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Előszó 
40 évvel ezelőtt, 1975-ben jelent meg a Hitünk és életünk c. katolikus hittankönyv. A 

hittankönyv szerkesztői és írói mind olyan lelkipásztorok voltak, akiknek aktív ifjúsági 
csoportjaik voltak, ezért a készülő könyv nekik szólt. Már akkor tudatában voltunk annak, 
hogy a könyvnek el kell majd készíteni egy olyan változatát, amely valóban a 12-14 éves 
korú fiataloknak szól. Erre azonban csak két évtizeddel később, a rendszerváltás után 
kerülhetett sor. 1998-ban jelent meg a PAX hittankönyv sorozat részletes tanterve, 
amelynek alapján egymás után jelentek meg az egyes évfolyamokra készített hittankönyvek. 
Ebben a sorozatban készült el Pusztai László két hittankönyve, a Hitünk és életünk c. könyv 
7. és 8. osztály részére átdolgozott változata: az „Isten szól hozzánk”, és a „Szeresd az 
Istent!” Ezért ne lepődjenek meg a könyvek oktatói, hogy a Magyar Katolikus Katekizmuson 
kívül a Hitünk és életünk c. könyv megfogalmazásai is felismerhetők bennük. 

A kötelezően választható iskolai hit- és erkölcstan oktatás olyan hittankönyveket 
igényel, amelyek anyaga a heti egy hittanórán feldolgozható. Ezért került sor ebben az 
évben a PAX hittankönyv sorozat átdolgozására, amikor lehetőséget kaptunk arra is, hogy 
az eddig igénytelen külső megjelenésű hittankönyvek helyett új színes könyvek készüljenek. 

Az Úr Jézus tanítása, a kereszténység nem hitigazságok, erkölcsi normák vagy vallásos 
szokások rendszere, hanem örömhír: Isten szeret minket, és meghív, hogy higgyünk benne, 
és Jézust követve viszonozzuk szeretetét, hogy általa eljussunk az örök életre. Erről az 
Istenhez való kapcsolatunkról vannak ismereteink, ezek a hitigazságok; ez az Istenhez való 
kapcsolat késztet minket Jézus követésére, vannak keresztény erkölcsi törvényeink; és ez 
az Istennel való kapcsolat látszik meg mind ünnepnapjaink, mind hétköznapjaink 
gyakorlatában, vannak vallásos szokásaink. 

Minden katekézisnek elsőrendű feladata tanítványaink hitének ébresztése és növelése. 
A hitoktatás célja nem hittudósok, vallási ismeretekkel rendelkező művelt emberek képzése, 
hanem a fiatalok elvezetése az elkötelezett felnőtt keresztény életre. Ennek első feladata a 
hitébresztés, hogy tanítványaink megismerkedve Jézussal és az ő tanításával követői 
akarjanak lenni. Ezt az első elhatározást kell követnie a komoly tanulásnak, módszeresen 
megismerkedni a keresztény hit és élet alapjaival, hogy mindezek alapján – életkorának 
megfelelő szinten – el tudja magát kötelezni az Úr Jézus követésére, a keresztény életre. 

 

2015. júl. 11-én, Szent Benedek ünnepén, 
 Dr. Rédly Elemér 
 teológiai tanár 
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A KINYILATKOZTATÁS ÉS A BIBLIA 
 

 
Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső 
napokban Fiában szólt hozzánk. (Zsid 1,1-2) 

 

Isten megszólított minket, 
ma is szól hozzánk! 
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1. Az Istent kereső ember 

Minden embert érdekelnek az élet nagy kérdései: 
 Honnan van a világ, az élet? Miért élek? Miért kell szenvedni, meghalni? Mi lesz velünk 

halálunk után? Lehetünk-e igazán boldogok? Ezekre a kérdésekre mindenki vallásos 
hitének, világnézetének megfelelően keresi a választ. 
Minden vallás alapvető tanítása 

Van Isten, egy magasabb rendű Valaki, egy értelmes és hatalmas Létező, akitől minden 
függ, aki a világ Ura. Ezt a Valakit mi Istennek nevezzük, a zsidók Jahvénak, a 
mohamedánok Allahnak, az indiánok Nagy Szellemnek, az ősmagyarok Hadúrnak… 
A vallás az ember kapcsolata Istennel, 
akitől élete kérdéseinek megoldását reméli. 

A vallásos ember már földi életében keresi a kapcsolatot Istennel. A vallásos ember 
mindennapi életét átszövik a különböző vallási jellegű cselekedetek, az imádság és a 
különböző szertartások, és az Istent legfőbb úrnak elismerő különféle áldozatok. Ezekben 
terményeik legjavát, legkedvesebb állataikat ajánlották fel Istennek. Így mutatták meg, hogy 
legfőbb uruknak ismerik el Őt és kérik segítségét. 

Alapvető tanítása minden vallásnak, hogy követőik hisznek egy másik – érzékeinkkel 
meg nem tapasztalható – világban, ahol az ember, halála után valami módon tovább él, és 
ez az élet összefügg földi életével, tettei jutalmazásával vagy büntetésével. A halál utáni 
életben már az ószövetségi pátriárkák is hittek, de ennek az örök élet a boldogágáról csak 
az Úr Jézus példabeszédei alapján tudunk némi fogalmat alkotni. 
Az a vallásos ember, aki hisz Istenben, és  
lelkiismerete szavát követve Isten akarata szerint él. 

Mi katolikus keresztény vallásúak vagyunk 
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Az örök élet valósága  
Az Úr Jézus mondta tanítványainak az Utolsó Vacsora után: Ne nyugtalankodjék 
szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely 
van, azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem és 
elkészítettem a helyet, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott 
legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1-3) 
Minden ember boldog akar lenni 

de a boldogságot az emberek különböző utakon keresik. Itt a földön is lehetünk 
boldogok: örömmel tölthet el valami, jól érezhetjük magunkat, de a földi boldogság 
mindig véges. Az ember többre vágyik: maradandó, örök boldogságra, 
személyisége teljes kibontakozására. 

Még senki sem halt meg így: „Köszönöm, nekem elég volt, már nem kívánom a 
boldogságot!” 
Mi lehet az alapja a boldog örök élet reményének? 
Isten üdvösségterve 

A Szentírás tanúsága szerint Mennyei Atyánk boldog életet szánt az 
embereknek, minden embert üdvözíteni akar. Azt akarja, hogy földi életünkben 
viszonozzuk szeretetét, és halálunk után eljussunk hozzá. Azért küldte a Fiút, hogy 
jóvátegye az emberek bűneit és tanítsa: Isten szeret minket, gyermekévé fogad és 
egy véges földi életünk után hazavár az örök életre. 

Mit mond a józan ész? 
A világot és benne az embert Isten 

teremtette. Ha vágyódunk a boldogság után, 
de tudjuk, hogy itt a földön nem lehetünk 
teljesen boldogok, akkor a világ Teremtője 
nyilván tervezett nekünk valamit a halálunk 
utánra. Ez a magyarázata annak, hogy miért 
keresik az emberek a történelem kezdetétől 
az Istent, a túlvilági boldogsághoz vezető utat, 
miért van annyi vallás a világon.  

 

Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és 
eljussunk az örök életre. 

Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott 
nekünk, és meghívott az örök életre. 
Valóban az örök élet hite az alapja emberi méltóságunknak? 

Keressük Isten akaratát, életünk értelmét! 
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2. Isten szólt 

 
Áldalak téged, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted 
ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. 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 11,25-30) 
Hogyan szólt az Isten? 

A történelem tanúsága szerint Isten nem hagyta magára a kereső embert, 
kezdettől fogva szóba állt vele. Szólt és szól hozzánk a lelkiismeret szaván 
keresztül. Szólt közvetítői, a próféták által, és végül szólt Jézus Krisztus által. 

Isten szavát jelek, beteljesült jövendölések és különböző csodák hitelesítik, 
amelyeket prófétái, majd pedig Jézus Krisztus által adott.  
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez 

Kinyilatkoztatásnak azt a tanítást nevezzük, amelyet egyedül Isten üzenetéből 
ismerhetünk meg. Ha meggyőződtünk arról, hogy Isten szólt, akkor magától 
értetődő követelmény, hogy szava kötelez minket: elfogadjuk üzenetét és teljesítsük 
akaratát. 
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.  
A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg. 
Miért fontos, hogy Isten üzenetét jelek hitelesítsék? 
Az imádságban Isten is szól hozzánk, amikor eszünkbe juttatja, amit nekünk mondani akar. Miről ismerhetjük 
fel, hogy valóban ő szól? 
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Isten írásba foglalt üzenete 
Mi a Szentírás, a Biblia? 

A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A sugalmazás a 
Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek szerzői 
Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le. 
Ki a Szentírás szerzője? 

A sugalmazásból következik, hogy Isten a Szentírás fő szerzője. Ő indítja 
(vezeti) a szent írót, hogy írja le azt az üzenetet, amit Isten mondani akar az 
embereknek. Ő biztosítja, hogy az üzenet tévedéstől mentes maradjon. Az egyes 
könyvek írói, a szent írók, nem „diktálásra” írtak, hanem Isten irányításával maguk 
fogalmazták meg azt a mondanivalót, amit Isten leírásra közölt velük. A szent írók, a 
megbízott szerzők a Szentírás megfogalmazói, ezért írásuk az ő emberi 
sajátosságukat is magán viseli. 

 

A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, amelyeket az Anyaszentegyház Istentől 
sugalmazottnak ismer el. 
Milyen írások tartoznak a Bibliához? 

A Szentírásban Isten üzenete emberi szóban testesül meg, annak formáját veszi 
magára, minden sajátosságával együtt. Ezért érthető, hogy a Szentírás könyvei 
különböző irodalmi műfajokat képviselnek: Vannak benne Istent dicsőítő zsoltárok 
és történelmi elbeszélések, különböző tanítások és életszabályok, törvénykönyvek 
és prófétai figyelmeztetések a törvények megtartására, bölcs mondások és 
tanulságos történetek. Ezeket olvasva kell felismernünk, mit akart Mennyei Atyánk 
nekünk üzenni mindazzal, amit a szent írók leírtak. 
Hogyan olvassuk a Szentírást? 

A Szentírást olvasva mindig azt 
keressük: Mit üzen nekem Isten? Ezt 
akkor tudhatjuk meg, ha többek között 
ismerjük azoknak az embereknek a 
világát, akiknek az üzenet először 
elhangzott. Ezért kívánatos, hogy a 
Szentírás olvasásával párhuzamosan 
tanulmányokat végezzünk a Biblia 
világáról, vagy olvassuk el a 
szentírástudósok magyarázatait. 

 

Ki jogosult Isten üzenetének értelmezésére? 
 

Figyeljünk Isten üzenetére, nekünk szóló szavára! 
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3. A Szentírás, melyet kezünkben tartunk 

 

Aztán így szólt: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek. (Mk 16,15) 
Kire bízta Jézus Krisztus a tanítását? 

Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta. Az 
Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi az 
apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást. 
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház 
igehirdetésével ad tovább. 

Isten üzenetét a Szentírást és a Szenthagyományt tévedés nélkül a katolikus 
Egyház magyarázza.  

A Szentírás könyveit, mint Istentől sugalmazottakat használták. Így Isten népe 
hagyományából tudjuk, hogy mely írások tartoznak a Szentíráshoz. Új 
kinyilatkoztatást azért nem várunk, mert Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát 
Jézus Krisztusban. 
Isten üzenete a világ eredetéről 

Az egész világ Isten akaratából létezik; – a világ Istené; – Ő mindent jónak 
alkotott, a rossz nem tőle van. 
Isten üzenete az emberről 

Isten akarta, hogy az ember minden élőlény fölött álljon; – Isten a világot az 
emberekre bízta, hogy kutassák és hatalmukba vegyék; – Isten az emberiséget 
különleges szeretetébe fogadta. 
Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől, és életében 
részesíti. 
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Hogyan maradtak ránk a szent 
iratok? 

A Szentírás könyveit rend-
szeresen olvasták, másolták, majd 
különféle nyelvekre lefordították. A 
papiruszra írt eredeti kéziratok mind 
elvesztek. A Szentírás szövegét a 
szüntelen másolás őrizte meg 
számunkra. A régi kéziratokból 
fennmaradt, illetve a kutatások során 
megtalál részleteket szövegtanúknak 
nevezzük.  

A kezünkben lévő Szentírás szövegének megbízhatóságát az a több ezer szövegtanú 
bizonyítja, amely a könyvnyomtatás előtti évezredből ránk maradt. Az ősi szövegtanúk és a 
ma kezünkben lévő szövegek összehasonlítása bizonyítja, hogy a másolók gondosan 
dolgoztak: a szövegbe egy-egy másolási hibán kívül, lényeget érintő tartalmi hibák nem 
kerültek. 
Időnként előkerülnek ókori írások. Ezek nem részei a Szentírásnak? 

Jézus örömhíre 
Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket, meghív országába, 

gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. 
Olvassuk a Szentírást! 

Szent Ágoston megfogalmazása szerint a Szentírás Isten levele, üzenete az 
embereknek. Jézus örömhírét nemcsak Péterrel és apostol társaival akarta közölni, 
nemcsak néhány ezer hallgatóval, hanem minden emberrel. Ezért mondta apostolainak, 
amikor elbúcsúzott tőlük: Tegyetek tanítványommá minden népet. (Mt 28,19) Egyben tanítói 
tekintélyt is adott apostolainak: Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem 
utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött. (Lk 10,16) 
A Szentírás könyveit két részre osztjuk: Az Ószövetség 45, az Újszövetség 27 
könyvből áll. 

A Szentírásban hozzánk szóló Isten üzenetét csak tudjuk helyesen értelmezni, ha 
kinyilatkoztatott igazságok teljességét figyelembe vesszük. Sokan megpróbálták és 
megpróbálják Isten üzenetét – a „Szentlélek sugalmazására” hivatkozva – a saját 
elképzeléseiknek megfelelően magyarázni. A Szentírás sugalmazójának azonban mégsem 
lehet olyan „tudathasadása” hogy mindenkinek más, egymásnak is ellentmondó értelmezést 
adjon. 
Hogyan olvassuk a Szentírást, mennyit olvassunk, mivel kezdjük? 

Naponta olvassuk Isten üzenetét, a Szentírást! 
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A kinyilatkoztatás és a Biblia 
Az 1. témakör áttekintése 

A vallás az ember kapcsolata Istennel, 
akitől élete kérdéseinek megoldását reméli. 

Az a vallásos ember, aki hisz Istenben, és lelkiismerete szavát követve Isten 
akarata szerint él. 
Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott. 

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 
Kinyilatkoztatásnak azt a tanítást nevezzük, amelyet egyedül Isten üzenetéből 

ismerhetünk meg.  
Isten először közvetítői (prófétái) által szólt az emberekhez, majd pedig 

közvetlenül Jézus Krisztus által. Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, 
megváltja bűneiktől, és életében részesíti. 
Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta. 

Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást úgy adja tovább, hogy hűségesen őrzi 
az apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott Szentírást. A Szentírást és a 
Szenthagyományt tévedés nélkül a katolikus Egyház magyarázza. 
A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. 

A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, amelyeket az Anyaszentegyház 
Istentől sugalmazottnak ismer el. A sugalmazás a Szentléleknek az a 
tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az 
üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le. 

A sugalmazásból következik, hogy Isten a Szentírás fő szerzője. A megbízott 
szerzők a Szentírás megfogalmazói, ezért írásuk az ő emberi sajátosságukat is 
magán viseli. 

A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség és az Újszövetség 
könyveire. 
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház 
igehirdetésével ad tovább. 

A Szentírást és a Szenthagyományt tévedés nélkül a katolikus Egyház 
magyarázza. 

A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg. Új 
kinyilatkoztatást azért nem várunk, mert Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát 
Jézus Krisztusban. 
Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől, és életében 
részesíti. 

A Bibliát olvasva figyeljünk az Egyház tanítására! 
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HISZEK ISTENBEN, 
MENNYEI ATYÁNKBAN 

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. A nap továbbadja 
a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek. Nem beszéd ez, nem szó, hang 
nem hallható, a hír mégis terjed, szerte a világon, a szózat elhangzik a föld határáig. 
(Zsolt 19,2-5) 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,  
mennynek és földnek teremtőjében. 
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4. Van Isten 

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) 
Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata  

Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a háromszemélyű egy 
Istenben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. 
Mit tudhat a gondolkodó ember Istenről? 

Értelmünkkel Istent a teremtett világból ismerhetjük fel. Isten létére – a 
kinyilatkoztatáson kívül – az anyag és élő világból is következtethetünk, az anyagi 
világ ugyanis nem ad elégséges magyarázatot önmagáról, sem a létéről, sem a 
benne érvényesülő természeti törvényekről, sem az élet eredetéről. 

Isten egészen más, mint a világ: Isten szent, mindenható és örökkévaló. Ő a 
tértől, időtől, az anyagi világtól függetlenül létező Valaki, aki láthatatlan és 
megmérhetetlen. Isten mindenütt jelen van. 

Csak egy Isten létezhet, mert két mindenható létezése lehetetlen. Ezért sem nevezhetők 
Istennek a pogányok istenei, akiknek léte csak az emberi képzelet játéka. 

Isten szellemi létező: Személy, akinek mindentudó értelme és mindenható 
szabad akarata van. Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ő lélek. Isten 
mindent tud, előtte nincs titok. Isten mindent megtehet, amit akar, Isten mindenható. 
Isten végtelenül tökéletes, a jót akarja, a rosszat elítéli, ő végtelenül szent. 
Értelmünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten. 
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Amit Istenről emberi ésszel is felfoghatunk 
Te alkottad az eget és a földet, s az összes csodálatos dolgot, amely az égbolt alatt 
található. Te vagy a mindenség Ura, és nincs senki, aki ellenállhatna neked. (Eszt 4,11) 
Isten a világ teremtő Ura 

A világ Ura Isten, a mi Mennyei Atyánk, aki a világot megtervezte, létrehozta, beprogramozta 
és a fejlődés útján elindította. Az Ő akaratából van az egész világ, akaratának, törvényeinek 
minden engedelmeskedik. Övé az egész világ, Ő a világ Ura, Ő a Teremtő.  

A világban minden létező Istentől kapta létét és alá van rendelve az Isten által adott 
fizikai, kémiai és biológiai törvényeknek. Amíg a régi pogányok a világ dolgait, a természet 
jelenségeit isteneknek, vagy az istenség részeseinek tekintették, autonóm 
személyiségeknek, akik tetszésük szerint irányítják még a csillagok mozgását is, addig nem 
is indulhatott fejlődésnek a természettudomány. Akkoriban azokat a filozófusokat nevezték 
ateistáknak, akik nem fogadták el az ókori emberi fantázia által kitalált mitológiai, 
emberszabású istenek létét. Ezért tartották Arisztotelészt is ateistának, aki szerint a világnak 
kell, hogy legyen egy első oka, aki egy mozdulatlan Mozgatója a mindenségnek. 
A világot Isten megtervezte, létre hozta, beprogramozta, és a fejlődés útján 
elindította. Ő az egész világ teremtő Ura, és a mi mennyei Atyánk. 
Mit tudhatnak a filozófusok és a tudósok Istenről? 

Minden természet-tudományos kutatás alapja az a feltételezés, hogy az anyagvilágban 
a fizika, a kémia és a biológia törvényei változatlanok, azok az egész anyagvilágban mindig 
egyformán érvényesülnek. Ezt fogalmazza meg az anyag és energia megmaradásának 
törvénye. A legújabb természettudományos kutatások elvezettek arra a felismerésre, hogy 
az anyag és az energia mellett az élővilág lényeges eleme az a létező információ halmaz is, 
amely a biológiai folyamatokat vezérli.  

A mai ateisták úgy vélik, hogy az anyagvilág önmaga által öröktől fogva létező valóság. 
Ezt a feltevésüket azonban észérvekkel nem tudják bebizonyítani, csak a Teremtő Isten 
létének tagadásával. Ha a tudomány elfogadja az entrópia elvét, akkor az anyagvilág nem 
lehet örök. Ha a tudomány elfogadja az ősrobbanás elméletet, akkor az élet eredetére nincs 
tudományos magyarázat. Azt a régi elvet, hogy élő csak életből származhat eddig 
semmilyen kísérlettel sem tudta senki megcáfolni. Ám ha a tudósoknak egyszer mégis 
sikerülne élettelen anyagból élő organizmust létrehozni, akkor ez is csak azt bizonyítaná, 
hogy az élet elindításához értelmes tervezőre volt szükség.  

