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Előszó 
Ezt a segédkönyvet a fiatalok számára készítettem, amit mindegyiküknek a kezébe 

kellene adnunk. A könyv arról szól, hogy nem csak az idősebb, hanem már a tizenéves 
fiataloknak is mit kell tudniuk, és hogyan kell nevelniük magukat ahhoz, hogy a boldog 
házasságról és családról szőtt álmaik valóra válhassanak. 

A plébánosok feladata nemcsak az, hogy híveiket a szentségek felvételére 
felkészítsék, hanem az is, hogy a szülőket segítsék gyermekeik keresztény nevelésében. 
Ezt teszik a különböző korú fiatalok hitoktatásával, a felnőttoktatásokkal és a szülői 
értekezletekkel stb. 

A házasságkötés az ember életének egyik legfontosabb forduló pontja, A szentségi 
házasságra készülő jegyeseket jegyes-kurzusokon, illetve az esküvőt megelőző jegyes-
oktatáson készítjük fel. A közvetlen felkészítés első feladata az un. jegyes-vizsgálat, amikor 
meg kell velük beszélnünk a házasságkötéssel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudni- 
illetve tennivalókat is. 

Magának a jegyes-oktatásnak a feladata elsősorban az, hogy a jegyesek a házasság 
szentségét méltó módon és tudatosan vegyék fel, továbbá hogy felkészítsük őket a 
keresztény házaséletre, az egymás iránti önzetlen szeretetre, gyermekek vállalására és 
azok felnevelésére. 

Lelkipásztorok és egyházjogászok gyakran írnak a házasság, a család és a 
gyermeknevelés problémáiról, szerveznek különböző házasságra felkészítő jegyes-
tanfolyamokat, és ajánlanak különböző hasznos olvasnivaló segédkönyveket is. Ilyeneket én 
is szoktam ajánlani, ennek ellenére úgy gondoltam, nekem is sok mindent le kell írnom 
számukra saját lelkipásztori tapasztalataimon kívül mindabból is, amit már mások is leírtak. 

Ez a könyv három részből áll. Az első részbe kerültek Egyházunk alapvető tanításának 
azok a témái, amelyek már a fiatalok hitoktatása során szóba kerülnek. Ez a rész 
elsősorban azok számára készült, akik csak gyerekkorukban tanultak hittant, illetve soha 
nem jártak hitoktatásra, és hitünk kérdéseiről csak „tájékozatlan idegenektől” hallottak. 

A második rész egy előadás sorozat témáinak összefoglalója, amelyet házasságra 
készülő fiatalok és gyermeket nevelő szülők számára szoktak tervezni. 

A harmadik rész tárgyalja mindazokat a témákat, amelyeket a házasságkötésre 
jelentkező jegyesekkel kell megbeszélnünk.  Ezek a részek részben átfedik egymást, 
ismétlődő kérdésekkel. A lelkipásztor bölcsességére van bízva, hogy melyek azok a témák, 
amelyeket bővebben meg kell beszélniük a jegyesekkel, és melyek azok, amelyeket elég 
csak röviden felidézni. 

Amikor a házasságkötésre jelentkezéskor megbeszéljük a jegyes-oktatás idejét, sokan 
megkérdezik: „Hányszor kell jönni?” Erre azt szoktam válaszolni, hogy vannak különböző 
megbeszélni való témáim, Önökön múlik, hogy ezeket mennyire tartják fontosnak, és akkor 
valószínűleg akár többször is szívesen el fognak jönni. 

Most az a szándékom, hogy sorra veszem ezeket a megbeszélésre szánt témákat, 
amelyeket több évtizedes lelkipásztori gyakorlatom során alakítottam ki. Ezekben sok 
részlet lesz ismerős hittankönyveinkből, illetve a hittudományi főiskolák hallgatói számára írt 
Pedagógia és Kateketika jegyzetemből. 

Írásomban visszaidézek tanulságos eseteket, de a neveket megváltoztatom: minden 
menyasszony neve Mária, anyja Erzsébet, apja János, minden vőlegény neve József, anyja 
Anna, apja Péter. A többi szereplő neve is kitalált név. 

 
Missziós vasárnap, Győr, 2019. okt. 20-án 

 

 Dr. Rédly Elemér 
 teológiai tanár 

 



Jelentkezés templomi házasságkötésre 
Amikor jegyesek házasságkötésre jelentkeznek, akkor elsőször annak 

időpontját akarják megbeszélni. Mielőtt ezt rögzítenénk, előbb fel kell jegyezni 
a legfontosabb személyes adatokat, továbbá tisztázni kell néhány gyakorlati és 
elvi szempontot.  

Ezekről a kérdésekről érdemes a nagyobbak hittanóráin is elbeszélgetni, hiszen a 
házasságkötések megtervezése jóval korábban kezdődik a házasságkötésre való 
jelentkezésnél. 

Gyakran előfordul, hogy a jegyesek nem személyesen, hanem valamelyik 
szülő vagy más hozzátartozó segítségével szeretné a házasságkötés 
időpontját rögzíteni és mindent elrendezni. Ezt azonban nem fogadhatjuk el, 
csak azt beszélhetjük meg velük, hogy a jegyesek mikor jönnek el, hogy velük 
személyesen találkozzunk, és megbeszéljük a házasságkötéssel kapcsolatos 
tudni- és tennivalókat.  

Az is előfordul, hogy más templomban akarnak esküdni, és csak elküldenek valakit, 
hogy kérjen számukra „elbocsátót”. Ezt a jegyes-vizsgálat és a jegyesekkel való személyes 
megbeszélések nélkül akkor sem teheti meg a lelkipásztor, ha minden szükséges papírt 
bemutatnak, vagy ha egy ismerős papjuk akarja esketni, és felkészíteni a őket házasságra. 

A jegyesekkel való első találkozáskor un. jegyes-vizsgálatot kell tartanunk, 
ezt követően beszéljük meg a házasságkötés szertartását, illetve az ezzel 
kapcsolatos kérdéseket. 

 
 

 

 

 



A jegyes-vizsgálat 
A jegyes-vizsgálat célja annak megállapítása, hogy meg vannak-e az 

érvényes házasságkötés feltételei. Ezért fel kell venni a házasságra jelentkező 
fiatalok legfontosabb adatait. 

Lelkipásztori gyakorlatom során készítettem saját használatomra egy jelentkezési 
űrlapot, amelyre az anyakönyvezéshez szükséges hivatalos adatokon kívül olyan személyes 
adatokat is fel szoktam jegyezni, amelyek valójában bizalmas adatok, de amelyeket mégis 
szükségesnek tartok, hogy amikor velük beszélgetünk, akkor tájékozottak legyünk 
életkörülményeikről. Ezek a hivatalos adatok: a menyasszony illetve a vőlegény neve 
(születési neve), vallása, születésének helye és ideje, mikor és hol keresztelték, családi 
állapota, szülei születési neve, végül a lakóhelyük (pontos cím: irányítószám, a lakóhely 
neve, utca, házszám, emelet ajtó, telefonszám…). Ha ideiglenes lakásban laknak, akkor 
annak a címét is fel kell írnunk, ha pedig már nem a szüleiknél laknak, akkor a szülők 
lakhelyét is. Azt is meg kell kérdezni a jegyesektől, hogy nem állnak-e rokoni kapcsolatban 
egymással. További adatok a tanúk neve, születési neve, vallása és pontos lakcíme. 

Az évek multával a házasságra jelentkezők között egyre többen lettek olyanok, akik 
már a házasságkötés előtt ténylegesen együtt éltek, akár hosszú éveken keresztül. Ez a 
jelentkezési űrlap adatainak felvételekor kiderül, és nem is szoktak belőle problémát 
csinálni, de a lelkipásztort arra késztetik, hogy ennek erkölcsi problémáiról és szükségszerű 
következményeiről is szót ejtsenek. 

Mária és József évek óta békességben éltek és nevelték gyermekeiket. Igaz, József evangélikus 
volt, de nem jelentett számára gondot, hogy katolikus templomban esküdjön, hogy gyermekeiket 
katolikus pap keresztelje, hogy templomba és hittanra járjanak, hogy elsőáldozók legyenek és 
megbérmálkozzanak. Mária mégis panaszkodott nekem: Szerettem és szeretem a férjemet, de az bánt, 
hogy amikor házasságot kötöttünk, már vártuk első gyermekünket. Igaz, e nélkül is megházasodtunk 
volna, de azóta is sajnálom, hogy amikor a házasságkötéskor igent mondtam, akkor ez már nem volt 
igazán szabad döntésem, hanem annak következménye, hogy bár még nem laktunk együtt, de már 
együtt éltünk. További bánatom, hogy mivel a férjem nem jár rendszeresen templomba, már kamaszodó 
gyermekeim sem akarnak templomba járni. Mégsem lett volna szabad vegyes-házasságot kötnöm. 

A már együtt élő jegyesek később más problémákkal is találkoznak, ezekről akkor 
beszélek velük, amikor arról beszélgetünk, hogy miért van szükség a házasságkötésig 
megőrzött szüzességre. 

Ha valamelyik jegyest más plébánián keresztelték, akkor szabad állapotuk 
megállapításához szükség van egy friss (legfeljebb 3 hónapos) un. nagyalakú 
keresztlevélre, amelyre rá van írva, hogy házasságkötés céljára adták ki.  

Ezt a keresztelési hely plébánosának kell kiállítania az anyakönyvi adatok alapján, 
annak minden adatát leírva az anyakönyvi kivonatra. Az anyakönyv jegyzet rovatába kell 
beírni annak idején az elsőáldozás illetve a bérmálás helyét és időpontját, és ide kell majd 
beírni a házasságkötés után annak adatait. Ezért a keresztlevélen szerepelnie kell, hogy 
melyik anyakönyv hányadik oldalán, hányadik sorából írták ki az adatokat, illetve a kiállító 
plébánia pontos postai címét, ahová majd az eskető plébános a kereszteltek anyakönyvébe 
való bejegyzés céljára az esketés adatait megküldi. 

Előfordult, hogy valakit keresztelésekor úgy anyakönyveztek, hogy nem a tényleges szülők neve 
szerepelt az anyakönyvben. Gyakori eset, hogy a gyermek anyja neve helyett az édesapa anyja nevét 
írták be, amikor a bába vagy a keresztszülő diktálta be az adatokat. Az is előfordult, hogy valakit 
titokban kereszteltek, és a keresztelő pap csak egy írásos igazolást adott a keresztelésről, és a 
keresztelés anyakönyveztetését elmulasztotta. Ha ez elsőáldozás előtt derül ki, akkor utólag kell kérni 
az egyházmegyei hatóságtól a keresztelés anyakönyvezését, illetve a téves adat kijavítását. 

A hivatalos adatokon kívül a jegyespár tényleges megismeréséhez szükségünk van 
további adatokra, hogy a velük való beszélgetés személyre szabott legyen, róluk szóljon. 
Ilyen adatok: a foglalkozás, a munkahely, az iskolai végzettség illetve szakma, járt-e 



hittanra: hol, mikor és hány évig, volt-e elsőáldozó, bérmálkozott-e (vagy konfirmált-e) 
milyen gyakran jár templomba, szokott-e áldozni, mikor gyónt utoljára, rendszeresen 
szokott-e imádkozni… Ezeket a „bizalmas” kérdéseket először a menyasszonynak szoktam 
feltenni, mivel a vőlegények nem szokták kozmetikázni a feltett kérdésre adott válaszukat. 

Ezeknek a kérdéseknek az a célja, hogy nyilvánvalóvá váljék, meddig jutottak el a 
jegyesek a hit fejlődésében, és megtudjuk, hogy mire alapozhatunk a jegyes-oktatáson, 
illetve mivel kell azt elkezdenünk. 

Ha a keresztlevélre nem vezették rá az elsőáldozás és a bérmálás adatait, akkor azt is 
kérnünk kell a házassági felkészítéshez, illetve ezekre is fel kell készítenünk őket, 
amennyiben erre lehetőség van. További információkat adnak szüleik vallása, iskolai 
végzettsége, foglalkozása, testvérek száma, és hogy együtt élnek-e a szüleik. Azt is jó tudni, 
hol fognak lakni.  

Vegyes vallású jegyesek esetén a plébános feladata a felmentés megszerzése illetve 
megadása. Ha valamelyik katolikus fél nem volt elsőáldozó, és nincs idő a felkészítésére, 
akkor az un. méltatlanság alóli felmentésre is szükség van. 

Célszerű azt is megkérdezni a jegyesektől, hogy mikor, hol és hogyan ismerkedtek 
meg egymással, mikor határozták el, hogy házasságot kötnek, mikor volt az eljegyzésük. 
Végül érdemes megkérdezni, hogy ismerik-e egymás családját, mit szólnak szüleik a 
házasságkötésükhöz. Ha bármiféle probléma merül fel, érdemes azt egy ismerős 
lelkipásztorral megbeszélni, mert előfordul, hogy a szülők jogosan aggódnak gyermekük 
döntése és jövője miatt. 

József, aki kiskatona volt megismerkedett Máriával, aki a kisvárosban lakott. A házasság előtti 
beszélgetéskor derült ki, hogy Mária nem ismeri József családját, és bár már többször is megbeszélték, 
hogy József bemutatja őt családjának, erre mégsem került sor, mert mindig „közbejött valami”. Azt 
tanácsoltam, hogy addig ne kössenek házasságot, amíg meg nem látogatják József családját. Másnap 
Erzsébet felkeresett, hogy megbeszélje, mit mondtam a lányának, mert eddig nem volt alkalmuk erre a 
látogatásra, és most hogyan menjenek el, ha nem hívták meg őket. Ekkor azt tanácsoltam neki, hogy 
menjenek el arra a plébániára, ahol József lakik, ahol az egyik évfolyamtársam volt a káplán, ő majd 
segít. Valóban elmentek, és megdöbbenve értesültek József családjáról, és viselt dolgairól. A jegyesek 
ezután már nem is jöttek el hozzám, a házasságkötés végleg elmaradt. 

A választást, főleg a végleges döntést nem szabad elhamarkodni. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a szerelem nemcsak másokat vakít el, hanem minket is! Ezért jó, ha 
tanácsot kérnek, megbízható, keresztény gondolkodású embertől. Szüleik biztos jót akarnak 
nekik, ezért jó, ha ők tudnak terveikről, és egyetértenek vele. Ha valaki úgy gondolja, hogy 
szülei nem értik meg, nekik más elképzeléseik vannak, akkor lelki vezetőjüket is 
megkérdezhetik, akik bizonyára tudnak, és fognak segíteni nekik, hiszen bőséges 
tapasztalatuk van a hozzá fordulókkal való beszélgetésekből, és megbízhatnak benne, hogy 
titkukat megőrzi. 

Mária arról panaszkodik, hogy szülei nem akarják, hogy Józseffel házasságot kössön. Már eddig 
is volt több választottja, de János minid azt mondta, hogy férjhez mehetsz bárkihez, csak Józsefhez 
nem. Mivel ismerve őket úgy láttam, hogy valóban egymásnak valók, azt mondtam Máriának, hogy már 
régóta nem kiskorú, és ezért nem is köteles engedelmeskednie a szüleinek, és megmondhatja az 
édesapjának azt is, hogy ezt én mondtam neki. Ezt követően János elutazott hozzám, és számon kérte 
tőlem, hogy milyen alapon mondtam a lányának, hogy nem köteles engedelmeskedni. Láttam, hogy 
nem akarják elveszíteni egyetlen lányukat, ezért azt mondtam neki, ha most meg is tudja akadályozni, 
hogy Józseffel házasságot kössön, akkor ne csodálkozzon majd, ha a legközelebb már arról fog 
értesülni, hogy megszületett az unokájuk. Végül nem akadályozták meg, hogy házasságot kössenek. 

Ekkor jött a következő gond, mert bár Mária szüleinek saját házuk és nagy lakásuk volt, 
biztatásomra mégis külön lakásba költöztek. Ekkor Erzsébet kijelentette, hogy ő abba a lakásba soha 
nem fogja betenni a lábát. A következő évben megszületett az első (majd még két) unoka. Erzsébet a 
korházban meglátogatta az unokáját, és amikor Mária haza költözött, mégis csak betette a lábát József 
és Mária lakásába, hogy az unokáját láthassa. A történet sajnos szomorúan folytatódott: meghalt János, 
majd nemsokára Mária is, így József magára maradt gyermekeivel. Ekkor Erzsébet hívására átköltöztek 
hozzá, hogy unokái nevelésében segítségére legyen Józsefnek. Az élet megbékélésre késztette őket. 



A házasságkötés megbeszélése 
A házasságkötés helye 

A polgári házasság bevezetéséig csak egyházi esküvő volt, amit az állami törvények is 
elismertek. Az elváltak újra házasodásának lehetősége érdekében vezették be a polgári 
házasságkötést. A hívő embereknek ma azért van szüksége a polgári házasságra, mert ez 
biztosítja számukra azokat a jogokat, amelyeket a törvények a házastársaknak biztosítanak. 

A polgári házasságkötés helye az önkormányzat hivatali helyisége, de külön díjazás 
esetén lehet kérni más helyszínt, akár a templomot is. Ezt azonban csak akkor javasoljuk, 
ha a családtagok és a meghívottak többsége vallását gyakorló katolikus. 

A templomi esküvő megtartására elsősorban a menyasszony illetve a 
vőlegény plébánosa illetékes a plébániatemplomban. Ha valaki más templomot 
választ, akkor a házasságkötéshez elbocsátót kell kérni a lakóhely szerint 
illetékes plébánostól, amit a kiválasztott templom plébánosának kell átadni. 

Sokan választanak „kiemelt, divatos” templomot, hogy „megadják a módját”. Ebben az 
esetben azonban érdemes megfontolni, hogy az ilyen helyeken szezonális időben az 
esküvőket több pár esetén csak egymásután „futószalagon” tarthatja meg a templom papja, 
aki rendszerint nem is ismeri közelebbről a házasuló feleket, aki esküvői beszédét kénytelen 
eddig elmondott beszédei közül valamelyiket kiválasztva ismételten elmondani. Ha ismerős 
papot kérnek fel, annak számára a templom plébánosától kell felhatalmazást kérni, hogy ő 
eskethessen. Ezt az engedélyt örömmel meg is szokták adni, de akkor is gondot szokott 
okozni a félóránként betáblázott esküvők, illetve násznépüknek találkozása. 

További megfontolandó szempont, hogy ezek a „divatos” templomok 
(székesegyházak vagy szerzetesi templomok) rendszerint ezernél is több 
ember befogadására tervezett méretűek. Ilyen nagy templomban egy kb. száz 
főből álló násznép is csak üres templomban lézengő emberek csoportját 
jelenti, míg a násznép nagyságának megfelelő méretű templomban „tele” lesz 
velük a templom. 

Amennyiben a templom a polgári esküvő helyétől messze van, akkor a 
násznép rendszerint gépkocsival megy, és ehhez megfelelő méretű 
parkolóhelyre is szükség van. 
A házasságkötés napja és ideje 

A házasságkötés helyének, napjának és idejének megbeszélése már a házasságkötés 
megtervezése idején lenne időszerű, pl. a csoportos jegyes-kurzusokon, illetve a fiatalok 
hittanóráin, de sokan már csak akkor jönnek jelentkezni, amikor már a meghívókat is 
kinyomtatták. Ezeket a kérdéseket ennek ellenére így is meg kell beszélni, hogy tudják, mire 
számíthatnak, ha valamit meggondolatlanul terveztek meg. 

A hivatalos rendelkezések szerint a polgári esküvőre időben be kell 
jelentkezni. A megfelelő helyfoglalás érdekében már ekkor rögzítik, hogy hol 
akarják az esküvői lakodalmat megtartani. Ennek alapján tervezik meg a 
polgári és az egyházi házasságkötés időpontját, sokszor a nélkül, hogy az 
esküvő megtartására kiszemelt templom lelkipásztorával egyeztették volna az 
időpontokat. 

Katolikus családokban évszázados szokás volt, hogy a polgári esküvőt a 
templomi esküvő előtti napon tartották, amelyre a tanúkon kívül senki mást 
nem hívtak meg, még a szülőket sem. Sokan ma is csak a templomi esküvőre 
hívják meg a vendégeket, akik valóban ezt tartják igazán fontosnak. 



A templomi esküvő időpontja a mai világban sokszor attól is függ, hogy a 
lelkipásztor mikor ér rá, hogy mikor vannak aznap a szentmisék. Alapelv, hogy 
a hivatalos szentmisék időpontját nem változtathatjuk meg tetszés szerint.  

Ha nászmisés esküvőt terveznek, és a rokonság jelentős része templomba 
járó katolikus, akkor célszerű a hivatalos szentmise időpontját választani. Akik 
ugyanis a szombat délutáni nászmisén részt vesznek, ezzel eleget tesznek a 
vasárnapi misén való részvételi kötelezettségüknek. 

Érdemes megfontolni a polgári és a templomi esküvő megfelelő időpontját. Ha a két 
hely messze van egymástól, akkor tudni kell, mennyi időre van szükség, hogy a násznép 
odaérjen. Ez akkor okoz gondot, ha a násznép korábban érkezik a templomba, mint amit a 
templomi esküvő időpontjául a meghívóra írtak. Ha a pap és a kántor erre az időpontra 
érkezik, úgy tekintenek rájuk, mintha elkéstek volna. Aki azonban csak a templomi esküvőre 
jön el, annak „joga van rá”, hogy ha pontosan jön, akkor ne késsen le az esküvőről. Ezért 
tanácsos korábbi időpontot megjelölni, és akkor a pap megvárja őket, és csak akkor kezdi el 
a szertartást, ha már mindenki megérkezett. 

A szertartás előtt a tanúknak be kell jelentkezniük az eskető papnál, hogy 
adataikat egyeztessék. Ekkor szoktuk elmondani nekik, hogy a szertartás 
során mi a teendőjük. Régi hagyomány, hogy a tanúk ilyenkor fizetik be a 
stóladíjat, amelyben benne van a kántornak, a sekrestyésnek és a templomnak 
járó rész is, amely az ő javadalmuk része. Ezt a stóladíjat természetesen előre 
is be lehet fizetni, de a stóladíjat akkor is meg kell fizetni, ha az esküvőt más 
templomban tartják, az esketés költségeit természetesen ott is meg kell fizetni. 

Egyházunk kívánsága, hogy az esküvőt nászmise keretében tartsák, 
amikor a jegyeseken kívül a jelenlévő hozzátartozók és más vendégek is 
áldozhatnak.  

Ne ajánljuk fel azonban a nászmisét, ha a család tagjai nem templomba járó emberek, 
illetve ha az egyik fél nem katolikus. Egyetlen pap sem misézik szívesen, ha hitetlen 
emberek veszik körül. A nászmise nem lehet csak az esküvő „díszletévé”. 

A templomi bevonulásnak eltérő hagyományai vannak. Keresztény 
családok esetén az a természetes, ha a vőlegényt az édesanyja, a 
menyasszonyt az édesapja egyszerre vezeti be a tanúk kíséretében. 

Nem igazán keresztény gyakorlat az, amikor a kalandfilmeket utánozva a vőlegény már 
a szentélyben várja a menyasszonyt, mintha most látná őt először esküvői ruhájában. 

Az esküvői szertartás menetét természetesen előre meg kell beszélni a 
jegyesekkel. Én soha nem tartottam esküvői „próbát”, a szertartást vezetve 
mindig megmondtam, hogy kinek mi a teendője, pl. mikor felállni a 
résztvevőknek, mit kell tennie a jegyeseknek, illetve a tanúknak. A szertartás 
szövegét pedig fénymásolatban kezükbe szoktam adni, hogy tudják, mi fog 
elhangzani, és nekik mit kell mondaniuk. 

Az esküvői beszédet a jegyesek megszólításával szoktam kezdeni, de valójában a 
résztvevő násznéphez szólunk, (akik közt lehetnek olyanok, akik templomba nem járnak és 
hittant sem tanultak,) ismertetve egyházunk álláspontját a házasság, illetve a családi élet 
kérdéseiről. Amit valójában a jegyeseknek akarok mondani, azt a megbeszéléseken már 
elmondtam nekik. A beszéd befejezéseként azt szoktam mondani a jelenlévőknek, hogy 
imádkozzanak az ifjú párért, hogy úgy éljenek önzetlen szeretetben, hogy valóban 
eljussanak az örök élet boldogságára, amiért én is minden nap megemlékezem róluk 
imádságaimban. 



A nászmisében természetes, hogy a jegyesek két szín alatt áldoznak. A 
többi jelenlévőt egy szín alatt áldoztatjuk, ezt a jegyesekkel előre is 
megbeszéljük. 

Az esküvő végén az eskető pap vezeti ki a templomból az ifjú házasokat, 
és a templom bejáratánál gratulál nekik és szüleiknek, majd a templom előtt 
átadja őket a szülők és ismerősök köszöntésének. 
A „nehéz” esetek 

Előfordul, hogy a házasságkötésre jelentkező jegyesek egyike sem volt 
elsőáldozó, vagy nincs megkeresztelve. Ilyenkor felmerül a kérdés, miért is 
akarnak templomi esküvőt, hiszen hit és megfelelő felkészítés nélkül senki sem 
járulhat a szentségekhez.  

Ha a jegyesek időben jelentkeztek, és meg van bennük a nyitottság a hitre, és készek 
részt venni a katekumenátuson, akkor őket így készíthetjük fel a szentségek vételére. Ha 
valóban felkészültek, akkor nincs akadálya, hogy megeskessük őket. Ha erre a 
felkészülésre már nincs elég idő, akkor jóval a polgári házasságkötés utánra kell 
elhalasztani a templomi esküvőt, mivel ez a felkészítés nem pótolható egy-két hét alatt. 

Ha csak egyikük volt elsőáldozó, akkor szó lehet arról is, hogy megfelelő 
felmentéssel (vegyes vallás, méltatlanság tilalma, illetve a valláskülönbség 
akadálya) megesküdjenek, és a házasságkötést követően pótolják az elmaradt 
fél felkészítését, bekapcsolódva a megtérők csoportjába.  

Ha valaki az elmaradt felkészültséget néhány oktatással akarja áthidalni, aligha fog 
igazi eredményt, valóságos megtérést elérni. Megtérés történhet akár egy pillanat alatt is, de 
a szentségek vételére való felkészítést akkor sem lehet egy-két hét alatt pótolni. Az őszinte 
megtérés jele az alapos felkészülés vállalása. 

A házasság anyakönyvezése 
A házasság anyakönyvezéséről az eskető papnak kell gondoskodnia 

beleértve azt, hogy a kereszteltek anyakönyvének rovatába is be kell azt 
vezetni, illetve meg kell küldeni a keresztlevet kiállító plébániának. 

József, aki Mártától elvált ember volt, nem volt katolikus, felmentés nélkül esküdtek protestáns 
templomban. Több gyermekük is született, de sok év után József mégis elvált, és most a szabad 
állapotú Máriával akar egyházi házasságot kötni. Kezdettől gyanakodtam, hogy valami még sincs 
rendben, ezért hivatalból elkértem Márta keresztlevelét. Az ő keresztlevele feljegyzés rovatába be volt 
jegyezve templomi házasságkötésének helye és ideje. Hivatalból elkértem a plébániától Márta és 
József házasságkötésének anyakönyvi kivonatát, amelynek jegyzet rovatában fel volt tüntetve, hogy az 
esketés az egyházmegyei hatóságtól kapott engedéllyel történt. Az engedélyt kiadó egyházmegyei 
iratot is megkértem, amelyből kiderült, hogy Márta szerzetes nagybátyja kért engedélyt, hogy 
unokahúgát a kánoni forma nélkül megeskethesse. Az engedély birtokában meghívta őket lakásába, és 
ott újították meg előtte házasságkötési szándékukat. Ekkor lett József és Márta házassága érvényes 
szentségi házassággá, József tehát mégsem volt szabad állapotú, amikor nálam jelentkeztek. Amikor 
ismét felkerestek, József elismerte, hogy valóban így történt, így nem esküdhet meg Máriával. Nekem 
nagy kő esett le a szívemről, hogy nem kell egy háromgyermekes elvált embert megesketnem. 

 
Hallottátok (a régieknek szóló) parancsot: Házasságot ne törj! Én pedig azt 
mondom nektek: Mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már 
paráználkodott vele… Mindaz, aki elbocsátja feleségét, kivéve, ha nem 
törvényes felesége, okot ad neki a házasságtörésre, aki pedig elbocsátott nőt vesz 
el, házasságot tör. (Mt 5,27-32) 



Amit a hittanórákon meg kell beszélnünk 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1968-ban és 1979-ben írt ki hittankönyv 

pályázatot, hogy az addig használatban lévő hamvas könyvek helyett új hittankönyvek 
jelenjenek meg. A pályázati kiírás csak nagy vonalakban tartalmazta elvárásait, ezért vált 
szükségessé, hogy újrafogalmazzák a Magyar Katolikus Katekizmust, és az iskolák 12 
évfolyama számára elkészítsenek egy kerettantervét, hogy így biztosítsák a hittankönyvek 
egymásra épülését. Mellékeljük ennek a 12 évfolyamos keret-tantervnek a vázlatát. 

Hittan keret-tanterv áttekintő táblázata 
Általános iskolák és 
szakmunkásképzők 

tanterve (10 + 2) 

Általános iskolák 
és középiskolák 
tanterve (8 + 4) 

Általános iskolák 
és középiskolák 
tanterve (6 + 6) 

Általános iskolák 
és középiskolák 
tanterve (4 + 8) 

1. osztály 
Keresztény alapismeretek 

(Jézus által ismerjük meg az Atyát, Benne ismerjük meg a Fiút, és Általa ismerjük meg a Szentlelket. – Keresztény környezetismeret) 
2. osztály 

Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Megváltónk 
(Távolabbi felkészülés az elsőáldozásra) 

3. osztály 
Találkozás Jézussal a bűnbocsánatban és az Eukarisztiában 

(Áldozási és gyónási tudnivalók) 
A kéthónapos közvetlen felkészülés az elsőáldozásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. 

4. osztály 
Népem vagytok – mondja az Úr 

(Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással) 
5. osztály 

Élet Isten népének közösségében 
(Liturgikus alapismeretek) 

6. osztály 
Egyházunk a történelemben 

(Az egyházfogalom – Képek az Egyház történelméből) 
7. osztály 

Biblikus hittan –(Alapvető bibliai ismeretek – Isten üdvösségterve –  
Hitünk az Apostoli hitvallásban) 

Az ószövetségi üdvtörténet – (Introdukció 
– Isten üdvösségterve az Ószövetségben) 

8. osztály 
Biblikus erkölcstan 

(Életünk Jézus Krisztus követésében) 
Az újszövetségi üdvtörténet – (Introdukció – 

Isten üdvösségtervének kibontakozása Jézus Krisztus által) 
A közvetlen felkészülés a bérmálásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. 

9. osztály 
Egyháztörténelem 

(Képek az Egyház történelméből) 
Egyháztörténelem 

(Isten üdvösségtervének megvalósulása a történelemben) 
10. osztály 

Keresztény élet 
(A mindennapi élet 

alapvető követelményei) 

Az üdvtörténet misztériumai a liturgiában 
(Dogmatika, liturgia) 

11. osztály 
Az élet kérdései 
(Az egyházi év) 

Erkölcstan az üdvtörténet alapján 
(Erkölcstan, közéleti kérdések) 

12. osztály 
Isten terve az emberrel 
(Üdvösségtörténelem) 

Hiszem, értem, vallom 
(Alapvető hittan) 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megfogalmazása szerint a nevelésközpontú 
katekézis feladata hitünk tanításának keresztény nevelést szolgáló átadása. A hit egészét 
nyújtva annak mindig azon részeit tárgyalja, amelyekre a tanítványoknak szükségük van 
hitük fejlődéséhez. Figyelembe veszi ezért a fiatalok életkori sajátosságait, meglévő 
ismereteit és képességeit, hogy hitünk igazságai harmonikusan épüljenek be életükbe. Ezért 
azokat nem a teológia tudományos rendszerét követő sorrendben tárgyalja, hanem azokat 
az ismereteket dolgozza fel, melyekre a tanítványoknak szükségük van arra, hogy hitükben 
és keresztény életükben fejlődhessenek. 



Keresztény hitünk alapvető tanításai a hitoktatásban  
A házasság és a család kérdései már a legkisebbek oktatása során előkerülhetnek, de 

a hitoktatás kerettanterve szerint a 7. és a 8. illetve a 11. és a 12. évfolyamok oktatásában 
ezek az egyik legfontosabb anyagrészek, amelyeket a Magyar Katolikus Katekizmus is 
megfogalmazott. E a témáknak részletes megbeszélése azonban a jegyesekkel való 
foglalkozások szükségszerű témái, itt csak azok rövid áttekintését adjuk. Hitünk tanításának 
legfontosabb kérdései fogalmait a Magyar Katolikus Katekizmusban találjuk meg. 

Hitünk legfőbb igazságainak áttekintése 
Melyek hitünk alapvető igazságai? 
1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
2. Isten a világ teremtője Ura és gondviselője 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, akik visszautasították irgalmasságát 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. 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki 
benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte fiát a 
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. (Jn 3,14-
17) 

Az élet alapvető kérdései 
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és 

meghívott az örök életre. Ezt a meghívást Isten minden ember szívébe beírta, ezért akar 
minden ember boldog lenni. Ez a boldogság, amit keresünk, egy olyan örömteli állapot, 
amelyben jól érezzük magunkat, és amit nem szeretnénk elveszíteni. Minden embernek 
vannak tervei, hogyan képzeli el életét, hogyan tud megélni és boldogulni. 

Az emberek különböző módon keresik a boldogságot, és ha elérnek valamit, boldognak 
is érzik magukat, de mindig többet akarnak. Lényegében mindent azért teszünk, mert 
boldogok akarunk lenni, ezért kell megfontolnunk, hogyan szeretnék boldogulni, mit 
szeretnék elérni? Kérdés azonban, meddig tervezhetünk, hiszen előbb-utóbb meg kell 
halnunk, ezért minden földi boldogság véget ér. Ebből következnek az életünket befolyásoló 
további alapvető kérdések: Honnan a világ? Ki és mi vagyok én, mi az életem értelme, 
célja? Lehetünk-e igazán boldogok? Mi lesz velünk, ha meghalunk stb.? Ezekre a 
kérdésekre mi, hitünknek megfelelően, Jézus örömhírével válaszolunk. 
A keresztény tanítás lényege, Jézus örömhíre 

Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura, bűneink ellenére szeret minket, 
meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök 
élet boldogságára. (Vö. Jn 3,16-17)  

Hiszünk Istenben, a világ teremtő Urában, hiszünk a feltámadásban és a 
boldog örök életben, amelyre mindnyájunkat meghívott. Hitünk szerint a halál 
nem befejezés, hanem átmenet a földi életből az örök életre. Ezért keressük, 
mit kíván tőlük Jézus tanítása, hogyan éljünk, hogy eljussunk az örök életre. 

Szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl nem fogta, amit Isten 
azoknak készített, akik szeretik őt. Nekünk azonban Lelke által 
kinyilatkoztatta. (1Kor 2,9-10) 

 



Hitünk Isten ajándéka 
A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása… Hitből értjük 
meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis láthatatlanból lett a látható… 
Hit nélkül nem lehet tetszeni (Istennek). Annak ugyanis, aki Istenhez járul, 
hinnie kell, hogy létezik s hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi. (Zsid 11,1-6) 

A világon számtalan vallás van, akik hisznek Istenben, és a földi élet 
valamiféle folytatásában. Ezért merül fel a kérdés, hogy miért vagyok katolikus 
keresztény? Nem csak azért, mert megkereszteltek, hanem azért is, mert 
hiszek Istenben, akitől megkaptam a hit kegyelmét. Miután pedig átgondoltam 
mindazt, amit Jézus Egyháza által megismertem, és róla tudok, tudatosan is 
hiszek Jézus Krisztusban, aki engem is szeret. Ezért tudatosan vallom magam 
katolikus kereszténynek.  

Ez a hit Isten ajándéka, amit el kell fogadnunk, amelyben egyre jobban 
meg kell erősödnünk. Keresztény családokban a gyermekek hite fokozatosan 
fejlődik és erősödik, az egyre újabb hitismeretek, és az egyre tudatosodó 
keresztény élet által. Ezért Isten külön ajándéka, ha valaki keresztény 
családban élhet. Sajnos, ettől a hittől el is lehet fordulni… Ezért érdemes 
tisztázni néhány alapvető kérdést. 
Miért hiszünk Istenben, Jézus Krisztusban? 

Azért hiszek Istenben, mert kinyilatkoztatta önmagát, hogy Ő az élő, az 
egyetlen Isten, akinek szeretetét én is megtapasztaltam!  

Ez a hitem nem vakhit, hiszen Isten létét a teremtett világból emberi 
értelmünkkel is felismerhetjük, és minél jobban megismerem ezt a csodálatos 
világot, annál jobban annak Alkotóját, aki a világot megtervezte, létrehozta, 
beprogramozta, és a fejlődés útján elindította. Ezért az sem mindegy, hogyan 
gondolkodunk erről a világról, annak dolgairól. 

 
 

 

 

 



A világkép és a világnézet 
A világkép a világról, annak dolgairól és jelenségeiről szerzett és alkotott ismereteink 

összessége, melynek része magáról az emberről és a világegyetemről alkotott kép vagy 
elképzelés. Ezek az ismereteink és tapasztalataink ma már olyan bőségesek, hogy nincs a 
világon olyan ember, aki egymagában képes lenne mindezeket elsajátítani. Meg kell 
elégednünk azzal, hogy a mindennapi életünkhöz szükséges ismereteket megszerezzük.  

Az általános műveltség azoknak az ismereteknek az összessége, amelyre egy felnőtt 
embernek a mai világban szüksége van ahhoz, hogy a mai tudomány eredményeinek 
megfelelő világképe és jól megalapozott világnézete legyen. Az anyagi világban másfajta, 
nem anyagi jellegű tapasztalataink is vannak. Megtapasztaljuk szüleink és hozzátartozóink 
szeretetét és jóságát, embertársaink gyarlóságát. Naponta megtapasztalhatjuk, hogy van jó 
és rossz, van szeretet és gyűlölet, öröm és bánat, és mindez nem csupán látszat és 
elképzelés, hanem megtapasztalt valóság. Emberi világunknak ez a része is valóság, olyan 
valóság, ami még az anyagi javaknál is fontosabb a számunkra, hiszen meghatározója nem 
csak mindennapi életünknek, hanem legfontosabb életre szóló döntéseinknek is. 

A világnézet a minket körülvevő világról, annak dolgairól, jelenségeiről, történelmének 
eseményeiről, és az erkölcsi követelményekről alkotott nézeteinknek, véleményünknek, 
állásfoglalásunknak és értékítéletünknek rendszerezett összessége, melyek alapján az 
embereket izgató kérdésekre felelünk. Nincs semleges világnézet, mert állást nem foglalni is 
állásfoglalást jelent, engem ezek a kérdések nem érdekelnek. Az anyagiasság, a nihilizmus, 
az elvtelenség is egyfajta világnézet, értékítélet illetve értéktagadás.  

Világnézetünk legfontosabb kérdése: Életünk értelme és végső célja.  
Mi, hívő keresztények hiszünk Istenben és az örök életben, hiszünk Jézus Krisztusban 

és a feltámadásban, életünk végső célja, hogy eljussunk az örök élet boldogságára. Ennek 
a hitnek felel meg keresztény értékrendünk: mit tartunk jónak vagy rossznak, miért érdemes 
áldozatot vállalnunk, és mit nem szabad vállalnunk. Ez a hívő világnézet határozza meg 
nemcsak vallási hovatartozásunkat, hanem egész gondolkodásmódunkat, még a napi 
életben hozott apró döntéseinket is. 
Honnan tudjuk, hogy Isten valóban létezik? 

A kinyilatkoztatás hirdeti, hogy van Isten. Isten létére is értelmünkkel az 
anyagi világból következtethetünk, az anyagi világ ugyanis nem ad elégséges 
magyarázatot önmagáról. 

Ami Istenről megismerhető, az világos előttünk, mert Isten nyilvánvalóvá tette 
számunkra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ 
teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető. (Róm 1,18-23) 

A valóságban vannak olyan létezők, melyek nem anyagi természetűek. Ezek létére az 
érzékszerveinkkel és műszereinkkel megismert világból csak értelmünkkel következtetünk. 
Így következtethetünk Isten létére is az anyagi világból, ez a világ ugyanis, amelyet 
megismerünk, és a tudósok kutatnak, nem ad elégséges magyarázatot önmagáról, létének 
alapjáról, Minden természet-tudományos kutatás alapja az a feltételezés, hogy az 
anyagvilágban a fizika, a kémia és a biológia törvényei változatlanok, azok az egész 
világban feltétel nélkül érvényesülnek. Megtapasztalható emberi világunk azonban több mint 
az anyagi világ, amit fizikai eszközeinkkel és érzékszerveinkkel megismerhetünk, amit mérni 
tudunk és számokkal jellemezni. Abból, hogy valamit nem ismerünk, nem tudunk érzékelni, 
még nem következik, hogy az nincs. Csak olyan dolgok nem létezhetnek, amelyek fogalma 
önmagában ellentmondást tartalmaz, ami kizárja azt, hogy valóban létezzék. 

Az Isten-hit és a tudomány összeférhetőségét a hívő tudósok serege bizonyítja, a nem 
hívő tudósok „érvelései” azt jelzik, hogy az életüket nem tudják összeegyeztetni hitünk 
követelményeivel. 



Honnan tudjuk, hogy van örök élet? 
Az Istenben hívő emberek hisznek abban, hogy van egy „másik világ”, 

ahová halálunk után eljuthatunk. Erről a másvilágról tapasztalati ismereteink 
nincsenek, és nem is lehetnek, de Isten minden ember szívébe olyan 
boldogság utáni vágyat oltott, amelyet a földi élet nem tud kielégíteni.  

Egy apa így szólt a fiához: „Fiam, eszed van, csak az a baj, hogy nem szeretsz tanulni. Van egy 
javaslatom, fogj neki a tanulásnak, és ha a tanév végére tiszta jeles lesz a bizonyítványod, akkor kapsz 
tőlem egy kerékpárt.” A gyereknek megtetszett az ötlet, és hozzáfogott a tanuláshoz. Szorgalmasabban 
tanult, egymás után kapta a jó jegyeket, és sosem kockáztatta meg, hogy mulasztással rossz jegyet 
szerezzen. A tanév végén örömmel vitte haza a tiszta jeles bizonyítványt, és kérte az ígéret teljesítését. 
Mire az apja így válaszolt: „Fiam, eszemben sincs, hogy neked kerékpárt adjak, csak azért mondtam, 
hogy tanulj.” Ha egy apa így tesz gyermekével, aligha nevezhetjük becsületes embernek. 

Az örök életről csak annyit tudhatunk, amit Isten nekünk kinyilatkoztatott. 
Ha Isten, aki minket teremtett, mindnyájunkat olyannak teremtett, hogy 
keressük a boldogságot, és azt a földi életben nem találhatjuk meg, akkor 
nyilván van valami szándéka velünk halálunk utánra, különben miért teremtett 
minket ilyennek. Így következtetünk arra, hogy az örök élet valóság, és nem 
csupán a képzelet játéka. Akik azonban nem hisznek Istenben, a világ teremtő 
Urában, azok az örök életben sem tudnak hinni. 

Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem 
támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha csak 
ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk 
minden embernél. Ám Krisztus feltámadt holtából… Ne engedjétek magatokat 
félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. (1Kor 15,13-33) 

Hogyan szólhat Isten az emberekhez? 
Amikor egymással beszélgetünk, eszébe juttatjuk egymásnak, amit 

mondani akarunk. Akit szeretünk, azzal mindig szívesen beszélgetünk, aki 
meghallgat minket, és válaszol nekünk, akivel megoszthatjuk örömünket és 
bánatunkat, akinek elmondhatjuk, mit érzünk, gondolunk, tervezünk, és 
segítségét is kérhetjük. Sokszor még szavakra sincs szükségünk hozzá, elég 
egy tekintet, egy kézszorítás, egy mozdulat, akár egy mosoly. 

Isten úgy szólhat hozzánk, hogy eszünkbe juttatja, amit nekünk mondani 
akar. Ehhez neki sincs szüksége hallható szavakra, elég, ha figyelünk rá. 

Az állatok is kommunikálnak egymással, és az ember is képes az állatokkal 
kommunikálni, de lehetőségeink korlátozottak. Szólhatunk hozzájuk, megsimogathatjuk 
őket, elég sokszor egy mozdulat, egy tekintet, azt azonban már nem tudjuk elmondani, mit 
gondolunk és tervezünk, nem mesélhetünk nekik viccet…  

A korlátot az állatok képességei jelentik. Vannak „intelligens” állatok is, van ösztöneik 
által vezérelt akaratuk, vannak érzelmeik, vágyaik, érzékszerveik, ügyességük és 
gyorsaságuk felülmúlhatják ez emberét, de az embereket felülmúló elvont gondolkodásra 
képes szellemi intelligenciájuk nincs, nincsenek szellemi alkotásaik, kultúrájuk és magasztos 
terveik, és nincs szabad akaratuk, amellyel uralmuk alá vonhatnák a világot. 

Istennel való kommunikációnk határa bennünk van, ha nem figyelünk rá. 
Ha figyelünk rá, akkor meg is tudjuk érteni, amit eszünkbe akar juttatni. Ám az 
eszünkbe jutó gondolatok közt fel kel ismernünk, hogy valóban Ő juttatja azt 
eszünkbe. Ennek feltétele, hogy ismerjük Jézust, az ő tanítását, mert ő soha 
nem juttat eszünkbe olyat, ami tanításával ellenkezik, vagy rosszra késztetne. 



Mi a Szentírás? 
A Szentírás Istennek írásba foglalt üzenete az emberekhez. Isten, a mi 

Mennyei Atyánk soha nem hagyott magunkra, szólt az emberekhez 
személyesen és prófétái által is, akik ebből az üzenetből sok mindent leírtak. A 
Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A sugalmazás a 
Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek 
szerzői Isten üzenetét tévedés nélkül írják le.  

Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézusba 
vetett hit által az üdvösségre oktasson téged. Minden Istentől sugalmazott Írás 
hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy 
Isten embere tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen. (2Tim 3,14-17) 

Az egyes könyvek írói, a szent írók, nem „diktálásra” írtak, hanem Isten 
irányításával maguk fogalmazták meg azt a mondanivalót, amit Isten leírásra 
közölt velük. Így Isten üzenete emberi szóban testesül meg, annak formáját 
veszi magára, minden sajátosságával együtt. A szent írók, a megbízott szerzők 
a Szentírás megfogalmazói, ezért írásuk az ő emberi sajátosságukat is 
magukon viselik. 

Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus 
csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor Isten, az 
Atya megdicsőítette, ez a szózat hangzott le hozzá a magasztos dicsőségből: 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, (őt hallgassátok)!” Mi hallottuk 
ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Ezenkívül 
birtokában vagyunk a megbízható prófétai jövendöléseknek is. Jól teszitek, ha 
figyeltek rájuk… Mindenekelőtt azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlen 
jövendölése sem származik egyéni értelmezésből. Emberi elhatározásból ugyanis 
sohasem született jövendölés, hanem a Szentlélektől sugallva Isten megbízásából 
beszéltek a szent férfiak. (2Pét 1,16-21) 

A Szentírás könyveit rendszeresen olvasták, másolták, majd különféle 
nyelvekre lefordították. Bár az eredeti kéziratok mind elvesztek szövegét azok 
másolása őrizte meg számunkra. 

A kezünkben lévő Szentírás 
szövegének megbízhatóságát az a 
több ezer szövegtanú bizonyítja, 
amely a könyvnyomtatás előtti 
évezredből ránk maradt.  

