boldog, aki hitt”
A „hit engedelmességének” legtökéletesebb megvalósítója Szűz Mária.

Hitének jelei:

zz Hittel fogadja Gábor angyalt.

zz Hittel hallgatja meg az isteni üzenetet és ígéretet.

zz Hiszi, hogy Istennél semmi sem lehetetlen.

zz Beleegyezik az Úr akaratába.

zz Nem inog meg hitében élete folyamán sem.

zz  Hite a végső próbatételt is kiállja, amikor fi a, Jézus meghal 

a keresztfán.

Lorenzo Ghiberti: A paradicsom kapuja (részlet, XV. sz.) — Ábrahám engedelmessége

Donatello: Angyali üdvözlet — Santa Croce-templom, Firenze
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„…mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hir-
det minden nemzedék” (Lk 1,48).

„»…mert Istennél semmi sem lehetetlen.«” Mária így válaszolt: »Íme, az Úr szolgálója 
vagyok, legyen nekem a te igéd szerint«” (Lk 1,37–38).

Az Istenbe vetett hit

A hit az ember személyes ragaszkodása Istenhez és a kinyilatkoztatáshoz:
zz Személyes kötődés Istenhez.

zz A tőle kinyilatkoztatott igazság elfogadása.

A keresztény hit különbözik az emberi személybe vetett hittől. Önmagunkat teljesen Istenre 

bízhatjuk, feltétel nélkül elhihetjük, amit ő, a Teremtő mondott. Ilyen hitet azonban hamis volna 

bármilyen teremtménybe vetni.

„…tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne: elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott 
kincsemet megőrizze addig a napig” (2Tim 1,12).

„Boldog az ember, aki reményét az Úrba veti, aki a bálványok szolgáit nem követi, 
sem azokat, akik csalfa ámításnak élnek” (Zsolt 40,5).

Jézus Krisztusba, az Isten Fiába vetett hit

Az Istenbe vetett hit azt is jelenti, hogy a keresztény ember hittel fogadja Jézust, Isten szeretett Fiát, 

akit ő küldött. Jézus Krisztusban azért hiszünk, mert ő Isten, a testté lett Ige. Isten azt mondta 

Jézusról nekünk, hogy őt hallgassuk.Jézusról nekünk, hogy őt hallgassuk.

21 jelenet Jézus életéből — Az angyali üdvözlettől a feltámadásig — 
XVI. századi olasz freskó
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„Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mk 9,7).

„Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van” 
(Jn 1,18).

A Szentlélekbe vetett hit

Azt, hogy kicsoda Jézus, a Szentlélek nyilatkoztatja ki az embereknek. A Lélek látja át Isten mélysé-

geit. Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Azért hiszünk a Szentlélekben, mert ő Isten.

„De azt sem mondhatja senki: »Jézus az Úr«, csak a Szentlélek által” (1Kor 12,3).

A hit jellemzői

A hitben az emberi értelem és akarat együttműködik az isteni kegyelemmel.

A hit kegyelem
A hit az üdvösséghez szükséges természetfeletti erény, Isten ingyenes ajándéka azok számára, 

akik ezt alázatosan kérik. A hithez szükség van Isten megelőző, segítő kegyelmére és a Szentlélek 

benső segítségére.

A hit emberi cselekedet
Bár hinni csak a Szentlélek kegyelme és belső segítsége által lehet, a hit cselekedete mégis az em-

beri értelem tette: az ember szabad beleegyezését adja az isteni igazságokhoz. Sem az ember sza-

badságának, sem értelmének nem mond ellent hinni Istenben és elfogadni a tőle kinyilatkoztatott 

igazságokat. Amikor az ember a kinyilatkoz-
tató Istennek az értelem és az akarat teljes 
engedelmességét nyújtja a hittel, akkor 
bensőséges közösségre lép az Istennel.

badságának, sem értelmének nem mond ellent hinni Istenben és elfogadni a tőle kinyilatkoztatott 

Zarándokok a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában
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A hit és az értelem viszonya

A hit indítéka Isten tekintélye. Isten miatt hiszünk, aki tévedhetetlen. Hitünk engedelmessége 

összhangban áll az értelemmel, mert Isten akarata szerint megkapjuk a Szentlélek belső segítségét, 

és az isteni kinyilatkoztatás külső bizonyítékait:
zz Krisztus és a szentek csodái,

zz az ószövetségi jövendölések beteljesedése,

zz az Egyház elterjedése és szentsége, termékenysége és fennmaradása.

„…az Isten pedig különféle jelekkel, hatalmas csodákkal, és a Szentlélek tetszése sze-
rint osztogatott adományaival igaznak bizonyított” (Zsid 2,4).

A hit biztos, mert Isten Igéjén alapszik, aki maga az Igazság.

A hit keresi a megértést:
zz A hívő jobban meg akarja ismerni Istent, akiben hisz.

zz �A hívő jobban meg akarja érteni Isten kinyilatkoztatását. Isten tervét, és az összefüggése-

ket a kinyilatkoztatott misztérium középpontjával, Krisztussal.

A mélyebb megismerés nagyobb hitet hoz magával, melyet elmélyít a szeretet.

A hit és a tudomány viszonya: a hit az értelem fölött áll, úgy, hogy nincs ellentét a hit és az 

értelem között, mert a hitet ajándékozó Isten adta az emberi szellembe az értelem világosságát. 

Egyik szaktudomány sem kerül ellentétbe a hittel, mert a földi valóságok és a hit valóságai ugyan-

attól az Istentől erednek.

Az Egyház hite

A hitéletet az Egyház által kapjuk, ő a mi Anyánk, mert hordozza, táplálja, támogatja hitünket.  

Az Egyház az Urat mindenütt megvallja, általa kapjuk a keresztségben a hitet és az új életet Krisz-

tusban.

Pap: Mit kérsz Isten Egyházától?
Keresztelendő: Hitet!
Pap: És mit vársz a hittől?
Keresztelendő: Örök életet!
Pap: Az örök élet az, hogy megismerd az igaz Istent, és küldöttjét, Jézus Krisztust.  
Isten ugyanis, miután őt a halálból feltámasztotta, az élet fejedelmévé, minden látha-
tó és láthatatlan teremtmény Urává tette (Részlet a felnőttkeresztelés szertartásából).
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Az Anyaszentegyház Krisztus szavainak 
emlékezetét és az apostolok hitvallását hű-
ségesen őrzi és továbbadja, tanítja az embe-
reknek a hit nyelvét, hogy bevezesse őket 

a hit megértésébe és életébe. Minden nyelven, 

minden kultúrában, népben és nemzetben vall-

ja a maga egyetlen, az egy Úrtól kapott és az 

egyetlen keresztséggel továbbadott hitét, mely 

abból a meggyőződésből fakad, hogy minden 
embernek egy Istene és Atyja van.

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a 
Szentlelket” (Jn 20,21)

KÉRDÉSEK
1. Mit jelent a „hit engedelmessége” kifejezés?

2. Kik a hívő engedelmesség legnagyobb tanúi?

3. Mi jellemzi az Istenbe vetett hitet?

4. Mitől kell megkülönböztetnünk az Istenbe vetett hitünket?

5. Miért hihetünk Jézus Krisztusban?

6. Mit nyilatkoztat ki az embereknek a Szentlélek?

7. Melyek a hit sajátos jellemzői?

8. Hogyan viszonyul egymáshoz a hit és az értelem?

9. Mi jellemzi az Egyház hitét?

?

FELADAT
Keress példákat a Szentírásból az isteni kinyilatkoztatás külső bizonyítékaival kapcsolatban! !
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26. Hitvallás, hitvallási formulák

AZ APOSTOLI HITVALLÁS

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

A hitbeli közösségnek szüksége van a hit közös nyelvére, amely mindenki számára szabály, és min-

denkit összekapcsol a hit azonos megvallásában.

„Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasz-
totta a halálból, üdvözülsz” (Róm 10,9).

Az apostoli Egyház a hitét kezdettől fogva rövid és törvényerejű formulákban fejezte ki és adta 

át mindenkinek. Az egész Szentírás legfontosabb tanításait állították benne össze egységes hit-

tanná. 

A „hitvallások” a hit rövid, tagolt összefoglalásai, melyet a keresztények vallanak:
zz „Credónak” is nevezzük, mert latinul általában a credo=hiszek szóval kezdődnek.

zz  A „hit szimbólumai nak” is nevezik, mivel a hit fő igazságait foglalják össze. A katekézis számá-

ra elsődleges és alapvető fontosságú anyag, melyre hivatkozni kell.
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Szent Ambrus püspök, egyházatya (339–397) az Egyház védelmezője: „Istennek ez az 
embere a katolikus igazságnak szokatlanul kemény védelmezője volt a tévtanítókkal 
szemben. Nem törődött az életveszéllyel, bátran küzdött Krisztusért, hűségesen taní-
tott az Egyházban” (Részlet Szent Ágoston Vallomások című művéből).

A szimbólum

A szimbólum szó a görög nyelvből ered, a szünballein=összedob, összetesz igéből, két összetartozó 

rész egyesítése. Az ókorban, amikor még nem volt igazolvány, egy kettétört érme, vagy cserép-
darab szolgált igazolásul. Ha egy család utazni küldte a gyermekét, egy eltört érmének, agyagtáb-

lának, pálcának, korsónak, vagy gyűrűnek az egyik darabját előreküldték, a másik darabka a gyerek-

nél maradt, és megérkezésekor a két darab összeillesztésével, a „szimbólummal” igazolta magát. 

A pecsét is hasonló, hitelesítési célt szolgált: a vé-

setnek és a lenyomatnak meg kellett egyezniük 

egymással.
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„szimbólummal” igazolta magát. „szimbólummal” igazolta magát. „szimbólummal”

Szent Ambrus püspök szobra a milánói dómban

XIII. Benedek pápa ólompecsétjének elő- és hátlapja (XIV–XV. sz.)

Szent Ambrus élete 12 képben —  IX. századi aranyoltár

XIII. Benedek pápa ólompecsétjének elő- és hátlapja (XIV–XV. sz.)

nél maradt, és megérkezésekor a két darab összeillesztésével, a „szimbólummal”

hitelesítési célt szolgált: a vé-

setnek és a lenyomatnak meg kellett egyezniük 

„szimbólummal”

XIII. Benedek pápa ólompecsétjének elő- és hátlapja (XIV–XV. sz.)

 szolgált: a vé-

setnek és a lenyomatnak meg kellett egyezniük 

XIII. Benedek pápa ólompecsétjének elő- és hátlapja (XIV–XV. sz.)
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„A szimbólum lelki pecsét, (…) szívünk elmélkedése és szüntelen virrasztása, s kétség-
telenül szívünk kincstára” (Részlet Szent Ambrus Explanatio symboli című művéből).

A vallási tanítás összefoglalása is szimbólum. Ugyanis a hívő közösség a tanítását tömör for-

mában megfogalmazza, és aki ahhoz a közösséghez tartozik, ismeri ezt a megfogalmazást. A kato-

likus vallásban az Apostoli hitvallás, a Credo – mint „symbolum fi dei” – lenyomata az egész 
keresztény tanításnak.

A liturgikus jelek, szimbólumok (tárgyak, gesztusok és cselekmények) pedig azt fejezik ki, 

hogy az Egyház a liturgiában Istent és az üdvözítés művét ünnepli.

A legrégebbi hitvallás

Az első hitvallás a kereszteléskor történik. A „hit szimbóluma” elsősorban keresztségi szimbólum, 
mivel a keresztséget „az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében” szolgáltatják ki.

A keresztelési szimbólumban megvallott hitigazságokat a Szentháromság személyeinek meg-

felelően tagolták.

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket 
az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében” (Mt 28,19).

A szimbólum három részre oszlik:

1. Az első isteni személy természetének és a teremtés csodá-

latos művének leírása.

2. A második isteni személy és az emberi Megváltás misztériu-

mának leírása.

3. A harmadik isteni személy leírása, aki szentségünk feje és 

forrása.

A három részre tagolt szimbólum különböző mondatokat 

foglal magába, melyeket az egyházatyák nyomán artikulusok-
nak (tagoknak) nevezünk. Ezek fejezik ki azt a hittartalmat, amit 

pontosan, mástól elhatároltan hiszünk. Egy ősi hagyomány sze-

rint, melyet Szent Ambrus tanúsít, a Credóban tizenkét artikulus 

található, hogy az apostolok számának megfelelően szimboliku-

san az apostoli hit egészét jelezzék.

Jézus megkeresztelkedésének helye a Szentföldön
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A századok folyamán, hogy a különböző korok szükségletei-

nek megfeleljenek, több hitvallást, szimbólumot készítettek:
zz különböző apostoli és ősi egyházak szimbólumai;

zz  a Szent Atanáz-féle szimbólumnak is mondott „Quicumque”;

zz egyes zsinatok hitvallásai;

zz  egyes pápák hitvallásai, mint például a VI. Pál pápa által ké-

szített „Isten népének hitvallása.”

A hit összes szimbóluma között kettő egészen különös helyet 

foglal el az Egyház életében:

1. Az Apostoli hitvallás, mely az apostolok hitének hűséges 

összefoglalása. Ez a római Egyház ősi keresztségi hitvallása.

2. A Nicea-konstantinápolyi hitvallás, mely a két első egye-

temes zsinattól (325 és 381) származik. Kelet és Nyugat nagy egy-

házainak mind a mai napig közös hitvallása.

A Credót hittel elmondani azt jelenti, hogy közösségre lépünk 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennel, de azt is jelenti, hogy kap-

csolatba lépünk az egyetemes Egyházzal, mely átadja nekünk 

a hitet.

A NICEA-KONSTANTINÁPOLYI HITVALLÁS

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható-
nak és láthatatlannak Teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától szü-
letett az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos 
Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és 
minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. 
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemet-

ték. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának 
jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz 
vége.

Hiszek a Szentlélekben Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól szár-
mazik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták 
szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy ke-
resztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök 
életet. Ámen.

Mozaikkal díszített keresztelőkút a Jordán folyó partján



112

KÉRDÉSEK
 1. Miért van szüksége a hitbeli közösségnek a hit közös nyelvére?

 2. Hogyan fejezte ki a hitét az apostoli Egyház egészen a kezdettől fogva?

 3. Mit állítottak össze a hitvallásokban?

 4. Hogyan nevezhetjük a hitvallásokat?

 5. Mi a szimbólum?

 6. Melyek a legrégebbi hitvallások?

 7. Milyen részekre oszlik a szimbólum?

 8. Hogyan nevezzük a szimbólum különböző mondatait?

 9. Miért készítettek több hitvallást a különböző korokban?

10.  A hit összes szimbóluma között melyik kettő foglal el az Egyház életében egészen külön-

leges helyet?

FELADATOK
1. Keresd ki a Credo tizenkét artikulusát! 

2.  Olvasd el a VI. Pál pápa által készített Isten népének hitvallása című részt az Éneklő Egyház 

imakönyvből! 

3. Keress Szent Ambrus életével és munkájával kapcsolatos írásokat!

FELADATOK

2.  Olvasd el a VI. Pál pápa által készített
!

KÉRDÉSEK
 1. Miért van szüksége a hitbeli közösségnek a hit közös nyelvére?

 2. Hogyan fejezte ki a hitét az apostoli Egyház egészen a kezdettől fogva?

?
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27. Isten — Szentháromság

„Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 
mindnyájatokkal (2Kor 13,13).

A Hitvallás Istennel kezdődik, mert Isten mindennek a kezdete és a vége. Az egész Hitvallás Istenről 

beszél még akkor is, amikor az emberről és a világról van benne szó, mert minden Istennel van kap-

csolatban.

„Ezt mondja Izrael Királya s Megváltója, a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, 
rajtam kívül nincs más isten” (Iz 44,6).

„Halld Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lel-
ked mélyéből, minden erőddel” (MTörv 6,4–5).

„Térjetek hozzám és megszabadultok, ti határai a földnek, mind! Mert én vagyok az Is-
ten, és nincsen más. Megesküszöm önmagamra, igaz beszéd fakad ajkamon, egy vis-
szavonhatatlan szó: Előttem hajlik meg minden térd, és rám esküszik minden nyelv. 
Ezt mondják majd: Csak az Úrban van üdvösség és erő” (Iz 45,22–24a).

Hit az egyetlen Istenben

Csak egy Isten van, aki természet, állag és lényeg tekintetében egy.

zz �Isten egyetlenségének megvallása az Ószövetség isteni kinyilatkoztatásában gyökerezik. 

Izraelnek, a választott népnek Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint egyetlen Isten.

zz Jézus is megerősíti, hogy Isten az egyetlen Úr, akit szeretnünk kell.

zz Jézus azt is megmutatja, hogy ő maga az Úr.

zz �Jézus elküldi a Szentlelket is, akit az Apostoli hitvallásban mint „Urunkat és éltetőnket” vallunk 

meg.
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A Szentháromság misztériuma semmilyen megosztást 
nem okoz az egy Istenbe vetett hittel, mert nem ellentétes 
vele. Ez a keresztény hit és élet központi misztériuma. Isme-
retét egyedül Isten adhatja nekünk azáltal, hogy kinyilat-
koztatja magát mint Atyát, Fiút és Szentlelket.

„Szilárdan hisszük és őszintén valljuk, hogy csak egyetlen egy örök, mérhetetlen és 
változhatatlan, fölfoghatatlan, mindenható és kimondhatatlan, igaz Isten van, Atya, 
Fiú és Szentlélek: bár három személy, de egy lényeg, állag vagy egészen egyszerű ter-
mészet” (IV. Lateráni Zsinat: De fi de catholica 1. fejezet).

Isten nevének kinyilatkoztatása

A név a személy lényegét, identitását és életének értelmét fejezi ki. Istennek is van neve, nem 
névtelen erő. A nevét megmondani azt jelenti, hogy megismerteti magát másokkal.

„Isten ezt válaszolta: »Én vagyok, aki vagyok.« Azután folytatta: »Így beszélj Izrael fi ai-
hoz: Aki van, az küldött engem hozzátok.« Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: 
»Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. 
Ez az én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre«” 
(Kiv 3,14).

Isten lépésről lépésre nyilatkoztatta ki magát népének, Izraelnek Az isteni név kinyilatkoztatását 

Mózesnek adta:
zz az égő csipkebokor teofániájakor,

zz a kivonulás és a Sínai-hegyi szövetségkötés alkalmával.

Isten az atyák Istene, aki a pátriárkákat vándorlásaik során meghívta és vezette. Kinyilatkoztatja 
titokzatos Jahve nevét, vagyis megmondja, hogy ki ő, és milyen néven kell szólítani. Ez az isteni 
név azonban titok, mivel Isten misztérium.

Albrecht Dürer: A Szentháromság imádása (1511) — Landauer oltár
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Isten neve kinyilatkoztatott név
zz �Ő az élő Isten, aki megajándékozza az embereket közel sé-

gével.

zz �Ő irgalmas Isten: választott népéhez és saját ígéreteihez is 

örökre hűséges.

zz �Olyan Isten ő, aki tér és idő fölött áll, s aki tervei megvalósí-

tásához mindenhatósággal fog hozzá.

zz �Isten megbocsájtó azzal, aki bűnösnek vallja magát előtte.

zz Isten szent.

„Az Úr elvonult előtte és ezt mondta: »Jahve, Jahve, irgalmas és a könyörülő Isten, 
hosszantűrő, gazdag kegyelemben és hűségben«” (Kiv 34,6).

„Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom, (…) mert Isten vagyok, nem ember, a kö-
rödben élő Szent, és nem szeretem a pusztítást” (Oz 11,9).

„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet” (Iz 6,3).

„Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljő” (Jel 4,8).

„Valóban, nálad rejtőzött el az Isten, Izrael Istene és Szabadítója”  (Iz 45,15).

Isten neve bizonyos értelemben visszautasítása a névnek
zz �Ő végtelenül felülmúl mindent, amit mi az emberi fogalmainkkal megérteni vagy kimondani 

tudunk.

zz �Ő „rejtőző Isten”.

zz �Neve kimondhatatlan.

Az ember magatartása Isten neve hallatán
Izrael népe az Isten szentsége iránti félő tiszteletből nem ejti ki Isten nevét. A Szentírás olva-

sásakor a kinyilatkoztatott nevet az isteni méltóságot jelző Adonáj, görögül Küriosz=Úr névvel he-

lyettesítik. Ezzel a címmel valljuk ünnepélyesen Jézus istenségét is: „Jézus az Úr.”

Isten vonzó és titokzatos jelenléte előtt az ember rádöbben a maga kicsiségére. Mózes meg-

oldja saruját és eltakarja arcát az isteni Szentség színe előtt. Izajás próféta és Péter apostol meg-

ijednek, János apostol azonban megnyugszik Isten szeretetében.

Az égő csipkebokor — Részlet a hajdúdorogi görögkatolikus székesegyház ikonosztázionjáról 
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„Jaj nekem, végem van! Mert tisztátalan ajkú ember vagyok” (Iz 6,5).

„Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok” (Lk 5,8).

„…így nyugtatjuk meg színe előtt szívünket. Ha szívünk vádol minket valamivel,  
az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud” (1Jn 3,19–20).

Isten szeretet
Isten minden művében megmutatja a maga jóakaratát, jóságát, kegyelmét és szeretetét, de meg-

bízhatóságát, türelmét, hűségét és igazságát is megtapasztalhatjuk.

Istennek ahhoz, hogy önmagát kinyilatkoztassa és Izraelt az összes nép közül kiválassza, egyetlen 

motívuma volt: az ő ingyenes szeretete, amely örök.
Amikor az idők teljességében elküldi egyszülött Fiát és a Szeretet Lelkét, Isten kinyilatkoztatja a 

maga legbensőbb titkát: Ő maga örök szeretetközlés – Atya, Fiú és Szentlélek – és arra ren-
delt bennünket, hogy ennek legyünk részesei.

„Megismertük, és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, 
és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad” (1Jn 4,16).

Istennek mint Szentháromságnak a kinyilatkoztatása

A keresztényeket az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében keresztelik meg, és nem az ő neveikben, 

mert csak egy Isten van, a mindenható Atya, és az ő egyetlen Fia és a Szentlélek: a Szent-
háromság.

A Szentháromság misztériuma a keresztény hit és élet központi misztériuma, a hit többi miszté-

riumainak forrása. A hitigazságok hierarchiájában a legalapvetőbb és a leglényegesebb tanítás.

Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld Teremtőjében?
Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriá-

tól született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralko-
dik az Atya jobbján?

Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségé-
ben, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben (Részlet a ke-
resztségi fogadalomból).

A Szentháromság misztériuma Istenben elrejtett titok. Az Atya így valósította meg a Fiú és a 

Szentlélek isteni küldése által a teremtésre, a megváltásra és a megszentelésre vonatkozó jósá-

gos tervét.
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Izrael Istent mint a világ Teremtőjét Atyának nevezte, Aki a 

szövetséget és a Törvényt ajándékozta népének, és Aki választott 

népét „elsőszülött fi ának” nevezte. Isten mindenek eredete és fö-

löttük álló tekintély, ugyanakkor jóságos, és szeretettel gondos-

kodik minden gyermekéről.

Az Atya a teljes istenség forrása és eredete. Jézus kinyilat-

koztatta, hogy Isten nemcsak Teremtő, hanem örök Atya az ő 

egyszülött Fiával való kapcsolatban, aki Atyjával való kapcsolatá-

ban örök Fiú, Aki egylényegű az Atyával (I. Niceai Zsinat).

„Akkor ezt mondd a fáraónak: Így szól az Úr: Izrael az én elsőszülött fi am” (Kiv 4,22).

„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).

„Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. 
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdet-
ni nektek” (Jn 16,13).

„Jézus így folytatta: »Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni 
fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni«” (Jn 14,23).

Jézus húsvét előtt megígéri a Szentlélek elküldését.

A Szentlélek szerepe:
zz A teremtésben tevékenyen részt vett.

zz Szólt a próféták szavával.

zz  Pünkösdtől kezdve a tanítványokkal és utódaikkal marad és 

bennük lesz, hogy tanítsa őket.

A Szentlelket az apostolokhoz és az Egyházhoz az Atya küldi a Fiú 

nevében, a Fiú pedig személyesen, miután visszatért az Atyához. 

A Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, és az Atyával és a 

Fiú val együtt imádjuk és dicsőítjük. A Lélek személyének küldése 

Jézus megdicsőülése után teljesen föltárja a Szentháromság 

misztériumát. Így azt a kinyilatkoztatást kaptuk, hogy az Atya az 
első, Jézus a második, a Szentlélek a harmadik isteni sze-
mély.

Az I. Niceai Egyetemes Zsinat

Romeo Celleghin: A Szentháromság — XX. század eleji freskó 
a clevelandi Szentháromság-templomban
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Az egész keresztény élet közösségben van mindegyik isteni személlyel, anélkül, hogy bár-

milyen formában megosztaná őket. Aki az Atyát dicsőíti, azt a Fiú által a Szentlélekben teszi; aki 

Krisztust követi, azért teszi, mert az Atya vonzza és a Szentlélek készteti.

Az egész isteni üdvrend végső célja az, hogy a teremtmények belépjenek a boldog Szenthárom-

ság tökéletes egységébe, de már most is arra kaptunk meghívást, hogy a Szentháromság lakóhelye 

legyünk.