Mai természettudományos és informatikai ismereteink annak belátására késztetnek 
minket, akik hiszünk a világ teremtő Urában, hogy a világban tapasztalható fejlődés nem 
más, mint a világot teremtő, azt létrehozó és beprogramozó Isten terveinek megvalósulása. 
Minél többet ismerünk meg Isten teremtett világából, a csillagok világától az élőlények 
csodálatos ösztönvilágáig, annál jobban megcsodáljuk az Ő bölcsességét, aki ilyen 
csodálatos világot adott nekünk, amelyből felismerhetjük annak végtelenül bölcs Alkotóját 

Csodáljuk meg a világ Teremtőjének bölcsességét! 
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Isten dicsőségét hirdeti a föld és az ég 
Isten, aki a világot megtervezte, csak akarta, hogy legyen, és létrejött minden. És ahogy 

az Ő végtelen bölcsességében azt előre megtervezte, úgy indult el a világban az élet és 
annak fejlődése. Mi emberek is Isten akaratából, irántunk való szeretetéből élünk ebben a 
világban, aki azért teremtette a világot, hogy feltárja és közölje velünk dicsőségét, jóságát és 
szépségét. 
Hitvallás a Bölcsesség könyvében 
„Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható 
tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték 
fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet vagy az iramló levegőt, a csillagok körét, a hatalmas vizet 
vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben isteneket láttak, 
mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb a parancsolójuk. 
Mert a szépség szerzője teremtette őket. Ha megcsodálták erejüket és hatásukat, ebből arra 
kellett volna következtetniük, hogy mennyivel hatalmasabb a teremtőjük. Mert a teremtmények 
nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket. De ezek 
még csak csekély szemrehányást érdemelnek. Mert talán csak eltévednek, amikor valójában 
Istent keresik és akarják megtalálni. Teremtményei közt élnek és igyekeznek a mélyükre hatolni, 
s amit szépnek látnak, annak látványa megejti őket. Még sincs mentségük ezeknek sem. Ha 
egyszer olyan nagy szellemi készségük volt, hogy át tudták kutatni a világot, honnét van, hogy 
nem találták meg előbb ennek urát?” (Bölcs 13,1-9) 
A pogány bálványok kigúnyolása 
„De boldogtalanok voltak és holt dolgokba vetették reményüket, akik emberi kéz műveit 
nevezték isteneknek; aranyat, ezüstöt, műtárgyakat, állati alakokat vagy haszontalan köveket, 
régi idők keze munkáját. Ha a favágó alkalmas törzset vág ki, körös-körül lefejti egész kérgét és 
szakszerűen megmunkálja, alkalmas eszközt csinál belőle, mindennapi használatra. A munkája 
közben keletkezett hulladékot arra használja, hogy elkészítse ételét és jóllakjék. Ami pedig 
megmarad belőle, mert semmire sem alkalmas, görbe és göcsörtös fa, azt fogja, s üres óráit 
kihasználva faragja, aztán a pihenéskor szokásos gondossággal valamiféle formát ad neki. 
Ember képmására faragja, vagy valamely egészen közönséges állathoz teszi hasonlóvá. Aztán 
bevonja agyaggal, felületét bekeni piros festékkel és befest rajta minden foltot. Majd megfelelő 
házikót készít neki, a falra illeszti, és szeggel odaerősíti. Így gondoskodik róla, hogy le ne essék. 
Mert tudja, hogy nem tud magán segíteni, hiszen csak kép, és támasztékra szorul. Amikor meg 
imádkozni akar vagyonáért, feleségéért és gyermekeiért, akkor nem restell az élettelen 
dologhoz szólni. Az erőtlenhez könyörög egészségéért. A holthoz esedezik életért, a 
tehetetlenhez fordul segítségért, szerencsés utat kér attól, ami lábát sem tudja mozdítani. 
Keresetéhez, munkájához, mestersége sikeréhez attól kér erőt, aminek keze erőtlen.” (Bölcs 
13,10-19. – Vö. Jer 10,3-14) 
„Az ő bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéznek művei. Van szájuk, de nem beszélnek, 
van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem éreznek, van kezük, 
de nem markolnak, van lábuk, de nem mozdulnak, és torkukon nem jön ki a szó. Ilyenek azok is, 
akik csinálták őket, s mindnyájan, akik bennük bíznak.” (Zsolt 115, 4-8) 
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Mit tesz Isten a világgal? 
Az elektromágneses teret az elektromos áram hozza létre és addig marad fenn, 

amíg az áramot ki nem kapcsoljuk. Hasonlóképpen a világot Isten teremtő akarata 
hozta létre, és a világ addig marad fenn, amíg teremtő akaratával azt létben tartja. 
Istennek ezt a világot létben tartó akaratát a fizika az anyag és energia 
megmaradásának elvével fogalmazza meg. 
Isten szüntelenül gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza azt. 

Isten törvényeivel kormányozza a világot: Az élettelen világot a természet 
törvényeivel, az élővilágot pedig a biológia törvényeivel. Ez az alapja a világban 
tapasztalható fejlődésnek, amelynek törvényszerűségeit a tudósok kutatják. 
Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy  
mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges. 

Miért nem hisznek olyan sokan Istenben? 
Abból, hogy valamit nem tudunk érzékelni, még nem következik, hogy az nincs. 

A valóságban vannak olyan létezők, melyek nem anyagi természetűek. Ezekre 
értelmünkkel következtetünk. 

Sokan azért nem hisznek Istenben, mert csak igen keveset, gyerekes tanítást 
vagy ostoba tévedéseket hallottak róla.  

Mások azért nem hisznek, mert hallottak ugyan Istenről, de életüket nem akarják 
megváltoztatni, és ezért elzárkóznak előle.  

És olyanok is vannak, akik „megsértődtek” Istenre és azt mondják: „Miért engedi 
meg az Isten…” és sorolják sérelmeiket. 

A legismertebb tudósok hitvallásából 
Einstein vallomása 

„Minden természettudósnál kézenfekvőnek kell lennie egy bizonyos fajtájú vallási 
érzésnek, mert nem képzelheti azt, hogy azokat a rendkívül finom összefüggéseket 
(törvényeket), amelyeket felfedez, elsőnek ő gondolta el. A felfoghatatlan 
világmindenségben egy határtalan magasabb rendű értelem nyilatkoztatja ki magát.” 
(Barnett: Einstein és a világegyetem) 
Max Planck vallomása 

 „A fizikai kutatások eredménye ahhoz a felismeréshez vezet, hogy a világmindenség 
építőkövei nem összefüggéstelenül helyezkednek el, hanem egységes terv szerint függnek 
össze. A legcsodálatosabb azonban az, hogy a törvények szakszerű megfontolása minden 
elfogulatlan emberben azt a benyomást keltik, hogy a természetet értelem, céltudatos akarat 
irányítja. A természettudomány és a vallás tehát nem zárják ki, inkább kiegészítik egymást.” 
(M. Planck: Beszédek és előadások) 
Olvassuk el: Berzsenyi Dániel, Fohászkodás c. versét!  
Sok tanúságtevő költő, író, tudós és politikus van. Kiket ismerünk? 



 18  
 

5. Isten kinyilatkoztatja önmagát 

Én vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Ha 
megkérdezik: Mi a neve, mit feleljek? Ezt válaszolta: Én vagyok, aki 
vagyok.(JAHVE) () Ez az én nevem minden időkre. (Kiv 3,1-15) 

Isten már az Ószövetségben kinyilatkoztatta magát. Saját magát Jahve-nak 
nevezi. Ő az, „AKI VAN”, a világ teremtő Ura, aki igazságos és irgalmas Isten. A 
próféták Emmánuel-nek nevezik, ami annyit jelent: Velünk az Isten. (Iz 7,14) 
A kinyilatkoztatásból megtudhatjuk Istenről 

Isten az, AKI VAN, aki velünk van, az örökké élő Szentháromság: az Atya, a Fiú, 
a Szentlélek. Hittel valljuk, hogy egy Isten van, aki három személy. 

Ő a Mennyei Atya, a világ teremtő és gondviselő ura, aki szeret minket. Jézus a 
Mennyei Atyáról mondott tanításában, tetteiben és példabeszédeiben beszél az 
Istenről, az Atyáról. – Ő a Fiúisten, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk. Jézus 
személyében maga Isten jött közénk: a Fiúisten emberré lett, hogy minket 
üdvözítsen. – Ő a Szentlélek, a mi megszentelőnk, akit az Atya és a Fiú küldött el 
Egyházának, aki által Isten bennünk él. 
A három isteni személy: – az Atya, a Fiú és a Szentlélek – egy szóval a három 
személyt Szentháromságnak nevezzük. 
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Isten él, Ő végtelenül boldog 
Tévedtek, nem olvastátok, amit Isten mondott nektek: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene 
és Jákob Istene. Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. (Mt 22,29-32) 

Az Isten élő Isten. A Szentháromság misztériuma másként azt jelenti, hogy a 
három személyű Isten él, az Isten végtelenül boldog! Amikor Mennyei Atyánk Jézus 
által meghív bennünket az örök életre, ebben a boldog, szentháromságos isteni 
életében akar részesíteni minket. 

Jézus Krisztus által Isten közelebb jött hozzánk, kinyilatkoztatta benső életének 
titkát, s tőle tudjuk, hogy az egy Isten három személy: Atya és Fiú és Szentlélek. 
Isten valamennyi tevékenysége, mellyel teremtményei felé fordul, mind a három 
személynek közös műve. Jézus szavai alapján azonban, – hogy a személyek 
valóságát jobban megközelíthessük –, az Atyának tulajdonítjuk a teremtés művét, a 
Fiúnak a megváltás művét, a Szentléleknek pedig a megszentelés művét.Az Isten 
három személyben él és végtelenül boldog. 

 

Isten örök életre hív minket 
 Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen. Én feltámasztom 
az utolsó napon. (Jn 6,40) 

Az ember Isten nagyszerű teremtménye, akit meghívott az örök életre. Isten 
szeret minket, minden embert üdvözíteni akar. 

Jézus világosan tanítja: Amint él az örökké élő Isten, úgy élnek az ő szent 
emberei is, akik pedig már több ezer éve eltávoztak a földi életből. Nem azért 
teremtett Isten, hogy földi életünk után megfeledkezzék rólunk. Örök életre hívott 
meg mindnyájunkat. 
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik 
szeretik őt. (1Kor 1,9) 
Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja azt, ami az 
üdvösséghez szükséges. 

 

Isten szent, igazságos és irgalmas 
Isten a jót akarja, a rosszat elítéli, ő végtelenül szent. Isten igazságos, a jókat 

megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek 
szívesen megbocsát. 
Hogyan egyeztethető össze Isten igazságossága és irgalmassága? – Olvassuk el: Berde Mária, A Törvény c. 
versét! 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,  
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 
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6. Isten bűneink ellenére szeret minket! 

Az első bűn és következményei 
Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Mivel ettél a fáról, jóllehet 
megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg 
rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A 
mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz 
a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza. (Ter 3,11-19) 

A fenti sorokat a Biblia első könyvében találhatjuk meg. Ez a tanító elbeszélés ad 
választ az ember kérdésére, amit Szent Pál így fogalmazott meg:  
Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. Így 
ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint 
az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem 
törvénye ellen. (Róm 7,15-23) 
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és 
semminek a kedvéért nem bántjuk meg. 
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Mi a bűn? 
A bűn Isten szeretetének elutasítása. Mennyei Atyánk szeret minket, parancsai atyai jó 

tanácsok, amellyel az örök életre vezető útra vezet minket. A bűn bizalmatlanság, aki bűnt 
követ el, nem bízik Mennyei Atyánk jóakaratú szeretetében. Bűnt az követ el, aki tudva és 
akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. 

Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt eredeti bűnnek 
nevezzük. Az eredeti bűn következménye: 1. Elvesztettük az eredeti szentséget 
(megszentelő kegyelmet). 2. Emberi természetünk is megsérült. Ez minden ember 
öröksége: az áteredő bűn. 

Az áteredő bűn minden nap megtapasztalható következményei: Értelmünk 
elhomályosodott: becsaphatók vagyunk, nehezebben látjuk át Isten dolgait, 
akaratát. Akaratunk rosszra hajló lett: kaphatóbbak vagyunk a rosszra, mint a jóra, 
könnyen megkísérthetők vagyunk. 
Mit jelent az „emberi gyarlóság”? 

Mennyei Atyánk Megváltót ígért nekünk 
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 3,11-19) 

Isten bűneink ellenére is szeret minket, ezt tanítja a Biblia már a bűnbeesésről 
tanító elbeszélésében is. A végső szó nem a bűné, hanem a kegyelemé. Isten 
megígérte, hogy megváltót küld a világba, aki hatalmával legyőzi a bűnt. 
Az ószövetség népe várta a Megváltót 

A választott nép fiai ismerték a messiási jövendöléseket, és a megígért 
megváltót évszázadokon át várták. Róla jövendöltek a próféták, akik tanításukkal 
Isten törvényeinek megtartására figyelmeztették az embereket, még a királyokat is. 
Isten ígérete Jézus Krisztusban teljesült  

Az ígéret beteljesedéséről Jézus így tanított:  
Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit 
rólam Mózes törvényében, a próféták írásaiban és a zsoltárokban írtak. (Lk 24,44) 

Isten Megváltót ígért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és 
üdvözítse. A világot Jézus Krisztus váltotta meg. A megváltás műve úgy valósul 
meg bennünk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és tanítása szerint élünk. 
Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget 
szerezzen a világnak. (Jn 3,17) 
A világot Jézus Krisztus váltotta meg. 

Isten irgalmas szeretetét akaratának teljesítésével, 
jóra törekvésünkkel viszonozzuk! 
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7. Isten üdvösségterve 

Isten szeret minket, és minden embert üdvözíteni akar 
Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást 
minden emberért. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. (1Tim 2,1-4) 

Isten üzenete azt tanítja, hogy Isten, amikor az embert teremtette, egyben meghívta az 
örök élet boldogságára. Erről a meghívásról tanúskodik az emberiség története is. A 
régészet tanúsága szerint, amióta ember él a földön, keresi Istent, vágyakozik az örök élet 
után.  

Az üdvösségtörténet Isten minden embert üdvözítő tervének, üdvösségtervének 
megvalósulása a történelemben. Isten nemcsak prófétái által nyilatkoztatta ki 
önmagát, hanem mindazon tetteivel is, melyeket az emberiség történelmében 
felismerhetünk. Ennek az üdvösség történelemnek középpontja a Fiúisten 
megtestesülése, Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak élete, tanítása, 
kereszthalála és feltámadása. 
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne 
vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. (Jn 3,16-17) 
Mit jelent, hogy Isten szemével nézzük a történelmet? 
Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. (Jn 14,21) 
Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és tanítása 
szerint élünk.  

Isten úgy gondoskodik az emberekről,  
hogy mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges. 
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Isten kiválaszt egy népet 
A Biblia történeti könyvei a választott nép történetét beszélik el, tanúságot téve Isten 

csodálatos gondoskodásáról, amely az eseményekben megnyilvánult. Isten azért jó az 
emberekhez, hogy magához emelje, más szóval üdvözítse őket. A szent íróknak az volt a 
céljuk, hogy az Istenbe vetett hitet és bizalmat népük történetéből vett példákon mutassák 
be. Így a történetek igazi „főhőse” mindig az Isten, aki nyilvánvalóan sokat tett népéért és az 
egész emberiségért. 
A választott nép ősei a pátriárkák 

Ábrahám, Izsák, Jákob és 12 fia. Isten nekik ígérte meg, hogy utódaikból nagy 
nép lesz. Nekik adja Kánaán földjét, és családjukból származik a Messiás, akiben 
áldást nyer a föld minden népe. Ábrahám ezt az ígéretet, mint atyai áldást adta 
tovább fiának, Izsáknak, ő Jákobnak, aki halála előtt Júdát áldotta meg. Az ő 
családjából származó Dávid királynak ígérte meg Isten prófétája által, hogy a 
Megváltó az ő leszármazottja lesz. 
Isten szövetséget köt választott népével 
Mózes ezután lejött a hegyről, kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden parancsát. 
Mózes pedig vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét az oltárra hintette. 
Utána vette a Szövetség könyvét és felolvasta a népnek. Ők kijelentették: Amit az Úr parancsol, 
azt követjük és megtartjuk. Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet és így szólt: Ez 
annak a Szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött veletek. Az Úr így 
szólt Mózeshez: Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt. Átadom neked a kőtáblákat a törvénnyel 
és a parancsokkal, amelyeket oktatásukra írtam. (Kiv 24,1-13) 

Isten, Mózes közvetítésével, a Sínai-hegynél Szövetséget kötött népével. A nép 
megígérte, hogy megtartja a parancsokat, Isten pedig megígérte, hogy segíti és 
oltalmazza őket. Isten parancsai atyai jó tanácsok, nem emberi szabadságunk 
korlátai, hanem segítség, amelybe kapaszkodva elkerülhetjük a veszélyeket. 
Mózes a választott nép lelkére köti Isten törvényeinek megtartását 
Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked 
mélyéből, minden erőddel! Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg 
parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok. (MTörv 6,2-5) 
Isten célja a Sínai-hegyi szövetségkötéssel a Megváltó eljövetelének előkészítése 
volt. 
Az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a törvénnyel, hanem a hitbeli 
megigazulással kapcsolatban hangzott el, azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. (Ró, 
4,13-17) 
Kik tartoznak ma Isten választott népéhez? 

Amit az Úr parancsol, azt követjük és megtartjuk. 
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A választott nép hitvallása 
„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.” „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, 
amit alkotott.” (Ter 1,1.31) 

Kétezer évvel ezelőtt is volt fejlődés a természet, az élők és az ember világában, de ez 
a fejlődés olyan lassú volt, hogy az emberek észre sem vehették, nem is tudhattak róla. 
Ezért amikor megvallották, hogy Isten a világ teremtő Ura, úgy vélték, hogy Isten mindent 
olyanra alkotott, amilyennek ők a világot akkori ismereteikkel elképzelték. A Teremtés 
könyvének hagyománya ennek megfelelően hat képben mutatja be a világot, annak minden 
részéről megállapítva, hogy mindezt Isten alkotta, jónak alkotta, mindenben az Ő terve 
valósult meg. Mózes korában még meg sem érthették volna azt, ahogy mi, a mai 
ismereteinkkel a teremtő Istenbe vetett hitünket megfogalmazzuk: 
Isten úgy teremtette a világot, hogy azt előre megtervezte, létrehozta, 
beprogramozta, majd a fejlődés útján elindította. 

A régiek világában emberi természetünkről, az emberi méltóságról és az élet 
szentségéről is egészen másként gondolkodtak az emberek, mint ma. 
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és 
meghívott az örök életre. Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Jónak 
teremtette, és gyermekévé fogadta. 

A Teremtés könyve a boldog paradicsomkert képével mutatja be, milyennek alkotta meg 
Isten az embert, aki testével az élők világába tartozik, de szellemi értelmével mégis felette áll 
az állatvilágnak. Ennek egyik kifejező jele, hogy az ember ad nevet az állatoknak. 

A legtöbb nép mondavilágában felismerhetjük az elveszett paradicsomkertnek, az 
egykori boldogságnak az emlékét, amit valami megrontott. Az első bűn bibliai leírása minden 
bűn lélektani magyarázatát adja. Az ember, aki nem bízik a teremtő Isten jóságában, és azt 
hiszi, ő jobban tudja, mi jó neki és mi nem, az a pillanatnyi, látszólagos jó hamis ígéretével 
megkísérthető. Minden bajunk végső forrása a bűn, aminek egyik legszörnyűbb 
következménye a testvérgyilkosság. Ha az emberi élet nagy kérdéseire adott bibliai választ 
összehasonlítjuk a pogány mitológiákkal, akkor láthatjuk be, hogy Isten üzenete felülmúl 
minden emberi elképzelést. 
„Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, 
megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt 
szenved?” (Mt 16,25-26) 

Az a keresztény felfogás, hogy minden ember egyenlő, származási, nemi és világnézeti 
különbségek ellenére, csak Isten üzenete és Jézus tanítása alapján terjedt el a világban. A 
mai világban sokan mégis úgy élnek, mintha nem volna Isten, figyelmen kívül hagyják 
törvényeit. Az Isten létét tagadó világnézet magát az emberi méltóságot is veszélyezteti. Aki 
nem hisz Istenben és az örök életben, aki semmibe veszi a szellemi és az erkölcsi értékeket, 
annak életét az evilági önérdek vezérli, az anyagi jólét, az életszínvonal lesz az a bálványa, 
amiért örök üdvösségét is feláldozza. 
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A Megváltóról jövendöltek a próféták 
A Megváltó majd Isten uralmát és a szeretet országát valósítja meg a földön, új 

és örök szövetséget köt az emberiséggel. Róla jövendöltek a próféták a választott 
népnek, hogy felismerjék, amikor megjelenik. 
Halljátok hát, Dávid háza! Az Úr maga ad nektek jelet: Igen, a Szűz fogan, fiút szül, és 
Immánuelnek nevezi el. (Immánuel = velünk az Isten) (Iz 7,13-14) 
Ezt mondja az Isten, az Úr: Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és 
én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd 
meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a 
sötétségben ülnek. (Iz 2,1-7) 
Izaiás próféta megjövendölte, hogy a megváltó, az Isten szolgája, akit értünk feláldoznak, szenvedésével teszi 
jóvá, amit a mi bűneink elrontottak. (Iz 52,13.-53,12) 
A Megváltó hozza vissza az elveszített boldogságot, a béke korszakát. (Iz 11,1-9) 
A Megváltó békére tanít. (Iz 2,2-5) 
Mikeás próféta a Megváltó születési helyét jövendölte meg. (Mik 5,1-5) 
A Zsoltárokban is találunk a Megváltó szenvedésére vonatkozó jövendöléseket. (Zsolt 22,9-19) 
Ószövetségi jövendölések és előképek 

Gyakran nem valamelyik próféta szava, hanem az egész eseménysorozat 
szerepelt úgy Isten tervében, hogy előre mutasson egy később, a Megváltó idejében 
végbemenő eseményt. Ezek az ún. előképek. Ilyen volt a mannahullás, amikor a 
választott nép csodálatosan az égből kap eledelt. (Kiv 16,4-15) Jézus szavai szerint 
ez az örök élet kenyerének, az Eukarisztiának volt előképe. Ugyanígy előképe volt 
Jézusnak a húsvéti bárány, (Kiv 12,1-14) és a pusztai vándorlás során a felállított 
rézkígyó. (Szám 21,8) 
 
Az előkép olyan ószövetségi esemény, 
mely újszövetségi eseményre utal. 
 