Ezek az ősi szövegtanúk 
bizonyítják, hogy a másolók 
gondosan dolgoztak, és az Írás 
szövegébe egy-egy másolási hibán 
kívül, lényeget érintő tartalmi hibák 
nem kerültek. 

 

A Szentírás ma is minden ember számára Isten örök életre vezető 
üzenete. 



Kicsoda Jézus Krisztus? 
Amióta ember él a földön, azóta keresi, hogyan juthat el Istenhez. Minden 

nép a saját elképzeléseinek megfelelően kereste az Isten felé vezető utat. 
Ezért van annyiféle vallás a világon. Mennyei Atyánk nem hagyott magunkra 
az útkeresésben. Elküldte hozzánk Jézust, hogy megmutassa az örök életre 
vezető utat. Őt kell tehát követnünk! 

Jézust Mennyei Atyánk küldte, hogy minket az örök életre elvezessen! 
Jézus Krisztus időszámításunk kezdetén született a júdeai Betlehemben. Amikor 

megszületett, nem volt anyakönyvezés, amit Róla tudunk, azt a hagyomány és az 
evangéliumok írói őrizték meg a számunkra. Amikor Jézus 30 éves korában tanítani kezdett, 
tanítványokat gyűjtött maga köré, akik mindenhová elkísérték, hallották tanítását, látták 
csodáit, Aki igen sok beteget meggyógyított, több halottat is feltámasztott, és szavára még a 
természet erői is engedelmeskedtek. Az Úr Jézus tanítását, isteni mivoltát csodákkal 
igazolta. isteni tekintéllyel tanított, és bocsátotta meg az emberek bűneit. 

Már sokan vállalkoztak arra, hogy rendszeresen elbeszéljék a köztünk 
végbement eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva 
szemtanúi és hirdetői voltak az igének. Jónak láttam magam is, hogy – miután 
mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam – sorjában leírjam neked. 
Győződjél meg magad a tanítás megbízhatóságáról, amelyre oktattak. (Lk 1,1-4) 

Az apostolok Jézust kísérve fokozatosan ismerték fel, hogy Ő nem csak a megígért 
Messiás, hanem az Isten Fia, akit az Atya küldött, Aki több mint ember, Ő a Fiúisten, aki úgy 
lett emberré, hogy az Atya akaratából és a Szentlélek erejéből Szűz Máriától megszületett. 
Erről a misztériumról mi is csak a kinyilatkoztatásból tudunk.  

Hittel valljuk: Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten 
egyszülött Fia, aki értünk emberré lett. Ő valóságos Isten és valóságos 
ember egyetlen személyben! 

Honnan tudjuk, hogy Jézus valóban feltámadt? 
Akik hittek Jézus Krisztusban, Istennek kijáró hódolattal borultak le előtte. 

Akik azonban nem hittek benne, Istent káromlónak tartották, mert egyenlővé 
tette magát az Istennel. Ezért ítélték halálra, és végezték ki a keresztfán. 

Jézus tudatosan, önként áldozta fel életét értünk, szenvedését ismételten 
megjövendölte. Az Olajfák hegyén imádkozva megújította felajánlását, és amikor a katonák 
jöttek, hagyta, hogy elfogják és megkötözzék. Ezután a főpapok halálra ítélték. Pilátust, a 
rómaiak helytartója, aki a megkorbácsolt és tövissel megkoronázott Jézust ártatlannak 
tartotta, kiszolgáltatta a zsidóknak, hogy keresztre feszítsék. Miután Pilátus meggyőződött 
arról, hogy Jézus valóban meghalt a kereszten, megengedte, hogy eltemessék. A főtanács 
hiába állított őrséget Jézus sírjához, harmadnapra feltámadt, és ismételten megjelent 
tanítványainak, akik meggyőződtek róla, hogy Jézus valóban feltámadt, Jézus él. 

Figyelmetekbe ajánlom testvérek az evangéliumot, melyet hirdettem nektek… 
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt 
bűneinkért, eltemették, majd harmadnapra feltámadt, amint ezt előre megírták. 
Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek Majd egyszerre több mint ötszáz 
testvérnek jelent meg, akik közül a legtöbb ma is él, néhány pedig már meghalt. 
Aztán Jakabnak jelent meg, majd valamennyi apostolnak. Mindnyájuk után 
pedig, mint elvetéltnek, nekem is megjelent…  (Vö. 1Kor 15,1-20) 



Kicsoda a Szentlélek? 
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az 

Atyával és a Fiúval együtt, akit az Úr Jézus ígért meg és küldött el 
Egyházának, hogy a világ végéig éltető lelke legyen.  

A Fiúisten a Szentlélek erejéből lett emberré, amikor Szűz Máriától emberi 
testet vett magára. Ő szólt a proféták szavával, Ő a Szentírás sugalmazója. 

 

A Szentháromság 
Az Úr Jézus tanításából 

tudjuk, hogy az egy Isten három 
személyben él. Ő az Atya, és a 
Fiú, és a Szentlélek. 

A Szentlélek pünkösd 
napján szállott az apostolokra. 
Tevékenységét közvetlenül 
nem ismerjük, de Egyházunk 
életében felismerhetjük azt: 

A Szentlélek vezeti az 
Egyházat a tanításban, az 
emberek megszentelésében és 
a pásztori szolgálatban. 

A Szentlélek által lakik a 
Szentháromság a szívünkben, 
Ő a mi lelki életünk irányítója. 

 

Az apostolok tanúságot Jézus feltámadásáról 
Az apostolok teljesítették a rájuk bízott feladatot, és hirdették Jézus 

örömhírét. A főtanács hiába tiltotta meg az apostoloknak, hogy Jézusról és 
feltámadásáról tanítsanak, hiába próbálták őket ebben megakadályozni, ők 
hirdették Jézus örömhírét, és ezét készek voltak az életüket is feláldozni. 

Az Apostolok Cselekedeteinek könyvét olvasva ismerhetjük fel, hogyan 
működött az Szentlélek az apostolok korában. A Szentlélek kegyelmének 
legmegdöbbentőbb hatásai: A Szentlélek kegyelme által a félénk apostolok 
bátor hitvallók lettek. Napok alatt több ezer ember tért meg, és csatlakozott az 
apostolok közösségéhez. 

 „Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok róla…” Péter apostol 
így válaszolt: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek! 
Atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti a keresztfára feszítve 
meggyilkoltatok. Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk…” A hallgatóság erre 
olyan haragra lobbant, hogy arra gondoltak, megölik őket… Behívatták, és 
megbotoztatták őket, aztán meghagyták nekik, hogy ne beszéljenek Jézusról, s 
végül is szabadon engedték őket. Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, 
mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek. (ApCsel 
5,28-41) 



Az Egyház kétezer éves tanúságtétele 
A hívek számának rohamos növekedésével szükségessé vált, hogy az 

evangélium hirdetésében az apostolok tanítványai is segítségükre legyenek. 
Az ő számukra vált szükségessé, hogy az élőszóban hirdetett tanítást leírják. 
Így készültek el a Szentlélek sugalmazására az újszövetségi Szentírás 
könyvei. 

Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szemeláttára, de azokat nem írtam 
meg ebben a könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a 
Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. (Jn 20,30-31) 

A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az 
Anyaszentegyház igehirdetésével ad tovább. Az evangéliumokban Jézus életét 
és tanítását úgy írták le, ahogy azt az apostolok élő szóval hirdették. 

Számunkra az örök élet hitének alapja az Úr Jézus feltámadása, akivel 
feltámadása után tanítványai találkoztak. Jézus követőinek közössége az 
Egyház folyamatos tanúságtételével ezt a történelmi tapasztalatot adja át 
nekünk, mind a mai napig. Az apostolok és a vértanúk tanúságtételén kívül 
fontos része a tanúságtételnek a liturgia. Kétezer év óta minden szentmisével 
az Úr Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük. Jézus feltámadásának 
ünneplése, a kenyértörés kezdettől fogva része az Egyház életének. 

 

 

Erre azok, akik hajlottak szavára, 
megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 
Ezek állhatatosan kitartottak az 
apostolok tanításában és közösségében, 
a kenyértörésben és az imádságban… A 
hívek mind összetartottak... Erre azok, 
akik hajlottak szavára, 
megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 
Ezek állhatatosan kitartottak az 
apostolok tanításában és közösségében, 
a kenyértörésben és az imádságban… A 
hívek mind összetartottak... Egy 
szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan 
megjelentek a templomban. A 
kenyértörést házanként végezték. 
(ApCsel 2,41-46) 

 

A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre. Pál beszélt hozzájuk, egész 
éjfélig kinyújtotta a beszédét. Utána megtörte a kenyeret, evett, és hosszan 
beszélt, egészen virradatig, aztán útra kelt. (ApCsel 20,7-11) 

 

Jézus feltámadásának a tanúja két ezer, éve az Egyház, Jézus 
követőinek élő közössége. 



 
 

 

 

 

Mit kíván tőlünk az Úr Jézus tanítása? 
Az Úr Jézus mindenkit felszólít követésére 

Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten országának evangéliumát. Ezt 
hangoztatta: „Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek 
az üdvösség jóhírében.” (Mk 1,14-15) 

Jézus tanítása, örömhíre elsősorban azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk 
Isten megbocsátó szeretetében. Megtérésre és bűnbánatra szólít fel, mert 
Mennyei Atyánk bűneink ellenére szeret minket, aki megbocsát nekünk, és 
meghív minket az örök életre. 

A bűnbánat azt jelenti, hogy elítéljük bűneinket, sajnáljuk, amit tettünk, 
hogy nem éltünk Isten törvényei szerint. Ez a bánat egyben komoly 
elhatározás arra, hogy Isten akarata szerint alakítjuk életünket. 

A megtérés, ami azt jelenti, hogy elfordulok az istenhit nélküli emberi 
gondolkodásmódtól, és hiszek Jézus Krisztusban, elhatározom magam, hogy 
követem, vállalom életem keresztjét. 

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap, és 
kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti 
életét énérettem, megmenti azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, de önmagát elveszíti.” (Lk 9,23-25) 



Jézus követőitől megkívánja, hogy valóban higgyen és hite szerint éljen, 
hogy megalapozott hívő világnézete legyen, azaz rendelkezzen az alapvető 
hit- és erkölcsi ismeretekkel. Élő hitünk megőrizéséhez szükséges, hogy 
minden nap tegyünk valamit Jézusért, hogy őt egyre jobbam megismerjük és 
szeressük. Ahhoz, hogy a mai világban valaki hitelesen tudja az Úr Jézus 
tanítását képviselni, annak tisztában kell lennie nemcsak hitünk legalapvetőbb 
kérdéseivel, hanem a mindennapi életünkben felmerülő más kérdésekkel is, 
amelyekre hívő világnézetünk alapján kell választ adnunk. 

Valaki megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” 
„Mit kérdesz engem a jóról? – válaszolta. Egy a jó, az Isten. Ezért ha el akarsz 
jutni az életre, tartsd meg a parancsokat.” (Mt 19,16-17) 

Számunkra az első az Isten akarata. Akkor szolgálunk Istennek, ha 
készségesen teljesítjük akaratát, az ő szándékai szerint teljesítjük 
kötelességeinket, és Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg. 
Jézus követőitől megkívánja, hogy életének alaptörvénye az Isten és az 
emberek iránti szeretet legyen, és ennek szellemében teljesítse mindennapi 
kötelességeit. 
A keresztény életszentség 

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

Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: Amint tőlünk 
tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre 
előbbre haladjatok. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen 
utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek. 
(1Tessz 4,1-2) 

A keresztény életszentség Krisztus követése a szeretetben. Ez az 
életszentség nem kíván tökéletes életet, hanem állandó jóra törekvést. 

A valóban keresztény ember életének jellemzője, mint minden tisztességes embernek, 
a tudatos önfegyelem (gondolatvilágában, beszédmódjában és cselekedeteiben), a 
jóindulatú szeretet hozzátartozói és minden embertársa iránt, a megbízhatóság és a 
becsületes kötelességteljesítés napi feladataiban, abban a közösségben, amelyben élek 
(közéleti felelősség) 
A lelki-élet, Istennel való személyes kapcsolatunk 

„Aki nem hordozza keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet tanítványom. Aki 
tornyot akar építeni közületek, nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, 
hogy van-e amiből elkészítse?” (Lk 14,27-28) 

Napi életünkben természetesnek tartjuk, hogy megtervezzük fontosabb 
dolgainkat. Szent Pál szavai arra figyelmeztetnek minket, hogy aki követni 
akarja az Úr Jézust, annak tudatosan kell alakítania az életét, azaz meg kell 
terveznie, hogyan éljen. Nem múlhat a véletlenen, hogyan alakul az életünk, 
Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk, hogyan szolgáljunk Istennek, 
hogy akaratát telesítsük. Ennek a tervezésnek ki kell terjednie keresztény 
életünk legfontosabb, mindennapi elemeire. 



A rendszeres imádság 
Ezekben a napokban Jézus kiment a 
hegyre imádkozni. Az egész éjszakát 
Isten imádásában töltötte. (Lk 6,12) 

Jézus gyakran elvonult, hogy egyedül 
imádkozzék. Így kell tennünk nekünk is, hogy 
megbeszéljük Jézussal, mit kíván tőlünk, 
hogyan tudnánk Őt jobban követni, 
megköszönjük jóságát, és segítségét kérjük jó 
szándékaink megvalósításához.  

 

Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk.  
Akit szeretünk, azzal mindig szívesen beszélgetünk, aki meghallgat minket, és válaszol 

nekünk. Így vagyunk Mennyei Atyánkkal, aki gondunkat viseli, és Jézussal, akivel 
megoszthatjuk örömünket és bánatunkat, akinek elmondhatjuk gondjainkat és segítségét 
kérhetjük. Így vagyunk a Szentlélekkel is, akitől tanácsot és erőt kérhetünk, hogy Isten 
akaratát felismerve, azt készségesen tudjuk teljesíteni. Az Úr Jézus tanított meg minket 
arra, hogy amikor imádkozunk, Istennel, az Atyával, és Vele, a Fiúval és a Lélekkel 
személyesen beszélgessünk. Elsősorban ne mi akarjunk szólni, mert nem szép 
imaszövegeket kell elmondanunk vagy felolvasnunk, hanem jelenlétére gondolva kell Rá 
figyelnünk, és kitárni előtte szívünket. 

Amikor imádkozunk, úgy szól hozzánk, hogy eszünkbe juttatja azt, amit 
nekünk mondani akar, csak csendben kell lennünk, és figyelni Rá. 

Ahhoz azonban, hogy az imádságban eszünkbe jutó gondolatokban, lelkiismeretünk 
késztetésében fel tudjuk ismerni Isten szavát, ismernünk kell Jézus tanítását, amit Egyháza 
által ránk hagyományozott, illetve a Szentlélek sugalmazására leíratott. Aki ismeri Isten 
üzenetét, Jézus tanítását, aki rendszeresen olvassa a Szentírást, az ráismer Isten szavára. 

Szükségünk van a rendszeres imádságra, mert az imádság hitünk éltetője. 
Ha nem akarjuk „elfelejteni” a reggeli és esti imádkozást, akkor tudatosan meg 
kell terveznünk, hogyan illesztjük be imádságainkat napirendünkbe. 

A reggeli imádság, még akkor is, ha csak néhány fohászra van időnk, legyen alkalom a 
napi jó szándék felindítására, amikor azt kérjük Istentől, hogy segítsen, hogy valóban Jézus 
tanítása szerint éljünk.  

Az esti imádság pedig legyen alkalom a hálaadásra és bűnbánatra, hogy visszatekintve 
napunkra megfontoljuk, „mit kaptam… hogyan viszonoztam… mit kellene jobban tennem…” 
Ez ne bűnkeresés, hanem Jézus iránti szeretetünk megújítása legyen. Előre tekintve pedig 
„rábízom magam Mennyei Atyám gondviselő szeretetére” áldását kérve életemre. 

A megszokott imádságokon kívül arra is szükségünk van, hogy nap 
közben is egy-egy fohásszal forduljunk Jézushoz, és arcára tekintve „olvassuk 
ki szeméből” mit mond nekünk, mit kíván tőlünk. Időt kell szakítanunk a napi 
elmélkedésre, amikor elolvasunk egy-egy bibliai részletet, szemlélődve, 
csendesen elgondolkodva megbeszéljük Jézussal mindennapi dolgainkat. 
Hitismereteink karbantartása 

Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki 
reménységetekről kérdőre von titeket. (1Pét 3,15) 

A mai világra jellemző nemcsak a tudomány és a technika fejlődése, a sok új 
információ, ismereteink állandó bővülése, és az ezzel kapcsolódó újabb kérdések 
felmerülése, hitünk értelmezésével, és az erkölcsi kérdésekkel kapcsolatban.  



Ahhoz, hogy a mai világban valaki hitelesen tudja az Úr Jézus tanítását 
képviselni, annak tisztában kell lennie nemcsak hitünk legalapvetőbb 
kérdéseivel, hanem a mindennapi életünkben felmerülő más kérdésekkel is, 
amelyekre hívő világnézetünk alapján kell választ adnunk. Ahhoz, hogy hit- és 
erkölcsi ismereteinket karban tartsuk, hogy a felmerülő kérdésekre választ 
találjunk, állandó „továbbtanulásra” van szükségünk.  

Hitismereteink rendszeres karbantartására a legtöbbször nincs elegendő időnk, ezért 
naponta olvasnunk kell a Szentírást, a hitünk kérdéseiről szóló könyveket, folyóiratokat és 
újságokat. Érdemes meghallgatni egy-egy megfelelő előadást, és érdemes bekapcsolódni 
egy, az életkorunknak és családi körülményeinknek megfelelő kisközösség életébe. 
A szentségi élet 
Rendszeresen vegyünk részt szentmisén 

A vasár- és ünnepnapi szentmisék a keresztény közösség közös ünnepei. 
Amint az ószövetség megkötésekor Mózes az áldozati állatok vérével meghintette a 

népet, és erre emlékeztek minden áldozatbemutatással, úgy minden szentmise az Úr halálát 
és feltámadását teszi jelenvalóvá számunkra. Mennyei Atyánk hív minket Szent Fia 
menyegzős lakomájára, amelyen új szövetséget kötött népével. Ő vendégel meg minket az 
örök élet kenyerével, amikor a szentáldozásban a mennyei lakoma előlegét, örök 
szeretetének zálogát adja nekünk.  

Mi, akik szeretjük Jézust, és az újszövetség választott népéhez tartozunk, azzal 
fejezzük ki iránta való szeretetünket és hálánkat, hogy elfogadjuk meghívását, és részt 
veszünk a szentmisén minden vasárnap és ünnepnap, hogy Vele együtt ünnepeljünk. Akiket 
szeretünk, azoknak örömében, bánatában osztozni akarunk, azokkal együtt ünnepelünk. 
Jézus földi életének legfontosabb eseménye kereszthalála és feltámadása, amelyet a 
szentmise jelenít meg számunkra, hogy Vele együtt ünnepelhessünk. A szentmisén való 
részvétel az Ő meghívásának elfogadása, amellyel kifejezzük, hogy szeretjük őt, és 
tanítványainak közösségébe tartozunk. Az iránta való szeretetünk jele, ha hétköznap is 
elmegyünk szentmisére, amennyiben ezt életkörülményeink lehetővé teszik. 

A szentmise tudatosítja bennünk életünk célját, amiért Urunk Jézus Krisztus feláldozta 
önmagát, lehetőséget ad nekünk arra, hogy vele együtt felajánljuk magunkat, egész 
életünket a Mennyei Atyának. Isten igéjével és az örök élet kenyerével táplál minket, hogy 
követni tudjuk, vállalva mindennapi életünk keresztjét. A szentmise közös áldozatunk, együtt 
vagyunk Jézussal és a Benne hívő testvéreinkkel, akikkel közösen imádkozunk és 
énekelünk. Együtt ünnepelve befogadjuk Isten Igéjét, figyelmesen meghallgatjuk Jézus 
tanítását, majd Jézussal együtt felajánljuk magunkat áldozatul a Mennyei Atyának, és Vele 
egyesülünk a szentáldozásban. 
A gyakori szentáldozás 

 

Az Oltár az utolsó vacsora asztala, 
amelyhez Jézus mindnyájunkat meghív. 
Boldogok vagyunk, hogy a szentmisén, a 
szentáldozásban Vele találkozhatunk.  

A szentáldozás után lélekben leborulva 
imádjuk Őt, aki eljött hozzánk, és 
beszélgessünk el vele, hogyan kövessük! Ha 
valóban szeretem Jézust, nem szabad Őt 
visszautasítanom, amikor az örök élet kenyerét 
kínálja nekem. Valóban nem vagyunk rá 
méltók, de a szentáldozás nem a jók jutalma, 
hanem a betegek orvossága, mindennapi 
keresztény életünk táplálója. 



 

A szentmise Egyházunk életének csúcsa, amelyre törekszünk, és forrása, 
amellyel erre az útra erőt adó táplálékát adja nekünk. A szentmiséhez 
hozzátartozik a szentáldozás. Az Úr Jézusnak és Egyházának kívánsága, hogy 
ezért lehetőleg minden szentmisén áldozzunk, amelyen részt tudunk venni, 
akár minden nap, ha mindennapi kötelességeink teljesítése mellett erre 
lehetőségünk van. 

A szentáldozás után Jézusra figyeljünk, csendben gondolkodva imádkozzunk, 
átgondolva a szentmisén hallott tanítását megfontoljuk, hogy mit kíván tőlünk. Ezután 
forduljunk hozzá saját szavainkkal, mert sok minden van: – amit megköszönünk Jézusnak; – 
amit meg kell ígérünk neki, hogy mindenben az Ő tanítását akarjuk követni; – és amit 
kérhetünk Tőle a magunk és mások számára. 
A rendszeres szentgyónás 

Keresztény hitünkből az következik, hogy komolyan törekszünk arra, hogy 
akaratát mindennapi életünkre alkalmazzuk. Isten minden embert meghív az 
örök életre; az üdvösségre, ezért mindnyájunknak törekednünk kell arra, hogy 
Isten előtt kedvesek legyünk, szentül éljünk.  

A rendszeres szentgyónás, és az arra való felkészülés önnevelésünk, jóra törekvésünk 
hatékony segítője. Nem az a jó keresztény, aki midig talál meggyóni való bűnt, hanem az, 
aki naponta előre akar haladni Isten és embertársai szeretetében. 

Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert az irgalmas Istennel találkozunk, 
aki nemcsak a bűnt törli el, hanem szeretetében is megerősít. Egyéni 
igényeinktől és lehetőségeinktől függ, milyen gyakran menjünk gyónni. Ha 
olyan bűnt követtünk el, ami komolyan nyugtalanít minket, vagy olyan kérdés 
merül fel bennünk, amelyre lelki vezetőnktől kell választ kérnünk, akkor minél 
előbb gyónjunk meg. A gyóntató papn semmit nem mondhat el, amit 
gyónásunkból megtudott, ezért bármit megkérdezhetünk tőle. 

Gyónni nem azért megyünk, mert kell, hanem azért, hogy megszabadulhassunk 
bűneinktől, és örülünk, hogy Isten megbocsát nekünk, és újra félelem nélkül élhetünk Isten 
szeretetében.  

A gyónásban a gyóntató pap által 
maga az Úr Jézus nyújtja felénk 
kezét, akibe belekapaszkodhatunk, ha 
bajban vagyunk. Gyarlóságunk 
tudatában újra és újra forduljunk 
hozzá, hogy megerősítsen a bűnök 
ellen. A rendszeres gyónás a bűnbánó 
lelkület jele, hogy küzdünk hibáink 
ellen, és mindent megteszünk, hogy 
előre haladjunk. Ezért jó, ha 
körülményeinktől függően előre 
elhatározzuk, hogy mikor és milyen 
gyakran menjünk gyónni, és az ne a 
véletlenen, vagy a kedvünkön múljon.  

 
 

Istennel való személyes kapcsolatunk karbantartása mindennapos 
feladatunk! 



Embertársainkkal való kapcsolatunk 
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim 
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,34-35) 

Akit szeretünk, annak javát akarjuk, azt mindenben segítenünk kell, hogy 
Jézus tanítása szerint élve eljuthasson az örök életre. 
Minden embert jóindulat szeretünk 

Azért kell minden ember szeretnünk, mert minden ember Isten képmása, 
akit üdvözíteni akar.  

A felebaráti szeretet megkívánja, hogy vigyázzunk a magunk és mások 
testi, lelki épségére és egészségére, hogy a jóra intsük és segítsük egymást, 
különösen pedig bajba jutott embertársainkat. Visszaél a szeretet parancsával, 
aki a szeretet nevében bűnre akar csábítani minket, vagy azt kívánja, hogy őt a 
rosszban segítsük. 

Akkor mondhatjuk, hogy minden embert szeretünk, ha senkit nem zárunk 
ki szeretetünkből, akikkel naponta találkozunk, még akkor is ha nem ismerjük 
őket, ha szeretjük jó barátainkat, ismerőseinket és munkatársainkat. 

Akkor szeretjük magunkat helyesen, ha mindent megteszünk 
üdvösségünkért. Akkor szeretjük felebarátunkat úgy, mint magunkat, 
ha megteszünk mindent, ami üdvösségükre szolgál.  

Ellenségeinket is szeretnünk kell 
Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. 
Szeressük tehát Istent, mert Ő előbb szeretet minket. Aki azt állítja: Szeretem 
az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, 
akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kaptuk tehát 
tőle: Aki szereti Istent, szeresse testvérét is. (1Ján 4,16-21) 

Ha Mennyei Atyák bűneink ellenére szeret minket, akkor nekünk is 
szeretnünk kell minden embert, nem azért mert megérdemlik, hanem azért 
mert Ő előbb szeretett minket. 

Azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. 
Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki felkelti napját jókra és gonoszokra, 
esőt ad igaznak és bűnösnek. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, 
mi lesz a jutalmatok? Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok. 
(Mt 5,44-48) 

Azért kell ellenségeinket is szeretnünk, mert ezt az Úr Jézus kifejezetten 
tanította, és példát adott rá. Minden embert szeretnünk kell tehát, még azokat 
is, akik nem szeretnek, hanem bántanak minket. Jézus kedvéért a rosszat is 
jóval viszonozzuk. Jézus azt akarja, hogy ők is megjavuljanak a mi szeretetünk 
által. 

Péter megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell 
megbocsátanom? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom: hétszer, hanem 
hetvenszer hétszer.” (Mt 18,21-22) 



Becsületesen teljesítjük kötelességeinket 
Nem mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek 
országába. Csak az, aki Mennyei Atyám akaratát teljesíti. (Mt 7,21) 
Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki bennem marad és én 
őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek. (Jn 15,5-8) 

Mindnyájan szüleinktől, nevelőinktől, népünktől, a hazánktól kaptuk 
életünket, műveltségünket és felneveltetésünket, ezért felelősek vagyunk mi is 
értük. Ezért kell becsületesen, képességeinknek és lehetőségeinknek 
megfelelően ellátnunk mindennapi kötelességeinket, otthoni és munkahelyi 
(iskolai) feladatainkat. 

Az élet minden területén szükség van becsületes keresztényekre, nőkre és 
férfiakra, akik bemutatják, hogy minden munkát lehet tisztességesen végezni, 
minden a társadalom szempontjából fontos munkakört be lehet tölteni 
keresztény módon.  

Szükség van keresztény szakemberekre a kultúra világában, a gazdaságban és a 
kereskedelemben, a közéletben és minden elképzelhető tisztességes foglalkozásban. Jézus 
követői számára az élet minden területén fontosabb a szeretet, mint a pénz.  

Valóban fontos, hogy tisztességes megélhetést biztosítsunk a magunk és 
családunk számára, embertársaink számára hazánkban és az egész világon, 
ez azonban nem jelentheti azt, hogy felülírjuk Isten törvényeit, amely szerint a 
legfőbb érték az ember és nem az anyagi jólét.  

Minden keresztény ember hivatása és felelőssége, hogy az evangélium 
szellemében építse a társadalom életét. 
Családunkban keresztény módon élünk 

Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Férfiak, szeressétek feleségeteket. 
(Kol 3,13-23) – Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek az Úrban, mert így 
van rendjén… Atyák! Ne keserítsétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az 
Úr fegyelmében és intelmeivel. (Ef 6,1-4) 

A legeredetibb és legelemibb társadalmi közösség a család, amelynek 
alapja a házasság, az egy férfinek és egy nőnek egy életre vállalt kizárólagos 
és teljes életközössége, melynek célja egymás kölcsönös szeretete, emberi 
személyiségük kibontakoztatása, illetve gyermekek vállalása és felnevelése. 

Az embert az önátadó szeretet teszi boldoggá. Ez a teljes önátadás csak a 
házasságban valósulhat meg igazán, és akik megszerették egymást, önmagukat, 
szellemileg és testileg is teljesen odaadják egymásnak, egy egész életre. Isten minden 
család életét boldognak tervezte, Ő akarta, hogy a házasság legyen minden új család 
életének kezdete. A boldog házasság és család alapja nem az anyagi jólét, a magas 
életszínvonal, hanem az egymásért áldozatot vállaló elkötelezett, önzetlen szeretet, a 
halálig vállalt és megtartott hűség. A mai világban sokan megfeledkeznek erről, hogy az 
önzetlen szeretet, a szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb 
emberi értékek közé tartozik, és ezért nem ismerik az igazán, mit jelent a boldog házasság 
és család 

A keresztény családok feladata, hogy életükkel tanúsítsák, nemcsak 
lehet, de boldogító az Isten akarati családi élet. 



Egyházunk tevékeny tagjainak kell lennünk 
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség, 

Krisztus titokzatos teste. Jézus azért alapította Egyházát, hogy megváltói, 
üdvözítő művét folytatva, az egész világon hirdesse Isten Országának 
örömhírét, és minden embert elvezessen Isten örök országába, a boldog örök 
életre. 

Azok a megkeresztelt emberek tartoznak a katolikus Egyházhoz, akik elfogadják a 
katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel. 

Az embereket a közös cél arra hozza össze, hogy közös munkával, 
egymást segítve könnyebben érjék el céljukat. Az Egyház tagjainak is közös 
célja van, amit az Úr Jézus jelölt ki: megdicsőíteni az Atyát, és üdvözíteni az 
embereket.  

Azért van szükség az Egyházra, hogy az üdvösség jó hírének, Isten üdvözítő 
szeretetének jele és közvetítője legyen. Az Egyháznak úgy kell jelen lennie a világban, hogy 
az emberek Jézust ismerjék fel benne. Az Egyház küldetése minden emberhez szól. Az 
egyházi közösség éltetője a Szentlélek. 

Az Egyháznak, a papságnak és a híveknek, különböző feladatokat kell 
ellátniuk. 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 papok 
feladata, hogy a püspök megbízásából, mint Isten népének pásztorai: 
bemutassák a szentmiseáldozatot; kiszolgáltassák a szentségeket; hirdessék 
Isten igéjét; és vezessék Isten népét. 

A világi hívek küldetése az, hogy együttműködve lelkipásztoraikkal 
építsék Krisztus testét, mindenki a maga élethivatásának megfelelően. 
Az Egyház minden tagjának feladata, hogy élethivatásának megfelelően, 

életével és szavával Jézus feltámadásának tanúja, örömhírének képviselője 
legyen a világban. 

Az Anyaszentegyház számos helyi közösségből épül fel. Senki nem lehet Jézus 
Egyházának tagja, aki ne tartozna egy-egy helyi egyházi közösséghez, plébániához. Minden 
keresztény közösség elsődleges célja a keresztény örömhír terjesztése, amelyet különböző 
konkrét feladatok vállalásával és ellátásával tudnak hatékonyan szolgálni. Ha szükségünk 
van arra, hogy Egyházunk vezetőnk legyen Isten Országának építésére, nekünk is részt kell 
vennünk a körülményeinknek megfelelő, ránk háruló feladatok ellátásában. 

Az Egyház missziós közösség, ezért magunkévá kell tennünk az Egyház 
missziós lelkületét, és bele kell kapcsolódnunk apostoli munkájába. Egyházunk 
küldetését, mindennapi életét és működését szellemi képességeinkkel és 
anyagi javainkkal kell segítenünk és fenntartanunk. 

 
Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek 
tőlük s ne riadozzatok, hanem szentül őrizzétek szívetekben az Úr Krisztust. 
Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki 
reménységetekről kérdőre von titeket. (1Pét 3,14-15) 

 



Isten terve az emberrel 
 

 

 

 

 
 

Isten szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők 
uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak… 
amely a földön mozog. Isten képmására teremtette az embert, férfinek és nőnek 
teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek 
termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. 
Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött … Nézzétek, 
nektek adok minden növényt az egész földön… (Ter 1,26-30) 
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet 
leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.… Azután így szólt az Úristen: „Nem jó 
az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.” Az 
Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden 
madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a 
nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát minden állatnak, az ég 
minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára 
az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen 
álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a 
helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból 
megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt: „Ez már 
csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett.” 
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy 
test lesz.” (Ter 2,7-24) 



Az emberről 
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, aki test 
és lélek. – 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. 
Az ember nemi hovatartozása velünk született természeti adottság, 

amelyet Istentől kapott ajándékként kell elfogadnunk. Ebből következik, hogy 
nemi identitásunk megválasztása nem szabadon választható döntés.  
A családról 

Az önzetlen szeretet, a szerelem és a házasélet Isten elgondolása 
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. Isten minden 
ember, minden család életét boldognak tervezte, parancsaival is ezt az 
emberi boldogságunkat védi, hogy áldozatvállaló szeretetben élve itt a 
földön, eljuthassunk hozzá az örök élet boldogságára. 
Isten terve szerint minden felnövő, érett embernek házasságot kell kötnie, 

hacsak nem kapott Istentől önmegtartóztató életet kívánó más hivatást. Isten 
tervének tudatos elfogadása azért is fontos a mai világban, mert sokan 
kétségbe vonják a világ teremtő Urának bölcsességét, irántunk való szeretetét, 
és sokan úgy gondolják, hogy ők bölcsebbek a világot teremtő Istennél. 
Isten törvényeit szívünkbe írta 

Minden ember boldog akar lenni, ez egyik csalhatatlan jele annak, hogy 
Mennyei Atyánk mindnyájunkat meghívott az örök élet boldogságára. Lehetnek 
különböző elképzeléseink arról, hogy mi kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, 
lehetnek emberi kívánságaink és érdekeink, de balgaság lenne azt hinni, hogy 
mi jobban tudjuk Nála, hogy mi jó nekünk, és mi kell ahhoz, hogy valóban 
boldogok legyünk. 

Minden Istenben hívő ember meggyőződése, hogy a legfőbb tekintély 
maga a világ teremtő Ura, aki az örök boldogság felé vezető utat legfontosabb 
erkölcsi törvényeivel kijelölte és a szívünkbe írta. Ezt a szívünkbe írt törvényt 
nevezzük természeti törvénynek. Erről a természeti törvényről tanúskodik az a 
tény, hogy minden embernek van lelkiismerete, még akkor is, ha nem hallgat 
rá, vagy azt elnémítja. De ezeket az életszabályokat teremtő Urunk nemcsak a 
szívünkbe írta, hanem választott népének adott kinyilatkoztatásával meg is 
erősítette, amikor a szövetségkötéskor tízparancsolatot kihirdette. 
Életre szóló alapelvek 

Ahhoz, hogy az Istentől szívünkbe írt erkölcsi követelményeket valóban 
elfogadjuk, az is szükséges, hogy belássuk, miért bűn az, amit bűnnek 
mondunk, hogy mindaz, amit Isten parancsa előír, az valóban a mi javunkat 
szolgálja. Ez egyben azt is jelenti, hogy az erkölcsi szabályok igazát 
beláthatjuk anélkül is, hogy mindig Isten kinyilatkoztatott parancsára kellene 
hivatkoznunk. Ennek a belátásnak kell arra késztetnie mindnyájunkat, hogy 



lelkiismeretünk szavát követve a jót megtegyük, és a rosszat elkerüljük. Ez a 
belátás a szexuálisra és a házasságra vonatkozó alapvető elvekre is 
vonatkozik. A józan ésszel való belátás azonban feltételezi, hogy elfogadjuk az 
életre szóló két legfontosabb alapelvet. Ezek: 

Az önző ember soha nem lehet igazán boldog. A boldogságra csak az 
önzetlen szeretetből vállalt áldozattal lehet eljutni. 
Ez az első alapelv általában nem szorul bővebb magyarázatra, minden 

józan ember természetesnek tartja, és elfogadja, csak az nem, akiből az önzés 
már minden szeretetet kiölt. 

A legtöbb filozófus elfogadja, hogy a legalapvetőbb erkölcsi törvényeket emberi 
természetünkből is kiolvashatjuk. Ennek ellenére sok, néha még Istenben hívő ember is úgy 
gondolja, hogy az a jó, ami neki megfelel, és az ő céljait szolgálja, és az a rossz, ami, vagy 
aki ebben őt akadályozza. Be kell azonban látnunk, hogy egyéni elképzeléseink, céljaink és 
érdekeink mégsem lehetnek a jó és a rossz kérdésének eldöntői, mert az emberek érdekei 
és céljai gyakran egymásnak ellentmondanak, ezért mindenképp szükség van egy külső 
tekintélyre, aki meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz. 

A világ dolgairól elődeink és saját tapasztalataink, illetve következtéseink 
alapján szerezhetünk egyre több Ismeretet, és ezek alapján fogalmazhatjuk 
meg véleményünket, kijelentéseinket. Ezeknek igazságát vagy hamisságát 
értelmünkkel láthatjuk be, de tudomásul kell vennünk, hogy minden embernek 
értelme és szabad akarata van, ezért  az élet és a tudomány egyetlen területén 
sem lehet olyan érvelést megfogalmazni, ami elvenné emberi szabadságunkat. 

Szabad akaratunkkal döntünk életünk különböző céljairól, mit tartunk jónak 
vagy rossznak, hogy elfogadunk-e valamit. Ha rákérdezünk döntésünk 
alapjára, akkor a józan eszünkre hivatkozva válaszolunk, még akkor is, ha 
döntésünket érzelmeink vagy különböző érdekeink vezérelték. Ezért 
lehetséges, hogy még az is, aki belátja, állításunk igazságát vagy érvelésünk 
logikusságát, az is mondhatja, mégsem fogadom el. Az emberek akaratát 
érvelésünkkel ugyan befolyásolhatjuk, de ahhoz, hogy azt el is fogadják, nem 
meggyőzni, hanem megnyerni kell őket. Ez leginkább akkor fordul elő, ha egy 
állítás igazságának elfogadása ütközik emberi érdekeinkkel. 

Az igazi házasság természeténél fogva felbonthatatlan. 
Ezt az alapelvet azonban már nem olyan könnyű belátni, de mégis 

megalapozhatjuk néhány alapvető kérdés megfontolásából.  
Ez következik a házasságkötés fogalmából. A házasságkötés lényege egy 

férfi és egy nő szeretetből fakadó, életre szóló teljes, személyes önátadása, 
életszövetsége. Ha valaki kizárja belőle a hűséget, aki fenntartja magának az 
elválásra való jogot, aki nem nyitott a gyermekáldás felé, az valójában nem 
vállalja a teljes önátadást, csak látszatra köt házasságot, ami valójában nem is 
házasság, akkor is, ha sokan ezt nem akarják elfogadni.  

Becsületes ember adott szavát megtartja. Ha mégsem, akkor nem tarthat 
igényt arra, hogy becsületesnek tartsák. Kérdés ugyanis, van-e fontosabb 
dolog a világon, amire az ember szavát adhatja, mint a házasságkor egymás 
iránt vállalt hűség és kitartás, jóban és rosszban, holtomiglan, holtáiglan. Vagy 



talán épp akkor hagyhatom el a házastársamat, amikor bajban van? 
Az egymás iránti szeretet „kihűlése”, és az ezt követő válás mindig az 

önzés következménye. A bajokat soha nem orvosolhatjuk azzal, hogy szabad 
utat adunk az önzésnek, hanem csak azzal ha készek vagyunk hibáinkat 
belátni, és azokért bocsánatot kérni, illetve ha meg tudunk bocsátani 
egymásnak. Még a hűtlenség sem ok a válásra, mert mindketten hibásak: az 
is, aki hűtlen lett, és az is, aki elengedte a másik kezét. 

Mindnyájan esendő emberek vagyunk, ezért kell szeretetünket tudatosan 
erősíteni azzal, hogy minden nap teszünk valamit egymásért. Minden tűz 
kialszik, ha nem táplálják, ezért kell szeretetüket ismételten feléleszteni, hogy 
ne tudjon kihűlni. 

Rábízom-e magam valakire, ha nem vagyok benne biztos, hogy 
hűségesen kitart mellettem? Normális leány vagy fiú szóba se állna a másikkal, 
és nem kötne vele házasságot, ha nem életre szóló kapcsolatra gondolnának, 
ha nem bíznának abban, hogy házastársunk nem fog cserben hagyni minket, 
ha valami baj van. 

Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, 
anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy lesznek. Ettől kezdve többé már 
nem két test, hanem csak egy. Amit Isten összekötött, azt ember ne válassza 
szét. (Mk 10,6-9) 

 
 

 

 

 

A felbonthatatlanság a feltétele a gyermekek becsületes vállalásának. 
Vagy jó lenne-e a gyerekeknek, ha szülei önzők lennének, és eleve nem 
akarnának életük végéig együtt maradni? 

Minden család boldogságának alapja az önzetlen szeretet. 



Felkészülés a házasságra 
 

 

 

 

 

Már szóba került, hogy a szerelem és a házasélet Isten elgondolása 
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik, hogy Ő minden ember, 
minden család életét boldognak tervezte, és parancsai is ezt az emberi 
boldogságunkat védik, hogy áldozatvállaló szeretetben élve itt a földön, 
eljuthassunk hozzá az örök élet boldogságára. 

Minden fiatal boldog házasságról, boldog családról álmodik, minden fiatal 
boldognak képzeli el jövendő házasságát.  

A mesék is így mondják: „Boldogan éltek, amíg meg nem haltak.” Valóban így lesz? 
Sajnos sokszor nem. Ha beleolvasunk házassági perek jegyzőkönyveibe, akkor láthatjuk, 
hogy azok mennyi gyűlöletről és keserűségről tanúskodnak. Akik együtt tervezték boldog 
jövőjüket, később egymást vádolják, hogy tönkrement a boldogságuk. Hol lehet a hiba?  

Boldog jövőnk egyik alapvető feltétele, a tudatos önnevelésen kívül, 
hogy jól válasszuk meg leendő házastársunkat.  
Elkötelezni pedig csak akkor szabad magunkat, ha valóban felkészültünk a 

házasságra, és minden feltétel megvan ahhoz, hogy jó házasságot kössünk. 
Az önfegyelem alapja, hogy uralkodni tudjunk érzelmeinken 

Vannak, akik azzal mentegetik bűneiket, hogy „az érzelmeknek nem lehet parancsolni!” 
Ez nem igaz, mert nem vagyunk rabjai érzelmeinknek, még akkor sem, ha 
cselekedeteinkben valóban fontos szerepe van érzelemvilágunknak.  

A legtöbb ember ugyanis, ha valamihez kedve van, akkor azt megteszi, ha nincs hozzá 
kedve, akkor nem teszi. Ám ha valaki rákérdez, hogy miért tette, akkor szépen és okosan 
megmagyarázza, miért tette vagy nem tette, de arról nem szól, hogy azért, mert így tartotta 
kedve. Ezért az önnevelés azt jelenti, hogy kedvet csinálok magamnak a jóhoz, és elveszem 
a kedvem a rossztól. Azért tudunk szeretetből komoly áldozatot, nehéz feladatot elvállalni, 
mert józan eszünkkel belátjuk, hogy így kell tennünk, és ez végül nekünk jó. 



A házasságkötésnek emberi életünkben kettős célja van, a 
szeretetközösség, az egymás iránti önzetlen szeretet kibontakozása, és a 
gyermekek vállalása és felnevelése. Ez a kettős cél azonban nemcsak evilági 
életünkre, hanem örök életünkre is vonatkozik. A házastársaknak 
szeretetközösségükben meg kell érlelniük egymást az üdvösségre, Isten 
akaratának készséges teljesítésével, és gyermekeiket felnőtt kereszténnyé kell 
nevelniük, leendő hívő keresztény édesanyákká és édesapákká. 

Nem mindegy, hogy hogyan neveljük magunkat, és az sem mindegy, 
hogy kivel kötünk házasságot. – Leendő házastársunk megválasztása 
életünk egyik legfontosabb döntése. 

A házastárs megválasztása 
Miért nem mindegy, hogy kivel kötünk házasságot? Félrevezető, hamis 

állítás: „Nem fontos, hogy azok, akik házasságot kötnek azonos világnézetűek-
e vagy sem, hanem csak az a fontos, hogy szeressék egymást!” Aki így 
gondolkodik az élet egyik legfontosabb kérdéséről, az csalódni fog, erre mutat 
az a sok elváló házastárs, akik azt hitték, hogy valóban szeretik egymást, de 
mégsem voltak egymáshoz valók. – Sok fiatal álomvilágban él, és azt hiszi, 
hogy ő szabadon fogja kiválasztani jövendő házastársát, és amikor házasságot 
köt, akkor ezt szabadon fogja eldönteni. 

Aki megfelelő házastársat keres, ne járjon álomvilágban. Jövendőbelink nem 
tündérországból jön, nem is az égből pottyan elénk. Valahol már ő is él, és talán ő is 
készülődik. Talán még nem is ismerjük egymást, nem tudjuk mikor fogunk vele találkozni és 
megismerkedni. Lehet az is, hogy már ismerjük, de még nem gondoltunk rá, hogy ő lesz a 
nagy „Ő”. Mégis, hogy végül kit választunk, az mégis tőlünk függ, mert a szemünk csak 
olyan valakin akad meg, aki tetszik nekünk. Ha valakinek nemcsak a külső fontos, hanem a 
belső érték is, akkor nem okvetlenül azt keressük, aki észbontóan szép, hanem hozzánk 
hasonlóan a lelki értékekkel is törődik. Ha bárkivel hajlandók vagyunk barátkozni, akkor 
könnyen rosszul fogunk választani. Ha viszont jól megválasztjuk, hogy kikkel legyünk jó 
barátságban, akkor házastársat sem fogunk meggondolatlanul választani. Ha rájöttünk, 
hogy valaki nem lenne jó házastárs, eleve ne is engedjük közel férkőzni szívünkhöz. 

A mindennapi élet azonban azt mutatja, hogy csak azok közül tudunk 
választani, akiket ismerünk, akikkel a mindennapi életben találkozunk. Ez 
azonban a legtöbbször mégsem rajtunk múlik. Iskolát, munkahelyet, szórakozó 
helyet, sportkört szabadon választhatunk, de az már nem rajtunk múlik, hogy 
ott kivel és kikkel találkozunk. A mindennapi élet azt mutatja, hogy azok tudnak 
egymással jól elbeszélgetni, azok találnak számukra is „érdekes” beszélgetési 
témákat, azok tudnak egymásnak jó barátai és szellemi partnerei lenni, akiknek 
közel azonos szintű általános műveltsége és azonos világnézete van. 

A hívő világnézetünk az alapja életünk legfontosabb döntéseinek. Ezért 
fontos, hogy a leendő házastársak egyetértsenek a világnézet és az erkölcs 
alapvető kérdéseiben, így a mindennapi élet legfontosabb kérdéseiben is, 
amilyenek többek között a házasság „természete”, a gyermekáldás és a 
család, az anyagi javak értékelése és kezelése. Fontos még a közéleti, politikai 
kérdésekben is egyetértsenek. Ha ezekben, az életüket meghatározó 
kérdésekben nincs köztük egyetértés, akkor ez szükségszerűen komoly 



veszekedésekhez vezet. Végül fontos az is, hogy azonos szintű legyen 
általános műveltségük, hogy egymás rokonságával is egyetértésben legyenek. 