FELADATOK
1. Keress a Szentírásból a hatnapos teremtéstörténetből példát a Szentlélek jelenlétére.

2.  Keress a Szentírásból példát arra, hogy Isten jóságos, és szeretettel gondoskodik minden 

gyermekéről.

FELADATOK

2.  Keress a Szentírásból példát arra, hogy Isten jóságos, és szeretettel gondoskodik minden 
!

KÉRDÉSEK
 1. Miért kezdődik a Hitvallás Istennel?

 2. Milyen értelemben mondjuk azt, hogy csak egy Isten van?

 3. Mit jelent a Szentháromság misztériuma a keresztény hit számára?

 4. Mit tudunk Isten nevének a kinyilatkoztatásáról?

 5. Hogyan viselkedik az ember a Szentírásban Isten nevének hallatán?

 6.  Hogyan tudta megvalósítani az Atya a teremtésre, a megváltásra és a megszentelésre vo-

natkozó jóságos tervét?

 7. Melyik isteni személy az istenség forrása és eredete?

 8. Mi a Szentlélek szerepe?

 9. Hogyan lehet az egész keresztény élet közösségben mindegyik isteni személlyel?

10. Mi az egész isteni üdvrend végső célja?

KÉRDÉSEK
 1. Miért kezdődik a Hitvallás Istennel?

 2. Milyen értelemben mondjuk azt, hogy csak egy Isten van?
?
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28. Az Atya — Mindenható és Teremtő Isten

Isten mindenhatósága

A Hitvallásban az összes isteni tulajdonság közül egyedül Isten mindenhatóságáról van szó: en-

nek megvallása életünk számára nagyon jelentős.

Isten mindenható Atya. Atyasága és hatalma kölcsönösen megvilágítják egymást. 
Atyai mindenhatóságát azáltal tapasztalhatjuk meg, hogy gondoskodik rólunk, és hogy a gyer-

mekeivé fogad minket. Mindenhatóságát végtelen irgalmával is megmutatja, mert hatalma első-

sorban abban nyilvánul meg, hogy szívesen megbocsátja bűneinket. Isten mindenhatósága 
egyetemes. Ő teremtett mindent, mindenható „az égben és a földön”, mindenre képes, számá-

ra semmi sem lehetetlen. Ő kormányoz mindent, mert a történelem Ura, a szíveket és az esemé-

nyeket akarata szerint irányítja. Isten szeretettel teljes, mert ő a mi Atyánk. Titokzatos, mert egye-

dül a hit tudja észlelni. Ő a seregek Ura, erős és hatalmas.

Az isteni mindenhatóság soha nem önkényes: „Istenben ugyanis a hatalom és a lé-
nyeg, az akarat és az értelem, a bölcsesség és az igazságosság ugyanaz. Ezért semmi 
nincs Isten hatalmában, ami nem lehetne benne szent akaratában és bölcs értelmé-
ben” (Részlet Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae című művéből).

„Istenünk, ki mindenhatóságodat leginkább azzal mutatod meg, hogy irgalmas és kö-
nyörületes vagy hozzánk” (Liturgikus könyörgés).

VEDD, ÉS OLVASD!
Isten egyetemes hatalmának, mindenhatóságának és szeretetének megvallása 

a Szentírásban.

Forrásfeldolgozó csoportmunka

Szükséges segédeszköz: Szentírás

Ter 1,1; Ter 18,14; Ter 49,24; Tób 13,2; Jób 42,2; Zsolt 24,8–10; Zsolt 135,6; 

Péld 21,1; Bölcs 11,21; Bölcs 11,23; Iz 1,24; Jer 27,5; Jer 32,17; Mt 6,9; Mt 6,32; 

Mt 19,26; Lk 1,37; Jn 1,3; 2Kor 6,18

Isten egyetemes hatalmának, mindenhatóságának és szeretetének megvallása 

Ter 1,1; Ter 18,14; Ter 49,24; Tób 13,2; Jób 42,2; Zsolt 24,8–10; Zsolt 135,6; 

Péld 21,1; Bölcs 11,21; Bölcs 11,23; Iz 1,24; Jer 27,5; Jer 32,17; Mt 6,9; Mt 6,32; 
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A Szentháromság mint Teremtő

A teremtés az üdvösség történetének a kezdete, Isten üdvözítő tetteinek alapja, amely Krisztusban 

éri el csúcspontját. Jézus a célja a teremtés egész misztériumának, mert Isten kezdettől fogva a 

Krisztusban lévő új teremtés dicsőségét akarta.

A világ és az ember eredetének kérdése az emberi élet alapjait érinti. Az emberi értelem képes 

bizonyos választ találni az eredet kérdésére, mert Isten létét műveiből az emberi értelem természe-

tes fényénél bizonyossággal fel lehet ismerni, csakhogy ezt az ismeretet gyakran tévedés homályo-

sítja el. Azonban a hit megerősíti és megvilágosítja az értelmet, hogy ezt az igazságot helyesen 

tudjuk érteni. Isten kinyilatkoztatta népének, 

ami az üdvösség szempontjából szükséges volt 

számára. Népévé formálta Izraelt, kiválasztotta a 

pátriárkákat, kivezette Egyiptomból a szenvedő 

izraeli népet, sőt szövetséget kötött velük.

FELADATOK a forrásfeldolgozással kapcsolatban
1. Keresd ki a felsorolt szakaszokat a Szentírásból!

2. Csoportosítsd a szentírási szakaszokat a következők szerint:

a) Isten teremtett mindent;

b) Isten szeretettel teljes, irgalmas, mert ő a mi Atyánk;

c) Isten kormányoz mindent;

d) Isten erős és hatalmas;

e) Isten mindenható, számára semmi sem lehetetlen.

Egy-egy szakaszt a tartalmától függően akár több helyre is besorolhatsz!

FELADATOK

2. Csoportosítsd a szentírási szakaszokat a következők szerint:
!

KÉRDÉSEK a forrásfeldolgozáshoz
1. Hány olyan szakaszt találtál, amit több helyre is be lehetett sorolni?

2. Mit gondolsz, miért?

KÉRDÉSEK

2. Mit gondolsz, miért?
?

Luca Rossetti da Orta: A Szentháromság (1738–39) — Freskó a torinói 
San Gaudenzio-templomban
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„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet” (Ter 1,1).

„Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel” 
(1Kor 15,22).

„A hitből ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis a látható a látha-
tatlanból lett” (Zsid 11,3).

„Most hát ezt mondja az Úr, a teremtőd, Jákob, az alkotód, Izrael: Ne félj, mert meg-
váltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy” (Iz 43,1).

Isten fokozatosan adta az emberiség tudtára, hogy hozzá tartozik a föld összes népe és 
az egész földkerekség, és hogy ő teremtette az eget és a földet. Ez Isten mindenható szere-
tetének első és egyetemes bizonysága. 

A Szentírás a Teremtés könyvének első három fejezetében ünnepélyes nyelven megfogalmazva 

tartalmazza a teremtés Istenben való eredetének és céljának, rendjének és jóságának, az ember hi-

vatásának, végül a bűn tragédiájának és az üdvösség reményének igazságát. Ezt a szakaszt – csak-

úgy, mint a Szentírás többi részét is – Krisztus fényében, a Szentírás egészében és az Egyház élő 

hagyományában kell olvasnunk. Így mindig fő forrás marad „a kezdet” misztériumainak (a teremtés, 

bűnbeesés, az üdvösség ígérete) megértése szempontjából.

A teremtés művét elsődlegesen az Atyának tulajdonítjuk, mégis: a Szentírás és az Egyház 
hite szerinti hitigazság, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek a teremtésnek egy és oszthatat-
lan princípiuma, a teremtés a Szentháromság közös műve.

Az örök Isten szólított létbe mindent, ami rajta kívül létezik, egyedül ő Teremtő, és minden, ami 

csak létezik, tőle függ.

Isten mindent az örök Ige, az ő szeretett Fia által és érte teremtett. Minden, ami létezik, Krisztus-

ban áll fenn. A Szentlélek „elevenítő” (a Nicea-konstantinápolyi hitvallás megfogalmazása), „Terem-

tő Lélek”, aki a „Jóság Forrása”.

„Így szól az Úr, a te Megváltód, aki anyád méhében alkotott: Én vagyok az Úr, a min-
denség teremtője; én terjesztettem ki az egeket egyedül, és amikor a földet megfor-
máltam, nem volt szükségem segítségre” (Iz 44,24).

„Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Az idők 
előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt” (Péld 8,22–23).

„Az Úr szavára lettek az egek, s szája leheletére az ég seregei” (Zsolt 33,6).
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„Ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét” (Zsolt 104,30).

„A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett 
a vizek fölött. Isten szólt: »Legyen világosság«, és lett világosság. Isten látta, hogy a 
világosság jó” (Ter 1,2–4a).

„S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent 
alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben” (1Kor 15,28).

Isten a világot saját dicsőségére teremtette, hogy kinyilvánítsa és közölje dicsőségét:  
a maga jóságát, igazságát és szépségét. Isten dicsősége az élő ember, az ember élete pedig  

Isten látása. Isten szeretetből arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk.  

A teremtés végső célja az, hogy végül Krisztusban Isten legyen minden mindenben azáltal, 

hogy gondoskodik a maga dicsőségéről, ami egyben az ember boldogsága is.

A teremtés és létben tartás misztériuma

Isten a világmindenséget teljesen szabadon, bölcsen és szeretettel teremtette. A világ nem szük-

ségszerű, vak végzet, vagy véletlen következménye. Isten „a semmiből” rendezett, jó világot 
teremtett, amelyet ő végtelenül felülmúl. Létben tartja a teremtményeit, támogatja őket, 

megadja nekik a cselekvési képességet, és beteljesedésre vezeti őket Fia és a Szentlélek által.

Isten gondviselése azt jelenti, hogy Isten a teremtményeit azon végső tökéletesség felé veze-

ti, amelyre meghívta őket. Isten a tervének megvalósításában mindenkitől független, szuverén Úr, 

de a végrehajtáshoz teremtményei együttműködésére is igényt tart. Tiszteletben tartja az emberi 

szabadságot, és meghív arra, hogy cselekedeteinkkel, imádságainkkal, sőt szenvedéseinkkel is 

működjünk együtt vele.

Isten látszólagos tehetetlenségének misztériuma

Hitünk próbatétele a rossz és a szenvedés megtapasztalása. Néha úgy tűnik, hogy Isten távol van, 

és képtelen megakadályozni a rosszat.

Isten semmiképpen, sem közvetlenül, sem közvetve nem oka a rossznak. A rossz miszté-

riumát Fiában, Jézus Krisztusban világítja meg, aki meghalt a kereszten és feltámadt a halálból, 

hogy legyőzze a nagy erkölcsi rosszat: az emberek bűnét, ami minden további rossznak a forrása.

A hit biztosít bennünket arról, hogy Isten nem engedné meg a rosszat, ha nem tudna jót kihozni 

belőle. Krisztus halála és feltámadása mutatja ezt: a legnagyobb erkölcsi rosszból, Isten Fiának 
megöléséből származik a legnagyobb jó, Krisztus megdicsőülése és a mi megváltásunk.
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E hitnek a legragyogóbb példája Szűz Mária, akinek a hite példa értékű minden keresztény em-

ber számára: 

„Isten különleges módon vezette Szűz Máriát a maga hitútján, amennyiben részeltette Fia 

örömeiben és szenvedéseiben, s miközben e fi atalasszony a pásztorok szavát »mind emlékezeté-

be véste«, és »szívében gyakran elgondolkozott rajtuk.« A követés során megérlelődött hitében, 

és a kereszt alatt mindenki Anyjává lett” (Leo Scheff czyk–Anton Ziegenaus: Mária az üdvtörténet-

ben).

Aki nem hisz Isten mindenható szeretetében, hogyan hihetné, hogy az Atya meg tudott terem-

teni, a Fiú meg tudott váltani és a Szentlélek meg tud szentelni bennünket.

„…és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisz-
tusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, 
minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevez-
hető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. 
Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette” 
(Ef 1,19–22).

Salvador Dali: Keresztes Szent János Krisztusa (1951)A hit legnagyobb példaképe, Mária — Jánoshalma, Szent Anna Plébánia
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KÉRDÉSEK
1. Az isteni tulajdonságok közül melyik szerepel a Hitvallásban?

2. Hogyan tapasztalhatjuk meg Isten atyaságát és hatalmát?

3. A Szentírás és az Egyház hite szerint kinek a műve a teremtés?

4. Miért teremtette Isten a világot?

5. Mi a teremtés végső célja?

6. Hogyan teremtette Isten a világmindenséget?

7. Mit jelent Isten gondviselése?

8. Mit kell tudnunk a világban jelen levő rosszról?

KÉRDÉSEK

2. Hogyan tapasztalhatjuk meg Isten atyaságát és hatalmát?
?



125

29. Az angyalok, az ember és a bűnbeesés

Isten a mennynek és a földnek, minden láthatónak és láthatatlannak a Teremtője – valljuk meg az 

Apostoli hitvallásban.

A Szentírásban az „ég és föld” kifejezés jelentése: minden, ami létezik, az egész teremtés. A „föld” 

az emberek világát jelöli, az „ég” vagy az „egek” szó két dolgot is jelölhet: az égboltot az égitestek-

kel, de jelölheti Isten sajátos „helyét”, a mennyek országát is.

„Isten az idő kezdetétől a semmiből alkotta mindkét teremtményt, a szellemit 
és a testit, tudniillik az angyalokat és a világot: és azután az emberi teremtményt” 
(Részlet a IV. Lateráni Zsinat hitvallásából).

Az angyalok létezése

A Szentírás és a Szenthagyomány hitigazságként vallja, hogy szellemi, test nélküli lények 
léteznek. A Szentírás angyaloknak nevezi őket.
Az angyalok jellemzői:

zz mivoltuk szerint szellemek;

zz tevékenységük szerint angyalok;

zz létük szerint Isten szolgái és hírnökei;

zz értelmük és akaratuk van;

zz személyes és halhatatlan teremtmények;

zz �tökéletességük felülmúlja minden látható teremtményét. Ennek bizonysága dicsőségük ra-

gyogása.

„…angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát” (Mt 18,10).

„Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek 
a szavát” (Zsolt 103,20).
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Az angyalok világának középpontja Krisztus, hozzá tartoz-

nak mind, mert üdvözítő tervének ők a hírnökei. Jézus által és 

Jézusért vannak teremtve. A világ teremtésétől fogva jelen van-

nak. Az üdvtörténelem folyamatában az a feladatuk, hogy hirdes-

sék az üdvösséget és szolgálják az isteni terv megvalósulását. 

Jézus életét megtestesülésétől a mennybemeneteléig körülveszi 

az angyalok imádata és szolgálata.

PÉLDÁK AZ ANGYALOK SZOLGÁLATÁRA

Az Ószövetség történetében Az Újszövetség történetében

A földi paradicsom bezárása: Ter 3,24

Lót oltalmazása: Ter 19,1–29

Hágárnak és fi ának m egmentése: Ter 21,17 

Ábrahám kezének visszafogása: Ter 22,11–12

Szolgálat a Törvény közlésekor: ApCsel  7,53

Isten népének a vezetése: Kiv 23,20–23

Születések, meghívások hírüladása: Bír 13 és 

6,15–24; Iz 6,6

A próféták mellett állnak: 1Kir 19,5

Makkabeus oltalmazása:  2Mak 10,29–30; 11,8

Gábor angyal adja hírül az Előfutár és maga 

Jézus születését: Lk 1,11.26

Dicsőítő ének Krisztus születésekor: Lk 2,14

A gyermek Jézus ra vigyáznak: Mt 1,20; 2,13.19

Szolgálják Jézust a pusztában: Mk 1,12; 

Mt 4,11

Megerősítik Jézust a halálküzdelemben: 

Lk 22,43

Az Atya küldene tizenkét légió angyalnál is 

többet Jézus megmentésére: Mt 26,53

Angyalok „evangelizálnak”, hirdetik a 

megtestesülés jó hírét: Lk 2,8–14

Krisztus föltámadását hirdetik: Mk 16,5–7

Jelen lesznek Krisztus visszatérésekor: 

ApCsel 1,10–11

Szolgálni fogják Jézust az ítéletkor: Mt 13,41; 

25,31; Lk 12,8–9

Jan van Eyck: Az angyali üdvözlet (XV. sz.) — A genti szárnyas oltár egyik táblaképe 
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„Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza” (Zsolt 34,8).

Angyalok az Egyház életében:

A Szentírás tanúsága szerint az Egyház egész életét támogatják földi zarándokútján az angyalok, 

ezért az Egyház tiszteli őket. Oltalmaznak minden embert, az emberi életet kezdetétől a halálig, és 

közbenjárnak értünk. A liturgiában is az angyalokhoz társul az Egyház, és segítségüket kérve velük 

együtt imádja a háromszor szent Istent.

A látható világ

A látható világot egész gazdagságában, változatosságában és rendjében Isten teremtette. A Szent-

írás a teremtés művét szimbolikusan a hatnapos teremtéstörténettel mutatja be, mely a hetedik nap 

„nyugalmával” zárul. Minden, ami csak létezik, a teremtő Isten alk otása. Isten szava a semmiből te-

remtette meg az összes létezőt, melyekben jóság és tökéletesség 

van a maguk természete szerint. A teremtés szépsé ge és rende-

zettsége a Teremtő végtelen szépségét és bölcsességét tükrözi.

A teremtés a kevésbé tökéletestől a tökéletesebb felé halad a 

teremtéstörténetben, mely kifejezi a teremtmények hierarchiá-

ját. Isten minden teremtményét szereti, mindnek gondját viseli. 

A teremtés művének csúcsa az ember. Isten a teremtésbe ala-

pot és törvényeket helyezett, az embernek ezekhez hűségesnek 

kell lennie, mert ez a bölcsesség kezdete és az erkölcsiség alapja. 

Isten az istentiszteletet is beleírta a teremtés rendjébe. A terem-
tés műve Krisztus megváltó tevékenységében éri el csúcs-
pontját. Az első teremtésnek értelme és csúcsa a Krisztus-
ban való új teremtés.

Az ember

„Isten képmása”
Isten az embert arra teremtette, hogy neki szolgáljon és őt szeresse. Ezért a teremtésben egyedül-

álló helyet ajándékozott neki: ő Isten képmása, egyedül ő képes arra, hogy megismerje és szeresse 

Teremtőjét, ezáltal részesedjék Isten életében.

„Az ember misztériuma csak a megtestesült Ige misztériumában ragyog föl igazán”
 (A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója, 22).

Raffaello Santi: A világ teremtése (1513–15) — A római Santa 
Maria del Popolo-templom Chigi kápolnájának kupolamozaikja
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Az ember személy. Ez azt jelenti, hogy képes megismerni önmagát, uralkodni önmagán, szaba-

don tudja magát ajándékozni, közösségre tud lépni más személyekkel. Képes Istennek hittel és 

szeretettel válaszolni. Az emberi nem Istentől kapott közös eredete miatt egységet alkot.

Természetében egyesíti a szellemi világot és az anyagi világot.
Az ember egyszerre testi és szellemi lény. Az emberben levő szellemi princípiumot a „lélek” szó-

val fejezzük ki. Az ember testét a szellemi lélek élteti. A lélek és a test egysége egyetlen természetet 

alkot.

Minden egyes szellemi lelket Isten közvetlenül teremt, és természetfeletti célra rendel: 
az emberi személy mint egész van arra rendelve, hogy Krisztus testében, az Egyházban a 
Szentlélek temploma legyen.

A lélek halhatatlan, a halálban elválik a testtől, de a feltámadásban újra egyesülni fog a testtel.

„Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet lehe-
letét. Így lett az ember élőlénnyé” (Ter 2,7).

Férfinak és nőnek lett teremtve
Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Közösségük az első személyes közösséget alkotta.  

A férfi és a nő ugyanazzal a méltósággal „Isten képmása”, és egyformán tükrözik a Teremtő bölcses-

ségét és jóságát. Egymásért vannak teremtve, hogy szeretetközösséget alkossanak egymással.

A férfi és a nő hivatása az, hogy mint Isten gondnokai, uralmuk alá hajtsák a földet, ám nem ön-

kényes és romboló módon, hanem felelősséggel, Isten gondviselő szeretete alapján.

Isten a barátjává tette az embert
Az embert Isten a szentség és igazság eredeti állapotában teremtette. Ekkor összhangban volt ön-

magával és az őt körülvevő, egész rábízott teremtéssel. Ez az eredeti szentség részesedés volt az 

isteni életben. Ezt a kezdeti állapotot az „eredeti igazság” állapotának nevezzük.

A bűnbeesés

A bűn Isten elutasítása vagy szembehelyezkedés vele, visszaélés azzal a szabadsággal, melyet Isten 

a teremtett személyeknek ajándékoz azért, hogy szeretni tudják őt és egymást. Megértéséhez is-

mernünk kell az embernek Istenhez fűződő mély kapcsolatát és az isteni kinyilatkoztatást. A bűn 

jelen van az ember történelmében, súlyosan megterheli az ember életét.

A megkísértett ember hagyta kialudni szívében az Isten iránti bizalmat. Isten nélkül akart élni, 

nem pedig Isten akarata szerint. Így veszítették el a szentség és igazság kegyelmét. Az Istentől jónak 

teremtett angyalok közül gonosszá vált, bukott angyalok elutasították Istent, ők lázították fel az 

embert Isten ellen.

Az áteredő bűnről szóló tanítást Krisztus misztériuma világítja meg: a Szentlélek által meg kell 

ismernünk Krisztust, aki a kegyelem forrása, hogy megismerhessük Ádámot mint a bűn forrását. 



129

Krisztus tette túláradóvá a kegyelmet ott, ahol elhatalmasodott a bűn. Az áteredő bűn, amelyben 

születünk, a szentségtől és igazságtól való megfosztottság állapota. Nem személyes cselekedet, 

hanem születési állapot, mely átszármazik Ádám minden utódára. Általa az emberi természet meg-

romlott, de nem teljesen. Az ember a tudatlanság, a szenvedés és a halál állapotába került, termé-

szete bűnre hajlóvá lett. A bűnre való hajlamot nevezzük concupiscentiának.
Az első bűn után az egész világot elárasztotta a bűn. Isten azonban nem hagyta, hogy az ember 

a halál hatalmában maradjon, hanem ígéretet tett a megváltásunkra.

Protoevangélium: Isten titokzatos ígérete, hogy a bűn vereséget fog szenvedni. 
„Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. 
Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba” (Ter 3,15).

„De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, 
és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, 
hogy a fogadott fi úságot elnyerjük” (Gal 4,4–5).

Teremtés — Ádám és Éva — Mozaik a St. Louis-i katedrálisban (USA) Giovanni Battista Tiepolo: A szeplőtelen fogantatás (1767–68) 
— Mária széttiporja a kígyó fejét
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FELADATOK
1.  Keresd ki a Szentírásból a Példák az angyalok szolgálatára táblázatból az idézeteket, és ol-

vasd el!

2. Keress még olyan szentírási szakaszokat, ahol az angyalokról van szó!

FELADATOK!

KÉRDÉSEK
 1. Mit jelent a Szentírásban az „ég és föld” kifejezés?

 2. Mit jelöl „föld” szó a Szentírásban?

 3. Mit fejeznek ki az „ég” vagy az „egek” szóval a Szentírásban?

 4. Mi jellemzi az angyalokat?

 5. Mi az angyalok feladata?

 6. Hogyan keletkezett a világ?

 7. Hogyan mutatja be a Szentírás a teremtés művét?

 8. Kiben éri el a teremtés műve a csúcspontját?

 9. Miért teremtett Isten embert?

10. Mi a férfi  és a nő hivatása?

11. Mit jelent a szentség és igazság eredeti állapota?

12. Mit jelent a bűn?

KÉRDÉSEK
 1. Mit jelent a Szentírásban az „ég és föld” kifejezés?

 2. Mit jelöl „föld” szó a Szentírásban?
?
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30. Jézus Krisztus, a mi Urunk

Az örömhír

Jézus Krisztusnak, Isten Fiának evangéliuma: Isten meglátogatta az ő népét, az Ábrahámnak és az ő 

ivadékának tett ígéreteket beteljesítette, minden várakozáson felül teljesítette be: elküldte az ő sze-

retett Fiát.

„Mivel az Isten fi ai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten. (…) tehát nem 
vagy többé szolga, hanem fi ú, s ha fi ú, akkor Isten kegyelméből örökös is” (Gal 4,6–7).

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemlél-
tünk, és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet 
megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az 
Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, 
hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus 
Krisztussal vagyunk közösségben. S azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes 
legyen” (1Jn 1,1–4).

Jézus születése — A répcevisi Szent 
András-templom mennyezetfreskója



132

„Simon Péter válaszolt: »Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.« Erre Jézus azt mondta neki: 
»Boldog vagy, Simon, Jónás fi a, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, ha-
nem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem 
egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt«” (Mt 16,16–18).