Aki ismeri és megtartja parancsaimat, 
az szeret engem. Aki szeret engem, 
megtartja tanításomat. Atyám is szeretni 
fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni. (Jn 14,21-23) 

  

Isten mai választott népe 
Jézus kivétel nélkül mindenkit meg, hogy kövessük, és tagjai legyünk 

Egyházának, Isten újszövetségi választott népének. 
Mennyei Atyánk minket is üdvözíteni akar! 
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Hiszek Istenben, Mennyei Atyánkban 
A 2. témakör áttekintése 

Isten az egész világ teremtő Ura, és a mi mennyei Atyánk. 
Isten egészen más, mint a világ: Isten szent, mindenható és örökkévaló. 
Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ő lélek. 

Értelmünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten. 
Értelmünkkel Istent a teremtett világból ismerhetjük fel, az anyagi világ ugyanis nem ad 

elégséges magyarázatot önmagáról. 
Isten szüntelenül gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza azt. 

Az Isten három személyben él és végtelenül boldog. 
Jézus tanításából tudjuk, hogy az egy Isten három személy: Atya, Fiú, és Szentlélek. 

Isten valamennyi tevékenysége, mellyel teremtményei felé fordul, mind a három személynek 
közös műve. Jézus szavai alapján azonban, – hogy a személyek valóságát jobban 
megközelíthessük –, az Atyának tulajdonítjuk a teremtés művét, a Fiúnak a megváltás 
művét, a Szentléleknek pedig a megszentelés művét. 
Isten szeret minket, mindenkit üdvözíteni akar, életre hív minket. 

Isten úgy gondoskodik az emberekről, hogy mindenkinek megadja azt, ami az 
üdvösséghez szükséges. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust 
adta érte. 
Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. 

Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és 
eljussunk az örök életre. 
A világot Isten teremtette. 

Isten szüntelenül gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza azt. 
Isten üzenete a világ eredetéről: az egész világ Isten akaratából létezik; a világ Istené; Ő 

mindent jónak alkotott, a rossz nem tőle van. – Isten szeretetből teremtette a világot, hogy 
feltárja és közölje velünk dicsőségét, jóságát és szépségét. – Isten csak akarta, hogy 
legyen, és létrejött minden. 

Isten üzente az emberről: Isten akarta, hogy az ember minden élőlény fölött álljon; Isten 
a világot az emberekre bízta, hogy kutassák és hatalmukba vegyék; Isten az emberiséget 
különleges szeretetébe fogadta. 
Isten szent, igazságos és irgalmas. 

Isten igazságossága és irgalmassága úgy egyeztethető össze, hogy azok fogják 
megtapasztalni igazságosságát, akik végleg visszautasították irgalmas szeretetét. 

Egész életünkkel viszonozzuk Isten szeretetét, irgalmas jóságát! 
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HISZEK ISTENBEN, 
JÉZUS KRISZTUSBAN 

   

Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és 
látta, hogy az Isten Lelke, mint galamb, leszállt és föléje ereszkedett. Az égből 
szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. (Mt 3,13-17) 

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 

szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, 
meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 

harmadnapon feltámadt a halottak közül, 
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; 

onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
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8. Íme az Isten Báránya 

Keresztelő János másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: Nézzétek, 
az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. Ezután János tanúsította: Láttam a 
Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt. Magam 
sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll 
a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. Láttam és 
tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia. (Jn 1,29-34) 
Jézus közösséget vállalt velünk, bűnösökkel 

János a Jordán folyó egyik átkelőhelyénél prédikált és keresztelt. Bűnbánatot 
hirdető szavának rendkívül nagy hatása volt. Az egész ország felfigyelt rá. Jézus, 
aki értünk emberré lett, hogy megváltson minket, odaállt a bűnbánattartók közé, és 
megkeresztelkedett. Keresztsége által közösséget vállalt az emberrel, magára vette 
a világ bűneit. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. (Fil 2,5-8) Jézus 
mintegy harmincéves volt, amikor János tanúságot tett róla. 

Jézus neve azt jelenti: „Isten megszabadít”. A Krisztus szó Messiást, Fölkentet 
jelent, akit Isten bízott meg akaratának teljesítésére. 
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré 
lett. 
Miben különbözik János keresztsége, és a mi keresztségünk? 
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Jézus tanít 
Jézus tanítványokat gyűjt 
Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így 
szólt: Nézzétek, az Isten Báránya! E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. 
Mester -, hol lakol? Gyertek, nézzétek meg! – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol 
lakik, s aznap nála is maradtak. – A kettő közül, akik János szavára követték, az egyik András 
volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: Megtaláltuk a 
Messiást, vagy más szóval a Fölkentet, s elvitte Jézushoz. (Jn 1,35-45) 

Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a 
zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és 
fogyatékosságot a nép közt. (Mt 4,17-23) 
Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei 
legyünk, és eljussunk az örök életre. 

A 12 apostol kiválasztása 
 

Ezekben a napokban Jézus kiment a 
hegyre imádkozni. Az egész éjszakát 
Isten imádásában töltötte. Amikor 
megvirradt, odahívta magához 
tanítványait, és kiválasztott közülük 
tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket: 
Simont, akit Péternek hívott, testvérét, 
Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és 
Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát, 
Jakabot és a Zélótának nevezett Simont, 
aztán Júdást, Jakab testvérét, és a karióti 
Júdást, aki később árulója lett. (Lk 6,12-
16) 

  

Jézus 12 apostolt hívott meg, akiket tanítványai közül külön kiválasztott, hogy kövessék. 
Ők mindenhová elkísérték, hallgatták beszédeit, látták csodáit. Ott voltak, amikor a vizet 
borrá változtatta, amikor néhány kenyérből több ezer embert jóllakatott, amikor 
meggyógyította a vakon született embert, feltámasztotta Lázárt. Ott voltak Jézussal az 
Olajfák-hegyén, de találkoztak vele feltámadása után is, és látták, ahogy a feltámadása utáni 
negyvenedik napon visszatért az Atyához. 
Az apostolok feladata az volt, hogy Jézus feltámadása után tanúi legyenek a 
világban. Ezt teljesítették apostoli igehirdetésükkel és életük feláldozásával, a 
vértanúsággal. 

Légy Isten kedves gyermeke, Jézus apostola! 
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9. Jézus tanítása Örömhír 

Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek, hirdessem a 
foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást és hirdessem az Úr kegyelmének 
esztendejét. Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok. (Lk 4.18-21) 
Jézus tanítása örömhír 

Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük. A nép 
ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az 
írástudók. (Mt 7,28-29) 
Jézus példabeszédekben tanít 

Ezekről a dolgokról tanított Jézus példabeszédeiben, amelyeket az egyszerű, 
jóakaratú emberek is megérthettek. 
Melyek Jézus legismertebb példabeszédei? Ismerjük és értjük őket? 

 

a tékozló fiú apja, (Lk 15,11-32) a magvető, (Mt 13,3-9.18-23) 
a farizeus és a vámos, (Lk 18,9-14) a talentumok, (Mt 25,14-30) 
a szívtelen szolga, (Mt 18,23-35) a kovász, (Mt 13,33) 
az elveszett bárány, (Lk 15,1-7) a mustármag, (Mt 13,31-32) 
a jó pásztor, (Jn 10,1-16) a kincs, a drágagyöngy, (Mt 13,44-46) 
a konkoly, (Mt 13,24-30. 33-43) a királyi menyegző, (Mt 22,1-14) 
a szőlőmunkások, (Mt 20,1-16) a sziklára épített ház, (Mt 7,26-27) 
az utolsó ítélet, (Mt 25,31-46) az irgalmas szamaritánus, (Lk 10,30-37) 

 

Jézus örömhíre: Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket, meghív 
országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. 
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Jézus által ismerjük meg az Atyát 
Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. 
Erre Fülöp kérte: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát. Már oly régóta veletek vagyok és nem 
ismersz? Aki engem látott, az Atyát is látta. (Jn 14,6-9) 
Jézus tanítása Istenről 

Jézus számtalan példabeszédében tanított a Mennyei Atyáról, az Ő irgalmas 
szeretetéről.  
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne 
vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. (Jn 3,16-17) 
Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő irgalmas, 
bűneink ellenére is szeret minket. 

Olyan, mint a tékozló fiú atyja. (Lk 15,11-32) – Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak 
egy is elvesszen e kicsik közül. (Mt 18,11-14) – Mert Atyámnak az az akarata, hogy 
mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon. (Jn 
6.38-40) 

Mennyei Atyánk jobb, 
mint a legjobb édesapa 

Közületek melyik apa ad a fiának követ, 
amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat 
kér, ki ad neki kígyót? Ha tehát ti, bár 
gonoszak vagytok, tudtok jót adni 
gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad 
jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik. (Mt 
7,9-11. – Lk 11,11-13) 

 

Ő gondoskodik rólunk. 
Atyátok tudja, hogy minderre szükségetek 
van. Keressétek inkább az Isten országát, és 
ezeket megkapjátok hozzá. (Mt 6,24-33. – Lk 
12,22-31) 

 

 

Mennyei Atyánk még a bűnösöknek is jót akar 
Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, 
aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Legyetek hát 
tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes! (5,43-48. – Lk 6,27-36) 
Mennyei Atyánk azt kívánja tőlünk, hogy még ellenségeinket is szeressük! 

Mi is legyünk jók mindenkihez! 
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10. Jézus meghirdeti Isten országát 

Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát Beteljesedett az idő, és 
már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az üdvösség jó 
hírében. (Mk 1,14-15) 
Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa 
közöttetek van. (Lk 17,20-21) 
Az Isten országa az Isten uralma 

Jézus, amikor újfajta országot hirdetett, nem földi országokra gondolt. Isten 
országa nem meghatározott része földünknek. Az ő országa ott van, ahol az Ő 
akarata, törvényei szerint ének az emberek. Országának alaptörvénye a szeretet, 
az igazság és a jóság. Ahol Isten szeretete és békéje uralkodik, ott az ő országa. 
Az Isten országának tagjai 

azok az emberek, akik Jézus tanítása szerint élnek, akik Isten akaratát teljesítve 
életükkel építik az ő országát. Az léphet be Isten országába, aki bűnbánatot tart és megtér. 
Isten országának terjedése 
Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az 
emberek eltapossák. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanak, nem 
rejtik a véka alá. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket 
látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! (Mt 5,13-16) 

Isten országának terjesztéséhez nincs szükség semmiféle erőszakra, nem kell 
hozzá sem fegyver, sem pénz. Szükség van azonban hősies, áldozatvállaló 
felebaráti szeretetre. 
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Jézus Krisztus az Isten országának a királya 
Az én országom nem ebből a világból való. – Pilátus közbeszólt: Tehát király vagy? – Te 
mondod, király vagyok – mondta Jézus. (Jn 18,36-37) 
Isten országa Isten uralmát jelenti, amely Jézus életében szavaiban, tetteiben és 
jelenlétében tárult fel az emberek előtt. 

Jézus imádkozott és másokat is imára szólított, hogy minél nagyobb és erősebb 
legyen ez az ország. Erre gondolhatunk, amikor Jézus imáját ismételjük: Jöjjön el a 
te országod! (Mt 6,10) 

A legfőbb parancsa a szeretet 
Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Ha csupán azokat szeretitek, akik 
szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi 
különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei 
Atyátok tökéletes! (Mt 5,43-48) 

A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent önmagáért és mindenki mást 
Istenért szeretünk. Akit szeretünk, annak jót akarunk, annak csak jót adhatunk. Aki 
csak kapni akar, az önző, valójában nem a másik ember szereti, hanem önmagát. A 
szeretet próbaköve a megbocsátás és az ellenségszeretet. Ez a szeretet a 
keresztény tanúságtétel alapja. 
Szent legyetek! 
Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek 
tetsző életet élnetek; éljetek is hát így, s 
haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, 
milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, 
Jézus által. Az az Isten akarata, hogy 
szentek legyetek. (1Tessz 4,1-3) 

 

A keresztény életszentség 
Krisztus követése a szeretetben. 
Isten mindnyájunkat meghív az 
életszentségre, amely minden 
élethivatásban megvalósítható.  

 

 

 
Jézus így tanított a boldogságról: Mt 5,1-12. 
Valóban mi kell ahhoz, hogy boldogok legyünk? 
 

Menjetek el az egész világra, 
és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! 
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11. Jézus szavának ereje 

Péter apostol a Szentlélek eljövetele után így tett tanúságot Jézusról: Izraelita 
férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a 
hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket – amint tudjátok – általa vitt végbe 
köztetek. (ApCsel 2,22) 
Jézus szavára minden engedelmeskedik 

Legnagyobb csodái azt mutatják, hogy szavára a természet erői is 
engedelmeskednek: a víz borrá lett (Jn 2,1-11), a szél elcsitult, a hullámzó tenger 
megnyugodott (Mt 8,23-27). 

Számtalan tanúja volt, amikor Jézus több ezer embernek enni adott. Amikor áldást adott 
a néhány kenyérre és halra, rendkívüli dolog történt. Az ételosztók kezében nem fogyott el 
sem a kenyér, sem a hal, amíg mindenki jól nem lakott. (Jn 6,1-15) 

Feltámasztotta Jaírus leányát (Mk 5,22-24. 35-43) és a naimi özvegy fiát (Lk 
7,11-16). A legnagyobb csodái közé tartozott, amikor barátját, Lázárt feltámasztotta. 
(Jn 11,1-45) 
Sok ember hitt Jézusban 

Voltak azonban olyanok is, akik csodái láttán sem hittek benne. Jézus igen sok 
beteget meggyógyított. A vakon született meggyógyítását ki is vizsgálták, mégsem 
hittek Jézusban. 
Miért tett Jézus csodákat, mit igazolt csodáival? – Miért nem hitt mindenki, aki látta az Úr Jézus csodáit? 
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Jézus megbocsátja a bűnöket 
Egy hordágyon fekvő bénát hoztak elébe. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: Fiam, bűneid 
bocsánatot nyertek. Néhány írástudó erre ezt gondolta magában: Hogy beszélhet ez így? 
Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten? Jézus megkérdezte: Mi könnyebb? 
Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat 
és menj? Tudjátok meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására! 
Ezzel odafordult a bénához: Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza! Az felkelt, 
fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. (Mk 2,1-12) 
Jézus Isten bűnbocsátó szeretetét hozta el közénk 

Minden bűn Isten szeretetének megsértése, a halálos bűn pedig Istentől is 
elszakít. Ezt a szakadást, amit engedetlenségünkkel okoztunk, egyedül Isten 
szeretete tudja jóvá tenni, egyedül Ő bocsáthatja meg bűneinket. Akiben kihűlt a 
szeretet, abban csak maga a Szeretet tudja azt újra felizzítani. Istennek ezt a 
bűnbocsátó szeretetét hozta el közénk Jézus Krisztus, a mi Megváltónk és 
Üdvözítőnk. 

 
Jézus a bűnt elítéli, 

a bűnösnek megbocsát 
Egyszer egy bűnös asszonyt – 

akit Mózes törvénye szerint meg 
kellett volna kövezni -, vittek Jézus 
elé, hogy próbára tegyék. 
Az vesse rá az első követ, aki bűntelen 
közületek! – Asszony, senki sem ítélt el? 
Senki, Uram, felelte. Erre Jézus azt 
mondta neki: Én sem ítéllek el. Menj, de 
többé ne vétkezzél! (Jn 8,1-11) 

 

  

Isten igazságos és irgalmas 
Talán örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr -, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen 
útjáról és éljen? (Ez 18,23) 

Isten irgalmas hozzánk, mert bűneink ellenére szeret minket, ezért a megtérő 
bűnösnek szívesen megbocsát. De Isten igazságos is, mert a jókat megjutalmazza, 
a gonoszokat pedig – akik visszautasították irgalmas szeretetét – megbünteti, amint 
azt ki-ki megérdemli. 
Jézus Krisztusban való hitünk Isten ajándéka, 
de mindig feltételezi, hogy nem zárkózunk be előtte. 

Ne zárd be szívedet Jézus előtt! 
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12. Jézus valóságos ember 

Jézus Krisztus isteni mivoltában az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan 
dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai 
alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy 
ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig. Ezért minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus 
Krisztus az Úr. (Fil 2,5-11) 
Jézus igazi ember 

Jézus, aki Betlehemben született és Názáretben nevelkedett, 30 éves koráig 
ugyanúgy egyszerű kenyérkeresőként dolgozott, mint bárki más. Nehéz munkát 
végzett, ácsmester volt. (Mk 6,3) 

Teljesen beleilleszkedett kora, társadalma, szűkebb hazája, Názáret életébe. Nyilvános 
fellépéséig nem is sejtették, hogy ő a Messiás. 
Mikor és miért kezdték az éveket az Úr Jézus születésétől számítani? 
Jézus szülei 

Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó édesanyja legyen. Ezért adta 
neki megkülönböztetett ajándékait: a szeplőtelen fogantatást, az istenanyaságot, a 
szűzi anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevételt. Ő az Egyház anyja. 

Szűz Mária szeplőtelenül fogantatott: élete első pillanatától kezdve kegyelemmel teljes 
volt az élete, áteredő bűn nélkül született a világra. 
A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által 
Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. 
Isten Szent Józsefet választotta ki, hogy a Szent Család őre legyen. (Mt 1,18-25)  
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A názáreti Jézus nem csak 
ember 

Nyilvános fellépéséig nem is sejtették, 
hogy Jézus a Messiás. Amikor tanítani 
kezdett az emberek felfigyeltek rá, mert 
sok beteget meggyógyított. Még nagyobb 
lett az emberek csodálkozása, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy Jézus szavára 
minden engedelmeskedik, még a 
természet erői felett is úrrá tud lenni. Egyre 
többen hittek benne és felismerték, hogy ő 
több, mint egyszerű ember, ő a megígért 
Messiás. 

  

Jézus egyetlen személyben valóságos Isten is 
Én és az Atya egy vagyunk. A zsidók újra köveket ragadtak, s meg akarták kövezni. Jézus 
megkérdezte tőlük: Melyik jótettemért akartok megkövezni? Nem jótettedért kövezünk meg – 
felelték a zsidók -, hanem a káromlásért, azért hogy ember létedre Istenné teszed magadat. (Jn 
10,30-33) 

Jézus Isten, egyenrangú az Atyával 
Ezt Jézus ismételten egyértelműen kijelentette, és csodáival is igazolta. 

Nemcsak tanítványai, hanem ellenségei is megértették, hogy Jézus Isten Fiának 
tartja magát.  

Jézus, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos ember, isteni természete 
szerint az Atyától öröktől fogva születik, emberi természete szerint pedig Szűz Máriától 
született néhány évvel időszámításunk kezdete előtt a júdeai Betlehemben. Születését 
karácsonykor ünnepeljük, bár születésének napját nem ismerjük. 