Ennek témakörei közé tartoznak a tudományos, kulturális és technikai jellegű 
ismereteken kívül, a legfőbb társadalmi kérdések ismeretei, a szokások, a 
magatartáskultúra kérdései, az udvariassági szabályok, a néprajzi ismeretek és általános 
vallási ismeretek. Az általános műveltséghez szükséges sok olyan ismeret is, amire 
látszólag semmi szükségünk sincs az életben. A valóságban ezek az ismeretek éppen azért 
szükségesek, hogy jól megalapozott világnézetünk legyen, melynek birtokában életünk 
fontos kérdéseiben döntenünk kell.  

A legritkább esetben tudja a hívő fiatal megtéríteni nem hívő házastársát. Ilyenkor a 
saját hitük is veszélybe kerül, előbb „csak közömbössé” lesznek, majd gyakorlatilag 
hitetlenné, de ha mégis ragaszkodnak hitükhöz, akkor lelkileg magányossá lesznek, és a 
házastársukon kívül sokszor még a gyermekeikkel való kapcsolatuk is megromlik.  

Hasonló gondokat okozhat, amikor egy katolikus és egy nem katolikus hívő keresztény 
köt házasságot. Nem tesz jót a család egységének, ha a család tagjai más-más 
közösséghez tartoznak. Nem mindegy, hogy hová járnak templomba, nem lenne jó, ha 
egymással hitbeli kérdésekről vitatkoznának. 

Testvéreinket nem választhatjuk meg, és a legtöbbször nem mi döntjük el, 
hogy kivel kerülünk ismeretségbe, de barátainkat már megválaszthatjuk. Nem 
mindegy, hogy kikkel töltjük szabadidőnket, kikkel vagyunk szívesen együtt, hol 
és kivel vagyunk hajlandók ismerkedni. Ahhoz, hogy megfontoltan tudjunk 
választani, az kell, hogy jól ismerjük azokat, akik közül ténylegesen választani 
fogunk. Ilyen helyzetben még eldönthetjük, kivel barátkozunk igazán, de mégis 
oktalanság lenne, ha olyanokkal is barátkoznánk, aki nem lenne jó 
házastársnak.  

Nem lehet igazán jó barátunk olyan valaki, aki gyökeresen másként 
gondolkodik a világ dolgairól, az élet legfontosabb kérdéseiről, aki, 
másként él, és más erkölcsi nézeteket vall. 
Az a hívő fiatal, aki nem hívő emberrel köt házasságot, nem csak 

házasságának boldogságát, hanem keresztény hitét is veszélyezteti. Csak 
akkor tudunk az élet alapvető kérdéseiben közös egyetértésben dönteni, ha 
ezekről a kérdésekről egyformán gondolkodunk.  

Saját hitét és jövendő családja boldog életét veszélyezteti az, aki 
hozzá nem illő, és aki nem hívő emberrel barátkozik! 
Nyilvánvaló, hogy olyan valakit fogunk választani, akit megszerettünk, 

akivel kölcsönösen szeretjük egymást. Ezt a döntést azonban nem szabad 
elsietnünk. Sok fiatal lehet szimpatikus számunkra, akivel szívesen kerülnénk 
közelebbi kapcsolatba, de mielőtt megnyitnánk előtte szívünket, alaposan meg 
kell fontolni, hogy valóban jó házastársai lennénk egymásnak. Ezért előbb kell 
egymásnak jó barátaivá válnunk, mint egymásba beleszeretnünk.  

Akármilyen erős vonzalmat érzünk is valaki iránt, tudnunk kell parancsolni 
érzelmeinknek, hogy addig ne kötelezzük el magunkat egymásnak, ameddig 
nem lettünk egymásnak szellemi partnerei, igazi jó barátai. Mindebből 
következik, hogyha valóban keresztény családot akarunk alapítani, akkor nem 
mindegy, hogy kivel kötünk házasságot. 



Hogyan ismerjük meg egymást? 
Akkor mondhatjuk, hogy valóban ismerjük embertárainkat: – ha ismerjük 

gondolkodásmódjukat, műveltségüket, világnézetüket és állásfoglalásukat az 
élet fontos kérdéseiben; – ha ismerjük magatartását, hogyan fegyelmezi 
önmagát, hogyan viselkedik családja tagjaival, barátaival és ismerőseivel; – ha 
ismerjük áldozatkészségét, és nem utolsó sorban Istennel való kapcsolatát.  

 

 

A fiataloknak, ha akarják, 
akkor bőven van ismerkedési 
lehetőségük, de nem mindegy, 
hogy hol, hogyan és kikkel akarnak 
megismerkedni. 

Egy-egy család élete 
szempontjából fontos lehet 
egészségi állapotunk, öröklött 
képességeink, általános 
műveltségünk és 
képzettségünk, jó, illetve 
rossz szokásaink, érdeklődési 
körünk, hogy mivel töltjük el 
szívesen szabadidőnket… 

 

Régen egy faluban mindenki ismerte a falu legtöbb lakóját, nem nagyon lehetett 
alakoskodni. A népesség növekedésével, a városiasodással ez a helyzet megváltozott. Az 
első nagy ismerkedési lehetőséget az iskolák adják a mai fiatalok számára, ahol a diákok 
hamar megismerhetik, és kiismerhetik egymást. Szorosabb ismerkedésre a különböző 
szakkörök és sportfoglalkozások adnak alkalmat, továbbá a különböző egyesületek, illetve 
közösségek, ahol bőven van alkalom a beszélgetésekre, különböző kérdések 
megvitatására. 

 Sok fiatal számára a különböző szórakozó helyek adnak ismerkedési lehetőséget. Az 
ilyen ismeretségek általában nagyon felületesek, mert ahol szinte fülsiketítően hangos zene 
szól, ott aligha van lehetőség az egymás megismerését szolgáló beszélgetésekre. Az ilyen 
helyen kötött ismeretségek alapja általában a vonzó, külső megjelenés, amiből a legritkább 
esetben lehet megtudni, hogy valójában milyen ember és ki is az a másik, akivel esetleg 
órák hosszat együtt táncolunk. Sok fiatal ilyen ismeretség útján jut el az egyre szorosabb 
szexuális kapcsolatig, majd a házasságig, és csak később döbben rá, hogy akit annyira 
szeretett, az valójában nem hozzá való társa lett. 

Ahhoz, hogy igazán megismerjük azt, akit megkedveltünk, igen sokat kell egymással 
beszélgetni az élet legkülönbözőbb kérdéseiről, akár ennek a könyvnek valamennyi 
témájáról. Természetesen igen fontos, hogy valóban őszinték legyünk, azt mondjuk, amit 
gondolunk, amit érzünk és szeretnénk, hogy minél többet megtudjunk egymásról.  

Amíg megérik bennünk a gondolat, hogy elkötelezzük magunkat egymásnak, sok 
minden van, amit feltétlenül meg kell beszélnünk, amit tisztáznunk kell egymással, amiben 
egyet kell értenünk, amit kölcsönösen el kell tudnunk fogadni. Ezek a megbeszélések sok 
időt követelnek, és bár nem tartoznak másra, mások is hallhatják, és tudhatnak róla. 
Természetes azonban, hogy a legbizalmasabb dolgainkat nem a nagy nyilvánosság előtt 
fogjuk megbeszélni, hanem kettesben. 

Ezek a bizalmas beszélgetések sem menthetnek fel bennünket az egymással 
szembeni óvatosság alól. Akármennyire is tisztességesek és becsületesek vagyunk, minden 
jó szándékunk és akaratunk ellenére, mégis minket is meglephet a kísértés, hogy olyasmit 



tegyünk, amit józan eszünkre hallgatva soha nem tennénk meg. Ezért tudatosan kerülnünk 
kell, hogy kettesben beszélgetve olyan helyzetbe kerüljünk, ahol bármi megtörténhet.  

Bőséges alkalmat nyújtanak a bizalmas beszélgetésre többek között az utcai séták, a 
normális vendéglátóhelyek stb. Ezért nem utazgathatunk, és nem kirándulhatunk kettesben, 
és közös kirándulások alkalmával sem „költözhetünk össze”, nem aludhatunk egy sátorban. 
Természetesen meglátogathatjuk, és meg is kell látogatnunk egymást otthonában, de csak 
akkor, ha mások is otthon vannak, és akkor sem zárhatjuk magunkra az ajtót… Kár lenne, 
ha meggondolatlanságunkkal megfosztanánk magunkat a szabad döntéstől, mert mielőbbi 
házasságkötésre kényszerültünk. De már az is kár lenne, ha életünk legszebb emlékeire 
később mégse szívesen emlékeznénk… Tudjuk, hogy a mai világban még sok jó szándékú 
és becsületes fiatal másként él, és példájukat nem egyszer vallásos fiatalok is követik, mert 
ezt annyira „természetesnek” tartják, hogy még erkölcsi aggályaik sincsenek. 

Beszélgető társunk őszinteségnek az „ellenőrzésére” igen jó alkalom a váratlan 
eseményekről mondott véleménye, jó alkalom lehet egy-egy film megtekintése és 
megbeszélése. Lehet, hogy egy-egy szappanoperát vagy krimit érdekesnek tartunk, de 
valószínűleg nem szeretnénk szívesen olyan helyzetbe kerülni, mint amibe a film szereplőit 
láttuk. Az sem mindegy, hogy hitünkről vagy akár a közéleti kérdésekről hogyan vélekedünk. 
Ilyen helyzetben valószínűleg nem azt fogja mondani, „amit elvárunk tőle, hanem azt, ahogy 
ő gondolkodik, és így önkéntelenül „elárulja önmagát.” 

Egymás megismerésének fontos eleme lehet egymás családjának a megismerése, 
mert ha valakivel házasságot kötünk, akkor annak rokonságát is ismernünk és vállalnunk 
kell. Tudjuk, hogy nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az életünk, de mégis tisztában 
kell lennünk választottunk közvetlen hozzátartozóitól való esetleges függőségével, azok 
anyagi, lakás és társadalmi helyzetével, továbbá rokonságának a házastársi hűségről és a 
gyermekáldás vállalásáról kialakult véleményével, közéleti nézeteivel… 

A fiataloknak felnőtt életükre készülve meg kell hallgatniuk szüleik véleményét is, de 
nem feltétlenül szükséges, hogy az ő elképzeléseiket valósítsák meg. Azoknak, akik már 
megismerkedtek jövendőbelijükkel, feltétlenül egyeztetniük kell egymással elképzeléseiket, 
hiszen egész életükben rá lesznek szorulva egymás segítségére. 

Aki nem lenne jó házastárs, akivel nem tudnánk életünk végéig 
békében együtt élni, azt ne engedjük közel férkőzni a szívünkhöz.  

A megismerkedéstől a házasságkötésig 
Mindenki életének fontos és döntő pillanata, amikor először találkozik, 

megismerkedik, és szimpatizálni kezd jövendőbelijével, akkor is, ha még nem 
tudja, hogy ő lesz az. Lehet ez olyan pillanat is, amikor valakiben régi ismerőse 
iránt ébred fel a különös vonzalom, vagy olyan valakin akad meg a szeme, akit 
eddig nem is látott. Amikor egy fiatal ráébred arra, hogy mennyire fontos neki 
ez a régi vagy új ismerőse, aki iránt ilyen vonzódást érez, ez a szerelem, ami 
akkor lesz igazán szerelem, ha ezt a vonzódást a másik is észreveszi, és 
hasonló vonzódással viszonozza érdeklődését. Ettől kezdve már nem mindegy 
a számukra, hogyan alakul más fiatalokkal való kapcsolatuk, valahogyan 
egymásénak érzik magukat. 

Bármennyire is próbálják titkolni a szerelmesek egymás iránti 
érdeklődésüket, ez a szerelem megváltoztatja őket, egész magatartásukat és 
mindennapi életüket. Ezt pedig nem lehet eltitkolni, hiszen egyre többet 
beszélgetnek egymással, egyre több időt töltenek együtt, egyre több a közös 
programjuk: meglátszik rajtuk, hogy szerelmesek lettek. Ezzel együtt jár az is, 



hogy mindenki mással egyre jobban meglazul eddigi kapcsolatuk, de baj lenne, 
ha meg is szakadnának eddigi jó kapcsolataik. Az igazi szerelem nem 
választhat el embertársainktól, inkább arra kell, hogy késztesse őket, hogy 
együtt legyenek jók másokhoz. 

A szerelmesek azonban ne legyenek egymásra féltékenyek, ne akarják 
„rövid pórázón” tartami egymást. Hadd ismerkedhessen meg, és 
beszélgethessen el másokkal is, ha igazán engem választott, úgysem fog 
elhagyni. Ha mégis elhagy, akkor jobb, ha ezt minél előbb megteszi, és nem 
később derül ki, hogy mégsem vagyunk egymáshoz illők. 

 A szerelmesek érzelmi kapcsolata hamar gyors fejlődésnek indul, amíg 
eljut a megismerkedéstől a megalapozott kölcsönös elköteleződésig, illetve a 
házasságkötésig, az életre szóló tudatos döntésig. Nagy baj lenne azonban, ha 
ennek az érzelmi kapcsolat az alapja nem lenne egyben olyan egyre erősödő 
barátság, ami éltre szólóan össze tudja őket kötni egymással. Ez a barátság 
teszi lehetővé, hogy egyformán gondolkodjanak az élet kérdéseiről, hogy 
egymást kiegészítő legyen érdeklődési körük, hogy ne csak együtt akarjanak 
lenni, hanem szívesen beszélgessenek el egymással. Ennek a barátságnak a 
jele, hogy szívesen vállalnak áldozatot egymásért, hogy igyekeznek 
egymásnak egyre több apró örömet szerezni, ami egyben érzelmi kapcsolatuk 
erősítője is. Nagyon fontos azonban az is, hogy tudatosan fegyelmezzék 
magukat, hogy ösztönös érzelmi kapcsolatuk „ne előzze meg” baráti 
kapcsolatuk fejlődését. 

Mivel a házasság életszövetség, azért feltétlenül szükséges, hogy a 
jövendő házastársak egymáshoz illők legyenek. Akik úgy gondolják, hogy aki 
tetszik nekem, akit megszerettem, biztosan jó házastárs lesz, az gyakran 
téved. Erre mutat a sok „rosszul sikerült” házasság. Bármennyire szeretik is 
egymást, ha a céljaik különböznek, ha lényeges kérdésekben eltér a 
véleményük, ha nem biztosíthatók a megfelelő életkörülmények, akkor abból 
előbb-utóbb nagy bajok származnak. Igaz, a szeretet sok nehézséget át tud 
hidalni, de felelőtlenség a szerelmet túlterhelni. Mielőtt komoly terveid lennének 
valakivel, jól nézz körül. Sokkal jobb el sem kezdeni, mint vakon belemenni egy 
eleve reménytelen sikerű kapcsolatba. 

József és Mária, annak ellenére, hogy nem voltak egymáshoz illők, beleszerettek egymásba. 
Érzelmi kapcsolatuk igen hamar teljes szexuális kapcsolattá lett, és hamarosan össze is házasodtak, 
annak ellenére, hogy addig is sok dologban homlokegyenest eltért a véleményük. Hiába figyelmeztették 
őket erre, ők azt mondták, szeretik és megértik egymást. A mézeshetek azonban hamar elmúltak, egyre 
többet veszekedtek, és végül el is váltak, pedig már gyermekük is született. Ha hallgattak volna szüleik 
szavára, nem tették volna tönkre saját és családjuk egész életüket. A házasságkötéshez mégsem elég, 
hogy csak szeressék egymást, ahogy ezt felelőtlen emberek „meggyőzően” állítják. A 
házasságkötéshez nem elég a szerelem, késznek kell lennünk önmagunk teljes önátadására, ami csak 
akkor valósulhat meg, ha valóban önzetlenül szeretik egymást, ha valóan együtt dobog a szívük az élet 
minden területén. 

A szerelmeseknek a házasságra készülve tudniuk kell, hogy érzelmi 
kapcsolatuk fejlődését egy furcsának tűnő „grafikont” kell követnie, amelynek 
egymás iránti érzelmi kapcsolatukat jellemezi. Meg kell fontolniuk, hogy hány 
évnek kell eltelnie megismerkedésüket követően, amikor valóban házasságot 



köthetnek, ezt egy vízszintes vonal mentén felosztjuk 10 részre. Ezek után, ha 
a grafikonon a megismerkedéskor „mért” érzelmi kapcsolatot 10 %, akkor 
egyenletesen emelkedve ez a 8. résznél nem lehet magasabb 20 %-nál, csak 
ezután kezdhet meredekebben emelkedni, a 9. résznél 30 %-ra. Ha a 
házasságkötéskor az új házastársak érzelmi kapcsolatának szintjét 100 %-nak 
tartjuk, akkor előtte nem lehet hónapokig, vagy évekig 95 %-os szintű érzelmi 
kapcsolatban úgy élni, mint a jegyesség utolsó heteiben! Annál nagyobbak a 
szerelmi csalódások okozta sérülések, minél inkább megelőzte érzelmi 
kapcsolatuk fejlődésének foka szellemi, lelki kapcsolatuk fejlődését. 
Életkoruktól függően ez a fejlődés, míg eljuthatnak a házasságkötésig, annál 
több ideig fog tartani, minél fiatalabb korban ismerkedtek meg. Ha ezt nem 
veszik figyelembe, és rövid idő alatt eljutnak a szinte végelegesnek tűnő 
érzelmi elköteleződésre, annál valószínűbb, hogy vagy átlépik azt a határt, 
amelyet Isten parancsai kijelölnek a családok boldogságának védelmében, 
vagy össze fognak veszni egymással, mert az érzelmi kapcsolatok 
fejlődésében nem lehet félúton megállni. Ilyen érzelmi feszültségben nem lehet 
tartósan élni, abban a tudatban, hogy józan ésszel még nem köthetnek 
házasságot. Igaz, hogy az ember nem gép, de a mindennapi tapasztalat 
igazolja, hogy mindenkinek be kell tartania a házasságra való felkészülés 
„menetrendjét”.  

József 13, Mária 12 éves volt, amikor megismerkedtek egymással, és rövid idő után kiderült, hogy 
egyszer majd valóban házasságot akarnak kötni. Ez a szerelem Józsefet megváltoztatta, elkezdett 
komolyan tanulni… Közben más ismerőseik is akadtak, de senkivel nem kerültek hasonló kapcsolatba. 
Ezt követően 12 évvel kötöttek házasságot, amikor már mindketten diplomát szereztek, elhelyezkedtek, 
és már József is leszolgálta akkor még köteles sorkatonai szolgálatát. – Esküvőjük előtt néhány héttel 
elolvasásra ajánlottam nekik Tóbiás könyvének 7. és 8. fejezetét. – Az esküvőt követően néhány héttel 
Mária azt mondta nekem: „Megértettük, és megtartottuk.” – Az Úr valóban megáldotta házasságukat, 
békességben és boldogan éltek, és amikor 53 év múlva Mária meghalt négy gyermekük és kilenc 
unokájuk volt. – Náluk „működött” a grafikon. 

József és Mária tanítványaim voltak. Amikor 8. osztályba jártak, látszott rajtuk, hogy szerelmesek. 
Külön-külön elbeszélgettem velük, és tanácsoltam nekik, hogy beszéljék meg „grafikonjuk” alakulását, 
mert ha évek múlva valóban házasságot szeretnének majd kötni, akkor a grafikon a második résznél 
már nem lehet 90 %-nál, mert évekig nem lehet ilyen szinten „élni”, mert akkor vagy átlépik a határt, 
vagy ha azt mégsem akarják átlépni, akkor össze fognak veszni egymással, és nem fognak házasságot 
kötni. Sajnos ez be is következett, szakítottak, majd később mindketten valaki mással kötöttek 
házasságot. Ám kiderült, hogy egyikük sem választott jól, magához illő házastársat, és évek múlva 
mindketten elváltak. Sajnáltam őket, mert ha hallgattak volna rám, valószínűleg boldog házasok 
lehettek volna, mert valóban egymásnak voltak „teremtve”. 

Természetesen az érzelmi kapcsolat nem mérhető százalékszámokkal, de 
amíg nem dőlt el, hogy valóban életre szólóan jó barátokká, egymásnak 
szellemi partnerei tudnak lenni, és ameddig nem dőlt el, hogy rövidesen 
házasságot tudnak kötni, addig érzelmileg sem szabad elkötelezni magukat 
egymásnak. Csak azok kössenek egymással házasságot, akik szexualitás 
nélkül is jó barátok tudnak maradni, és évtizedek múlva is szeretni tudják 
egymást. 

Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! 
Csak az, aki teljesíti Mennyei Atyám akaratát. (Mt 7,21) 



A házasságkötésig megtartott szüzesség 
Ezek után belátható, hogy a teljes szexuális kapcsolat (TK) egy férfi és egy 

nő között csak akkor lehet erkölcsileg elfogadható, ha véglegesen elkötelezték 
magukat egymásnak és ezt az elkötelezettséget felelősséggel vállalják, azaz 
házasságot kötöttek. Házasság előtt az elkötelezettség még nem végleges, 
csak megalapozott ígéret. 

A végleges elkötelezettség (VE) igényét a következő érvek támasztják alá: 
Aminek a következményeit nem tudom vállalni, azt nem szabad megtennem. Ha VE 

nélkül jön létre TK, akkor – minden védekezési kísérlet ellenére – előfordulhat, hogy a leány 
terhes lesz. Mit tehet ezután?) Abortusz szóba sem jöhet: nemcsak azért, mert gyilkosság, 
ami önmagában is rossz, hanem azért sem, mert meddőség lehet a következménye; -.) 
Csak ezért házasságot kötni, meggondolatlan házassághoz vezet, azzal a tudattal fog járni, 
hogy nem önként kötöttem házasságot, hanem belekényszerültem idő előtt; -..) Nem marad 
más, a gyermeknek meg kell születnie házasságon kívül, ami biztosan nem jó. Ha 
házasságot akarnak kötni, azt a gyerek megszületése után tegyék, de csak akkor, ha 
egyébként is házasságot kötöttek volna. 

VE nélkül a TK valójában önzés, amikor a partnerek nem azért tesznek, mert a 
másiknak jó, hanem azért mert mindegyik a saját örömét kergeti. Még akkor is önzés ez, ha 
nem erőszakos követelődzés során jött létre a TK. Az önzésre utal az is, hogyha pl. az egyik 
fáradt, vagy csak épp nem volt hozzá kedve, akkor egyszerűen nem volt rá alkalom, hiába 
akarta volna a másik. Ha ezután házasságot kötnek, önzetlenné tudnak válni? Kétséges, 
hiszen most már jogom is van hozzá, nem ő tesz szívességet. És ha fáradt vagyok vagy 
nincs kedvem, akkor következik be a házastárs elleni erőszak, mert sosem tudtam 
magamon uralkodni, nem tudtam önzésemet legyőzni. Ez az egy-két éves házasok 
válásának egyik oka. 

Ha valaki szerint a TK-hoz nem kell VE, annak házasságkötés előtt valószínűleg több 
személlyel is lesz TK-a, míg megállapodik valakinél, akivel házasságot köt. Vajon hűséges 
lesz-e a házasságkötés után, hiszen ezután is lesz alkalma a TK-ra, és mi fogja 
visszatartani, ha ehhez nem kell VE? De ha ez nem következik be, vajon a házastársával 
való kapcsolatban nem fogja zavarni régi kapcsolatainak emléke? (Az ügyesebb volt, nem 
volt olyan kényes stb.) 

Ha VE nélkül létrejön a TK, nehezen fog kiderülni, hogy a partnerek mégsem 
egymáshoz valók, csak évek múltán, amikor már késő. (Ezért élnek együtt sokan 
boldogtalanul, mert később önmagában a TK nem elég.) A próbaházasság mellett felhozott 
érvek hamis szemléletről árulkodnak. A legritkább esetben fordul csak elő, hogy képtelenek 
a harmonikus szexuális kapcsolatra azok, akik egyébként e nélkül is megértik és szeretik 
egymást. Inkább az ellenkezője igaz, akivel szexuálisan megértjük egymást, azzal nem 
biztos, hogy más téren is meg fogjuk érteni egymást. 

Vajon hogy tudok megbízni abban, akit úgy ismerek, hogy rövid idő alatt leszedtem a 
lábáról? Pl. eltelik néhány év, baleset ér, hónapok óta a kórházban vagyok, közben 
házastársam ma is ugyanolyan csinos és vonzó, mint annakidején. Ellen tud-e állni 
másoknak? 

A szeretetnek a szexen kívül számtalan más megnyilatkozási lehetősége van. Ha VE 
előtt létrejön a TK, akkor a szeretetnek ezek a finomabb megnyilvánulásai elsikkadnak. 
Néhány évi házasság után érzik meg, hogy valami hiányzik. A szex megvan, de hát az nem 
minden. Ha elég volna a boldogsághoz a szex, akkor miért van annyi zátonyra futott 
házasság? 

Egy ajándékot csak egyszer lehet odaadni. Ezt az odaadást kipróbálni nem lehet, mert 
valójában nem az odaadást próbáltam ki, csak a „technikát”. (Ha van százezer forintom, 
próbaképp nem ajándékozhatom a másiknak. Ha nem úgy használta fel, ahogy én 



szerettem volna, akkor már nem tudom visszakérni. Ha nem meri felhasználni, akkor 
valójában nem kapta meg, nem adtam oda. – Törékeny ez a pohár? Próbáljuk ki. De ha 
csak egy van belőle?) 

A házasságban önmagamat ajándékozom annak, akit megszerettem. Mit tennék, ha 
valaki egy szép bonbonos dobozt ajándékozna nekem, s amikor felnyitom, kiderül, hogy 
valaki már jócskán megkóstolta? Vagy fűnek-fának szétosztható ajándéknak tartom 
magam? 

Az érvek vonatkoznak a nem teljes kapcsolatra is, hiszen ha valamely úton 
nem akarom megtenni az utolsó lépést, akkor az azt megelőző lépéseket se 
tehetem meg. Ne akarjam meglopni jövendő házastársam, még apróságokban 
sem. A házasság előtt vállalt önfegyelem a jövendő házastársam iránti 
hűségem záloga, ne játsszak vele! 
Jó tudni! 

Amit mindenki tud, hogy más a puszi és a csók, és más a csókolódzás, hogy más az 
ölelés, és más az ölelkezés. Az egyik csak a szeretet jele, a másik már a szexualitás 
felébresztője. A házasságra készülők egymás iránti szeretetüket sok apró figyelmességgel, 
kedveskedéssel kimutathatják, amelyeknek semmi közük nincs a szexualitáshoz, de 
amelyekre a házasságkötés utáni életükben is szükségük lesz, amelyeket már a 
házasságkötés előtt meg kell ismerni, és be kell gyakorolni. Akiknek az életéből a szexuális 
örömszerzés kiszorítja ennek a másfajta örömök szerzésének a „megtanulását”, azok a 
házasságkötés után fognak rádöbbeni, hogy a szexualitás nem elég a boldog házasélethez. 

Józan ésszel belátható, hogy addig nem szabad házasságot kötni, amíg valaki nem jut 
el arra a társadalmi érettségre, amikor biztosítani tudja a saját és leendő családja felelős 
ellátását. Ahhoz, hogy felelős döntéssel házasságot köthessenek a testi és szellemi 
érettségen kívül, szükségük van arra, hogy legyen a megélhetésüket biztosító munkájuk és 
megfelelő lakásuk, hogy képesek legyenek gyermekek vállalására és felnevelésére. Amíg 
nem lehet szó gyermekvállalásról, addig házasságkötésről sem lehet szó. 

Természetesen nem elég az erkölcsi követelményeket megismertetni, meg 
kell mutatni azok megtarthatóságát is, magától értetődően nem áldozatok és 
nem Isten kegyelme nélkül. 

Amikor a pogány a törvény híján a természet szavára teszi meg a törvényben 
foglaltakat, törvény hiányában önmagának törvénye. Ezzel igazolja, hogy a 
törvény követelménye szívünkbe van írva, amiről lelkiismerete tanúskodik és 
önítélete is, mely hol vádolja, hol fölmenti. (Róm 2,14-15) 

A házasságkötés előtti önfegyelmünk jövendő hűségünk záloga! 
Vannak, akik elhibázták 

Aki fiatal korában elfogadja a média által sugallt „szabad szerelmet”, azt egy futó 
szerelmi kaland gyorsan testi kapcsolathoz vezetheti, és ennek következményeként a másik 
nemű emberben elsősorban saját szexuális igényeinek kielégítőjét látja, az kevésbé lesz 
képes házasságában az elmélyült szeretetkapcsolatra és a tartós hűségre. Azok a fiatalok, 
akik így házasság nélkül együtt élnek, esetleg össze is költöztek, akik túl vannak az első 
szexuális kapcsolaton, a legkisebb nézeteltérést követően igen könnyen szakítnak, amiért 
legtöbbször egymást vádolják. Egy-egy ilyen felelőtlen kapcsolat sok fiatalnak tette már 
tönkre jövendő házasságát, családjának boldogságát. 

A mai világban felnövő fiatalok jelentős része olyan családban, 
környezetben él, ahol nemcsak nem törődnek Isten törvényeivel, hanem a 
„emberi szabadság” nevében a bűnt sem tartják bűnnek, szégyellni való 
dolognak. Az önfegyelmet sem tartják fontosnak mondván: bátran tedd meg, 



amit csak akarsz, amihez kedved van. Ennek következtében nem kevés olyan 
fiatal van, aki sokszor önhibáján kívül vesztette el szüzességét, gyermeki 
ártatlanságát, mert olyan környezetben élt és nőtt fel, ahol nem is látott jó 
példát. Sokan csak később döbbenek rá helyzetükre, ha találkoznak és 
megismerkednek a keresztény erkölcs- és élet követelményeivel.  
A második szüzesség 

Ha később jöttünk rá, hogy valamit elhibáztunk, akkor valamit még részben 
jóvátehetünk, főleg akkor, ha nem rossz szándékból, hanem a nem megfelelő 
nevelés következtében hibáztunk. Az őszinte megtérés szakítást jelent eddigi, 
hit és erkölcsi törvények nélküli gondolkodás- és életmódtól, komoly 
elhatározás, hogy a továbbiakban hűségesek leszünk az Úr Jézus tanításához.  

Az őszinte bűnbánattartást és megtérést követő keresztségben, vagy 
szentgyónásban Isten megbocsátja minden bűnünket, és új életet kezdhetünk. 
Az ő esetükben beszélhetünk az un. „második szüzességről”, ami azt jelenti, 
hogy megtérésük óta tanulták meg magukat fegyelmezni, és tudtak úrrá lenni 
ösztöneik felett. Ez a „második szüzesség” ugyanúgy érték és Isten kegyelmi 
ajándéka, mint azoknak a tisztasága, akiknek Isten megadta, hogy keresztény 
családban, keresztény környezetben felnőve őrizzék meg tisztaságukat. 

Számukra Isten kegyelme, a megtérés hozhat menekülést ebből a romlott 
világból, de akkor is számolniuk kell „örökségük” következményeivel. Nekik 
szólnak a Szentírás szavai: „Jobban örülnek a mennyben egy megtérő 
bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs szüksége megtérésre.” 
(Lk 15,7) – „Boldog, aki megmossa ruháját a Bárány vérében!” (Jel 22,14) 

Az egymással szemben kölcsönösen vállalt önfegyelem, amit még 
házasság előtt vállalunk, vagy esetleg a házasságkötés után, közös 
megegyezéssel egy előre meghatározott ideig, alkalom lehet annak 
tanúsítására, hogy szex nélkül is szeretni tudjuk egymást. Ha tudom, hogy 
egykori hibáimnak milyen negatív következményei lehetnek, akkor felkészülve 
rá, kevesebb gondot fog okozni, mintha nem számítottam rá. 

A kölcsönös megbocsátás sok mindent jóvátehet. A megbocsátással 
tanúsítjuk, hogy bár a bűnt elítéljük, de szeretetből a rosszat is tudjuk jóval 
viszonozni. Ennek a megbocsátó szeretetnek a megtapasztalása pedig 
önzetlen viszont szeretetet, őszinte ragaszkodást vált ki. 

Az írástudók és farizeusok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda, 
és elébe állították. „Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték 
házasságtörésen. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell 
kövezni. Te mit mondasz?” Jézus lehajolt, és ujjával írni kezdett a földön. 
További faggatásukra felegyenesedett, és így szólt hozzájuk: „Aki bűn nélkül 
van közületek, az vesse rá az első követ!” s után eltávoztak, kezdve az 
idősebbeken, úgy hogy Jézus egyedül maradt az előtte álló asszonnyal. Jézus 
akkor felegyenesedett: „Asszony, szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki nem 
ítélt el téged?” „Senki, Uram!” – felelte az. Mire Jézus így szólt: „Én sem ítéllek 
el. Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,3-12) 



Az utolsó pillanatig légy óvatos! 
 

 

 

 

 

Az elköteleződés attól a pillanattól kezdve érlelődő és erősödő érzelem és 
szándék, hogy kölcsönösen fontosak lettek egymás számára. Egyre kevésbé 
mindegy a számunkra, hogy a másik mit gondol, mit érez, mit mond, és mit 
csinál. Ennek ellenére nem kifogásolhatjuk, ha másokkal szóba áll, esetleg 
más programjai is vannak. Nem annak a hűségében bízhatunk, aki csak velünk 
áll szóba, hanem annak a hűségében, aki másokkal találkozva és 
elbeszélgetve továbbra is minket tart fontosnak. 

A házasságkötés előtti „négyszemközti elköteleződés” legfeljebb csak 
komoly ígéret, ami hűségre kötelez, és amit az eljegyzéssel nyilvánosságra 
lehet hozni, de mégis olyan ígéret, amely visszavonható, ha erre komoly indok 
merül fel, (kiderült „valami” vagy közbejött „valaki”). A jegyesek nem élettársak, 
de már megtervezhetik közös lakásukat, de még nem költözhetnek össze. 

A fiatalok között, ugyanúgy, mint a felnőttek között, vannak tisztességes, erkölcsös 
emberek, és vannak olyanok, akiknek nincsenek „erkölcsi aggályaik”, megengedhetőnek 
tartanak mindent, csókolózást, ölelkezést és mindent „ami jólesik”. Alapszabály, hogy semmi 
olyasmit nem engedhetünk meg sem egymásnak, sem magunknak, amit másoknak sem 
engednénk meg, hogy vele tegyék. Nem tehetünk, és nem mondhatunk semmi olyant, amit 
bárki meg ne tudhatna, vagy baj lenne belőle, ha valaki „jóindulattal” visszamondaná neki, 
vagy elhíresztelné ismerőseink között. Akkor sem tehetünk ilyent, ha nem kevesen vannak, 
akik erről másként vélekednek, és ilyesmit még a nagy nyilvánosság előtt is szégyenkezés 
nélkül megtesznek. Akik jól ismerik egymást, azok tudják, hogy nem csak az idegenekkel 
szemben kell óvatosnak lenniük, hanem azokkal az ismerőseinkkel szemben is, akik lazán 
fogják fel erkölcsi elveiket. 

Szombatra volt kitűzve József és Mária esküvője, akiket én készítettem fel a házasságkötésre. 
Szerdán délután sírva keresett fel Máira, és zokogva közölte, hogy az esküvő végleg el fog maradni. 
Elmondta mi történt. Azzal próbáltam vigasztalni, örüljön, hogy mindez nem az esküvő után derült ki. 

A szerelmesek teljes emberi, testi és lelki elköteleződését a 
házasságkötés pecsételi meg.  

 



A házasságról szóló keresztény tanítás összefoglalása 
Tudnivalók a keresztény házasságról 

A keresztény házasság szentség, amelyben Isten erőt ad, hogy a házastársak egymást 
szeressék és gyermekeiket Isten akarata szerint neveljék. 

A szeretet sorrendje a családban: – (1) a házastárs; – (2) a házastársammal együtt 
szeretem gyermekeimet (és azok leendő házastársát); – (3) együtt szeretjük szüleinket; – 
(4) testvéreink, sógoraink, gyermekeik, és további hozzátartozóink 

Az érvényes házasság lényeges tulajdonságai: (1) az egység, azaz a kizárólagos 
hűség; (2) a felbonthatatlanság; és (3) nyitottság a gyermekáldás vállalására. Bármelyik 
kizárása lehetetlenné teszi az érvényes házasság létrejöttét. Az érvényes házasság 
feltételezi, hogy a felek önként, szabad elhatározásból kötnek házasságot. A keresztények 
Isten előtt érvényes házassága szentség. 

A házastársak kötelességei: egymást mindenben segítsék, és önzetlenül szeressék, 
gyermekeknek életet adva őket Isten akarata szerint neveljék. A házastársaknak 
kötelességük együtt élni, egymásról gondoskodni, magukat egymásnak alávetni. 

A házastársi hűség megköveteli, hogy az egy férfi és egy nő – akik egymással 
házasságot kötnek -, egymásnak teljesen átadják magukat, kizárva kapcsolatukból bármely 
harmadik személyt. Ez a hűség – ami naponta megvalósítandó feladat is egyben –, 
megkívánja a teljes emberi odaadást, mind testi, mind szellemi téren. Kell, hogy a 
házastársak legyenek egymásnak a legjobb barátai, szellemi és beszélgető partnerei is. 

A házasság felbonthatatlansága – (1) Az egy életre vállalt elkötelezett szeretet és az 
igazi boldogság elválaszthatatlan egymástól. – (2) A házassági problémák megoldása nem 
a válás – ami szabad utat ad az önzésnek -, hanem az őszinte jóra törekvés és 
megbocsátás, az egymásért vállalt áldozat és egymás elfogadása. 

A felbonthatatlanság alapjai: – (1) A házasság "természete" a teljes személyes 
önátadás, ez a feltétele a másikra való ráhagyatkozásomnak; – (2) Az adott szó becsülete, 
másként szóba sem állnának egymással; – (3) Ez az alapja a gyermekáldást vállaló 
felelősségnek; – (4) Ez az érdeke gyermekeinknek. 

Rendkívüli esetben (ha lehetetlenné válik a békés egymás mellett élés, amikor az egyik 
fél hűtlenül elhagyta házastársát, akkor) az egyházi hatóságtól engedélyt lehet kérni a külön 
élésre (az "ágytól és asztaltól" való elválasztásra), ami nem jelenti a házasság felbontását, 
vagy újabb házasságkötés engedélyezését, csak részbeni felmentést ad a házastársi 
kötelességek teljesítése alól. A külön élő házastárs akkor járulhat szentségekhez (és 
vállalhat keresztszülői és bérmaszülői tisztséget), ha önmegtartóztató életet él. 

A család boldogságának alapja nem az anyagi jólét, a magas életszínvonal, hanem az 
egymásért áldozatot vállaló szeretet. – Ha azt akarod, hogy gyermekeidnek boldog otthona 
legyen, akkor olyan szeretetre és áldozatkészségre van szükség, amely akár 3 vagy több 
gyermeket is mer vállalni, bízva Isten kegyelmének segítségében. Sajnos egyre kevesebben 
ismerik ezt a boldogságot, ezért nem tudják a legtöbben, hogy valójában mi hiányzik nekik 
az életükből. 

Családomban keresztény módon élek: A tisztaság, a tiszta élet a férfi és a nő helyes 
kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való felkészülésben. – A boldog házasság és 
család alapja az elkötelezett, önzetlen szeretet, a halálig vállalt és megtartott hűség. – A 
szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a legszentebb emberi értékek közé 
tartozik. – Nem vágyaim kielégítése tesz boldoggá, hanem a házastársamért és a 
gyermekeinkért vállalt áldozat: – A házasság előtti önfegyelmem a jövendő házastársam 
iránti hűségem és szeretetem bizonysága. 

Isten a házasságot, a család és a házastársak életét és boldogságát parancsaival védi: 
6. parancs: Ne paráználkodj! (Légy szemérmes!) – 9. parancs: Felebarátod házastársát ne 
kívánd! (Légy hűséges!) – Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei 



megrontják az egyén, a család és a nemzet életét; az értelmes embert az ösztön rabjává, a 
személyt az élvezet cserélhető eszközévé teszik. – A paráznaság a nemi öröm rendetlen 
vágya vagy kicsapongó élvezete. A paráznaság bűnei sok ember akaratát meggyengítik, és 
szexuális függőséget okozhatnak, – Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös 
akarattal gondol, néz, beszél, vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. 
Másként megfogalmazva: az követ el bűnt a hatodik parancsolat ellen, aki – magában vagy 
házastársán kívül mással – azért gondol, mond, néz vagy tesz valamit, hogy saját magában 
vagy a másikban felgerjessze a nemi ösztönt. – A szándékos önkielégítés, az egyneműek 
szexuális kapcsolata, a házasságon kívüli szexuális kapcsolat, és az élettársi együttélés 
mindig bűn. Ezért bűn a szexuális ösztönt gerjesztő testi érintés, simogatás, ölelés, csók és 
csókolódzás is. Mindig súlyos bűn a megfogant élet kioltása, az abortusz. A nem kívánt 
terhesség megelőzésének eszköze nem a védekezés, hanem az önmegtartóztató élet. 

Úgy készülünk a házasságra, hogy minél értékesebb, érintetlen ajándék legyünk 
egymás számára. Nem tehetek olyasmit, ami meggondolatlan házasságkötéshez vezethet. 
A házasság Isten akarata szerint szent, ezért kegyelmének segítségével és önmagunk 
nevelésével el lehet jutni a házasságig tisztességes módon, bűn nélkül is, bár ez az 
önfegyelem megszerzése kényeztetés helyett komoly erőfeszítést és sok áldozatot kíván 
tőlünk. A házasság előtt vállalt önfegyelem a jövendő házastársam iránti hűségem záloga,  

Ezért vesszük komolyan a tanulást, neveljük magunkat önfegyelemre, vigyázunk testi- 
lelki egészségünkre, hogy valóban értékes ajándék legyük egymás számára. 

Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek 
tetsző áldozatul. Ez legyen észszerű hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e 
világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy 
fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. 
(Róm 12,1-2) 

 
 

 

 

 

Ha föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus 
ül az Isten jobbján. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre 
… Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki 
teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. (Kol 3,1-9) 



Előadás sorozat a házasságról és a családról 
Sok helyen tartanak fiataloknak és szülőknek előadás sorozat a házasságról és a 

családról. Ezeken előre meghatározott napokon tapasztalt szülők és különböző szakértők 
mondják el mindazt, amit fontosnak tartanak a fiatalok számára. Ezek a kurzusok nem teszik 
feleslegessé a házasságra készülő jegyesekkel való személyes, „hatszemközti” 
beszélgetéseket, az előadásokon elhangzottak alkalmazását az ő életükre, helyzetükre. 

Mit mond a teológus? 
A házasság Isten tervében 

Ennek a témának a megbeszélése már az iskolai hitoktatásnak is feladata. Mégis 
fontos, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket egy teológus is áttekintse, alapot adva a 
jegyes-kurzus céljának, hiszen olyanok részvételére is számítunk, akik nem jártak 
hitoktatásra, illetve most kezdenek érdeklődni hitünk alapvető kérdései után. 

 

Egyértelmű, mi Isten terve az emberről, 
akit férfinek és nőnek teremtett, aki az 
életátadását úgy tervezte, hogy minden 
gyermek egy boldog családban kapjon életet, 
és nevelkedjen felnőtt emberré, és aki azt 
akarja, hogy mindnyájan eljussunk az örök 
élet boldogságára. Ezért adott nekünk 
értelmet és szabad akaratot, hogy felismerve 
életünk célját, tudatosan alakítsuk életünket 
Isten akarata szerint. Téved az, aki azt 
gondolja, hogy ő Isten törvényeit figyelembe 
nem véve is boldog ember lehet. 

Amire egész életünkben készülni kell 
Az élővilág életét figyelve azt látjuk, hogy a növényektől az állatok világáig életük 

lényegében nem szól másról, mint az élet továbbadásáról, az új életek fejlődéséről a 
szaporodó képességig, az új élet továbbadására való felkészülésig. Természetesen ez 
hosszabb vagy rövidebb folyamat, amelyben az élőlények sajátos módon „jól érzik 
magukat,” ha kedvező körülmények közt élhetnek és fejlődhetnek. 

A világ valamennyi élőlénye közül egyedül az embernek van szellemi lelke, 
értelme és szabad akarata, és ehhez kapcsolódó érzelem világa, amelyben 
boldognak érezheti magát, ha életkörülményei Isten terveinek megfelelően 
alakulna.  

Az emberek világában tapasztalható szenvedés az áteredő bűn következménye, ami 
azonban alkalmat ad nekünk arra, hogy komoly áldozatot vállaljunk hozzátartozóink iránti 
szeretetből, és ez az áldozatvállaló szeretet is boldoggá teszi az ember életét, ha Isten 
akaratát elfogadva tudatosan vállalja élet keresztjét. 

Életünk értelme és célja, hogy Mennyei Atyánk mindnyájunkat meghívott 
az örök életre. Igaz, az oda vezető utak nagyon különfélék lehetnek, de 
mindegyikünknek meg kell találnia a saját útját, és azon tudatosan elindulni és 
járni. Ahogy a fontos dolgokat előre meg kell terveznünk, ugyanúgy az Isten 
felé vezető utunkat is. Azok kivételével, akiket Isten különleges, celibátust 
követelő feladatra hívott meg, mindenkinek fel kell készülnie a házasságra, 
arra, hogy boldog családban élhessen. 



Ha a statisztikai adatokat figyeljük, ha szétnézünk környezetünk életében, 
akkor megdöbbenve látjuk, hogy milyen sok boldogtalan, elvált, magányos 
ember él körülöttünk, akik pedig mind boldogok szerettek volna lenni már földi 
életükben is. Nyilván, nem vették komolyan, hogy gyermekkorunktól kezdve 
kell készülünk egész életünkre, így jövendő házas- és családi életünkre is.  

Ezért kell beszélnünk a házasságra való felkészülés fontosabb 
témaköreiről, az önnevelésről, a legalapvetőbb hitismeretekről, amelyek a hivő 
világnézet meglapozói, hogy a fiatalok keresztény módon alkossanak 
véleményt az élet kérdéseiről, hogy belássák az erkölcsi követelmények célját, 
amellyel mindennapi életünk boldogságát szolgálják. 

Természetesen mindezt lehetetlen megbeszélni egy-egy alkalommal, ezért szükséges 
a rendszeres hitoktatáson való részvétel mellett részt vennünk, olyan ifjúsági csoportban, 
ahol ezeket a kérdéseket meg tudják beszélni egymással. 
Az elkötelezett felnőtt keresztény 

Röviden összefoglalva tudatosan kell olyan felnőtt kereszténnyé nevelnünk 
magunkat, akiknek hívő világnézete és a keresztény tanításnak megfelelő 
erkölcsi elvei vannak, és arra törekszik, hogy életét ennek megfelelően 
alakítsa, azaz tudatosan legyünk Krisztus-követők, bekapcsolódva a helyi 
keresztény közösség életébe. Nevelnünk, képeznünk és fegyelmeznünk kell 
magunkat, hogy egészségünket megőrizzük és ne legyünk rabjai semmiféle 
káros szenvedélynek, hogy valóban értékes ajándék legyünk egymás számára. 