A Názáreti Jézus

A kereszténység a Szentlélek kegyelmének és az Atya vonzásának hatására hiszi és vallja Jézusról:

Embersége
Születése: Nagy Heródes király és Augustus császár idejében született Izraelben, Betlehem városá-

ban; édesanyja egy názáreti zsidó leány, Mária. Foglalkozása: Ács. Halála: Tiberius császár uralko-

dása idején Poncius Pilátus helytartósága alatt Jeruzsálemben keresztre feszítve kivégezték.

Istensége
Ő Isten emberré lett örök Fia, aki testben jött el, akinek láttuk dicsőségét, és akit kegyelem és igaz-

ság tölt el. Ő a Krisztus, az élő Isten Fia, aki a Szent Péter által megvallott hitnek a sziklájára építette 

Egyházát. Az Egyház a keresztény hit átadója, Krisztus üzenetét hirdeti, hogy az emberek eljussanak 

a belé vetett hitre.

Szent Péter szobra Kafarnaumban Lippo Memmi: Az angyali üdvözlet és két szent (1333)



133

Jézus

Jézus héberül azt jelenti, hogy „Isten megszabadít”.
Az angyali üdvözletkor Gábor angyal adja a gyermeknek a Jézus nevet. A név kifejezi, hogy Jézus 

az Isten Fia, és azért lett emberré, hogy teljesítse küldetését, megszabadítsa népét és egyetemesen 

az egész világot a bűntől, végbevigye a megváltás tettét, mert egyedül Jézus neve hoz üdvösséget.

A bűn Isten megsértése, ebből következik, hogy egyedül ő oldozhat fel alóla. Jézus neve 

által maga Isten neve van jelen a világban az ő emberré lett Fiának személyében. Isten Krisztusban 

kiengesztelődött a világgal. Jézus neve a keresztény imádsá g csúcspontja, minden liturgikus kö-

nyörgés ezzel a formulával zárul: „…a mi Urunk, Jézus Krisztus által.”

Krisztus

A Krisztus név a héber „felkent” jelentésű „Messiás” szó görög fordítása.
Izraelben Isten nevében azokat kenték fel, akiket neki szenteltek a tőle származó küldetésre 

(királyok, papok, próféták).

A Messiás az Úr Lelke által felkent személy. Isten küldi, hogy véglege-
sen megalapítsa az ő országát. Krisztus mint király, pap és próféta, 
teljesítette be Izrael messiási reménységét. Benne fedezhetjük fel 

az Izrael Istene által megígért „Dávid fi a” alapvető messiási vo násait. 

Jézus messiási felszentelése isteni küldetését nyilvánítja ki. 

Jézus elfogadta a Messiás címet (Péter hitvallásában nevezte 

őt Messiásnak), de utána meghirdette az Emberfi ára váró 
szenvedést. Az Emberfi a cím fejezi ki Jézus transzcendens mi-

voltát és a szenvedő Szolga megváltó küldetését.

Jézus királyságának igazi értelme csak a keresztre feszítés és 

feltámadás eseményében nyilvánult meg. Csak a feltámadás 

után hirdethette Péter Isten népe színe előtt az ő messiási király-

ságát.

„Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfi a fölmegy oda, ahol azelőtt volt” (Jn 6,62).

„Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, 
mint az Emberfi a. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették” (Dán 7,13).

Piero della Francesca: Krisztus megkeresztelkedése (1448–50)

A Messiás az Úr Lelke által felkent személy. Isten küldi, hogy véglege-
király, pap és próféta, 

 Benne fedezhetjük fel 

az Izrael Istene által megígért „Dávid fi a” alapvető messiási vo násait. 
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„Az Emberfi a sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon mások-
nak, és odaadja az életét váltságul sokakért” (Mt 20,28).

„Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit 
ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette” (ApCsel 2,36).

Isten egyszülött Fia

Az „Isten fi a” cím az Ószövetségben, mint „fogadott fi úság” jelenik meg az angyalokkal, a választott 

néppel, Izrael fi aival és királyaival kapcsolatban, és az Isten és teremtménye közötti bensőséges vi-

szonyt jelzi.

Az Újszövetségben Péter Jézust mint „Krisztust, az élő Isten Fiát” vallotta meg, Pál a zsi-
nagógákban hirdette, hogy Jézus az Isten Fia. Ez a hitvallás volt kezdettől fogva az aposto-
li hit középpontja és az Egyház alapja.

„Amikor kiadta a Fönséges a népnek örökségét, amikor az emberek fi ait különválasz-
totta, a népeknek határokat az Isten fi ainak számához mérten szabott” (MTörv 32,8).

„A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen 
megijedtek: »Ez valóban Isten Fia volt« – mondták” (Mt 27,54).

A Messiás Jézus istenfi úságának transz-

cendens jellegét Péter azért ismerte fel, 

mert ezt Isten a tudtára adta. Jézu s olyan ér-

telemben nevezte magát „Fiúnak”, mint aki 

ismeri az Atyát, aki különbözik a szolgáktól, 

akiket Isten korábban küldött az ő népéhez, 

és aki fölötte áll még az angyaloknak is.

Az Atya Jézust szeretett Fiának neve zi: 
ezt Krisztus megkeresztelkedésekor és szí-

neváltozásakor olvashatjuk a Szentírásban. 

Jézus önmagát Isten egyszülött Fiának 
nevezi, és ezzel a címmel állítja örök preeg-

zisztenciáját (Jézus megtestesülést megelő-

ző örök létezését).

Giotto di Bondone: Keresztre feszítés (1304–06)
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A keresztény hitvallást, hogy Jézus az Isten 

Fia, a húsvéti misztériumban értjük meg, az 

apostolok tanúságtétele alapján: „S az Ige testté 

lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya 

Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igaz-

ság tölt be” (Jn 1,14).

„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).

„Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a 
termést. Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a mási-
kat megölték, a harmadikat megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint 
először, de ezekkel is úgy bántak. Végül a fi át küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: 
A fi amat csak megbecsülik” (Mt 21,34–37).

„Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az 
Atya” (Mt 24,36).

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, 
az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

Úr

Az Ószövetségben Isten Jahve (JHWH) néven nyilatkoztatta ki magát Mózesnak. Később, az isteni 

fölség iránti tiszteletből, tilossá vált a név kimondása. Helyébe az Adonáj–Úr, görögül Küriosz lépett, 

hogy kellő tisztelettel kifejezze egy Isten isteni valóságát.

„Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: »Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, 
Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell 
neveznetek nemzedékről nemzedékre«” (Kiv 3,15).

Szent Pál apostol IV. századi ábrázolása Efezusban
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„Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok” (Jn 13,13).

„Az Úr az emberi történelem célja, az a pont, amelyre a történelem és a civilizáció vá-
gyai irányulnak, ő az emberi nem középpontja, minden szív öröme és kívánságainak 
beteljesedése. Ő az, akit az Atya föltámasztott a halálból, megdicsőített és jobbjára 
ültetett, hogy élők és holtak bírája legyen. Az ő Lelkétől éltetve és egyesítve zarán-
dokolunk a történelem beteljesedése felé, mely az Atya szeretete tervének teljesen 
megfelel” (A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója, 45).

Az Újszövetségben az „Úr” címet az Atyára és Jézusra egyaránt alkalmazták. Ezzel Jézust is Isten-

nek ismerték el. Jézus magának is tulajdonítja ezt a címet.

Az evangéliumok elbeszéléseiben az emberek gyakran szólítják Jézust Úrnak. Ezzel fejezik ki tisz-

teletüket, bizalmukat és reményüket, hogy Jézus meggyógyítja őket. A feltámadás után a Jézussal 

találkozó apostolok így kiáltanak: „Az Úr az!” (Jn 21,7). Ezzel kifejezik szeretetüket, ragaszkodásukat és 

az Istennek kijáró imádást, akit tisztelet és dicsőség illet meg.

A megtestesülés

Jézus értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért testesült meg, hogy megismertesse velünk Isten 

végtelen szeretetét. Szűz Mária méhében, a Szentléle k erejéből fogant, és életével elénk tárta az 

életszentség példáját. Isten Fia magára vette az emberi természetet, hogy abban vigye végbe meg-

váltásunkat, így a „megtestesülés” kifejezés azt jelenti, hogy Jézusban üdvösségünk megvalósulá-

sáért csodálatos módon egyesült az isteni természet az emberi természettel. Ő valóban em-

Krisztus meggyógyít két vakot — VI. századi mozaik a ravennai San Apollinare 
Nuovo-bazilikában

Giotto di Bondone: Jézus születése (1304–06)
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berré lett, és valóban Isten maradt. Az Apostoli hitvallásban ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy Jézus 

Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Keresztény hitünk megkülönböztető jegye a megtes-

tesülésbe vetett hit. Jézus azért vett magára valóságos emberi testet, hogy ezáltal Isten láthatóvá 

válhasson. Ezért Jézus megjeleníthető és tisztelhető szentképeken (vö. Kol 2,9).

Krisztus életének misztériumai

A Krisztus-misztériumok jellemző vonásai
Krisztus egész élete kinyilatkoztatás és misztérium. Életének minden mozzanatát istenfiúságának 

misztériuma, a születés és a húsvét misztériumainak fényében kell szemlélnünk. Az apostolok a hit-

ben tudták, hogy kicsoda Jézus, ezért egész földi életében szemlélni és másokkal is láttatni tudták 

misztériumának nyomait. Cselekedetei, csodái, szavai által vált nyilvánvalóvá, hogy ő az Isten Fia.
zz Krisztus egész élete az Atya kinyilatkoztatása: Isten irántunk való szeretetét nyilatkoztatják ki.

zz �Krisztus egész élete a megváltás misztériuma: szegénnyé lett értünk, hogy bennünket sze-

génysége által gazdaggá tegyen, és a kereszten kiontotta a vérét, hogy megváltson bennün-

ket.

zz �Krisztus egész élete az újra-egybefoglalás (recapitulatio) misztériuma: célja, hogy a bukott 

embert visszahelyezze eredeti hivatásába.

Jézus egész életében példaképül adta magát nekünk, sőt ő a maga életével mibennünk él a kegyel-

mek révén, melyeket e misztériumok által közöl.

„Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba 
egyszülött Fiát, hogy általa éljünk” (1Jn 4,9).

„Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyel-
me folytán” (Ef 1,7).

„Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel” 
(1Kor 15,22).

Jézus születésének és gyermekségének főbb misztériumai
Isten évszázadokon át tartó előkészítő tevékenysége előzte meg Jézus megtestesülését. Krisztusra 

irányította a korábbi szövetséget, szertartásokat, áldozatokat, előképeket, és szimbólumokat.  

Keresztelő Szent János személyében előfutárt küldött.

A születés misztériuma:

zz Jézus egy istálló alázatosságában született, szegény családban.

zz Az esemény első tanúi egyszerű pásztorok voltak.

zz Ebben a szegénységben ragyog fel az ég dicsősége.
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A gyermekség misztériumai:

Jézus körülmetélése nyolc nappal a születése után:
zz  Jele annak, hogy Ábrahám leszármazottai közé tartozik, a szövetség népének tagja, családja 

alávetette a Törvénynek.

zz  Jele annak, hogy részesévé válik Izrael istentiszteletének, melyben egész élete folyamán részt 

fog venni. Ez a jel előképszerűen jelzi a „krisztusi körülmetélést”, ami a keresztség.

Az epifánia: Jézusnak, mint Izrael Messiásának, Isten Fiának és a világ Üdvözítőjének kinyilvánulása.

A bemutatás a templomban: Jézus az „Elsőszülött”, aki az Úrhoz tartozik mint sajátja. Simeon és 

Anna felismerik Jézust, mint a régóta várt Messiást.

A menekülés Egyiptomba és a betlehemi gyermekgyilkosság: a sötétség harca a világossággal. 

Azt jelképezi, hogy Krisztus egész élete az üldözés jegyében fog telni.

„…gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt” 
(Lk 2,52).

„Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein” (Lk 2,47).

„Ezt felelte: »De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell 
lennem«” (Lk 2,49).

Jézus rejtett életének főbb misztériumai
Jézus osztozott az emberiség sorsában. Élete mindennapos élet volt. Az „ács fi aként” nőtt fel, aki a 

zsidó vallásosságban nevelkedett Isten törvényei szerint, és egyszerű falusi közösségben töltötte 

gyermek- és fi atalkorát. Anyja és nevelőapja iránti alárendeltségében teljesen és tökéletesen telje-

sítette a negyedik parancsolatot. Ez az engedelmesség földi képe 

volt a mennyei Atya iránti fi úi engedelmességének. A názáreti 

rejtett élet minden ember számára lehetővé teszi, hogy az élet 

leghétköznapibb dolgaiban közösségben legyen Jézussal.

Jézus megtalálása a templomban:

Jézus sejteti küldetése iránti teljes, istenfi úságából adódó oda-

adásának misztériumát. Mária és József a hitben elfogadták ezt az 

eseményt.

Jézus a templomban tanít
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Jézus nyilvános életének főbb misztériumai
Jézus megkeresztelkedése:

A keresztség Jézus részéről a szenvedő Szolga küldetésének elfogadása és kezdete. Engedi, hogy a 

bűnösök közé sorolják. Teljesen aláveti magát Atyja akaratának: szeretetből vállalja magára a halál 

keresztségét bűneink bocsánatára. A nyilvános élet küszöbén  Jézus keresztsége feltárta az első újjá-

születés misztériumát, keresztségünket.

Jézus megkísértései:

E titokzatos eseménynek üdvtörténeti jelentősége van: Jézus az új Ádám, aki hűséges marad ab-

ban, amiben az első engedett a kísértésnek. Krisztus Isten Szolgájának bizonyul, aki egészen enge-

delmes Isten akaratának, és győztes az ördöggel szemben, legyőzte helyettünk a kísértőt.

„Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: »Simon, János fi a, jobban szeretsz 
engem, mint ezek?« »Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.« Erre így szólt hoz-
zá: »Legeltesd bárányaimat«” (Jn 21,15–17).

Isten országának hirdetése, jelei és kulcsai:

Krisztus megalapozza Isten családjának a közösségét Isten országát kinyilvánító jelei és tanítványai 

elküldése által. Azt hirdeti, hogy minden ember meghívást kap a messiási országba, melyet elő-

ször Izrael fi ainak hirdettek. Az ország a szegé-

nyeké és a kicsinyeké, vagyis azoké, akik aláza-

tos szívvel elfogadták Jézust, aki hívja a 

bűnösöket, és példabeszédei által arra tanítja 

az embereket, hogy a szavak nem elegendők, 

tettekre van szükség. A Jézus által végbevitt je-

lek messiási jelek, és bizonyítják, hogy őt az 

Atya küldte. Tizenkét férfi t vál asztott ki, hogy 

vele legyenek és részesedjenek küldetésében. 

Közülük Simon Péteré az első hely. Akire külön-

leges tekintélyt bízott, a „kulcsok hatalmát”, 

mely teljhatalmat jelent Isten házának kor-

mányzására, ami az Egyház.

„Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a di-
csőség királya! Ki a dicsőség királya? Az Úr, a hatalmas és erős. Az Úr, a harcban ver-
hetetlen. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonul-
jon be a dicsőség királya! Ki ez a dicsőség királya? A Seregek Ura a dicsőség királya” 
(Zsolt 24,7–10).

elküldése által. Azt hirdeti, hogy minden ember meghívást kap a messiási országba, melyet elő-

Raffaello Santi: A kulcsok átadása (1515)
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„Amikor a főpapok és írástudók látták, hogy csodákat tesz, s hogy a gyerekek a temp-
lomban így kiáltoznak: »Hozsanna Dávid fi ának!«, méltatlankodtak, és szóltak neki: 
»Hallod, mit kiabálnak?« Jézus így válaszolt: »Hallom. Nem olvastátok sose: Gyerekek 
és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet«” (Mt 21,15–16).

„Az előtte menők, s akik kísérték, ezt zengték: »Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében 
jön«” (Mk 11,9).

Az ország elővételezése, a színeváltozás:

Jézus megmutatta isteni dicsőségét, megerősítve ezzel Péter hitvallását, hogy Jézus a Krisztus, 

az élő Isten Fia. Azt is megmutatja, hogy Jeruzsálemben el kell szenvednie majd a kereszthalált, 

hogy bemehessen a dicsőségbe. Jézus szenvedése az Atya akarata; a Fiú Isten szolgájaként cselek-

szik, a felhő a Szentlélek jelenlétének jele. A húsvét küszöbén a színeváltozás feltárta a második újjá-

születés misztériumát, feltámadásunkat.

Bevonulás Jeruzsálembe:

Jézus eddig visszahúzódott a nép törekvése elől, hogy királlyá tegyék. Most megválasztja az időt, és 

gondosan előkészíti messiási bevonulását. A nép ujjongással veszi körül, mint Dávid fi át, az üdvös-

séghozót. Jézus szamárháton vonul be. Sion leányát, Egyházának előképét nem csellel, nem is erő-

szakkal veti hatalma alá, hanem alázattal, mely bizonyságot tesz az Igazságról.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe kinyilvánítja 

Isten országnak eljövetelét, mely Jézus halálá-

nak és feltámadásának húsvétjával fog beteljesí-

teni. Az Egyház liturgiája ennek ünneplésével 

nyitja meg a nagyhetet virágvasárnap ünnepén.

Ermone Zabel Martaian: Bevonulás Jeruzsálembe (2008) 
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KÉRDÉSEK
1. Mit jelent az „evangélium” szó?

2. Mit tudunk a Názáreti Jézus emberségéről és istenségéről?

3. Mit jelent a Jézus név?

4. Mit jelent a Krisztus név?

5. Hogyan vallotta meg Péter Jézust az Újszövetségben?

6. Hogyan alakult ki az Úr cím használata?

7. Mit jelent a „megtestesülés” kifejezés?

8. Melyek a Krisztus-misztériumok jellemző vonásai?

?

FELADAT
Keress a Szentírásból olyan részleteket, amelyek Krisztus életének misztériumait mutatják be!

Ne a tankönyvben használt szakaszokat ismételd, hanem új párhuzamokat keress!

Keress a Szentírásból olyan részleteket, amelyek Krisztus életének misztériumait mutatják be! !
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31. A megváltás misztériuma

Előzmények

Az örömhír központi témája Krisztus keresztjének és feltámadásának húsvéti misztériuma. Az Egy-

ház ezt hirdeti a világban. Isten üdvözítő terve Fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halálában egy-

szer s mindenkorra beteljesedett.

„…hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azon-
ban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje 
a bűnt” (Zsid 9,26).

„»Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.« 
A zsidók felháborodtak: »Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?« Jézus így 
válaszolt: »Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.« Erre 
követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templo-
mot (Jn 8,56–59).

A jeruzsálemi vallási hatóságok Jézus fellépését az ellentmondás jeleként értékelték:
zz ördögűzések;

zz a bűnök megbocsátása;

zz szombati gyógyítások;

zz törvényes tisztaság parancsainak saját értelmezése;

zz barátkozás a vámosokkal és nyilvános bűnösökkel.

Jézust e tevékenységeiért néhány rosszindulatú ember ördögi megszállottsággal gyanúsított, 

káromkodással és hamis prófétasággal vádolt, melyeket a Törvény megkövezéses halállal bünte-

tett.

Jézus nyilvános működésének kezdetétől fogva ellentétbe került a Heródes-pártiakkal, a pa-

pokkal és az írástudókkal és a farizeusok egy részével, de nem mindegyikükkel, mert voltak köztük 

olyan farizeusok is, akik fi gyelmeztették Jézust a rá leselkedő veszélyre, vagy vendégül látták. 

Jézus megerősít néhány farizeus tanítást:
zz a halottak feltámadásának hitét;

zz jámborsági formákat (alamizsna, imádság és böjt);
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zz a szokást, hogy Istenhez mint Atyához fordulnak;

zz Isten és a felebarát szeretete parancsának központi jellegét.

Sok izraelita szemében tűnt úgy, hogy Jézus szembeszáll a választott nép lényeges intézményeivel:
zz  a Törvény iránti engedelmességgel; törvényen értve minden írásos parancsolatot és a farizeu-

sok szerint a szájhagyományban élő értelmezést;

zz a jeruzsálemi templom, mint szent hely és Isten különleges lakóhelye központi szerepével;

zz az egyetlen Istenbe vetett hittel, akinek dicsőségében egyetlen ember sem osztozhat.

Jézus és a Törvény
Jézus nem eltörölte, hanem beteljesítette a sínai Törvényt, oly tökéletesen, hogy kinyilatkoztatja 

végső értelmét, és az elkövetett törvényszegéseket megváltja. Ezt senki más nem tudta megtenni, 

csak az isteni Törvényhozó, aki a Törvény alatt a Fiú személyében született. A zsidók és szellemi ve-

zetőik számára Jézus rabbinak számított. Jézus akaratlanul összeütközött a törvénytudókkal, mert 

magyarázatát nem úgy adta elő, mint egy közülük; hanem úgy tanított, mint akinek hatalma van,  

s nem úgy, mint az írástudók.

Jézus és a templom
Jézus tisztelte a templomot, a zsidók zarándokünnepein fölment a templomba, és buzgó szeretet-

tel szerette, mint Isten emberek között lakásának helyét. A templom az ő misztériumának előképe. 

Megjövendöli lerombolását, de úgy, mint saját megölésének képét és az üdvtörténet új korszaká-

nak kezdetét, amikor az ő teste lesz a végső templom.

Jézus és Izrael hite az egy, szabadító Istenben
Jézus olyan tetteket vitt végbe, mint például a bűnök megbocsátása, melyek őt, mint üdvözítő  

Istent nyilvánították ki. Egyes zsidók, akik nem ismerték el benne az emberré lett Istent, embernek 

tekintették, aki Istenné tette magát, s mint istenkáromlót elítélték.

Jézus Krisztus szenvedése és halála

A zsidó hatóságok nem egységesen, hanem megosztottan gondolkodtak Jézus működéséről. Sok 

zsidó hitt benne, bár még nagyon tökéletlen hittel. A farizeus Nikodémus és a gazdag tanácstag, Ari-

mateai József titokban Jézus tanítványai voltak. Pünkösd után a papok közül is sokan hinni kezdtek.

A vallási vezetők a Jézussal szemben alkalmazandó eljárás tekintetében sem voltak egy vélemé-

nyen. A főtanács, miután Jézust halálra ítélte mint istenkáromlót, mivel nem volt joga a kivégzés-

hez, Jézust átadta a rómaiaknak, és politikai lázadással vádolta. A főpapok is politikai fenyegetések-

kel kényszerítik Pilátust, hogy Jézust halálra ítélje.

A zsidók Jézus haláláért kollektíven nem felelősek, még a fölbujtott sokaság kiabálása, illetve  

a pünkösd utáni megtérésre buzdító beszédekben elhangzó, mindenkinek szóló szemrehányások 

ellenére sem.
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Jézus erőszakos halála nem szerencsétlen kö-

rülmények összjátéka volt, hanem Isten tervé-

nek misztériumához tartozik, és a Szentírás  előre 

hirdette mint az egyetemes megváltás miszté-

riumát. Isten azáltal, hogy a bűneinkért odaadja 

a Fiát, kinyilvánítja, hogy az ő ránk vonatkozó 

terve a jóakaró Isten Fia azért jött a világba, hogy 

az Atya akaratát, megváltói küldetésének isteni 

tervét teljesítse. Keresztelő János, miután elfo-

gadta, hogy a bűnösök között kiszolgáltassa 

neki a keresztséget, Jézusban meglátta és meg-

mutatta az emberiségnek Isten Bárányát, aki el-

veszi a világ bűnét. Jézus emberi szívében az 

Atya emberek iránti szeretete működik. Szenve-

dését és halálát szabadon fogadta el az Atya és az emberek iránti szeretetből, akiket az Atya üdvö-

zíteni akar.

Az utolsó vacsorán elővételezte életének szabad feláldozását. Az Eucharisztia, amelyet Jézus eb-

ben az órában alapít, áldozatának emlékezetévé lesz. Jézus az új szövetség kelyhét az Atya kezéből 

elfogadja halálküzdelmében, a Getszemáni-kertben

„A farizeusok közül némelyek így vélekedtek: »Ez az ember nem Istentől való, hisz 
nem tartja meg a szombatot.« Mások ellene vetették: »Hogyan tehet bűnös ember 
ilyen csodát?« Így szakadás támadt közöttük” (Jn 9,16–17).

„»Mi a véleményetek?« »Méltó a halálra!« – kiabálták” (Mt 26,66).

„Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak 
és fenyegetőztek: »Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi 
magát, ellene szegül a császárnak«” (Jn 19,12).

„Mindaz, ami az ő szenvedésében történt, sem az akkor élő zsidóknak, sem a mai zsi-
dóknak nem számítható be megkülönböztetés nélkül” (A II. Vatikáni Zsinat Nostra ae-
tate kezdetű nyilatkozata, 4).

„Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándé-
kozna nekünk vele együtt mindent” (Róm 8,32).

„Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most 
hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az ő életében” (Róm 5,10).

Matthias Grünewald: Golgota (1512–16) — Isenheimi oltár
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„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).

„Ez az én testem, amelyet értetek adok” (Lk 22,19).

„…mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsána-
tára” (Mt 26,28).