Akik nem hittek benne, ezért üldözték. Azzal vádolták, hogy Istent is Atyjának mondta és 
ezzel egyenlővé tette magát Istennel. (Jn 5,18) Jézus tudatában volt isteni mivoltának, ezért 
fogadta el az egyedül Istennek kijáró hódolatot, amikor az emberek leborultak előtte. (Mt 
14,33. 28,17. Mk 5,33. Jn 9,38. Jel 4,10. ApCsel 10,25-26) 

Végül amiatt ítélték halálra, hogy a főtanács előtt Isten Fiának vallotta magát. (Mt 
26,63-64) A halál azonban nem élete végét, hanem új élete kezdetét jelentette. 
Isteni erejével legyőzte a halált és feltámadt. Követői életük árán is megvallották 
meggyőződésüket: Jézus Krisztus valóságos Isten! 
Tudatában volt-e Jézus, hogy Ő nem csak ember, hanem Isten is, aki értünk emberré lett, hogy Ő a világ 
Megváltója? Már gyermekkorában is? 
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember egyetlen személyben. Ő az 
Istenember.  

Köszönjük Jézus, hogy közénk jöttél! 
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13. Jézus az Atya akaratának teljesítője 

Jézus tudatosan vállalta az Atya akaratának teljesítését 
Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit 
rám bízott. (Jn 4,34) 

Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát. Jézus azért 
szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és 
megajándékozzon az üdvösséggel.  
Fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett 
és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés, a haláláról beszélgettek, amelyet 
Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, őt 
hallgassátok! (Lk 9,28-35) 
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával 
tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson. 
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Jézus szenvedéstörténete 
Jézus ismételten felajánlotta életét áldozatul értünk 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. (Jn 15,13) 
Az utolsó vacsorán, kezébe vette a kenyeret, így szólt: Ez az én testem, amelyet értetek adok. 
Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. (Lk 22,19-20) 
Az Olajfák hegyén vérrel verítékezett 
Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied! 
Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még 
buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. (Lk 22,42-44) 
Megostorozták 
Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta nekik Barabást, 
Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. (Mk 15,15) 
Tövissel megkoronázták 
Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb 
kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: Üdvözlégy, zsidók 
királya! Közben leköpdösték, s verték a fejét. (Mt 27, 28-30) 
A keresztet hordozta 
Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. Ezzel átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, 
míg oda nem ért a Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. (Jn 19,16-19) 

Jézus keresztre feszítve meghalt a Golgotán 
Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Jézus ekkor hangosan felkiáltott: 
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. (Lk 23,46. — Jn 
19,30) 
Jézus Krisztus élete feláldozásával új szövetség jött létre Isten és ember között. 
Szeretetből magára vállalta és halálig tartó engedelmességével jóvátette az 
emberek minden engedetlenségét, megszerezte bűneinkre Isten bocsánatát. 
 
Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük. 
Jézustól tudjuk: szenvedéseinknek van értelme, 
mert a vele vállalt szenvedéssel részesei leszünk 
a megváltás művének. 

 
 
 
 

Miért kellett Jézusnak szenvednie?  
Miben telt kedve a Mennyei Atyának? 

 
 
 
 

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

 

Jeruzsálemben, a keresztre feszítés helye 
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Jézus harmadnapra feltámadt 
A hét első napján Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten 
futottak. A másik tanítvány hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem 
ment be. Majd a másik tanítvány is bement. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az 
Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. (Jn 20.1-9) 

Az apostolok és a tanítványok feltámadása után találkoztak Jézussal. 
Feltámadásának bizonyosságáról életük feláldozásával, vérükkel tanúskodtak. 

 

  Jézus feltámadásával 
bizonyította: Valóban él, legyőzte 
a halált! Ő az Isten Fia, 
Megváltónk és Üdvözítőnk!  
   Jézus feltámadása annyit jelent, 
hogy legyőzte a bűnt és a halált, 
ezért hitünk alapja és reményünk 
záloga: Ő az élő és feltámadt Úr. 

Jézus halotti leple 
máig fennmaradt, a torinói 
székesegyházban őrzik. 

 Jézus üres sírja Jeruzsálemben 

 
Miért nem jelent meg a feltámadt Jézus ellenségeinek? 

Az apostolok tanúságtétele 
Izraelita férfiak! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel. 
Ezt az ember keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és 
feltámasztotta. Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. (ApCsel 2,22-
32) 
Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit 
keresztfára feszítve megöltetek. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk. Megbotoztatták őket. 
Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért 
gyalázatot szenvedjenek. (ApCsel 4,20. – 5,30-41) 
Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, amint az 
Írások előre megírták. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint 
ötszáz testvérnek jelent meg. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk 
pedig, mint méltatlannak, megjelent nekem is. (1Kor 15,1-11) 
Jézus halála után harmadnapon, húsvét vasárnapján feltámadt. Úgy váltott meg 
minket, hogy engedelmességével meghalt bűneinkért, és feltámadt 
megigazulásunkra. 

Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt! 
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Jézus visszatért az Atyához 
Jézus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket 

Feltámadása után Jézus többször is megjelent tanítványainak. Megmagyarázta 
nekik: Ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak. Megígérte, hogy elküldi nekik a 
Szentlelket, majd rájuk bízta örömhírének terjesztését. 
Jézus megbízást ad tanítványainak 
Menjetek el az egész világra! Hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványommá minden 
népet, kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket 
mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. 
(Mt 28,19-20) – Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. (Mk 16,16) 

Jézus örömhírét nemcsak Péterrel és apostoltársaival akarta közölni, nemcsak 
néhány ezer hallgatójával, hanem minden emberrel. Tanítása válasz az élet nagy 
kérdéseire minden nép számára. Ezért adott megbízást apostolainak, amikor 
elbúcsúzott tőlük, hogy evangéliumát az egész világon hirdessék. 
Jézus mennybemenetele 
Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment 
a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. 
Azok pedig szétszéledtek, és mindenütt 
hirdették az igét. Az Úr együttműködött velük, 
és tanításukat csodákkal kísérte, és 
hitelesítette. (Mk 16,19-20) 

Jézus mennybemenetele azt jelenti, 
hogy embersége megdicsőült, és végleg 
bevonult Isten mennyei uralmába. E 
szavak – ott ül a mindenható Atyaisten 
jobbján – azt jelentik, hogy Jézus emberi 
természetével is részt vesz az Atya 
dicsőségében, és közbenjár értünk. 

 

 

Mit jelent, hogy Jézus visszatért a mennybe, hol van a Mennyország? 
Jézus köztünk él 

Amint apostolainak megígérte, csodálatos módon velünk van. Ő él tovább 
Egyházában, a szentségekben Ő cselekszik a Szentlélek által, Ő hirdeti Isten 
Országának örömhírét, Ő vezeti követőinek közösségét. 

A szentmise a feltámadt Jézus megjelenése köztünk 
Jézus a világ végén jön el ismét 

Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert föltámassza, megítélje, és a 
világot megújítsa. Isten a világ végén mindnyájunkat feltámaszt. Testben-lélekben 
részesülünk az üdvösségben, vagy a kárhozatban. 
Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!  
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Hiszek Istenben, Jézus Krisztusban 
A 3. témakör áttekintése: 

Jézus Krisztus a második isteni személy, 
Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett. 

A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával 
tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson. 
Jézus mintegy harmincéves volt, amikor tanítani kezdett. 

Jézus 12 apostolt hívott meg, akiket tanítványai közül külön kiválasztott, hogy kövessék. 
Ők mindenhová elkísérték, hallgatták beszédeit, látták csodáit. Az apostolok feladata az volt, 
hogy Jézus feltámadása után tanúi legyenek a világban. Ezt teljesítették apostoli 
igehirdetésükkel és életük feláldozásával, a vértanúsággal. 
Jézus által ismerjük meg az Atyát. 

Jézus azt tanítja Istenről, hogy ő irgalmas, bűneink ellenére is szeret minket. Mennyei 
Atyánk azt kívánja tőlünk, hogy még ellenségeinket is szeressük! 

Isten országa ott van, ahol az Ő akarata, törvényei szerint ének az emberek. 
Országának alaptörvénye a szeretet. Isten mindnyájunkat meghív az életszentségre. 
Jézus a bűnt elítéli, a bűnösnek megbocsát. 

Isten irgalmas hozzánk, mert bűneink ellenére szeret minket, ezért a megtérő bűnösnek 
szívesen megbocsát. De Isten igazságos is, mert a jókat megjutalmazza, a gonoszokat 
pedig – akik visszautasították irgalmas szeretetét – megbünteti, amint azt ki-ki megérdemli. 
Jézus valóságos ember! 

Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó édesanyja legyen, Szent Józsefet 
pedig, hogy a Szent Család őre legyen. Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje 
által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. 
Jézus egy személyben valóságos Isten is, Ő az Istenember! 

Nemcsak tanítványai, hanem ellenségei is megértették, hogy Jézus Isten Fiának tartja 
magát. Jézus tanítását hallgatva és csodáit látva egyre többen hittek benne és felismerték, 
hogy ő több, mint egyszerű ember, ő a megígért Messiás, aki értünk vállalta a szenvedést és 
kereszthalált. 
Jézus Krisztus a világ megváltója, aki meghalt és feltámadt! 

Az apostolok és a tanítványok feltámadása után találkoztak Jézussal. Feltámadásának 
bizonyosságáról életük feláldozásával, vérükkel tanúskodtak. Jézus feltámadásával 
bizonyította: Valóban él, legyőzte a halált! Ő az Isten Fia, Megváltónk és Üdvözítőnk! Jézus 
feltámadása annyit jelent, hogy legyőzte a bűnt és a halált, ezért hitünk alapja és reményünk 
záloga: Ő az élő és feltámadt Úr. 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia, 
a mi Megváltónk, aki értünk emberré lett. 
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HISZEK ISTENBEN, 
ISTEN SZENTLELKÉBEN 

A Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és 
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. (Jn 14,26) 

 

Hiszek a Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, 

a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, 
a test föltámadását és az örök életet. 
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14. A harmadik isteni Személy 
 
Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg 
majd kérem az Atyát, és más Közbenjárót ad nektek: 
az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.  
 
Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. 
Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is 
szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.  
 
Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám 
is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni. (Jn 14,15-23) 

  

A Szentlélek az Isten Lelke 
Az Isten Lelkéről többször is olvashatunk a Szentírásban. Ő Isten teremtő ereje és 

tevékeny szeretete. Akit az Úr valamilyen feladattal megbíz, azt az Ő Lelke, ereje vezeti. Az 
Ő erejéből szóltak már a próféták is, amint Izaiás vallja, hogy az Úr Lelke küldte őt Isten 
üzenetét hirdetni. (Iz 61,1) 

A Fiúisten a Szentlélek erejéből vett magára emberi testet Szűz Mária méhében. 
(Lk 1,35) Amikor nyilvános működését elkezdte, Izaiás szavait magára alkalmazta: 
Az Úr Lelke rajtam: Ő kent föl engem, Ő küldött engem. (Lk 4,18) Jézus 
mennybemenetele előtt ugyanezt a Lelket ígérte meg tanítványainak, hogy 
megbízatásukat, az egész világra szóló tanúságtételt az ő erejével és tekintélyével 
teljesíthessék.  

Amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,13) 
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, 
valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, 
akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának. 

A Szentlélek eljövetele 
Amikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az 
égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 
Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. (ApCsel 2,1-
6) 

A megígért Szentlélek ünnepélyes és nyilvános kiáradása a feltámadás utáni ötvenedik 
napon, pünkösd ünnepén történt. 
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A Szentlélek az Egyház éltető lelke 
Jézus kegyelme átalakította az apostolokat. Az apostolok életében és tevékenységében 

ismerhetjük fel, hogy ki is a Szentlélek, akinek kegyelme által képesek lettek Jézus tanítását 
hatékonyan hirdetni, Jézusért hősies áldozatot vállalni.  
Az apostolokat a főtanácsba hívatták. Megvesszőztették őket, majd rájuk parancsoltak, hogy 
Jézus nevében ne beszéljenek, ezután szabadon engedték őket. Ők boldogan távoztak a 
főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Továbbra is 
mindennap tanítottak a templomban és a házakban, hirdették, hogy Jézus a Krisztus. (ApCsel 
4,1-23. 5,12-42) 
A Szentlélek az Egyház éltető lelke, tevékenységéről az Apostolok Cselekedeteinek 
könyvéből értesülhetünk. 
Mit tudhatunk a Szentlélekről az Apostolok Cselekedeteinek könyvéből? 

Az evangélium terjedése 
Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével 
valamennyien szétszéledtek. Ahol csak megfordultak, hirdették az igét. Így mikor Fülöp eljutott 
Szamaria városába, az ottaniaknak a Messiásról kezdett prédikálni. Akik hittek, a férfiak és 
asszonyok egyaránt megkeresztelkedtek. Mikor a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok 
hallották, hogy Szamaria befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek 
odaérkeztük után imádkoztak értük, hogy rájuk szálljon a Szentlélek. Még ugyanis egyikükre 
sem szállt le, mivel addig csak Jézus nevében voltak megkeresztelve. Rájuk tették tehát 
kezüket, s azok megkapták a Szentlelket. (ApCsel 8,2-18) 

Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét! 



 46  
 

15. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat 
 

Péter apostol pünkösdi beszéde 
Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! Isten azt a Jézust, akit ti keresztre 
feszítettetek, feltámasztotta, Úrrá és Krisztussá tette! E szavak szíven találták őket. 
Megkérdezték Pétert: Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek meg – felelte 
Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei 
bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Akik megfogadták szavát, 
megkeresztelkedtek. Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és 
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,22-42) 
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította 

Jézus kezdettől fogva közösségbe gyűjtötte tanítványait és együtt tanította őket. 
Közösségben élő követőire bízta örömhírét azért is, hogy az emberek azt ne csak 
megismerjék, hanem hirdetőinek életében bemutatva is lássák. Az Úr Jézus azért alapította 
az Egyházat, hogy Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket. 
Miért van szükség az Egyházra? Ma is szükség van rá? 
Az Egyház Krisztus Titokzatos Teste 
A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így 
Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, 
akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. (1Kor 
12,12-13) 
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe,  
látható és lelki közösség, Krisztus titokzatos teste.  
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Jézus Krisztus hierarchikus egyházat alapított 
Az Anyaszentegyház feje maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztus Szent Péter 

apostolt tette az Anyaszentegyház alapjává. 
A római pápa Szent Péter utóda, a püspökök testületének feje, Krisztus 

helytartója és az egész Egyház pásztora. 
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, 

egységben a pápával. A püspököket küldetésükben az áldozópapok és a 
diakónusok segítik. 

A Katolikus Egyházhoz azok a megkeresztelt emberek tartoznak, akik elfogadják a 
katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben vannak a pápával és püspökeikkel. 
Kizárja magát az Egyház közösségéből, aki megismert katolikus hitét megtagadja. 

Jézus Egyházára bízta 
tanítását 

Jézus örömhírét nemcsak 
Péterrel és apostoltársaival 
akarta közölni, hanem 
minden emberrel. Ezért 
apostolainak megbízást adott 
evangéliumának hirdetésére: 
tegyetek tanítványommá 
minden népet. (Mt 28,19)  

 

 

Az Egyház küldetése minden emberhez szól. Egyben tanítói tekintélyt is adott 
nekik: Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig 
engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött. (Lk 10,16) 

Az Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem tévedhet. Az igaz hitet tévedés 
nélkül a pápa és a vele egységben lévő püspökök tanítják. Az Egyház 
tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a Szentlélek működése biztosítja. 

Jézus hatalmat adott egyházának 
Jézus apostolaira bízta az Eukarisztiát, amikor az utolsó vacsorán meghagyta 

nekik: Ezt tegyétek az én emlékezetemre. (Lk 22,19) Rájuk bízta bűnbocsátó 
hatalmát: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a 
Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. (Jn 20,21-23) 
Miért van szüksége Jézus Egyházának papi, tanítói és pásztori hatalomra, tekintélyre? Mit jelent a 
„tanítóhivatal” kifejezés? 

Hiszek a katolikus Anyaszentegyházban! 
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16. Az Egyház Jézus művének folytatója 

Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben. Mi 
ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk! Gamáliel ezután így beszélt: Most azt mondom 
nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez 
az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha 
Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket. Szabadon engedték őket. Továbbra is 
mindennap tanítottak a templomban és a házakban, hirdették, hogy Jézus a 
Krisztus. Isten igéje meg tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen 
megnövekedett Jeruzsálemben, sőt a papok közül is tömegesen hódoltak meg a 
hitnek. (ApCsel 5.27-42. – 6,7) 
Gamáliel szavaira a válasz az Egyház 2000 éves története 

Az apostolok cselekedeteinek könyvéből láthatjuk, hogy Jézus örömhíre minden tiltás és 
üldözés ellenére futótűzként terjedt az akkori világban. Egyre többen lettek, akik 
csatlakoztak Jézus követőinek közösségéhez. Ez a növekedés mind a mai napig tart. 
Ma hol és hogyan növekszik Jézus Egyháza? 
Mi lesz Európa sorsa, ha az európai keresztények nem térnek meg? 
A Szentlélek az Egyház éltető Lelke 

A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében 
és a pásztori szolgálatban. 
A Szentlélek azért jött el, hogy az Egyház éltető Lelke legyen. 
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Jézus Egyházának lényeges tulajdonságai 
Jézus Krisztus Egyháza egy 
Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is 
eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,21) 

Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított. A Jézus Krisztus által alapított 
Egyház a katolikus Egyházban áll fenn. 

Jézus kifejezett akarata, hogy követői egyek legyenek a szeretetben. Ennek pedig 
elengedhetetlen feltétele az ő tekintélyének, és az általa adott tekintélynek az elfogadása. 
Jézus pedig arra rendelte Egyházát, hogy a benne hívőknek itt a földön legyen vezetője az 
örök élet útján. 

Naivság lenne azt állítani, hogy Jézus, aki magáról azt mondta: „Én vagyok a jó 
pásztor,” s aki azt mondta Péternek: „Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat,” hogy ő 
nem akarta, hogy követőinek felelős pásztorai legyenek. 
Jézus Krisztus Egyháza szent 
Jézus Krisztus, mint békeszerző, népét kiengesztelte az Istennel kereszthalála által. Az ő révén 
van szabad utunk az egy Lélekben az Atyához. Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, 
hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai. (Ef 2,13-19) 

Az Egyház szent, de tagjai olyanok, mint amilyenek mi vagyunk, gyarló emberek. Az 
zárja ki magát az Egyház közösségéből, aki megismert katolikus hitét megtagadja. 

A tökéletes keresztények hierarchia nélküli egyháza olyan utópia, amely aligha 
valósulhat meg itt a földön. 
Jézus Krisztus Egyháza  

katolikus 
Jézus Egyháza 

katolikus, az egész 
emberiség számára az 
üdvösség szentsége, jele és 
eszköze.  

Küldetése a világ 
minden emberéhez szól. (Mt 
28,19) 

  

Jézus Krisztus Egyháza apostoli 
Mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek 
rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is 
meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. (Mt 16,18-19) 

Az apostoliságnak legbiztosabb jele, hogy az Egyház vezetőit (a pápákat) szakadatlan 
sorban Szent Péterig vissza tudjuk vezetni. 
Honnan tudjuk, hogy a katolikus Egyház a Jézus alapította Egyház? 
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Az újszövetségi Szentírás 
Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben 
a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s 
hogy a hit által életetek legyen az ő nevében. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki 
mind le akarná írni – azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ 
sem befogadni. (Jn 20,30-31. – 21,25) 
Jézus tanítását élőszóban adták tovább 

Jézus idejében az ószövetségi Biblia volt Isten írásos üzenete. Jézus ezt vette 
kézbe, ebből bizonyította, hogy az Isten küldötte: Vizsgáljátok meg az Írásokat, 
éppen azok tanúskodnak rólam. (Jn 5,39) 

Mint akkoriban minden fontos esemény és tanítás, Jézus örömhíre is szóbeli 
továbbadással, szájhagyomány útján terjedt. Erre kaptak megbízást az apostolok is, Jézus 
örömhírének élő szóban való tanításra. Az evangéliumi hagyomány elindítói a prédikáló 
apostolok voltak, akik azt hirdették, amit láttak és hallottak, az élet Igéjét. (ApCsel 4,20. – 
1Jn 1,1) 

Abban az időben, amikor Jézus tanítani küldte apostolait, még nem voltak modern 
hírközlő eszközök, még újság, vagy rádió sem volt. A hírek szájról szájra terjedtek. Voltak 
írástudó emberek, akik leveleket írtak, akik beszámoltak egyes eseményekről, voltak vers és 
prózaírók, és voltak hivatalos írnokok is, akik sok feljegyzést készítettek. Írásaikról sok 
másolat is készült, de ezeket csak kevés ember jutott hozzá, kevesen olvashatták. 
Többségüknek semmi köze a Szentíráshoz! 