Péter erre a többi tizenegy közül előlépett, és emelt hangon ezt a beszédet intézte 
hozzájuk: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek tudomásul, és 
figyelemmel hallgassátok szavamat! – Izraelita férfiak, hallgassátok meg ezt az 
állításomat: a názáreti Jézust Isten igazolta előttetek azokkal a hatalmas 
csodákkal és jelekkel, amelyeket – mint ti is tudjátok – őáltala művelt köztetek. 
Ezt a férfit Isten elhatározott rendelése és előretudása kiszolgáltatta nektek, s 
ti istentelenek keze által keresztre feszítettétek, és meggyilkoltátok. Isten 
azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta őt... Ezt a Jézust 
támasztotta föl az Isten: ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Miután tehát 
Isten jobbjára emelkedett, megkapta az Atyától, majd pedig kiárasztotta a 
megígért Szentlelket. Ez az, amit ti láttok és hallotok. – Tudja meg tehát Izrael 
egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá tette azt a 
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Ennek hallatára fájdalom járta át 
szívüket. „Mit tegyünk hát, testvérek?” – fordultak Péterhez és a többi 
apostolhoz. „Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg 
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a 
Szentlélek ajándékát. - Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. 
Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek állhatatosan 
kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az 
imádságban. Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan megjelentek a 
templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel 
fogyasztották el eledelüket. Az Úr pedig napról napra növelte az üdvösségre 
rendeltek számát. (ApCsel2,14-47. részletek) 



Mit mond a szociológus? 
A jó házasság feltételei igen szerteágazóak.  

Társadalmi szempontból fontos, hogy a házastársak egymáshoz illőek 
legyenek, azonos világnézetűek, akik az élet kérdéseiről hasonló módon 
gondolkodnak. A legtöbbször meglévő ismeretségi, illetve baráti körünkből 
választjuk meg házastársunkat.  

Ha szétnézünk környezetünkben, akkor látjuk, hogy milyen sokan kötnek 
meggondolatlanul házasságot. Nem lehetnek boldogok, akik „elrontott” 
házasságban élnek, de akkor is tévednek, ha azt gondolják, hogy a válás meg 
fogja oldani problémáikat. A valóságban a válások negatív következményei 
egyre csak gyarapítják az elváló házastársak, gyermekeik és egész családjuk 
gondjait. 

Iskoláskorunktól kezdve tudatosan kell megválogatni baráti körünket, akikkel szívesen 
töltjük együtt szabadidőnket. Nem mindegy, hogy járunk-e, és kikkel járunk szórakozni, hogy 
milyen sportklubhoz vagy szakkörhöz csatlakozunk, hogy kikkel megyünk kirándulni… 

Ne feledjük, hogy a szerelem önmagában nem elég a jó házassághoz, mert a 
házastársaknak akkor is békességben és boldogan kell élniük, amikor a szerelem elmúlt, 
azaz önzetlen, egymásért áldozatot vállaló szeretetté vált. A köztük kialakuló 
partnerkapcsolatnak először olyan, egyre szorosabbá váló barátságnak kell lennie, ami majd 
a házasságkötést követően alakul át önzetlen szexuális kapcsolattá. A házasság előtti 
szexuális kapcsolat valójában nem a kölcsönös szeretetet szolgálja, hanem önmagunk 
vágyainak kielégítését, amelyben partnerünk csak készséges társunk, és akár „lecserélhető 
eszközünk”. Az ilyen kapcsolat könnyen elvakít bennünket, és nem vesszük észre, hogy 
valójában nem vagyunk egymáshoz illőek. 

József és Mária egy szórakozó helyre jártak, ott ismerkedtek meg egymással. Megkedvelték 
egymást, de beszélgetni egymással alig tudtak, olyan hangos volt a zene, hogy nem értették meg 
egymás szavát. Különös gátlásaik nem voltak, így kölcsönös vonzódásuk hamarosan szexuális 
kapcsolattá lett, majd végül házasságot kötöttek. Néhány hónap alatt azonban kiderült, hogy szinte 
semmiben sem tudnak egyetérteni egymással. Egyre többet veszekedtek, míg végül elváltak. 
A házasságkötéssel egymás családjának tagjaivá lesznek.  

A házasságra készülő fiataloknak fontos, hogy ne csak kölcsönösen 
ismerjék, hanem el is fogadják egymást, hogy hozzátartozójuk házastársát 
szeretettel fogadják be családjukba. Nem tesz jót a házastársak békéjének, ha 
rokonaik között feszültségek és ellentétek alakulnak ki. 

A házasságkötéssel együtt jár, hogy a házastársak valamiképpen el tudjanak szakadni 
szüleiktől és testvéreiktől, de ugyanakkor továbbra is megőrizzék egymással való jó 
kapcsolatukat. Tudomásul kell venniük, hogy a házasságkötéssel módosul a családon belüli 
szeretet sorrendje, hiszen elsővé lesz számukra a házastárs és az ő gyermekeik, és csak 
ezután következnek a házastársak szülei és testvérei. 

József és Mária jegyesek voltak, készültek az esküvőre. József örökölt egy lakást, és most együtt 
tervezték annak berendezését. Józsefnek nem volt testvére, teljesen anyja befolyása alatt állt, aki 
mindenbe beleszólt. Amikor a konyhabútor megvásárlására került a sor, Mária szolgálatban volt, ezért 
József anyjával ment el kiválasztani és megrendelni a bútort. Amikor a bútorokat leszállították, akkor 
derült ki, hogy József nem azt a konyhabútort vette meg, amit Máriával megbeszélt, hanem azt 
amelyiket az anyja akart. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, kiderült, hogy Józsefnek inkább hallgat az 
anyjára, mint a jegyesére. Ezek után Mária megkérdezte tőlem, mit tanácsolok, de ő ilyen körülmények 
között nem akar férjhez menni. Így az esküvő végleg elmaradt. 



A gyermekvállalás kérdései 
A családok békés életét nagyban befolyásolja, hogy hány gyermekük van. 

Egy családban legalább 3-4 gyermekre van szükség ahhoz, hogy jól neveljék 
őket, ne kényeztessék el, és tanítsák meg őket az önzetlen – áldozatot vállaló 
– testvéri szeretetre. Maguk a szülők is boldogabbak, ha több gyermekük van, 
igaz ez több feladatot is jelent, de annál több őszinte örömet. 

A mai világban fontos kérdés, hogy az egyes családok hány gyermeket vállalnak és 
nevelnek fel. Ahhoz, hogy egy ország lakósságának lélekszáma ne csökkenjen, 
családonként legalább 2-3 gyermekre van szükség. Akik gyermekeik igazi javát akarják, 
azok távolabbra tekintenek, hiszen gyermekeik fel fognak nőni, nekik is lesz családjuk, és ha 
gyerekkorukban nem tanulták meg egymás elviselését, akkor jövendő házastársuk 
elviselése is komoly gondokat fog okozni nekik. 

A több gyermek vállalása anyagi szempontból is fontos, mert ha a kicsiny 
gyermeklétszám miatt csökken egy ország népessége, akkor a lakósság átlagéletkora egyre 
magasabb lesz, és egyre több gondot fog okozni az idős, nyugdíjas korú emberek ellátása. 
Lehetséges, hogy a több gyermek vállalása miatt egy-egy család életszínvonala kisebb lesz, 
de mégis ez biztosítja a szülők és gyermekeik jövendő normális életkörülményeit. 

Nyilván mindezt az egyes országok felelős vezetőinek is támogatniuk kell, de a 
történelem egyértelműen bizonyítja, hogy amely társadalomban fontosabb volt a pillanatnyi 
életszínvonal, mint a jövőbe való befektetés, ott ezért egyre gyorsabban csökken a lakosság 
lélekszáma, ami végül lakosság kipusztulásához, egy nép eltűnéséhez vezet. Megdöbbentő 
élményünk lehet, ha egy történelmi világatlaszt nézünk, milyen sok országot már nem 
találhatunk meg a mai térképeken. 
Család és közélet 

Természetesen mindnyájunknak szüksége van egy megélhetést biztosító 
szakmára, meg kell tanulnunk felelősen bánni anyagi javainkkal, hogy 
megfelelően tudjunk majd gondoskodni jövendő családunkról. 

A keresztény embernek nemcsak családja, hanem közössége, népe felé is komoly 
elkötelezettségei vannak, amely végül családjuk jólétét is szolgálja. Nem várhatjuk el, hogy 
a más világnézetű emberek legyenek vezetőink, hogy majd ők biztosítsák számunkra 
keresztény értékrendünknek megfelelő életkörülményeinket. Ezért tájékozódnunk kell a 
közélet legfontosabb kérdéseiről, hogy hivatásunk gyakorlása közben valóban a keresztény 
elveket követve legyünk a társadalom életének alakítói, felelősséggel vegyünk részt 
vezetőink megválasztásában, és szükség esetén felelős közfeladatokat is vállaljunk. 

Fontos szerepe van a keresztény családoknak a közélet alakításában. 
Nagy baj lenne, ha csak olyan emberek vállalnának közéleti szereplést, 
akiknek nincs gyermeke, vagy csak egy-kettő van. A keresztény politikus 
feladata, hogy az evangélium szellemében építse a társadalom életét, hogy 
ellenálljon az anyagi jólét csábításának, hogy ne csak néhány évre gondoljon, 
amíg a politika megélhetést jelent a számára, hanem valóban országa, népe 
és családja jövendő jólétét szolgálja. 

Mindebből következik, hogy a felnőtt keresztényeknek kötelessége, hogy tájékozottak 
legyenek a közélet kérdéseiben, hogy annak tevékeny tagjai legyenek, és ha erre 
alkalmasak, akkor felelős beosztásokat is vállaljanak. Nem engedhetjük meg, hogy 
keresztény társadalmunk életét nem keresztény politikusok irányítsák. 



Mit mond az orvos? 
Az emberi szexualitás rendeltetése 

Isten megteremtette az embert, saját képmására… férfinek és nőnek teremtette 
őket (Ter 1,27). 

Az élővilágban a növényektől az állatok világáig az élet továbbadásának kezdete a 
megtermékenyítés, ami a legkülönbözőbb módon történik, ahogy azt a biológia törvényei 
szabályozzák. Az állatok és az emberek életében ez a szexualitás, amikor a hím ivarsejt 
megtermékenyíti a női petesejtet. Az állatvilág fejlődése arra mutat, hogy minél fejlettebb 
egy állat, annál tovább van szüksége a családra, szülei gondoskodó nevelésére. Már a 
fejlett állatok életében is kialakulnak az eltérő anyai és apai feladatok, és ezeknek 
megfelelően eltérően fejlődnek nemiségtől függő tulajdonságaik, képességeik. 

Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, és testileg egymásnak 
rendelte. A természetünkbe oltott nemi ösztön célja a fajfenntartás biztosítása, 
illetve a gyermekek felnevelést segítő, és boldog családi otthont megalapozó 
egymás iránti szeretet. Lényeges különbség azonban, hogy míg az állatokat 
mindenben ösztöneik vezérlik, addig az ember képes úrrá lenni ösztönei felett.  

Az ember nemisége olyan vele született adottsága minden embernek, amelyet sejtjei 
határoznak meg, ennek alapján nemi hovatartozásunk nem szabadon választható, és nem 
is a történelmi fejlődés alapján kialakult társadalmi „szerep”, amint azt az áltudományos 
gender ideológia tanítja.  

Az önmagában hamis gender ideológia szemlélete és célja ellenkezik a 
teremtő Istenbe vetett hittel és a minden ember szívébe írt természeti,- erkölcsi 
törvényekkel. 

A homoszexuális hajlam nem normális, természetes adottság, hanem a nemiség 
biológiai céljával összeférhetetlen jelenség, olyan fejlődési, szocializációs rendellenesség, 
amely eredményesen gyógyítható. (Egyetlen, a céljának meg nem felelően működő 
szerkezetet vagy gépet sem nevezünk normálisnak, hanem hibásnak, javítandónak.) Nem a 
homoszexuális hajlam a bűn, hanem az a szexuális élet, amely figyelmen kívül hagyja Isten 
törvényeit, mintha az ember nem lenne képes uralkodni ösztönös indulatai fölött. 
Szexuális érés, felelős szexualitás 

Minden egészségesen megszületett és felnövő gyermek vagy fiú, vagy leány, akinek a 
fejlődés során fokozatosan jelennek meg a nemi hova tartozására jellemző testi és lélektani 
adottságai, alakul nemi identitásuk, ami játékai során is egyre nyilvánvalóbbá válik.  

Az emberi és állati ösztönök biológiai hátterét a különböző hormonok élettani hatása 
adja. Az ember test és lélek, és tudnunk kell, hogy milyen kölcsönös befolyással vannak 
egymásra. Ez a kölcsönösség különösen fontos a nemi hormonok működése során, 
amelyek a serdülőkorban jelennek meg, és egyre nagyobb befolyással vannak a fiúk és 
lányok kapcsolatára, anélkül, hogy tudnának róla. Ugyanakkor ezek az érzelmek a nemi 
hormonok működésére is hatással vannak. Ha ezek hatását nem ismerjük, akkor könnyen 
félrevezethetnek, becsaphatnak fiatalokat és idősebbeket egyaránt az általuk kiváltott, 
olykor heves érzelmek. A hormonkutatás arra mutat, hogy a szexualitás „felépítése” a tartós 
kapcsolatra irányul. 

A szexualitáshoz az emberek életben igen erős érzelmek kapcsolódnak, 
amelyek nagymértékben befolyásolják gondolatvilágunkat és magatartásunkat, 
sok embernek még „a józan eszét” is elveszik. Ezen kívül fontos szerepe van 
életünkben a lelkiismeretünknek is, ami erkölcsi felelősségünkre figyelmeztet, 
és megpróbál arra késztetni, hogy a jót megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük. 



A fiatalok egészséges nemi érésének feltétele, Istentől adott nemi hova 
tartozásunk elfogadása, és önmagunk tudatos nevelése, hogy egészséges 
férfiként, illetve nőként alkalmassá váljunk a családalapításra, hogy jó 
édesapákká és édesanyákká válhassunk. Ennek megfelelően az édesanyai és 
édesapai szerepre való felkészülésünk lelkiismereti kötelességünk, és nem 
szabadon választható szerepvállalásra való felkészülés. A férfiak és nők 
egyenjogúsága nem egyformaságot jelent, hanem azt, hogy Isten előtt 
egyforma értéke van mind a férfiaknak, mind a nőknek. 

A fiatalok nemi érését a serdülőkorban a szexuális ösztön sajátos biológiai 
jelenségei és folyamatai jelzik. Ha a szexualitás és a házasság a teremtő Isten 
akarata, akkor el lehet jutni a házasságig bűn nélkül is. Sajnos a mai világban 
nem magától értetődő, hogy a fiatalok a biológiai ismeretekkel párhuzamosan 
az azokhoz kapcsolódó erkölcsi ismereteket is megkapják, és az sem jellemző, 
hogy kezdettől fogva önfegyelemre neveljék őket. A fiatalok fejlődése során 
nem az ártatlanságukat veszthetik el, hanem megszűnik „gyermeki 
problémátlanságuk”, ezért szükségük van arra, hogy szüleik velük megfelelő 
módon foglalkozzanak, illetve ehhez megbízható szakember segítségét kérjék. 

Hittanórán megkérdezte egy 9 éves fiú: „Tisztelendő bácsi, hogyan születik a kisbaba?” – „Ezt 
majd meg fogjátok tanulni két év múlva a biológia órán – válaszoltam, majd hozzátettem, ha pedig 
előbb akarsz erről tudni, akkor kérdezd meg otthon anyukádat!” – „Azért, hogy megpofozzon?” – szólt 
az újabb kérdés. Mire azt válaszoltam: „A legközelebbi szülői értekezleten majd megmondom az 
anyukáknak, hogy mit kell ilyenkor válaszolni.” – Soha annyi szülő nem jött még el szülői értekezletre, 
mint ez után az eset után.  

Sok lelkipásztor és hitoktató megtapasztalta már azt a fájdalmas élményt, hogy legjobb 
hittanosai hitét és keresztény életét teszi tönkre a serdülőkorban feltörő nemi ösztönnel 
szembeni tehetetlensége. Sem a szülők, sem a lelkipásztorok nem nézhetik „szemérmes” 
tétlenséggel ezt a sajnálatos tényt. Nem tarthatjuk szükségszerűnek, mintha a nemi ösztön 
erősebb lenne Isten kegyelménél. Nem is okolhatjuk a bajokért a bűnös és szemérmetlen 
világot. Ezért amikor egy gyerek kérdéseivel a szüleihez vagy nevelőihez fordul, akkor nem 
szabad elterelni a figyelmét, mert akkor másokhoz fog fordulni kérdéseivel, olyanokhoz, akik 
nem „felvilágosítani”, hanem megrontani fogják őket. 

Egy iskolai hittanóra után három 8. osztályos fiú megvárt, és azt kérdezték: „Lehet-e bűn nélkül 
élni?” – „Igen.” – „Apunak és anyunak is?” – „Igen.” – „Akkor hogyan születtem?” – Ezek a fiúk helyesen 
okoskodtak, de szüleiktől kielégítő választ nem kaptak. Esetleg a nagymama még azt is mondta: „Ez 
bűn, erről nem szabad beszélni!” 

Az ún. felvilágosítással kapcsolatban tisztázni kell, a biológiai folyamatokat 
önmagukban bárki szakértő elmagyarázhatja, ám az ember életében minden cselekedetnek 
erkölcsi oldala is van. Ezért nem mindegy, hogy erről a dologról ki, mit, milyen stílusban és 
hogyan mond, és végképp nem mindegy, hogy milyen erkölcsi értékelést ad hozzá. A 
szexualitás kérdéseiről „érték-semlegesen” beszélni aligha lehet, ezért a keresztény 
embereknek tudatosan kell vállalniuk, hogy ők beszéljenek róla gyermekeikkel. 

A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete. Az élet 
továbbadásának biológiai kérdéseiről a gyerekek nagy része már tud, de a legtöbbször nem 
ismerik az ezzel kapcsolatos erkölcsi elveket. Az a fajta felvilágosítás, amely nem szól a 
legfontosabb erkölcsi elvekről, nem köti semmiféle erkölcsi követelményekhez a nemi 
ösztönnel kapcsolatos kérdéseket, az valójában nem felvilágosítja, hanem megrontja a 
fiatalokat.  

Tudnunk kell azonban, hogy az erkölcsi elveket nem elég csak ismertetni, 
hanem már a gyerekeket megfelelő önnevelésre kell késztetni, hogy képesek 



legyenek magukat fegyelmezni. A szexualitás nem választható el a 
házasságtól, akkor sem, ha a nem hívő erkölcsi felfogás emberi jognak tartja a 
szexualitás bármiféle kiélését.  

Azok a fiatalokból lesznek elváló házastársak, akik figyelmen kívül hagyják 
Isten törvényeit, és fiatalon eltékozolják testi- lelki egészségüket, nem tanulják 
meg magukat fegyelmezni, hanem önző módon akarják „kiélni fiatalságukat.” 
Érdemes mások hibájából tanulni. Ha magunkat nem neveljük értékes 
ajándékká jövendő házastársunk számára, akkor kitől várhatjuk, hogy 
elfogadjon minket, egy „kiégett” fiatalt, aki a tanulás helyett a szórakozást 
választotta, aki nem vigyázott az egészségére, de még az anyagi javaira sem. 

A családtervezés 
Minden gyermek Isten ajándéka 

Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak… Lám, a gyermekek az 
Úr ajándékai, a test gyümölcse jutalom. Ahogy a nyíl a harcos kezéből, úgy 
sorakoznak a gyermekek az ifjú évekből. Boldog ember, aki velük tölti meg 
tegzét: nem vall szégyent, ha az ellenséggel vitába száll a kapunál. (Zsolt 127,3-
5) 
Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár… Boldogságban és bőségben fogsz 
élni. Feleséged házad bensőjében hasonlít a termő szőlőtőhöz, s mint a hajtások 
az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. (Zsolt 128,1-4) 

Az ember, mint Isten teremtménye, test és lélek. Testünket szüleinktől 
kapjuk, egyedi lelkünket Isten teremti, így az életet adó szülők Isten 
munkatársai. Isten akarata, hogy az emberi életet az édesanyák és az 
édesapák egymás iránti szeretetük biológiai kapcsolatával adja tovább a 
családban. Minden magzat „valaki” és nem „valami”. 

Minden gyermek vállalása Isten ajándékának elfogadása. Gyermeket vállalni nem 
minden embert megillető emberi jog, amit bármi áron érvényesíthetünk. Akik Istentől nem 
kaptak gyermeket, azoknak el kell fogadniuk Isten akaratát, keresve, hogy mi a célja velük, 
hogy milyen különleges feladatokra hívja meg őket. 

Minden gyermeknek Istentől kapott joga, hogy legyen édesanyja és édesapja, hogy 
ismerje őket, és lehetőleg családjukban, szeretetük légkörében nőhessenek fel. A 
gyermekeknek ezzel a természetes jogával ellenkezik, ha egyedül élő (szingli), vagy együtt 
élő azonos nemű szülőknek örökbe adják őket. Kivétel, ha egy gyermeket, akinek meghaltak 
a szülei, azokat szülei egyik legközelebbi rokona fogadja örökbe. 

Az ember egyedi testi élete a fogantatás pillanatával kezdődik, a szülői hímivarsejt és 
női petesejt egyesülésével, amely egyesülés meghatározza a fejlődésnek induló ember 
egyedi génállományát. Ezt a végleges, életre szóló meghatározottságot bizonyítják az 
egypetéjű ikrek, akik minden fizikai jellemzőjükben tökéletesen hasonlítanak egymásra. 

A lélek életének kezdetét a testi élet kezdetén még nem tudjuk természettudományos 
eszközökkel megfigyelni, megvizsgálni, mivel még csak ekkor indulnak fejlődésnek azok a 
szervei, amelyek működése teszi lehetővé szellemi életük megnyilvánulását. 
A felelős családtervezés 

A 20. század végére fejlődött ki az orvostudomány annyira, hogy a 
házastársak számára lehetővé vált a felelős családtervezés. Ennek 
jelentőségére a demográfiai adatok hívják fel a figyelmünket, amelyek szerint 



egy-egy társadalom élete akkor fejlődőképes, ha a családokban születő 
gyermekek számának átlaga kettő felett van. 

A családtervezés minden házaspár saját feladata és felelőssége. A felelős 
és tudatos családtervezést a népek felelős vezetőinek, tövényhozóinak is elő 
kell segíteniük azzal, hogy olyan életkörülményeket biztosítanak a családok 
számára, amelyek több gyermek vállalására és felnevelésére bátorítják őket. 
Minden házaspárnak legalább 3-4 gyermeket kell vállalnia ahhoz, hogy a 
családok gyermeklétszámának átlaga kettőnél több legyen. 

A történelmi tapasztalat bizonyítja, hogy azok a népek, ahol az emberek az anyagi jólétet 
fontosabbnak tartják mint családjuk igazi boldogságát, és ezért kevés gyermeket vállalnak, igen hamar 
kihalnak, országaik eltűnnek a térképről.. A mai világban ezt azért fontos megfontolnunk, mert sajnos 
egyre több olyan család van, ahol szívesen vállalnának gyermekeket, és ezért mindent meg is tesznek, 
de mégsem születik gyermekük. 

A legtöbb szülő azt akarja, hogy gyermekeit emberhez méltó módon tudja felnevelni, és 
arra törekszik, hogy gyermekeik jövőjét mind szellemi, mind anyagi téren biztosítsák. 
Felelőtlenek azonban azok a szülők, akik csak saját gyermekeik jövőjére gondolnak, és 
megfeledkeznek döntésük demográfiai következményiről. Valóban jobb jövőt biztosítanak 
gyermekeik és unokáik számára azok, akik megelégszenek egy vagy két gyermek 
vállalásával? Sokan nem fontolják meg, hogy egyre fogyó leszármazottaikra egyre nagyobb 
terhek fognak rakódni, és igen hamar kisebbségben fognak kerülni saját országukban, ahol 
a csökkenő munkaerő pótlására elősegítik a tömeges bevándorlást, a nélkül, hogy a 
jövevények valóban beilleszkednének a befogadó ország kultúrájába és életébe. 
A születésszabályozás 

A születésszabályozás a felelős családtervezés megvalósítását jelenti. 
Erkölcsi szempontból azonban nem mindegy, hogy tervüket milyen 
módszerekkel vagy eszközökkel akarják és próbálják megvalósítani. 

A tudatos gyermekvállalást mai biológiai és orvosi ismereteink egyre hatékonyabbá 
teszik. A 20. század végére fejlődött hatékonnyá az a tudatos önmegfigyelésen és 
önfegyelmen alapuló természetes családtervezési módszer, amely figyelembe véve a női 
test biológiai ritmusát, lehetővé teszi minden mesterséges eszköz vagy gyógyszer 
alkalmazása nélkül az új élet vállalásának legkedvezőbb időpontját. Ez teszi lehetővé azt is, 
hogy gyermekeik megfelelő időközönként kövessék egymást, vagy amikor egy további 
gyermek vállalása komoly egészségügyi vagy más terhet jelentene a család számára, akkor 
azt megelőzzék. Ez a természetes családtervezés megfelel a férfi és a nő méltóságának, 
tiszteletben tartja a női test törvényeit; egymás iránti gyengédséget és figyelmet kíván, és 
így ez is a szeretet iskolája lesz. Sajnos ezt a módszert a nem hívő világ nem akarja 
ismerni, mert sem a gyógyszerek gyártóknak, sem egyes haszonleső orvosoknak nem 
érdeke, hogy a fiatalokat ezzel a módszerekkel megismertessék. A természetes 
családtervezés hatékonyságát igazolják a katolikus missziókban dolgozó nővérek, akik ezt a 
módszert eredményesen tudták megtanítani még a missziós területen élő műveletlen, de jó 
szándékú fiatalasszonyoknak is. 

Semmilyen cél nem szentesíti az eszközt, ezért a felelős 
születésszabályozás nem jelentheti azt, hogy ebből a célból bármilyen eszközt 
szabadon alkalmazni lehetne. Nem nevezhető felelős születésszabályozásnak, 
ha a házaspár a fogantatást eleve kizárva él házaséletet, ha gyermekek 
vállalását önző módon elutasítják, illetve azt különböző gyógyszerekkel vagy 
erkölcsileg kifogásolható eszközökkel és praktikákkal próbálják megvalósítani. 

Az antibébi tabletta használata több okból is súlyosan ellenkezik erkölcsi elveinkkel –. 
A tabletta hormonális hatásának elsődleges célja megakadályozni, hogy a hím ivarsejt meg 



tudja termékenyíteni a női petesejtet. További hatása, hogy megakadályozza azt is, hogy az 
esetleg mégis megtermékenyült petesejt az anya méhébe beágyazódjon, ami elveszi az élő 
petesejt további életének, és fejlődésének lehetőségét. Ez valójában a legkorábbi abortusz. 

A tabletta használatának további megtévesztő hatása, hogy forgalmazói szerinti 
használatuk „biztonsága” 99,99 %, csak arról nem beszélnek, hogy ez a nagy számok 
törvényei szerint azt jelenti, hogyha egy millió házaspár él vele, akkor 1000 nő hiába 
„védekezett”. Ezek közül sokan úgymond „rákényszerülnek” az abortuszra. Így lett közös 
érdeke a tabletta terjesztése az antibébi tabletta forgalmazóinak és az abortusz ipar 
képviselőinek. Ez az „abortusz kényszer” gyilkossá tett sok, egyébként jó szándékú nőt, és 
bűnrészessé tett ugyanannyi férfit is. 

Az orvosok is elismerik, hogy a tabletta szedése egyes esetekben súlyos 
egészségkárosodáshoz vezethet. Arról pedig senki sem beszél, hogy milyen öröklési 
következményei lehetnek még, ha valaki a tabletta szedését abba hagyva, gyermeket vállal. 
Arról sincs semmiféle kimutatás, hogy hány olyan gyermektelen házaspár van, akiknek 
valójában azért nincs gyermeke, mert korábban antibébi tablettával éltek. 

Régi mondás: „Azért van szükség a szerelemre, hogy az ember józan 
esze ellenére házasságot kössön.” A tabletta szabad használatának az lett a 
következménye, hogy a fajfenntartást szolgáló nemi ösztön már nem készteti a 
fiatalokat házasságkötésre, amikor használatuk lehetővé teszi a felelőtlen, 
hosszabb-rövidebb idegi tartó együttélést, még a házassági hűtlenséget is. 

Az antibébi használatának káros társadalmi következménye is vannak. Egyik 
következménye, hogy felelőtlenné teszi a fiatalokat, elsősorban a nőket, mert nem kell 
félniük attól, hogy házasságon kívüli szexuális kapcsolatukból gyermek szülessék. További 
következménye lehet olyan tartós kapcsolatok kialakulása, amely a meglévő család 
felbomlásához, váláshoz vezet. 

Az un. „esemény utáni tabletta”, mivel egy már megfogant élet beágyazódását és 
továbbfejlődését akadályozza, nem tekinthető fogamzásgátlónak – még akkor sem, ha 
annak hiszik – mert akik ehhez folyamodnak, egy emberi életnek vet véget. 
Az abortusz 

Az abortusz az embriónak vagy a magzatnak fejlődése közben be-
következő, idő előtti halála. Meg kell azonban különböztetnünk a spontán 
vetélést, melynek következtében természetes okok (pl. immunrendszeri 
összeférhetetlenség vagy bizonyos fertőzések) miatt a magzat fejlődése 
megakad, és az embrió az anya testéből spontán módon kilökődik. Ettől meg 
kell különböztetnünk minden olyan külső beavatkozást, amely arra irányul, 
hogy a magzat életének véget vessen, mesterséges módon vetélést okozzon, 
vagy művi módon a magzatot eltávolítsa az anyaméhből. 
Miért rossz és bűn az abortusz? 

Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni 
kell. Egyedül Isten az ura az életnek, kezdetétől a végéig: senki semmilyen 
körülmények között nem ragadhatja magához az ártatlan emberi élet közvetlen 
kioltásának jogát. Ezért tilos és bűn a magzatelhajtás, az abortusz, ami 
valójában gyilkosság, és az abban való tevékeny segédkezés.  

A magzatelhajtást nem lehet a születésszabályozás eszközének tekinteni! 
Egyetlen édesanyának vagy apának nincs joga születendő gyermeke élete 
felett dönteni. Megengedhető azonban az anyáknak olyan kezelése, amely 
veszélyeztetheti magzatuk életét. Súlyos életveszélyt okoz, ha a magzat elhal, 



de a kilökődés mégsem következik be. Az ilyen elhalt magzat eltávolítása nem 
abortusz. 

A terhesség megszakítás kifejezés elfedi azt a valóságot, hogy a gyermek haláláról van 
szó, aki a legközvetlenebbül érdekelt abban, hogy élhessen. Bár az abortusz 
magzatgyilkosság, egyes országok törvényei bizonyos feltételek esetén eltekintenek annak 
megbüntetésétől. A cél nem szentesíti az eszközt, ezért nincs olyan egészégi, társadalmi 
vagy gazdasági „súlyos válsághelyzet”, amely a művi abortuszt megengedhetővé tenné. Az 
abortusz valójában az önző emberek „ököljoga”, amikor egy védtelen ember életét kegyetlen 
módon kioltják. 

Történelmi tény, hogy a magzatelhajtást semmiféle törvénnyel nem lehet hatékonyan 
megakadályozni, megszüntetni, ezért elfogadható, ha a törvényhozók olyan abortusz 
törtvényt fogadnak el, amelyeknek valós célja az abortuszok számának radikális 
csökkentése. 

Érdekes, hogy abban a világban, amelyben a háziállatok megölését is büntetik, ha azt 
érzéstelenítés nélkül, kegyetlen módon hajtják végre, ott még a jogvédők sem tiltakoznak az 
élő magzatoknak az anyaméhben való eleven feldarabolása miatt. Ebben az álszent 
világban a „Néma sikoly” c. film bemutatását is megtiltják vagy megakadályozzák, hogy a 
fiatalokat megóvják a látvány okozta megrázkódtatástól. 

A szándékos művi vagy egyéb magzatelhajtás mindig súlyos bűn! 

Mit tegyünk, ha valamit elhibáztunk? 
Bizonyos magatartási szabályokat be kell tartani. Tény, hogy akit 

szeretünk, akiben megbízunk, azzal szemben kevésbé vagyunk óvatosak, 
hiszen nem feltételezzük egymásról a rossz szándékot. A kísértés mégis 
meglephet, minden szándékosság nélkül felkelthetjük társunkban a szexuális 
ingert, és ha nem voltunk elővigyázatosak, képtelenek leszünk ellenállni annak, 
amit józan ésszel nem tettünk volna meg. Ezért sose tegyünk olyat, amiből 
akaratunk ellenére is  kísértés lesz. 

Ha valaki attól fél, hogy jövendőbelije elhagyná, ha nem engedne neki, 
akkor téved. Ha ezért elhagyna, akkor inkább ma hagyjon el, mint holnap. Add 
ki az útját! Ám az ellenkezője szokott történni, annál jobban meg tud becsülni, 
minél fegyelmezettebbnek ismer meg, mert még vele szemben is tudtál 
határozott, fegyelmezett lenni. 

Okulj mások példájából! Sajnos, a legtöbbször a tisztességes lányok 
járnak pórul, mert jóhiszeműek és naivak, s nem veszik észre a csapdákat. 
Nagy segítség, ha a fiatalokat keresztény közösségük segíti, hogy ne 
maradjanak magukra. Vigyázzatok egymásra, mert olyan világban élünk, 
amelyben sok olyan ember van, aki épp a becsületes, tisztességes fiatalok 
megkísértésében, megrontásában leli örömét! Ha pedig valaki bajba került, 
akkor is segíteni kell rajta, amint ezt több alapítvány is célul tűzte ki. 

Ilyen alapítványok pl. az Alfa-szövetség; a Gólya alapítvány stb. Ezek gondoskodnak a 
bajba került lányokon, megfelelő lakást és ellátást biztosítanak. Miután pedig gyermekük 
megszületett eldönthetik, hogy saját maguk felnevelik, vagy örökbe adják. 

 

Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok 
betörnek, és lopnak. Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem 
emészt, tolvajok nem törnek be, és nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is. 
(Mt 6,19-21) 



Mit mond az egyházjogász? 
Megkérdezték: „Szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátania feleségét?” Ő így 
felelt: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette 
őket, és azt mondta: a férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez 
csatlakozik, és a kettő testben egy lesz? Így már nem ketten vannak, hanem csak 
egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.” (Mt 19,4-6) 

A házasságkötés fogalma 
A társadalom szemében a házasságkötés lényegében egy ünnepélyes 

szerződés, egy férfi és egy nő életszövetsége, önmaguknak szeretetből 
fakadó, életre szóló teljes, személyes önátadása, hogy egymást segítsék, 
gyermekeknek adjanak életet, és őket felneveljék. 

Aki házasság köt, önmagát ajándékozza annak, akit megszeretett. Ennek a házassági 
szerződésnek kettős célja szeretetközösség: gyermekek vállalása és felnevelése, és az 
egymás iránti önzetlen szeretet kibontakozása. A szerződés „tárgya”: önmagunk kölcsönös, 
teljes, személyes önátadása. Ez az önátadás a teljes testi-, lelki-, szellemi-, élet-, vagyon- 
és sorsközösség vállalását jelenti. 

A szerelem és a házasélet, a házastársak önzetlen szeretete, és az 
életátadás a gyermekáldás vállalása és az ő felnevelésük, Isten elgondolása 
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik. Isten szemében minden 
házasság, a nem keresztények házassága is szent, Istennek tetsző. Ő minden 
ember, minden család életét boldognak tervezte, és parancsaival is ezt az 
emberi boldogságunkat védi. Isten terve szerint a házasságkötés lényege egy 
férfi és egy nő szeretetből fakadó, életre szóló teljes, személyes önátadása, 
életszövetsége. A házasságkötésnek emberi életünkben kettős célja van, a 
szeretetközösség, az egymás iránti önzetlen szeretet kibontakozása, és a 
gyermekek vállalása és felnevelése.  

Ha valaki ebből a kapcsolatból kizárja a kölcsönös hűséget, aki fenntartja magának az 
elválásra való jogot, aki nem nyitott a gyermekáldás felé, az valójában nem vállalja a teljes 
önátadást, az csak látszatra köt házasságot, ami valójában nem is házasság.  

Nem nevezhetjük házasságnak az élettársi kapcsolatot, de az egyneműek szexuális 
életszövetségét sem. 

Amikor József és Mária gyermeke elsőáldozó lett, akkor derült ki, hogy csak polgári házasságban 
élnek, mert Máriának Jánossal volt érvényes házassága. A beszélgetés során kiderült, azért vált el tőle, 
mert amikor János értesült arról, hogy Mária áldott állapotban van, úgy hasba rúgta, hogy Mária elvetélt. 
– Hamarosan kiderültek további részletek is. Jánosnak volt egy polgári házassága Magdolnával, aki 
azért vált el tőle, mert amikor várandós lett, arra kényszeríttette Magdolnát, hogy abortuszra menjen. Az 
abortusz megtörtént, de Magdolna elvált Jánostól, aki ezután kötött szentségi házasságot Máriával. 
Miután Mária elvált tőle, János ismét megnősült, és feleségül vette Mártát, aki özvegy volt, de volt már 
egy gyermeke, és több gyermeket is szeretett volna. Amikor Márta áldott állapotba került, és János 
értesült a jövevényről, hasba akarta rúgni Mártát, de kislánya elébe ugrott, aki a rúgás következtében 
korházba került. Márta ezek után azonnal elvált Jánostól. – Ebből a három esetből nyilvánvalóvá vált, 
hogy János eleve kizárta a házasságból a gyermekáldást, ezért Máriával kötött templomi házassága is 
eleve érvénytelen volt. Az egyházi bíróság mindkét fokon egybehangzóan érvénytelenítette János és 
Mária házasságát, aki így rendezni tudta Józseffel való házasságát. A bírósági eljárás mégis több évig 
elhúzódott, mert évek után komoly utánjárást, nyomozást kívánt meg még élő a tanúk megkeresése. 
Ezután az ügy hamar lezárult, mert János másik két felesége készségesen vállalta az egyházi 
tanúkihallgatást, csak János nem volt hajlandó megjelenni az egyházi bíróság előtt. 



Az érvényes házasság feltételei 
Egyértelmű Isten terve az emberről, akit férfinek és nőnek teremtett, aki az életátadását úgy 

tervezte, hogy minden gyermek egy boldog családban kapjon életet, és nevelkedjen felnőtt emberré, 
Ismételten tisztáznunk kell, hogy az érvényes házasság lényeges 

tulajdonságai: – az egység, azaz a kizárólagos hűség; – a felbonthatatlanság; 
és – a nyitottság a gyermekáldás vállalására. Bármelyik kizárása lehetetlenné 
teszi az érvényes házasság létrejöttét. Az érvényes házasság feltételezi, hogy 
a felek önként, szabad elhatározásból kötnek házasságot.  

A házasság érvényességének feltételei a teremtő Isten terve szerint a nem 
keresztények házasságára is vonatkozik. Hacsak az ellenkezőjét nem lehet bizonyítani, 
akkor a meg nem kereszteltek házasságát is érvényesnek kell vélelmezni.  

A keresztények Isten előtt érvényes házassága felbonthatatlan szentség, 
amennyiben azt az egyházjogban megszabott feltételek mellett kötötték. 

A mai világban egyre több gondot jelent, hogy a házasságkötésre jelentkezők valóban 
házasságot akarnak-e kötni, vagy csak emberi szempontok késztetik őket házasságkötésre. 
Tovább gondot jelent, hogy sokan fiatalon és meggondolatlanul kötnek házasságot, és 
felmerül a kérdése, hogy valóban érettek és képesek-e egy életre szóló döntésre, képesek-e 
a házasságkötésre, a szülőktől való leválásra, és így önmaguk teljes, személyes 
önátadására. („Nem tudja elhagyni apját vagy anyját, hogy eggyé legyen házastársával.”) 

A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló 
felbonthatatlan szeretetközössége, amelyben Isten erőt ad, hogy a 
házastársak egymást szeressék és gyermekeiket Isten akarata szerint, 
neveljék. Ebben a szentségben Krisztus a házastársaknak megadja azt a 
kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel ő szereti 
Egyházát. 
A házassági akadályok 

A házassági akadály a személyt jogképtelenné tevő egyházi törvény, mely 
valamilyen tulajdonsága vagy valamilyen körülmény alapján képtelenné teszi, 
vagy nyilvánítja őt érvényes házasság megkötésére. Ha az akadály csak 
valamelyik fél részéről áll fenn, a házasságot akkor is érvénytelenné teszi. A 
házassági tilalmak nem teszik érvénytelenné a házasságot, csak annak 
megkötését tiltják, de az egyházi hatóság bizonyos feltételek esetén felmentést 
adhat a tilalom alól. 
Többféle érvénytelenítő házassági akadály van 

A korhiány. A férfi a 16. életév betöltése előtt, a nő a 14. életév betöltése előtt nem 
köthet érvényesen házasságot. A saját jogú egyház részleges joga magasabb életév 
megállapítása a házasság megengedett megkötésére, illetve hogy azt a meglévő állami 
törvényi szabályozáshoz alkalmazza. 

Az un. impontentia. A vágyakozás mint biológiai ösztön teljes hiánya. Az előzetes és 
örökös közösülési képtelenség, akár a férfi, akár a nő részéről, akár abszolút, akár relatív, a 
házasságot természeténél fogva érvénytelenítik. 

Ha a képtelenség akadálya kétséges, akár jogi kétely, akár ténybeli kétely miatt, a 
házasságot nem kell megakadályozni, és a kétely fennállása esetén nem lehet semmisnek 
nyilvánítani. A magtalanság a házasságot nem tiltja, és nem érvényteleníti. 

A meglévő érvényes házasság. Érvénytelenül kísérel házasságot az, akit meglévő 
házassági köteléke köt elvált házastársához. Jóllehet az előző házasság érvénytelen vagy 
bármilyen okból felbomlott, nem szabad másik házasságot kötni, mielőtt az előző 



érvénytelenségét, vagy felbomlását törvényesen, és biztosan meg nem állapították. Az un. 
polgári válás nem érvényteleníti a meglévő házasságot. 

A kereszteletlenség (valláskülöbség). Kereszteletlenekkel nem lehet érvényesen 
házasságot kötni. Ha a felet a házasságkötéskor a közfelfogás kereszténynek tartotta, vagy 
keresztsége kétes volt, a házasság érvényességét kell vélelmezni, amíg biztosan be nem 
igazolódik, hogy egyik fél meg volt keresztelve, a másikat pedig nem keresztelték meg. A 
fölmentés lehetőségének feltételeit az egyházi törvénykönyv szabályozza. 

Az egyházi rend és a szerzetesi fogadalom. Érvénytelenül kísérel házasságot kötni 
az, aki szent rendben részesült, illetve aki az örökös tisztaság nyilvános fogadalmát 
szerzetes intézményben letette. 

A nőrablás. Elrabolt vagy legalább a vele való házasságkötés végett fogva tartott 
személlyel nem köthető érvényesen házasság, kivéve, ha az illető ezután elrablójától vagy 
fogva tartójától különválasztva önként a házasságot választja. 

A gyilkosság. Aki bizonyos személlyel való házasságkötés végett annak házastársa 
vagy saját hitvese halálát okozta, érvénytelenül kíséreli meg az újabb házasságot. 
Érvénytelenül kísérelnek meg házasságot egymással azok is, akik kölcsönös fizikai vagy 
erkölcsi együttműködéssel házastársuk halálát okozták. 

A vérrokonság. A vérrokonság egyenes ágán érvénytelen a házasság minden 
felmenő és leszármazott között. Oldalágon érvénytelen negyedfokot bezárólag. Sohase 
engedélyezzék a házasságot, ha valamilyen kétely van afelől, hogy a felek vérrokonok-e az 
egyenes ág valamelyik fokán vagy az oldalág másodfokán. A vérrokonság akadálya nem 
többszöröződik. 

A sógorság. A sógorság érvényteleníti a házasságot az egyenes ág bármely fokán és 
az oldalág másodfokán. A sógorság akadálya nem sokszorozódik. 

A köztisztesség akadálya keletkezik: – érvénytelen házasságból az életközösség 
létrehozása után; – közismert vagy nyilvános együttélésből; az életközösség létrejötte után 
azoknál, akik kötelezve lévén a jogilag előírt formára, házasságot kíséreltek meg világi 
hivatalnok vagy nem katolikus szolgálattevő előtt. Ez az akadály érvényteleníti a házasságot 
az egyenes ág első fokán a férfi és a nő vérrokonai között, úgyszintén a nő és a férfi 
vérrokonai között. 

A keresztszülőség. A keresztségből lelki rokonság jön létre a keresztszülő ill. a 
megkeresztelt és annak szülei között, amely érvényteleníti a házasságot. Ha a keresztséget 
feltételesen megismétlik, lelki rokonság nem jön létre, csak ha újból ugyanazt alkalmazták 
keresztszülőnek. 

A törvényes rokonság. Nem köthetnek egymással érvényesen házasságot, akik 
örökbefogadásból származó törvényes rokonsággal egyenes ágon vagy az oldalág 2. fokán 
összetartoznak. 
A házassági tilalmak 

A házassági tilalom: házasodni szándékozó felekhez szóló közigazgatási vagy bírói 
intézkedés, amely konkrét esetben tiltja a házasságkötést, de nem teszi érvénytelenné. Ez a 
tilalom az eskető papnak is tiltja a közreműködést. 

A vegyes házasság az a házasság, mely két keresztény között jön létre, akik közül az 
egyiket a katolikus egyházban keresztelték vagy keresztség után oda felvették, és onnan 
formális aktussal nem távozott, a másik pedig olyan egyháznak vagy egyházi közösségnek 
a tagja, mely nincs teljes közösségben a katolikus egyházzal 

A vegyes házasság tilalma. A vegyes házasságok az egyházi törvény szerint tilosak 
(de nem érvénytelenek) az illetékes egyházi hatóság kifejezett engedélye nélkül. Ez a 
tilalom – mely mind a házasulandókhoz, mind az esketőhöz szól – már nem viseli az 
akadály nevet. Célja a katolikus fél hitének, valamint a gyermekek katolikus nevelésének 
védelme. Ha valaki a tilalom ellenére mégis ilyen házasságot kívánna kötni, erre a helyi 
ordinárius megfelelő és ésszerű okból engedélyt adhat.  



Az engedély feltételei. A helyi ordináriusnak a vegyes házasság megkötésére az 
engedélyt, – még ha megvan is a szükséges megfelelő és ésszerű ok, – csak akkor szabad 
megadnia, ha teljesülnek a következő feltételek: – A katolikus fél kinyilvánítja, hogy kész a 
hittől való eltávolodás veszélyeit elhárítani, és megígéri, hogy erejéhez képest mindent 
megtesz azért, hogy minden gyermekét a katolikus egyházban kereszteljék és neveljék. – 
Biztosnak kell lennie, hogy a katolikus félnek ezekről az ígéreteiről és a belőlük fakadó 
kötelezettségeiről a másik félnek valóban tudomása van. Ennek érdekében a katolikus fél 
által teendő ígéretekről a másik felet idejében értesíteni kell. – Mindkét felet meg kell tanítani 
a házasság céljaira és lényegi tulajdonságaira, melyeket egyik fél sem zárhat ki. Éppen 
ezért szükséges, hogy az a nem katolikus személy is halljon erről, aki esetleg neveltetése 
folytán annyira másként vélekedik ebben a tekintetben, hogy az már az akaratát is 
meghatározhatná, s így „színlelt beleegyezés” forrásává válhatna.  

Az ígéret módja. A vegyes házasság engedélyezéséhez szükséges nyilatkozatok és 
ígéretek megtételének módját és azt, hogy miképpen legyenek ezek külső fórumon is 
igazoltak, valamint, hogy a nem katolikus fél hogyan értesüljön róluk, a püspöki konferenciák 
határozzák meg. Hazánkban a katolikus fél ígéretének írásban kell történnie a 
meghatározott formula szerint. Ennek a formulának van egy záradéka, melyet csupán a 
plébánosnak kell aláírnia. Ez a záradék hivatott annak igazolására, hogy a nem katolikus 
jegyesnek a katolikus fél ígéretéről tudomása van. 