Krisztus halála egyszerre húsvéti áldozat, mely megvalósítja az emberek végleges 
megváltását a Bárány által, aki elveszi a világ bűnét, és az új szövetség áldozata, mely az 
embert, kiengeszteli Istennel. Krisztusnak ez az áldozata egyetlen, és az összes áldozatot 
beteljesíti és felülmúlja. Ez az áldozat elsősorban magának az Atyaistennek az ajándéka: 
az Atya odaadja a Fiát, hogy megbékéltessen minket önmagával. Ugyanakkor Isten em-
berré lett Fiának áldozata, aki szabadon és szeretetből fölajánlja életét Atyjának a Szent-
lélek által, hogy a mi engedetlenségünket helyrehozza. A kereszt Krisztusnak, az Isten és 
az ember közötti egyedüli közvetítőnek az egyetlen áldozata.

Krisztus valóban meghalt, és valóban eltemették. Az isteni erő azonban megóvta testét a rom-

lástól. A Hitvallásban elhangzó „pokol”, ahová ezután Jézus alászállt, nem azt a poklot jelenti, ami 

a kárhozat helye, hanem a Krisztus előtt meghalt embereknek az állapotát jelöli. A meghalt Krisz-

tus isteni személyével egyesült Lelkével szállt alá a holtak honába ezekhez az igazakhoz, akik 

várták a Megváltót, hogy végre megláthassák Istent. Krisztus, miután legyőzte a halált és az ördö-

göt, kiszabadította a Megváltóra váró igazakat és megnyitotta az előtte élt igazaknak a menny 

kapuját.

„Másodszor is elment és így imádkozott: »Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anél-
kül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint«” (Mt 26,42).

„Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még 
testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát ér-
tem” (Gal 2,20).

„Mert azért hirdették az evangéliumot a halottaknak is, hogy ha mint emberek test-
ben ítélet alá estek is, lélekben éljenek az Isten által” (1Pt 4,6).

Jézus Krisztus feltámadása

Hitünk legnagyobb igazsága Jézus feltámadása, melynek lényeges jele az üres sír. A feltámadás té-

nyéről tanúskodnak az asszonyok, akik elsőként találkoztak Jézussal, majd az apostolok, akiknek 

szintén megjelent. Később pedig több mint ötszáz testvérnek is megjelent.
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Jézus feltámadása történeti 

tény, ellenőrizhető, jelek, ta-

núságtételek révén tanúsított, 

ugyanakkor Krisztus embersé-

gének Isten dicsőségébe való 

átmenetele transz cendens 

esemény, a hit misztériuma, 

mert meghaladja és felülmúl-

ja a történelmet.

Krisztus nem ebbe a földi vi-

lágba támadt fel. Feltámadott 

teste már a megdicsőült test 

tulajdonságaival rendelkezik. 

Feltámadott teste ugyanaz, 

amelyet megfeszítettek, de a 

feltámadt Krisztus szabadon 

határozza meg, hogy hol van, 

hogyan és milyen alakban jele-

nik meg tanítványainak.

Krisztus feltámadása Isten transzcendens műve. A három isteni személy a maga sajátos módján 

együtt cselekszik. Az Atya megmutatja hatalmát, Jézus újra felveszi önként feláldozott életét, újra 

egyesíti testét és lelkét, melyet a Szentlélek éltet és dicsőít meg.

„De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül” (1Kor 15,20).

„…az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek 
mi tanúi vagyunk” (ApCsel 3,15).

„Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szel-
lemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van” (Lk 24,39).

„…a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával Isten Fiának bizo-
nyult” (Róm 1,4).

„A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus 
az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk” 
(Róm 6,4).

A feltámadás a megtestesülés csúcspontja. Bizonyítja Krisztus istenségét és megvalósítja az 

emberiségnek adott isteni ígéreteket. A Feltámadott legyőzi a bűnt és a halált, ő megigazulá-

Giotto di Bondone: Noli me tangere! – Ne érints engem! (1320 k.)
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sunk és feltámadásunk forrása. Általa részesülünk a gyermekké fogadás kegyelmében, ami va-

lóságos részesedés az egyszülött Fiú életében. Az idők végén Jézus fogja feltámasztani a mi 

testünket.

Jézus Krisztus mennybemenetele és második eljövetele

Jézus Krisztus az egész teremtésnek, a kozmosznak, a történelemnek az Ura, az Egyház feje, aki most 

titokzatos módon van jelen az Egyházban.

A húsvét utáni negyvenedik napon felment a mennybe, és az Atyának a jobbjára ült. Krisztus 

mennybemenetele Jézus emberségének végleges bemenetelét jelenti Isten mennyei országába, 

ahonnan ismét el fog jönni, addig pedig szüntelenül közbenjár értünk mint közvetítő, aki állandóan 

árasztja ránk a Szentlelket. Második eljövetele előtt van egy úgynevezett közbülső idő, amikor Jézus 

el van rejtve az emberek szeme elől. Ekkor az 

Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatéte-

len, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldö-

zés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, 

felfedi a gonoszság misztériumát egy vallási 

megtévesztés formájában, mely az embereknek 

problémáik látszólagos megoldását kínálja fel 

cserébe azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A 

legnagyobb vallási megtévesztés az antikrisztu-

sé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az 

ember önmagát dicsőíti Isten és az ő testben el-

jött Messiása helyett.

Jézus eljövetelének időpontját (parúzia) sen-

ki sem ismeri. E mulandó világ utolsó kozmikus 

összeomlása után Krisztus dicsőséges eljövetele 

Isten végső győzelme lesz, így fog beteljesedni 

Isten országa.

„Ezt mondták nekik: »Galileai férfi ak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jé-
zus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe 
ment«” (ApCsel 1,11).

„Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben” (Kol 3,3).

Giotto di Bondone: Mennybemenetel (1304–06)
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„Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szit-
tya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden mindenben” (Kol 3,11).

„S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent 
alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben” (1Kor 15,28).

Krisztus azért jött, hogy üdvözítse az embereket. Második eljövetelekor nyilvánosságra fognak 

kerülni az emberi szívek titkai, és egyenként mindenkinek minden cselekedete, amit Istennek és 

a felebarátoknak tett. Mindenki a tettei szerint ítéltetik majd örök életre, vagy örök kárhozatra. Így 

valósul meg Krisztus teljessége, melyben Isten lesz minden mindenben. Az Újszövetség azonban 

többször szól arról, hogy az ember közvetlen a halála után nyer jutalmat tetteiért. Az Egyház 

ezért tanítja a földi élet lezárása után az egyéni sors eldöntését a különítéletben. Az utolsó ítélet 

jelentősége az egyéni sorson túl, Isten igazságának és dicsőségének végső, kozmikus feltárulko-

zásában van.

FELADATOK
1. Keresd ki a Szentírásból Jézus szenvedéstörténetét, és olvasd el!

2.  Beszéld meg hittanároddal és osztálytársaiddal, mi szólított meg a leginkább az olvasottak-

ból!

FELADATOK

2.  Beszéld meg hittanároddal és osztálytársaiddal, mi szólított meg a leginkább az olvasottak-
!

KÉRDÉSEK
1. Melyek a megváltás misztériumának előzményei?

2. Kik és hogyan ítélték el Jézust?

3. Miért jött Isten Fia a világba?

4. Mit jelent számunkra Krisztus halála?

5. Miért szállt alá Jézus a halála után a poklokra?

6. Mit jelent Jézus Krisztus feltámadása az emberiség számára?

7. Milyen időszak előzi meg Jézus második eljövetelét?

8. Mi fog történni Krisztus második eljövetelekor?

KÉRDÉSEK

2. Kik és hogyan ítélték el Jézust?
?
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32. A Szentlélek — Isten Lelke

Ahhoz, hogy közösségbe kerüljünk Krisztussal, arra van szükségünk, hogy megérintsen minket a 

Szentlélek, vagyis bennünket megelőzve felébressze bennünk a hitet. Így elkezdődik számunkra 

az új élet, ami nem más, mint megismerni az egyedüli Atyát, és akit ő küldött, Jézus Krisztust. Is-

tennek ez a megismerése csak a Szentlélek közreműködésével lehetséges.

Az élet forrása az Atya, aki a Fiúban a Szentlélek által részesíti a hívő embert az újjászületés 

kegyelmében. Akikben Isten Lelke lakik, azokat a Szentlélek odavezeti a Fiúhoz; a Fiú pedig be-

mutatja őket az Atyának, és az Atya megajándékozza őket az örök élettel. A Lélek nélkül tehát 

lehetetlen látni az Isten Fiát, és a Fiú nélkül senki sem közeledhet az Atyához, mert az Atya isme-

rete a Fiú, és Isten Fiának megismerése a Szentlélek által történik.

„Mivel az Isten fi ai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, 
Atya” (Gal 4,6).

„Ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen 
Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke” (1Kor 2,11).

A Szentlélekben való hit azt jelenti, hogy megvalljuk: a Szentlélek a harmadik isteni sze-
mély a Szentháromság személyei közül, az Atyával és a Fiúval egylényegű, akit éppúgy imádunk 

és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. A Szentlélek üdvösségünk tervének kezdetétől a beteljese-

désig együtt munkálkodik az Atyával és a Fiúval, de kinyilatkoztatása és ajándékozása a Fiú meg-

váltó megtestesülésével elkezdődött végső időkben történik.

A Fiú és a Szentlélek összefüggő küldetése

A Szentháromság oszthatatlan egység. Benne a Fiú és a Szentlélek különbözőek ugyan, de szét 

nem választhatók. Az idő kezdetétől a végéig az Atya küldi a Fiát (megváltás műve) és Szentlelkét 

(éltetés, megszentelés műve), aki a hitben egyesíti az embereket. Jézus és a Szentlélek külde-
tése összekapcsolt küldés. A Szentlélek által Jézus tanítása szerint szólíthatjuk Istent Atyának.
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A Lélek láthatatlan, rá a sajátosan isteni rej-
tőzködés jellemző. Őt magát nem halljuk, mert 

nem beszél önmagáról. Őt csak abban a folya-
matban ismerjük meg tevékenységei által, 
amellyel az Igét kinyilatkoztatja nekünk, és fel-

készít minket, hogy hittel befogadjuk. Akik Krisz-

tusban hisznek, azok megismerik őt.

„Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a 
fogadott fi úság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya” (Róm 8,15).

„A világ nem kaphatja meg, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek, mert ben-
netek van, és bennetek marad” (Jn 14,17).

A Szentlélek tevékenységei:
zz Kinyilatkoztatja nekünk Istent.

zz Megismerteti velünk Krisztust, az Isten élő Igéjét.

zz Szól a próféták által.

zz Hallatja velünk az Atya Szavát.

zz Szól a Szentírásban, melyeket ő sugalmazott.

zz Szól a Szenthagyományban, melynek az egyházatyák mindig aktuális tanúi.

zz Tevékenykedik az Egyházban, az apostolok továbbadott hitében élő közösségében:

a) ő működik az Egyházi Tanítóhivatal által;

b) a szentségi liturgiában, annak szavai és szimbólumai által közösségbe von Krisztussal;

c) az imádságban közbenjár értünk;

d) a karizmákban és szolgálatokban építi az Egyházat;

e) az apostoli és hittérítő élet jeleivel gazdagítja az Egyházat;

f)  a szentek tanúságtételében ő maga teszi nyilvánvalóvá az életszentséget és folytatja az 

üdvösség művét.

Sandro Botticelli: A Legszentebb Szentháromság (1491–93)
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Jézus a „Krisztus”, a Szentlélek által „Felkent”, mindaz, ami a megtestesülés óta történt, ebből a 

teljességből következett. Miután Krisztus megdicsőült az Atyánál, küldi a Lelket azoknak, akik hisz-

nek benne.

A Szentlélek neve és elnevezései

A Szentháromság személyei közül a harmadik isteni személynek „Szentlélek” a tulajdonneve, akit az 

Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az Egyház ezt a nevet az Úrtól kapta, és megvallja 

új gyermekeinek keresztségében.

A „lélek” (latinul spiritus; héberül ruah) eredeti értelmében fu-

vallatot, levegőt, szelet jelent. Jézus használja ezt a szót a Szent-

lélekre, amikor Nikodémusnak az isteni Lélek, Isten Lehelete 

transzcendenciáját magyarázza.

Jézus és Nikodémus: „Erre Jézus azt mondta: »Bizony, bizony, mondom neked: Aki 
nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a 
testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy 
azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem 
tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született«” 
(Jn 3,5–8).

A Szentlélek elnevezései:
zz Paraklétosz – „Maga mellé szólított” (latinul advocatus), „Vigasztaló”;

zz Igazság Lelke;

zz Ígéret Lelke;

zz A fogadott fi úság Lelke;

zz Krisztus Lelke;

zz Az Úr Lelke;

zz Isten Lelke;

zz Dicsőség Lelke.

John LaFarge: Jézus és Nikodémus (1880)
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„…én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki 
örökké veletek marad” (Jn 14,16).

„Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igaz-
ságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne” (Ef 1,13).

„Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben 
elnyerjük a Lélek ígéretét” (Gal 3,14).

„Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisz-
tus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti benne-
tek lakó Lelke által” (Róm 8,11).

„Az Úr ugyanis a Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).

„De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akik-
ben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi” (Róm 8,9).

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14).

„Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, 
vagyis az Isten Lelke nyugszik rajtatok” (1Pt 4,14).

A Szentlélek szimbólumai

A víz szimbóluma a Szentlélek működésére utal a keresztségben. A keresztvíz valóságosan jelzi, 

hogy isteni életre születésünket a Szentlélekben kapjuk ajándékba.

A kenet a keresztény beavatásban szentségi jele a bérmálásnak, és a Szentlélek által végbevitt 

első felkenésből, Jézus (Felkent=Messiás) felkenéséből ered. Jézust a Szentlélek tette „Krisztussá”.

A tűz a Szentlélek cselekedeteinek átalakító erejét szimbolizálja. Krisztus Szentlélekben és tűz-

ben keresztel (vö. Lk 3,16).

A felhő és a fényesség nyilatkoztatja ki az élő és szabadító Istent az ószövetségi teofániáktól 

kezdve, úgy hogy közben eltakarja dicsőségének transzcendenciáját.

A pecsét a Szentlélek kenetének letörölhetetlen hatását jelzi a keresztség, a bérmálás és a pap-

ság szentségében.

Az ujj azt jelképezi, ahogyan Jézus az Isten ujjával kiűzi a gonosz lelkeket. A Veni, Creator Spiritus 

kezdetű himnusz a Szentlelket „Te, ujj az Isten jobbkezén” formában hívja segítségül.

A galamb Noé történetében azt jelzi csőrében a zöldellő olajággal, hogy a föld ismét lakható. 
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Krisztus keresztségének történetében a Szent-

lélek galamb formájában száll le rá és marad raj-

ta. A Lélek a megkereszteltek megtisztított szí-

vébe leszáll, és jelenlétével megszenteli.

A Szentlélek és Isten Igéje az ígéretek idején

Az Atya Igéjének és Lelkének összekapcsolt küldetése van. Isten Igéje és Lehelete ott van minden 

teremtmény léte és élete eredeténél, a teremtésnél. Az Ábrahámnak tett ígéret megnyitja az üdv-

rendet. Isten Lelke előkészíti a Messiás idejét, szól a próféták által, végül maga a Fiú jön el, és vissza-

állítja az Atyával való kapcsolatunkat azáltal, hogy visszaadja az embereknek a dicsőséget, az éltető 

Lelket.

A közvetlenül a Szentlélek elküldésére vonatkozó prófétai szövegek Isten népének szívéhez szó-

ló jövendölések, amelyek az ígéretek nyelvén, a szeretet és a hűség hangnemében csendülnek fel. 

Beteljesülésüket Szent Péter fogja kikiáltani pünkösd reggelén.

Krisztus Lelke az idők teljességében

Keresztelő János:

Jánost már anyja méhében maga Krisztus töltötte be Szentlélekkel, amikor Mária meglátogatta 

Erzsébetet. A Szentlélek tüze lakik benne, ő az előfutár az Úr előtt, így prófétai küldetése sajátos je-

Szent Péter trónjának (Cathedra Petri) oltára
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lentőséget nyer. Ő zárja le a próféták Illéssel kezdődött ciklusát. Hirdeti, hogy küszöbön áll Izrael 

vigasztalása. Keresztsége a bűnbánatra szólít, és előképe a keresztény keresztségnek, ami újjászüle-

tés vízben és Lélekben.

Mária, Isten szentséges Anyja, a mindig Szűz:

Mária a Fiú és a Lélek küldésének legnagyszerűbb műve az idők teljességében. Benne kezdenek 

mutatkozni „Isten csodatettei”, melyeket a Szentlélek Krisztusban és az Egyházban fog beteljesíteni.

Isten a Szentlélek kegyelmével készítette elő Máriát, a Szentlélek valósítja meg Mária igenje által 

az Atya jóakaratú tervét. A Szentlélektől foganja és szüli a Szűz Isten Fiát. A Szentlélek Mária szemé-

lyéhez kapcsolj a Krisztussal való közösség korai, ám hatékony megnyilvánulásait (pásztorok, „há-

romkirályok”, Simeon és Anna, a kánai menyegző…). A messiási mű záróakkordja, Krisztus végren-

delete a kereszten, őt a krisztushívők anyjaként jelenti ki: ő az új Éva, a Krisztusban élők, az Egyház 

anyja.

A Krisztus Jézus:

Krisztus egész műve a Fiú és a Szentlélek összekapcsolt küldetése, mely abban áll, hogy a Fiú meg-
testesülésétől kezdve az Atya Lelkének Fölkentje: Jézus a Krisztus, a Messiás.

„Jézus megismételte: »Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek 
én is titeket«” (Jn 20,21).

Bár Isten Lelke működik mind az ószövetségben, mind a megtestesült Ige életében, kinyilatkoz-

tatása teljessége és üdvösségre vezető ereje Jézus megváltó kereszthalálához illetve Atyjánál bir-

tokba vett megdicsőüléséhez, „az órához” kötődik. Az Atya Jézus imádságára ajándékozza az Igaz-

ság Lelkét, „a más vigasztalót”, amint erről János 

evangéliuma szól, Jézus dicsőséget magában 

foglaló halálával kapcsolatosan.

A Szentlélek eljött, megismertük őt, és min-

dig velünk is lesz. Mindenre megtanít minket, és 

eszünkbe fog juttatni mindent, amit Jézus mon-

dott. Tanúságot fog tenni róla, be fog vezetni a 

teljes igazságba és meg fogja dicsőíteni Krisz-

tust.

Végül eljött Jézus órája: Jézus az Atya kezébe 

adta a lelkét, és halála által legyőzte a halált. Az 

Atya feltámasztotta a halálból. Amikor tanítvá-

nyainak megjelent, nekik ajándékozta a Szent-

lelket, rálehelve tanítványaira. Ettől az órától 

kezdve Krisztus és a Lélek küldetése az Egyház 

küldetésében folytatódik.



155

A Szentlélek és az Egyház az utolsó időkben

A pünkösd
Pünkösd napján, a húsvétra következő ötvenedik napon (pentekosztész=ötvenedik), Krisztus hús-

vétja a Szentlélek kiáradásában teljesedik be. Az Úr Krisztus a maga teljességéből bőségesen áraszt-

ja a Lelket. Ezen a napon a Szentháromság teljesen ki lett nyilatkoztatva. E naptól kezdve a Krisztus 

által hirdetett ország megnyílik azoknak, akik benne hisznek, ők ugyanis a test alázatában és a hit-

ben már részesednek a Szentháromság közösségében.

A Szentlélek a maga szüntelen eljövetele által vezeti be a világot „a végső időkbe”, az Egyház 

idejébe, az országba, amely már örökségként a birtokunkban van, de még nem teljesedett be.

A Szentlélek — Isten ajándéka
Az Isten szeretet, és a szeretet az első ajándék, amely minden mást magában foglal. Ez a szeretet 

áradt ki szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott. A szeretet ajándékának első hatása bűneink 

bocsánata. A Szentlélek közlése az Egyházban a megkeresztelteket visszaállítja a bűn miatt elvesz-

tett istenhasonlóságba.

Ezután a Lélek magának a Szentháromságnak az életét adja örökségünknek, mely nem más, 

mint úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett bennünket.

A Szentlélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás.

„Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, 
és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad” (1Jn 4,16).

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szí-
vünkbe az Isten szeretete” (Róm 5,5).

„Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 
mindnyájatokkal” (2Kor 13,13).

A Szentlélek által adatik a visszahelyezés a paradicsomba, a fölmenetel a mennyek országába,  

a visszatérés a fogadott fiúságba: az, hogy megkapjuk a bizalmat, hogy Atyánknak szólíthassuk  

Istent, örökösei leszünk Krisztus kegyelmének, a világosság fiainak hívnak, és részesei vagyunk az 

örök dicsőségnek.

A Szentlélek és az Egyház
Krisztus és a Szentlélek küldetése az Egyházban, Krisztus testében és a Szentlélek templomában 

teljesedik be.

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse és az összes nemzetek között valósítsa meg Istennek Krisz-

tus által megalapított országát. Az Egyház itt a földön ennek az országnak a csírája és kezdete.
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Az Egyház misztérium, mert látható valóságában jelen van és működik; egy lelki, isteni valóság, 

mely csak a hit szemével látható.

Az Egyház az üdvösség egyetemes szentsége: az egész emberiség Istennel való megbékélésé-

nek és bensőséges egységének, illetve az egész emberi nem egységének jele és eszköze.

FELADAT
Keress a Szentírásban példákat a Szentlélek szimbólumaira!

FELADAT
Keress a Szentírásban példákat a Szentlélek szimbólumaira!!

KÉRDÉSEK
 1. Hogyan részesíti az Atya az újjászületés kegyelmében az embereket?

 2. Miben áll a Fiú és a Szentlélek összefüggő küldetése?

 3. Mi a harmadik isteni személy neve?

 4. Ki adta ezt a nevet a harmadik isteni személynek?

 5. Mik a Szentlélek elnevezései és szimbólumai?

 6. Az ígéretek idején mi a küldetése a Szentléleknek és Isten Igéjének?

 7. Kikben és hogyan működik Krisztus Lelke az idők teljességében?

 8. Hogyan teljesedik be Krisztus húsvétja?

 9. Miért fontos számunkra pünkösd?

10. Melyek a Szentlélek gyümölcsei?

11. Mi az Egyház küldetése?

KÉRDÉSEK
 1. Hogyan részesíti az Atya az újjászületés kegyelmében az embereket?

 2. Miben áll a Fiú és a Szentlélek összefüggő küldetése?
?
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33. Az Egyház Isten tervében

Krisztus a nemzetek világossága. Minden ember t meg akar világosítani azáltal, hogy minden te-

remtménynek hirdetni akarja az evangéliumot. Halála és feltámadása által megdicsőült Úrrá és 

Krisztussá válik, és ő a maga teljességéből árasztja ki a Szentlelket az apostolokra és az Egyházra. 

A Szentlélek minden életszentség forrása és ajándékozója, akit Krisztus, a Fő áraszt ki a tagjaiba, épí-

ti, élteti és megszenteli az Egyházat, ami a Szentháromság és az emberek közösségének szentsége.

Az Egyház nevei és képei

A magyar „egyház”, (szent ház) szó  bibliai megfelelője, az „ekklészia” (a görög ekkalein=kihívni igé-

ből) összehívást jelent. Népgyűlést jelent, általában vallásos jelleggel.

A szót az Ószövetség görög fordításában leggyakrabban a választott nép Isten előtti összejö-

veteleire alkalmazzák, főleg a Sínai-hegynél történt összejövetelre, ahol Izrael megkapta a Tör-

vényt, és Isten szent népévé tette őt. A Krisztusban hívők első közössége is ekklésziának nevezte 

önmagát, és ezen összejövetel örökösének tekintette magát. Benne Isten a föld minden határá-

ból „összehívja” népét.

„Ha meg valami más bajotok van, azt a törvényes népgyűlésen lehet elintézni” 
(ApCsel 19,39)

„Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás mutatkozik közte-
tek, s ezt részben el is hiszem” (1Kor 11,18).

„…az egyházban azonban inkább szólok öt érthető szót azért, hogy másokat tanítsak, 
mint tízezer szót az elragadtatás nyelvén” (1Kor 14,19).

„Ha nem akadna magyarázó, hallgassanak az egyházban. Beszéljenek maguknak és 
az Istennek” (1Kor 14,28).
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A keresztény szóhasználatban az „egyház” szó jelentései:
zz liturgikus közösség;

zz helyi közösség;

zz a hívők egyetemes közössége.

E három jelentés elválaszthatatlan egymástól.

Az „Egyház” az a nép, amelyet Isten az egész világból egybegyűjt. Helyi közösségekben lé-
tezik, s mint liturgikus, elsősorban mint eucharisztikus összejövetel valósul meg. Krisztus 
szavából és testéből él, és így válik maga is Krisztus testévé.

Az Egyház szimbólumai

A Szentírásban egymással összefüggő képek és előképek sokaságát találjuk, melyekkel a kinyilat-

koztatás az Egyház kimeríthetetlen misztériumáról beszél.

Az Ószövetségben szereplő képek egy alapgondolatnak, az „Isten népe” eszméjének változatai. 

Az Újszövetségben mindezek a képek új középpontot kapnak, abból következően, hogy Krisztus 

lesz ennek a népnek a feje, s így a nép az ő teste lesz.