 

Jézus tanítását leírták 
 

Már sokan megkísérelték, hogy a köztünk 
történt eseményeket leírják, jónak láttam 
én is, hogy elejétől kezdve mindennek 
szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak 
neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy 
meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók 
azok a tanok, amelyekre tanítottak. (Lk 1,1-
4) 

 

A Szentlélek indítására kezdték az apostolok, illetve tanítványaik Jézus 
örömhírét írásban is terjeszteni és megörökíteni. Így született meg a Szentlélek 
sugalmazására az Újszövetségi Szentírás 27 irata az első században. 
Az evangéliumokban Jézus életét és tanítását úgy írták le, ahogy azt az apostolok 
élő szóval hirdették. 

Naponta olvassuk Jézus örömhírét! 
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17. Hiszem a szentek közösségét 

Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van 
része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s 
egyenként tagjai. (1Kor 12,25-27) 
Az Egyház a szentek közössége 

1. a földön élő keresztények, vagyis a zarándokegyház; 
2. a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a tisztuló egyház; 
3. az üdvözültek a mennyországban, a megdicsőült egyház. 
Már az első keresztények tudták, hogy ők összetartoznak, felelősek egymásért és 

segíteniük kell egymáson. A szentek közössége: az Egyház élő és meghalt hívei 
összetartoznak Krisztussal és egymással, és egymáson segíthetnek. 
A vallás nem magánügy. Hogyan segíthetjük egymást hitünkben?  

A zarándokegyház tagjai imádsággal, áldozattal és tanúságtétellel segítik egymást az 
üdvösség útján. A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken imádsággal, jócselekedetekkel, 
búcsúkkal és különösen szentmise-áldozattal segíthetünk. Az üdvözültek azzal segítenek 
minket, hogy közbenjárnak értünk az Atyánál. 

Szentjei által az Egyház az évszázadok során példát mutat minden hívőnek:  
Érdemes és lehet Jézus Krisztus tanítása szerint élni – kinek-kinek a saját területén 
-, de nem áldozatvállalás, kereszthordozás nélkül. 

Az Egyház tagjai törődjenek egymással! 
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Hiszem a bűnök bocsánatát 
Isten nem akarja a bűnös halálát 
Ha a bűnös szakít minden bűnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és 
az igazsághoz igazodik, életben marad és nem hal meg. Nem emlékezem többé elkövetett 
bűneire, az igazságért, amelyet tettekre váltott, élni fog. Talán örömöm telik a bűnös halálában – 
mondja az Úr, az Isten -, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen? (Ez 18,21-23) 
Isten bűneink ellenére is szeret minket.  

Ő végtelenül szent, aki a bűnt elítéli, de mindenkor irgalmas is, mert a bűnösnek 
alkalmat ad a megtérésre, és megbocsát nekik. 
Jézus a bűnösöket hívja, hogy 
megtérjenek 
Nem az egészségeseknek kell az orvos, 
hanem a betegeknek. Menjetek és 
tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot 
akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, 
hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a 
bűnösöket, hogy megtérjenek. (Mt 9,9-
13) 

Jézus meghívta apostolai közé 
Mátét, a vámost. A farizeusok 
méltatlankodtak is miatta, és a 
bűnösök barátjának nevezték. 

 

 

Az Egyház állandóan megújulásra szorul 
Az Egyháznak mindig olyan tagjai voltak és lesznek, amilyenek mi is vagyunk. 

Az Egyház nem a tökéletes emberek társasága, hanem a Jézus Krisztusban hívő, 
bűnbánó, megtérő és jóra törekvő keresztények szeretet-közössége. 
Miért jó, hogy Isten alkalmat ad a bűnösnek a megtérésre? 

Isten mindenkit lelkiismerete szerint ítél meg, de mégsem jutalmaz, vagy büntet azonnal. 
Ezzel azonban az is együtt jár, hogy az embereknek mások bűnei miatt is szenvedniük kell; 
átmenetileg az ártatlan embereknek is el kell viselniük az igazságtalanságot. Ez egyben 
alkalmat ad arra, hogy a szeretetet hősies fokban gyakoroljuk, tanúságot téve hitünkről, 
Istenbe vetett bizalmunkról. 
Az Egyház szolgálata által 

A keresztség szentségében minden bűnétől megszabadul a megtérő. A 
keresztség után pedig a bűnbocsánat szentségében nyerhetünk feloldozást bűneink 
alól. (Jn 20,21-23) 
Az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról azt tanítja,  
hogy az Egyház szolgálata által  
Istentől minden bűnre bocsánatot nyerhetünk. 
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18. Hiszem a test föltámadását 

 
 

Amikor meghalunk, a földi életből átlépünk az örök életbe 
Amikor az ember meghal, a földi életből átlép az örökkévalóságba, és Isten 

megítéli őt. A halál utáni ítéletet külön ítéletnek nevezzük. Az ember a külön ítélet 
után vagy a mennyországba, vagy a tisztítóhelyre, vagy a kárhozatra kerül. 

A világ vége 
A világon tapasztalható fejlődés is a világ mulandóságára mutat. Nem tudjuk, hogy ez a 

fejlődés meddig tart. Az emberi tudomány és technika fejlődésének határait nem ismerjük. A 
Szentírásból azonban tudjuk, hogy Isten, aki a világot megteremtette és a fejlődés útján 
elindította, elhatározta azt is, hogy ezt a világot az utolsó napon megújítja. Ez a világ nem 
saját erejéből, hanem a teremtő Isten akaratából újul meg. 
A világvége az emberiség történelmének vége. Ennek időpontja nem egy természeti eseménytől, hanem 
egyedül a teremtő Isten akaratától függ,  

A világ végén bekövetkező ítéletet utolsó ítéletnek nevezzük. Az utolsó ítélet 
után a jók a mennyországba, a gonoszok pedig a kárhozatra jutnak. 

A feltámadás napja 
Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt 
feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. (1Tessz 4,14) 

Jézus tanítása szerint mindnyájan feltámadunk: a jók az örök életre, a gonoszok 
az örök kárhozatra. 
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Az ítélet napja 
Amikor eljön dicsőségében az Emberfia, 

helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek 
mind a nemzetek. Aztán így szól a király a 
jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, 
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek 
készített országot! Éhes voltam, és … Erre 
megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk 
éhesen, hogy … A király így felel: Bizony 
mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezután 
a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem 
elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amit a 
legkisebbek valamelyikével nem tettetek, 
velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre 
mennek, az igazak meg örök életre. (Mt 
25,31-46) 

 

 

Jézus második eljövetele, a feltámadás napja egyben az ítélet napja is: a feltámadt 
ember részese lesz az örök jutalomnak vagy büntetésnek. 

Az ítélet napja a szeretet és az igazságosság győzelmének napja lesz. Nyilvánvalóvá 
lesz Isten terveinek bölcsessége, irgalmas jósága és gondviselő szeretete, melyet sokszor 
nem értünk meg földi életünkben. Akkor lelepleződik a gonoszok gonoszsága is, és 
beteljesül sorsuk, elnyerik méltó büntetésüket. Jézus követőin pedig végleg beteljesedik a 
nyolc boldogság tanítása (Mt 5,3-12), mindnyájan boldogok lesznek, s bőséges jutalmat 
kapnak vállalt és ártatlanul elviselt szenvedéseikért. Akkor nagy örömujjongás lesz a 
mennyben. (Jel 19,1-9) 

Hiszem az örök életet 
A Szentírás tanúsága szerint Mennyei Atyánk boldog örök életet szánt az embereknek. 

Azt akarta, földi életünkben viszonozzuk szeretetét, és halálunk után eljussunk hozzá. A 
mennyei boldogságot földi életünkben elképzelni sem tudjuk. Isten azonban néhány 
kiválasztottjának megadta, hogy előlegként megérezhettek, megláthattak belőle valamit 
Aztán hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben, ezt mondva: Alleluja! Üdv, dicsőség és 
hatalom legyen a mi Istenünknek, mert igazak és igazságosak ítéletei! Imádták a trónon ülő 
Istent, ezekkel a szavakkal: Ámen! Alleluja! Dicsőítsétek Istenünket, akik szolgáltok neki és 
félitek, kicsik és nagyok! És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, 
mint zengő mennydörgés robaját: Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható. 
Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. Ekkor hozzám 
fordult: Írd! Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára! (Jel 19,1-9) 
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Jézus sokszor tanított az örök életről. Példabeszédeiben a mennyei boldogságot a földi 
élet legnagyobb értékeihez és legtisztább örömeihez hasonlította. A mennyei boldogság 
hasonlít az esküvői vendégséghez, ahol mindenki örül. (Mt 22,1-14; 25,1-13; Lk 14,16-24.) 
Olyan, mint a megjutalmazott ember boldogsága. (l. Mt 24,45-47; 25,14-30; Lk 19,11-27.) 
Azt jelenti nekünk, mint amikor valaki nagy kincset talál, amiért érdemes mindent odaadni, 
mert a földi élet valamennyi pompája és gazdagsága semmi az örök élet boldogságához 
képest. (Mt 13,44-46; vö. Mt 10,37-39; 19,16-29.) 

 

 Örök sorsunk 
Szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi 
szív föl nem fogta, Amit Isten azoknak 
készített, akik szeretik őt. (1Kor 2,9) 

A mennyország, vagyis az 
üdvösség részesedés Isten boldog, 
örök életében. A mennyországba a jók 
jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak, 
és büntetést nem érdemelnek. 

Isten üzenete arra tanít, hogy a 
mennyei boldogság lényege a szeretet. 
Isten tesz boldoggá, mi pedig a 
hazatalálás örömével egyesülünk vele. 

Miért jó nekünk, hogy az örök boldogság legmerészebb elképzeléseinket is felül fogja múlni? 
A tisztítóhely azok állapota, akik bűneikre bocsánatot nyertek, de meg kell 

tisztulniuk, mielőtt elérik a teljes boldogságot. 
Aki halálakor még nem volt tökéletes a szeretetben, annak tisztulásra van szüksége, 

hogy részese lehessen a mennyei boldogságnak.  
Az örök halál, vagyis a kárhozat azok örök szenvedése, akik kizárták magukat 

Isten boldog, örök életéből. 
Aki végleg elfordult Istentől, annak szükségszerű végzete a kárhozat. A kárhozatra azok 

jutnak, akik bűnbánat nélkül, halálos bűnben halnak meg. A pokol, vagyis a kárhozat azok 
örök szenvedése, akik kizárták magukat Isten boldog örök életéből. Szenvedésüket az 
okozza, hogy nem találkozhatnak Istennel, s tudják, hogy ezt önmaguknak okozták. 
Akik nem hisznek a feltámadásban 
Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs 
értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. De Krisztus feltámadt a halálból 
elsőként a halottak közül. (1Kor 15,12-20) 

Életünk értelme Isten örök szeretete! 
Jézus feltámadása hitünk alapja, reményünk záloga! 
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Hiszek Istenben, Isten Szentlelkében 
A 4. témakör áttekintése 

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye. 
valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el 

Egyházának. 
Az Anyaszentegyház Krisztus titokzatos teste. 

Az Egyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség. Az Úr Jézus azért 
alapította az Egyházat, hogy Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az 
embereket. 
Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított. 

Jézus Krisztus hierarchikus egyházat alapított, melynek belső rendjét ő maga határozta 
meg. Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai: egy, szent, katolikus, apostoli. Az 
Egyház a hit és az erkölcs tanításában nem tévedhet. Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa és 
a vele egységben lévő püspökök tanítják. Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a 
Szentlélek működése biztosítja. A Jézus Krisztus által alapított Egyház a katolikus 
Egyházban áll fenn. 
Az Anyaszentegyház feje maga Jézus Krisztus. 

Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszentegyház alapjává. A római pápa 
Szent Péter utóda, a püspökök testületének feje, Krisztus helytartója és az egész Egyház 
pásztora. Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, 
egységben a pápával. 

A katolikus Egyházhoz azok a megkeresztelt emberek tartoznak, akik elfogadják a 
katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel. Az 
Egyház szent, de tagjai olyanok, mint amilyenek mi vagyunk, gyarló emberek. 

A szentek közössége: az Egyház élő és meghalt hívei Krisztussal és egymással 
összetartoznak, és egymáson segíthetnek. 
Az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról azt tanítja, 

hogy az Egyház szolgálata által Istentől minden bűnre bocsánatot nyerhetünk. 
Bűneinket csak Isten bocsáthatja meg, és akiknek Jézus erre megbízást adott. Jézus 
Egyházára bízta Isten bűnbocsátó kegyelmének közvetítését, amikor úgy rendelkezett, hogy 
a feloldozás szolgálatát az apostolok és utódaik lássák el. 
A halál átmenet a földi életből az örök életbe. 

Amikor az ember meghal, a földi életből átlép az örökkévalóságba, és Isten megítéli őt. 
Az utolsó ítélet után a jók a mennyországba, a gonoszok pedig a kárhozatra jutnak. Isten 
irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten igazságos, a jókat 
megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. Aki földi életében visszautasítja Isten 
irgalmasságát, az halála után megtapasztalja Isten igazságosságát. A mennyország, vagyis 
az üdvösség részesedés Isten boldog, örök életében. 

Hiszek Isten örök szeretetében! 



 57  
 

AZ ÜNNEPLŐ EGYHÁZ 

 

Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem veletek: Urunk Jézus elárulásának 
éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és 
egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy 
vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én 
véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.” 
Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát 
hirdetitek, amíg el nem jön. (1Kor 11,23-26) 

Ezt tegyétek az én emlékezetemre! 
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19. Hitünk misztériumainak ünneplése 

Láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a 
templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, harsány hangon mondogatták: Szent, szent, 
szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Iz 6,1-3) 

Az üdvtörténet misztériumai ünneplésének célja, hogy újra és újra emlékezetünkbe 
idézzük a három személyben örökké élő egy Isten üdvözítő szeretetét, Aki mindnyájunkat 
meghív, hogy majd részesei lehessünk a mennyei istentiszteletnek, az örök liturgiának, a 
boldog örök életének. 
Az ünneplés kerete és módja a liturgia 

A liturgia Isten népének közös, nyilvános istentisztelete, amelyben a Szentlélek által 
Krisztus folytatja Egyházában megváltásunk művét. A liturgiában a megdicsőült Krisztus van 
jelen, általa és vele áldjuk és imádjuk az Atyaistent. A szertartás a liturgia végzésének 
rendje, ahogy azt Egyházunk gyakorlata és előírásai meghatározzák. 
A földi liturgiában a mennyei, örök liturgiának leszünk részesei, és annak előízét 
élvezzük.  

Heti ünnepünk 
A hét első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. (ApCsel 20,7) 

A vasárnap Jézus feltámadásának emléknapja. Már az első keresztények is ezt 
ünnepelték meg a zsidók szombatja helyett. Az Egyház ősidők óta az Úr napjának 
nevezi. 

Hetenként visszatérő másik emléknapunk a péntek, bűnbánati nap. A bűnbánat 
cselekedeteivel – imádsággal, vagy valamilyen önként választott jócselekedettel, 
vagy önmegtagadással – vállalunk közösséget az értünk szenvedő Jézussal. 
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A liturgikus év ünnepei 
Az üdvösségtörténet Istenünk üdvözítő szeretetének, minden embert üdvösségre 

vezető szándékának megvalósulása a történelemben. Ennek, üdvösségünk történetének 
kiemelkedő eseményeit ünnepeljük a liturgikus évben. Liturgikus évnek nevezzük az 
ünnepek évenként visszatérő sorát. A liturgikus évet egyházi évnek is nevezzük, ádvent első 
vasárnapján kezdődik és Krisztus Király vasárnapjáig tart. A liturgikus évben Jézus életének 
eseményeit két nagy ünnepkörbe foglalva ünnepeljük meg. 
A szentmise a feltámadt Jézus megjelenése köztünk 

Minden egyes szentmisében Jézus életére emlékezünk. Egyetlen szentmisében 
azonban képtelenek volnánk életének minden részletét felidézni. Ezért Jézus életének 
fontosabb eseményeit az esztendő újra meg újra visszatérő keretében ünnepeljük. Ez 
sokkal több, mint emlékezés. A szentmisében maga Jézus jelenik meg, Ő az, aki évről évre 
végigjárja irgalmasságának útját. A megváltás egy-egy megünnepelt eseménye így lesz 
számunkra jelenvaló. A liturgikus év tehát a megváltás eseményeinek megjelenítése az 
időben. 

A karácsonyi ünnepkör 
Jézusban megjelent megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára. (Tit 2,11) 

A világtörténelem legfontosabb személyisége Jézus Krisztus, az emberré lett Fiúisten, a 
mi Megváltónk és Üdvözítőnk. Az Ő születésével kapcsolatos események és hitigazságok – 
a megtestesülés misztériuma – megünneplése a karácsonyi ünnepkörbe tartozik. Ez az 
ünnepkör a IV. században, a keresztényüldözések megszűnése után alakult ki. 
Karácsonykor a megtestesülés misztériumát ünnepeljük. 
Ádvent 

A Mennyei Atya megígérte, hogy elküldi hozzánk Szent Fiát. A próféták által többször is 
üzent az embereknek, választott népének, hogy készítsék elő a Megváltó eljövetelét. Az 
embereknek évszázadokig kellett várniuk az Ígéret teljesedésére, Jézus Krisztus 
eljövetelére. Mi erre emlékezünk ádventben. 

Jézus születési barlangja Betlehemben 
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A karácsonyi ünnepek 
Karácsony ünnepét teljesítik ki az ünnepkör további ünnepei. Karácsony utáni 

vasárnapon a Szent Családot ünnepeljük. Karácsony másnapján István diakónus 
vértanúságát, az év első napján pedig Szűz Mária istenanyai méltóságát ünnepeljük. 
Vízkeresztkor a napkeleti bölcsek látogatására emlékezünk, a rákövetkező vasárnap pedig 
Jézus megkeresztelkedésére. Az ünnepkör utolsó napja Gyertyaszentelő Boldogasszony. 
Ezen a napon emlékezünk a 40 napos kis Jézus bemutatására a jeruzsálemi templomban. 

A húsvéti ünnepkör 
Krisztus meghalt bűneinkért, amint az Írás is mondja. Eltemették és harmadnapon feltámadt. 
Amint ezt is előre megírták. Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek. Majd egyszerre több 
mint ötszáz testvérnek jelent meg. (1Kor 11,3-6) 

A világtörténelem legfontosabb eseményei: Jézus megváltó halála és 
feltámadása. A velük kapcsolatos eseményeket és hitigazságokat ünnepeljük a 
húsvéti ünnepkörben. A húsvéti misztérium Krisztus szenvedése, halála, 
feltámadása és mennybemenetele; általa megdicsőítette Istent és megváltott 
bennünket. 
Húsvétkor a megváltás misztériumát ünnepeljük 
A nagyböjt 

Jézus elvonult a puszta csendjébe, hogy imádsággal, böjttel, Istenre való 
odafigyeléssel készüljön megváltói feladatára. Mi hamvazószerdával kezdjük a 
nagyböjtöt, a húsvétra való felkészülés idejét. Tudatosan böjtölünk, lemondunk 
valamiről Jézus iránti szeretetből, hogy jobban odafigyeljünk Istenre, készek 
legyünk teljesíteni az ő akaratát. 

A szent háromnap 
Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Kezébe vette a 
kenyeret, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: Ez az én testem, amelyet 
értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora végén fogta a kelyhet is: Ez a kehely az új 
szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. (Lk 22,14-22) 

A húsvéti misztérium háromnapos ünnepe nagycsütörtökkel, az utolsó vacsora 
ünneplésével kezdődik. Nagypéntek Jézus szenvedésének és kereszthalálának 
napja. Az ünnep fénypontja pedig a húsvéti vigília, Jézus feltámadásának 
ünneplése. 

A választott nép az egyiptomi fogságból való szabadulás emlékét ünnepelte a húsvéti 
bárányvacsorával. Húsvétkor mi a bűn rabságából való szabadulást, megváltásunk 
misztériumát ünnepeljük, mert Isten Báránya húsvétkor áldozta fel magát érettünk. 
A húsvéti időben 

Jézus tanítását hallgatva, feltámadásának fényében tekintünk mindennapi 
életünkre. A feltámadt Jézus mennybemenetele után is velünk van, köztünk él, és 
tanít minket. 
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Pünkösd a húsvéti ünnepkör utolsó ünnepe 
Pünkösd a húsvét utáni ötvenedik nap. Az ószövetségi pünkösd a Sínai-hegyi 

szövetségkötés ünnepe, a Tízparancs és a Törvény kihirdetésének napja volt. Mi a 
Szentlélek eljövetelét ünnepeljük ezen a napon. Jézus pünkösd napján küldte el a 
Szentlelket, aki kegyelmével tesz bennünket Isten új választott népévé. 
Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad. 