A vegyes házasság formája. A vegyes házasságokat is kánoni formában kell megkötni, 
de a forma alóli felmentés lehetőségei nagyobbak, mint a tiszta katolikus párok esetében. 
Az egyházi törvénykönyv kifejezetten tiltja: – a kánoni formában való házasságkötés előtt 
vagy után ugyanannak a házasságnak más vallásos szertartás keretében beleegyezés-
nyilvánítással vagy – megújítással történő „megkötését”. – olyan vallásos szertartás 
végzését, melyben a katolikus közreműködő és a nem katolikus lelkész egyszerre veszik ki 
a felek beleegyezését úgy, hogy mindegyikük a saját szertartását végzi. – Az egyszerre 
vagy egymás után két vallás szerinti házasságkötés tilalma nem zárja ki azt, hogy a 
katolikus szertartáson jelenlevő más felekezetű lelkész vagy a – forma alóli felmentés 
esetén – nem katolikus szertartáson jelenlevő katolikus pap a szertartás után imát 
végezzen, vagy áldást adjon. 

A vegyes házasságok lelkipásztori gondozása. A helyi ordináriusok és a többi 
lelkipásztorok kötelesek gondoskodni arról, hogy a katolikus házasfél és a vegyes 
házasságból született gyermekek megkapják a lelki támogatást kötelezettségeik 
teljesítéséhez, és ugyanakkor a házastársak is segítségben részesüljenek házastársi és 
családi életük egységének erősítésére. Ennek a lelkipásztori támogatásnak a módjára 
nézve a „Matrimonia mixta” pápai irat utal arra: kívánatos, hogy a katolikus lelkipásztorok 
vegyék fel a kapcsolatot más felekezetek lelkészeivel az őszinte becsületesség és bölcs 
bizalom szellemében. Ehhez a Magyar Püspöki Konferencia rendelkezése hozzáfűzi, hogy 
ilyenkor „komoly és különleges jegyes-oktatás végzendő”, a házasságkötés után pedig a 
lelkipásztornak figyelemmel kell kísérnie ezeket a házasságokat, meg kell látogatnia a 
családokat, a katolikus felet pedig jó példa adására kell buzdítania. 

A vegyes házasság szabályainak alkalmazása más házasságokra. A vegyes 
házasságok engedélyezésének feltételeiről szóló előírásokat a biztosítékok kifejezési 
módjáról szóló előírásokkal együtt kell követni akkor is, amikor nem a szoros, technikai 
értelmében vett vegyes házasságról, hanem valláskülönbség akadálya alóli felmentésről 
van szó. A valláskülönbség akadálya alóli felmentéssel kötendő házasságokra alkalmazni 
kell ezen kívül a vegyes házasságok formájáról, a forma alóli felmentés lehetőségéről, az 
egyidejű vagy egymás utáni különböző esketési szertartások tilalmáról, valamint az ilyen 
házasságok különleges lelkipásztori támogatásáról szóló előírásokat is. – Az olyan katolikus 
személy házasságához, aki a katolikus hitét közismerten elhagyta, a helyi ordinárius az 
engedélyt a vegyes házasságok engedélyezéséhez a kánonban leírt feltételek értelemszerű 
megtartásával adhatja csak meg. 



Mi a teendő, ha baj van? 
A mindennapi élet tapasztalata, hogy az emberi gyarlóság következtében 

olyan házaspárok is bajba kerülhetnek, akik egyébként valóban össze illőek és 
megfontoltan kötöttek házasságot. Ha egy házaspár életében kisebb-nagyobb 
problémák merülnek fel, akkor érdemes tapasztalt lelkipásztor vagy katolikus 
szakember segítségét kérni, aki tanácsaival elősegítheti a házastársak 
megbékélését. Ennél azonban fontosabb a problémák megelőzése, részvétel 
olyan lelkigyakorlatokon vagy pl. un. házas hétvégén, ahol hatékonyan segítik 
nemcsak a bajok megelőzését, hanem a jó házasságok még jobbá válását. 

Rendkívüli esetben (ha lehetetlenné válik a békés egymás mellett élés, 
amikor az egyik fél hűtlenül elhagyta házastársát, akkor) az egyházi hatóságtól 
engedélyt lehet kérni a külön élésre (az "ágytól és asztaltól" való 
elválasztásra), ami nem jelenti a házasság felbontását vagy újabb 
házasságkötés engedélyezését, csak részbeni felmentést ad a házastársi 
kötelességek teljesítése alól. A külön élő házastárs akkor járulhat 
szentségekhez (és vállalhat keresztszülői és bérmaszülői tisztséget), ha 
önmegtartóztató életet él. 

Előfordulhat, hogy a házasságkötés után valamilyen okból elmarad a szexuális 
együttélés (el nem hált házasság), és a felek nem is akarnak házastársak maradni. Ilyenkor 
lehetőség van arra, hogy az egyházi bíróság utólag kimondja a házasság érvénytelenségét, 
ha a felek kellőképp igazolni tudják, hogy valóban nem hálták el a házasságot.  

Ugyancsak az egyházi bíróság mondhatja ki utólagosan egy házasság 
érvénytelenségét, ha annak érvénytelensége az egyházi bíróság számára 
jogszerűen megállapítható. Mivel ez az eljárásnak minden aktusa írásbeli 
közreműködéssel készül, továbbá számtalan tanú kihallgatását és házassági 
szakértők (bírák) közreműködését történik, ezért egy-egy ilyen ügy több 
hónapos, nem ritkán több éves eljárást jelent. Ha az elsőfokú hatóság 
kimondta az érvénytelenítést, akkor az ügyet másodfokra terjesztik fel, és csak 
akkor nyilvánítják a házasságot érvénytelennek, ha két egybehangzó 
érvénytelenségi határozat született. 

Ugyancsak az egyházi hatóság „szanálhatja” a házasságot, utólagos felmentést adva a 
házassági forma, illetve valamely bontó akadály alól. Így a házasságot kezdettől fogva 
érvényesnek kell tekinteni. Érvénytelen házasságok rendezésének másik lehetősége, hogy 
beszerezve a megfelelő felmentéseket, a feleket a plébános megesketi, és ettől kezdve lesz 
házasságuk szentségi házasság. 

József évek óta udvarolt Máriának, de Máriát apja Jánoshoz kényszeríttette feleségül. Máriát apja 
két pofonnal indította el az esküvőre, azzal a fenyegetéssel, hogy ne merjen nemet mondani. Az esküvő 
napján János Mária házának konyhájába költözött, de Mária nem volt hajlandó vele egy ágyban aludni. 
A következő napon Mária reggel a korai busszal megszökött a faluból, és Józsefhez költözött. Amikor 
gyermekei elsőáldozásra készültek, akkor derült ki a történet. Be is adta keresetét, de nem tudta 
igazolni a kényszerítést, mert akkor már a szülei nem éltek, János pedig nem ismerte el, hogy Máriát 
két pofonnal kényszeríttették a házasságkötésre. Így eskü alatt tett tanúvallomásuk ellentmondott 
egymásnak. Máriának szüksége lett volna egy tanúra, aki szavahihetőségét igazolja, nagynénje 
azonban azt mondta, ő nem tenné tűzbe a kezét Máriáért, ezért nem is vállalja Mária 
szavahihetőségének igazolását. Így nem született a házasság érvénytelenségét kimondó ítélet, annak 
ellenére, hogy a tények egyértelműen Mária igazát támasztották alá. Ő így Isten színe előtt szabad 
állapotú volt, amikor Józseffel házasságot kötött, de egyetlen pap sem vállalhatta, hogy összeadja őket. 



Mit tanácsolnak a szülők? 
A különböző korú szülők meghívása 

A jegyes kurzusokra több szülőpárt is meg szoktunk hívni, olyanokat akik nemrég 
házasok (kezdők, esetleg kisbabájuk van); – akiknek több (óvodás, iskolás, kamaszkorú) 
gyermekük van; – akiknek már felnőtt, házasságra készülő gyermekük van; és akiknek már 
unokáik is vannak. 

A különböző korú házastársak elmondják különböző élettapasztalataikat, 
amelyekből a fiatalok látják, hogy lelkipásztoraik nem csupán könyvből tanult 
ismereteik vannak, hanem az élet legkülönbözőbb helyzeteivel is találkoztak. 
Ezek a tapasztalatok lehetnek pozitív, örvendetes tapasztalatok, és negatív, 
fájdalmas és tragikus élmények, amelyek a fiatalok okulására szolgálnak. 

Beszámolóik két fontos területe: az egymással való kapcsolatuk kérdései, 
és gyermekek nevelésével kapcsolatos kérdéseik. 

Házastársak vallomása kapcsolatukról 
A hívő keresztény házastársak boldogságának lényeges eleme, hogy 

tudatában vannak annak, hogy házastársi kapcsolatuk, szerelmük és egymás 
iránti önzetlen szeretetük szent, Istennek tetsző élet, ami egyben egymás 
megszentelődésének is szolgálója. Nem szabad azonban megfeledkezniük 
arról, hogy annak a lángoló szeretetnek, amely kezdetben összekapcsolta 
őket, át kell alakulnia egymásért minden áldozatra kész tevékeny szeretetté, 
amely egyre jobban összeforrasztja, eggyé teszi őket. Szeretetüknek ez az 
átalakulása mégsem „magától” érik meg, hanem azt tudatosan kell érlelni.  

Egy gyerek sok mindenből tudja, hogy szülei mennyire szeretik, beszélgetnek vele, 
törődnek vele, gondoskodnak róla, dédelgetik, ajándékot vesznek neki… de leginkább abból 
tudják meg, hogy mennyire szeretik, hogy minden megbántást, minden rosszat készek nekik 
megbocsátani anélkül, hogy azt jóváhagynák. Igen, ezt a házastársaknak is tudniuk kell, 
hogy a szexualitáson és a szeretet sok apró jelén kívül házastársam irántam való 
szeretetének egyik legmeggyőzőbb bizonysága, hogy minden gyarlóságom ellenére szeret, 
hiszen mindent megbocsát, mindent elvisel, és még szóvá sem teszi. 

Minden házasságban előfordulhatnak nézeteltérések, érdekellentétek, 
viták, olykor veszekedések is, ezek ellenére is szeretniük kell egymást. A 
házastársi szeretet megerősödéséhez szükségük van probléma-megoldó 
„módszerekre”, az egymás iránti megbocsátás gyakorlására. 

A házastársak egymás iránti szeretetből sok mindent, figyelmetlenséget, megbántást 
stb. szó nélkül elviselnek, ezek a „tüskék” azonban felhalmozódhatnak, és akár egy apróság 
miatt is „kirobbanáshoz” vezethetnek, amikor „betelt a pohár”. A másik fél ilyenkor nem érti, 
hogy mi történt, hogy házastársának mi a baja, hogy egy pitiáner dolog miatt ennyire 
kiborult. Észre sem vette, hogy házastársa közben mennyi mindent szó nélkül elviselt. Ezért 
érdemes időnként, esetleg hetenként leülni, és kibeszélni gondjainkat. Azzal kell kezdeni, 
„Tudom, hogy ez meg ez rosszul esett, sajnálom, de van-e még valami, ami rosszul esett?” 
Erre a másik elmondja, mi az, amit úgy nyelt le, hogy a párja észre sem vette. „Nem azért 
mondom el, hogy megbántsalak, hanem azért, hogy ebből is tudd meg, mennyire szeretlek.” 
Ezt követően nem szabad kölcsönösen magyarázkodni, hanem át kell ölelni egymást. 

Egy normális ember mindenkivel szemben udvarias, segítőkész, és egész nap 
fegyelmezi magát. Amikor végre hazaér, úgy gondolja, elengedheti magát, és nem veszi 
észre, hogy épp azzal szemben figyelmetlen, azt bántja meg, akit a legjobban szeret. 



Valóban otthon egy kicsit lazábbak lehetünk öltözködésünkben, magatartásunkban, de 
akkor is olyannak kell lennünk, aki így is tetszik a házastársának. 

A házastársi szeretet fejlődésének életük végéig kell tartania. Ha azt 
akarjuk, hogy egy tűz ne aludjon ki, akkor arra mindig újra és újra rakni kell, azt 
folyamatosan kell táplálni. Ha a házastársak életük végéig egyre erősödő 
szeretetben akarnak élni, akkor minden nap kell tenniük valamit egymás iránti 
szeretetből, minden nap kell egymásért áldozatot vállalni, figyelmesnek lenni 
és egymásnak örömöt szerezni. 

Ehhez az örömszerzéshez a szexualitás nem elég, testi kapcsolatukon kívül teljes 
személyiségükkel, lelki- szellemi kapcsolattá kell fejlődnie, ami még akkor is megőrzi 
egymás iránti szeretetüket, amikor életükben a szexualitás már rég elvesztette jelentőségét, 
amikor egyre idősödve, naponta egyre nehezebbé válik életük keresztje. Ezt az apróságokra 
figyelő szeretetet már akkor kell tudatosan gyakorolni, amikor valaki fontos lesz a 
számunkra, hogy kiderüljön, kialakuló szerelmünk alapja nem a szexualitás, hanem a 
kölcsönös szimpátiával kezdődő szeretet, ami arra készteti őket, hogy egymásnak minél 
több örömet szerezzenek. 

A házastársak egymás iránti szeretetének többnek kell lenni, mint két 
ember jó barátságnak. Sok mindenben eltérő lehet érdeklődési körük, de 
fontos, hogy egyre jobban érdekelje mindaz, ami a házastársát érdekli, és 
foglalkoztatja, hallgassa meg örömeit és bánatát. Ezt szolgálja a rendszeres 
beszélgetés, amelyre mindig kell, hogy legyen elég idejük. Ezt szolgálják közös 
programjaiknak, közös élményeinek és emlékeinek felidézése, megbeszélése. 
Nem kevésbé fontos, hogy a házastársak részt vegyenek párkapcsolatukat 
erősítő „tréningeken”, mint amilyen pl. a házas-hétvégeként ismert 
„kikapcsolódás”. 

A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem önzetlen, áldozatkész jó 
akarat! 

Szülők gyermeknevelési tapasztalatai 
Minden szülő azt szeretné, hogy gyermekei boldog családban éljenek és 

nőjennek fel értékes, felnőtt emberré. Ez a szándék készteti őket arra, hogy 
mindent megadjanak gyermekeiknek, amire szükségük van, hogy műveltté, 
fegyelmezetté és becsületes emberré érjenek. A keresztény házastársak 
gyermekeiket nemcsak az emberek előtt, hanem Isten előtt is kedvessé 
akarják nevelni, hogy valóban felnőtt keresztények legyenek. 

Nyilvánvaló, hogy a minden szülő a legjobbat akarja gyermekeinek, és ha az életüknek 
és boldogságuknak az alapja keresztény hitük és életük, akkor gyermekeiket is erre akarják 
nevelni. Ezért veszedelmes, és ostoba „szabadelvű” felfogás: „Ne akarják a szülők 
befolyásolni gyermekeiket, hanem bízzák rájuk, hogy majd milyen felnőtté akarnak lenni.” 
Miért kellene hagynunk, hogy gyermekeik ezt maguk döntsék el, mintha ők mindezeket 
eleve jobban tudnák? Vagy hagyjuk, hogy a nem hívő világ és reklámjai elcsábítsák őket? 

Minden szülő úgy gondolja, ő jól neveli gyermekét, ha pedig mégis valami baj van, 
akkor mindig más a hibás. Ha valóban minden szülő értene a neveléshez, akkor nem lenne 
annyi elkényeztetett gyerek, rosszul nevelt felnőtt. Nem mindegy ugyanis, hogy kinek mit 
jelent a „mindent megadni” szándék. Nyilvánvaló, hogy megfelelő életkörülményekre van 
szükség, egészséges életmódra, megfelelő lakásra, ruházkodásra és táplálkozásra, de ez 
nem jelent egyben feltétlen, gondtalan anyagi jólétet, mert szerény körülmények között is fel 



lehet nevelni gyermekeinket, ami nem engedi meg a kényeztetést, de megkívánja az 
önzetlen szeretetet, és ahhoz szükséges fegyelmezettséget. A család boldogságának alapja 
nem az anyagi jólét, a magas életszínvonal, hanem az egymásért áldozatot vállaló szeretet. 

Ha azt akarjuk, hogy gyermekeinknek boldog otthona legyen, akkor olyan 
szeretetre és áldozatkészségre van szükség, amely akár 3 vagy több 
gyermeket is mer vállalni, bízva Isten kegyelmének segítségében. Sajnos 
egyre kevesebben ismerik ezt a boldogságot, amiben az Úr Jézus tanítását 
követő családok élnek, ezért nem tudják a legtöbben, hogy valójában mi 
hiányzik családjuk életükből. 

A keresztény nevelés a gyermek elvezetése és felkészítése az elkötelezett 
felnőtt keresztény életre, a keresztény nagykorúságra. A keresztény nevelés a 
szülők és a keresztény közösség közös nevelő tevékenysége, mellyel a 
megkeresztelt gyermeket a keresztény közösség érett, felnőtt tagjává akarják 
tenni. Természetes, hogy ez a keresztény nevelés egyben mindent megad 
ahhoz, hogy mint ember is érett, felnőtt legyen a gyermekből. Természetes, 
emberi alapok nélkül felnőtt kereszténynek sem lehet senkit felnevelni. 

Ezért nem mindegy, hogy gyermekeinket milyen nevelési és oktatási intézménybe 
íratjuk be, nem mindegy, hogy milyen baráti társaságba kerülnek, kikkel barátkoznak, és 
kikkel és hol töltik el szabad idejüket. A gyermekekre is jó hatással van, ha szüleik katolikus 
házaspárok közösségébe tartozzanak, ahol nekik alkalmuk lesz arra, hogy barátaikat ebben 
a közösségbe járó szülők gyermekei között találják meg. Érdemes ezt figyelembe vennünk, 
amikor nyári táborokat, kirándulásokat, vagy más közösségi programokat szervezünk nekik. 
Követelmények támasztása, jutalmazás és büntetés 

Gyermekeink neveléséhez hozzátartoznak a jutalmazás, a büntetés és a 
fegyelmezés kérdései. A nevelés során különböző követelményeket állítunk 
gyermekeink elé, és ezek teljesítésére késztetjük őket, de soha nem 
támaszthatunk számukra teljesíthetetlen követelményeket. Az eredményes 
nevelés alapja, hogy „meggyőzzük őket”, hogy érdemes értük küzdeni. 

A meggyőzés, a késztetés eszközei a jutalmazás és a büntetés is. Ennek módja a 
keresztény nevelés szempontjából sem közömbös. A jól alkalmazott jutalmazás és büntetés 
az önzetlen szeretetet növeli, kedvet csinál a jóhoz, az önfegyelemhez, és elveszi a kedvét 
a rossztól, és visszatartja attól. A büntetés pozitív hatású lehet, ha a gyereket további 
erőfeszítésre készteti. A rosszul alkalmazott büntetés azonban számítóvá, önzővé teheti a 
gyereket. Fontos tanulság, hogy „Senkit sem szidtak még jóvá, de jóvá dicsérni mindenkit 
lehet.” (Pl. Milyen sokra mennél, ha legalább a felét fordítanád a jóra, mint amennyit a rossz 
kedvéért tettél.) 

A jutalmazás lényege, hogy a követelmény teljesítését pozitívan értékeljük, és ez a 
gyermeknek örömet jelent (sikerélmény) és őt további erőfeszítésekre készteti. Ezt a 
sikerélményt növelheti a szülő mosolya, dicsérő szava stb. A tárgyi jutalmazásnál ne a tárgy 
értéke, hanem az ajándékozás ténye, a jutalom. 

A büntetés lényege az a kudarcélmény, amikor a velünk szemben támasztott 
követelménynek nem tudtunk megfelelni. Ezt a benső bűnhődést egészíti ki a szülő negatív 
értékelése, ami azonban mégis legyen bíztató, serkentő hatású, soha ne legyen megtorló 
jellegű. Már a tekintetünkből is kiolvashatják a gyermekeink rosszallásunkat, máskor egy-
egy megjegyzés kell hozzá. Ha a szülő büntetni kényszerül, akkor gyerek is érezze, hogy 
szülője ezt „kényszerből” teszi. Csak akkor van értelme a büntetésnek, ha a nevelő 
szeretetéből fakad, és a gyerek is úgy érzi, hogy megérdemelte. Ebben az esetben még lelki 
megkönnyebbülést is jelenthet számára az a tudat, hogy az ügy el van intézve. 



A megfélemlítés ne legyen fegyelmezési eszköz, de a reális veszélyekre mégis 
mindenképpen fel kell hívnunk gyermekeink figyelmét. Elég naponta megnézni a tévét, hogy 
megtudjuk, milyen következményei vannak a fegyelmezetlenségnek stb. 

Erzsébettel szemben unokái mindig engedelmesek voltak, Annával szemben azonban nem 
mindig. Rá is kérdezett egyik unokájára, miért van az, hogy Erzsébet mamával sose szemtelenkednek. 
Az unoka azt válaszolta: „Mert Erzsébet mamának eljár a keze!” Erzsébet soha nem bántotta egyik 
unokáját sem, de ha valamelyik rakoncátlankodott, azt mondta neki: „Vigyázz, mert eljár a kezem!”  

Egy apa verte a fiát. A felesége rászólt: „Ne bántsd azt a gyereket, inkább beszélj az eszével!” 
Mire az apa így szólt, azt akarom, de előbb fel kell ébreszteni. 

A testi fenyítés csak egészen rendkívüli esetben alkalmazható, mint ébresztő. Ámde 
ilyenkor sem okozhat igazi fájdalmat, még kevésbé maradandó nyomokat. Ha pl. a szülő 
„mégis megveri”, és a gyerek azt mondja: „Nem fájt, köszönöm a lekvárt!” - akkor a válasz: 
„Nem is azt akartam, hogy fájjon, hanem hogy felébresszen!” 

A bűn ellen vívott harcotokban még nem álltatok ellen véretek ontásáig, és 
megfeledkeztetek a vigasztalásról, mely hozzátok, mint fiakhoz szól: „Fiam, ne 
kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az 
Úr, akit szeret, s megostorozza minden fiát, akit befogad.” A fenyítések közt is 
maradjatok állhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, 
akit atyja meg ne fenyítene? Ha fenyítés nélkül maradtok, akkor fattyak 
vagytok, nem fiak. (Zsid 12,4-8) 

Az a felnőtt, nagykorú és elkötelezett keresztény, akinek kialakult, hívő 
világnézete van, felelni tud a hittel kapcsolatos kérdésekre; akinek szilárd, 
keresztény erkölcsi elvei vannak, és ezeknek megfelelően él, Jézus tanítása 
szerint, és aki kész felelősséget vállal Isten és emberek előtt, részt vesz a 
keresztény közösség életében. Mindez a serdülőkorba lépő fiatal számára már 
közeledő cél, amelyre a felkészülést már akkor kell megkezdeni, amikor 
életkori sajátosságai következtében, szüleiről leválva, a saját lábára akar állni. 

Nagy baj lenne, ha egy szülő nem segítené elő gyermekeinek ezt a saját lábra állását, 
mintha gyermeke mindvégig kiskorú maradna. Nyilvánvaló, hogy lehet véleményünk 
gyermekeink döntéseivel kapcsolatban, de el kell vezetnünk őket oda, hogy valóban 
megfontoltan és éretten döntsenek életük fontos kérdéseiben. Ez vonatkozik hivatásuk 
megválasztására, és jövendő házastársuk megválasztására is. Segíthetjük őket 
tanácsainkkal, az életből vett tapasztalatainkkal, de a végső döntést midig rájuk kell bízni. 

A szeretet sorrendje a családban 
A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy a család tagjainak „érdekei” 

ütköznek egymással, ezért kell tisztáznunk, hogy Isten terve szerint a 
családban is meg van a szeretet egyfajta „sorrendje”. Isten után első a 
házastársam, akinek számára én vagyok Isten után az első. Ezt követően 
együtt szeretjük gyermekeinket, akik számunkra Isten ajándékai (és majd velük 
együtt szeretjük jövendő házastársukat). Őket követik szüleink, akiket együtt 
szeretünk, és akikről idős korukban együtt gondoskodunk. Ő utánuk 
következnek testvéreink és további rokonaink. 

Sokan vitatják ezt a sorrendet mondván: „Első a gyermek!” Ezt legtöbbször azok 
hangoztatják, akiknek csak egyetlen gyermeke van, akit majomszeretettel szeret. De ha 
megkérdezünk egy gyerekeket, mi jobb neked, „ha szüleid azon versengenek, hogy 
melyikük szeret téged jobban”, vagy „ha szüleid egymást szeretik, és együtt szeretnek 
téged”, akkor beláthatjuk, hogy gyermekeinknek is az a jó, ha a szülők egymást szeretve 
szeretik gyermekeiket. 



Az is baj, ha valaki nem tud leszakadni szüleiről, és házasságkötés után is jobb 
kapcsolatban van anyjával vagy apjával, mint a házastársával. Az a szülő, aki nem tud 
lemondani gyermekéről az ő házastársa javára, az valójában önző, és nem szereti igazán 
saját gyermekét. Ez akkor szokott előfordulni, ha a szülők egymással való kapcsolata 
megromlik, és mintegy gyermekeikkel akarják kárpótolni magukat. 
Az időskorúak tanúságtétele 

Az idősödő házaspárok, szülők és magára maradt özvegyek egybehangzó 
tapasztalata: van boldog házasság, de minden házassághoz önzetlen szeretet 
és áldozatkészség kell.  

Az Úr Jézus minden embert élete keresztjének vállalására szólít fel, és tudnunk kell, 
hogy életünk legnehezebb keresztjei azok, amelyek szeretteink hibáinak és gyarlóságainak 
elviselése jelent, amelyeket Isten elsősorban önmagunk, házastársunk, gyermekeink, és 
más hozzátartozónk által rak a vállunkra. Épp ezért jó megfontolni, „Miért haragudjak arra, 
aki által Isten életem keresztjét a vállamra rakja.” Az idősödő emberek életének legnagyobb 
keresztje, hogy el kell viselniük saját maguk és házastársuk emberi gyengeségeit, 
betegségét és szenvedését. Ehhez társul az a tudat, hogy egyre inkább tehetetlen érzik 
magukat. Nincs más mit tenni, naponta felajánlani keresztünket az Úr Jézusnak, és kérnünk 
kell segítségét, hogy derűs lélekkel, békével tudjuk viselni keresztünket. 

Az idősödő házastársak őszinte, önzetlen szeretetének a jele, hogy egymást segítik 
életük keresztjének hordozásában, együtt imádkoznak, és sokat beszélgetnek. Vannak 
azonban olyan idős emberek, akik nem szívesen beszélgetnek egymással. Ennek egyik 
oka, hogy nagyot hallásuk miatt nehezen értik meg egymást. Egymást szerető házastársak, 
akik már „fél szóból” is megértik egymást, sokszor nem is tehetnek mást, minthogy 
megfogják egymás kezét. Vannak azonban olyanok is, akik bár jól hallanak, mégsem 
szívesen beszélgetünk velük. Egyikünk sem szereti a másik ember unalomig ismételt 
panaszainak végighallgatását. Ha azt akarjuk, hogy szívesen hallgassanak minket, akkor 
nem a panaszainkról beszéljünk, hanem örömeinkről. 

Életünk minden eseményét nézhetjük így is, úgy is. Ha mindig arra gondolunk, hogy 
mennyi bajunk volt az életünkben, akkor folyton panaszkodni fogunk. Ha arra gondolunk, 
hogy mennyi szépet és jót tapasztaltunk meg életünkben, akkor mindig örömmel fogunk 
hálát adni Istennek, aki kegyelmével megajándékozott minket. 

A keresztény ember optimista, mert naponta hálát tud adni Istennek minden 
kegyelméért, leginkább azért, hogy szeretetébe fogadta, és meghívta az örök életre. Az 
öreg embereknek múltjuk van, a fiataloknak jövőjük. Mi keresztény emberek örökké fiatalok 
vagyunk, mert örök jövőnk van! 

 

 

 

 



Mit mond a pedagógus? 
Minden szülőnek szüksége van nevelési ismeretekre 

A nevelés fogalma 
A vallásos szülők jogos igénye, hogy gyermekeik vallásos szellemű nevelést kapjanak, 

ez azonban nem merülhet ki a vallási ismeretek átadásában, hiszen a kereszténység nem 
egyenlő a lexikális ismeretekben való jártassággal. 

A nevelés a gyermekre irányuló – a szülő, mint felelős nevelő által 
tudatosan választott vagy általa elfogadott vagy tudomásul vett –, fejlesztő 
hatásoknak egymással koordinált és egésszé szerveződő rendszere, 
melyekkel személyiségének fejlődését abból a célból segíti és irányítja, hogy 
képes legyen az egyéni életben és a társadalomban reá háruló feladatok 
ellátására, és ezáltal élete céljának elérésére.  
A keresztény nevelés 

A keresztény szülő számára ez a cél, hogy világnézetének megfelelő érett, 
felnőtt emberré akarja nevelni gyermekeit, hogy koruknak és műveltségüknek 
megfelelő hívő világnézetük legyen, akik tudatosan alakítják életüket a Jézus 
tanításán alapuló erkölcsi követelményeknek megfelelően, végül akik készek 
részt venni az Egyház életében és a keresztény társadalom építésében. 

A nevelés fogalmával kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy nincs semleges 
világnézet, ezért nem lehet semleges oktatásról és nevelésről sem beszélni, hiszen minden 
embernek van világnézete, akkor is ha nem vallja be. A nevelés, bár látszólag világnézettől 
független fogalom, mégis világnézettől függő tevékenység, amint a következő kérdéseket 
vizsgáljuk: – Mi a nevelés célja? - Milyen befolyásolást, késztetést tartunk lehetségesnek és 
elfogadhatónak? – Milyen ismereteket tartunk szükségesnek, hogyan vélekedjünk az élet 
kérdéseiről? – Valójában kik nevelik gyermekeinket. 

A keresztény nevelés a gyermek elvezetése és felkészítése az 
elkötelezett felnőtt keresztény életre, a keresztény nagykorúságra. 

A keresztény szemléletben a nevelés a szülők és a keresztény közösség közös nevelő 
tevékenysége, mellyel a megkeresztelt gyermeket a keresztény közösség érett, felnőtt 
tagjává akarják tenni. Természetes, hogy ez a keresztény nevelés egyben mindent megad 
ahhoz, hogy mint ember is érett, felnőtt legyen a gyermekből. E nélkül a természetes alap 
nélkül nem is lehetne felnőtt kereszténynek nevezni. 
Mi teszi kereszténnyé a nevelést?  

A nevelést nem az teszi kereszténnyé, hogy a kereszténységről tanítunk, 
hiszen a jó ismerete még senkit nem tesz jóvá. Ezért a keresztény nevelés 
lényeges elemei: 1) a nevelés célja, 2) a szükséges ismeretek, a keresztény 
emberkép és ismeretrendszer, a világkép keresztény szemlélete és 
értelmezése, 3) a keresztény közösség illetve a nevelő hiteles keresztény 
egyénisége. 4) végül a sajátos eszközei,  
A keresztény nevelés célja 

A kereszténységnek, Jézus örömhírének lényege nem tan-, nem norma-, nem 
szokásrendszer, hanem Istennel való személyes szeretetkapcsolat. Tudom, hogy Isten 
szeret engem, és én ezt akarom viszonozni egész életemmel. Az a felnőtt keresztény, aki 
hisz Jézus Krisztusban, aki Jézus tanítása szerint alakítja az életét, és részt vesz a 
keresztény közösség életében. 



A keresztény nevelés célja tehát a hit ébresztése és fejlesztése, a 
gyermekek hitvalló, felnőtt kereszténnyé nevelése, felkészíteni, elvezetni őket 
a hívő döntésre, hogy a keresztény közösségnek tudatosan aktív tagjai 
legyenek. Nem elég tehát velük a megfelelő ismereteket közölni és szokásokat 
begyakoroltatni. El kell vezetni őket az élő, fejlődő hitre. 

A keresztény nevelés életcélt, világnézetet, lelki érettséget ad. Gerincességet követel, 
áldozatkészségre nevel. A nevelés – a testi-, az értelmi-, az érzelmi-, de elsősorban az 
erkölcsi- és akarati nevelés -, azáltal lesz keresztény neveléssé, ha az egyes részfeladatok 
az egész ember természetes fejlődését, a felnőtt keresztény ember egyéniségének 
alakítását szolgálják. 
A keresztény emberkép 

Emberi méltóságunk alapja, hogy értelmünk és szabad akaratunk van. 
Minden emberi cselekedetünkért felelősek vagyunk, de azon, hogy mit 
tegyünk, és mit ne, azon nem kell sokat gondolkodunk, hiszen minden 
embernek van lelkiismerete, ami folyamatosan vezérel minket. 

A lelkiismereti szabadság azt jelenti, hogy a jog alanya nem maga az „igazság”, vagy 
„az érték”, hanem maga a cselekvő személy, akinek joga és kötelessége, hogy az igazságot 
keresse, és akinek joga és felelőssége, hogy a megismert igazság szerint cselekedjen. 
Senkinek sincs joga arra, hogy a másikat lelkiismerete szavának követésében 
megakadályozza, hogy a másikat saját lelkiismerete elleni cselekedetre kényszerítse. 
Természetes korlátja a lelkiismereti szabadságnak - mint minden emberi szabadságjognak - 
a másik ember hasonló szabadsága. 

A lelkiismereti szabadság alapja az emberi szabad akarat. Az ember értelmével képes 
felismerni mi az igaz és mi nem, képes felismerni, hogy mi jó, mi nem. Ám amíg az igazság 
felismerése érdekmentes, akarattól független állásfoglalás, ezért világnézettől független, 
addig a jó megismerése (a magam igazának felismerése) egyértelműen érdekbefolyásolt 
állásfoglalás, és ezért világnézettől függő döntés. Világnézeti kérdés az is, hogy mi az az 
alap, amely szerint egy-egy cselekedetet erkölcsileg jónak vagy rossznak ítélünk meg (a cél 
nem szentesíti az eszközt), másrészt világnézeti kérdés, hogy mivel tudjuk önmagunkat 
vagy az embereket a jó megtételére késztetni, és a rossztól visszatartani. 

A mai világban a multimédia és a reklámok a liberális világnézetet, és az erkölcsi 
szabadosságot terjesztik, és azt sugallják, hogy ami jólesik, azt szabad, hogy amit az ember 
képes megtenni, azt meg is teheti. A szabadság ilyen helytelen értelmezése, a szabadosság 
vezet ahhoz a felelőtlenséghez, aminek következményeit nemcsak a családok, hanem az 
élet szinte valamennyi területén megtapasztalunk 
A keresztény ismeretrendszer 

A keresztény ismeretrendszer része nemcsak az, amit a világról 
tudhatunk, mindaz, ami általános műveltségünkhöz tartozik, hanem a világkép 
keresztény szemlélete és értelmezése, azaz a hívő világnézet megalapozása. 

A Biblia több mint a világirodalom egyik kiemelkedő alkotása, hanem Isten 
üzenete az emberekhez. Ezért nem mindegy, ki és hogyan beszél róla. 

Az sem mindegy, hogy a gyermekeknek mit tanítunk, hiszen a Biblia elsősorban nem a 
gyermekeknek szól! Ha nekünk szóló üzenetből érdekes és épületes történetek 
gyűjteményévé tesszük és így használjuk, „immunizáljuk” a gyerekeket a Bibliával szemben. 

A keresztény erkölcsiség alapja nemcsak a keresztény erkölcsi normák 
ismerete, hanem belátása annak, hogy mindezek megtartása valóban az 
emberek javát, békéjét és boldogságát szolgálja.  

A keresztény ember nemcsak ismeri, hanem elfogadja Jézus tanítását és ezeknek 



megfelelően él, illetve komolyan törekszik arra, hogy az erkölcsi követelményeinek 
megfeleljen. Ezzel szolgálja örök üdvösségét, és egyben saját magunk, családunk és 
minden ember földi boldogulását is. Természetesen ebből az is következik, hogy akik önző 
módon élnek, akiknek a saját érdekeik mindennél előbbre valók, azok számára nemcsak a 
keresztény, hanem minden becsületes ember gyakran akadályozója önző életük céljainak 
elérésében. Ezért ádázan üldözik mindazokat, akik őket bármi módon leleplezik. 

Az általános vallási ismeretekkel kapcsolatban sem mindegy, hogyan 
foglalunk állást az élet kérdéseiben, hogyan beszélünk róluk, amikor pl. az 
Egyházról, Jézus követőinek közösségéről, a családról, életünk céljáról, vagy a 
keresztény erkölcsi követelményekről van szó. 
Részkérdések, speciális problémák 

Az egyoldalú történelmi ismeretek, a magyarságtudat és egyháztudat 
hiánya. 

Különösen problémát jelent a házassággal és a szexualitással kapcsolatos 
téves nézetek „természetesnek” tartása. Nem mindegy, hogyan vélekedünk a 
házasságról, a válásról, az abortuszról stb.… 

A társadalmi és közéleti kérdésekben sokan nem ismerik a keresztény 
elveket. 

Gondot jelent a krimik, a háborús és horror filmek stb. negatív hatása. 
A keresztény nevelő 

A szülők adták az életet gyermekeiknek, sorsuk elsősorban az ő 
gondoskodó szeretetükre van bízva, ezért az ő joguk, és súlyos lelkiismereti 
kötelességük gyermekeik felnevelése. Ők jogosultak arra, hogy gyermekeiket a 
saját meggyőződésüknek megfelelő vallási és erkölcsi nevelésben részesítsék, 
az ő kötelességük, hogy gyermekeiket érett, felnőtt emberré neveljék. 

A nevelés joga és kötelessége nem az iskoláé. A pedagógusok képzettsége még nem 
jelent különleges jogot a gyermekek neveléséhez. Az iskolának kötelessége a világkép 
etikus értelmezése, az erkölcsi értékek közvetítése úgy, hogy tiszteletben tartja tanítványai 
lelkiismereti és vallásszabadságát. Nem az iskola, de nem is az igazgató, a tanárok és a 
nevelők alanyi joga, hogy neveljenek, ők csak a szülők megbízása alapján vesznek részt a 
gyermekek oktatás-nevelésében. Az állam részben általuk tesz eleget a gyermekek 
nevelésével kapcsolatos kötelezettségeinek. Az iskolák és más nevelési intézmények 
valójában szolgáltatást nyújtanak tevékenységükkel a családoknak. 

A szülőkkel együtt az első nevelő maga a keresztény közösség, a 
keresztények közös tanúságtétele. Ebben a közösségben felelőssége minden 
felelős lelkipásztornak és hitoktatónak, és minden más keresztény nevelőnek. 

A nevelés szükségszerűen világnézettől függő tevékenység. A nevelő – ha valóban 
van tekintélye, akkor akarva-akaratlanul – egész életével saját világnézetét terjeszti, 
ugyanakkor mégis tiszteletben tartja a másként gondolkodók lelkiismereti és 
gondolatszabadságát, még akkor is, ha az még „csak” gyerek.  

A nevelés fogalma nem ugyanazt jelenti a keresztény szemléletben, mint az ateista 
vagy a liberális szemléletben. Minden oktatás-nevelés világnézettől függő tevékenység! Az 
emberi tisztesség és becsületesség kialakítása komoly nevelőmunkát igényel. Ezt kínáljuk a 
keresztény neveléssel, óvodákkal és iskolákkal. 

Világnézettől függő tantárgyak elsősorban: az irodalom, – a történelem, – a gazdasági 
és közéleti ismeretek… De még a látszólag semleges tantárgyak is világnézet-függőek, mert 
nem mindegy, hogy az idegen nyelv tanulásához milyen szemléletű szövegeket válogatunk, 
hogy a matematikai, fizikai, kémiai és biológiai kérdéseket milyen feladatokkal szemléltetjük. 



Keresztény nevelő nem lehet akárki, csak az, aki maga is élő hitű, jóra 
törekvő, elkötelezett keresztény; aki aktív tagja a keresztény közösségnek, aki 
feladatát az érdekelt szülők, és a keresztény közösség megbízása alapján 
végzi. Az ő feladata a konkrét nevelési célok megvalósítása: tanítással, 
késztetéssel, személyes példával… Mindezekből következik, hogy a 
keresztény nevelő „kereszténysége, vallása” nem magánügy. 
A keresztény nevelés sajátos eszközei 

A nevelési folyamatnak, amely a gyermek életének első pillanatában 
kezdődik, fokozatosan át kell alakulnia önneveléssé. Ennek feltétele, hogy a 
nevelt elfogadja és azonosuljon nevelője nevelési céljával. Másként kifejezve a 
szabad akarattal rendelkező embert meg kell tanítani, hogy szabadságával 
valóban élni tudjon és akarjon. 

A késztetés (motiválás) hatékony eszközei: 
– az Úr Jézus iránti szeretet, az Ő kedvéért vállalt áldozat, és Isten akaratának tudatos 

megvalósítása, az örök élet reménye; 
– a szeretet életszabályai, a tudatos örömszerzés másoknak, az egymás iránti türelem, 

egymás elviselése és az ellenségszeretet; 
– a megbocsátás, az újrakezdés lehetősége; 
– a tudatosításban: rendszeres lelkiismeret-vizsgálás. 
Fontos a vallás- és lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása, a megtérés segítése és 

megtérők kezelése: 
Esélyegyenlőség az életben nincs, nem is lehet. Esély és jogegyenlőség 

csak Isten előtt van, aki minden embert üdvözíteni akar, és mindenkit 
lelkiismerete szerint ítél meg. Van és lehet megtérés őszinte hitből és 
bűnbánatból, de érdekből, vagy félelemből is! (Szent Pál valóban megtért, és 
nemcsak „megfordult a ló hátán”…)  

A kegyelem Isten ajándéka, bármikor kapjuk. Nem mi választottuk meg szüleinket… A 
keresztény ember magatartását segítik Jézus példabeszédei: - A különböző időben 
felfogadott szolgák… - Az adósságot elengedő király… - Jobban örülnek a mennyben egy 
megtérő bűnösnek… - A búza közé vetett konkoly… - A farizeus és a vámos… - A 
házasságtörő nő… - Péter és Júdás árulása… - A megtérő lator… - A húsvéti örömhír… 

A nevelés területei 
A testi nevelés 

A testi nevelés annyit jelent, hogy azért neveljük és gondozzuk testünket, 
hogy személyiségünk egészséges és alkalmas eszköze legyen életünk végső 
céljának szolgálatában. 

A testi nevelés egészségünk megóvására, gondozására és fejlesztésére 
törekszik, hogy személyiségünk szolgálatára formálja azt. A test gyakorlása, 
fegyelmezése és gondozása jellemünket, személyiségünket is fejleszti. Még a 
tisztán szellemi tevékenység és munka is nemcsak idegrendszerünk épségétől 
függ, hanem egész szervezetünk állapotától is. 

Fontos az egészséges életmódhoz tartozik a helyes, mértéktartó táplálkozás, a 
tisztálkodás, a megfelelő ruházkodás, a pihenés és az alvás, a kikapcsolódás és az azt 
segítő (és nem fárasztó vagy romboló) szórakozás, az egészségre nem káros élvezeti 
cikkek használata, a tőlük aló függés megelőzése… 

Testi-szellemi életünk egyensúlyának fenntartásához edzettségre van szükségünk. 



Ahhoz, hogy a felmerülő nehézségeken úrrá legyünk, megfelelő edzettségre és 
önfegyelemre van szükségünk. Az edzettség az a testi képességünk, amely lehetővé tesz 
tartós erőkifejtést, munkavégzést, illetve rövid időre károsodás nélkül vállalható túlterhelést. 
Ezt segíti a megfelelő testgyakorlás és a különböző, de mértékkel űzött sportágak. 

Az önfegyelem nem más, mint úrrá levés önmagunkon és 
körülményeinken, azaz önmagunkat birtokoljuk, kézben tudjuk tartani. 
Az értelmi nevelés 

Az értelmi nevelés és a tanulás több mint pusztán információ átadással-
átvétellel történő ismeretszerzés. Az értelmi nevelés az információval, ezek 
megszerzésével és hatékony felhasználásával kapcsolatos képességek 
fejlesztése és alakítása. Az értelmi nevelésben szerepet játszik az ismeretek 
(információk) mennyisége, másrészt az értelmi képességek kiművelése az 
információk hatékony feldolgozására és alkalmazására, a kreativitás 
kialakítása. 

Az értelmi nevelés célja nem csupán ismeretszerzés, tudásgyarapítás, a 
készen kapott ismeretanyag passzív befogadása, hanem magának a 
tanulásnak, sőt az alkalmazás képességének hatékony kifejlesztése. Ezzel 
együtt jár a felnőtt világnézet megalapozása és formálása. Ennek alapja a 
tanulás, ami magába fogalja az ismeretszerzést, a megfelelő alap-, az 
általános- és a szak- műveltség megszerzését, gyarapítását, a megszerzett 
ismeretek rendszerezését, az összefüggések felismerését, a tájékozódni 
tudást, a tanultak alkalmazását. 

Fel kell készítenünk neveltjeinket az egyre bővülő információdzsungelben 
való önálló és kritikus tájékozódásra, hogy önállóan tudjanak tanulni, képesek 
legyenek műveltségüket továbbfejleszteni. A mai világban különösen fontos, 
hogy hiteles információink legyenek, ne hagyjuk magunkat félrevezetni a 
hitetlen világ hírforrásaitól. 

Az értelmi nevelés egyik célja az általános műveltség megszerzése. Ez 
azoknak az ismereteknek az összessége, amelyre egy felnőtt embernek 
szüksége van ahhoz, hogy az ismeretek világában és az élet kérdéseiben 
tájékozódni, véleményt alkotni és dönteni tudjon, hogy korszerű, a mai 
tudomány eredményeinek megfelelő világképe és jól megalapozott világnézete 
legyen.  

Az általános műveltség magában foglalja az alapvető értelmi képességek 
„használatában” való jártasságot, hogy élni tud meglévő szellemi képességeivel. 