A pásztoréletből vett képek
zz Akol, melynek egyetlen és megkerülhetetlen ajtaja Krisztus.

zz  Nyáj, melyről Isten előre hirdette, hogy ő maga lesz a pásztora, s melynek juhait, bár emberi 

pásztorok legeltetik, mégis maga Krisztus, a Jó Pásztor, a Pásztorok Fejedelme, vezeti és táp-

lálja szüntelen, aki életét adta a juhokért.

Az Új Jeruzsálem — Részlet a Bambergi Apokalipszisből (1020 k.) Krisztus, a Jó Pásztor — Kufstein, XIX. század közepe



159

A földművelésből vett képek
zz  Megmunkált föld, vagyis Isten szántóföldje. Ezen a földön nő az az ősi  olajfa, melynek 

szent gyökere a pátriárkák voltak, s melyben megtörtént és meg fog történni a zsidók és a 

pogányok kiengesztelődése.

zz Mennyei földműves: ő telepítette az Egyházat, mint választott szőlőskertet.

zz  Krisztus az igazi szőlőtő, aki életet és termékenységet ad a vesszőknek, azaz nekünk, akik az 

Egyház által őbenne maradunk, s aki nélkül semmit sem tehetünk.

A házépítésből vett képek
zz  Az Egyház Isten épülete – az Úr ahhoz a kőhöz hasonló, melyet elvetettek az építők, mégis 

szegletkővé lett.

zz Erre az alapra építik az Egyházat az apostolok.

zz  Az épület nevei: Isten háza, Isten lakóhelye a Lélekben, Isten hajléka az emberekkel, szent 

templom, szent város, Új Jeruzsálem.

A családból és a jegyességből vett képek
zz Vőlegényének felékesített menyasszony.

zz A Szeplőtelen Bárány szeplőtelen jegyese.

zz Anyánk.

VEDD, ÉS OLVASD!
Az Egyház szimbólumai a Szentírásban.

Forrásfeldolgozó csoportmunka

Szükséges segédeszköz: Szentírás

Iz 5,1; Iz 40,11; Ez 34,11; Mt 21,33–43; Jn 10,1–15; Jn 15,1–5; Róm 11,13–26; 

1Kor 3,9; 1Kor 3,11; Ef 2,19–22; Ef 5,26; Gal 4,26; 1Tim 3,15; 1Pt 2,5; 1Pt 5,4; 

Jel 12,17; Jel 19,7; Jel 21,2; Jel 21,3; Jel 21,9; Jel 22,17

FELADATOK a forrásfeldolgozással kapcsolatban
1. Keresd ki a felsorolt szakaszokat a Szentírásból!

2. Csoportosítsd a szentírási szakaszokat a következők szerint:

a) a pásztoréletből vett képek; 

b) a földművelésből vett képek;

c) a házépítésből vett képek; 

d) a családból és a jegyességből vett képek.

Egy-egy szakaszt a tartalmától függően akár több helyre is besorolhatsz!

!
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Az Egyház eredete, alapítása és küldetése

Az Egyház eredete a Szentháromság tervében gyökerezik, és az Atya szívében született terv az 

alapja:
zz  Az örök Atya bölcsességének és jóságának teljesen szabad és titokzatos terve szerint terem-

tette az egész világot.

zz �Elhatározta, hogy az embereket felemeli az isteni életben való részesedésre, önmagával való 

közösségre hívja őket.

zz �Úgy határozott, hogy a Krisztusban hívőket a szent Egyházba hívja össze, ennek segítségével 

kapcsolódhatnak be az isteni közösségbe – a Krisztusban való „összehívásuk” által.

Az Egyház mindenek célja. Istennek e családja az Atya terve szerint az emberi történelem folya-

mán lépésről lépésre alakul és valósul meg. A fájdalmas eseményeket (az angyalok bu kása, az 

ember bűne) Isten csak azért engedte meg, hogy alkalmak és eszközök legyenek karja erejének ki-

terjesztésére és a világ iránti szeretetének teljes mértékű kibontakoztatására.

„…mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fi a is” 
(ApCsel 10,35).

„Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát” 
(Lk 12,32).

„Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem 
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is 
megtartják” (Jn 15,20).

Az Ószövetség kora — Az Egyház előkészítése
Isten népének összegyűjtése abban a pillanatban el kezdődik, amikor a bűn lerombolja az emberek 

közösségét Istennel és egymással. Az Egyház összehívása Isten válasza a bűn okozta káoszra. Ez az 

újraegyesítés minden embernek szól.

A Jézus Krisztus által megalapított Egyház
Jézus küldetésének lényege, hogy az idők teljességében megvalósítsa Atyja üdvözítő tervét. Az Úr 

Jézus indította útjára Egyházát, különböző cselekményekkel készítette elő és építette:

KÉRDÉS a forrásfeldolgozáshoz
Hány olyan szakaszt találtál, amelyet több helyre is be lehetett sorolni?

KÉRDÉS
Hány olyan szakaszt találtál, amelyet több helyre is be lehetett sorolni??
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zz  Hirdette a jó hírt, hogy elérkezett Istennek az Írásokban 

ősidők óta megígért országa.

zz  Ez az ország Krisztus szavában, tetteiben és jelenlétében 

ragyogott fel az embereknek.

zz �Az országnak a kezdete Jézus „kisded nyája”, akiket Jézus 

maga köré gyűjt, és akiknek ő a pásztora, ők alkotják Jé-

zus igazi családját.

zz �A maga köré gyűjtött embereknek új cselekvésmódot és 

egy saját imádságot tanít.

zz �Struktúrát ad Egyházának: kiválasztja a tizenkettőt Péter-

rel mint fővel, ők Izrael tizenkét törzsét képviselik, és az új 

Jeruzsálem alapkövei.

zz �A tizenkettő és a többi tanítvány részesedik Krisztus kül-

detésében, hatalmában, de sorsában is.

zz �Az Egyház születésének leglényegesebb mozzanata: Krisztusnak üdvösségünkért tör-
tént teljes odaadása, melyet ő az Eucharisztia alapításában elővételezett és a kereszten 
vitt véghez.

„Miként Évát Isten az alvó Ádám oldalából formálta, úgy született az Egyház a kereszten meghalt Krisz-

tus átszúrt szívéből” (Szent Ambrus).

A Szentlélek által kinyilvánított Egyház
Miután Jézus véghezvitte küldetését, beteljesítette a megváltás művét, pünkösdkor elküldte a 

Szentlelket. A Szentlélek feladata az Egyház megszentelése, az Egyház feladata pedig az igehir-

detés, az evangélium terjesztése. Az Egyház minden ember összehívása az üdvösségre, termé-

szete szerint missziós: Krisztus küldi az összes néphez, hogy minden embert tanítvánnyá tegyen. 

A Szentlélek az Egyházat különböző hierarchikus és karizmatikus ajándékokkal látja el és irányítja.

„A mű elkészülte után, melyet az Atya a Fiúra bízott, hogy elvégezze a földön, pün-
kösdkor elküldetett a Szentlélek, hogy szüntelenül megszentelje az Egyházat”
(A II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 4).

„…az Egyház nyilvánossá lett a sokaság előtt, és az igehirdetés által megkezdődött az 
evangélium terjedése a nemzetek között” (A II. Vatikáni Zsinat Ad gentes kezdetű dek-
rétuma az Egyház missziós tevékenységéről, 4).

 

A dicsőségben beteljesült Egyház
Az Egyház csak a mennyei dicsőségben válik majd tökéletessé, Krisztus dicsőséges eljövetelekor. 

Addig zarándokútját járja a világ üldözései és Isten vigasztalásai közepette. Az Egyház és általa a 

világ beteljesedése a dicsőségben csak nagy megpróbáltatások árán valósul meg.

Jézus Szentséges Szíve — Ivo Strigel oltára Frankfurt am Mainban
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Az Egyház misztériuma

Az Egyház a történelemben van, ugyanakkor fölötte is áll. Misztérium, mivel csak a hittel megvilágí-

tott értelem láthatja meg látható valóságában azt a lelki valóságot, mely az isteni életet hordozza. 

Az Egyház egyszerre látható és lelki valóság, mert az egyetlen közvetítő, Krisztus szent Egyházát, 

a hit, a remény és a szeretet közösségét ezen a 

földön látható szervezetként alapította és tartja 

fenn.

Az Egyház emberi és isteni elemekből álló dimen-

ziói:

zz  hierarchikus szervezettel ellátott társaság 

és Krisztus titokzatos teste;

zz látható gyülekezet és lelki közösség;

zz  földi Egyház és mennyei javakban bővel-

kedő Egyház.

„Az Egyház Krisztusban mintegy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való ben-
sőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének” (A II. Vatikáni Zsinat Lu-
men gentium kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 1).

„…hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben, újra egyesít min-
dent, ami a mennyben és a földön van” (Ef 1,10).

„Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok 
számára ez a titok: Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye” (Kol 1,27).

Az Egyház az üdvösség egyetemes szentsége, az egész emberiség Istennel való megbékélé-

sének és bensőséges egységének, illetve az egész emberi nem egységének jele és eszköze.

„A mindenható Istennek: az Atyának, és a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le 
rátok, és maradjon veletek mindenkor! Ámen” — XVI. Benedek húsvéti Urbi et orbi áldása

KÉRDÉSEK
1. Mi a magyar „egyház” szó bibliai megfelelője?

2. Mik a keresztény szóhasználatban az „egyház” szó jelentései?

3. Melyek az Egyház szimbólumai?

4. Honnan ered az Egyház megalapításának gondolata?

5. Mi az Egyház küldetése?

6. Jézus hogyan indította útjára Egyházát?

7. Melyek az Egyház emberi és isteni elemekből álló dimenziói?

KÉRDÉSEK

2. Mik a keresztény szóhasználatban az „egyház” szó jelentései?
?
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34. Az Egyház — Isten népe, Krisztus teste, 
a Szentlélek temploma

Az Egyház — Isten népe

Az Egyház Isten népe, mert neki úgy tetszett, hogy az embereket nem elszigetelten, egyenként 

szabadítja meg és szenteli meg, hanem egyetlen népet alkot belőlük, melyet az Atyának és a Fiúnak 

és a Szentléleknek egysége egyesít.

Isten népének sajátosságai:

zz  Isten népe: Isten egyetlen népnek sem sa-

játja. Ő azonban népet szerzett magának 

(a nép az Atyaistentől ered) azokból, akik 

valaha nem voltak nép: választott nemzet-

séget, királyi papságot, szent nemzetet.

zz  E nép tagjává nem a testi születés, hanem 

a fölülről való születés, a vízből és Szent-
lélekből születés, azaz a Krisztusba vetett 

hit és a keresztség által lesz az ember.

zz  E nép feje Jézus, a Krisztus (a Fölkent, 
a Messiás): mivel egy és ugyanaz a kenet, 

a Szentlélek árad a Főről a tagokra, ezért 

ez a nép a messiás i nép.

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasz-
tott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott 
benneteket csodálatos világosságára” (1Pt 2,9).

„Jézus azt felelte neki: »Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem 
láthatja meg az Isten országát.« Nikodémus megkérdezte: »Hogy születhet valaki, 
amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?« 
Erre Jézus azt mondta: »Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lé-
lekből születik, az nem megy be az Isten országába«” (Jn 3,3–5).

Az Egyház Isten népe — A Szent Mónika Közösség találkozója
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zz  Jogállása Isten fi ainak méltósága és szabadsága, kiknek szívében a Szentlélek úgy lakik, 

mint templomban.

zz  Törvénye az új parancs, hogy úgy kell szeretnie, ahogyan maga Krisztus szeretett bennün-

ket. Ez a Szentlélek új törvénye.

zz  Küldetése, hogy a föld sója és a világ világossága legyen. Az egész emberi nem számára 

az egység, a remény és az üdvösség legerősebb csírája.

zz  Végül célja Isten országa, melyet maga Isten kezdeményezett a földön, melynek egyre ter-

jednie kell, míg Isten tökéletessé nem teszi a történelem végén.

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, 
úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34).

„Hiszen a lélek törvénye, ami a Krisztus Jézusban való élet folyománya, megszabadí-
tott téged a bűn és a halál törvényétől” (Róm 8,2).

„Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően” (Gal 5,25).

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyéb-
re, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. 
A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka 
alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti vilá-
gosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei 
Atyátokat” (Mt 5,13–16).

Papi, prófétai és királyi nép:

Jézus Krisztust az Atya a Szentlélekkel felkente, 

és pappá, prófétává, királlyá tette. Isten egész 

népe részesedik Krisztus e három hivatalában, 

és felelős a belőlük adódó küldetésért és szol-

gálatért.
zz  Részesedés Krisztus papi hivatalában: 

a megkeresztelteket a Szentlélek felszen-

teli, hogy lelki áldozatokat mutassanak be.

zz  Részesedés Krisztus prófétai hivatalában: a 

hit természetfeletti érzékével fogyatkozás 

nélkül ragaszkodik a hithez, elmélyíti és ta-

núskodik róla.

Az Egyház küldetése, hogy a föld sója és a világ világossága legyen — 
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
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zz  Részesedés Krisztus királyi hivatalában: 

szolgálatokkal követi Jézus Krisztust, aki a 

mindenség  királyaként, kiváltképp a sze-

gényeknek és a szenvedőknek a szolgája 

lett.

„Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan 
megdicsőíti” (Jn 13,32).

Az Egyház — Krisztus teste

Az Egyház közösség Jézussal
Jézus kezdettől fogva részt adott életéből a tanítványoknak:

zz Kinyilatkoztatta nekik az ország misztériumát.

zz Küldetésében, örömeiben és szenvedéseiben részesítette őket.

zz  Jézus egy még bensőségesebb kapcsolatról beszél közte és azok között, akik követik őt: ő a 

benne hívőkben marad.

zz  Meghirdet egy titokzatos, valóságos közösséget a saját teste és a mi testünk között: táplálékul 

ajánlja számunkra önmagát.

zz Mennybemenetelekor megígérte, hogy a tanítványokkal marad az idők végezetéig.

zz Pünkösdkor elküldte a tanítványoknak a Lelkét.

„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 15,4–5).

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne” 
(Jn 6,56).

„Jézus ezt mondta nekik: »Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benne-
teket«” (Mk 1,17).

Szolgálatukkal követik Krisztust — Diakónus- és papszentelés az 
esztergomi székesegyházban
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„Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy el-
küldje őket hirdetni az igét” (Mk 3,14).

„Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért adom át nektek az országot, 
mint ahogy Atyám, nekem átadta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok orszá-
gomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött” (Lk 22,28-30).

„Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok” (Jn 14,18).

„S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20b).

„Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: »Vegyétek a Szentlelket!«” (Jn 20,22).

„Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyá-
tól, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok” (ApCsel 2,33).

Az Egyháznak a testtel való összehasonlítása megvilágítja a Krisztus és az Egyház közötti bensősé-

ges kapcsola tot. Az Egyház nemcsak körülötte gyűlik össze, hanem benne, az ő testében egyesített.

A Krisztus teste-Egyház sajátosságai
Az Egyház egy test:

A hívők, akik válaszolnak Isten szavára és Krisztus testének tagjaivá válnak, szorosan egyesülnek 

Krisztussal:
zz A keresztségben Krisztus halálával és feltámadásával.

zz  Az Eucharisztiában valóságosan részesedünk az Úr testéből és fölemeltetünk a vele és az egy-

mással való kommunióra (közösségre).

A test egysége nem szünteti meg a tagok kü-

lönbözőségét: a tagok és a feladatok különbö-

zőek maradnak. A titokzatos test egysége hozza 

létre és erősíti a hívők egymás közötti szeretetét.

Ennek a testnek a feje Krisztus:

Krisztus az Egyház testének a feje, aki egyesít 

minket az ő húsvétjával. A tagoknak törekedniük 

kell arra, hogy hasonlóvá váljanak hozzá. Jézus 

gondoskodik növekedésünkről, ellátja testét, az 

Egyházat ajándékokkal és sz olgálatokkal, melyek 

által előbbre segítjük egymást az üdvösség út-

ján. Krisztus és az Egyház tehát a „teljes Krisztus”.A trónon ülő Krisztus és apostolai — A római S. Pudenziana IV. századi apszismozaikja
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„Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé 
legyen az elsőség mindenben” (Kol 1,18).

„Ebben a testben Krisztus élete árad szét a hívőkbe, akik a szentségek által titokzatos 
és valóságos módon egyesülnek a szenvedett és megdicsőült Krisztussal” (A II. Vatiká-
ni Zsinat Lumen gentium kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 7).

„Én Isten féltékenységével féltelek titeket. Mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, 
hogy tiszta szűzként vezesselek el Krisztushoz” (2Kor 11,2).

Az Egyház Krisztus menyasszonya:

Az Egyház és minden hívő, aki Krisztus testének a tagja, Krisztussal, az Úrral eljegyzett menyasszony, 

hogy egy Lélek legyen vele. Míg a „test” kifejezés a fő és a tagok közti egységet hangsúlyozza,  

a „menyasszony” kettőjük különbségét emeli ki személyes kapcsolatukban.

Az Egyház — A Szentlélek temploma

A Szentlélek az alapja a test, vagyis az Egyház minden részében mindenfajta életnek és üd-
vös tevékenységnek. Sokféle módon tevékenykedik az egész test épülésére a szeretetben:

zz Isten Igéje által.

zz A keresztség és a szentségek által – gyarapítja és gyógyítja Krisztus tagjait.

zz Az erények által segít jót cselekedni.

zz Az apostolok kegyelme által.

zz  Különleges kegyelmek által, melyeket karizmáknak nevezünk – ezek teszik alkalmassá és kész-

ségessé a hívőket különféle tevékenységek vagy hivatalok vállalására az Egyházban.

Karizmák
A karizmák, akár rendkívüliek, akár egyszerűek és szerények, a Szentlélek kegyelmei, melyeknek köz-

vetlenül vagy közvetve egyházi haszna van, amennyiben az Egyház épülésére, az ember javára és a 

világ szükségleteinek enyhítésére vannak rendelve. 

A karizmákat hálával kell fogadnia annak is, aki kapja, de az Egyház minden tagjának is. Csodá-

latos kegyelmi gazdagságot jelentenek Krisztus egész testének apostoli életereje és életszentsége 

számára, mindaddig, amíg olyan ajándékokról van szó, melyek valóban a Szentlélektől származnak, 

és úgy élnek velük, hogy az teljesen megfelel ugyanazon Szentlélek hiteles indításainak, azaz a sze-

retet szerinti, ami a karizmák igazi mértéke.

„Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma” (Ef 2,21).
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„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, 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).

„Most pedig az Istennek és kegyelme szavának ajánllak benneteket. Neki hatalma 
van rá, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes szenttel közös örökséget” 
(ApCsel 20,32).

„Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, 
hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi 
fel saját magát a szeretetben” (Ef 4,16).

„Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, 
akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át” 
(1Kor 12,13).

KÉRDÉSEK
1. Mik a sajátosságai Isten népének?

2. Mit jelent a „papi, prófétai és királyi nép” kifejezés?

3. Hogyan adott Jézus az életéből kezdettől fogva részt a tanítványoknak?

4. Mik a Krisztus teste-Egyház sajátosságai

4. Ki az alapja az Egyház életének és működésének?

KÉRDÉSEK

2. Mit jelent a „papi, prófétai és királyi nép” kifejezés?
?
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35. Az Egyház jelzői

A Hiszekegyben Krisztus egyetlen Egyházát egynek, szentnek, katolikusnak és apostolinak valljuk 

meg. E négy tulajdonság egymással elválaszthatatlanul összefügg; az Egyháznak és küldetésének 

lényeges vonásait jelölik. Az Egyház nem önmagától birtokolja ezeket; Krisztus a Szentlélek által 

adja Egyházának, hogy egy, szent, katolikus és apostoli legyen, és meg is hívja arra, hogy e tulajdon-

ságok mindegyikét megvalósítsa. Egyedül a hit képes felismerni, hogy az Egyház ezeket a tulajdon-

ságokat isteni forrásból birtokolja.

Az Egyház egy

Forrását tekintve egy: a Szentháromság egy Isten személyeinek, az Atyának és a Fiúnak a Szent-

lélekben való egysége.

Alapítóját tekintve egy: Jézus Krisztus, a megtestesült Fiú, kereszthalála által minden embert 

kiengesztelt Istennel. Egy népben és egy testben állította helyre valamennyiük egységét.

Lelkét tekintve egy: A Szentlélek, aki a hívőkben lakik, betölti és kormányozza az egész Egyhá-

zat. Ő hozza létre a hívők közösségét, és Krisztusban szorosan összekapcsol mindenkit. A Szentlélek 

az Egyház egységének elve.

Az Egyház egysége kezdettől fogva gazdag 

sokféleséget is mutat:
zz Isten ajándékai különbözőek.

zz  Az Isten ajándékait befogadó személyek 

sokfélék.

zz  Népek és kultúrák különbözőségei gyűl-

nek össze az Egyházban.

zz  Az Egyház tagjai között az ajándékok, fel-

adatok, életmódok és életfeltételek sokfé-

lesége létezik.

zz  Saját hagyományokkal rendelkező részegy-

házak gazdagítják az Egyház közösségét.
A Béke Pápája, II. János Pál boldoggáavatása — 2011 májusában több mint egymilliós 
tömeg gyűlt össze a Szent Péter téren
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„Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét” (Ef 4,3).

„Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke” (Kol 3,14).

A különbözőségek sokasága nem áll ellentétben az Egyház egységével, de a bűn és annak kö-

vetkezményei szüntelenül megterhelik és fenyegetik az egység ajándékát.

Az egység kötelékei:

zz a szeretet;

zz az apostoloktól áthagyományozott egy és ugyanazon hit megvallása;

zz a liturgia, mindenekelőtt a szentségek liturgiájának közös ünneplése;

zz �az apostoli jogfolytonosság, mely az egyházi rend szentsége által fenntartja Isten családjának 

testvéri egyetértését.

„Ez Krisztus egyetlen Egyháza, (…) melyet Üdvözítőnk föltámadása után Péternek le-
geltetésre átadott, és őrá meg a többi apostolra bízta terjesztését és kormányzását. 
(…) Ez az Egyház e világban mint alkotmányos és rendezett társaság a Péter utóda 
és a vele közösségben élő püspökök által kormányzott Katolikus Egyházban létezik” 
(A II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 8).

Az egység sebei:

A szakadások megsebzik Krisztus testének egységét, és az emberek bűnei miatt jönnek létre.

Az Egyházban már a kezdetek óta támadtak szakadások, a későbbi századokban pedig még 

nagyobb nézeteltérések keletkeztek. Több közösség elkülönült a Katolikus Egyház teljes közössé-

gétől.

Azok, akik ma ilyen szakadásokból eredő közösségekben születnek, és részesülnek Krisztus hi-

tében, nem vádolhatók az elkülönülés bűnével. A Katolikus Egyház testvéri tisztelettel és szere-

tettel van irántuk.

„Mindazonáltal akik a keresztségben megigazultak a hitből, Krisztus testének lettek 
tagjai, jogosan ékesíti tehát őket a keresztény név, és a Katolikus Egyház gyermekei 
méltán ismerik el őket testvéreiknek az Úrban” (A II. Vatikáni Zsinat Unitatis redinteg-
ratio kezdetű dekrétuma az ökumenizmusról, 3).

A Katolikus Egyház látható határain kívül is létezik az igazságnak és a megszentelésnek sok 

eleme: Isten írott igéje, a kegyelmi élet, a hit, a remény és szeretet, a Szentlélek egyéb benső 

ajándékai, továbbá látható alkotóelemek is. Krisztus Lelke ezeket az egyházakat és egyházi közös-

ségeket az üdvösség eszközeiként használja. Mindezek a javak Krisztustól származnak, hozzá ve-

zetnek, és természetük szerint a katolikus egységre hívnak.
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Az egység felé vezető úton:

Az összes keresztények egységére irányuló vágy Krisztus aján-

déka és a Szentlélek hívása. Az egység helyreállításának gondja 

az egész Egyházra, mind a hívekre, mind a pásztorokra tartozik. 

De a keresztényeket Krisztus egy és egyetlen Egyházának egy-

ségében összebékítő szent célkitűzés meghaladja az emberi 

erőket és képességeket. Ezért vetjük minden reményünket 

Krisztusnak az Egyházért mondott imádságába, az Atyának irán-

tunk való szeretetébe és a Szentlélek erejébe. A keresztény egy-

ség megvalósulását a szív megtérésével, imádsággal, kölcsönös 

testvéri megismeréssel és teológiai dialógussal segíthetjük.

„Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legye-
nek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21).

Az Egyház szent

Az Egyház szent, mert a legszentebb Isten a szerzője. Krisztus, az Isten Fia, akit az Atyával és a 

Szentlélekkel „egyedül szentnek” ünneplünk, az Egyházat menyasszonyaként szerette és önma-

gát adta érte, hogy megszentelje, és megszentelővé tegye. Az Egyházat a Szentlélek élteti a sze-

retettel, amely irányítja, formálja, és célba viszi a megszentelés minden eszközét.

Az Egyházban van az üdvösség eszközeinek egész teljessége, benne Isten kegyelme által el-

nyerjük az életszentséget, mely az Egyház minden tagjának hivatása és minden tevékenységé-

nek célja. A krisztushívők, bármely állapotban éljenek is, arra kapnak meghívást az Úrtól, hogy 

ki-ki a maga útján olyan tökéletesen szent legyen, amilyen tökéletes maga az Atya.