A misztériumok évközi ünnepei 
A Szentháromság 

misztériumának ünnepe 
Tegyetek tanítványommá minden népet, 
kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú 
és Szentlélek nevében, tanítsátok őket 
mindannak megtartására, amit 
parancsoltam nektek. (Mt 28,19-20) 

Ezt a misztériumot Jézus 
kinyilatkoztatta ki nekünk. Tőle 
tudjuk, hogy az egy Isten három 
személyben él, Ő személyesen 
szeret minket, mindnyájunkat 
meghív a boldog életében való 
részesedésre. Pünkösd utáni 
vasárnap ünnepeljük.  

Úrnapja az Oltáriszentség ünnepe 
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet 
adni fogok, az én testem a világ életéért. (Jn 6,51) 

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a 
kenyér és bor színe alatt. Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, 
istenségével és emberségével, testével és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét 
szín alatt. Azért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék 
áldozata, kereszthalála és feltámadása, testével és vérével tápláljon minket, és 
jelenlétével építse az Egyházat. 

Minden szentmise az Eukarisztia ünneplése. Ezzel az ünneppel külön is 
megvalljuk hitünket az Eukarisztiában, Jézus valóságos jelenlétét az átváltoztatott 
kenyérben és borban, és egyben hálát adunk, hogy az Eukarisztia által részesei 
lehetünk keresztáldozatának, Vele együtt felajánlhatjuk magunkat a Mennyei 
Atyának. 
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Jézus Szíve péntek 
Mikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el lábszárát, hanem egyik 
katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. (Jn 19,33-34) 

Az Úr Jézus irántunk való szeretetének külön ünnepe. Ő a mi jó pásztorunk, aki 
életét adta értünk, juhaiért. Megköszönve irántunk tanúsított szeretetét, felajánlva 
életünket engesztelésül, hogy kiegészítsük, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, 
testének, az Egyháznak javára. (Kol 1,24) 

Krisztus Király ünnepe 
„Te vagy a zsidók királya?” Jézus így felelt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked 
rólam?” „Saját nemzeted és a főpapok szolgáltattak ki nekem. Mit tettél?” Jézus így felelt: „Az én 
országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a 
zsidók kezére ne kerüljek. Az én országom azonban nem innen való. (Jn 18,34-36) 

Az egyházi év utolsó ünnepén Krisztust ünnepeljük, a mi királyunkat, az örök 
életnek, Isten országának királyát, akinek életünket és örök üdvösségünket 
köszönhetjük. Amikor a világ végén újra eljön, Krisztusban mindnyájan új életre 
támadunk, és beléphetünk Isten örök mennyei országába. 
Mit jelent számunkra Jézus Krisztus királysága? 

Krisztus, Isten Egyszülöttje, 
Király vagy te mindörökre. 
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A szentek emléknapjai 
A liturgikus év során, Jézus életének eseményein kívül, megemlékezünk 

édesanyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról, és több szentről is. 
Szűz Mária ünnepei 
Mária pedig szívébe véste szavaikat, és el-
elgondolkodott rajtuk. Dicsérték, és 
magasztalták Istent mindazért, amit úgy láttak, 
és hallottak, ahogy az angyal előre elmondta 
nekik. (Lk 2,19-20) 
A Szűzanya életének eseményeit  

a Mária-ünnepek idézik. 
Január 1-én istenanyaságát,  
december 8-án szeplőtelen fogantatását,  
szeptember 8-án születését,  
augusztus 15-én mennybevitelét ünnepeljük.  
Ünnepeljük őt még mint a Világ Királynőjét,  
Fájdalmas Anyát, Rózsafüzér Királynéját,  
Magyarok Nagyasszonyát… 

 

Milyen Mária ünnepeket ismerünk? 
Ünnepeinknek sajátos magyar elnevezése van. Melyik ünnepen mit ünneplünk? 
A szentek emléknapjai 
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. A Bárány előtt, fehér ruhába 
öltözve, kezükben pálmaág, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent, mondván: Ámen, 
áldás, dicsőség, hála a mi Istenünknek örökkön örökké! Ámen. Ezek a nagy szorongatásból 
jöttek, ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében. (Jel 7,4-17) 

A szentek ünnepeit általában haláluk évfordulóján, „mennyei születésnapjukon” 
tartjuk. Ők a mi nagy elődeink, akik már hazaértek, akikre mindig örömmel 
gondolunk. 

A szentek közül külön emléknapot csak azoknak szentelünk, akiknek élete az 
egész keresztény világ számára közismerten jelentős volt. Sok szentről csak egy-
egy vidéken emlékeznek meg. A szentek többségének azonban nincs külön 
ünnepe, hanem november 1-én, mindenszentek napján, közösen ünnepeljük őket. 

Különös szeretettel emlékezünk meg Jézus nevelőatyjáról, Szent Józsefről 
március 19-én, Péter és Pál apostolokról június 29-én. Mi, magyarok, első 
királyunkat, Szent Istvánt augusztus 20-án ünnepeljük. 
Szűz Máriának és a szenteknek emléknapjai arra tanítanak, hogy mi is kövessük 
Jézus tanítását, ahogy ők. Isten iránti szeretetünk hősies és áldozatos 
emberszeretetben nyilvánuljon meg. 

Szentjeidhez végy fel égbe, 
az örökös dicsőségbe. 
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20. Az imádkozó Egyház 

 

Az Olajfákról elnevezett hegyről visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, 
fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és 
András. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az 
asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. (ApCsel 1,12-14) 
A közös imádság 

A vallásos emberek mindig ismerték a közös, illetve a közösségben végzett imádságot. 
Az Ószövetség népe is rendszeresen imádkozott. Szombatonként a zsinagógákban jöttek 
össze, hogy olvassanak a Törvény könyveiből és a próféták írásaiból. Ezekhez az 
olvasmányokhoz kapcsolódtak a szent énekek, a zsoltárok és himnuszok éneklése. 
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az 
imádságban. Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan megjelentek a templomban. A 
kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket. 
(ApCsel 2,42.46) 

Az első keresztények is részt vettek a közös imádságokban, hamarosan 
elkülönültek azonban azoktól a zsidóktól, akik nem hittek Jézus Krisztusban. Teljes 
elkülönülésük az első zsidó háború idején vált véglegessé. 
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Jézus imádkozni tanít 
Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a 
mennyekben vagy, szenteltessék meg a 
neved, jöjjön el az országod, legyen meg 
az akaratod, amint a mennyben, úgy a 
földön is. Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, s bocsásd meg a 
vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk 
az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy 
minket kísértésbe, hanem szabadíts 
meg a gonosztól. (Mt 6,9-13) 

 

 
Mi az imádság? 

Minden vallásos ember ösztönös törekvése, hogy kapcsolatba lépjen Istennel. 
Ennek egyik módja az imádság. 

Az imát a Szentlélek kezdi. (Róm 8,26) Az imádságra szólító Lélek visszhangra talál 
lelkünkben, figyelünk és válaszolunk Isten szavára. Az imádság Istenhez kapcsolja 
életünket. Azért imádkozunk, mert hiszünk Istenben, szeretjük őt, és tudjuk, hogy javunkat 
akarja. Az imádság formái: az imádás, dicsőítés, hálaadás, engesztelés, kérés, felajánlás. 
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. 

Együtt imádkozunk Jézussal 
Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, 
megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott 
vagyok közöttük. (Mt 18,19-20) 

Isten gyermekeinek legszebb közös imádsága maga a szentmise, amelyben a 
feltámadt Jézus jelenvalóvá teszi értünk vállalt áldozatát, aki az utolsó vacsorán 
értünk felajánlotta magát áldozatul a Mennyei Atyának. Általa valósul meg a 
legtökéletesebben Isten és ember találkozása. A legtökéletesebb imádság a 
Miatyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. 

Jézus édesanyját az Angyali Üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. (Lk 
1,28. 42) Ő mindig Jézushoz vezet minket, nekünk is szól, amit a kánai menyegzőn mondott: 
Tegyétek meg, amit Jézus mond! (Jn 2,1-11) A Szűzanya igazi tisztelőire mindig jellemző 
volt, hogy gyakran járnak áldozni és rendszeresen meggyónnak. Ő ott állt Jézus keresztje 
mellett, (Jn 19,25) és arra késztet minket, hogy mi is türelemmel és szeretettel vállaljuk 
életünk keresztjét. Legismertebb imádságaink még: a Hiszekegy, az Úrangyala, a 
rózsafüzér vagyis a szentolvasó, a keresztúti ájtatosság és a litániák. Vannak más közös 
imádságaink is: előre megfogalmazott imák és énekek, amelyeket közösen mondunk vagy 
énekelünk. Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. Az „Ámen” szóval Isten 
üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki. 
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Hogyan imádkozzunk? 
Bizalommal kérjünk 
Kérlek, végeztess könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden 
emberért, királyokért és minden följebbvalóért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, 
békés és nyugodt életet élhessünk. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. (1Tim 2,1-4) 

Imádkozzunk mindenkiért, élőkért és holtakért, különösen szeretteinkért. Ha 
Istentől valamit kérünk, bizalommal, állhatatosan és Isten akaratában megnyugodva 
kell imádkoznunk. Úgy, ahogy Jézus az olajfák hegyén imádkozott.  
Miért lenne oktalanság Istenre „ráerőltetni” saját akaratunkat? 
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, 
nyomban meghallgatásra találnak! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még 
kérnétek. (Mt 6,7) 

Sokan tévesen azt gondolják, hogy az imádkozás lényege bizonyos szövegek 
elmondása. Ezért unják az imádságot, és ezért nem szeretnek imádkozni. Sokkal 
helyesebb, ha az imádkozást baráti találkozáshoz hasonlítjuk. Akit szeretünk, azzal 
szívesen elbeszélgetünk. Elmondjuk neki: gondolatainkat, örömünket – bánatunkat, 
megbeszéljük vele terveinket, gondjainkat. Jézus barátainak tart minket. Ezért arra bíztat, 
hogy olyan bizalommal forduljunk Hozzá, mint ahhoz, akivel bizalmas baráti viszonyban 
vagyunk, a mennyei Atyánkhoz pedig úgy, mint a gyermek édesapjához. 

 

Kettesben Istennel 
Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az 
ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S 
mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. (Mt 
6,5-8) 

Más a jellege a magányosan végzett 
imáknak. A szöveg imák mellett nincs mindig 
szükségünk előre megfogalmazott szavakra, 
saját szavainkkal is beszélgethetünk Istennel.  

A kimondott szavak nélkül, gondolkodva 
végzett imádkozást elmélkedésnek nevezzük. 
Ilyenkor csupán gondolatban szólunk Urunkhoz, 
vagy pedig rá gondolva „csak” együtt lenni vele. 
A napi rendszeres imádságainkon kívül Istenhez 
fordulhatunk napközben is egy-egy gondolattal, 
vagy néhány szavas röpimádsággal. 

Imádságunkban a szentekhez is fordulhatunk, mert bennük és velük is Isten ajándékait 
magasztaljuk, és kegyelmét kérjük. 
A rendszeres imaélet alapja a napi reggeli és esti ima.  
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Az Egyház közös imádsága 
maga a liturgia 

A liturgikus imádságok: a 
szentmise, a zsolozsma és a 
szentségek ünneplése. A liturgia 
azért az Egyház legfontosabb 
imádsága, mert minden más imádság 
erre irányul, és ebből meríti erejét. A 
földi liturgiában a mennyei, örök 
liturgiának leszünk részesei, és annak 
előízét élvezzük.  

 

A földi Isten-dicséret 
Úgy világítson a ti világosságotok az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei 
Atyátokat! (Mt 5,16) 
A liturgiát kiegészítő Isten-dicséretünk a mi keresztény életünk.  

Odafigyelünk Isten szavára 
Minden imádságban fontos, hogy ne csak mi szóljunk, hanem Isten hozzánk 

intézett „szavát” is meghalljuk. Amikor imádkozunk elsősorban Isten szól hozzánk, 
például úgy, hogy eszünkbe juttatja, amit mondani akar.  

Aki ismeri üzenetét, a kinyilatkoztatást, főleg pedig Jézust, az az eszébe jutó 
gondolatok közt ráismer Isten szavára. Ezért kell rendszeresen olvasnunk a 
Szentírást, elgondolkodva Isten üzenetén. Ezért kell a szövegimák közben is 
csendes szünetet tartani, hogy odahallgassunk Isten szavára. Ugyanazért tartunk 
csendes szüneteket a templomi közös imádságban is. 

Amikor jó barátok beszélgetnek, nem nagyon keresgetik a szavakat, nem formálgatják 
hivatalossá mondataikat. Gyakran egy-egy félmondatból is megértik egymás gondolatait, 
szándékait. Jól ismerik egymást. Olykor még szólniuk sem kell. Egy kézszorítás, 
arckifejezés többet mond, mint a legszebb szavak. De az is előfordul, hogy pontosan 
figyelnek minden szóra, hogy minél jobban megértsék egymást. Ismét más a forma ha 
társaságban, közösségben beszélgetnek. 
Az imádság módjai: a szóbeli ima, az elmélkedés, a szemlélődés. 
Mit jelent: Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. 

Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, 
tegyetek mindent Isten dicsőségére. (1Kor 10,31) 
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A zsolozsma 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart. – Az Úr vitte végbe ezt: csodálatos dolog a 
szemünkben. – Ezt a napot az Úr szerezte: ujjongjunk és örüljünk benne! – Istenem vagy, hálát 
adok neked, Istenem, hálaénekkel dicsőítlek! (Zsolt 118,1-19) 
A zsolozsmázó szerzetesek 

Szent Benedeknek, a bencés rend alapítójának egyik jelszava: „Ora et labora!” 
azaz: Imádkozzál és dolgozzál! Mindennapi közös imádságuk a liturgia: a szentmise 
és a zsolozsma volt.  
Napjában hétszer zengem dicséreted, mert rendelkezéseid mind jogosak. (Zsolt 119,164) 

A szerzetesek napirendjét az imaórák határozták meg. Már éjszaka felkeltek 
olvasmányos imaórára. Napközi óráik voltak: a reggeli dicséret, a hatórai, kilencórai, déli, a 
délután három órai és az esti dicséret voltak, végül napjukat az esti imával, a 
kompletóriummal fejezték be. 

Munkásságukban pedig a fizikai mellett a szellemi munka, a tanítás és 
kódexmásolás is szerepelt. Kolostoraik évszázadokig lelki és szellemi központok 
voltak. Európában ők terjesztették az evangéliumot és a műveltséget. Ők tanították 
földművelésre és házépítésre a népvándorlás századaiban letelepedett nomád 
népeket. 
A zsolozsmázó papok és hívek 

A zsolozsmázó szerzetesek imádságába az egész Egyház belekapcsolódik. A 
szent zsolozsmát a felszentelt papok is naponta végzik, de ha egyedül is 
imádkozzák, akkor is az egész Egyházzal együtt imádkozzák. 
Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát, mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól 
Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,16-17) 

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformja a zsolozsmázást is megújította, hogy az átalakuló 
életkörülményeink között is mindennapunkat átszövő istendicséretté alakítsa. A reggeli és 
az esti ima a következő részekből áll: Himnusz – zsoltár – szentírási olvasmány – szentírási 
ének – egyetemes könyörgések – Miatyánk és befejező könyörgés. A hívek közül is sokan 
imádkozzák a zsolozsmát. A legtöbben a vecsernyét, az esti imát mondják közösen. 

Imádkozó híveinknek vannak saját népi énekei, imádságai, hagyományai és szokásai is, 
amellyel átszövik és megszentelik mindennapi életüket. 
A zsolozsma az Egyház hivatalos közösségi imádsága. Legfontosabb részei a 
reggeli és az esti dicséret. 

Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! 
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Liturgikus imádságok a szentelmények is 
A szentelmények szent jelek, amelyek az Egyház könyörgése által kegyelmet 

közvetítenek. A szentelmények által kérjük Istent, hogy segítse megőrizni 
otthonunkban a békét, az egészséget, hogy oltalmazza meg életünket, amikor 
járműre szállunk, hogy bőséges terméssel áldja meg a földművelő munkát. Az 
Egyház magáévá teszi tagjainak ilyenfajta kéréseit. Előre meghatározott 
szertartások keretében (pl. szenteltvíz-hintés) mondja el imáit. 

Az ismertebb szentelmények: szenteltvíz, szentelt gyertya, házszentelés, balázsáldás, 
hamvazkodás, temetés. A szentelmények a legtöbbször ünnepekhez, illetve ünnepi időkhöz 
kapcsolódnak. Ilyenkor általában a szentmiséhez kapcsolódóan végezzük. 
Mindent meg lehet áldani? 

Az áldásnak ősi formája a kézrátétel 
Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izrael fiait, e szavakkal: Áldjon meg az Úr és 
oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr 
és szerezzen neked üdvösséget! Hívják le Izrael fiaira a nevem, és én megáldom őket. (Szám 
6,24-27) 

Az apostolok kézrátétellel 
szentelték fel az első 
diakónusokat, kézrátétellel 
hívták le a Szentlelket a 
megkereszteltekre, de 
kézrátétellel adtak áldást is. 
Erre böjtöt tartottak, majd 
rájuk tették kezüket, és útnak 
bocsátották őket. (ApCsel 
13,3.) 

 

Az Ószövetségben igen sokszor találkozunk a különböző áldásokkal. Áron 
kitárta kezét a nép felé és megáldotta. (Lev 9,22.) Az atyai áldást is kézrátétellel 
adták át a pátriárkák. Ma is szép szokás, hogy a szülők megáldják gyermekeiket. 
Az Úr parancsol az áldásnak, hogy legyen veled műveidben, s kezed minden munkájában, és 
megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. (MTörv 28,8) 
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, leli 
áldással megáldott minket! Szeretetből eleve arra rendelt, hogy Jézus Krisztus által fogadott 
fiaivá legyünk, s magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában felkarol minket. (Ef 
1,3-6) 
Áldás a kézrátétel, s a közben mondott ima. Milyen áldásokat ismerünk? 

Inkább áldást mondjatok! Hiszen arra vagytok hivatva, 
hogy áldás legyen az örökrészetek. 
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21. Az Egyház a szentségek által él és éltet 

A kegyelmi élet Isten ajándéka 
Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít 
minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk 
fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog 
beteljesülését, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, 
hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, 
választott népévé tegyen. (Tit 2,11-14) 

Jézus személyében a Fiúisten lett emberré. Ő közvetíti az embernek Isten 
benső életét, tökéletességét és szentségét, az istengyermeki életet, amely minket is 
szentté, Istenhez hasonlóvá tesz. Ez a megszentelő kegyelem, nem tárgy, hanem 
Isten élete bennünk, aki minket életének részesévé, előtte kedvessé s egyben 
fogadott gyermekévé tesz. 
A kegyelmi élet Jézusnak az Atyával és a Szentlélekkel való együttes élete 
bennünk, azaz Isten élete bennünk. 
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme meddő nem maradt. Többet 
fáradtam mindnyájuknál, igaz ugyan, hogy nem én, hanem Isten kegyelme velem. (1Kor, 15,10) 
Ö, a bennünk élő Isten megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és 
örömmel tölti be szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig 
elkerüljük. 

 Istennek ez a bennünk tevékeny kegyelme a segítő kegyelem. 
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Az Egyház szentségei 
A szentségek 

látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk. 
Életünkben, az egyén és a közösség életében a kegyelem munkálkodásának csak 
a következményeit láthatjuk, a bennünk munkálkodó kegyelem láthatatlan valóság. 
Jézus azonban úgy rendelkezett, hogy az Egyházát éltető láthatatlan kegyelemnek 
legyenek látható, kegyelemközvetítő jelei. 
Az Istennel való kapcsolatot jelző és közvetítő jeleket nevezzük szentségeknek. 

A szentségek megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, megszentelik az 
embert, és építik az egyházi közösséget. A szentségeket Jézus Krisztus alapította, 
és Anyaszentegyházára bízta. Az Egyház szentségeiben a Szentlélek által Jézus 
Krisztus cselekszik, aki az üdvösség forrása. 
Jézus hét szentséget alapított 

Ezek az Isten kegyelmét közvetítő jelek: 1. a keresztség; 2. a bérmálás; 3. az 
Eukarisztia; 4. a bűnbocsánat szentsége; 5. a betegek kenete; 6. az egyházi rend; 
7. a házasság. 