Az un. „piacképes tudás” csak azokat az ismereteket tartja szükségesnek, amelyek 
alapján az ember munkát tud vállalni. Az a félművelt ember, akinek csak ilyen korlátozott, 
„piacképes” ismeretei vannak, az megalapozott világnézet nélkül könnyen manipulálhatóvá 
válik, akár a kereskedelmi reklámok, akár a multimédia „politikai szakértői” által. 
Az értelmi nevelés részterületei 
– észlelő és megfigyelőképesség nevelése, a látás- és halláskultúra kialakításával; 
– a hatékony olvasásra nevelés, az olvasási és felfogási készség gyorsításával és 

növelésével; 
– a gondolkodás nevelése, a logikus gondolkodás szabályainak ismerete és begyakorlása; 
– az igazság szeretetére nevelés, képes legyen a tárgyilagos gondolkodásra; 
– emlékezetnevelés, a gépies és logikai emlékezés kialakítása egyaránt fontos; 



– szintézisre nevelés, képes legyen a gyerek a bonyolult világban tájékozódni, azt 
áttekinteni; 

– a képzelet nevelése: a reprodukáló és az alkotóképzelet egyaránt szükséges; 
– a kreatívvá nevelés: a szellemi önállóság és találékonyság, a céltudatos feladatmegoldás. 
A számítástechnika, a multimédia  

A számítógép alapképességei: az adatok pontos és megbízható tárolása, a meglévő 
adatokkal a programozó által megadott műveletek gyors elvégzése, és a programozó által 
megadott feltételek szerinti döntés. Az egyre nagyobb tároló képességű és egyre gyorsabb 
működésű gépek egyre több célra felhasználhatók, csak megfelelőképpen kell őket 
programozni, és biztosítani kell a külvilággal való kapcsolatot. Ez a kapcsolat adatok 
bevitelét és kiolvasását, illetve kiírását jelenti, illetve a más gépekkel való ilyen jellegű 
összekapcsolás lehetőségét. A számítógépek fejlődése egyre jobb és bonyolultabb 
programok írását teszi lehetővé, hatékonyan segítve illetve pótolva emberek szellemi, illetve 
fizikai munkáját. Akik tisztában vannak a számítógépek adta lehetőségekkel, azok tudják, 
hogy az emberi intelligenciát csak szimulálni lehet, mert egyetlen gép sem képes többre, 
mint amire a programozója megtanította, nem a gép az intelligens, hanem a programozója. 
A számítógép és az emberi intelligencia lényeges különbségét mutatja az a tény, hogy a 
számítógép csak olyan feladatok megoldására képes, amelyre beprogramozták, míg az 
ember képes olyan feladatok megoldására is, amelyekre nincs ismert vagy előre kész 
megoldási lehetőség. Vannak továbbá olyan feladatok, amelyek megoldását nemcsak nem 
ismeri a számítógép, hanem még arra sincs kész megoldás, hogy hogyan közöljük magát a 
feladatot a számítógéppel, azaz nem tudjuk megfogalmazni, a számítógép számára leírni 
magát a feladatot. 

A számítástechnikai eszközöktől való függőség, tönkre teszi az egyén és a családok 
életét, emberi kapcsolatait, leszoktat az önálló gondolkodásról, félműveltté tesz mások 
nézeteinek, erkölcsi értékrendjének kritika nélküli átvételével, így manipulálhatóvá teszik a 
megtévesztett felhasználókat, terjesztve az Isten tekintélyét és törvényeit semmibe vevő 
emberek világnézetét és erkölcsi szabadosságát. Már az „okos telefon” elnevezés is hazug, 
mert inkább elbutítják kritika nélküli felhasználóikat. 

A számítógép és a különböző számítástechnikai eszközök igen 
hatékonyak lehetnek, ami áldássá és átokká is válhat. Az öntudatos és 
fegyelmezett embert hatékonyan képes segíteni, ugyanakkor a gyenge ember 
számára igen nagy kísértés, visszatartja az alkotó munkától, és arra készteti, 
hogy az élet gondjai és nehézségei elől elmeneküljön egy képzelt világba, 
veszélyeztetve az emberi személyiség szuverenitását. Mindebből végül az 
következik, hogy az értelmi nevelés erkölcsi nevelés nélkül inkább megrontás, 
mint nevelés. 
A tanítás és tanulás 

Az oktatás tudatos és tervszerű tevékenység keretében ismeretek és készségek 
elsajátítása, az értelmi erők gyakorlása, fejlesztése. Az oktatás fogalma magában foglalja 
mind a tanítást, mind a tanulást, mint egymással kölcsönhatásban lezajló, aktív 
tevékenységet. Az oktatás, a tanítás-tanulás ismeretnyújtási, ismeretszerzési folyamat, 
ismeret-közlő ismeret-szerző módszerek, tevékenységek logikus egymásutánja, amelyen 
járva a tanulók új ismeretekhez jutnak. Ehhez kapcsolódó fogalom a képzés, ami elsősorban 
a valamely feladat ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását 
jelenti, a feladatnak megfelelő képességek kibontakoztatását, a készség és a jártasság 
megfelelő szintre emelését. 

Az oktatási intézmények céljai között szerepel az ismeretközlés, a 
tudomány és a kultúra eredményeinek, értékeinek áthagyományozása, az 



emberiség által felhalmozott ismereteket, a kultúra kincseit átadása a 
következő nemzedéknek. Ezeknek az ismereteknek, információknak a 
mennyisége olyan hatalmas, hogy abból szükségszerűen válogatni kell.  

Ennek a válogatásnak az általánosan elfogadott erkölcsi értékek alapján kell történnie. 
Ez a válogatás azonban nem a szülőknek és nem az iskoláknak vagy a tanároknak a 
feladata, hanem a nevelés és az oktatás felelős irányítóinak. Ennek a válogatásnak az 
eredménye a nemzeti alaptanterv. Történelmi tény, hogy Szent István király óta 
Magyarország keresztény ország. Ez nem jelenti azt, hogy minden magyar ember 
ténylegesen keresztény, hanem, hogy neveltetésünk, magyar kultúránk alapja a 
kereszténység, történelmünk alakulásában, országunk fennmaradásában meghatározó 
szerepe van kereszténységünknek. Ennek szellemében készült el a nemzeti alaptanterv is. 
Az erkölcsi nevelés 

Minden nevelés lényegében a lelkiismeret nevelése, ez irányít bennünket valamennyi 
cselekedetünkben. Az ember érzi, sokszor tudatosan is átéli, hogy felelős cselekedeteiért, 
hogy megfelel-e a tőle elvárható követelményeknek. Ez azt is jelenti, hogy minden nevelés 
lényegében erkölcsi nevelés is. Az erkölcs ugyanis azt jelenti, hogy az ember felelős 
cselekedeteiért. Az erkölcsi nevelés ebben az értelemben nem részterülete a nevelésnek.  

Amikor az erkölcsi nevelésről, akkor az erkölcs általános és alapkérdéseit 
fontoljuk meg, amikor az erkölcsiség sajátos kérdéseit tárgyaljuk, és ezeknek 
megfelelően, tudatosan alakítjuk gondolkodásmódunkat és életünket. 
Nyilvánvaló, hogy ebben az értelemben minden vallási nevelés egyben tudatos 
erkölcsi nevelés is. 

Erkölcsileg, szellemileg azt nevezzük felnőtt embernek, akinek van kialakult világnézete 
és helyzetének megfelelő műveltsége, akinek van értékrendje, akinek nemcsak erkölcsi 
normái és elvei vannak, amelyeket ismer, hanem tudatosan törekszik azok megvalósítására 
is, aki megtalálta helyét a társadalomban, és felelősséggel vállalja az ezzel járó feladatokat. 

Az erkölcsi nevelés meghatározó elemei: – a nevelés célja és – sajátos 
eszközei, – a szükséges erkölcsi ismeretek, – a világkép etikus értelmezése, 
és magának – a nevelőnek az egyénisége, nem utolsó sorban – a család, az 
iskola, a közösség etikus magatartása. 

Mi teszi erkölcsi neveléssé a nevelést? Bár minden nevelés egyben erkölcsi nevelés is, 
mégis vannak olyan nevelők, akiknek egyáltalán nem céljuk bármiféle erkölcsi nevelés. 
Tudjuk, hogy az ilyen nevelő, aki magát semlegesnek tartja, mégis csak sugároz egyfajta 
erkölcsiséget, ami rendszerint nem más, mint a nem hívő emberek liberális erkölcsi 
felfogása. Ezért valójában csak akkor beszélünk igazán erkölcsi nevelésről, ha a tudatos 
nevelési célunk nem csupán elvezetni a fiatalt a felnőttségre, hanem maga a nevelési 
célunk is az, hogy erkölcsileg érett, erkölcsös személyiséget alakítsunk ki.  

Kifejezetten etikai nevelésről is szoktunk beszélni. Ez valójában abban különbözik a 
vallás-erkölcsi neveléstől, hogy az erkölcsi nevelés céljai és normái a filozófiai etikán 
alapulnak, és nem hivatkozunk Isten kinyilatkoztatott erkölcsi törvényeire. Továbbá azt is 
jelenti, hogy az etikai beszélgetésekhez szükséges példákat, képeket és hasonlatokat az 
irodalom, a történelem és a képzőművészetek anyagából válogatjuk össze. Nyilvánvaló, 
hogy ennek az etikai nevelésnek az eredményei nem különböznek lényegében a vallás-
erkölcsi nevelés eredményeitől. Az etikus nevelés eredményességét azonban nagy-
mértékben befolyásolja az a tény, hogy a pusztán etikus nevelés sokszor nem tud elég 
hatékony és meggyőző indítékot, késztetést adni az embernek ahhoz, hogy a megismert jót 
valóban megtegye, és a rosszat elkerülje. Az sem valószínű, hogy a tisztán józan ésszel 
felismert emberkép valójában mennyire felel meg a tényleges embernek, akiről tudjuk, hogy 
Isten jónak alkotta, de az eredeti bűn következtében természetében megsérült, értelme 



elhomályosult és akarata rosszra hajlóvá lett. Ennek a ténynek a nem ismerése vezethet 
ahhoz a naiv elképzeléshez, hogy elég az embernek megmagyarázni, mi jó, és mi rossz, és 
akkor már ésszerűen, azaz erkölcsösen fog cselekedni. 

Az etikai, erkölcsi nevelés és a valláserkölcsi nevelés lehet: közvetlen 
(direkt) erkölcsi nevelés, amikor etikai, erkölcsi elveket tanítunk, és 
megvalósításukat számon kérjük, és közvetett (indirekt) erkölcsi nevelés, 
amikor ugyan másról szól a tanítás, de mégis erkölcsi információkat 
közvetítünk akár magatartásunkkal, akár megjegyzéseinkkel, mellékes 
állásfoglalásainkkal, illetve akkor, amikor megfelelő követelményeket állítunk 
tanítványaink elé. Indirekt erkölcsi nevelést ad maga a tanulnivaló anyag, amit 
tanítunk, az a szemlélet, amiben a tananyagot tanítjuk és az a mód, ahogy a 
követelményeket a tanulók elé állítjuk, és ahogy őket meggyőzzük. 

Az etika, az erkölcsi ismeretek tanítása még nem erkölcsi nevelés, mert a jó ismerete 
még nem tesz jóvá, azt meg is kell valósítani. Akkor lesz az erkölcsi ismeretek oktatása 
erkölcsi neveléssé, ha a megismert követelmények megvalósítására hatékonyan rá tudjuk 
vezetni tanítványainkat. Ez a hatékony indíték lehet az emberi erő, (ez a félelem-erkölcs), 
lehet valami anyagi előny vagy más kívánatos cél, (ez az érdek-erkölcs), lehet a józan 
belátás (ez a racionális vagy természetes erkölcs), és lehet a szeretet (aminek a végső 
forrása Isten szeretete), ami emberhez méltó erkölcsi magatartás. A mai élet egyik fő gondja 
éppen ez, hogy az embereket inkább vezeti a félelem és az érdek, mint az önzetlen 
szeretet. 

Az erkölcsi nevelést veszélyeztető tényezők: nincs tekintély- és 
normatisztelet, nincs értéke az elkötelezettségnek; elveszett az adott szó 
becsülete, kiveszőben van az alapvető emberi tisztesség; a közömbösség és 
az erkölcsnélküliség terjedése; a szabadság helytelen értelmezése, ami 
felelőtlenséghez vezet, és szabadossággá válik; – a szexuális szabadosság, a 
szexualitás áruba bocsátása… 

A megfelelő erkölcsi nevelés hiányának nem kívánt gazdasági következményeit is 
mindnyájan megtapasztalhatjuk. Az erkölcsi megújulás, az erkölcsi nevelés szükségessége 
egyértelmű, ha megfontoljuk, hogy legtöbb bajunknak, panaszunknak az oka nem 
gazdasági, hanem erkölcsi eredetű. Mindezek a tények az egyre növekvő erkölcsi 
válságnak a jelei, amelyek önmaguktól soha nem fognak megoldódni, és csak nagyon 
tudatos és következetes erkölcsi neveléssel lennének orvosolhatóak. 

Minden nevelés célja továbbá a fiatalok elvezetése az önnevelésre, hiszen 
nem egyik pillanatról a másikra válnak nagykorúvá, felnőtté, hanem 
fokozatosan. Mindig figyelembe kell venni életkori sajátosságaikat, fokozatosan 
kell őket elvezetni a szabadságra és a szabadsággal való élésre, a 
felelősségtudatra és a tudatos felelősségvállalásra. 

Az erkölcsi nevelés alapvetően a lelkiismeret nevelését jelenti: a helyes 
lelkiismeret kialakítását, a lelkiismeretességre nevelést, vagyis a ránevelést a 
lelkiismeret szavának a követésére. Ezt szolgálja a helyes önismeretre és a 
helyes önértékelésre való nevelés; a fegyelmezett életre nevelés, beszédben, 
gondolkodásban és magatartásban, hogy ne azt tegye, amihez kedve van, 
hanem ahhoz csináljanak kedvet, amit tennie kell. 

Az erkölcsi nevelés részfeladatai: a helyes önszeretet és felebaráti szeretet kialakítása; 
Isten akaratának készséges elfogadása, életünk keresztjének vállalása; a lelki szabadságra 
és felelősségtudatra nevelés; az önfegyelemre, a rendszeretetre nevelés; a mértéktartásra 



és egészséges életmódra nevelés; az anyagi és emberi érdekektől való függetlenség; a 
közösségi életre nevelés, az önzetlenség, az igazságosság, az áldozatkészség; a 
szolidaritás, az együttműködési készség, készség a közszolgálati feladatok, társadalmi 
munka vállalására; az udvariasság, a figyelmesség, a megbocsátó-készség, a türelem és 
béketűrés, a mások szabadságának tiszteletben tartása; a becsületes és rendszeres 
munkára nevelés, részvétel a házi munkában; az értelmes engedelmesség¸ a szabadidő 
helyes felhasználására nevelés. 

Végül külön feladata az erkölcsi nevelésnek a helyes családfogalom 
kialakítása és az ennek megfelelő szexuális- és családi életre nevelés. 
A családi életre nevelés 

A keresztény nevelés szükségszerűen magában foglalja a házasságra 
való felkészítést, a szexuális nevelést. Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink 
felnőve hívő és boldog emberként éljenek majd a világban, akkor tudatosan 
kell őket elkötelezett keresztényekké nevelnünk, olyan felnőttekké: – akiknek 
életkörülményeinek megfelelő ismeretei, és megalapozott hívő világnézetük 
van; – akik nemcsak művelt és fegyelmezett emberek, hanem tudatosan 
alakítják életüket Jézus tanítása szerint; – akik a keresztény közösségben 
megtalálják helyüket, és becsülettel teljesítik állapotbeli kötelességeiket, 
hatékony tanúságot téve hitükről.  

Mindehhez hozzátartozik, hogy családjukban keresztény módon éljenek. Ezért ha 
igazán javát akarjuk gyermekeinknek és jövendő családjuknak, akkor nem hallgathatunk a 
házassággal és szexualitással kapcsolódó kérdésekről. Gyermekeink keresztény szellemű 
nevelését nem bízhatjuk olyan emberekre, akiknek a felfogása Isten terveivel szembeni, 
szabadelvű felfogásra épül. A szexualitás kérdéseiről beszélni nem bűn, hanem lelkiismereti 
kötelességünk hogy azokról megfelelő időben beszélgessünk gyermekeinkkel. 

Végül még egy eset: Az egyik plébánián a 8. osztályos lányok szülei feljelentették a káplánt 
mondván: „A kommunisták nem akarták megrontani leányainkat, miért akarja most ezt a káplán úr?” A 
plébános kérdései után kiderült, hogy nem megrontásról volt szó, hanem a keresztény házassággal 
kapcsolatos kérdéseket beszélték meg. Ekkor a szülők így folytatták: „Nekünk se beszélt erről senki, 
mégis élünk, és nem történt baj!” – Furcsa okoskodás. Ilyen alapon mondhatná valaki: „A Duna nem 
veszélyes folyó, mert már sokszor fürödtem benne, mégse fulladtam bele!” Valóban, aki ismeri a 
veszélyeket, az el tudja kerülni, aki tájékozatlan, azt félre lehet vezetni, és bajba lehet sodorni. 

A gyermekek először szüleikhez fordulnak kérdéseikkel. A szülőknek legalább annyit 
kell tudniuk, hogy kisebb bajt okoznak, ha valamiről oktalanul beszélnek, mint akkor, ha 
egyáltalán nem beszélnek a kérdésről. Jobb, ha ő beszélnek róla, mert ő biztosan 
tisztességes hangon fogja elmondani, amit tud. Míg ha a gyerek kérdése elől elzárkózik, 
akkor a gyerek másnál fog érdeklődni, és akkor nem fogja tudni a szülő, hogy gyermeke 
hogyan vélekedik ebben a kérdésben. 

Az ún. felvilágosítással kapcsolatban tisztázni kell, a biológiai folyamatokat 
önmagukban bárki szakértő elmagyarázhatja, ám az ember életében minden cselekedetnek 
erkölcsi oldala is van. Ezért nem mindegy, hogy erről a dologról ki, mit és hogyan mond, és 
végképp nem mindegy, hogy milyen erkölcsi értékelést ad hozzá. Az életnek ezekről a 
kérdésiről semlegesen beszélni aligha lehet, ezért a keresztény embereknek tudatosan kell 
vállalniuk, hogy ők szóljanak róla. 
Alapvető fogalmak tisztázása 

A paráznaság (a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete) tárgyánál 
fogva súlyos bűn. Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, 
néz, beszél, vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. 

A lelkiismereti felelősség szempontjából azonban csak akkor követ el 
valaki halálos bűnt, ha tudva és akarva teszi a rosszat. A fejlődésben lévő 



fiatalok bűne ezért a legtöbbször nem halálos bűn, mert sokszor nem tudják, 
hogy valójában mi a jó és mi a rossz ezen a téren, más esetben pedig nincs 
meg a halálos bűn által feltételezett szándékosság.  

A legtöbb esetben nem ő keresi a bűnt, hanem inkább küzd a kísértések ellen, és épp 
felkészületlensége miatt képtelen adott esetben az eredményes ellenállásra. Bántja a 
lelkiismerete, és abban ami történt igazi örömét nem találja, sőt inkább bántja, hogy ez 
megtörtént. Az ilyen gyerek vagy fiatal bűnös, de bűne, bár tárgyilag súlyos, személyes 
felelősségét tekintve azonban csak bocsánatos bűnt követ el. Az így elkövetett bűnét még „a 
biztonság kedvéért” sem szabad halálos bűnnek tekinteni. 

A kisgyermek valójában nem ártatlan, hiszen a nemi ösztön benne is ott szunnyad, ő is 
örökölte a rosszra hajló természetet, csak még nem szembesült ezzel a problémával. A 
serdülőkorba lépő fiatal nem az ártatlanságát veszíti el, hanem a problémátlanságát. Ezért 
az önkielégítésbe vagy más szexuális eltévelyedésbe tévedt serdülő fiatalt, akit sokszor 
szándékosan rontottak meg, nem megfélemlíteni kell, hanem segíteni az önfegyelem 
megszerzésében és megerősödésében. Az ilyen fiatal nem az ártatlanságát vesztette el, 
hanem vége a gyermekkori problémátlanságnak, és el kell kezdenie tudatosan fegyelmezni 
magát, kínlódva, bukdácsolva harcol a felnőtt ember tisztaságáért. A józan nevelő segítheti 
a fiatalt, hogy ne váljon se aggályossá, se közömbössé. A hírközlő eszközök által sugallt 
hedonista szemlélettel szemben tudatosítani kell, hogy nem ez az élet központi problémája. 

A keresztény nevelőnek keresztény módon kell beszélnie az élet minden kérdéséről. 
Nincs olyan kérdés, amit nem szabad feltenni, nekünk kell megtalálni minden kérdésre a 
helyes választ. Természetesen arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a jó ismerete még 
nem tesz jóvá, a bűn veszélyének felismerése még nem véd meg a bűntől, ezért tudatosan 
vállalt önfegyelemre van szükségünk. 

Beszélnünk kell a keresztény család-eszmény, családképről, a keresztény szeretet 
újdonságáról. További feladatunk a szemérmes magatartásra nevelés. Ismernünk kell a 
leggyakoribb kísértéseket, hogy azok ne csapjanak be minket. Ezért tudatosan vállalt 
önfegyelemmel kell megerősíteni magunkat Isten szeretetében. Végül alkalmat kell adnunk 
a felmerülő problémák megbeszélése 
A tisztaságra nevelés néhány gyakorlati szabálya 

Gyakoroljuk és értékeljük a tudatosan vállalt önfegyelmet, kíváncsiságunk legyőzését 
stb. (A mézesüveg példázata: Ha nem akarsz mézet enni, akkor ne nyalogasd kívülről a 
mézesüveget, mert vagy bele fogsz nyalni, vagy idegileg teszed tönkre magad. Cukorbeteg 
ne nézegesse a cukrászda kirakatát, azaz ne tedd ki magadat felesleges kísértéseknek, 
kerüld a veszélyes helyzeteket.) Aki a tűzzel játszik, az ne csodálkozzon, ha megégeti 
magát. A szerelem is tűz, a diákszerelem is, nem szabad vele játszani! 

)Más a puszi és más a csók. Csók és csók között is különbség van. A csók nem játék. 
Házasság előtt nem szabad úgy csókolózni, mintha már házastársak lennétek. Valójában a 
csók is bizonyos elkötelezettséget feltételez. Vagy megengedném a társamnak, hogy 
mással is ugyanazt tegye? Ha önmagában nem rossz, akkor miért tiltakozom ellene? 
(Sajnos nem kevesen vannak, akik már nem is tiltakoznak ellene, sőt nyilvánosság előtt is 
gátlás nélkül csinálják.) 

Bizonyos magatartási szabályokat be kell tartani. Tény, hogy akit szeretünk, akiben 
megbízunk, azzal szemben kevésbé vagyunk óvatosak, hiszen nem feltételezzük egymásról 
a rossz szándékot. A kísértés akaratunkon kívül is meglephet, minden szándékosság nélkül 
felkelthetjük társunkban a szexuális ingert, és ha nem voltunk elővigyázatosak, képtelenek 
leszünk ellenállni annak, amit józan ésszel nem tettünk volna meg. Másként: ne maradj 
tartósan olyan helyzetben, amikor „bármi” megtörténhet, pl. ne maradjatok kettesben zárt 
lakásban, ne menjetek kettesben kirándulni, kiránduláson ne aludjatok ketten egy 
sátorban… Ha valaki fél, hogy jövendőbelije elhagyja, ha nem enged neki, akkor téved. Ha 
ezért elhagyna, akkor inkább ma hagyjon el, mint holnap. Add ki az útját! Ám az ellenkezője 



szokott történni, annál jobban meg tud becsülni, minél fegyelmezettebbnek ismer meg. 
Okulj mások példájából! Sajnos, a legtöbbször a tisztességes lányok járnak pórul, mert 

jóhiszeműek és naivak, s nem veszik észre a csapdákat. Nagy segítség, ha a fiatalokat 
keresztény közösségük segíti, hogy ne maradjanak magukra. Vigyázzatok egymásra, mert 
olyan világban élünk, amelyben sok olyan ember van, aki épp a becsületes, tisztességes 
fiatalok megkísértésében, megrontásában leli örömét! Végül legyen lelkiatyád, akivel 
megbeszélheted sorsod alakulását, már akkor, mielőtt bajba kerülnél. Ha pedig valaki bajba 
került, akkor is segíteni kell rajta, amint ezt több alapítvány is célul tűzte ki. (Alfa-szövetség; 
Gólya alapítvány stb.) 
Az érzelmi nevelés 
Az érzelmek szerepe az ember életében és tevékenységében 

Az érzelem az ember egyik legösszetettebb és leggyakrabban átélt, rend-
szerint külső, vagy gondolatban átélt események, helyzetek által kiváltott, s 
ezekkel kapcsolatos, testi változásokkal is együtt járó és a helyzet értelmi 
kiértékelését magában rejtő lelki (szellemi) jelenség. Fő összetevői: élettani 
aktiváció, kognitív kiértékelés, emocionális kifejezés, szubjektíven átélt állapot. 

Minden embernek van közérzete, hangulata, amelynek megjelölésére sokféle kifejezést 
használunk. Közérzetünk lehet jó és rossz, nyugodt és feszült, kellemes és kellemetlen, 
egészségi állapotának, hangulatának és élethelyzetének megfelelően. Érezhetünk örömet 
vagy fájdalmat, boldogságot vagy keserűséget, szomorúságot. Ezeket és más különböző 
érzéseket tudatosan, alig tudatosan vagy teljesen tudattalanul éljük át, de ha ráfigyelünk, 
rákérdezünk, akkor mindig tudunk valamit mondani, hogy milyen állapotban vagyunk. 

Közérzetünket és hangulatunkat külső és belső tényezők határozzák meg. Ezek közé 
tartoznak pillanatnyi egészségi állapotunkon kívül az érzelmeink, azok a benső érzéseink, 
amelyek gondolataink, szavaink, cselekedeteink és a velünk történő események váltanak ki, 
illetve azokat kísérik. 

Ezek az érzelmek lehetnek pozitív, jól eső érzelmek, és negatív, rosszul eső érzelmek, 
melyek igen erősen hathatnak ránk, befolyásolhatják gondolkodásunkat, döntéseinket és 
cselekedeteinket. Gondot szokott jelenteni az, ha ezek az érzelmi indítások nem felelnek 
meg a józan ész követelményeinek, vagy lelkiismeretünk szavának. 

Az emberek hajlamosak az érzelmeket, az érzelmi világot lebecsülni, azt elhanyagolni, 
olykor teljesen elvetni és elutasítani, máskor pedig hajlamosak túlértékelni, dramatizálni azt. 
(Vö. Egy világ dőlt össze bennem!) Sokan úgy vélik, hogy az értelmes és szabad akarattal 
rendelkező ember érzelmei másodlagos jelentőségűek, amelyek kinyilvánításától 
tartózkodni kell, illetve illik. Ezzel szemben mégiscsak jó tudni, hogy az ember döntéseinek 
és cselekedeteinek egyik legnagyobb hatóereje éppen az érzelmi világa. Ezek az embert 
befolyásoló érzelmek lehetnek meglévő, ténylegesen átélt érzelmek, de lehetnek olyanok is, 
amelyek még nincsenek meg, de ami után az ember vágyakozik, vagy fél tőle, és ezért 
mindent megtesz érte, vagy ellene. Ezek az átélt vagy elképzelt érzelmek olykor annyira 
erősek, hogy az ember cselekvőképességét rendkívüli módon megnövelik, máskor pedig 
lebénítják. A legerősebb ilyen érzelmek lehetnek a szeretet és a gyűlölet, illetve a boldogság 
utáni vágy és a szenvedéstől való félelem. (Elég, ha csak a szerelemre gondolunk.)  

A legfontosabb és legerősebb motívuma minden emberi cselekedetünknek a 
boldogság utáni vágy, mégpedig az után a boldogság utáni vágy, amelynek nincs vége, és 
nem kell tartani megszakadásától. 

Fontos, hogy mi keresztény emberek helyesen értékeljük az érzelmek 
szerepét. Az értelemmel és szabad akarattal rendelkező emberi természetünk 
szerves része érzelemvilágunk is, még kegyelmi életünk szempontjából is. 
„Isten a segítő kegyelem által megvilágosítja értelmünket, megerősíti 



akaratunkat, és örömmel tölti be szívünket, hogy a jót megismerjük és 
megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük.” (MKK 284.) 
Az érzelmek tudatos befolyásolása és nevelése 

Bár az érzelmek önként jelentkeznek tudatunkban, az ember mégis képes 
a saját és mások érzelmeit tudatosan is befolyásolni. Ezért beszélhetünk a 
nevelés területei között az érzelmi nevelésről is. Az érzelmi nevelés célja, hogy 
tudatos befolyásolással a jóhoz pozitív, míg a rosszhoz negatív érzelmeket 
társítsunk, elősegítve, hogy tanítványaink szívesen tegyék meg a jót, és 
kerüljék a rosszat. A keresztény ember számára ezt a célt kibővíthetjük azzal, 
hogy a katekézis érzelmi nevelésének célja az is, hogy örömünket leljük Jézus 
követésében, az istengyermeki életben. 

Az érzelmi nevelés fontosságát alátámasztja az az általános tapasztalatunk, hogy 
amihez van kedvem, azt megteszem, amihez nincs kedvem, azt nem teszem meg. Ha 
később rákérdeznek, hogy valamit miért tettem, vagy miért nem tettem, nem azt fogom 
mondani, mert így tartotta kedvem, hanem szépen és okosan megmagyarázom, hogy miért 
volt célszerű, indokolt az, amit megtettem, vagy amit nem tettem meg. Ebből következik, ha 
valamit el akarunk érni, azt nem elég csak előírni, vagy kérni, hanem kedvet is kell csinálni 
hozzá. Ezért fontos a nevelésben az utólagos értékelés, a jutalmazás és büntetés, mert ez 
érzelmileg is megerősíti tanítványainkat a jóban, és visszatartja a rossztól. 

Az érzelmi nevelés fontosságát alátámasztja az a tény, hogy a legtöbb kísértés 
érzelmeink kihasználásával környékez meg minket, mert képes elnyomni lelkiismeretünk 
szavát, a józan ész megfontolását, kihasználva akaratunk gyengeségét. Ezért a kísértések 
elleni küzdelemben nagy segítséget jelent, ha nemcsak végiggondoljuk a „megkívánt” bűn 
következményét, hanem a csábítás álnokságát, és a bűn „nem kívánt” érzelmi 
következményeit. 

Akkor szégyelljük magunkat, ha kiderül gyengeségünk, amikor megtettük a rosszat, 
vagy fény derül rossz szándékunkra, amikor még csak készülünk rá. Ez a szégyenérzés - 
ami lelkiismeretünk velünk született adottsága, sokszor visszatartja az embert a rossztól. A 
mai világban tapasztalható az erkölcsi romlottság egyik jele, hogy vannak emberek, akik 
már nem is szégyenlik a rosszat, a bűneiket, és sokszor már bűntudatuk sincs. Ha valaki 
mégis rákérdez, a felelet legtöbbször egy nyegle visszakérdezés, „Na és? - Mi van akkor?” 

Egy legenda szerint a szentéletű gyóntató meglátta az ördögöt a gyónásra készülők 
közt settenkedni. Rákiabált, „Hát te mit keresel itt?” – „Visszaadom az emberek 
szégyenérzését – válaszolta –, amit a bűn elkövetése előtt elvettem tőlük.” Aki elveszi az 
emberek szégyenérzetét, aki kiöli az emberekből a bűntudatot, az a felelőtlenséget terjeszti, 
és az erkölcsöt rombolja. A szégyenérzést igazából csak a bűnbánat és bűnbocsánat 
szünteti meg, mert a bűnbánattal az ember saját maga elismeri, és elítéli a rosszat, amit tett. 

 
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit 
szemléltünk, és kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az élet 
megjelent. Mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, 
mely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit 
láttunk és hallottunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk 
ugyanis közösség az Atyával és Fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt 
nektek, hogy (örüljetek és) örömünk teljes legyen. (1Jn 1,1-4) 
 



Mit mond az ifjúsági lelkipásztor? 
Egy személyes élménnyel kezdem. 1958-ban szenteltek pappá. 1961-ben kerültem börtönbe 

politikai fogolyként ítéltek el. Miután 1963-ban amnesztiával kiszabadultam, segédmunkásként 
dolgoztam a Gépipari Karbantartó Vállalatnál. Mint új munkatársat figyeltek, bár nem árultam el, ki is 
vagyok, mégis jó néhány hét után kiderült rólam, hogy pap vagyok, és a börtön miatt nem vállalhatok 
egyházi beosztást. Jó kapcsolatban voltam az emberekkel, tisztelettel bántak velem.  

Három hónap múlva hirtelen megrendelésre 1000 db. import porszívó szigetelését kellett 
kicserélni a magyar szabványnak megfelelő szigetelésre. A munkára egy 20 fős brigádot szerveztek, és 
engem is betettek a brigádba. Többen úgy vélték, hogy én csak a létszámot gyarapítom. Első este a 
munka befejezése után derült ki, hogy egyedül a művezető szerelt át több gépet, mint én, aki így 
leköröztem a szakembereket is. Ezzel igen megnőtt a tekintélyem, hiszen nemcsak a „szakmámhoz” 
értek, hanem az ő világukban is jártas vagyok. Ettől kezdve fordultak hozzám személyes, lelki 
gondjaikkal. 

Nem egyszer mondták nekem, hogy „Mit ért egy pap a neveléshez, ha nincsenek saját 
gyermekei?” – Erre visszakérdeztem: „Egy orvos csak azt a betegséget tudja gyógyítani, amit már ő 
maga is megszenvedett? Ha ez így lenne, nem lenne egyetlen élő orvos sem!” Ahogy az orvos nem 
csak tanulmányaiból, hanem mindennapi gyakorlatából szerez bőséges ismereteket és tapasztalatokat, 
hasonlókép a lelkipásztorok is a teológiai tanulmányokon kívül híveik ügyes-bajos dolgaival foglalkozva 
szereznek bőséges tapasztalatot az élet minden területén, sok olyan tapasztalatot, amiben a világban 
éló embereknek fogalmuk sincs. 

Kurzusunk eddigi alkalmai betekintést adtak nekünk a családok, a keresztény családok 
életébe. Mindenki tapasztalatainak csak egy csekély hányadát tudta elmondani, de ezek 
életünk legfontosabb kérdéseit érintették, számunkra fontos tanulságot nyújtva mindarról, 
ami ránk vár. Mégis lesznek majd olyan helyzetek, amikor felismerjük, hogy tanácsadásra 
van szükségünk. A hallottak alapján bátran és bizalommal fordulhatunk keresztény 
szakembereinkhez, szülőkhöz és nevelőkhöz, és lelkipásztorainkhoz is, akiktől megfelelő és 
megbízható tanácsot kaphatunk. 

Tudatosan neveljük magunkat felnőtt kereszténnyé 
Szó volt arról, hogy azt nevezhetjük felnőtt, nagykorú és elkötelezett kereszténynek, 

akinek kialakult, hívő világnézete van, felelni tud a hittel kapcsolatos kérdésekre; akinek 
szilárd, keresztény erkölcsi elvei vannak, és ezeknek megfelelően alakítja életét az Úr Jézus 
tanítása szerint, továbbá aki felelősséget vállal Isten és emberek előtt, részt vesz a 
keresztény közösség életében.  

Amíg egy gyermek kicsiny, addig a szülei nevelésének felelős irányítói. A 
hatékony nevelés egyik feladata, hogy a fiatalokat fokozatosan elvezessük 
oda, hogy már tudatosan neveljék önmagukat, miközben szüleiktől és más 
nevelőiktől ebben az önnevelésben szükség esetén segítséget kaphatnak 
Önfegyelem, egymásért 

A testi nevelés célja: azért neveljük, eddzük és gondozzuk testünket, hogy 
személyiségünk egészséges és alkalmas eszköze legyen életünk végső 
céljának szolgálatában. Az önfegyelem nem más, mint úrrá levés önmagunkon 
és körülményeinken, azaz önmagunkat birtokoljuk, kézben tudjuk tartani, hogy 
valóban képesek legyünk megtenni, ami jó, és elkerülni, ami rossz. 

Akik Jézus Krisztusban megismertük Isten szeretetét, mindnyájan 
szeretnénk ennek megfelelő életet élni. Nekünk sem szabad azonban 
megfeledkeznünk arról, hogy a jó ismerete még nem tesz senki jóvá, a bűn 
veszélyének felismerése még nem véd meg a bűntől, ezért tudatosan vállalt 
önfegyelemre van szükségünk. Sokszor segít, ha a bűn csábításával szemben 
megfontoljuk bűneink káros következményeit is, amikre sokan nem gondolnak. 



Ennek az önnevelésnek sok részfeladata van: – a helyes önszeretet és felebaráti 
szeretet kialakítása; – Isten akaratának készséges elfogadása, életünk keresztjének 
vállalása; – a rendszeretet és a felelősségtudat kialakítása; – az önfegyelem, a mértéktartás 
és az egészséges életmód; – az anyagi és emberi érdekektől való függetlenségre törekvés; 
– az önzetlenség, az áldozat- és együttműködési készség a társadalmi munka vállalásában; 
– az udvariasság, a figyelmesség, a megbocsátó-készség, a türelem és a tudatos béketűrés 
stb. Fontos önmagunk becsületes, rendszeres munkára nevelése, részvétel a házi 
munkákban. Fontos a készség az értelmes engedelmességre. Végül nagyon fontos, hogy 
szabadidőnket helyesen és hasznosan töltsük el. 

Amikor önmagunk nevelésére törekszünk, akkor nemcsak a saját javunkat, 
hanem egyben jövendő családunk boldogságát is szolgáljuk, s azt akarjuk, 
hogy valóban jó házastársakká lehessünk. Amikor pedig megismerkedtünk 
valakivel, akivel hosszú távú terveink vannak, akkor az önnevelésben már 
egymást is kell segítenünk. Egyikünk sem mondhatja, hogy csak önmagáért 
felelős, hanem felelős mindazokért, akikkel egy családban él: a fiatal 
jövendőbeli házastársáért, házastárs a házastársáért, szülő a gyermekeikért, 
és a gyermekek szüleikét. 
Mi a bűn, és miért? 

A felnövő fiatalok önnevelésének fontos része, hogy megtanuljanak 
uralkodni szexuális ösztöneik felett. A szexualitás célja Isten rendelése szerint 
a házasságban a kölcsönös, önzetlen szeretet kialakítása és fenntartása, és 
alkalmasság és készség gyermekek vállalására és felnevelésére. A szexualitás 
tehát Isten akaratából való dolog, ami önmagában szent és soha nem rossz, 
de rossz, ha nem az Isten által megadott módon, az általa meghatározott 
célokat szolgálja. Bűnt pedig az követ el, aki tudatosan fordul szembe Isten 
akaratával. 

Isten a házasságot, a család és a házastársak életét és boldogságát parancsaival védi: 
6. parancs: Ne paráználkodj! (Légy szemérmes!) – 9. parancs: Felebarátod házastársát ne 
kívánd! (Légy hűséges!) – Azért nagyon fontos a tiszta élet, mert a paráznaság bűnei 
megrontják az egyén, a család és a nemzet életét; az értelmes embert az ösztön rabjává, a 
személyt az élvezet cserélhető eszközévé teszik. 

A paráznaság a nemi öröm rendetlen vágya vagy kicsapongó élvezete. A paráznaság 
bűnei sok ember akaratát meggyengítik, és szexuális függőséget okozhatnak, 

Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél 
vagy cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik. Másként megfogalmazva: az 
követ el bűnt a hatodik parancsolat ellen, aki magában, vagy házastársán kívül mással azért 
gondol, mond, néz vagy tesz valamit, hogy saját magában vagy a másikban felgerjessze a 
nemi ösztönt. – A szándékos önkielégítés, az egyneműek szexuális kapcsolata, a 
házasságon kívüli szexuális kapcsolat és az élettársi együttélés mindig bűn. Ezért bűn a 
szexuális ösztönt gerjesztő testi érintés, simogatás, ölelés, csók és csókolódzás is.  

Mindig súlyos bűn a megfogant élet kioltása, az abortusz. A nem kívánt terhesség 
megelőzésének eszköze nem a védekezés, hanem az önmegtartóztató élet. 

Végül fontos megállapítás, ha a szerelem és a házasélet Isten elgondolása 
szerint a legszentebb emberi értékek közé tartozik, akkor szükségszerűen el 
lehet jutni a házasságkötésig bűn nélkül is, természetesen ehhez szükségünk 
van önmagunk fegyelmezésére, és Isten kegyelmének segítségére. 



Készüljünk a házasságra 
Már szóba került, hogy a szerelem és a házasélet Isten elgondolása szerint a 

legszentebb emberi értékek közé tartozik, hogy Ő minden ember, minden család életét 
boldognak tervezte, és parancsai is ezt az emberi boldogságunkat védik, hogy 
áldozatvállaló szeretetben élve itt a földön, eljuthassunk hozzá az örök élet boldogságára. 

A házasságkötésnek emberi életünkben kettős célja van, a 
szeretetközösség, az egymás iránti önzetlen szeretet kibontakozása, és a 
gyermekek vállalása és felnevelése. Ez a kettős cél azonban nemcsak evilági 
életünkre, hanem örök életünkre is vonatkozik. 

Józan ésszel belátható, hogy addig nem szabad házasságot kötni, amíg valaki nem jut 
el arra a társadalmi érettségre, amely azt jelenti, hogy biztosítani tudja a saját és leendő 
családja felelős ellátását. Ahhoz, hogy felelős döntéssel házasságot köthessenek, a testi és 
szellemi érettségen kívül, szükségük van arra, hogy legyen a megélhetésüket biztosító 
munkájuk, és megfelelő lakásuk, hogy képesek legyenek gyermekek vállalására és azok 
felnevelésére. Amíg nem lehet szó gyermekvállalásról, addig házasságkötésről sem lehet 
szó. A házasságkötés előtti „négyszemközti elköteleződés” legfeljebb csak komoly ígéret, 
ami hűségre kötelez, és amit az eljegyzéssel nyilvánosságra lehet hozni, de mégis olyan 
ígéret, amely visszavonható, ha erre komoly indok merül fel, (kiderült „valami” vagy 
közbejött „valaki”).  

A jegyesek nem élettársak, de már megtervezhetik közös lakásukat, de még nem 
költözhetnek össze, ami ellenkezne keresztény erkölcsi felfogásunkkal. 
Kit válasszak, felelősségünk jövendő családunkért 

Sok fiatal álomvilágban él, és azt hiszi, hogy ő szabadon fogja kiválasztani 
jövendő házastársát, és amikor házasságot köt, akkor ezt szabadon fogja 
eldönteni. 

A mindennapi élet azonban azt mutatja, hogy csak azok közül tudunk választani, akiket 
ismerünk. Ez azonban a legtöbbször mégsem rajtunk múlik. Iskolát, munkahelyet, 
szórakozó helyet, sportkört szabadon választhatunk, de az már nem rajtunk múlik, hogy ott 
kivel és kikkel találkozunk. Igaz ilyen helyzetben még eldönthetjük, hogy kivel barátkozunk 
igazán, de mégis oktalanság lenne, ha olyanokkal is barátkoznánk, akik nem lennének jók 
házastársnak. Testvéreinket nem választhatjuk meg, a legtöbbször nem mi döntjük el, hogy 
kivel kerülünk ismeretségbe, de barátainkat már megválaszthatjuk. Nem mindegy, hogy 
kikkel töltjük szabadidőnket, kikkel vagyunk szívesen együtt, hol és kivel vagyunk hajlandók 
ismerkedni. Ahhoz, hogy megfontoltan tudjunk választani, az kell, hogy jól ismerjük azokat, 
akik közül ténylegesen választani fogunk. 

Minden pár életének emlékezetes, fontos és döntő pillanata, amikor először 
találkoznak, megismerkednek, és szimpatizálni kezdenek jövendőbelijükkel, akkor is, ha 
még nem tudják, hogy ő lesz az. Lehet ez olyan pillanat is, amikor valakiben régi ismerőse 
iránt ébred fel a különös vonzalom. Valószínűleg akkor ébred rá, hogy mennyire fontos neki 
új ismerőse, amikor már nem mindegy a számára, hogyan alakul más fiatalokkal való 
kapcsolata. Ez az első szerelem, akkor lesz igazán szerelem, ha ezt a vonzódást a másik is 
észreveszi, és viszonozza érdeklődésünket. 

Bármennyire is próbálják titkolni a szerelmesek egymás iránti érdeklődésüket, ez a 
szerelem megváltoztatja őket, egész magatartásukat és mindennapi életüket. Ezt pedig nem 
lehet eltitkolni, hiszen egyre többet beszélgetnek egymással, egyre több időt töltenek együtt, 
egyre több a közös programjuk, meglátszik rajtuk, hogy szerelmesek lettek. Ezzel együtt jár 
az is, hogy mindenki mással meglazul eddigi kapcsolatuk, de baj lenne, ha meg is 
szakadnának eddigi jó kapcsolataik. Az igazi szerelem nem választhat el embertársainktól, 
inkább arra késztet, hogy együtt legyünk jók másokhoz. 



Leendő házastársunk megválasztása életünk egyik legfontosabb 
döntése. Ha valaki valóban keresztény családot akar alapítani, akkor 
nem mindegy, hogy kivel köt házasságot. 

Akkor ismerjük embertárainkat, ha ismerjük gondolkodásmódjukat, világnézetüket és 
állásfoglalásait az élet fontos kérdéseiben, ha ismerjük magatartását, hogyan fegyelmezi 
önmagát, hogyan viselkedik családja tagjaival, barátaival és ismerőseivel, ha ismerjük 
áldozatkészségét, és nem utolsó sorban Istennel való kapcsolatát. Egy-egy család élete 
szempontjából fontos lehet egészségi állapotunk, öröklött képességeink, általános 
műveltségünk és képzettségünk, jó, illetve rossz szokásaink, érdeklődési körünk, hogy mivel 
töltjük el szívesen szabadidőnket… 

Nyilvánvaló, hogy olyan valakit fogunk választani, akit megszerettünk, akivel 
kölcsönösen szeretjük egymást. Ezt a döntést azonban nem szabad elsietnünk. Sok fiatal 
lehet szimpatikus a számunkra, akivel szívesen kerülnénk közelebbi kapcsolatba, de mielőtt 
megnyitnánk előtte szívünket, alaposan meg kell fontolni, hogy valóban jó házastársai 
lennénk-e egymásnak. Ezért előbb kell egymásnak jó barátaivá válnunk, mint egymásba 
beleszeretnünk. Bármilyen erős vonzalmat érzünk is valaki iránt, tudnunk kell parancsolni 
érzelmeinknek, hogy addig ne kötelezzük el magunkat egymásnak, ameddig nem lettünk 
egymásnak szellemi partnerei, igazi jó barátai. Nem lehet igazán jó barátunk olyan valaki, 
aki gyökeresen másként gondolkodik az élet fontos kérdéseiről, más erkölcsi nézeteket vall. 

Ahhoz, hogy igazán megismerjük azt, akit megkedveltünk, igen sokat kell 
egymással beszélgetnünk az élet legkülönbözőbb kérdéseiről, akár ennek a 
könyvnek valamennyi témájáról. Természetesen igen fontos, hogy valóban 
őszinték legyünk, azt mondjuk, amit gondolunk, amit érzünk és szeretnénk, 
hogy minél többet megtudjunk egymásról.  

Beszélgető társunk őszinteségnek az „ellenőrzésére” igen jó alkalom a váratlan 
eseményekről mondott véleménye, jó alkalom lehet egy-egy film megtekintése és 
megbeszélése. Lehet, hogy egy-egy szappanoperát, vagy krimit érdekesnek tartunk, de 
valószínűleg nem szeretnénk szívesen olyan helyzetbe kerülni, mint amibe a film szereplőit 
láttuk. Az sem mindegy, hogy hitünkről vagy akár a közéleti kérdésekről hogyan vélekedünk. 

A fiataloknak, ha akarják, akkor bőven van ismerkedési lehetőségük, de 
nem mindegy, hogy hol, hogyan és kikkel akarnak megismerkedni. 

Régen egy faluban mindenki ismerte a falu legtöbb lakóját, nem nagyon lehetett 
alakoskodni. Mára ez a helyzet megváltozott, és egyre több lehetőség van az egymással 
való ismerkedésre. Sok fiatal számára a különböző szórakozó helyek adnak ismerkedési 
lehetőséget. Az ilyen ismeretségek azonban a legtöbbször nagyon felületesek, mert ahol 
szinte fülsiketítően hangos zene szól, ott aligha van lehetőség az egymás megismerését 
szolgáló beszélgetésekre. Az ilyen helyen kötött ismeretségek alapja általában a vonzó, 
külső megjelenés, amiből a legritkább esetben lehet megtudni, hogy valójában milyen 
ember, és ki is az a másik, akivel esetleg órák hosszat együtt táncolunk. Sok fiatal ilyen 
ismeretség útján jut el az egyre szorosabb szexuális kapcsolatig, majd a házasságig, és 
csak később döbben rá, hogy akit annyira szeretett, valójában nem hozzá való társa lett. 