Az Egyház szentsége gyermekei megszentelésének a forrása, 

akik itt a földön mindannyian bűnösnek ismerik magukat, ezért 

mindig szükségük van a megtisztulásra. Szüntelenül a bűnbá-

nat és a megújulás útját járják, hogy a bűn ne akadályozhassa az 

Egyház szentségének sugárzását. Az Egyháznak hatalma van 

arra, hogy Krisztus vérével és a Szentlélek ajándékával gyerme-

keit kiszabadítsa a bűn fogságából.

ki-ki a maga útján olyan tökéletesen szent legyen, amilyen tökéletes maga az Atya.

Ökumenikus imádság a keresztények egységéért
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Az Egyház a szentekben példaképeket és közbenjárót ad nekünk. Kiemelkedik a szentek közül a 

Boldogságos Szűz Mária, akinek személyében az Egyház már elérkezett a tökéletességre, és ha a 

krisztushívők Máriára tekintenek, még inkább törekedni tudnak arra, hogy legyőzzék a bűnt, és nö-

vekedjenek az életszentségben.

Az Egyház katolikus

A „katolikus” szó jelentése:

A „katolikus” szó azt jelenti, „egyetemes”, mind a „teljesség”, mind az „épség” tekintetében. Az Egy-

ház kettős értelemben katolikus:
zz Katolikus, mert Krisztus van jelen benne.

zz Katolikus, mert Krisztus az emberi nem egészéhez küldte.

Minden részegyház „katolikus”:

Részegyházon, ami elsősorban az egyházmegye (a latin szertartásban) és eparchia (a keleti szer-

tartásban), a keresztények olyan közösségét értjük, mely a hitben és a szentségekben egységben 

van az apostoli jogfolytonosságban álló püspökével. Ezek a részegyházak az egyetemes Egyház 

képmásai, s bennük és belőlük áll az egy és egyetlen Katolikus Egyház.

Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?

Isten népének katolikus egységébe minden ember meghívást kapott. Az Egyház közösségébe azok 

épülnek be teljesen, akik Krisztus Lelkének birtokában az Egyház egész berendezését és az üdvös-

ség minden eszközét benne elfogadják (a Hitvallást, a szentségeket, az egyházkormányzatot és az 

egyházi közösség kötelékeit), és látható közösségében kapcsolódnak Krisztushoz, aki Egyházát a 

pápa és a püspökök által kormányozza.

„Izrael fiaiért: övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az isten-
tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki 
mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen” (Róm 9,4–5).

„Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását” (Róm 11,29).

Az Egyház és a nem keresztények:

Akik még nem fogadták el az evangéliumot, különféle módokon vannak Isten népéhez rendelve.
zz  Az Egyház viszonya a zsidó néphez: az Egyház elismeri kapcsolatát a zsidó néppel, melyet Isten 

elsőként választott ki, hogy befogadja az ő szavát. A zsidó hit már válasz Isten ószövetségi ki-

nyilatkoztatására. 

zz  Az Egyház kapcsolata a nem keresztény vallásokkal elsősorban az emberi nem közös eredetén 

(Isten teremtett mindent) és célján (Isten gondviselése, jósága és üdvözítő terve) alapszik.  
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Az Egyház a többi vallásokban elismeri, hogy árnyékban és 

képekben ugyan, de Istent keresik. Még nem ismerik őt, de 

közel van hozzájuk, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehele-

tet és mindent, és azt akarja, hogy minden ember üdvözül-

jön. Az emberek vallásos magatartása azonban korlátokat 

és tévedéseket is mutat, melyek eltorzítják Isten képét. Az 

Atya minden fi át hívja az Egyházba, mert az Egyház az a 

hely, ahol az emberiségnek vissza kell nyernie egységét és 

üdvösségét.

Az Egyházon kívül nincs üdvösség:

A földön vándorló Egyház, valamint a hit és a keresztség szüksé-

ges az üdvösséghez, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üd-

vösség útja, aki az ő testében – ami az Egyház – jelenik meg számunkra. Akik azonban saját hibáju-

kon kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására 

teljesítik a lelkiismeretük szavában felismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget.

„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 meg-
tartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” 
(Mt 28,19–20).

„Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, 
hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg min-
denkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és 
feltámadt” (2Kor 5,14–15).

(Isten) „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére” 
(1Tim 2,4).

A misszió:

Eredete: a Fiú küldetéséből és a Szentlélek küldetéséből ered az Atya Isten terve szerint.

Célja: az embereket a Szentháromság közösségnek részesévé tenni.

Indítéka: Isten emberek iránti szeretetének a hirdetése. Isten mindenki üdvösségét az igazság 

megismerése által akarja. Az üdvösség pedig az igazságban van.

A Szentlélek vezeti az Egyházat a missziós utakon. Az Egyház folytatja, és a történelemben ki-

bontakoztatja Krisztus küldetését. A bűnbánat és a megújulás útján terjeszti Krisztus országát, fára-

dozik a keresztények egységéért, és tiszteletteljes dialógust folytat azokkal, akik még nem fogadták 

el az evangéliumot.

II. János Pál pápa szentföldi zarándoklata az ezredfordulón
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Az Egyház apostoli

Az apostol küldöttet jelent. Jézus az Atya küldötte, tanítványai közül a tizenkettőt apostolaivá tette. 

Ők lettek feltámadásának a tanúi és Egy házának alapjai. Feladatul adta nekik, hogy folytassák külde-

tését. Ebben a munkában nem lesznek egyedül, mert Jézus velük marad a világ végéig.

Apostoli jogfolytonosság: 

Az apostolok küldetésének és hatalmának át-

adása az ordo szentsége által utódaiknak, a püs-

pököknek. Ezen átadásnak köszönhetően az 

Egyház a hit, és az élet közösségében marad 

eredetével, miközben századokon át folytatja 

apostolkodását Krisztus országának terjesztésé-

ért a földön.

„Több Képes Bibliát Afrikának” — Katolikus Jótékonysági Misszió

KÉRDÉSEK
 1. Milyennek valljuk meg Krisztus egyetlen Egyházát a Hiszekegyben?

 2. Hogyan „egy” az Egyház?

 3. Melyek az egység kötelékei?

 4. Melyek az egység sebei?

 5. Miért szent az Egyház?

 6. Mi a „katolikus” szó jelentése?

 7. Ki tartoznak a Katolikus Egyházhoz?

 8. Hogyan viszonyul az Egyház a nem keresztényekhez és a más vallásúakhoz?

 9. Mi a misszió indítéka?

10. Mit jelent az Egyház apostolisága?

FELADATOK
1. Keress adatokat a védőszented életszentségéről!

2. Keress olyan újságcikkeket, híradásokat, amik az Egyház missziójáról számolnak be!

KÉRDÉSEK
 1. Milyennek valljuk meg Krisztus egyetlen Egyházát a Hiszekegyben?

 2. Hogyan „egy” az Egyház?
?

FELADATOK

2. Keress olyan újságcikkeket, híradásokat, amik az Egyház missziójáról számolnak be!
!
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36. A krisztushívők

„Krisztushívők azok, akik – mivel a keresztségben Krisztus testének tagjaivá lettek – Isten népét al-

kotják, és minthogy így a maguk módján részesévé váltak Krisztus papi, prófétai és királyi feladatá-

nak, állapotuknak megfelelően annak a küldetésnek a gyakorlására kaptak hivatást, melynek a világ-

ban való teljesítését Isten az Egyházra bízta” (Az Egyházi Törvénykönyv, 204. k. 1§).

Krisztusban való újjászületésük folytán az összes krisztushívőre jellemző:
zz  Méltóságuk és cselekvésük tekintetében valódi egyenlőség 

uralkodik.

zz  Együttműködnek Krisztus testének építésére, ki-ki a maga 

állapotának és feladatának megfelelően.

1. Az apostolok és utódaik (szent szolgák): Krisztus nevében és ha-

talmával tanítanak, megszentelnek és kormányoznak. Megkapták 

az egyházi rend szentségét, és az Egyház hierarchiáját alkotják.

2. A világi hívők (laikusok): Isten egész népének küldetésén 

(papi, prófétai és királyi) belül az Egyházban és a világban töltik 

be a maguk szerepét.

3. Istennek szentelt élet: akik Istennek szentelik életüket az evan-

géliumi tanácsokra (tisztaság a cölibátusban, szegénység, enge-

delmesség) tett fogadalommal.

Az Egyház hierarchikus felépítése

Maga Krisztus a szolgálat forrása az Egyházban. A szolgálatot ő alapította, tekintélyt és küldetést, 

irányítást és célt adott neki, hogy az ő nevében gondozzák Isten népét. Az egyházi hierarchiát a 

szent szolgák alkotják:
zz a püspökök;

zz a papok;

zz a diakónusok.

Krisztusban való újjászületésük folytán az összes krisztushívőre jellemző:

Ünnepi szentmise — Erdő Péter bíboros, prímás, az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke
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„A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából” (Róm 10,17).

„Te kövess engem” (Jn 21,22b).

A hivatalviselő püspökök és papok teljesen Krisztustól függenek, aki a küldetést és a tekintélyt 

adja. Az egyházi rend szentségének köszönhetően szolgálatuk végzése közben Krisztusnak, a főnek 

nevében és személyében cselekszenek.

Az egyházi hivatal szentségi természetéhez tartozik a kollegiális jelleg: testvéri egységük az ös-

szes hívő testvéri közösségének szolgálatára szól, tükröződése és tanúságtétele az isteni személyek 

közösségének. Minden egyes püspök szolgálatát a püspöki kollégiumon belül végzi, közösségben 

a pápával. A püspökök részesednek a pápával együtt az egyetemes Egyházról való gondoskodás-

ban, valamint saját részegyházukért is lelkipásztori felelősséget tanúsítanak. A papok szolgálataikat 

az egyházmegye presbitériumán belül végzik, püspökük vezetése alatt. A diakónusok az ige, a litur-

gia és a szeretet diakóniájában szolgálnak, közösségben a püspökkel és annak presbitériumával.

Az egyházi szolgálat szentségi természetéhez tartozik a személyes jelleg is. Mindegyikük szemé-

lyesen kapja a meghívást, hogy a közös küldetésben személyes tanú legyen, aki személyesen vállal 

felelősséget Jézus előtt, aki a küldetést adja.

A pápa küldetése:

A pápa Róma püspöke, Szent Péter utóda, és a püspöki kollégium feje. Ő az Egyház egységének 

örök és látható elve és alapja. A pápa Krisztus helyettese, és az egész Egyház pásztora, mely felett 

isteni alapítás révén teljes, legfőbb, közvetlen és egyetemes hatalommal rendelkezik.

A püspöki kollégium feladata:

A püspöki kollégium feje a római pápa. A püspöki kollégium, kö-

zösségben a pápával, az Egyház felett a legfőbb és teljes hatal-

mat gyakorolja. Ez a kollégium, amennyiben sokakból áll, Isten 

népének sokféleségét és egyetemességét, amennyiben pedig 

egy főhöz tartozik, Krisztus nyájának egységét fejezi ki.

A tanítás feladata:

A püspökök, közösségben a pápával, a hit hírnökei, az apostoli hit 

Krisztus tekintélyével bíró hiteles tanítói. A római pápa, a püspöki 

kollégium feje hivatalból rendelkezik a tévedhetetlenséggel, 

amikor hit vagy erkölcs kérdésében végérvényes tételt hirdet ki. 

A Tanítóhivatal küldetése:

Oltalmaznia kell Isten népét az eltévelyedésektől és fogyatkozá-

soktól, és lehetőséget kell biztosítania a krisztushívőknek arra, 
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hogy az igaz hitet tévedések nélkül tudják vallani. Az Egyháznak ígért tévedhetetlenség megvan a 

püspökök testületében is, amikor Péter utódával együtt gyakorolja a legfőbb Tanítóhivatalt, főként 

egyetemes zsinaton. Az isteni segítséget megkapják az apostolok utódai is, amikor Péter utódával 

közösségben tanítanak.

A megszentelés feladata:

A püspökök és a papok megszentelik az Egyházat imádságukkal  és munkájukkal, az ige és a szentségek 

szolgálatával, valamint életpéldájukkal.

„Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei” 
(1Pt 5,3).

A kormányzás feladata:

A püspökök a rájuk bízott részegyházakat mint Krisztus helyettesei és követei kormányozzák taná-

csokkal, buzdítással és példával, de tekintéllyel és szent hatalommal is. A pásztori hivatal gyakorlása 

közben a püspöknek a Jó Pásztort kell mintaképnek tekintenie: alárendeltjeit saját fi aiként támogat-

ni és meghallgatni. A híveknek pedig úgy kell ragaszkodniuk a püspökükhöz, ahogy az Egyház ra-

gaszkodik Jézus Krisztushoz, és Jézus Krisztus az Atyához.

A világi krisztushívők

A világi hívők sajátos feladata, hogy keressék Isten országát, úgy, hogy a földi dolgokat Istennek 

tetszően rendezik el. Így teljesítik az életszentségre és az apostolkodásra szólító meghívást, mely 

minden megkereszteltnek szól.

 

Részesedés Krisztus papi hivatalában:

Azáltal részesednek Krisztus papi hivatalában, hogy felajánlják az 

Eucharisztiában életüket minden tevékenységükkel, imádságuk-

kal, apostoli kezdeményezéseikkel. Felajánlják a családi életet, 

a napi munkát, az élet türelemmel viselt nehézségeit, a testi és 

szellemi pihenést, így a világi hívők is, akik átadták magukat 

Krisztusnak, és akiket megszentelt a Szentlélek, magát a világot 

ajánlják fel Istennek. A szülők a megszentelés feladatában sajá-

tos módon vesznek részt: keresztény szellemben élik a házassá-

got, és gyermekeik keresztény neveléséről gondoskodnak. A vi-

lágiakat, ha rendelkeznek a szükséges tulajdonságokkal, állandó 

jelleggel lektori és akolitusi szolgálatra lehet bocsátani.

„Ápoljátok a testvéri szeretetet” (Zsid 13,1) — Szent Benedek ünnepe Pannonhalmán — 
A szentmise főcelebránsa Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök
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Részesedés Krisztus prófétai hivatalában:

A világi hívők egyre jobban befogadják Krisztus igéjét a hitben, 

és hirdetik azt a világnak életük tanúságtételével, szóval, evange-

lizáló tevékenységgel és katekézissel. Az arra alkalmas és képzett 

világiak bekapcsolódhatnak a hitoktatásba; a teológiai tudomá-

nyok oktatásába és a tömegkommunikációs eszközök használa-

tába is. Tudásuk, szakértelmük és tekintélyük alapján joguk, sőt 

néha kötelességük, hogy az Egyház javát érintő dolgokról véle-

ményt nyilvánítsanak a hit, az erkölcs és a pásztorok iránti tiszte-

let megtartásával.

Részesedés Krisztus királyi hivatalában:

A világi hívők hatalmat kaptak Krisztustól, hogy legyőzzék önma-

gukban és a világban a bűnt önmegtagadásaikkal és életszentsé-

gükkel. Szervezett formában próbálják jobbítani a világ intézmé-

nyeit és bűnre csábító életkörülményeit, hogy ezek az 

igazságosság követelményei szerint alakuljanak, és az erények 

gyakorlásának kedvezzenek. Különböző szolgálatokat végeznek 

a közösség számára, és erkölcsi értéket adnak az ember evilági tevékenységének és a társadalom 

intézményeinek.

Az Istennek szentelt élet

Az Istennek szentelt élet az Egyház által elismert életállapot, mely a keresztségben gyökerezik. Sza-

bad válasz Krisztus különleges hívására, mellyel ezek az emberek teljesen Istennek adják magukat, 

és a Szentlélek indításával a szeretet tökéletességére törekszenek. Istennek szenteltségüket az 

evangéliumi tanácsok követése is jelzi. Az Istennek szentelt élet részesedik az Egyház küldetésében, 

Krisztus és a testvérek iránti teljes odaadásban, tanúságot téve a mennyek országába vetett re-

ményről.

A remete élet:

A remeték, még ha nem is mindig tesznek nyilvános fogadalmat a három evangéliumi tanácsra, a 

világtól elkülönülve a magány csöndje, az állandó imádság és a vezeklés által Isten dicséretére és 

a világ üdvösségére áldozzák életüket. Mindenkinek megmutatják az Egyház misztériumának mé-

lyebb lényegét, mely a bensőséges, személyes kapcsolat Krisztussal.

Istennek szentelt szüzek és özvegyek:

Azok a keresztény szüzek és özvegyek, akiket az Úr arra hívott, hogy megosztottság nélkül ragasz-

kodjanak hozzá a szív, a test és a lélek nagyobb szabadságában, az Egyház jóváhagyásával úgy 

Világi szolgálattevők az Egyházban
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döntöttek, hogy szüzességben vagy az örök 

tisztaság állapotában élnek a mennyek országá-

ért. Ők Istennek szentelt személyek, akik az Egy-

ház Krisztus iránti szeretetének jelévé válnak.

A szerzetesi élet:

A szerzetesi élet a kereszténység első századai-

ban Keleten alakult ki. Az Egyház által kánonilag 

megalapított intézmények keretében élik. Az Is-

tennek szentelt élet egyéb formáitól a liturgikus 

beállítottság, az evangéliumi tanácsokra tett 

nyilvános fogadalom, testvéri élet a közösség-

ben, végül a Krisztus és az Egyház egységét hir-

dető tanúságtétel különbözteti meg. 

A világi intézmények:

A világi intézmény az Istennek szentelt élet olyan intézménye, amelyben a világban élő krisztushí-

vők a szeretet tökéletességére törekszenek, és a világ megszentelését főként belülről igyekeznek 

szolgálni. Ezen intézmények tagjai a teljesen és tökéletesen a megszentelésre adott élettel a világ-

ban és a világból részt vesznek az Egyház evangelizációs feladatában.

Az apostoli élet társaságai:

Az Istennek szentelt élet különböző formáihoz kapcsolódnak az apostoli élet társaságai. Tagjaik 

szerzetesi fogadalmak nélkül követik a társaság sajátos apostoli célját, testvéri közösségben élnek 

saját életmódjuk szerint, és a szabályzat megtartása révén a szeretet tökéletességére törekszenek.

Istennek szenteltség és küldetés, hirdetni az eljövendő Királyt:

Az Istennek szentelt állapot által az Egyház kinyilvánítja Krisztust, és megmutatja, hogy a Szentlélek 

milyen csodálatos módon működik benne. Ak ik fogadalmat tesznek az evangéliumi tanácsokra, 

azoknak elsődleges küldetése, hogy Istennek szenteltségüket megfelelően éljék. „Mivel azonban 

magával az Istennek szenteltséggel az Egyház szolgálatára ajánlják föl magukat, kötelesek az intéz-

ményüknek megfelelő módon különösen is bekapcsolódni a missziós munkába. Az Egyházban, 

amely mintegy szentsége, azaz jele és eszköze Isten életének, a szerzetesi élet úgy jelenik meg, 

mint a Megváltás misztériumának különleges jele. Krisztust szorosabban követni, az ő önkiüresíté-

sét világosabban kifejezni azt jelenti, hogy az Istennek szentelt személy Krisztus szívében mélyeb-

ben van jelen kortársai számára.

Legyen ez a tanúságtétel nyilvános (mint a szerzetesi állapotban), magán vagy egészen elrejtett, 

Krisztus eljövetele minden Istennek szentelt személy számára az élet forrása és célja.

Bibliaóra utáni készülődés a városmisszióra — „A Jézus és Mária gyermeksége” női 
szerzetesrend és a világi hívők közös tevékenysége
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KÉRDÉSEK
1. Kiket nevezünk krisztushívőknek?

2. Kik alkotják az Egyház hierarchiáját?

3. Mit jelent az Egyház kollegiális jellege?

4. Mit jelent az Egyház személyes jellege?

5. Mi a Tanítóhivatal küldetése?

6. Hogyan részesednek a világi krisztushívők Krisztus hármas hivatalában?

7. Mire törekszenek az Istennek szentelt élet követői?

FELADAT
Gyűjts információkat egy általad kiválasztott szerzetesrendről, majd mutasd be osztálytár-

saidnak!

KÉRDÉSEK

2. Kik alkotják az Egyház hierarchiáját?
?

FELADAT
Gyűjts információkat egy általad kiválasztott szerzetesrendről, majd mutasd be osztálytár-

saidnak!
!
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37. A szentek közössége, és Mária 
— Krisztus Anyja, az Egyház Anyja

A szentek közössége

Az Egyház szentek közössége. Mivel az összes hívő egyetlen testet alkot, az egyik javában részesül-

nek a többiek is. Az Egyházban létezik a javak közlése a szentségek által, ugyanis a Szentlélek, aki az 

Egyházat vezeti, teszi azt, hogy amiben az Egyház részesül, az mindenki közös kincse. Az Egyházban 

a legfőbb tag Krisztus, mert ő a Fő. Krisztus javaiban tehát minden tag részesedik.

A „szentek közössége” kifejezés két jelentése:

zz közösség a szent dolgokban (sancta);

zz  közösség a szent személyek között (sancti).

Minden krisztushívő szent, mert részesedve a 

megváltásban Istenhez tartozik, aki minden 

szentség forrása. A krisztushívők (sancti) Krisz-

tus testével és vérével (sancta) táplálkoznak, 

hogy növekedjenek a Szentlélek közösségében 

(koinó nia) és azt közöljék a világgal.

A lelki javak közössége
Közösség a hitben:

A hívők hite az Egyház apostoloktól kapott hite, az élet kincse, mely gazdagodik, ha továbbadják.

A szentségek közössége:

A hívek a szentségekkel mint szent kötelékekkel Krisztushoz kapcsolódnak és kötődnek, leginkább 

a keresztséggel, mellyel mint egy ajtón át belépnek az Egyházba. A „szentek közösségén” a szent-

ségek közösségét kell értenünk.

„A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7)

Sancta–Sancti–Koinónia — Szentségimádás — Váci Egyházmegyei 
Akolitusképző közössége
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„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörés-
ben és az imádságban” (ApCsel 2,42).

„A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, 
mindenük közös volt” (ApCsel 4,32).

(A szeretet) „nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat 
nem rója fel” (1Kor 13,5).

A karizmák közössége:

Az Egyház közösségében a Szentlélek sajátos kegyelmeket oszt szét minden rendű és rangú hívő-

nek az Egyház építésére. Ezeket az ajándékokat azért kapjuk Istentől, hogy felhasználjuk az Egyház 

építésére.

Közjó:

A keresztény ember az Úr javainak intézője. Mindig készen kell lennie arra, hogy enyhítse a rászorulók 

nyomorúságát, mert egy igazi keresztény semmit sem birtokol úgy, hogy ne tekintené közjónak is.

A szeretet közössége:

A legkisebb, szeretetből végzett cselekedetünk is mindenki javára szolgál. Ez történ ik a minden élő 

és elhunyt emberrel való szolidaritásban, ami a szentek közösségén alapszik. Minden bűn árt ennek 

a közösségnek.

Közösség a mennyei és a földi Egyház között
Az Egyház három állapota:

zz Földi Egyház: a földön zarándokló krisztushívők közössége.

zz  Tisztuló hívek: még ők is úton levők, akik már a földi életből eltávoztak, de még tisztulniuk 

kell, hogy eljussanak Isten teljes színelátására.

zz �Égi Egyház: a megdicsőült állapotban lé-

vők: angyalok, Isten Anyja, apostolok, vér-

tanúk és szentek.

Az Egyház feje Krisztus. Az úton levők és a 

célba jutottak összetartoznak Krisztusban, így 

valamennyi hívő a Szentlélek által egybenő az 

Egyházban (Christus totus). Más fokon és más 

módon, de valamennyien egyek vagyunk az Is-

ten- és az emberszeretetben, és ugyanazt a di-

csőítő himnuszt énekeljük Istenünknek: a földi 

Egyház a földi liturgiával, a mennyei Egyház a Szentek tisztelete — Ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet Budapesten
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mennyei liturgiával kapcsolódik be az örök liturgiába, a Szentháromság dicséretébe és dicsősé-

gébe.

A szentek közbenjárása:

A szentek bensőségesen egyesülnek Krisztussal, az Egyház egészét megszilárdítják a szentségben, 

és közbenjárnak értünk az Atyánál. Nagy segítséget nyújt gyöngeségünknek az ő testvéri gondos-

kodásuk.

Közösség a szentekkel:

A szentek emlékét tiszteljük a jó példájuk miatt, és azért, hogy megerősödjék az egész Egyház egy-

sége a Lélekben a testvéri szeretet gyakorlása által.

Közösség a megholtakkal:

A kereszténység ápolja a holtak emlékét: imádkozik a halottakért, hogy megszabaduljanak bűneik-

től, közbenjáró imákat is felajánl értük. Ez nemcsak őket segítheti, hanem értünk végzett közbenjá-

rásukat is hatékonnyá teheti.

Isten egy családjában:

Valamennyien, akik Isten gyermekei vagyunk, Krisztusban egy családot alkotunk. Kölcsönös szere-

tetben és a Szentháromság egy dicséretében megosztjuk javainkat egymás között, ezzel válaszo-

lunk az Egyház lényegi hivatására.