Az Egyház e jelek által kapcsolja be a hívőket közösségébe (keresztség), erősíti és 
segíti őket az isteni élet kibontakozásában (bérmálás, eukarisztia, bűnbocsánat, betegek 
kenete), és teszi őket alkalmassá a közösségi feladatok ellátására, a földi és a kegyelmi élet 
továbbadására (házasság, papi szolgálat). 
A szentségek csoportosítása 

A beavatás szentségei: a keresztség, a bérmálás és az Eukarisztia. A gyógyulás 
szentségei: a bűnbocsánat és a betegek kenete. A közösség szolgálatának szentségei: az 
egyházi rend és a házasság. A keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentségét csak 
egyszer szabad felvenni, mert ezek eltörölhetetlen jegyet hagynak a lélekben. 

A beavatás szentségei 
Megkérdezte tőlük: Megkaptátok 
a Szentlelket, amikor hittetek? 
Nem is hallottuk, hogy van 
Szentlélek. János a bűnbánat 
keresztségével keresztelt – 
magyarázta Pál -, a népet meg 
arra biztatta, higgyenek abban, 
aki utána jön, azaz Jézusban. Ezt 
hallva megkeresztelkedtek Jézus 
nevére. Ezután Pál rájuk tette a 
kezét, és leszállt rájuk a 
Szentlélek. (ApCsel 19,2-6) 
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A keresztség 
A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre 
támadunk, Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk. 

A keresztség az első és legszükségesebb szentség, amely megszabadít minden bűntől, 
Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. 

Keresztség nélkül más szentséget nem lehet érvényesen felvenni. Kiszolgáltatója a 
felszentelt pap vagy diakónus, de szükség esetén bárki keresztelhet, feltéve, hogy az 
Egyház szándéka szerint cselekszik. 

Kisgyermeket akkor lehet megkeresztelni, ha a szülő kéri és vállalja gyermeke 
keresztény nevelését. 

A bérmálás 
A bérmálás az a szentség, amelyben 
a megkeresztelt megkapja a Szent-
lélek ajándékát, erőt és küldetést 
kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen 
az Egyházban és a világban. 

Általában a püspök bérmál, de 
megbízásából bármelyik felszentelt pap 
bérmálhat. A görög szertartás rendje 
szerint a keresztséget és a bérmálást a 
pap együtt szolgáltatja ki. 

 

Megtérés és elkötelezettség 
Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában 
keresztelkedtünk meg? Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. 
Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus 
Krisztusban. (Róm 6,3-11) 

A megtéréssel az ember elfordul a bűntől, az önző és földhöztapadt életfelfogástól, hogy 
Jézust követve rábízza magát Istenre, hogy mindenben készségesen teljesítse akaratát. A 
megtérés tudatos döntés Jézus követésére, megfontolt elhatározást kíván tőlünk. Jézust 
csak teljes szívvel lehet követni, ha követni akarjuk. Tudom, mit kíván tőlem Jézus, mindent 
meg akarok tenni érte! Döntöttem: követem Jézus szavát, Jézus Krisztus tanúja akarok 
lenni, vállalom a keresztény elkötelezettséget és az apostoli küldetést.  

Azt lehet megkeresztelni és megbérmálni, aki hisz Jézus Krisztusban és megismert 
tanítása szerint akar élni: bűnbánatot tart megtér, és elkötelezi magát Jézusnak, követője 
akar lenni. 
Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. Mert mi 
haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de maga elpusztul vagy 
súlyos kárt szenved? (Lk 9,22-25) 

Tudom, kinek hittem, ezért akarok követője lenni! 
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22. Eukarisztia 
az Egyház életének csúcsa és forrása 

 

Az Eukarisztia táplálja istengyermeki életünket, amellyel a csúcsra, a mennyei 
örök liturgián való részvételre készülünk. 

A szentmise az Újszövetség áldozata. Az Eukarisztia az Úr Jézus jelenvalóvá teszi 
húsvéti misztériumát. A szentmisén úgy veszünk részt, hogy hittel befogadjuk Isten Igéjét, 
áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal a Mennyei Atyának, és lehetőleg 
megáldozunk. 

A szentáldozás 
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.  

Az áldozhat, aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására. 
Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 1. a halálos bűnöktől megtisztítjuk 

lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig megbánjuk; 2. imádságos lélekkel 
várjuk az Úr Jézussal való találkozást. Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben 
áldozik.  Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egy órás szentségi 
böjtöt, és megfelelő módon öltözködünk. 

Szentáldozás után csendben imádjuk az Úr Jézust. Imádságos beszélgetésben 
hálát adunk Jézusnak ajándékaiért, felajánljuk jó szándékainkat, rábízzuk 
magunkat, és segítségét kérjük.  
A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki 
életet, erősíti bennünk az Egyházhoz tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk.  
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Az Eukarisztia a keresztény élet csúcsa és forrása 
Szent. X. Piusz pápa ezt írta körlevelében: Jézus Krisztusnak, az ő Egyházának 

az a kívánsága, hogy minden felnőtt keresztény hívő lehetőleg naponta vegyen 
részt a szentmisén és járuljon szentáldozáshoz. 

Rendszerint csak azokból a fiatalokból lesznek hitvalló, mélyen hívő, elkötelezett 
keresztény életet élő felnőttek, akik tudatos kegyelmi életre törekszenek. Ezért fontos, hogy 
legalább minden vasárnap vegyünk részt a szentmisén és menjünk áldozni, de ha van rá 
lehetőségünk, akkor egy-egy hétköznap is. Gyónni havonta tanácsos. (Nem sűrűbben!) 

Az eukarisztikus lelkület 
Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát. (Lk 22,15) 

Az eukarisztikus lelkiség ennek a jézusi lelkületnek a kialakítása magunkban, a 
szentmise misztériumának megsejtése. 

Eukarisztikus önnevelésünk célja: eljutni a Jézussal való szentségi, személyes 
találkozásra, hogy megérezzük a mennyei lakoma előízét, megerősítse hitünket, 
szeretetünket, hogy „megkedveljük” a szentmisét. 
A szentáldozás nem a jók jutalmazása, hanem 
az Úr Jézus ajándéka, amellyel megerősít szeretetében,  
mindennapi keresztünk hordozására. 

Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen 
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, 
amelyet adok, a testem a világ életéért. – Hogy adhatja ez a testét eledelül? – Bizony, bizony, 
mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet 
bennetek. Többen azt mondták: Kemény beszéd. Ki hallgatja? Ettől kezdve tanítványai közül 
sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele. Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: Ti is el 
akartok menni? Simon Péter felelt neki: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. 
Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje. (Jn 6,51-69) 

 

Jézus szó szerint értette, amit 
mondott. Ha ő nem így gondolta és 
akarta volna, akkor nem hagyta volna 
elmenni azokat, akik kemény 
beszédnek tartották szavát. 

 

Az Úr Jézus valóságosan jelen van  
az átváltoztatott  

kenyérben és borban, 
feltámadt testével s vérével. 
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23. A bűnbocsánat szentsége 

 

A feltámadt Jézus ajándéka 
Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek 
a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek 
megtartjátok, az bűnben marad. (Jn 20,21-23) 
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által 
elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.  
A szentgyónás 
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk 
a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni 
küzdelemre. 

A keresztség szentség felvétele után elkövetett halálos bűneinket Isten a bűnbocsánat 
szentsége törli el, és adja meg a megszentelő kegyelmet. Aki tudja, hogy halálos bűnben 
van, nem járulhat a következő szentségekhez: bérmálás, Eukarisztia, egyházi rend és 
házasság. Ha mégis megteszi, szentségtörést követ el. Ezért, ha pedig halálos bűnt 
követtünk el, akkor minél előbb gyónjunk meg. 

Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer. Azért ajánlatos a gyakori 
gyónás, mert az irgalmas Istennel találkozunk, aki nemcsak a bűnt törli el, hanem 
szeretetében is megerősít. 

A bűnbocsánat szentsége a feltámadt Jézus ajándéka Egyházának. 
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A bűnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs 
bűnbocsánat. Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent 
megbántottuk. Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra 
törekszünk, és a bűnt kerüljük. Az igazi bűnbánat Isten iránti szeretetből fakad. 

Az érdekből vagy félelemből származó bánat nem elég a bűntől való őszinte 
elforduláshoz, de elég a szentgyónáshoz. 
Lk 22,60-62. Mi indította Péter apostolt bűnbánatra? 
Amikor gyónunk, akkor bocsánatot kérünk Istentől és őszintén megvalljuk bűneinket 
a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket.  

Kis kép: Jézus kiemeli Pétert a vízből 

A szentgyónásban Jézus nyújtja felénk kezét 
Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. Jézus így szólt: Bátorság! Én 
vagyok, ne féljetek! Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen, megijedt, felkiáltott: 
Uram ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. Te kishitű, miért kételkedtél? (Mt 
14,24-33) 

A gyónás Jézusnak felénk 
nyújtott keze, melybe belekapasz-
kodhatunk, ha bajban vagyunk. 
Gyónni nem azért megyünk mert 
kell, hanem azért, hogy megszaba-
dulhassunk bűneinktől, és örülünk, 
hogy Isten megbocsát nekünk, és 
újra félelem nélkül élhetünk Isten 
szeretetében. A gyóntató pap taná-
csaival segíti a gyónót, elégtételt 
ad, és az Úr Jézustól kapott 
hatalmával feloldozza bűneitől. 

 

A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és 
elvégezzük az elégtételt. Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, 
hogy készek vagyunk bűneinket jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az 
okozott kár jóvátétele is. E nélkül nem lenne őszinte a bánatunk. 

Ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből 
megbánjuk bűneinket a gyónás őszinte szándékával. Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, 
annak Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania. Aki a 
gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és 
szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie. 

A búcsú a feloldozott bűnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy 
eltörlése, az Egyház közbenjárására. Azok nyerhetnek búcsút, akiknek nincs 
halálos bűnük, és elvégzik az Egyháztól előírt imát vagy jócselekedetet. 
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Felkészülünk a szentgyónásra 
A bűnbocsánat szentségének rendje: 1. lelkiismeretvizsgálat; 2. bánat és erős fogadás; 

3. bűnbevallás és feloldozás; 4. elégtétel. 
Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a Szentlélek segítségét kérjük; 2. 

megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. egy lelkitükör segítségével gondosan 
számba vesszük azóta elkövetett bűneinket.  

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító 
körülményeket is. Hívő ember ritkán követ el halálos bűnt. Nem is az a jó keresztény, aki 
mindig talál elég meggyónnivaló bűnt, hanem az, aki mindig talál valamit, amit jobban 
tehetne Jézus kedvéért.  Különböző lelkitükrök vannak. Nem lenne jó, ha valaki felnőtt 
korában is gyermek-lelkitükröt használna és gyerekesen gyónna. 

A gyónás jó alkalom arra, hogy lelkiatyánkkal legfontosabb lelkiismereti 
gondjainkat is megbeszélhessük. A jól végzett szentgyónás önnevelésünk 
leghatékonyabb segítője. 

I 
Isten bűneink ellenére szeret minket, 
 és megbocsát nekünk 
 
Az Úr erre megfordult, és rátekintett Péterre. 
Péter akkor visszaemlékezett, hogy mit 
mondott neki az Úr: „Mielőtt ma a kakas szól, 
háromszor fogsz megtagadni engem.” 
Kiment, és keserves sírásra fakadt. (Lk 
22,61-62) 

 

A bűnbánó lelkület 
Ha Mennyei Atyám bűneim ellenére szeret, ha Jézus értem is meghalt a kereszten, 

akkor én is mindent megteszek érte: komolyan törekszem arra, hogy jobb legyek, és én is 
megbocsátok minden ellenem vétőnek, még mielőtt bocsánatot kérne tőlem. 
Ezek a nagy szorongatásból jöttek – magyarázta meg -, ruhájukat fehérre mosták a Bárány 
vérében. Boldogok, akik megmossák ruhájukat a Bárány vérében. (Jel 7,14. 22,14) 

A bűnbánó lelkület Isten irgalmas szeretetének tudatosítása, aki bűneink ellenére is 
szeret minket, s mint a jó atya, alig várja, hogy tékozló fia megtérjen. Irgalmas szeretete arra 
késztet, hogy gyarlóságunk tudatában újra és újra Jézushoz forduljunk, kérjük gyógyító 
kegyelmét, hogy megerősítsen jóra törekvésünkben, a bűneink elleni küzdelemben. 

A bűnbánó lelkület nem a már megbocsátott bűneink feletti szüntelen sajnálkozást 
jelenti, sem bűnös voltunk állandó hangsúlyozását, hanem hálánkat Mennyei Atyánk 
irgalmas jóságáért.  

Istenünk irgalmas jóságát mindörökké éneklem. 
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A betegek kenete 
Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék 
meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra 
állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. (Jak 5,14-15) 
Jézus és a betegek 

Tudjuk, mekkora szeretettel gyógyította meg Jézus a betegeket. Az apostolok is 
gyógyítottak az ő megbízásából és az ő erejével. (Mk 6,13) Az Úr Jézus nem feledkezett 
meg napjaink szenvedőiről sem. Jóságában segíteni akarja a betegséggel és öregséggel 
küszködő mai embereket is. 
A betegek szentsége 
A betegek kenete az a szentség, amellyel az Egyház a betegségben szenvedő 
híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse 
őket. 

 

A betegek a kenet szentségében 
találkoznak az irgalmas Jézussal. A 
betegek kenete úgy segíti a szenvedőket, 
hogy erőt ad a szenvedésben, megerősít a 
kísértések ellen, és felkészít a jó halálra. A 
betegek kenete: 1. a halálos bűnöket is 
eltörli, ha a beteg már gyónni nem tud; 2. a 
testi gyógyulást is segítheti, ha az a beteg 
üdvösségére szolgál. 

 
A betegek kenetét az a hívő veheti fel, akinek élete betegség vagy öregség miatt 

veszélybe került. A betegek kenetét ismételten fel lehet venni, ha a beteg állapota 
rosszabbra fordul, vagy újabb betegség éri. 
Mit tennél, ha tudnád, holnap meg fogsz halni? És ha 5-10 perc múlva 

A betegek áldoztatása 
Ha idős vagy beteg hozzátartozónk vagy ismerősünk már nem tud rendszeresen 

templomba járni, otthoni is meggyónhat, és akár minden nap meg is áldozhat, ha valakinek 
erre plébánosa engedélyt kér.  

A betegség első komoly jelére, vagy ha valakit kórházba visznek, akkor is kérjük a 
betegek kenetét, ha nem is fenyeget az életveszély.  

A lelkipásztorok tapasztalata, hogy a betegek nem ijednek meg papjuktól, mert ők már 
előbb érzik a bajt, mint hozzátartozóik. 
Az örök hazára előkészítő szentáldozást szent útravalónak nevezzük. 

Úgy tervezzek, hogy még sokáig élek, 
úgy éljek, hogy akár a következő pillanatban is  

kész legyek az Úrral való örök találkozásra! 
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24. Az egyházi rend szentsége 

 

A Krisztus papságában való részesedés 
Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézfeltételem 
folytán van benned. Hiszen Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet 
és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim 1,6-7) 

Jézus Krisztus papságában kétféle módon lehet részesülni: 1. az általános papságban 
részesül minden megkeresztelt; 2. a szolgálati papságban azok a férfiak, akik az egyházi 
rend szentségét felveszik. 
Az egyházi rend szentsége 
Az egyházi rend az a szentség, amelyben Isten az erre kiválasztott férfiakat 
eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, és különleges módon részesíti Krisztus 
papságában.  

Az egyházi rend szentségének fokozatai: diakónus, pap, püspök.  
Az egyházi rend szentségét csak püspök szolgáltathatja ki 
A felszentelt püspökök küldetést és hatalmat kapnak arra, hogy Krisztusnak, a főnek 

személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói szolgálatot, és így Isten 
népének jó pásztorai legyenek. 

A felszentelt pap különleges módon részesül Jézus papságában hivatása 
teljesítéséhez. Az ő feladatuk Isten teljes szívvel való szolgálata, igéjének hirdetése, az 
apostoli munka irányítása, a rájuk bízottak lelki gondozása és vezetése. A diakónusok a 
lelkipásztorok felszentelt segítőtársai és a szeretetszolgálat vezetői. 
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A papok feladata 
hogy a püspök megbízásából, mint Isten népének pásztorai: 1. bemutassák a 

szentmiseáldozatot; 2. kiszolgáltassák a szentségeket; 3. hirdessék Isten igéjét; 4. vezessék 
Isten népét. Erre a szolgálatra készülnek fel és kapják a Szentlélek kegyelmét a 
papszentelésben. 

A papi hivatás 
Meghívás a papi szolgálatra 
Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve az 
Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért. 
Senki sem vállalhatja ezt a tisztséget, csak az, akit Isten meghív, mint Áront. (Zsid 5,1-4) 
Annak a fiúnak van papi hivatása, akinek a lelkében Isten kedvet ébreszt a papi 
életre és szolgálatra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál. 

Minden papot Isten hív meg a szolgálatra. Hogyan? A válasz nem egyszerű. Minden 
hivatásnak külön története van, de mindegyiknek az a lényege, hogy valamiképpen felhívja 
a figyelmünket rá és kedvet, vonzódást ébreszt a papi szolgálatra, leggyakrabban a 
szentmisére. Igen sok pap először a templomban hallotta a hívó szót. Máshonnét is indulnak 
utak a papság felé. Gyakran igen nehezek az utak. Sok fiúnak szülei ellenállását kell 
leküzdenie. Máskor más életpályák vonzása, vagy egy kedves ismerős más irányú 
befolyása nehezíti a hívó szó követését. 

 A hivatás ügyében a 
püspök is dönt: megvizsgálja 
a jelentkező szándékát, 
adottságait, és ha 
alkalmasnak találja, felveszi a 
papnevelő intézetbe. A hatévi 
tanulmányi idő és önnevelés 
egyúttal próbatétel is . 

A papnövendéknek az általános műveltségen kívül el kell mélyülnie a keresztény hitben. 
Meg kell tanulnia mindazt, ami a papsághoz szükséges. A papnövendéknek a kegyelmi 
életben is meg kell erősödnie. Csak az lehet Jézus örömhírének hirdetője, akiben a szeretet 
kiolthatatlan tüze ég. Sokan azt hiszik, hogy a papok élete sivár, örömtelen. Természetes, 
hogy a papi szolgálatnak is vannak nehéz órái és megpróbáltatásai, de a pap boldog, mert 
Isten hívta, és igent mondott a hivatásra. Boldog, mert betölti Isten szeretete, és mert ennek 
a szeretetnek különleges közvetítője lehet. 

Jézus Egyházának ma is szüksége van papokra, 
szerzetesekre és szerzetes nőkre, 

akik egész életüket Isten szolgálatára szentelik! 
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25. A házasság szentsége 

 

Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony 
engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak. Férfiak, szeressétek feleségeteket, 
ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte. Ezért az ember 
elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én 
Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. (Ef 5,21-33) 
A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és 
a nyitottság az élet továbbadására.  

A házasság életre szóló szövetség, kettős célja: a szeretetközösség, az egymás iránti 
önzetlen szeretet kibontakozása, és gyermekek vállalása és felnevelése. A házasságkötés 
„tárgya”: önmagunk kölcsönös, teljes, személyes önátadása. Ennek az önátadásnak a része 
a teljes testi, szellemi és lelki, vagyon, élet és sorsközösség.  
A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló 
felbonthatatlan szeretetközössége. 

A szentség kiszolgáltatói maguk a házasulandó felek. A pap vagy a diakónus ez 
esetben az Egyház képviselője. .Isten a házastársaknak megadja azt a kegyelmet, hogy 
azzal a szeretettel szeressék egymást, amellyel Jézus Kriszuts szereti Egyházát, hogy 
egymáshoz hűségesek legyenek, hogy gyermekeket vállaljanak, és őket Isten akarata 
szerint neveljék. 
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Amit Isten egybekötött 
A házasság felbonthatatlan 
Ezt kérdezték: Szabad-e a férfinek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Így felelt: Nem 
olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a 
férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé 
nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. (Mt 
19,3-6) 

Akkor érvényes szentség a katolikusok házasságkötése, ha a jegyesek az illetékes 
katolikus pap és két tanú előtt kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni. Akinek 
érvényes házassága van, még ha polgárilag elvált, akkor sem köthet újabb szentségi 
házasságot. 

A házasságkötés 
A házasságkötés önmagunknak egy életre szóló teljes emberi odaadása annak, 

akit szeretetből házastársunknak választottunk. 
A felbonthatatlanság alapja az az önzetlen szeretetből kötött szerződés, 

önmagunk kölcsönös, teljes személyes önátadása. A felbonthatatlanság az alapja 
és feltétele annak a felelősségteljes bizalomnak, amellyel mindenüket, vagyonukat, 
sorsukat és egész életüket egymásra bízhatják, amelyben az önzetlen szeretet 
kibontakozhat, hogy egymásért és gyermekeikért minden áldozatra készek 
legyenek. Végül ezt kívánja meg az adott szó becsülete is, amellyel azt ígérik 
egymásnak, hogy minden bajban hűségesek lesznek egymáshoz. 