Mindenki tudja, hogy más a csók, és más a csókolódzás, más az ölelés, és 
más az ölelkezés. Az egyik csak a szeretet jele, a másik már a szexualitás 
felébresztője. A házasságra készülők egymás iránti szeretetüket sok apró 
figyelmességgel, kedveskedéssel kimutathatják, amelyekre a házasságkötés 
utáni életükben is szükségük lesz, amelyeket meg kell ismerni, és be kell 
gyakorolni, és amelyeknek semmi közük nincs a szexualitáshoz. Akiknek az 
életéből a szexuális örömszerzés kiszorítja a másfajta örömök szerzésének a 



„megtanulását”, azok a házasságkötés után fognak rádöbbeni, hogy a 
szexualitás nem elég a boldog házasélethez. 
Készüljünk hivatásunkra 

Minden család boldogságának egyik első feltétele, hogy megfontoltan, jól válasszuk 
meg házastársunkat. Ezen kívül azonban az is szükséges, hogy biztosítani tudjuk legalább 
szerény megélhetésünket, és megfelelő, önálló lakásunkat. 
A megélhetést biztosító foglalkozás 

Több olyan felnőtt van, aki már gyerekkorában elhatározta, hogy mi akar 
majd lenni, és azt valóban el is érte. Ez egyfajta belső elhivatottságra mutat, 
amely mellett mindvégig kitartott, és amelyért az évek során komolyan 
dolgozott, tanult és képezte magát.  

A többi fiatalban is felmerül egy-egy elképzelés, valamiféle érdeklődés, de ez még nem 
jelent semmiféle elhatározást, csak ismereteinek bővülésével járó lehetőségek 
megfontolását. A tudatos választás csak később érik meg bennük, ami sokszor már nem is 
igazi pályaválasztás, hanem csak megfelelő kenyérkereső, illetve jól jövedelmező 
foglalkozás, esetleg divatos állások választása.  

Az igazi pályaválasztást az jelenti, hogy valaki tudatosan készül egy olyan 
foglalkozást adó életpályára, amelyben nem a várható jövedelem nagysága a 
legfőbb szempont, hanem a saját érdeklődésének és terveinek megvalósítása. 

A mai világban igen sok ember azt hiszi, hogy az érvényesüléshez feltétlenül felsőfokú 
iskolai oklevelet kell szereznie. Ezek közül sokan csalódnak, ha tanulmányi eredményei 
nem elégendők tervezett tanulmányaik folytatásához, és ezért rákényszerülnek, hogy 
bármiféle más kenyérkereső állást elfogadjanak. Ők azok, akik megelégszenek az un. 
„piacképes” tudás megszerzésével, és ők lesznek a mai világban mindig újabb és újabb 
átképzésre szoruló betanított rabszolgamunkások, akiknek semmi máshoz nem kell 
érteniük, mint amit az általuk elvégzendő munka megkíván. Ők azok, akik alig várják 
munkaidejük végét, mert munkájukban semmi örömet nem találnak. 

Nyilvánvaló, hogy nemcsak a mai világban, hanem mindig szükség volt és 
lesz jól képzett, szakmájukhoz értő, és azt szerető mesteremberekre, akik jól 
megválasztott szakmájukban nem csupán a megélhetésüket biztosító munkát 
találják meg, hanem a jól végzett munka örömét is. 

A keresztény embernek az élet minden területén becsületesen helyt kell 
állnia, ezért csak olyan hivatást, mesterséget és foglalkozást vállalhatunk, 
amely Jézus tanításának követésében nem gátol minket.  

Nyilvánvaló, hogy erkölcstelen feladatok elvégzésére nem vállalkozhatunk, ilyen 
feladatokkal járó munkát nem vállalhatunk. 

Sajnos egyre több gondot okoznak azok a munkahelyek, ahol vasárnap és 
ünnepnapokon is szükség van a mindennapi feladatok elvégzésére, vagy rákényszerülünk 
arra, hogy elvállalt munkánkat akkor is elvégezzük. Ha ezeket előre látjuk, akkor úgy kell 
megtervezni programjainkat, hogy vallási kötelességeinknek is eleget tudjunk tenni. 

Komoly gondot jelent, ha valaki családjától távol (esetleg külföldön) kénytelen tanulni 
vagy dolgozni. Ezért semmiként sem vállalhatunk tartósan olyan munkát, még a nagyobb 
jövedelem érdekében sem, amely elválaszthatja a család tagjait egymástól. Családos 
embereknek sem lehet elég, ha csak a hétvégeken tudnak együtt lenni egymással. 

Ha valaki házasságkötés előtt vállal ilyen tanulmányi ösztöndíjat vagy munkát, akkor a 
házasságkötésig terjedő idő jó próbaidő is lehet az egymás iránti hűség tanúsítására, de 
mégis gondot jelent, mivel és kikkel töltik a munkaidejük utáni megmaradó szabadidejüket, 
illetve szabadnapjaikat.  



Saját otthonunk és az önálló lakás 
Minden új család élete a házasságkötéssel kezdődik, amikor az ember 

elhagyja apját és anyját, és házastársával közös, új lakásba költözik, új otthont 
alakít ki családjának.  

A saját háztartás, amelyet közösen alakítanak, amikor önállóan megszervezik 
mindennapi életüket és programjaikat, ekkor lesz új lakásuk saját otthonuk, amelyben 
mindent úgy rendeznek el, ahogy nekik tetszik. Az új lakásba költözéssel lélekben is 
leválnak szüleiktől, és egymással beszélik meg terveiket és minden problémájukat. Ekkor 
kezd tudatosodni bennük a szeretet Istentől rendelt sorrendje, melyben az emberek közül 
számukra első a házastársuk, akivel együtt szeretik majd gyermekeiket, és csak ezután 
következnek szüleik, majd testvéreik és a többi rokonok.  

A szülőktől független új lakásnak fontos lélektani hatása van, hiszen ezzel kezdődik 
meg az új házasok független, önálló élete. Az új, önálló lakásba költözéssel tudatosul a 
szülőkben, hogy gyermekük már új családba került, saját háztartást vezet, nincs alárendelve 
nekik, és nem szólhatnak bele az életükbe. A megfelelő lélektani távolságtartással pedig 
megelőzhető a legtöbb anyós, illetve após probléma is. Mindez azonban nem jelenti azt, 
hogy el kellene szakadniuk szüleiktől, hanem csak azt, hogy megváltozik a velük való 
kapcsolatuk. Ez az új lakás azonban lehetőleg ne legyen a szomszédban, ahová a szülők 
bármikor bemehetnek, de lehetőleg túl távol se legyen, mert a fiatal családok is 
rászorulhatnak a nagyszülők segítségére, és az öregedő és betegeskedő szülők is 
rászorulhatnak a fiatalok segítségére. 
Felelősségünk a jövőnkért, családunk jövőjéért 

A legtöbb fiatalnak komoly anyagi gondot jelent az önálló lakásba költözés. 
Mindenkinek lehetősége van arra, hogy hitelt vegyen fel lakására, de ezt csak 
akkor szabad vállalni, ha a hitel törlesztése nem jelent nagyobb megterhelést 
az esetleges lakásbérleti, vagy albérleti díjnál.  

Sokan ekkor ébredhetnek rá, hogy mennyivel jobb lett volna, ha a szórakozásra, 
dohányzásra stb. fordított pénzüket lakás elő-takarékosságra fordították volna.  

Azt is meg kell fontolni, hogy jövedelmező termelőeszközökön kívül semmi másra nem 
szabad hitelt felvenni, mert a fogyasztási eszközökre felvett hitel soha nem térül meg, és az 
végül mindig többe kerül, mintha előre megtakarított pénzükből vettük volna meg. Az ilyen 
hitelekkel csak a hitelintézetek járnak jól, és soha nem a fogyasztók! 

Minden lakást a szülők áldozatos szeretete tesz boldog otthonná 
gyermekeik számára, és nem a lakásuk fényűző berendezése! 

Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, 
és veletek együtt elébe állít… Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert… a 
mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó 
mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra 
fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. 
Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakást: örök 
otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. (2Kor 4,14-5,1) 



Miről kellene még beszélgetni? (fórum) 
A véget ért előadás sorozaton nagyon sok, különböző téma került sorra, de ezek a 

témák kimeríthetetlenek, ugyanakkor a résztvevőkben is több olyan kérdés felmerülhetett, 
amelyekre eddig nem kapott választ. Akinek ilyen kérdése van, bátran tegye fel, nézzen 
utána, nincs olyan kérdés, amit ne lenne szabad feltenni. 

Meggyőződésünk szerint minden értelmes kérdésre lehet választ találni, 
akkor is, ha eddig még nem találtuk meg a megfelelő választ. Alapvető 
meggyőződésünk, hogy Isten a világ teremtő Ura, nemcsak megteremtette a 
világot, hanem megtervezte, beprogramozta, és elindította a fejlődés útján.  

Teremtő Urunk nekünk értelmet és szabad akaratot adott, és meghívott az 
örök életre. Ő azonban nem hagyott magunkra minket, közvetítői, a próféták, 
majd pedig Jézus Krisztus által szólt hozzánk és tanított, életszabályokat adott 
nekünk és útjelző parancsokat, hogyan éljünk, hogy eljussunk az örök életre. 

Természetesnek tartjuk, hogy egy tervező-mérnök, aki megalkot egy gépet, egy 
használati eszközt, kezelési útmutatót, használati utasítást is készít hozzá. Lehet, hogy 
valaki, hozzáértő ember e nélkül is elboldogul egy-egy ilyen eszközzel, de ha valami 
gondunk van, akkor utána nézünk. Becstelenség lenne, ha egy ilyen használati utasítás 
nem felelne meg az adott eszköznek, nem adna kellő útbaigazítást annak használatához. 

Teremtő Mennyei Atyánk tudja, mi válik javunkra. Alaptörvényeit nemcsak 
lelkiismeretünkbe írta, hanem kinyilatkoztatásával meg is erősítette. Érdemes 
odafigyelnünk, és úgy élnünk, ahogy ő azt rólunk elgondolta, ezért ne 
csodálkozzunk, hogy mindig baj van belőle, ha nem tartjuk meg parancsait, és 
a saját eszünk után megyünk, mintha mi jobban tudnánk mi jó, és mi rossz. 
Keresztény hitünknek és életünknek mindig vannak megbeszélendő kérdései 

A teológiai tanulmányokat végzők tananyagának elvégzéséhez több évre is szükségük 
van. A teológiára is igaz, ami minden tudományra, minél többet tudunk belőle, annál több új 
kérdés merülhet fel bennünk. Maga a fejlődő és alakuló világ is egyre több újabb kérdést vet 
fel, olya kérdéseket, amelyekre azelőtt nem is tudtunk volna gondolni.  

Elég, ha csak a gépek, a modern technika, a számítás technika fejlődésére gondolunk, 
melyek nemcsak addig el sem képzelt új eszközöket és lehetőségeket adnak nekünk, 
amelyekre néhány éve még el sem tudtuk képzelni. Ezeknek az eszközöknek felhasználása, 
és az általuk lehetővé vált eljárásoknak az alkalmazása egyre több erkölcsi problémát is 
felvet, mert nem csinálhatunk meg bármit, amire képesek vagyunk, egyetlen eszközünket 
sem használhatjuk fel erkölcstelen, rossz célra, és nem végezhetünk semmi olyan kutatást 
sem, amelynek eszköze erkölcsileg nem elfogadható. 

Mindig lesznek felmerülő új kérdések, amelyekre nincs előre 
megfogalmazott válasz, nekünk kell a helyes válaszokat megtalálnunk a 
kinyilatkoztatás fényében. Számunkra ez az élethosszig tartó tanulás. 

Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. 
Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen 
azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, és helyet 
készítettem már, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott 
legyetek, ahol én vagyok. (Jn 14,1-3) 
Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus 
Krisztust. (Jn 17,3) 



Keressünk nekünk megfelelő ifjúsági csoportot 
 

 

 

 

 

Felmerülő kérdéseinkre szakkönyvekben, folyóiratokban és előadásokban 
kaphatunk válaszokat. Ezeket azonban érdemes megbeszélni egymással, és 
ezért is érdemes egy korunknak és életállapotunknak megfelelő ifjúsági vagy 
felnőtt csoporthoz csatlakozni, ahol nemcsak megbeszélhetjük mindennapos 
problémáinkat, hanem segíthetjük egymás mindennapi életünkben. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ifjúsági csoportok állandóan változnak, 
új tagok jönnek, régiek költöznek el, de az is előfordul, hogy egy ilyen változó 
ifjúsági csoport, később tartós felnőtt csoporttá válik. Ismerünk olyan „fiatal 
házasok” csoportját, akiknek tagjai idővel nagyszülőkké váltak, és továbbra is 
rendszeresen találkoznak, egymásnak jó barátai, akik hosszú évek óta jó 
kapcsolatban vannak egymással, és segítik egymást. 

A jegyes-kurzus résztvevő közt lehetnek olyanok is, akik még nem voltak 
elsőáldozók, nincsenek megbérmálva, vagy talán megkeresztelve sincsenek. 
Nekik fel kell ajánlani, hogy jelentkezzenek a nekik megfelelő felkészítő 
csoportba. 
A kisközösségek és a velük való foglalkozás 

A mai világban ismét tudatosodik a közösség szükségessége. Valamikor a 
keresztény nagycsaládok voltak a keresztény nevelés biztosítói, a keresztény 
közösség éltetői. Az elmúlt évszázadok fejlődése a falusi nagycsaládokból 
városi kislakásban lakó kiscsaládok kialakulásához vezetett. Tapasztalati 
felismerés, hogy ezek a kiscsaládok már sokkal kevésbé tudták hitüket 
gyermekeiknek továbbadni. Ebben a helyzetben a plébániai kisközösségek 
tevékenysége tudja a keresztény családokat a hatékony keresztény 
nevelésben segíteni, s egyre inkább ezek a közösségek lesznek a fejlődő hit 
melegágyai. 



Minden közösség lényeges alapja a közös cél, melyet a közösség tagjai 
egymást segítve, közös tevékenységgel tudnak elérni. Az Egyház létének 
értelme, tevékenységének célja Jézus művének folytatása: Isten üdvözítő 
örömhírének hirdetése, Isten dicsőségének és az emberek üdvösségének 
szolgálata. A közös tevékenység, mely az Egyház célját szolgálja: tanúságtétel 
a szeretetben. Az Egyház életének csúcsa és forrása az Eukarisztia, melyből 
az Egyház minden más tevékenysége táplálkozik. 

A fiatalok kicsoportjával való foglalkozás fő témái: – a hitismeretekben 
való elmélyedés; – világnézeti kérdések tisztázása; – a tudatos keresztény 
önnevelés és – a gyakorlati keresztény élet kérdései; – továbbá egészen 
gyakorlati közösségi feladatok: ének és zenekar, karitász feladatok (kórház, 
szociális otthon…), kisközösségi találkozások, kirándulások szervezése stb. 

A fiatalokkal való foglalkozásnak fontos szerepe van érzelmi 
nevelésükben. Meg kell érezniük, hogy jó Jézus szeretetközösségéhez 
tartozni. Ezt szolgálja a tanuláson kívül a problémák megbeszélése, de ezt 
szolgálják a közösen vállalt feladatok, programok, éneklések és ünneplések. 

A felnőttek különböző csoportokba oszthatók. Az életkor szerinti 
különbségnél nagyobb jelentősége és lélektani következményei vannak az 
egzisztenciális helyzetüktől függő különbözőségeknek. Ilyen szempontok: – 
tanuló, szüleitől függő vagy már dolgozó és önmagát fenntartó; – a házasság 
előtt álló, házasságra készülő vagy már házas; – szüleivel együttlakó vagy 
tőlük független; – gyermektelen, kisgyermekes szülő, nagy gyermekes szülő 
vagy már nagyszülő; – aktív dolgozó vagy nyugdíjas; – egészséges vagy 
ápolásra szoruló beteg… A felnőtt korúak csoportjai ugyanakkor vegyes 
összetételűek is lehetnek, jól működő csoportok, akik egymást segíthetik a 
keresztény élet minden területén. 

A kisközösségek különböző feladatok ellátását tudják vállalni, segítve, 
illetve kiegészítve a lelkipásztorok munkáját. Fontosak a különböző 
imaközösségek, a tanuló közösségek, a családok közösségei, a karitász 
közösség stb. 

A különböző feladatokat vállaló közösségeknek feladataik ellátásán túl fel-
tétlenül szükségük van arra, hogy fordítsanak időt a közös imádságra, a 
folyamatos önképzésre, mindennapos gondjaik megbeszélésére, ami állandó 
témájuk, a rájuk bízott feladatokkal kapcsolatos kérdések megbeszélésén 
kívül. Maga a lelkipásztor, a hitoktató nem győzi, hogy egyszerre számos 
közösséget irányítson, ezért kell, hogy minden kisközösségnek legyen egy arra 
alkalmas tagja, aki megbízást kap, hogy a rábízott közösséget vezesse, a 
lelkipásztornak pedig elsősorban ezekkel a kisközösség-vezetőkkel kell 
foglalkoznia. 

A valóban katolikus kisközösségek jellemzői: – elfogadják lelkipásztoruk 
irányítását, jó kapcsolatban vannak vele, s rajta keresztül az egyházmegye 
püspökével; – jó kapcsolatot tartanak a plébánia többi kisközösségével, készek 
az együttműködésre, nem versengenek egymással, és nem féltékenykednek; – 
hűségesen kitartanak az Egyház apostoli tanításában. 



Házasságkötés előtti beszélgetések a 
jegyesekkel 

Ha a jegyes-vizsgálat során mindent rendben találtunk, akkor következnek a 
jegyesekkel való beszélgetések: – a házasságkötés szertartása; – a házassággal és 
családdal kapcsolatos tudnivalók; – a keresztény család élete. Valóban hívő fiataloknak 
javasoljuk, hogy a házasságkötés előtt vegyenek részt néhány napos, zárt lelkigyakorlaton. 

A jegyes-oktatásból úgy lesz jegyesekkel való beszélgetés, hogy a soron következő 
fogalommal kapcsolatban felteszünk nekik egy-egy kérdést, mondják el mi a véleményük. 
Ezután tudjuk helyben hagyni, megerősíteni és kiegészíteni meglévő ismereteiket, illetve 
elmondani, hogy Istenben és örök életben hívő keresztények, hogyan gondolkodunk ezekről 
a kérdésekről. Így tudjuk elmondani, hogy mit tanít Egyházunk, mi a tapasztalt lelkipásztorok 
és szakemberek véleménye, illetve ezek alapján milyen tanácsokat adunk nekik. Így a 
jegyesekkel való beszélgetés témái lényegében azonosak a jegyes-kurzus témáival, azok 
bővebb kifejtése és alkalmazása az ő életükre. 
A házasságkötés előtti szentgyónás 

A jegyeseknek a házasság szentségének felvétele előtt el kell végezniük 
gyónásukat is. Ezt már az első találkozáson is megbeszélhetjük, de az is 
célszerű, ha csak az utolsó oktatások valamelyikén beszéljük ezt meg. 

Sokszor előfordul, hogy a jegyesek a beszélgetések során döbbennek rá, hogy milyen 
sok dologban félrevezették őket és más, egyébként tisztességes az embereket azok, akik 
nem törődnek sem Istennel, sem vallással, akiknek nincsenek erkölcsi gátlásai. Nem könnyű 
álláspontunkat azokkal elfogadtatni, akik másként élnek, és akik képtelenek lennének 
életüket egyik pillanatról a másikra megváltoztatni. Megnyugtatásul megmondhatjuk nekik, 
hogy egyáltalán nem csodálkozunk el ezen, nem ítéljük el őket, és nem botránkoztatnak 
meg minket, mert hát honnan is ismerje a helyes erkölcsi elveket az, akinek erről nem 
beszéltek, hogyan éljen az önfegyelemben, akit soha nem neveltek önfegyelemre. Isten 
végtelenül irgalmas, őket sem ítéli el, mégis tudniuk kell, hogy amit jóhiszeműen tettek és 
elkövettek, annak a következményeivel nekik is számolni kell, de Isten kegyelmének 
segítségével átvészelhetik problémáikat. A jegyeseknek javasoljuk, hogy egy kifejezetten 
nekik szánt lelkitükörrel készüljenek fel házasságkötés előtti szentgyónásukra. 

Soha nem ragaszkodtam ahhoz, hogy a jegyesek nálam végezzék el gyónásukat. 
Alkalmat adok nekik arra, hogy máshoz menjenek gyónni, de akkor már a gyónás elején 
említsék meg, hogy házasságra készülnek. Az a tapasztalatom, hogy azok a jegyesek, akik 
megismerték gondolkodásmódomat, a legtöbbször hozzám jönnek gyónni. Ebben az 
esetben sok mindenben már nem kell magyarázkodniuk, hiszen a legfontosabb dolgokat 
már előzőleg megbeszéltük, és személyre szabott jó tanácsokat adhatok nekik.  

Ha olyan jegyes jön hozzám gyónni, akit nem én készítettem fel, akkor meg szoktam 
kérdezni tőlük, hogy jól meggondolták-e házasságkötésüket, és mit szólnak hozzá szüleik. 
Ha azt látom, hogy különböző gondjaik vannak, akkor fel szoktam kínálni nekik, hogy engem 
is keressenek meg egy megbeszélésre. Erre általában akkor szoktok sor kerülni, ha rokon, 
vagy ismerős pap készítette fel őket, aki elkerülte a kényes témákat, vagy ha „futószalagon” 
vettek részt jegyes-oktatáson, ahol nem volt alkalmuk személyes problémáik 
megbeszélésére. Ha más paphoz mennek gyónni, nem szoktam róla igazolást kérni, inkább 
csapjanak be, minthogy érvénytelen, szentségtörő gyónást végezzenek.  

Volt már olyan esetem, amikor valaki azért jött hozzám gyónni, hogy igazolást adjak 
neki. Megkérdeztem tőle, hogy valóban meg akar-e gyónni, vagy csak az igazolás miatt jött. 
Ha csak az igazolás kell neki, akkor gyónás nélkül is adok, mert nem tartom értelmét a 
gyónásnak, ha valóban nem akar őszintén meggyónni. Elcsodálkozott szavaimon, végül azt 
mondta, ha magának ennyire fontos, hogy őszinte legyek, akkor mégis meggyónok. 



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. 
Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, 
önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, 
akárcsak Krisztus az Egyházat. „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) 

Mi történik, amikor valaki házasságot köt? 
A házasságkötés szertartása során a jegyesek 

kijelentik, hogy szeretik egymást, és házasságot 
akarnak kötni, ezt követően pedig ünnepélyesen 
házastársaknak nyilvánítják őket. Bővebben, a 
házasságkötés lényegében egy ünnepélyes 
szerződés, egy férfi és egy nő életszövetsége, 
önmaguknak szeretetből fakadó, életre szóló teljes, 
személyes önátadása, hogy egymást segítsék, 
gyermekeknek adjanak életet, és őket felneveljék. 

 

Aki házasság köt, önmagát ajándékozza 
annak, akit megszeretett. 

 

Ennek a házassági szerződésnek kettős célja szeretetközösség: 
gyermekek vállalása és felnevelése, és az egymás iránti önzetlen szeretet 
kibontakozása. A szerződés „tárgya”: önmagunk kölcsönös, teljes, személyes 
önátadása. Ez az önátadás a teljes testi-, lelki-, szellemi-, élet-, vagyon- és 
sorsközösség vállalását jelenti. 

A házasság, az önzetlen szeretetből megtörtént teljes önátadás 
(folyamatosan megvalósítandó) következménye a teljes életközösség, lelki, 
szellemi, emberi, gazdasági, társadalmi téren egyaránt. Ebben az 
életközösségben tud kibontakozni szeretetük, Istentől kapott emberi és lelki 
életük.  

Az érvényes házasság lényeges tulajdonságai: 
– az egység, azaz a kizárólagos hűség; 
– a felbonthatatlanság; és 
– nyitottság a gyermekáldás vállalására.  

Bármelyik kizárása lehetetlenné teszi az érvényes házasság létrejöttét. Az 
érvényes házasság feltételezi, hogy a felek önként, szabad elhatározásból 
kötnek házasságot.  

A házastársak kötelességei: egymást mindenben segítsék és önzetlenül 
szeressék, gyermekeknek életet adva őket Isten akarata szerint neveljék. A 
házastársaknak kötelességük együtt élni, egymásról gondoskodni, magukat 
egymásnak alávetni. 



Hogyan alakult egymással való kapcsolatuk? 
Mikor, hol, hogyan, milyen körülmények között ismerkedtek meg egymással? – Mikor 

lett a másik szimpatikus számára? – Mikor alakult ki, illetve derült ki a kölcsönös szimpátia? 
– Mikor kezdtek együtt járni? – Mikor gondoltak először arra, hogy házasságot kössenek? – 
Mikor döntötték el végleg? – Volt-e leánykérés, eljegyzést? – Szüleik (testvéreik, barátaik) 
mikor tudták meg, hogy szerelmesek? – Mit szóltak hozzá? – Ismerik-e egymás családját? – 
Szüleik ismerik-e egymás szüleit? 

Kiktől szerezték biológiai, szexuális ismereteiket? – Szóba kerültek-e a szexualitás 
erkölcsi vonatkozásai? – Házasság kötésük előtt volt-e szexuális kapcsolatuk (esetleg 
mással is)? Mennyi ideig? – Most csak ezért, társadalmi elvárásból akarnak házasságot 
kötni? – Vagy más gyermeket is várnak? 

Miért akarnak házasságot kötni: mert szeretik egymást, mert vagy családot 
is akarnak? – Miért akarnak templomi esküvőt: mert hívő keresztények, vagy 
mert ez a szokás és a család is elvárja? – Családjaikból kik járnak templomba? 
Vajon létezik igazán boldog házasság? 

Magyarországon 100 házasságkötésre 40-50 válás jut. Ez nem lehet véletlen. Ha 
figyelembe vesszük, hogy hányan vannak, akik válás nélkül élnek külön, akár úgy, hogy 
még együtt laknak, hányan vannak, akik egy életen át kínlódnak, akkor az emberek nem 
tudnak valamit, nem jól csinálnak valamit, amiről pedig azt hitték, hogy tudják, hogy jól 
fogják csinálni, hogy minden rossz példa ellenére ők boldogok lesznek. Ha egy családban 
komoly problémák merülnek fel, mindig tetten érhető az emberi hiba vagy bűn, az önzés, az 
önfegyelem és áldozatkészség hiánya. A család alapvető életszabálya az önzetlen, jézusi 
szeretet, aki életét adta értünk a kereszten. (Vö. Jn 15,12-13. – Ef 5,21-33.) 

Igen, vannak boldog házastársak, nem is kevesen, csak a kalandfilmek és 
szappanoperák nem róluk szólnak, mert az ő életükben nincsenek „izgalmas 
részletek.” 

József és Mária jegyesek voltak. A megbeszélt időben eljöttek a szokásos beszélgetésre, de azzal 
kezdték, hogy most megy a tévében egy sorozat, és annak mai részletét is szeretnék megnézni, ezért 
esetleg később visszajönnének. Azt javasoltam nézzük meg együtt. Az epizód végén megkérdeztem, 
cserélnének-e valamelyik szereplővel? – Önkéntelen válaszuk az volt, Isten ments, velünk ne 
történjenek ilyen kalandok, nem szeretnénk ilyen körülmények között élni! 

Valóban, teremtő Urunk minden házasságot, minden család életét 
boldognak tervezte, ezért írta szívünkbe és nyilatkoztatta ki törvényeit, hogy 
azoknak megfelelően élve, valóban boldog legyünk. Istennek ebben a tervében 
azonban az is benne van, hogy nincs boldogság önzetlen, áldozatvállaló 
szeretet nélkül. 
Miért fontos a templomi esküvő, mit ad a házasság szentsége? 

Isten szemében a nem keresztények érvényes házassága is szent dolog. 
Az élet továbbadása a teremtő Isten akaratából biológiai folyamat, bár egymástól eltérő 

módon történik, de az ennek megfelelő biológia törvények mind a növényvilágban, mind az 
állatvilágban érvényesülnek. Az állatok világában a biológiai folyamatokat az ösztönök 
vezérlik, ám egyedül az embernek van értelme és szabad akarata, és ennek alapján 
értelmes ember képes arra, hogy ösztönei felett uralkodjon. Ez a szabadság azonban együtt 
jár az erkölcsi felelősséggel, fel kell ismernünk a szívünkbe írt erkölcsi törvényeket, és 
annak megfelelően kell alakítaniuk az életüket. Az áteredő bűn következménye, hogy sokan 
mégsem ismerik fel ezeket a követelményeket, és sokszor nem képesek arra, hogy mindig 
azt tegyék, ami jó, és elkerüljék azt, ami rossz. Ez a magyarázata mindazoknak a szexuális 
eltévelyedéseknek, amelyek a kinyilatkoztatást nem ismerő, illetve azzal nem törődő, 
magukat szabadelvűnek tartó emberek mindennapi életében megtapasztalunk. 

 



Férfiak! Szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az Egyházat, és 
föláldozta magát érte, hogy a keresztségben az (élet) igéje által tisztára mosva 
megszentelje… Így szeresse a férj is feleségét, mint saját testét. Aki feleségét 
szereti, önmagát szereti. Hiszen saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja és 
gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Tagjai vagyunk ugyanis Testének. 
„Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő 
testben egy lesz.” Nagy ez a titok, én Krisztusra és az Egyházra 
vonatkoztatom. Szeresse tehát mindegyiktek feleségét, akárcsak önmagát, az 
asszony meg tisztelje férjét. (Ef 5,25-33) 

Isten, aki szívünkbe írta erkölcsi 
törvényeit, ezeket már az ószövetségi 
kinyilatkoztatásban megerősítette, majd pedig 
az Úr Jézus tanításával megújította, és 
szentesítette, és Egyházára bízta, hogy ennek 
megfelelően tanítsák a megtérő embereket. A 
keresztények Isten előtt érvényes házassága 
felbonthatatlan szentség, halálunkig vállalt 
teljes, emberi önátadás és elkötelezett szeretet. 

A házasság szentségében Isten kegyelme 
erőt ad, hogy a házastársak úgy szeressék 
egymást, ahogy az Úr Jézus szeret minket, 
hogy szeressék gyermekeiket, és Isten akarata 
szerint neveljék őket. 

 

A házasság felbonthatatlansága, az életre szóló szövetség 
Mit jelent a házasság felbonthatatlansága? 

A házasság felbonthatatlansága, az egy életre vállalt elkötelezett szeretet 
és az igazi boldogság elválaszthatatlan egymástól. – Tudunk-e észérveket 
felsorolni, hogy miért van szükség a házasságnak felbonthatatlanságára? 

A felbonthatatlanság alapjai: – A házasság "természete" a teljes 
személyes önátadás, ez a feltétele a másikra való ráhagyatkozásomnak; – Az 
adott szó becsülete, másként szóba sem állnának egymással; – Ez az alapja a 
gyermekáldást vállaló felelősségnek; – Ez az érdeke gyermekeinknek. 

A házasság egysége, a házastársi hűség 
Mit jelent a házasság egysége? 

A házasság egysége azt jelenti, hogy érvényes házasságot csak egy 
szabad állapotú férfi, és csak egy szabad állapotú nő köthet egymással. Aki 
mégis megkísérel (pl. hamis iratok segítségével) egy újabb házasságot kötni, 
az eleve érvénytelen. Ezért nem fogadhatjuk el sem a többnejűséget, sem a 
többférjűséget, és ezért nem fogadhatjuk el, és nem nevezhetjük az azonos 
neműek szerződéses párkapcsolatát házasságnak. 

Akik egyszer házasságot kötöttek, azoknak életük, illetve házastársa, élete végéig 
hűségesnek kell lenniük. A házastárs halála után özvegyen maradt házastárs érvényesen 
köthet újabb házasságot, de meg kell fontolniuk, hogy gyermekeik, illetve más 
hozzátartozóik mit szólnak hozzá. Aki fiatalon lett özvegy, és még felneveletlen gyermekeik 
vannak, azok ilyen újabb házasságkötését természetesnek tartjuk, de fontos, hogy ezt az 
özvegy gyermekei is elfogadják. 



Mit kíván a házastársi hűség? 
A házastársi hűség megköveteli, hogy az egy férfi és egy nő – akik 

egymással házasságot kötnek -, egymásnak teljesen átadják magukat, kizárva 
kapcsolatukból bármely harmadik személyt. Ez a hűség – ami naponta 
megvalósítandó feladat is egyben -, megkívánja a teljes emberi odaadást, mind 
testi, mind szellemi téren. Kell, hogy a házastársak legyenek egymásnak a 
legjobb barátai, szellemi és beszélgető partnerei is. 

Idős korú, magára maradt özvegyek is köthetnek újabb házasságot, főleg akkor, ha 
hozzátartozóik nem tudnak megfelelőképp gondoskodni róluk. Nem szabad azonban 
megfeledkezniük arról, hogy ezzel az újabb házasságkötéssel életük újabb keresztjét kell 
vállalniuk, ami vele jár idős koruk egyre súlyosabb betegségével. 

Ha szabadállapotú fiatal köt házasságot időskorú özveggyel, akkor számíthat rá, hogy 
lesznek, akik megpróbálják őket elcsábítani. Ezt csak akkor tudja megelőzni, ha kezdeti 
szerelműk át tud alakulni olyan szellemi alapú-, baráti-, partneri kapcsolatra, melynek öröme 
és boldogsága képes ellensúlyozni a szexuális örömök hiányát. 
Mi a féltékenység? 

A féltékenység a házastárs iránti bizalom hiánya, amikor valaki nem bízik 
meg házastársa hűségében. A féltékenyégnek többféle oka lehet. 

Féltékenységet okozhatnak emlékeink, ha már a házasságkötés előtt 
szexuális kapcsolatra léptünk egymással, és még inkább akkor, ha a 
házastársunkon kívül mással is volt ilyen kapcsolatunk. Mindez akkor is gondot 
okozhat, ha ezek megtérésünk előtt történtek. 

Féltékenységet okozhatnak embertársaink amikor valaki meggyanúsítja 
házastársunkat. Ostobaságot követ el, aki ilyenkor el kezd nyomozni ismerősei 
körében házastársa után, hiszen ezzel épp ő sérti meg házastársa becsületét, 
akit pedig védenie kellene. Nyomozásunk eredménye előre borítékolható, ha 
valóban hibázott valamit, akkor ismerősei „kimossák”, ha pedig ártatlan, akkor 
kinevetnek és még „ugratni” is fognak minket.  

Robi, akit nem éppen erkölcsi feddhetetlensége tett ismertté, jól ismerte Józsefet és Máriát is. Egy 
alkalommal József a buszmegállóban találkozott volt osztálytársnőjével, akivel vidáman beszélgettek. 
Amikor a busz megérkezett, együtt szálltak fel a zsúfolt buszra, így szükségszerűen egymás mellé 
kerültek, és a tömeg összenyomta őket. Tovább beszélgettek, és amikor leszállt a buszról, még egy 
puszit is adott Józsefnek. A busz másik végében állt Robi, aki mindezt látta, majd amikor találkozott 
Máriával, elmondta, mit látott a buszon. Mária jól ismerte Józsefet, akivel boldogan éltek együtt, és 
eszébe sem jutott, hogy féltékeny legyen. Amikor József elmesélte, hogy kivel találkozott, a buszon, 
kiderült, hogy Robi nem azt mondta el, amit valóban látott, hanem amit belegondolt. 

A mai világban nem ritkán előfordul, hogy szándékosan félrevezetnek 
minket házastársunk becsületének megrágalmazásával. Teljesen értelmetlen 
minden nyomozni, hiszen a mai technika lehetőséget ad olyan fényképek vagy 
videó felvételek készítésére, amelyen házastársunk hűtlenségét úgy lehet 
bemutatni, mintha valóban ő lenne a felvételen. Aki valóban ismeri házastársát, 
akivel boldogan élnek együtt, még az ilyen „bizonyítékoknak” sem fog hitelt 
adni.  

József és János katonák voltak, és feleségeik Mária és Márta is jó barátok voltak. Amikor egyszer 
meglátogatták József családját, Márta megkérdezte Máriát, hogy nem féltékeny-e Józsefre. „Megvan a 
rendszeres beosztásuk, de időnként más alkalommal is be kell menniük, ami alkalmat adhatott volna 
akár a hűtlenségre is. Nem akarok nyomozni utána, mégis zavar.” Mária azt válaszolta: „Jól ismerem 
Józsefet, húsz éve vagyunk házasok, de soha nem jutna eszembe, hogy féltékeny legyek rá. 



A legtöbb esetben azonban a féltékenység önzés, annak egyik beteges 
formája. „Ha mindent megteszek a házastársamért, miért féljek attól, hogy más 
jobb hozzá, mint én.” Aki féltékeny, nem tesz meg mindent a házastársáért. 

Ne akarjam házastársam minden lépését ellenőrizni, mindenről elszámoltatni. 
Nyomozni soha nem szabad! Soha ne kérjem számon, ne zaklassam, hanem tegyek meg 
érte mindent, ami tőlem telik, de nehogy gúzsba akarjam kötni. Lelki-atyámtól kérjek 
tanácsot, és fogadjam el életem keresztjét, ha mégsem tudok megnyugodni. 

A boldogság alapja az önzetlen szereteten alapuló harmonikus emberi, testi, szellemi 
és lelki kapcsolat. Sokan azt hiszik, hogy a házastársi boldogság csúcsa a harmonikus nemi 
kapcsolat. Hány ember van, aki sem nem beteg, sem nem éhes, nem is nyomorog, mindene 
megvan, és mégsem boldog. Hány ember van, akinek megvan a szexuális kapcsolata 
házastársával, de mégsem boldog, mert a házastársak között sem a szex a legfontosabb. 
Szükség van rá, de csak mint szerelmük egyik megnyilatkozására, és természetesen azért, 
hogy házasságuk termékeny legyen, boldog gyermekek szülei lehessenek. Ám adott 
esetben a szex nélkül is lehet igazán boldognak lenni, ha szellemi és lelki partnerei tudnak 
lenni egymásnak. Ahhoz, hogy szeretetük soha ne aludjék ki, úgy kell azt őrizni, mint a 
tüzet: mindig tenni kell rá, mindig tenni kell valamit a másik iránti szeretetből. 
Melyek a házastársi hűség leggyakoribb veszélyeztetői? 

A mindennapi életben természetes dolog, hogy egy jól nevelt ember mindenkivel 
szemben figyelmes, udvarias és segítőkész legyen, ezért tudatosan fegyelmezzük 
magunkat. Rokonainkon kívül sok jó ismerősünk lehet, akivel együtt dolgozunk, akik 
gyermekeinkkel foglalkoznak, akikkel jó baráti kapcsolatban vagyunk, vagy akikkel egy 
közösségbe tartozunk. Amikor pedig valaki az egész napi munka után hazamegy és egy 
kicsit „elengedi magát”, akkor éppen azzal szemben lesz figyelmetlen, akit pedig a 
legjobban szeret. Az utcán és a munkahelyeken mindenki szépen felöltözködik, esetleg 
kicsinosítja magát, otthon pedig külsejével nem törődve, házi ruhába öltözik, és végzi otthoni 
munkáját. Ostobaság, ha valakinek ilyenkor házastársát összehasonlítja más ismerőseivel. 

A házastársak hűségét „kívülről” veszélyezteti a különböző külső szexuális 
kísértéseken kívül az, ha egy harmadik személy lesz egyre jobb beszélgető partnerem. A 
baj akkor kezdődik, ha a szakmai vagy más területen való megértés és együttműködés 
során egyre több időt töltünk egymással, és a házastársunk helyett vele beszéljük meg 
mindennapi ügyeinket, és szinte észrevétlenül eltávolodunk lélekben attól, akinek pedig a 
legközelebb kellenie lennie hozzánk. A legtöbb tényleges hűtlenség ezzel a „szellemi” 
hűtlenséggel kezdődik, nem gondolva arra, hogy ez milyen veszélyekkel jár. 

Bármilyen jó kapcsolatban vagyunk azonban másokkal, mindig meg kell tartanunk a 
„három lépés távolságot”, ami nem csupán fizikai távolságtartást jelent, hanem szellemit is. 
A legjobb ismerőseinkkel sem folytathatunk bizalmas beszélgetést, ne meséljük el 
egymásnak életünk legszebb élményeit, és főleg ne beszéljünk belső, családi 
problémáinkról. Aki ilyen témával akar közeledni hozzánk, azt udvariasan, de határozottan 
el kell utasítanunk, még akkor is, ha esetleg ezért megsértődik. Olyannak kell lennie egész 
magatartásunknak, hogy senki se próbáljon ilyen szándékkal közeledni hozzánk. 

Veszélyt jelenthetnek azok is, akik saját házassági vagy más problémájukkal fordulnak 
hozzánk tanácsot kérni. Ha valakin, aki bizalmával hozzánk fordult, és akin segítettünk, 
szimpatikus lesz számunkra, és megkedvelhetjük. Az így segítséget kérőt nem kell eleve 
elutasítanunk, de ilyenkor a bizalom csak „egyirányú utca” lehet. A boldog házasságban 
élők hűségét veszélyezteti nem ritkán más emberek irigysége, akik tudatos csábítással 
igyekeznek megrontani a boldog házasok boldogságát. 

A szívből származik minden rossz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, 
házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, hamisság, kicsapongás, irigység, 
káromkodás, kevélység, léhaság. Mindez a gonoszság belülről ered” (Mk 7,1-23) 



A házastársi szeretet 
Mi a házastársak boldogságának az alapja? 

Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és 
meghívott az örök életre, hogy részünk legyen a Szentháromság szeretetében, a boldog 
örök életében. Isten szeret minket, mindenkit üdvözíteni akar, és meghívott erre a 
szeretetre, az örök élet boldogságára. Ezért életünk feladata, hogy megismerjük szeretetét, 
és azt egész életünkkel viszonozzuk, amint az Úr Jézus azt a két főparancsban tanítja.  

Minden igazi emberi boldogságnak tehát az a szeretet az alapja, ahogy 
életünket Isten megtervezte. Istent önmagáért szeretjük, embertársainkat pedig 
nem azért, mert megérdemlik, hanem Istenért. Az Őt kell képviselnünk a 
világban, ezt kívánja tőlünk az Úr Jézus, aki azt tanította, hogy a főparancs a 
szeretet, hogy minden embert szeretnünk kell, még az ellenségeinket is. 

A házastársak és családjuk boldogságának az alapja nem az anyagi jólét, 
a magas életszínvonal, hanem az egymásért áldozatot vállaló szeretet. 

„Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való 
bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12,15) 
„Fiaim, bizony nehéz a vagyonban bízóknak bejutni Isten országába. Könnyebb 
a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak az Isten országába jutni” (Mk 
10,24-25) 

Hogyan szerethetünk minden embert a világban?  
Úgy, hogy mindenki azokat szereti, akikkel mindennapi életében találkozik. 

Mint az Egyházban tovább élő Jézus Krisztus, vele együtt szeretünk minden 
embert. 

Annak ellenére, hogy minden embert szeretnünk kell, Isten akaratából 
mégis vannak olyanok, akiket a többieknél jobban kell szeretnünk, akik 
valamiképp közelebb állnak hozzánk, akikről Istentől kapott hivatásunk alapján 
fokozatosan kell gondoskodnunk: családunk, népünk… 
Kiket szeretünk családunkban a legjobban?  

A gyereknek elsők a szülei, utána a testvérei. Ha felnő és lesz házastársa 
meg gyerekei, akkor őket is szeretni fogja.  
Lehet ebben a szeretetben sorrendet felállítani?  

Nemcsak lehet, hanem szükséges, még akkor is, ha más-más szeretettel 
szeretjük őket. A szeretet sorrendje a házasságkötéssel megváltozik. 

Első lesz a házastárs, őt követik a gyerekeink, és csak ezután jönnek a 
szüleink, akik gyerekkorunkban még elsők voltak. Őket követik 
testvéreink és más rokonaink. 
A házastársak egymás iránti szeretetének többnek kell lenni, mint két 

ember jó barátságnak. Sok mindenben eltérő lehet az érdeklődési körük, de 
fontos, hogy mégis érdekelje mindaz, ami a házastársát foglalkoztatja és 
érdekli, és meghallgassa örömeit és bánatát. Ezért mindig legyen elég idejük a 
rendszeres beszélgetésre. Ezt a megértést szolgálják közös programjaink és  
élményeink, és ezek emlékeinek felidézése, megbeszélése. Végül fontos, hogy 
a házastársak részt vegyenek párkapcsolatukat erősítő „tréningeken”, 



Kit kell jobban szeretnem, házastársamat vagy a szüleimet?  
A házastársamat, mert ezért is lett ő a házastársam, akivel életszövetséget 

kötöttem. Szüleinket pedig már a házastársunkkal együtt kell szeretnünk.  
Nem mehetek vissza mindig a szüleimhez, hogy velük beszéljem meg problémáimat, 

mert ezeket elsősorban házastársammal kell megbeszélni. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé 
szeretjük őket, hanem azt, hogy felnőtté válva már mást jelent a szüleink iránti szeretet. A 
házasságkötéssel a „saját lábunkra” állunk, és önmagunkról kell már gondoskodnunk, még 
akkor is, ha közben rászorulunk szüleink segítségére. Évek múlva, előbb-utóbb a szüleink 
fognak egyre inkább rászorulni a mi segítségünkre, róluk együtt kell gondoskodnunk 
házastársunkkal. 
Kit kell jobban szeretnünk, házastársunkat vagy a gyerekeinket?  

A házastársamat, mert gyerekeinket igazán csak együtt tudjuk szeretni. A 
gyerekeinknek is az a fontos, hogy szüleik először egymást szeressék, és 
utána együtt szeressék őket, és ne külön-külön versengjenek szeretetükért.  

Ha egy szülő mégis jobban szereti gyermekét, mint házastársát, mit fog érezni, ha 
felnőve gyermeke házastársa kedvéért ott fogja hagyni? Még ha egy égből szállt angyal lesz 
is a házastársa, akkor is rossz lesz a szemében, mert elvette tőle a gyermekét. Ez akkor 
szokott előfordulni, ha meghal az egyik szülő, de sokkal inkább akkor, ha a szülők elváltak, 
vagy talán még nem váltak el, de elhidegültek egymástól. – Gyerekeimet úgy kell 
szeretnem, hogy majd jövendő házastársával együtt akarom szeretni. 
Kit kell jobban szeretnünk, gyermekeinket vagy szüleinket? 

 Gyermekeinket. Azt, amit szüleinktől kaptunk, azzal kell meghálálnunk, 
hogy továbbadjuk gyermekeinknek. Természetesen szükség esetén szüleinkről 
is gondoskodnunk kell, nem hanyagolhatjuk el őket, akiket tisztelnünk és 
segítenünk kell, hogy gyermekeink ezt is megtanulják tőlünk. 
Miből tudom, hogy valaki szeret? 

Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, 
jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást, és 
bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az 
Úr megbocsátott nektek, úgy ti is egymásnak! Mindezen fölül pedig szeressétek 
egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. (Kol 3,11-16) 

Miből tudom, hogy szüleim szeretnek? Sok mindenből: Puszit adnak, 
megsimogatnak, – ajándékot adnak, – gondoskodnak rólam… – bármi rosszat 
tettem, megbocsátanak. Tudom, hogy ez nem jelent jóváhagyást, de annyira 
szeretnek, hogy alig várják, hogy észhez térjek, még ha meg is büntetnek. 