Mária — Krisztus Anyja, az Egyház Anyja

A Szűzanya a Megváltó Anyja, és Krisztus testének, az Egyház tagjainak is Anyja, mert szere-

tetével közreműködik, hogy hívők szülessenek az Egyházban. Egyházzal kapcsolatos feladata nem 

választható el Krisztussal való egységétől, mert közvetlenül belőle fakad. Mária a hit zarándokútját 

járta. Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta. Krisztus áldozatához anyai lélekkel csatlako-

zott. Szeretetből beleegyezett Szent Fia, Jézus feláldozásába. Jézus Krisztus a kereszten haldokolva 

anyául adta a Szűzanyát a tanítványának, Jánosnak. Mária, Fia mennybemenetele után, imádságai-

val ott állt az Egyház kezdeteinél: esdekelt a Szentlélek ajándékáért, aki az angyali üdvözletkor őt 

már beárnyékolta.

„Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: 
»Asszony, nézd, a fiad!« Aztán a tanítványhoz fordult: »Nézd, az anyád!« Attól az órától 
fogva házába fogadta a tanítvány” (Jn 19,26–27).

A Szent Szűz mennybevitele különleges részesedés Fia feltámadásában, és elővételezése a többi 

keresztény feltámadásának: a Szeplőtelen Szűz az áteredő bűnnek minden szennyétől mentes volt, 
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ezért földi életének végén Isten testestül-lelkestül felvette őt a mennyei dicsőségbe, felmagasztal-

ta, és a Mindenség Királynéjává tette. 

Szűz Mária az Egyház előképe, a hit és a szeretet példaképe: az Atya akaratát maradék-

talanul teljesítette, Fia megváltó művét egész életével segítette, és a Szentlélek minden kezde-

ményezését hittel elfogadta és megcselekedte. Engedelmességével, hitével, reményével 
és lángoló szeretetével – egyedülálló módon – együttműködött az Üdvözítő művével a 
lelkek természetfölötti életének helyreállítására. Éppen ezért anyánk a kegyelem rend-
jében.

Mária anyai feladata semmiképp sem csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szere-

pét, hanem éppen erejét mutatja meg. A Boldogságos Szűz minden hatása az emberekre Krisztus 

közvetítésén alapul, teljesen ettől függ és minden hatékonyságát Krisztusból meríti, és életre hívja 

a hívő népben is az egy forrásból merítő változatos részvételt.

„…mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hir-
det minden nemzedék” (Lk 1,48).

A Szent Szűz tisztelete:

Az Egyház Mária-tisztelete a keresztény kultusz természetéhez tartozik. Az Egyház a Szent Szüzet 

már a legősibb koroktól fogva különleges tisztelettel illeti. Istenszülőnek nevezzük Máriát, és a hívők 

minden veszedelmükben és ínségükben az ő oltalma alá futhatnak könyörgésükkel.

A máriapócsi könnyező Szűz kegyoltára A Szűzanya — Örökké tartó szeretet
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A Mária-tisztelet lényege szerint más, mint az imádás, mellyel a megtestesült Igét, valamint 

az Atyát és a Szentlelket imádjuk, és amelyre a Mária-tisztelet is ráhangol. Ez a tisztelet fejeződik ki 

az Isten Anyjának szentelt liturgikus ünnepekben és a Mária-imádságokban, mint például a szent-
olvasóban, mely az egész evangélium breviáriuma.

Mária, az Egyház eszkatologikus képe:

Ha Szűz Máriára tekintünk, benne megláthatjuk, hogy mi az Egyház a hit zarándokútján, és mi lesz 

az eljövendő hazában, útjának végén, a Szentháromság dicsőségében és minden szentek közössé-

gében. Jézus Anyja a mennyben testében és lelkében már megdicsőülten mintaképe és kezdete 

annak az Egyháznak, amely Krisztus második eljövetelekor válik majd teljessé. Mária a biztos re-
mény és vigasztalás jele Isten zarándok népe számára.

A Szűzanya — Örökké tartó szeretet

KÉRDÉSEK
1. Mi a „szentek közössége” kifejezés két jelentése?

2. Mi a közös a lelki javak tekintetében az Egyházban?

3. Hogyan tekinthető Mária az Egyház Anyjának?

4. Mit jelent a Mária-tisztelet?

5. Miért „eszkatologikus kép” Mária az Egyház számára?

?

FELADAT
Keress olyan magyar településeket, amelyek híres Mária-kegyhelyek, és tarts róla előadást 

osztálytársaidnak!

Keress olyan magyar településeket, amelyek híres Mária-kegyhelyek, és tarts róla előadást !
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38. A bűnbocsánat

Egyetlen keresztség a bűnök bocsánatára

A bűnök bocsánatának hite összekapcsolódik a Szentlélekbe vetett hittel, valamint az Egyházba és 

a szentek közösségébe vetett hittel is. Amikor a feltámadt Krisztus átadta a Szentlelket apostolainak, 

átadta nekik saját isteni bűnbocsátó hatalmát is.

Jézus a bűnök bocsánatát összekapcsolta a hitt el és a kereszt-

séggel. A keresztség a bűnök megbocsátásának első és fő 
szentsége, mert egyesít Krisztussal, aki meghalt bűneinkért és 

feltámadt megigazulásunkra. Így kezdhetünk új életet Krisztus-

ban.

A bűnbánat szentsége által engesztelődhet ki a megkeresztelt 

ember Istennel és az Egyházzal. Az ember a rosszra való hajlama 

elleni küzdelemben nem tudja elkerülni a bűn minden sebesülé-

sét. Ezért ez a szentség azoknak, akik a keresztség után bűnbe 

estek, éppen úgy szükséges, mint a keresztség azok számára, akik 

még nem születtek újjá.

„Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: »Vegyétek a Szentlelket! Akinek meg-
bocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad«” 
(Jn 20,22–23).

„Aztán így szólt hozzájuk: »Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliu-
mot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az 
elkárhozik«” (Mk 16,15–16).

A bűn és a bűnbocsánat keresztsége — Ólomüveg ablak az észak-dakotai Fargo Szent Joachim 
és Anna-templomában 
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A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus 
az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk” 
(Róm 6,4).

„Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől 
kezdve” (Lk 24,47).

„De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesz-
telődés szolgálatával megbízott” (2Kor 5,18).

A kulcsok hatalma

Szükséges, hogy az Egyházban jelen legyen a bűnök megbocsátásának hatalma más módon is, 

mint a keresztség szentsége. Ezért Krisztus rábízta Egyházára  a mennyek országának kulcsait, me-

lyekkel minden bűnösnek, még ha élete utolsó napjáig is vétkezett volna, meg lehet bocsátani a 

vétkeit.

Krisztus feltámadása után elküldte apostolait, hogy hirdessék az ő nevében a bűnbánatot a bű-

nök bocsánatára minden népnek.

Az apostolok és utódaik kiengesztelődést segítő szolgálata:

zz  Hirdetik az embereknek Istentől a bűnök bocsánatát, ame-

lyet Krisztus érdemelt ki számunkra.

zz Hívják az embereket a megtérésre és a hitre.

zz Közlik az emberekkel a bűnök bocsánatát a keresztség által;

zz �A Krisztustól kapott kulcsok  hatalmának erejével megbé-

kéltetik a híveket Istennel és az Egyházzal.

Krisztus akaratából tehát az Egyház birtokolja a megkereszteltek 

bűnei megbocsátásának hatalmát, melyet szokás szerint a püs-

pökök és a papok gyakorolnak a bűnbánat szentségében.

Így kapja meg az Egyház a mennyek országa kulcsait, hogy 

benne Krisztus vére által, és a Szentlélek közreműködésével meg-

történjék a bűnök bocsánata. Az Egyházban újjáéled a lélek, 

amely a bűnök miatt halott volt, hogy együtt éljen Krisztussal, 

akinek a kegyelme üdvözít minket.

Nincs bűn, bármilyen súlyos legyen is, amit a szent Egyház 

nem bocsáthatna meg. Nincs senki, bármilyen gonosz vagy bű-

nös legyen is, aki nem remélhetné biztonsággal a bűnbocsána-

tot, ha tévelygéseit őszintén bánja. Krisztus, aki minden emberért Kiengesztelődés Krisztusban
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meghalt, azt akarja, hogy Egyházában a bűnbocsánat kapui mindig nyitva legyenek azok előtt, akik 

visszatérnek a bűnből.

A katekézisnek arra kell törekednie, hogy a hívőkben felébressze és táplálja annak a felbecsülhe-

tetlen ajándéknak a hitét, amit a feltámadt Krisztus adott Egyházának: a megbízatást és a hatalmat, 

mely által az apostolok és utódaik szolgálata az, hogy valóban megbocsássák a bűnöket.

Rembrandt van Rijn: A tékozló fi ú hazatérése (1669 k.)

FELADAT
Figyeld meg a három szereplő jellemvonásait a festmény alapján!

FELADAT
Figyeld meg a három szereplő jellemvonásait a festmény alapján!!
KÉRDÉSEK
1. Kire hasonlít az apa viselkedése?

2. Ki az közülük, aki Isten akaratának tetsző magatartást tanúsít?

3. Hogyan jellemezhető az idősebb fi ú magatartása?

Valamennyien tékozló fi úk vagyunk, az-

zal a különbséggel, hogy egyesek az 

atyai háztól eltávolodó, míg mások 

már a visszavezető úton járnak.

(Pilinszky János)

Rembrandt életének egyik legsikerül-

tebb képe a tékozló fi ú jelenetét ábrá-

zolja. Szereplők a képen:
zz a tékozló fi ú;

zz az atya;

zz az idősebb fi ú.

2. Ki az közülük, aki Isten akaratának tetsző magatartást tanúsít?
?
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Tompa Mihály: Bűnbocsánat

Álmatlan éjben az ágy vánkosán,

Zarándok-úton s a templom kövén:

Oh, mennyi köny hull széjjel titkosan,

A fájdalom forrásiból jövén!

Midőn felkél a vádló síri árny,

Melyet sok év és hallgatás temet,

Fedett arccal sohajt a bünhödő:

Isten bocsásd, bocsásd meg vétkemet!

– Én bűnös kéjt vadásztam, – tudva bár

Azt a sivár átkot, mely rajta van; –

Lábbal tapodtam hűséget, frigyet;

Eszeveszett valék és fajtalan;

A drága nő szívét meggyilkolám,

Szétszórtam édes, szép családomat!

Hah mily örvény…! menten alábukom,

Ha kezed, oh Isten, nem támogat!

– Szerettem a cselt, álnok útakat,

Hamis keresményt és ragadományt;

S barlangomban abból rég semmi sincs,

Mit ott orzó kezem halomra hányt.

E kéz… e kéz! vérfoltokkal tele…

Pedig folyvást őrült hévvel mosám!

És dugnom kell… s tünődnöm szüntelen,

Isten haragján, – hóhér pallosán.

„Az Úr azt akarja, hogy tanítványai a legtöbbre legyenek képesek, azt akarja, hogy kicsinyke 
szolgái által az ő nevében megtörténjenek azok, amiket ő művelt a földön járva” (Részlet Szent 
Ambrus De poenitentia című művéből).

„És hatalmat kaptak, amit Isten sem az angyaloknak, sem a főangyaloknak nem adott. (…) Mind-
azt, amit itt lenn a papok tesznek, Isten ott fönn szentesíti” (Részlet Aranyszájú Szent János De 
sacerdotio című munkájából).

„…ha az Egyházban nem volna [a bűnök megbocsátása], nem volna remény: ha a bűnök megbo-
csátása az Egyházban nem volna, nem volna az örök szabadulásnak és életnek semmi reménye. 
Adjunk hálát Istennek, aki Egyházának ezt az ajándékot adta” (Szent Ágoston).
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– Te ültetél tanácsba engemet,

Igaz biró s igazság istene!

Rám bíztad az itélet mérlegét,

De az kezemben félre billene…

Bűnöst feloldtam, nem az igazat,

Megrontva: kegy, hiúság, önhaszon…

Oh, megindúl-e most jobban az ég,

Mint egykor én, – a könyűn, panaszon?!

– Megvetve, oh Isten, törvényedet:

Kicsúfolám hatalmad, lételed!

Igaz vagy s rettentő, midőn magad’

A tagadóval megösmérteted!

Ki lázadón reád fegyvert fogék:

Saját szívembe mélyedt fegyverem…

A mélységből kiáltok: könyörülj!

Im bűnbánatban mellemet verem…

Az arc porban hever s a köny ömöl,

A hű vezeklő bűnét látja csak…

S hogy Istenhez fordúl bocsánatért:

Szétválni kezd lelkében szín, salak.

S ha a sziv meglágyult, mint a viasz,

Új ember lenni a bűnös ha kész:

Felé hajlik az égi irgalom:

Bizzál fi am, bűnöd bocsátva lész! 

S te? furdalást nem ösmersz… s üdved az,

Hogy ácsorogsz fényes ajtók körül;

Hivalgón hordod a Kain-jegyet,

Mit jobbulás rólad le nem törül:

Tetted leend majd ellened tanú,

S tűz, mit fejedre sok nap gyűjtöget…

Neked, áruló! nem bocsátja meg,

Ne is bocsássa Isten, bűnödet! 

1865

KÉRDÉSEK
1. Mivel kapcsolódik össze a bűnök bocsánatának hite?

2. Mi a bűnök megbocsátásának első és fő szentsége?

3. Miért szükséges, hogy az Egyházban jelen legyen a bűnök megbocsátásának hatalma?

4. Hogyan jellemezhető az apostolok és utódaik kiengesztelődést segítő szolgálata?

5. Mire kell törekednie a katekézisnek?

6. Mely bűnöket bocsájthatja meg az Egyház?

7.  Ki adott Egyházának megbízatást és hatalmat, mely által az apostolok és utódaik szolgálata 

az, hogy valóban megbocsássák a bűnöket?

KÉRDÉSEK

2. Mi a bűnök megbocsátásának első és fő szentsége?
?
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39. Feltámadás, örök élet

Az Apostoli hitvallásban megvalljuk Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben való hitün-

ket. Ezután megvalljuk hitünket Isten teremtő, üdvözítő és megszentelő tevékenységében is, majd 

végezetül a halottak feltámadásában és az örök életben való hitünket is megvalljuk.

Feltámadásunkba vetett hitünk és reményünk alapja a Krisztus feltámadásába vetett hi-
tünkből fakad: Krisztus valóban feltámadt a halottak közül és örökké él. Haláluk után az igazak is 

örökké élni fognak a feltámadt Krisztussal, feltámadásuk a Szentháromság műve lesz. Az utolsó na-

pon Jézus fogja feltámasztani az emberben lakó Lelke által azokat, akik benne hittek, akik ették az ő 

testét és itták az ő vérét. Mindenki fel fog támadni, nem csak azok, akik hittek Jézusban. 
Az utolsó ítéletkor Jézus választja majd szét az üdvösségre és a kárhozatra jutókat egymás-
tól, ahogyan ezt már a próféták is megjövendölték.

A halottak feltámadását Isten fokozatosan nyilatkoztatta ki népének.

„Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisz-
tust (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti benne-
tek lakó Lelke által” (Róm 8,11).

„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fi am, akiben tetszésemet találom. 
Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek” (Mt 12,18).

„Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet” (Jn 5,22).

A FELTÁMADÁS HITÉNEK KETTŐS TÁVLATA

„Tehát nem a halottak Istene, hanem az élőké” (Mk 12,27a).

A Teremtő Isten:
az égnek és a földnek a Teremtője.

A szövetség Istene:
hűségesen tartja az Ábrahámmal és 

utódaival kötött szövetségét.
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„Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magá-
ra, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában” (Jn 3,18).

„…s hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert hiszen ő az Emberfia. Ne csodál-
kozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az 
Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik 
gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra” (Jn 5,27–29).

Krisztus feltámadása

A szadduceusok tagadták, a farizeusok és az Úr sok kortársa viszont várta a feltámadást. A feltá-

madás hite arra az Istenbe vetett hitre támaszkodik, hogy ő nem a holtak Istene, hanem az élőké. 

Krisztus halálát és feltámadását az ószövetségi próféták is megjövendölték. Jézus a feltámadást 
határozottan tanította, és a feltámadásba vetett hitet saját személyéhez kapcsolta. Jézus 
feltámadása más létrendbe tartozik, mint azoknak a halottaknak a feltámasztása, akikről a 

Szentírásban olvasunk. Jézus a saját feltámadásának teljesen egyedülálló eseményéről úgy be-

szél, mint Jónás jeléről, vagy mint a templom jeléről, és megjövendöli saját feltámadását a meg-

ölése utáni harmadnapon.

Krisztus saját testében támadt fel, de nem ebbe a földi életbe jött vissza, hanem dicsőséges, 

szellemi testben jelent meg a tanítványoknak.

„Amikor már a végét járta, felkiáltott: »Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de 
a Mindenség Királya föltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk 
meg«” (2Mak 7,9).

„Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg-
hal is, élni fog” (Jn 11,25).

„A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván – válaszolta –, de nem kap mást, csak 
Jónás próféta jelét” (Mt 12,39).

A mi feltámadásunk

A test feltámadása természetfeletti átalakulás. A halálban a lélek és a test szétválásával az ember 

teste romlásnak indul, míg a lelke találkozik Istennel, és várja, hogy újra egyesüljön megdicsőült 

testével. Isten a maga mindenhatóságával végleg vissza fogja adni testünknek a romolhatatlan 

életet azáltal, hogy Jézus feltámadásának erejével újra egyesíti testünket a lelkünkkel.
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Minden ember, aki meghalt, fel fog tá-
madni a saját testével, amit most birtokol, 
de ez a test át fog alakulni dicsőséges szellemi 

testté, úgy, ahogyan Jézus is feltámadt. A feltá-

madt test valódi anyagi test lesz, de mégis kü-

lönbözni fog a régitől. Nem lesz többé alávetve 

betegségnek, halálnak, romlásnak. A szellem 

könnyedségét, erejét, harmóniáját hordozza 

magán. Tükrözni fogja a kegyelem szépségét, 

megvalósul benne a feltámadt Krisztus képe.

Az a mód, ahogy a feltámadás majd megtör-

ténik, felülmúlja képzeletünket és értelmünket, 

csak a hitben közelíthető meg. De az Eucharisz-

tiában való részesedésünk már előízét nyújtja 

testünk Krisztus által történő színeváltozásának.

„Jézus azt válaszolta: »Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.« 
A zsidók ellene vetették: »Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap 
alatt újjáépítenéd?« De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halál-
ból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus sza-
vainak” (Jn 2,19–22).

„Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad” 
(Mk 10,34).

„Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szel-
lemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van” (Lk 24,39).

A halottak feltámadása szorosan összefügg Krisztus második eljövetelével: ez lesz az utolsó nap, 

a világ vége minden egyes ember számára.

Akiket Krisztus második eljövetele életben talál, azoknak is át kell menniük valamilyen átváltozá-

son. Levetik a halandó testet, és felöltik az újat. Mindez azonban hirtelen történik, a halál enyésze-

tében nem részesednek.

A keresztény élet a Szentlélek miatt már a földön részesedés Krisztus halálában és feltámadásá-

ban – Krisztussal együtt bizonyos értelemben már feltámadtunk. A hívők ugyanis, akik a keresztség 

által egyesültek Krisztussal, már valóságosan részesei a feltámadt Krisztus mennyei életének.

Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a hal-
hatatlanságot” (1Kor 15,52–53).

Passignano: A feltámadás (részlet, 1600–25)
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„De – kérdezhetné valaki – hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jönnek 
majd elő? Ostoba! Amit elvetsz, nem hajt csírát, hacsak el nem rothad. Amit elvetsz, 
még nem növény, az csak azután fejlődik, hanem puszta mag, például búzaszem vagy 
más egyéb” (1Kor 15,35–37).

„Ilyen a halottak feltámadása is. Romlásra vetik el – romlatlannak támad föl. Dicstelenül 
vetik el – dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el – erőben támad föl. Érzéki testet 
vetnek el – szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is” (1Kor 15,42–44).

„A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga 
száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik 
életben maradtunk” (1Tessz 4,16).

A halál

A halál az ember földi zarándokútjának, a kegyelem és irgalom idejének vége. A testi halál bizonyos 

értelemben természetes, ám a hit szemében valójában a bűn zsoldja. Akik Krisztus kegyelmében 

halnak meg, azok számára a halál részesedés az Úr halálában, hogy feltámadásában is részesülhes-

senek. Jézus engedelmessége a halál átkát áldássá változtatta.

Krisztus miatt a keresztény halálnak pozitív értelme van. A keresztség által a keresztény szentsé-

gileg már meghalt Krisztussal, hogy új életet éljen vele. Ha Krisztus kegyelmében halunk meg,  

a testi halál befejezi ezt a „Krisztussal való meghalást”, és véglegessé válik beiktatásunk Krisztusba 

az ő megváltása által.

„Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől és hazaér-
kezni az Úrhoz. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár 
távol járunk tőle” (2Kor 5,8).

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisz-
tusban, a mi Urunkban” (Róm 6,23).

„Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, majd élünk is vele; ha tűrünk vele, uralkodni is 
fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné vá-
lunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg” (2Tim 2,11–13).
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Az Egyház buzdít minket, hogy készüljünk fel halálunk órá-
jára:

zz  Minden cselekedetünkben és gondolatunkban úgy visel-

kedjün k, mintha azonnal meghalnánk.

zz Kérjük Isten Anyját, imádkozzon értünk „halálunk óráján”.

zz Bízzuk rá magunkat Szent Józsefre, a jó halál védőszentjére.

Az örök élet

A keresztény, ember aki halálát Jézuséval egyesíti, úgy né zi a halált, mint hozzá érkezést és belépést 

az örök életbe. 

A különítélet:

A halál véget vet minden ember földi életének, mint olyan időnek, amely lehetőséget adott a Krisz-

tusban megnyilvánult isteni kegyelem elfogadására vagy elutasítására. Az Újszövetség az ítéletről 

elsősorban a Krisztussal a második eljövetelekor való végső találkozás távlatában beszél, de több-

ször állítja azt is, hogy minden egyes ember a halála után közvetlenül megkapja cselekede-
teinek és hitének jutalmát.

„Életed estéjén a szeretet alapján leszel megítélve” (Keresztes Szent János).

Az egyes emberek haláluktól kezdve megkapják örök fi zetségüket halhatatlan lelkükben az életü-

ket Krisztushoz mérő különítéletben:
zz közvetlenül bemenjen a menny ei boldogságra;

zz tisztulás által jusson a mennyei boldog ságra;

zz közvetlenül örökre elkárhoztassa magát.

A mennyország:

Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, és akik már teljesen megtisztultak, örökre 

Krisztussal élnek. Örökre hasonlók Istenhez, mert őt úgy látják, amint van, szemtől szembe.

Giotto di Bondone:  Krisztus siratása (részlet, 1304–06)
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Mennyországnak nevezzük a Szentháromsággal való tökéletes életet, az életközösséget a Szent-

háromsággal, a Boldogságos Szűz Máriával, az angyalokkal és az összes szentekkel. A mennyország 

mindazok boldog közössége, akik tökéletesen beépültek Krisztusba, tehát a mennyországban élni 

azt jelenti, hogy Krisztussal lenni. A választottak őbenne élnek, de megtartják, sőt megtalálják saját 

mivoltukat, a saját nevüket is.

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik le-
szünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, 
amint van” (1Jn 3,2).

„Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak 
töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismer-
nek” (1Kor 13,12).

„Látni fogják arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szo-
rulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úr, az Isten ragyogja be őket, és 
uralkodni fognak örökkön-örökké” (Jel 22,4).

Jézus Krisztus halálával és feltámadásával nyit otta meg minden embernek a mennyországot, 

azokat, akik hittek benne és hűségesek maradtak akaratához, részesíti a maga mennyei dicsőségé-

ben.

A Szentírás képekben beszél a mennyország-

ról, mert a mennyország misztériuma túlhalad 

minden megértést és minden elképzelést: élet, 

világosság, béke, menyegzői lakoma, az ország 

bora, az Atya háza, mennyei Jeruzsálem, paradi-

csomkert.

A végső tisztulás, vagyis a tisztítóhely:

Akik Isten kegyelmében és barátságában hal-

nak meg, de még nem tökéletesen tiszták, 

örök üdvösségük felől ugyan biztonságban 

vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, 

hogy elnyerjék azt a szentséget, melyre szük-

ségük van, hogy a mennyország örömébe be-

léphessenek. Az Egyház a választottaknak ezt 

a végső tisztulását, ami teljesen különbözik a 

kárhozottak büntetésétől, purgatóriumnak, 

tisztítóhelynek nevezi.
A Szűzanya segíti a tisztítótűzben szenvedőket — Lekeitiói bazilika, Spanyolország
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Az Egyház ajánlja az elhunytakért való könyörgéseket, eucharisztikus áldozatot, az alamizsnát,  

a búcsúkat és a vezeklést is, hogy megtisztulva eljussanak Isten boldogító színelátására.

A pokol:

Nem szeretheti Istent az, aki ellene, a felebarátja ellen vagy önmaga ellen súlyosan vétkezik.  

Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy el leszünk választva Istentől, ha elmulasztunk segíteni  

a szegények és kicsinyek súlyos szükségében, akik az ő testvérei. Jézus gyakran beszél az olthatatlan 

tüzű gehennáról, amely azoknak van fenntartva, akik életük végéig visszautasították a hitet és  

a megtérést, és ahol a lélek és a test együtt veszhet el.

„Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és 
minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 
(Mt 13,41–42).

„Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, 
hogy türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, ha-
nem hogy mindenki bűnbánatot tartson” (2Pt 3,9).

Az Egyház tanítása állítja a pokol létét és örökké tartó voltát. Azok lelkei, akik halálos bűn állapo-

tában halnak meg, a halál után azonnal a pokolba jutnak, ahol a pokol kínjait szenvedik. 

A Szentírás kijelentései és az Egyház tanítása a pokolról meghívás a felelősségre és a 
megtérésre, mellyel az embernek örök sorsát szemmel tartva kell élnie a szabadságával.

Isten senkit nem rendel eleve arra, hogy a pokolba jusson. Ehhez ugyanis az Istentől való szán-

dékos elfordulás (halálos bűn) és a mindvégig való megátalkodottság kell. Az Egyház az eucharisz-

tikus liturgiában és hívei mindennapi imáiban kéri Isten irgalmát, aki nem akarja, hogy valaki is el-

vesszen, hanem mindenkit bűnbánatra akar téríteni.

Az utolsó ítélet:

Krisztus színe előtt, aki maga az Igazság, véglegesen nyilvánvalóvá válik majd minden egyes em-

ber igazi kapcsolata Istennel. Az utolsó ítélet fel fogja tárni végső következményéig mindazt a jót, 

amit bárki tett vagy elmulasztott földi életében, Isten egyetemes uralmának fényében.

Az utolsó ítélet Krisztus dicsőséges visszatértekor fog történni. Egyedül az Atya ismeri a napot és 

az órát, egyedül ő dönt az ő eljöveteléről. Akkor fogja kimondani Fia, Jézus Krisztus által végső sza-

vát az egész történelemről.

Meg fogjuk ismerni a teremtés egész művének, valamint az üdvösség egész rendjének végső 

értelmét, megértjük majd a csodálatos utakat, amelyek által gondviselése minden dolgot elveze-

tett végső céljához. Az utolsó ítélet meg fogja mutatni, hogy Isten igazságossága győz minden 

igazságtalanság felett, amit teremtményei elkövettek, és hogy az ő szeretete erősebb, mint a  

halál.
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Az új ég és az új föld reménye:

Az idők végén Isten országa el fogja érni a maga teljességét. Az egyetemes ítélet után a testben 

és lélekben megdicsőült igazak örökké uralkodni fognak Krisztussal, és a világmindenség is meg-

újul. A Szentírás ezt a titokzatos megújulást, mely átalakítja az emberiséget és a világot, új égnek 

és új földnek nevezi. Az ember számára e beteljesedés lesz az emberi nem egységének végső 

megvalósulása, melyet Isten a teremtéstől fogva akart, s melynek a zarándok Egyház a szakra-

mentuma.

„Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját” (2Pt 3,13).

„Az élet valójában és igazában az Atya, aki a Fiú által a Szentlélekben forrásként 
árasztja mindenkire a mennyei javakat: és jósága által nekünk, embereknek is az örök 
élet javait igazmondóan megígérte” (Jeruzsálemi Szent Cirill).

Fra Angelico: Az utolsó ítélet (részlet, 1431)Alonso Cano: Szent János evangélista látomása Jeruzsálemről 
(1636–37)
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KÉRDÉSEK
 1. Mi a feltámadásunkba vetett hitünk és reményünk alapja?

 2. Isten hogyan nyilatkoztatta ki népének a halottak feltámadását?

 3. Miben különbözik Krisztus feltámadása a miénktől?

 4. Milyen lesz a mi feltámadásunk?

 5. Mire van lehetőségünk földi zarándokutunk során?

 6. Hogyan készüljünk fel halálunk órájára?

 7. Mit nevezünk különítéletnek?

 8. Mit nevezünk mennyországnak?

 9. Kik kerülnek a tisztítóhelyre?

10. Miért tanít a Szentírás és az Egyház a pokolról?

11. Mi történik majd az utolsó ítélet idején?

12. Miben áll az új ég és az új föld reménye?

?

FELADAT
Imádkozz családod és baráti köröd elhunyt tagjaiért! !



200

40. Összefoglalás

Az ember természete és hivatása alapján vallásos lény. Az ember Istentől jön, és Istenhez megy. 

Csak akkor él teljesen emberi életet, ha szabadon kapcsolatban él Istennel. Az ember arra teremte-

tett, hogy közösségben éljen Istennel, akiben megtalálja a boldogságot. Amikor az ember hallgatja 

a teremtmények üzenetét és lelkiismerete szavát, eljuthat Isten létének bizonyosságára, aki minde-

nek oka és célja. Az Egyház azt tanítja, hogy az egy és igaz Istent, Teremtőnket és Urunkat művei 

által az emberi érte lem természetes fényével bizonyosan meg lehet ismerni. Istent valóban meg 

tudjuk nevezni a teremtmények sokféle tökéletességéből kiindulva, melyek hasonlóak a végtelenül 

tökéletes Isten tökéletességeihez, jóllehet a mi véges kifejezéseink nem merítik ki az ő misztériumát.

Isten szeretetből kinyilatkoztatta és az embernek ajándékozta önmagát, úgy, hogy misztériumát 

cselekedetekkel és szavakkal fokozatosan közölte vele. A tanúságtételen kívül, melyet Isten a terem-

tett dolgokban ad önmagáról, megmutatta magát ősszüleinknek. Beszélt hozzájuk, és a bukás után 

üdvösséget ígért és felajánlotta nekik szövetségét. Örök szövetséget kötött Noéval önmaga és minden 

élőlény között, kiválasztotta Ábrahámot, és szövetségre lépett vele és utódaival. Belőle formálta 

meg népét, melynek Mózes által kinyilatkoztatta törvényét. E népet a próféták által készítette elő az 

egész emberi nemnek szánt üdvösség fogadására, majd a Fiát küldve nyilatkoztatta ki magát 
teljesen, akiben örökre megalapította szövetségét. Ő az Atya végleges Igéje, s így utána nincs 

kinyilatkoztatás.

„…mert minden isteni Írás Krisztusról beszél, és minden isteni Írás Krisztusban telje-
sedik be” (Szentviktori Hugó).

„Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon” (Zsolt 119,105).

Amit Krisztus az apostolokra rábízott, azt ők prédikációjukkal és írásaikkal a Szentlélek sugalma-

zására Krisztus dicsőséges eljöveteléig az összes nemzedékeknek átadták. A Szentírás és a Szent-
hagyomány Isten Igéjének egyetlen szent letéteményét alkotják. Az Egyház tanításában, éle-

tében és kultuszában megörökíti, és minden nemzedéknek átadja mindazt, ami ő maga, és mindazt, 

amit hisz. Isten igéje hiteles magyarázatának feladata egyedül az Egyházi Tanítóhivatalra, a római 

pápára és a vele közösségben lévő püspökökre van bízva.
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Minden isteni Írás egy könyvet alkot, és ez az egy könyv a Szentírás, Isten szava. A Szentírásnak 

Isten az emberi szerzőket sugalmazó szerzője. Bennük és általuk ő cselekszik. Így írásaik tévedés 

nélkül tanítják az üdvös igazságot. A sugalmazott írások értelmezésének elsősorban arra kell figyel-

nie, amit Isten a szent szerzők által a mi üdvösségünkért ki akart nyilatkoztatni. Ami a Szentlélektől 

ered, csak a Szentlélek tevékenysége által érthető meg teljesen. A négy evangéliumnak központi he-

lye van, mert központjuk Jézus Krisztus. A két szövetség egysége Isten tervének és kinyilatkoztatásá-

nak egységéből következik. Az Ószövetség előkészíti az Újszövetséget, ez pedig beteljesíti az  

Ószövetséget.

A hit az egész ember (értelem és akarat) személyes ragaszkodása az önmagát kinyilatkoztató  

Istenhez. Senki másban nem kell hinnünk, mint Istenben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. 

A hit Isten természetfeletti ajándéka. Ahhoz, hogy hinni tudjon, az embernek szüksége van a Szent-

lélek belső segítségeire. A hit elengedhetetlenül szükséges az üdvösséghez. Az Istenbe vetett hit 

megtanít arra, hogy egyedül Istenhez forduljunk, mint eredetünkhöz és végső célunkhoz, és hogy 

semmit elébe ne helyezzünk, és semmivel ne helyettesítsük. Az önmagát kinyilatkoztató Isten ki-

mondhatatlan misztérium marad. Isten úgy nyilatkoztatta ki magát hitünknek, mint Az, aki van. 

Megismerteti magát, mint aki irgalmas és igazmondó, az ő léte igazság és szeretet.

A Szentháromság titka a keresztény hit és élet központi misztériuma. Ismeretét egyedül Isten ad-

hatja nekünk azáltal, hogy kinyilatkoztatja magát mint Atyát, Fiút és Szentlelket.

Isten a világ és az ember teremtésében adta első és egyetemes tanújelét mindenható szerete-

tének és bölcsességének, mely a Krisztusban való új teremtésben éri el célját. Isten azért teremtette 

a világot, hogy kinyilvánítsa és közölje dicsőségét. A dicsőség, melyért Isten teremtményeit meg-

teremtette, az, hogy ők részesednek az ő igazságában, jóságában és szépségében. Isten gondviselő 

szeretettel van irántunk. Isteni gondviselése azon rendelkezések összessége, melyek révén Isten böl-

csességgel és szeretettel minden teremtményét elvezeti végső céljához. Krisztus is arra hív minket, 

hogy gyermeki bizalommal hagyatkozzunk mennyei Atyánk gondviselésére.

Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és szolgálják az ő más te-

remtményeire vonatkozó üdvözítő terveit. Körülveszik Krisztust, az ő Urukat. Neki szolgálnak, főként 

az embereket üdvözítő küldetésének teljesítésében. Az Egyház tiszteli az angyalokat, akik támogat-

ják földi zarándokútján és oltalmaznak minden embert.

Az ember arra rendeltetett, hogy Isten emberré lett Fiának képmása legyen. Az ember test és lé-

lek tekintetében egy. A hit tanítása állítja, hogy a szellemi és halhatatlan lelket közvetlenül Isten 

teremti. Isten nem magányosnak teremtette az embert: férfinak és nőnek teremtette őket, akiknek 

közössége az első személyes közösséget alkotta. A kinyilatkoztatás megismerteti velünk a férfi és  

a nő bűn előtti, eredeti, szent és igaz állapotát: Istennel való barátságuk boldoggá tette paradicso-

mi életüket.

Isten a halált nem alkotta, és nem leli örömét az élők pusztulásában. A sátán, más néven az ördög 

(akinek irigysége révén a világba jött a halál) és a többi démonok bukott angyalok, mert szabadon 

visszautasították Istent és az ő tervének szolgálatát. Istennel szembeni állásfoglalásuk végleges. 

Arra törekszenek, hogy az embert társukká tegyék az Isten elleni lázadásban.
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„Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5,20b).

Isten igazságban alkotta az embert, ő azonban története kezdetétől a gonosz sugallatára vissza-

élt szabadságával, szembeszállt Istenével, és nélküle akarta elérni célját. Ádám bűne által az Istentől 

kapott eredeti szentséget és igazságot nemcsak önmagának, hanem minden embernek elveszítet-

te. Ádám és Éva utódaiknak első bűnük által megsebzett, és ezért az eredeti szentségtől és igaz-

ságtól megfosztott emberi természetet adtak tovább. E megfosztottságot nevezzük áteredő bűnnek. 

Az áteredő bűn következményeként az emberi természet erejében meggyöngült, tudatlanságnak, 

fájdalomnak és a halál uralmának van alávetve. Krisztus bűn fölötti győzelme értékesebb javakat 

ajándékozott nekünk azoknál, melyeket a bűn elvett tőlünk: a megfeszített és feltámadt Krisztus meg-

törte a gonosz hatalmát, megszabadította az emberiséget a bűn rabságából.

A Jézus név jelentése: „Isten megszabadít.” A Szűz Máriától született kisdedet Jézusnak nevezték, 

mert ő fogja megszabadítani népét bűneitől. A Krisztus név azt jelenti: „felkent”, „Messiás”. Jézus a 

Krisztus, mert Isten felkente őt Szentlélekkel és erővel. Az Isten Fia név Jézus Krisztusnak Atyjához 

fűződő egyetlen és örök kapcsolatát jelenti. Ő az Atya egyetlen Fia, és maga is Isten. Ahhoz, hogy 

valaki keresztény lehessen, hinnie kell, hogy Jézus az Isten Fia. Az Úr név az isteni hatalmat jelenti. 

Megvallani, vagy segítségül hívni Jézust mint Urat azt jelenti: hinni az ő istenségében.

Az Istentől meghatározott időben Isten egyetlen Fia, az Atya örök Igéje és lényegi képmása 

megtestesült: anélkül, hogy elveszítette volna isteni természetét, az emberi természetet magára 

vette. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, isteni személyének egységében. Jézus 

Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. A megtestesülés az isteni természet és az 

emberi természet – az Ige egyetlen személyében megvalósult – 

csodálatos egységének misztériuma.

Isten kiválasztotta Szűz Máriát, hogy Fiának Anyja legyen. Szűz 

Mária Isten Anyja kegyelemmel teljes, akit Isten fogantatásának 

első pillanatától kezdve megőrzött az áteredő bűn minden 

szennyétől, és tiszta maradt minden személyes bűntől egész éle-

te fol yamán. 

Krisztus egész élete tanítás: rejtett élete, csodái, imádságai, em-

berszeretete, lehajlása a megalázottakhoz és szegényekhez, 

az emberek megváltásáért vállalt kereszthalála, végül a feltáma-

dása, amely szavainak pecsétje és kinyilatkoztatásának beteljese-

dése. Krisztus az életszentség példáját adja nekünk a család és a 

munkás élet mindennapjaiban. Jézus nyilvános életének kezde-

tétől, keresztségétől fogva Szolga, aki teljesen a megváltás mű-

vének szenteli magát, melyet szenvedésének keresztségével fog 

beteljesíteni. A mennyek országát Krisztus nyitotta meg a földön. 

Az Egyház ennek az országnak magva és kezdete. Kulcsai Péterre 

lettek bízva.
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Jézus nem eltörölte, hanem beteljesítette a Törvényt. Kinyilatkoztatta végső értelmét, és az elle-

ne elkövetett törvényszegéseket megváltotta. Jézus tisztelte a templomot, ami az ő misztériumá-

nak előképe. Megjövendölte lerombolását, de úgy, mint saját megölésének képét és az üdvtörté-

net új korszakának kezdetét, amikor az ő teste lesz a végső templom. Olyan tetteket művelt, mint 

például a bűnök megbocsátása, melyek Jézust mint üdvözítő Istent nyilvánították ki. Egyes zsidók, 

akik nem ismerték el benne az emberré lett Istent, embernek tekintették, aki Istenné tette magát,  

és mint istenkáromlót elítélték. 

„Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint” (1Kor 15,3b).

Üdvösségünk Isten irántunk való szeretetének kezdeményezéséből fakad, mert ő szeretett min-

ket, és elküldte a Fiát engesztelésül a mi bűneinkért, Krisztusban kiengesztelte önmagával a világot. 

Jézus szabadon áldozta fel magát üdvösségünkért. Ezt az odaadást jelezte előre és valósította meg, 

amikor az utolsó vacsorát ülte. Jézus Atyja iránti szeretetből fakadó teljes, a kereszthalálig tartó en-

gedelmességével teljesíti be kiengesztelő küldetését, a szenvedő Szolgáét, aki igazzá tesz sokakat,  

és gonoszságainkat ő hordozza.

Jézus valóban meghalt, és halála által számunkra legyőzte a halált és az ördögöt. A meghalt 

Krisztus isteni személyével egyesült Lelkével szállt alá a holtak honába. Az előtte élt igazaknak meg-

nyitotta a mennyország kapuját. Krisztus teste Isten hatalma által kilépett a halál és a romlás kötelé-

keiből. Krisztus mennybemenetele Jézus emberségének végleges bemenetelét jelenti Isten men-

nyei országába, ahonnan ismét el fog jönni, de a közbülső idő elrejti őt az emberek szeme elől.

Jézus Krisztus az Egyház feje, mi, az ő testének tagjai abban a reményben élünk, hogy egykor 

örökre együtt leszünk vele. Az Úr Krisztus már uralkodik az Egyház által, de ez a világ még nincs tel-

jesen alávetve neki. Krisztus országa nem fog győzni a gonosz hatalmainak utolsó támadása nélkül. 

Az ítélet napján, a világ végén Krisztus el fog jönni dicsőségben, hogy beteljesítse a jó végső győ-

zelmét a rossz fölött. A dicsőséges Krisztus, amikor az idők végén eljön ítélni eleveneket és holtakat, 

nyilvánvalóvá fogja tenni a szívek titkos gondolatát és meg fog fizetni minden egyes embernek 

cselekedetei szerint, és aszerint, ahogyan elfogadták, vagy elvetették a kegyelmet. 

A kezdettől fogva az idők végezetéig, amikor Isten küldi Fiát, mindig küldi Lelkét is: küldetésük 

összekapcsolt és elválaszthatatlan. Az idők teljességében a Szentlélek Máriában befejezi Krisztus 

Isten népébe való eljövetelének előkészítését. A Szentlélek Máriában történt működése által adja az 

Atya a világnak az Emmánuelt, ami azt jelenti, velünk az Isten. Isten Fiát megtestesülésében a Szent-

lélek kenete szenteli fel Krisztussá (Messiássá), aki halála és feltámadása által válik megdicsőült Úrrá 

és Krisztussá. Ő a maga teljességéből árasztja ki a Szentlelket az apostolokra és az Egyházra. A Szent-

lélek, akit Krisztus, a Fő áraszt ki a tagjaiba, építi, élteti és megszenteli az Egyházat.

Az ecclesia szó összehívást jelent, azok gyülekezetét, akiket Isten Igéje összehív, hogy Isten népét 

alkossák, és akik – mert Krisztus teste táplálja őket – Krisztus testévé válnak. Az Egyház egyszerre 

látható és lelki, hierarchikus társaság, ebben a világban. Az Egyház az üdvösség szentsége,  
a Szentháromság és az emberek közösségének jele és eszköze.
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„Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé 
legyen az elsőség mindenben” (Kol 1,18).

Isten népébe a hit és a keresztség által lehet belépni, ahol a tagok és a feladatok különböznek. 

Az összes tagok kapcsolatban állnak egymással, egész különlegesen a szenvedőkkel, a szegények-

kel és az üldözöttekkel. Az Egyház olyan test, melynek Krisztus a feje: belőle, benne és érte él. 

Krisztus az Egyházzal és az Egyházban él. Az Egyház Krisztus menyasszonya és a Szentlélek templo-

ma. Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli, maradandó alapokra épült, a Bárány tizenkét apos-

tolára, lerombolhatatlan, tévedhetetlenül megmarad az igazságban. Krisztus kormányozza Péter és a 

többi apostol által, akik jelen vannak utódaikban, a pápában és a püspökök kollégiumában.

Az Egyházban a krisztushívők között isteni rendelés folytán vannak szent szolgálatot teljesítő 

személyek (klerikusok) és világiak (laikusok). E két csoport mindegyikében vannak olyan krisztushí-

vők, akik az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal Istennek szentelik magukat és az Egyház 

küldetésének javára vannak. 

Az Úr Péterre építette Egyháza látható alakját. Átadta neki az Egyház kulcsait. A római Egyház 

püspöke, Péter utóda a püspökök kollégiumának feje, Krisztus helytartója és itt a földön az egye-

temes Egyház pásztora, aki isteni rendelkezés alapján legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes 

hatalommal bír a lelkek gondozásában. A püspökök, akiket a Szentlélek állít, az apostolok utódai. 

Feladatuk – a papok és diakónusok munkatársi segítségével – a hit hiteles hirdetése, az isten-

tisztelet, főként az Eucharisztia bemutatása, és egyházuk igaz 

pásztorként való kormányzása. Feladatukhoz tartozik az is, hogy 

a római pápa alatt az összes részegyház gondját viseljék. Mivel 

a világiak állapotára az jellemző, hogy a világban és világi tevé-

kenységek közepette élnek, Isten arra hívja őket, hogy buzgó 

keresztény lelkülettel kovászként végezzék a világban apostol-

kodásukat. A világi hívők részesednek Krisztus papi, prófétai és 

királyi küldetésében. Az Istennek szentelt élet sajátos jellemzője 

a szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi taná-

csaira tett nyilvános fogadalom az Egyház által elismert állandó 

életállapotban.

Az Egyház a szentek közössége: e kifejezés elsősorban a szent 

dolgokat (sancta) jelöli, főként az Eucharisztiát, mely által megje-

lenik és megvalósul a hívők egysége, akik Krisztusban egy testet 

alkotnak. A kifejezés a szent személyek (sancti) közösségét is jelen-

ti Krisztusban: amit bárki Krisztusban vagy Krisztusért tesz vagy 

szenved, az mindenki számára gyümölcsöt hoz.

Az összes krisztushívő közössége azokat az embereket jelöli, 

akik a földön zarándokolnak, akik az életből kilépve tisztulnak, és 

akik élvezik a mennyei boldogságot, és valamennyien egy Egy-
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házat alkotnak. Ebben a közösségben velünk 

van Isten és az ő szentjeinek irgalmas szeretete, 

akik könyörgéseinket közbenjáró módon meg-

hallgatják.

Mária, aki az angyali üdvözletkor beleegyezé-

sét adta a megtestesülés misztériumához, már 

akkor együttműködik az egész művel, melyet Fi-

ának kell végrehajtania. Mária Anya mindenütt, 

ahol az ő Fia Üdvözítő, és feje a titokzatos test-

nek. A Boldogságos Szűz Mária földi pályafutá-

sát befejezve testével és lelkével fölvétetett a 

mennyei dicsőségbe, ahol már részese Fia fel-

támadásának. A szentséges Istenanya, az új Éva, 

az Egyház Anyja a mennyből Krisztus tagjait 

anyai gondoskodással veszi körül.

A bűnök bocsánata összekapcsolódik a Szentlélekbe vetett hittel. A feltámadt Krisztus ugyanis a 

bűnbocsátás hatalmát akkor adta át apostolainak, amikor a Szentlelket ajándékozta nekik. A kereszt-

ség a bűnök megbocsátására az első és a fő szentség: ez köt össze minket a meghalt és feltámadt 

Krisztussal, és ajándékozza nekünk a Szentlelket. Krisztus akaratából az Egyház birtokolja a megke-

reszteltek bűnei megbocsátásának hatalmát, melyet szokás szerint a püspökök és a papok gyakorol-

nak a bűnbánat szentségében.

Isten a test teremtője, az Ige, aki testté lett, hogy megváltsa a testet. A test feltámad, a teremtés és 

a test megváltásának ez a csúcspontja. A lélek a halál által elszakad a testtől, de a feltámadásban Isten 

átalakult testünknek romolhatatlan életet ad vissza, és újra összekapcsolja lelkünkkel. Az áteredő 

bűn következményeként az embernek vállalnia kell a testi halált, melyet nem ismert volna meg, ha 

nem vétkezik. Az egyes emberek halhatatlan lelkükben haláluk pillanatában, a különítéletben meg-

kapják örök fi zetségüket Krisztustól, aki élőknek és holtaknak bírája. Mindazok lelke, akik Krisztus 

kegyelmében halnak meg, Isten népét alkotják a halál után.

Azok lelkének sokasága, akik Jézussal és Máriával együtt vannak a paradicsomban, alkotja a 

mennyei Egyházat, ahol ezek a lelkek örök boldogságot élveznek: látják Istent úgy, amint van, és kü-

lönböző fokon ugyan, de a szent angyalokkal együtt részük van a dolgok isteni kormányzásában, 

amelyet a megdicsőült Krisztus gyakorol, amikor közbenjárnak értünk és testvéri segítséggel na-

gyon támogatják gyöngeségünket. Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még 

nem tökéletesen tiszták, a halál után tisztuláson mennek át, hogy elnyerjék azt a szentséget, melyre 

szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek.

„S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent 
alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben” (1Kor 15,28).

„Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden 
tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen”



Az Egyház Krisztus példáját követve figyelmezteti a hívőket az örök halál szomorú és gyászos 

valóságára, amit pokolnak is nevezünk. A pokol fő büntetése az örökre elszakítottság Istentől, aki-

ben az ember egyedül találhatja meg az életet és a boldogságot, amelyre teremtve lett, s amelyre 

vágyik. Az Egyház állítja, hogy az ítélet napján minden ember testével együtt meg fog jelenni Krisz-

tus ítélőszéke előtt, hogy számot adjon cselekedeteiről.

Isten országa az idők végén fogja elérni a maga teljességét. Az egyetemes ítélet után a testben és 

lélekben megdicsőült igazak örökké uralkodni fognak Krisztussal, és a világmindenség is átalakul. 

Akkor Isten lesz minden mindenben az örök életben.
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