Isten tervei szerint a szerelemnek az a célja, hogy a fiatalok, akik egymás 
megismerték és megszerették, késztetést érezzenek arra, hogy vállalkozzanak a 
teljes önátadásra, az Isten akarata szerinti házaséletre. A szerelem és a házasélet 
Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. 

Felkészülés a házasságra 
A boldog házasságra való felkészülést már egészen fiatalon el kell kezdeni. A jó 

házassághoz szükséges az önneveléssel formált önuralom, szolgálatkészség és 
megbízhatóság, az önzetlen szereteten alapuló áldozatkészség, a készséges 
kötelességteljesítés.  
Milyen legyen a jövendőbelim? 

Tudjon érdek nélkül szeretni. Azonosak legyenek elveink, értsünk egyet az élet 
fontos kérdéseiben. Lehetőleg legyen azonos szintű a műveltségünk és hasonló az 
érdeklődési körünk. Képesek legyünk egymást megérteni és hibáinkat kölcsönösen 
elviselni. 

Naponta imádkozzál jövendő házastársadért! 
Gazdagítani kell magunkat, 

hogy értékes ajándék lehessünk egymás számára. 
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Az ünneplő Egyház 
Az 5. témakör áttekintése 

Az üdvösségtörténet Istenünk üdvözítő szeretetének, minden embert üdvösségre 
vezető szándékának megvalósulása a történelemben. Ünneplésünk célja, hogy újra és újra 
emlékezetünkbe Istenünk üdvözítő szeretetét, Aki mindnyájunkat meghív, hogy majd 
részesei lehessünk a mennyei istentiszteletnek, az örök liturgiának, a boldog örök életének.  
A liturgia Isten népének közös, nyilvános istentisztelete. 

A liturgiában a megdicsőült Krisztus van jelen, általa és vele áldjuk és imádjuk az 
Atyaistent. A vasárnap az Úr Jézus feltámadásának a napja. Minden szentmisében Ő jelenik 
meg, aki évről évre végigjárja irgalmasságának útját. A liturgikus év során megemlékezünk 
édesanyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról, és több szentről is. 
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. 

Amikor imádkozunk elsősorban nem mi szóljunk, hanem Isten szól hozzánk, amikor 
eszünkbe juttatja, amit nekünk mondani akar. Aki ismeri Jézust, az imádságában ráismer 
Isten szavára. 

Az Egyház közös imádsága a liturgia. A földi liturgiában a mennyei, örök liturgiának 
leszünk részesei, és annak előízét élvezzük.  

A liturgiát kiegészítő Isten-dicséretünk a mi keresztény életünk. 
A kegyelmi élet Isten élete bennünk. 

Jézus közvetíti az embernek Isten benső életét és szentségét, az istengyermeki életet, 
amely minket is szentté, Istenhez hasonlóvá tesz. Ez a megszentelő kegyelem, nem tárgy, 
hanem Isten élete bennünk. Ö, a bennünk élő Isten megvilágosítja értelmünket, megerősíti 
akaratunkat, és örömmel tölti be szívünket, hogy a jót megismerjük, megtegyük, a rosszat 
pedig elkerüljük. 
A szentségek látható jelei a kegyelemnek. 

A szentségek, által részesülünk Isten életében. Megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik 
Istent, megszentelik az embert, és építik az egyházi közösséget. 
A keresztségben meghalunk a bűnnek, és Krisztussal egyesülve új életre 
támadunk, Isten fogadott gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk. 

A megtéréssel az ember elfordul a bűntől, hogy Jézust követve rábízza magát Istenre, 
és mindenben készségesen teljesítse akaratát. 
Eukarisztia az Egyház életének csúcsa és forrása. 

Az Eukarisztiában az Úr Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti misztériumát. A szentmisén hittel 
befogadjuk Isten Igéjét, felajánljuk magunkat a Mennyei Atyának, és lehetőleg megáldozunk. A 
szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti 
bennünk az Egyházhoz tartozást, és az örök élet zálogát adja nekünk. 
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek 
ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a 
világban. 
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A bűnbocsánat szentsége Jézus ajándéka Egyházának. 
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a 

megszentelő kegyelmet, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. Amikor gyónunk, akkor 
bocsánatot kérünk Istentől és őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy 
azoktól feloldozzon minket. A bűnbánó lelkület Isten irgalmas szeretetének tudatosítása, aki 
bűneink ellenére is szeret minket, s mint a jó atya, alig várja, hogy tékozló fia megtérjen. 
Irgalmas szeretete arra késztet, hogy gyarlóságunk tudatában újra és újra Jézushoz 
forduljunk, kérjük gyógyító kegyelmét, hogy megerősítsen jóra törekvésünkben, a bűneink 
elleni küzdelemben. 
A betegek kenete az a szentség, amellyel az Egyház a betegségben szenvedő 
híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse 
őket. 

A betegek kenete erőt ad a szenvedésben, megerősít a kísértések ellen, és felkészít a 
jó halálra. A betegek kenete: 1. a halálos bűnöket is eltörli, ha a beteg már gyónni nem tud; 
2. a testi gyógyulást is segítheti, ha az a beteg üdvösségére szolgál. 
Az egyházi rend az a szentség, amelyben Isten az erre kiválasztott férfiakat 
eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg, és különleges módon részesíti Krisztus 
papságában.  

Annak a fiúnak van papi hivatása, akinek a lelkében Isten kedvet ébreszt a papi életre 
és szolgálatra, és akit erre a püspök alkalmasnak talál. A papok feladata hogy mint Isten 
népének pásztorai: 1. bemutassák a szentmiseáldozatot; 2. kiszolgáltassák a szentségeket; 
3. hirdessék Isten igéjét; 4. vezessék Isten népét. Erre a szolgálatra készülnek fel és kapják 
a Szentlélek kegyelmét a papszentelésben. 
A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló 
felbonthatatlan szeretetközössége. 

A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és a 
nyitottság az élet továbbadására.  

A házasság kettős célja: a szeretetközösség, az egymás iránti önzetlen szeretet 
kibontakozása, és gyermekek vállalása és felnevelése. A házasságkötés „tárgya”: 
önmagunk kölcsönös, teljes, személyes önátadása. Ennek az önátadásnak a része a teljes 
testi, szellemi és lelki, vagyon, élet és sorsközösség.  

A házasság életre szóló szövetség. Krisztus a házastársaknak megadja azt a 
kegyelmet, hogy azzal a szeretettel szeressék egymást, amellyel ő szereti Egyházát, hogy 
egymáshoz hűségesek legyenek, hogy gyermekeket vállaljanak, és őket Isten akarata 
szerint neveljék. 

Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában! 
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HÍVŐ ÁLLÁSFOGLALÁS: HITVALLÁSUNK 
Jézus mindnyájunktól hitet és önkéntes csatlakozást kíván! 

Megfontoltam és döntöttem: Azért hiszek Jézus Krisztusban, azért vagyok keresztény, 
mert Jézus igazolta istenségét és meggyőzött, hogy végtelenül szeret minket. Ezért 
csatlakozom övéinek közösségéhez és követem őt. Ebben a közösségben élve vallom: 
Vallom, hogy a Szentírás Isten írásba foglalt üzenete! 

Isten, aki először prófétái által szólt az emberekhez, majd pedig közvetlenül Jézus 
Krisztus által, azt üzente az embereknek, hogy Ő a világ teremtő Ura végtelenül szeret 
minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. 
Hiszünk Istenben, mennyei Atyánkban! 
a világmindenség teremtő Urában, 
aki életet adott nekünk. 
Ránk bízta a világot és meghívott országába, 
mert szeretett minket. 
Hiszünk Jézus Krisztusban, akit az Atya küldött! 
Ő az Isten Fia, közösséget vállalt velünk, 
szeretetből emberré lett, 
köztünk élt a mi üdvösségünkért. 
Ő Szűz Mária fia, a mi tanítónk és üdvözítőnk, 
aki Pilátus idejében keresztre feszítve életét adta értünk, 
Halálával legyőzte halálunkat, 
feltámadásával diadalra vitte az életet. 
Hiszünk az éltető Szentlélekben, akit Jézus küldött! 
Ő gyűjti össze népét az Egyházba megszentelő erejével, 
hogy ünnepeljük Isten nagy tetteit, 
szeretetben szolgáljuk testvéreinket, 
és tanúságot tegyünk Istenről a világban. 
Hiszünk a Jézus Krisztus által alapított Anyaszentegyházban! 
Isten gyermekeinek és Krisztus követőinek valljuk magunkat. 
Törvényei szerint akarunk élni, 
rábízzuk magunkat, 
Tőle várjuk bűneink bocsánatát. 
Reméljük, hogy eljön értünk, feltámaszt és  
magával visz Országába, ahol életünk beteljesül, 
mert mindnyájan együtt leszünk vele – örökre. 
A keresztény ember reménye tehát nem tétlen jutalomvárás, hanem minden áldozatra kész 
tevékeny szeretet. 

Jó nekünk, hogy megismerhettük Jézus örömhírét 
és Isten szeretetében élhetünk, 

és eljuthatunk hozzá az örök élet boldogságára! 
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Függelék 
A legfontosabb imádságok és tudnivalók 

A keresztvetés 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

A Szentháromság dicsőítése 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 
Az apostoli hitvallás 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És 
Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, 
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és 
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a 
mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek 
a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök 
bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. 
Az Úr imája (Miatyánk) 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te 
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké) Ámen. 
Az isteni erények felindítása 

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. 
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. 
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. 

A bűnbánat felindítása 
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel 

megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a 
bűnt kerülöm. 
Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) 

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok 
között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent 
anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 



 87  
 

Az Úr angyala 
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, – és ő méhében foganá 

Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy… 
Íme az Úrnak szolgáló leánya, – legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy… 
És az Ige testté lőn, – és miköztünk lakozék. Üdvözlégy… 
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 

angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő 
kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
A szentolvasó (Rózsafüzér) 
Az első három Üdvözlégyben: 
1. aki hitünket növelje. 
2. aki reményünket erősítse. 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 

 

Az örvendetes olvasó titkai: (hétfőn és szombaton) 
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél. 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. 

 

A világosság olvasó titkai: (csütörtökön) 
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. 
3. aki meghirdette Isten országát. 
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. 

 

A fájdalmas olvasó titkai: (kedden és pénteken) 
1. aki érettünk vérrel verítékezett. 
2. akit érettünk megostoroztak. 
3. akit érettünk tövissel koronáztak. 
4. aki érettünk a keresztet hordozta. 
5. akit érettünk keresztre feszítettek. 

 

A dicsőséges olvasó titkai: (vasárnap és szerdán) 
1. aki a halálból feltámadt. 
2. aki a mennybe fölment. 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte. 
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. 
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. 
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Reggeli imádság Esti imádság 
Szívből kérlek Istenem, Kezed közé leteszem 
Ma egész nap légy velem. Elmúlt napom, Istenem. 
Segíts meg, hogy jó legyek, Minden munkám, örömöm, 
Mindenkivel jót tegyek. Ami jó volt, köszönöm. 
Ha rám nézel e napon Ígérem, még jobb leszek 
Öröm legyen arcodon. Őrizd Uram, gyermeked. 
Ámen. Ámen. 
Jézus keresztútjának állomásai 
1. Jézust halálra ítélik 
2. Jézus vállára veszi a keresztet 
3. Jézus először esik el a kereszttel 
4. Jézus édesanyjával találkozik 
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet 
6. Veronika letörli Jézus arcát 
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel 
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz 
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel 
10. Jézust megfosztják ruháitól 
11. Jézust a keresztre szegezik 
12. Jézus meghal a kereszten 
13. Jézus testét leveszik a keresztről 
14. Jézust sírba teszik 
15. Jézus feltámad 
Hitünk fő igazságai 
1. Egy Isten van. 
 Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja. 
3. A Fiúisten emberré lett, 
 meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. - 
 Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. 
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 
A szentségek 
1. a keresztség 5. a betegek kenete 
2. a bérmálás 6. az egyházi rend 
3. az Eukarisztia7. a házasság 
4. a bűnbocsánat szentsége 
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Jézus örömhíre 
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és 

földi életünk után hazavár az örök életre. 
A főparancsolat (Mk 12,30-31) 

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden 
erődből. 

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 
Jézus "új parancsa" (Jn 13,35) 

Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 
A tízparancsolat 
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
2. Isten nevét hiába ne vedd! 
3. Az Úr napját szenteld meg! 
4. Atyádat és anyádat tiszteld! 
5. Ne ölj! 
6. Ne paráználkodj! 
7. Ne lopj! 
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
10. Mások tulajdonát ne kívánd! 
Az Egyház öt parancsolata 
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és  
 munkaszünettel szenteld meg! 
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg! 
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és  
 gyermekeidet katolikus módon neveld! 
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 
Az irgalmasság 
testi cselekedetei: lelki cselekedetei: 
1. az éhezőknek ételt adni; 1. a bűnösöket meginteni; 
2. a szomjazóknak italt adni; 2. a tudatlanokat tanítani; 
3. a szegényeket ruházni; 3. a kételkedőknek jó tanácsot adni; 
4. az utasoknak szállást adni; 4. a szomorúakat vigasztalni; 
5. a fogságban lévőket kiváltani; 5. a bántalmakat békével tűrni; 
6. a betegeket látogatni; 6. az ellenünk vétőknek megbocsátani; 
7. a holtakat eltemetni. 7. az élőkért és holtakért imádkozni. 
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Lelkitükör fiatalok számára 
Mikor gyóntam utoljára? 
Milyen gyakran szoktam áldozni? 

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem 
1. A hit: Ismerem-e műveltségemnek megfelelően hitünk tanítását? Járok-e 

rendszeresen hittanra? Utánanézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten 
üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről? Vallásról? Olvasok-e rendszeresen hitéleti vagy 
jellemnevelő könyveket? 

2. Az imádság: Rendszeresen, szívesen és összeszedetten imádkozom-e? Részt 
veszek-e közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni? Rendszeresen 
olvasom-e a Szentírást? 

3. A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Tevékeny-e részvételem? 
Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? 

4. A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni 
magamat, egészséges-e életmódom? Ellen állok-e a nikotin, az alkohol és a lágy drogok 
csábításának? Tartok-e esténként lelkiismeret vizsgálatot? Megbánom-e naponta bűneimet? 
Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, 
akitől tanácsot kérhetek? 
II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket 

1. A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó 
kapcsolatban vagyok-e velük? Tudok-e uralkodni igényeim felett? 

2. A testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e 
megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek? Jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére, 
becsületére, testi- lelki épségére, egészségére? Fegyelmezett vagyok-e a közlekedésben, a 
járművezetésben? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? 
Példámmal, szavaimmal segítek-e másokat a jóban? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások 
bajával? 

3. Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat jövendő családomért? Nem éltem-e 
vissza mások bizalmával? Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre 
vezető alkalmat? Szoktam-e imádkozni jövendő házastársamért? 

4. A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Beosztom-e az időmet? 
Tudok-e uralkodni a tévé és a számítógép felett? Részt veszek-e a közösség életében? 
Fejlesztem-e képességeimet? Vállalok-e társadalmi munkát? Igazságos vagyok-e? 
Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Elkerülöm-e a könnyű pénzszerzési alkalmakat, a 
mindenáron való meggazdagodás mohó vágyát? Nem éltem-e vissza helyzetemmel? 
Igazmondó, megbízható vagyok-e, lehet-e adni a szavamra? Beilleszkedek-e a közösségbe, 
elviselem-e az embereket és én elviselhető vagyok-e? 

5. Az Egyház: Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Elősegítem-e keresztények közötti 
egyetértést? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e? 
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Erősítem-e keresztény felfogású társaimat a jóban? Járatok-e katolikus szellemű ifjúsági 
lapot? Részt veszek-e katolikus ifjúsági rendezvényeken? Vállalok-e alkalmasságomnak 
megfelelő, keresztény szellemű közéleti szereplést? Továbbképzem-e magam a társadalmi, 
közéleti világnézeti kérdésekben, merek-e ennek megfelelően állást foglalni? Tudom-e 
magam függetleníteni az állandóan fenyegető, egyoldalú reklám és a káros társadalmi 
szólamok hatása alól? 
Milyen lelkitükröket ismerünk? 

Korodnak megfelelő lelkitükröt használj! 
A gyónás módja 

Szentgyónás előtt így vizsgáljuk meg lelkiismeretünket: a Szentlélek segítségét kérjük; 
megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; gondosan számba vesszük bűneinket, 
(egy életkorunknak megfelelő lelkitükör segítségével). 

Miután felkészültünk a gyónásra: 
1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk: 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
2. Letérdelünk vagy leülünk és keresztvetéssel kezdjük: 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
3. A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket: 
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám: 
Utoljára gyóntam:… Áldozni szoktam:… 
Ezeket a bűnöket követtem el: (Ezután kell elmondani az utolsó gyónásunk óta 

elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre 
nem emlékszem. 

4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait,  
válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt.  
Ezután újra megbánjuk bűneinket: 
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel 

megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a 
bűnt kerülöm. 

5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: 
Ámen. 
6. A pap szavaira:  
Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! Így válaszolunk: 
Mert örökké szeret minket. 
7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk. 
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és 

elvégezzük az elégtételt. 
Milyen gyakran és mikor menjünk gyónni? 

A rendezett lelkiélet alapja a rendszeres szentgyónás! 
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A szentírási könyvek címeinek rövidítése 
 A Szentírás egyes könyveinek címét a következőképp szoktuk rövidíteni: A 

rövidítés után nem teszünk pontot! (Zárójelben lévő szám jelzi, hány fejezetből áll a könyv.) 
Az Ószövetség könyvei 
Ter Teremtés könyve (50) Péld Példabeszédek könyve (31) 
Kiv Kivonulás könyve (40) Préd Prédikátor könyve (12) 
Lev Leviták könyve (27) Én Énekek éneke (8) 
Szám Számok könyve ((36) Bölcs Bölcsesség könyve (19) 
Mtörv Második Törvénykönyv (34) Sir Sirák fia könyve (51) 
Józs Józsue könyve (24) Iz Izaiás próféta könyve (66) 
Bír Bírák könyve (21) Jer Jeremiás próféta könyve (52) 
Rut Rut könyve (4) Siral Siralmak könyve (5) 
1Sám Sámuel 1. könyve (31) Bár Báruk könyve (6) 
2Sám Sámuel 2. könyve (24) Ez Ezekiel próféta könyve (48) 
1Kir Királyok 1. könyve (22) Dán Dániel próféta könyve (14) 
2Kir Királyok 2. könyve (25) Oz Ozeás próféta könyve (14) 
1Krón Krónikák 1 könyve (29) Joel Joel próféta könyve (3) 
2Krón Krónikák 2. könyve (36) Ám Ámosz próféta könyve (9) 
Ezd Ezdrás könyve (10) Abd Abdiás próféta könyve (1) 
Neh Nehemiás könyve (13) Jón Jónás próféta könyve (4) 
Tób Tóbiás könyve (14) Mik Mikeás próféta könyve (7) 
Jud Judit könyve (16) Náh Náhum próféta könyve (3) 
Esz Eszter könyve (16) Szof Szofoniás próféta könyve (3) 
1Mak Makkabeusok 1. könyve (16) Ag Aggeus próféta könyve (2) 
2Mak Makkabeusok 2. könyve (15) Zak Zakariás próféta könyve (14) 
Jób Jób könyve (42) Mal Malakiás próféta könyve (4) 
Zsolt Zsoltárok könyve (150) 
Az Újszövetség könyvei: 
Mt Máté evangéliuma (28) 1Tim 1. Timóteus levél (6) 
Mk Márk evangéliuma (16) 2Tim 2. Timóteus levél (4) 
Lk Lukács evangéliuma (24) Tit Titusz levél (3) 
Jn János evangéliuma (21) Filem Filemon levél (1) 
ApCsel Apostolok Cselekedetei (28) Zsid Zsidókhoz írt levél (13) 
Róm Római levél (16) Jak Jakab levele (5) 
1Kor 1. Korintusi levél (16) 1Pt Péter 1. levele (5) 
2Kor 2. Korintusi levél (13) 2Pt Péter 2. levele (3) 
Gal Galata levél (6) 1Jn János 1. levele (5) 
Ef Efezusi levél (6) 2Jn János 2. levele (1) 
Fil Filippi levél (4) 3Jn János 3. levele (1) 
Kol Kolosszei levél (4) Júd Júdás levele (1) 
1Tessz 1. Tesszaloniki levél (5) Jel Jelenések könyve (22) 
2Tessz 2. Tesszaloniki levél (3) 
Miben térnek el a különböző kiadású Szentírások? 

Mindig katolikus kiadású Szentírást olvassunk! 
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