Miből tudom, hogy házastársam szeret? Sok mindenből: Kedveskedik 
velem, örömet szerez nekem, ajándékot ad, meglepetést szerez, aggódik 
értem, gondoskodik rólam… bármi rosszat tettem megbocsát és elvisel engem. 
Természetesen ez sem jelenti a rossz jóváhagyását, sőt arra kell, hogy 
késztessen, hogy állandóan keressem, mit tehetnék még érte. 
Hogyan lehet elkerülni a veszekedéseket?  

Egy normális ember mindenkivel szemben udvarias, segítőkész, és egész nap 
fegyelmezi magát. Amikor végre hazaér, úgy gondolja, elengedheti magát, és nem veszi 
észre, hogy épp azzal szemben figyelmetlen, azt bántja meg, akit a legjobban szeret. 
Valóban otthon egy kicsit lazábbak lehetünk öltözködésünkben, magatartásunkban, de 
akkor is olyannak kell lennünk, aki így is tetszik a házastársának, és figyelmes hozzá. 



Tudatosan vállaljam, fogadjam el házastársamat olyannak, amilyen. 
(Magamat is fogadjam el, bár törekednem kell a jóra.) A házastársakat a 
legjobban egymást tudják megbántani, mert egymással szemben a 
legérzékenyebbek és a legkisebb tövisszúrás is nagyon rosszul esik. Mégis 
csendben nyelünk minden nap, mert szeretjük. Minden házasságban 
előfordulhatnak nézeteltérések, érdekellentétek, viták, olykor veszekedések is, 
ezek ellenére is szeretniük kell egymást. A házastársi szeretet 
megerősödéséhez szükségük az egymás iránti megbocsátás gyakorlására. 

Ahhoz, hogy a sok nyelésből ne legyen robbanás, szükséges, hogy hetenként tartsunk 
egy kiengesztelődési napot. Ennek rendje: rövid, közös imádság. Ezután az egyik kezdi, és 
elmondja, hogy emlékezete szerint mivel bántotta meg társát. „Sajnálom, máskor jobban 
fogok figyelni.” Utána a másik is elmondja, hogy még mi esett nehezére. Erre a társának 
nem magyarázkodnia kell, hanem ő is azt mondja, „Sajnálom, ezentúl erre is jobban fogok 
vigyázni.” Utána a másik ugyanígy elmondja, mit tett rosszul, és neki is elmondják, mi az, 
amit még észre sem vett. Mindezt nem felhánytorgatásként kell tenni, hanem ezzel valljuk 
meg igaz szerelmünket, „Jó ha tudod, hogy ennyire szeretlek, hogy mindezt elviseltem 
érted.” A legjobban abból ismerem meg házastársam szeretetét, hogy amit értem vállal. 

Mindent meg kell tudni bocsátani egymásnak! Még a házasságtörést is? 
Igen, természetesen jobb, ha erre nem kerül sor. Ám ha mégis bekövetkezett, 
akkor a másik sem ártatlan, miért hagyta magára házastársát. A hűtlenség 
előzménye mindig az elhidegülés, mindketten felelősek vagyunk érte. 
Hogyan előzzük meg, hogyan oldjuk meg a házassági problémákat? 

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) 

A házassági problémák megoldása nem a válás – ami szabad utat ad az 
önzésnek –, hanem az őszinte jóra törekvés és megbocsátás, az egymásért 
vállalt áldozat és egymás elfogadása, egymás gyarlóságainak elviselése. 
Urunk tanítása szerint életünk keresztjét minden nap magunkra kell vállalnunk. 
Isten életünk legnehezebb keresztjeit általában közvetlen hozzátartozóink által 
rakja a vállunkra. Saját keresztünk elviselését nehezítő oktalanság lenne, ha 
azokra haragudnánk, akik által Isten életünk keresztjét a vállunkra rakja. 

A megbocsátás nem jelenti azt, hogy jóvá kellene hagynunk a rosszat, hanem azt, 
hogy jóval viszonozzuk, és segítünk annak jóvátételében. Amit pedig egyszer 
megbocsátottunk, az nem szabad ismételten felhánytorgatnunk, mert akkor nem 
bocsátottunk meg igazán. Természetesen sokszor nehezen felejtjük el, amit 
megbocsátottunk, és seb marad a szívünkön. Ezek a sebek azonban ne a rosszra, hanem a 
megbocsátó szeretetre emlékeztessen minket, akik életünkben annyi mindent 
megbocsátottunk egymásnak. Ha arra gondolunk, hogy az irgalmas Isten mennyi mindent 
megbocsátott nekünk, akkor nekünk is meg kell tudni bocsátani, akár még ellenségeinknek 
is. Ne tegyük meg nekik azt „a szívességet”, hogy haragot tartunk. Aki ugyanis haragjában 
nem tud megbocsátani embertársának, az rabja marad saját haragjának! 

Sok mindenben megtapasztalhatom házastársam önzetlen szeretetét, 
de leginkább abból, hogy mennyi mindent elvisel értem, hogy szívből 
megbocsát nekem. 



A házasság gyümölcse a gyermekáldás 
 

 

 

Mi teszi boldoggá a családok életét? 
A válasz roppant egyszerű, az egymás iránti önzetlen szeretet. Igaz, hogy 

a normális megélhetéshez, megfelelő lakásra és más fontos anyagi javakra is 
szükségünk van, de mégsem ezek a legfontosabbak. Sokszor boldogabbak a 
szerényebb körülmények között élő családok, mint azok, akik jólétben élnek, 
és mindig egyre gazdagabbak szeretnének lenni. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a világon hol él több boldog gyerek és család, akkor őket nem a jóléti 
társadalomban élők között találjuk. – Tíz évig voltam plébános egy jómódú faluban, ahol azonban alig 
volt olyan család, ahol kettőnél több gyerek volt. A legboldogabb élő, és legjobban nevelt gyerekek egy 
szerény családban éltek, ott találkoztam az igazán önzetlen szeretettel. – Amikor azt kérdeztem 
tanítványaimtól, miért vannak folyton az utcán, az egyik így felelt. „Még a legjobb barátomat sem 
vihetem be a lakásunkba, mert anyám azt mondta, ő nem azért takarít, hogy behordjuk a sarat, és kupit 
csináljatok a lakásból.” – Ha családlátogatásra mentem, előre szóltam, mikor megyek, hogy otthon 
legyenek. Azt külön kellett kérnem, hogy az apuka is legyen otthon… 

A család boldogságának alapja nem az anyagi jólét, a magas 
életszínvonal, hanem az egymásért áldozatot vállaló szeretet.  

Ha azt akarod, hogy gyermekeidnek boldog otthona legyen, akkor olyan 
szeretetre és áldozatkészségre van szükség, amely akár 3, vagy több 
gyermeket is mer vállalni, bízva Isten kegyelmének segítségében. Sajnos 
egyre kevesebben ismerik ezt a boldogságot, ezért nem tudják a legtöbben, 
hogy valójában mi hiányzik nekik az életükből. Számukra ma már nem igaz a 
mondás: „Mindenütt jó, de a legjobb otthon.” 

Régi kaland regények arról szóltak, hogyan ismerkedtek meg a fiatalok egymással, míg 
végül házasságot kötöttek. Az erről szóló mesék befejezése: „Boldogan éltek, amíg meg 
nem haltak.” Sok ember van, akinek nincs tapasztalata a boldog családról, és még 
elképzelni sem tudja. De ők valójában miről álmodtak, amikor a házasságra készültek? 

Régebben a családok gyermekáldásról beszéltek, amikor az anyuka már várandós volt. 
Ma úgy mondják, hogy „terhes”, mert a mai emberek számára egy gyerek sokszor csak 
teher a vállukon, amit cipelni kell. 

Egy hatgyermekes családban az apuka karácsony előtt megkérdezte a gyerekeit, mit kérnek 
karácsonyra. Meglepődve hallotta a választ: „Kistestvért!” – Másik családnak csak két gyermeke volt, az 
első megszületése után több nem lett. Ekkor örökbe fogadtak még egy gyermeket. Amikor ezek kezdte 
felnőni, a szüleik elé álltak, és azt mondták: „Kérünk még egy kistestvért. Akár úgy mint én,  – mondta 
az első, – akár úgy mint én, – mondta a másik,”, aki tudta, hogy őt  örökbe fogadták.” 



Hány gyerek legyen egy ideális családban? 
 

 

 

 

A házasság gyümölcse a gyermekáldás, és hívő ember valóban Isten 
áldásának, Isten ajándékának tekint minden gyermeket. Isten terve szerint a 
gyermekeket vállaló és felnevelő családok biztosítják a népek normális életét 
és fejlődését. Az egészséges házaspárok képesek több gyermeknek életet 
adni, de végül nem emberi elhatározás kérdése, hogy egy családban végül 
hány gyermek születik és nevelődik fel. 

Igaz, mindig voltak, akik nem kívánták, hogy gyermekei, esetleg további 
gyermekei legyenek, és ezért mindent megpróbáltak, beleérte a 
magzatelhajtást, és a csecsemő gyilokosságot is. Istenben hívő emberek ezt 
mindig súlyos bűnnek tekintették. 
Hány gyerek legyen egy ideális családban? 

Ahhoz, hogy egy nép népessége ne fogyjon, az szükséges, hogy a 
családok átlag gyerekszáma 2-nél több legyen, ez pedig akkor valósul meg, ha 
minden családban legalább 3 gyerek van. Vannak, akik hiába szeretnének 
többet, csak egy gyerekük lett, vagy még annyi sem. Ha arra gondolunk, hogy 
szüksége van az Egyháznak papokra, szerzetesekre és szerzetesnőkre, akkor 
a keresztény családokban legalább 4 gyereknek kellene lennie. Ahhoz, hogy 
az a gyerek, akit az Úr megszólít, meghallja a hívó szót, a keresztény családok 
teremtik meg a legmegfelelőbb környezetet, áldozatvállaló, önzetlen 
szeretetükkel. 

Sokan azt hiszik, hogy a gyermekvállalás az anyagi jólét, a gazdasági 
helyzet függvénye. Ám az élet tapasztalata szerint ez nem igaz, a jólét ugyanis 
alig hajlamosítja az embereket több gyermek elfogadására, vállalására. A több 
gyermek vállalásának feltétele nem a jobb gazdasági helyzet, hanem a 
nagyobb áldozatkészség. 

A keresztény nagycsalád adja a legjobb nevelő környezetet a gyermekek 
számára. – A kevés gyerek (1-2) mellett a szülők sem érzik igazán jól otthon 
magukat. A lakást a szülők áldozatkész szeretete teszi meleg családi otthonná. 
Az 1-2 gyerekes családoknak rendszerint lakása van, de boldog otthona már 
kevésbé.  



Lehetséges a lelkiismeretes, természetes családtervezés? 
A lelkiismeretes családtervezés nemcsak joga, hanem kötelessége is a 

keresztény családoknak. 
Nyilvánvaló, hogy az abortusz nem lehet a családtervezés eszköze, de 

még azok az eszközök vagy gyógyszerek sem, amelyek a megfogant petesejt 
beágyazódását akarják megakadályozni. 

A természetes családtervezés, melynek alapja a fogamzó képes napok 
egyre pontosabb meghatározása, erkölcsileg elfogadható. Ennek 
hatékonysága nemcsak eléri a másfajta fogamzásgátló eszközökét és 
gyógyszerekét, hanem nincsenek veszélyes melléktünetei sem, mint a más, 
erkölcsileg el nem elfogadható módszereknek. Természetesen ezt a 
természetes módszert megfelelő szakembernek kell oktatnia a nagylányoknak 
és az asszonyoknak, hogy az valóban hatékony legyen. 

A családtervezés erkölcsi elfogadhatóságának további feltétele, hogy 
önzetlen szereteten alapuljon. (Az önzés, az önző szempontok előtérbe 
helyezése még a jó eszközt is bűnössé tehetik.)  

Nehéz helyzetben vannak azok, akik felelősen már nem vállalhatnak 
gyermeket, és a természetes módszert nem tudják alkalmazni, akár egészségi 
okokból, akár azért, mert csak ritkán tudnak találkozni. A házasélettől való 
kényszerű tartózkodás miatt veszélybe kerül a házastársi hűség, aminek 
megtartása komoly önfegyelmet kíván a mai erkölcstelen világban. Rossz az, 
ha valaki nem tejesíti házastársai kötelességét, de az is rossz, ha 
veszélyeztetem a házastársi hűséget, és szeretetet. Ilyenkor lelkiismeretünk 
szavára kell hallgatnunk, és azt kell tennünk, amit a legkevésbé találunk 
rossznak. 

 
 

 

 

 



A keresztény család 
Amint a mindennapi életben a család tagjai egymás gondoskodó 

szeretetére vannak bízva, hasonlóképp egymást kell segíteniük a kegyelmi 
életben is. A vallás nem magánügy, a családon belül a legkevésbé. Akik 
összetartoznak a mindennapi életben, összetartoznak a kegyelmi életben is.  

A közös imádság, szentírásolvasás, a közös szentmisére járás, egymás segítése és 
bíztatása a lelkiekben, természetesen hozzátartozik a keresztény család életéhez. A család 
közös lelkiéletét is meg kell tervezni, s az is a család javára válik, ha a házastársak együtt 
keresik fel lelki-atyjukat. 

Miért kereszteltjük meg és neveljük vallásosan 
gyermekeinket? 

Mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra, halárára 
keresztelkedtünk meg A keresztség által ugyanis vele együtt a halálba 
temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt 
halottaiból, úgy mi is új életet éljünk… Ha tehát meghaltunk Krisztussal, 
hisszük, hogy Vele együtt élni is fogunk… Ezért úgy tekintsétek ti is 
magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban, 
a mi Urunkban. (Róm 6,3-11) 

Nyilvánvaló, hogy a minden szülő a legjobbat akarja gyermekeinek, és ha 
az életüknek és boldogságuknak az alapja keresztény hitük és életük, akkor 
gyermekeiket is erre akarják nevelni. Ezért természetes, hogy gyermekeiket 
minél előbb megkereszteltessék. 

Amikor még nagy volt a csecsemőhalandóság, akkor az újszülötteket sokszor már 
születésük napján megkeresztelték. Ez a szokás a későbbiekben úgy módosult, hogy 
amikor egy kisbaba a kórházban megszületett, néhány nap múlva, amikor hazavitték őket, a 
bába a keresztszülővel elment a helyi plébániára, ahol a gyermeket megkeresztelték, és 
anyakönyvezték. Erről a keresztelésről hivatalos értesítést kellett küldenie a plébánosnak a 
szülők lakóhelye szerint illetékes plébániára.  

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezett úgy, hogy a keresztelés a család ünnepe 
legyen, és a keresztszülőkön kívül legyenek ott a gyermek szülei, esetleg még 
a család más tagjai is. A keresztelés előtt a szülőket a helyi plébános készítse 
fel, hogyan neveljék felnövő gyermekeiket hitünk szerint. 

 

 

 

 



Mit kell megbeszélnünk a keresztelés előtt? 
A keresztelés előtti megbeszélésen röviden ismertetjük a szertartás menetét, és mit kell 

tennie a szülőknek, illetve keresztszülőknek.  
Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg 
élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, 
akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,7-8) 

Kit lehet megkeresztelni? 
Jézus mennybemenetele előtt adott megbízást apostolainak, hogy örömhírét az egész 

világon hirdessék, és megkereszteljék mindazokat, akik hisznek benne, és megtérnek. 
Azt lehet megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban, és megismert 

tanítása szerint akar élni. 
A csecsemőkorú kisgyermekeket szüleik kérésére lehet megkeresztelni, 

ha a szülők hitelesen tudják vállalni gyermekük keresztény nevelését. 
A mai világban sokan terjesztik azt a veszedelmes, és ostoba „szabadelvű” felfogást, 

hogy: „Ne akarják a szülők befolyásolni gyermekeiket, hanem bízzák rájuk, hogy ők döntsék 
el, hogy meg akarnak-e keresztelkedni!” Ha a szülők mindent meg akarnak adni 
gyermekeiknek, amit fontosnak és jónak tartanak, akkor miért kellene gyermekeik 
megkeresztelését elhalasztaniuk. Vajon hány éves korukban, és milyen ismeretek 
birtokában tudnának már felelősen dönteni? Vagy hagyjuk, hogy őket a nem hívő világ és 
reklámjai elcsábítsák, és szembefordítsák hívő szüleikkel? 

Sokszor csak a nagymamák kérik, hogy unokájukat kereszteljük meg, ezt azonban a 
szülők kérése nélkül mégsem tehetjük meg. Vajon hogyan tudja biztosítani unokája 
keresztény nevelését az, aki saját gyermekeit sem volt képes felnőtt kereszténnyé nevelni? 

A diktatúra idején előfordult, hogy valaki gyermekét nem merte nyíltan megkereszteltetni, állása 
miatt. Volt azonban egy osztálytársa, aki pap lett, és ő elvállalta, hogy titokban megkereszteli a 
gyermekét. Ugyanakkor a nagymama templomba járó hívő volt, és kérésére a plébános titokban mégis 
megkeresztelte unokáját. Volt azonban a gyereknek egy keresztanyja is, akinek szintén volt egy jó pap 
ismerőse, aki elvállalta a gyermek megkeresztelését. A helyzet ismeretében mindhárman jogosnak 
tartották, hogy titokban kereszteljék meg a kicsit. Évek múlva a plébános meghalt, és amikor a fiatal 
felnőve házasságot akart kötni a templomban, az akkori plébános felajánlotta neki, hogy felkészíti, és 
megkereszteli, hiszen a kereszteltek anyakönyvbe nem volt bejegyezve a keresztelés. Amikor a fiatal 
otthon elmondta, hogy mi a terve, az apja azt mondta, nem kell megkeresztelkedned, mert már meg 
vagy keresztelve. Ekkor mondta el megdöbbenten a nagymama, majd a keresztmama is, hogy titokban 
ők is megkereszteltették a gyermeket. 

A mai világban egyre több olyan felnőtt vagy fiatal van, akit gyermekkorában nem 
kereszteltek meg. Őket akkor lehet megkeresztelni, ha őszintén hisznek, és Jézus tanítása 
szerint akarnak élni, és ezért vállalták, hogy egy katekumen csoportban az életkoruknak 
megfelelő felkészítő oktatásban részesültek. Az kisiskolásokat az első áldozásra és 
gyónásra készülő csoportjában készíthetjük fel a keresztségre. Ha egy olyan gyerek 
jelentkezik, akik osztálytársai hoztak magukkal hitoktatásra, akkor továbbra is járjon velük 
együtt a hittanórákra, de mellette részt kell vennie nekik való felkészítő csoport 
foglalkozásain. A még idősebb fiatalok már együtt járhatnak felnőtt társaikkal a 
katekumenátusra. 

Egyszer egy nagyhangú anyuka jött el a fiatalokkal, aki azt mondta: „Egy hónap múlva lesz a 
lánya esküvője, de mivel sem a lánya, sem a vőlegénye nincs megkeresztelve, addig kereszteljem meg 
őket.” A fiataloknak feltett kérdéseimre is az anyuka válaszolt, a fiatalokat szóhoz sem engedte jutni. 
Ekkor a fiatalokat átvittem az iroda belső szobájába. A velük való beszélgetés során kiderült, azért 
ragaszkodnak a templomi esküvőhöz, mert a nagymama azt mondta, csak akkor ad nászajándékot, ha 
templomban lesz az esküvő. Mivel egy hónap még hátra volt, felajánlottam nekik, ha valóban hisznek 
és komolyan akarják, hogy megkereszteljem őket, akkor egy hónapig minden este jöjjenek el egy 
felkészítő beszélgetésre. Ha úgy döntenek, hogy igen, akkor holnap este várom őket. Végül, ahogy 
sejtettem, nem jöttek el. 



Kik lehetnek keresztszülők? 
Az lehet csak keresztszülő, aki maga is meg van keresztelve, volt 

elsőáldozó és bérmálkozó, illetve ha házasságban él csak akkor, ha 
házassága egyházilag is érvényes. Mindezek alapján csak hite szerint élő 
katolikus keresztény lehet keresztszülő, aki valóban képes keresztgyermekét 
élete jó példájával Isten szeretetében megerősíteni, és így segíteni a szülőket 
gyermekük keresztény nevelésében.  

Nyilvánvaló, hogy egy gyereknek csak egyetlen keresztanyja és/vagy 
keresztapja lehet. 

A mai világban sokszor gondot jelent, ha valakit keresztszülőnek 
felkértünk, és nem felel meg a keresztszülőség feltételeinek. Ebben az esetben 
az illető csak keresztelési tanú lehet.  

Mivel a keresztelés érvényességének nem feltétele, hogy legyen 
keresztszülő, vagy keresztelési tanú, gyakorlatilag mindegy, hogy a szülők kit, 
vagy kiket választanak.  

A mai világban alig van olyan keresztszülő, aki törődni szeretne 
keresztgyermeke keresztény nevelésével. Ezért a lelkipásztor mindenkit 
elfogadhat keresztelési tanúnak, esetleg többeket is, de nem kell 
megemlítenie, hogy a kereszteltek anyakönyvébe kit jegyez be 
keresztszülőnek vagy keresztelési tanúnak. Ha többen lennének, az 
anyakönyvbe azokat jegyezze be, akiket a szülők elsőként választanak. 

 
 

 

 

 



A tanúságtevő keresztény család élete 
Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: Amint tőlünk 
tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre 
előbbre haladjatok. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen 
utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek. 
(1Tessz 4,1-2) 

Jézus tanítása, örömhíre elsősorban azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk Isten 
megbocsátó szeretetében. Megtérésre és bűnbánatra szólít fel, mert Mennyei Atyánk 
bűneink ellenére szeret minket, aki megbocsát nekünk, és meghív minket az örök életre. 

A bűnbánat azt jelenti, hogy elítéljük bűneinket, sajnáljuk, amit tettünk, hogy nem éltünk 
Isten törvényei szerint. Ez a bánat egyben komoly elhatározás arra, hogy Isten akarata 
szerint alakítjuk életünket. – A megtérés, ami azt jelenti, hogy elfordulok az istenhit nélküli 
emberi gondolkodásmódtól, és hiszek Jézus Krisztusban, elhatározom magam, hogy 
követem, vállalom életem keresztjét. 

Jézus követőitől megkívánja, hogy valóban higgyen és hite szerint éljen, 
hogy megalapozott hívő világnézete legyen, azaz rendelkezzen az alapvető 
hit- és erkölcsi ismeretekkel. Élő hitünk megőrizéséhez szükséges, hogy 
minden nap tegyünk valamit Jézusért, hogy őt egyre jobbam megismerjük és 
szeressük. Ahhoz, hogy a mai világban valaki hitelesen tudja az Úr Jézus 
tanítását képviselni, annak tisztában kell lennie nemcsak hitünk legalapvetőbb 
kérdéseivel, hanem a mindennapi életünkben felmerülő más kérdésekkel is, 
amelyekre hívő világnézetünk alapján kell választ adnunk. 

Számunkra az első az Isten akarata. Akkor szolgálunk Istennek, ha 
készségesen teljesítjük akaratát, az ő szándékai szerint teljesítjük 
kötelességeinket, és Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg. 
Jézus követőitől megkívánja, hogy életének alaptörvénye az Isten és az 
emberek szeretete legyen, és így teljesítse mindennapi kötelességeit. 
Hogyan alakítsuk családunk Istennel való kapcsolatát? 

Ha valóban hívő keresztények vagyunk, és azt szeretnénk, hogy 
családunk is az legyen, akkor tudatosan kell alakítanunk családunk vallási 
életét, Istennel való élő kapcsolatunkat. 
A napi közös imádság 

Szükségünk van a rendszeres imádságra, mert az imádság hitünk éltetője. 
Ha nem akarjuk „elfelejteni” a reggeli és esti imádkozást, akkor tudatosan meg 
kell terveznünk, hogyan illesztjük be imádságainkat napirendünkbe. 

A reggeli imádság, még akkor is, ha csak néhány fohászra van időnk, legyen alkalom a 
napi jó szándék felindítására, amikor azt kérjük Istentől, hogy segítsen, hogy valóban Jézus 
tanítása szerint éljünk. Az esti imádság pedig legyen alkalom a hálaadásra és bűnbánatra, 
hogy visszatekintve napunkra megfontoljuk, „mit kaptam… hogyan viszonoztam… mit 
kellene jobban tennem…” Ez ne bűnkeresés, hanem Jézus iránti szeretetünk megújítása 
legyen. Előre tekintve pedig „rábízom magam Mennyei Atyám gondviselő szeretetére” 
áldását kérve életemre. Nap közben is egy-egy fohásszal forduljunk Jézushoz, és arcára 
tekintve „olvassuk ki szeméből” mit mond nekünk, mit kíván tőlünk.  

A megszokott imádságokon kívül arra is szükségünk van minden nap, hogy elolvasunk 
egy újszövetségi bibliai részletet, és azon csendesen elgondolkodva megbeszéljük Jézussal 
mindennapi ügyes-bajos dolgainkat. 



Lehetőleg együtt vegyünk részt a szentmisén 
 

 

 

Akiket szeretünk, azoknak örömében, bánatában osztozni akarunk, 
azokkal együtt ünnepelünk. Jézus földi életének legfontosabb eseménye 
kereszthalála és feltámadása, amelyet a szentmise jelenít meg számunkra, 
hogy Vele együtt ünnepelhessünk.  

Amikor az Úr Jézus akkor ajánlotta fel ünnepélyesen életét a mi üdvösségünkért, 
amikor szenvedése előtt utoljára ült apostolaival az ünnepi asztalhoz, és átváltoztatta a 
kenyeret és a bort értünk áldozattá váló testévé és vérévé. Akkor bízta meg apostolait, hogy 
ezt tegyék az Ő emlékezetére. Így amikor családunkkal együtt veszünk részt a szentmisén, 
és fogadjuk el az Ő meghívását fogadjuk el, amellyel kifejezzük, hogy családunkkal együtt 
szeretjük őt, és megvalljuk, hogy tanítványainak közösségébe tartozunk. 

A szentmise tudatosítja bennünk életünk célját, amiért Urunk Jézus Krisztus feláldozta 
önmagát, lehetőséget ad nekünk arra, hogy vele együtt felajánljuk magunkat, egész 
életünket a Mennyei Atyának. Isten igéjével és az örök élet kenyerével táplál minket, hogy 
követni tudjuk, vállalva mindennapi életünk keresztjét. A szentmise közös áldozatunk, együtt 
vagyunk Jézussal és a Benne hívő testvéreinkkel, akikkel közösen imádkozunk és 
énekelünk. Együtt ünnepelve befogadjuk Isten Igéjét, figyelmesen meghallgatjuk Jézus 
tanítását, majd Jézussal együtt felajánljuk magunkat áldozatul a Mennyei Atyának, és Vele 
egyesülünk a szentáldozásban. 

A szentmise Egyházunk életének csúcsa, amelyre törekszünk, és forrása, 
amellyel erre az útra erőt adó táplálékát adja nekünk. A szentmiséhez 
hozzátartozik a szentáldozás, ezért lehetőleg minden szentmisén áldozzunk, 
amelyen részt tudunk venni, akár minden nap. 

Áldozni mindenki mehet, aki szereti Jézust, és felkészült a szentáldozásra. 
A szentáldozásra úgy készülünk, hogy tiszta lélekkel és figyelmesen veszünk 
részt a szentmisén. 

Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, megköszönjük neki, hogy eljött 
hozzánk, és elbeszélgetünk vele. Elmondjuk Jézusnak, hogy mennyire 
szeretjük. – Sok minden van, amit megköszönünk neki, ami örömmel tölti el az 
életünket, és azt, hogy Jézus szeret és örök életre hív minket. – Sok minden 
van, amit megígérünk neki: hogy mindent megteszünk érte, amit kíván tőlünk. 
Felajánljuk neki egész életünket. – Sok minden van, amit kérünk Jézustól 
magunk és mások számára: hogy segítsen jó szándékaink megvalósításában. 



Rendszeresen elvégezzük szentgyónásunkat 
Keresztény hitünk és az Úr Jézus iránti szeretetünk késztet minket arra, 

hogy tudatosan alakítsuk az életünket, és amennyiben az rajtunk múlik, egész 
családunk életét az Ő tanítása szerint. És ahogy a mindennapi élet más 
dolgaiban, úgy Istennel való kapcsolatunkban is segítenünk kell egymást, 
hiszen nem mindegy számunkra, hogy szeretteink hogyan élnek Isten és 
embertársaink szeretetében.  

Ha számunkra fontos, hogy a földi életből eljussunk az örök életre, akkor nyílván az is 
fontos, hogy akiket szeretünk, szintén eljuthassanak Mennyei Atyánk örök Országába. Ez 
késztet mindnyájunkat arra, hogy vigyázzunk a magunk és mások testi, lelki épségére és 
egészségére, hogy a jóra törekedve előre haladjunk, hogy intsük és segítsük családunk 
tagjait a lelki dolgainkban  is, tiszteletben tartva egymás lelkiismereti szabadságát.  

A rendszeres szentgyónás, és az arra való felkészülés önnevelésünk, jóra törekvésünk 
hatékony segítője  Nyílván családunk tagjait sem kényszeríthetjük arra, hogy rendszeresen 
meggyónják bűneiket, de figyelmeztethetjük és segíthetjük egymást. Számunkra is fontos, 
hogy Isten szerettében éljenek, hogy Isten előtt is kedvesek legyenek, 

Jó, ha mindegyikünknek van lelki atyja, akihez gyónni járunk. Ha „közös” lelki atyánk 
van, akkor érdemes a gyónásra készülve vele közösen megbeszélni közös dolgainkat, és 
akkor már egyéni szentgyónásunkban nem kell minden gondunkat külön megbeszélni. Úgy 
is mondhatjuk, hogy „egy csapat vagyunk, akiknek ugyanaz az edzője.” 

Akkor szeretjük igazán egymást, ha mindent megteszünk, ami családunk 
tagjainak üdvösségére szolgál. Sok felnövő gyerek számára tragédia, hogyha 
szülei rossz példát adnak neki, és Isten szeretete helyett bűnben segítik őket. 

Családunk Istennel való kapcsolatának karbantartása mindennapos 
feladatunk, hogy minden nap előre haladjunk az Ő szeretetében! 

Hogyan alakítsuk családunk emberi kapcsolatait? 
Nem mindaz, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek 
országába. Csak az, aki Mennyei Atyám akaratát teljesíti. (Mt 7,21) 

Isten akaratát a főparancs fogalmazza meg: Szeresd Uradat, Istenedet, 
teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Szeresd embertársadat, 
mint önmagadat. (Vö. Mk 12,30-31) Isten akaratának készséges teljesítésére ő 
maga adott példát, ezért „új parancsot” adott nekünk: Úgy szeressétek 
egymást, ahogy én szerettelek titeket. (Vö. Jn 13,35) 

 

Bár minden embert szeretnünk 
kell, Isten akaratából mégis 
másként kell szeretnünk 
embertársainkat, ahogy azt 
életkörülményeink meghatározzák. 
A szeretetben első helyen a 
családunk áll, utána az a nép, az a 
szűkebb vagy tágabb közösség, 
amely megélhetésünket és 
mindennapi életünk megfelelő 
körülményeit biztosítja. Ezután 
következnek a világ többi népe.  



 

A keresztény család élete 
Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Férfiak, szeressétek feleségeteket. 
(Kol 3,13-23)  – Legyen minden férfinak felesége és minden asszonynak férje. A 
férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az 
asszony is férjével szemben. Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, 
hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a 
felesége. Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, 
hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. (1Kor 7,2-5) 

Az embert az önátadó szeretet teszi boldoggá 
Ez a teljes önátadás valósul meg a házasságban, ha azok akik 

megszerették egymást, önmagukat, szellemileg és testileg is teljesen odaadják 
egymásnak, egy egész életre.  

Isten minden család életét boldognak tervezte, Ő akarta, hogy a házasság 
legyen minden új család életének kezdete. A boldog házasság és család alapja 
nem az anyagi jólét, a magas életszínvonal, hanem az egymásért áldozatot 
vállaló elkötelezett, önzetlen szeretet, a halálig vállalt és megtartott hűség. 

Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén… 
Atyák! Ne keserítsétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr fegyelmében 
és intelmeivel. (Ef 6,1-4) 

Minden gyermek vállalása Isten ajándékának elfogadása 
Egyetlen gyermek sem szüleinek a tulajdona, hanem olyan ajándék, akit 

saját lábára álló felnőtt kereszténnyé kell nevelnie. Gyermekeket vállalni, és 
őket felnevelni a házastársak legnemesebb feladata. 

Nem teljesítik Istentől kapott feladatukat, és népük iránti kötelességüket, akik önzésből 
nem vállalnak gyermekeket. 

Minden gyermeknek Istentől kapott joga, hogy legyen édesanyja és 
édesapja, hogy ismerje őket, és lehetőleg családjukban, szeretetük légkörében 
nőhessen fel. Ha egy gyermek szülei meghalnak, akkor a számára a legjobb, 
ha szüleinek testvére, vagy más közeli rokona fogadja örökbe. 

A gyermekeknek ezzel a természetes jogával ellenkezik, ha egyedül élő (szingli), vagy 
együtt élő azonos nemű szülőknek örökbe adják őket.  
A szeretet sorrendje a családban 

Erről már volt szó, hogy a családban Isten után első a házastársam, 
akinek számára én vagyok Isten után az első. Ezt követően együtt szeretjük 
gyermekeinket, akik számunkra Isten ajándékai, és ha felnőnek, majd velük 
együtt szeretjük jövendő házastársukat. Utánuk következnek szüleink, akiket 
együtt szeretünk, és akikről idős korukban együtt gondoskodunk. Őket követik 
testvéreink és más rokonaink. 

A szülőknek gondoskodniuk kell gyermekeik megfelelő neveléséről, de 
soha nem felejthetjük el, hogy csak akkor szeretjük igazán egymást, ha 
mindent megteszünk, ami családunk tagjainak üdvösségére szolgál. 

A keresztény családok feladata, hogy életükkel tanúsítsák, nemcsak 
lehet, de boldogító az Isten akarati családi élet. 



Becsületesen teljesítjük kötelességeinket 
Amikor ugyanis nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar 
dolgozni, ne is egyék. Hallottuk ugyanis, hogy némelyek rendetlenül élnek, 
semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az 
ilyeneknek meghagyjuk és buzdítjuk őket az Úr Jézus Krisztusban, hogy 
nyugodt munkával keressék kenyerüket. (2Tessz 3,10-12) 

A világ teremtő Ura előtt minden ember egyenlő, Ő mindnyájunkat szeret, 
és üdvözíteni akar, de mégsem akarta, hogy egyformák legyünk. Terve van 
velünk, és ennek megfelelően különböző képességeket, eltérő 
életkörülményeket kaptunk Tőle. 

Az élet minden területein szükség van becsületes keresztényekre, nőkre és férfiakra, 
szükség van keresztény szakemberekre a kultúra világában, a gazdaságban és a 
kereskedelemben, a közéletben és minden elképzelhető tisztességes foglalkozásban. 
Valóban fontos, hogy tisztességes megélhetést biztosítsunk a magunk és családunk 
számára, ez azonban nem jelentheti azt, hogy felülírjuk Isten törvényeit, amely szerint a 
legfőbb érték az ember és nem az anyagi jólét.  

Az Úr Jézus minden követőjének kötelessége, hogy Istentől kapott 
élethivatásának megfelelően becsületes munkával tartsa fenn saját magát, 
családját, és járuljon hozzá népe jólétéhez. Mindnyájan szüleinktől, 
nevelőinktől, népünktől, a hazánktól kaptuk életünket, műveltségünket és 
felneveltetésünket, ezért felelősek vagyunk mi is hazánk jövőjéért. 

 

 

Végre jött az is, aki csak egy 
talentumot kapott, és így 
szólt: Uram, félelmemben 
menten a földbe ástam 
talentumodat. Itt van, ami a 
tiéd. Te haszontalan lusta 
szolga! – kiáltott rá ura. Ezt 
a haszontalan szolgát pedig 
vessétek ki a külső sötétségre! 
Ott sírás és fogcsikorgatás 
lesz. (Mt 25,13-30) 

Keresztény felelősségünk, hogy gondoskodjunk családunkról, a ránk váró otthoni és 
munkahelyi feladatunkat becsületesen ellássuk, hogy képességeink és lehetőségeink 
szerint részt vegyünk azoknak a kisebb és nagyobb közösségeknek az életében, amelyek 
megélhetésünket és a számunkra megfelelő életkörülményeket biztosítják. 

Jézus követői számára az élet minden területén fontosabb a szeretet, mint 
a pénz. Valóban fontos, hogy tisztességes megélhetést biztosítsunk a magunk 
és családunk számára, embertársaink számára hazánkban és az egész 
világon, ez azonban nem jelentheti azt, hogy felülírjuk Isten törvényeit, amely 
szerint a legfőbb érték az ember és nem az anyagi jólét.  

A mindennapi élet tanúsítja, hogy nem könnyű a mai világban 
keresztény módon élni és gondolkodni. 



Hitátadás a családban 
 

 

 

A családegyház 
A keresztény család a szülők és gyermekeik számára a hit és az imádság 

közössége, az emberi erények és a keresztény szeretet iskolája. A keresztény 
családokat ezért nevezzük családegyháznak. 

Azért van szükség az Egyházra, hogy az üdvösség jó hírének, Isten üdvözítő 
szeretetének jele és közvetítője legyen. Az Egyháznak úgy kell jelen lennie a világban, hogy 
az emberek Jézust ismerjék fel benne. Az Egyház küldetése minden emberhez szól, és ezt 
a küldetését a tanúságtevő keresztények és családok által teljesíti. 

Egy nagymama így panaszkodott: A gyermekeimet keresztény módon neveltem, a fiam és 
felesége rendszeresen járnak templomba, megkereszteltették mindkét unokámat, akik elsőáldozók és 
bérmálkozók is voltak, de azóta már nem járnak templomba… Azt azonban nem mondta el, hogy fia és 
menye, akik járnak templomba, a legritkábban szoktak gyónni és áldozni, talán naponta imádkoznak, de 
közösen soha, meglehetős jólétben élnek, és ezért nem is vállaltak több gyermeket… 
A keresztény értékrend 

Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked 
mélyéből, minden erőddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, 
őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor 
otthon tartózkodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz! Igen, 
jelként kösd őket a kezedre, legyenek ék a homlokodon! (MTörv 6,3-8) 

Világnézetünk legfontosabb kérdése: Életünk értelme és végső célja. Mi, 
hívő keresztények hiszünk Istenben és az örök életben, hiszünk Jézus 
Krisztusban és a feltámadásban, életünk végső célja, hogy eljussunk az örök 
élet boldogságára. Ennek a hitnek felel meg keresztény értékrendünk: mit 
tartunk jónak vagy rossznak, miért érdemes áldozatot vállalnunk, és mit nem 
szabad vállalnunk. Ennek a hívő világnézetnek kell meghatározza nemcsak 
egész gondolkodásmódunkat, hanem még a napi életben hozott apró 
döntéseinket is. 

Ahhoz, hogy egy család valóban a hit és a szeretet keresztény iskolája 
legyen, nem elég az un. keresztény szokásokat megtartani, hanem egész 
életüket az Úr Jézus tanítása szerint kell „berendezniük”. Számukra , nem az 
anyagi jólét a legfontosabb, hanem az Isten ügyét, embertársaink üdvösségét 
szolgáló áldozatvállaló szeretet. 



Minden családnak feladata, hogy keresztény hitét és értékrendjét átadja 
gyermekeinek. Ne csak hittanra járassák őket, hanem legyen idejük a velük 
való beszélgetésre, hogy ebben a nem hívő világban is meg tudják őrizni hívő 
világnézetüket. 

Az a feladatunk, hogy tudatosan alakítsuk hívő keresztény életünket, 
világnézetünket és értékrendünket. Mindennapi életünkkel kell bemutatnunk, 
hogy nemcsak lehet, hanem jó és érdemes Jézus tanítása, Isten törvényei 
szerint élni. 

A világi hívek küldetése az, hogy együttműködve lelkipásztoraikkal 
építsék Krisztus testét, mindenki a maga élethivatásának megfelelően. 

Hitátadás a keresztény közösségben 
 

 

 

 

Valamikor a keresztény családok beszélgetése volt a hitátadás 
leghatékonyabb csatornája. A mai technika és annak eszközei következtében 
ez a csatorna könnyen „bedugul”, ha a szülőknek nincs elég idejük és 
tájékozottságuk, hogy felnövő gyermekeikkel az élet kérdéseiről normálisan el 
tudjanak beszélgetni.  

A hitátadásnak ezt a csatornáját egészítik ki a különböző keresztény 
közösségek. Ezért fontos, hogy minden fiatal megtalálja azt a közösséget, 
amelyben társaival hitük veszélyeztetése nélkül érezhetik jól magukat, tölthetik 
el szabad idejüket, és tervezhetik közös programjaikat. 

A mai világban felnövő fiatalok hitét nemcsak a nem hívő világnézetet sugárzó hírközlő 
eszközök fenyegetik, hanem azok a függőséget okozó drogok is, amelyek minden fiatalt 
megkísértenek. Ezek közé tartozik a dohányzástól és az italozástól kezdve a különböző 
kábító szerek, vagy technikai eszközök. Az un. „okos” eszközök valójában elbutítják azokat, 
akik kritika nélkül használják őket, akik így már azoknak nem használói, hanem rabjai 
lesznek. Ezek veszélyére minden fiatalt figyelmeztetnünk kell, és meg kell őket tanítani arra, 
hogy valóban eszközként használják őket, hogy a különböző információ források között 
felismerjék azokat a hiteles hírforrásokat, amelyek a reklámokkal szemben nem az 
élvezetek keresésére kísértik őket, hanem az igazságot és a szeretetet szolgálják. 

Valaki, aki egykor nagyon szerette a mézet, súlyos cukorbeteg lett, többé nem ehetett édességet. 



Egyszer, amikor a boltban járt, meglátott egy mézesüveget, és megvette. Nem akart belőle enni, de jó 
volt visszaemlékezni a méz ízére. Egy ideig csak nézegette a mézesüveget a polcon, majd elkezdte 
kívülről nyalogatni, ahogy annak idején a mézes kanalat. Most sem akart enni a mézből, ő csak az 
üveget nyalogatta, emlékezve a méz ízére. Aztán egyszer mégis belenyalt. Hogy ezután mi történt, arra 
már nem emlékezett, mert csak a kórházban tért magához.  

Egyszerű a tanulság: aki nem akar mézet enni, az ne nyalogassa a mézesüveget, sőt 
meg se vegye a boltban. Ha mégis megteszi, akkor vagy bele fog nyalni, és tönkreteszi az 
egészségét, vagy saját idegeit fogja tönkretenni, mert olyan dolog után vágyakozik, ami neki 
meg van tiltva. Ha valamely irányba nem akarok elmenni, akkor egy lépést se tegyek 
arrafelé. Ha mégis vonzó az arra vezető út, akkor fontoljam meg, miért lenne rossz az, ha a 
józan eszem ellenére odamennék. Így van ez például a cigarettával, az alkohollal, a kábító 
szerekkel is. Aki látott már ezektől függő embereket, és nem akar így járni, az ne szokjon rá. 
Kár lenne még csak kipróbálni is. De aki egyszer mégis megtette, akkor se tegye többé, ha 
a „kipróbálás” még nem okozott bajt. Meg lehet ezt tenni? Igen, de ez elhatározás kérdése. 

Aki Jézust szereti, a bűnre vezető alkalmat is kerüli! 
Régi mondás: Aki a veszélyt nem kerüli, azt előbb-utóbb elnyeli! 

A keresztény ember tanú, és nem agitátor 
 

 

 

 

Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek 
tőlük s ne riadozzatok, hanem szentül őrizzétek szívetekben az Úr Krisztust. 
Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki 
reménységetekről kérdőre von titeket. (1Pét 3,14-15) 

Fontos, hogy hitünkről mindig értelmesen beszéljünk, ezért Jézus tanítását 
egyre jobban megismernünk. Mivel az embernek értelmes és szabad akarata 
van, ezért nincs olyan észérv, ami elvenné emberi szabadságunkat, ezért 
lehetséges, hogy valaki a legnyilvánvalóbb igazságot se fogadja el. Ezért 
tudnunk kell, hogy nem az a feladatunkat, hogy az embereket meggyőzzük az 
Úr Jézus feltámadásáról, hanem az, hogy megnyerjük a feltámadt Jézus 
szeretetének. 

Tanúk legyünk és ne agitátorok. Ezért csak akkor beszéljünk Jézus 
Krisztusról, ha kérdeznek, de éljünk úgy, hogy kérdezzenek. 

 



Mai hitvallás 
Jézus örömhíre (evangéliuma): Mennyei Atyánk, a világ teremtő Ura, bűneink ellenére 

végtelenül szeret minket, megbocsát nekünk, gyermekévé fogad, meghív országába, és 
földi életünk után hazavár az örök életre. Jézus Krisztus a Fiúisten, a Szentháromság 
második személye, aki értünk emberré lett. Azért jött közénk, hogy Isten Országának 
örömhírét hirdesse. Egész életét feláldozta értünk, kínszenvedést és kereszthalált vállalt, 
legyőzve a halált feltámadt, hogy minket bűneinktől megváltson, és az üdvösségre 
elvezessen. 

Jézus azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk benne, fogadjuk el szeretetét és kövessük. 
Hiszünk Istenben, Mennyei Atyánkban, a világmindenség teremtő Urában, aki életet 

adott nekünk, és ránk bízta a világot. 
Hiszünk az örök életben, amelyre Mennyei Atyánk meghívott, mert szeretett minket. 

Azért adott nekünk értelmet és szabad akaratot, hogy megismerjük szeretetét, azt tudatosan 
és önként viszonozzunk, és földi életünk után eljussunk hozzá az örök életre. 

Hiszünk Jézus Krisztusban, Isten Fiában, a mi Urunkban, akit Mennyei Atya azért 
küldött, hogy minket tanítson, életével, kereszthalálával és feltámadásával bűneinktől 
megszabaduljunk, és mint Isten gyermekeit hazavezessen Atyja házába. Ő közösséget 
vállalt velünk, és emberré lett, a Szentlélek erejéből Szűz Máriától megszületett. Ő a mi 
tanítónk és üdvözítőnk, aki köztünk élt, majd keresztre feszítve életét adta értünk. Halálával 
legyőzte halálunkat, harmadnapra feltámadt, diadalra vitte az életet. 

Hiszünk az éltető Szentlélekben, a harmadik isteni személyben, akit Jézus küldött el, 
hogy megszentelő erejével összegyűjtse Isten népét, az Egyház éltetője legyen, hogy 
ünnepeljük Isten nagy tetteit, szeretetben szolgáljuk testvéreinket, és tanúságot tegyünk 
Istenről a világban. 

Isten gyermekeinek, Jézus Krisztus követőinek, katolikusoknak valljuk magunkat. 
Tanítása szerint akarunk élni, Tőle várjuk bűneink bocsánatát, és reméljük, hogy eljön 
értünk, feltámaszt és magával visz örök Országába, ahol életünk beteljesül, mert 
mindnyájan együtt leszünk vele - örökre. 

Az Úr Jézus bízta meg az apostolait és utódaikat, hogy mint papok, képviseljék Őt az 
emberek között. Nekik adott megbízást, hogy a Szentlélek kegyelmével tévedhetetlenül 
tanítsák örömhírét és követelményeit. Őket bízta meg, hogy a szentségeket kiszolgáltassák, 
és Isten népét az üdvösség útján vezessék. A szentmisében papjai szolgálata által Ő teszi 
jelenvalóvá áldozatát, hogy részesei lehessünk, és az örök élet kenyerével tápláljon minket. 
Mindezek egyedül a katolikus Egyházban valósulnak meg, ezért vagyunk katolikusok. 
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