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ELŐSZÓ 

 
 

 

 Az ember életében csak egyszer adatik meg a bérmálás szentségének 

fölvétele, mert e szentség is azok közé a szentségek közé tartozik, melyeket 

megismételni nem lehet. Ez a tény teszi kiemelkedővé és ünnepélyessé ezt 

az eseményt. Ehhez járul még az a tény is, hogy rendes körülmények között 

a püspök szolgáltatja ki azt. 

 Életünk minden nagy és vissza nem térő eseményére jól fel kell 

készülnie az embernek, mert csak így lesz annak kihatása élete további 

folyására. A bérmálkozásnak is csak úgy van értelme, ha az rányomja 

bélyegét életstílusunkra, felnőtt kereszténnyé avat bennünket. 

 Ez a könyv ebben a felkészülésben segíti a bérmálkozót. Segít abban, 

hogy hitében is és e szentség megértésében is elmélyülhessen. Alkalmas 

aztán arra is, hogy a későbbiek folyamán belelapozva, beleolvasgatva újra és 

újra felidézze azokat az adományokat, amelyeket e szentségben kapott. 

Szent Pál apostolnak a figyelmeztetését, amit tanítványának, Timoteusnak 

írt, ide is alkalmazhatjuk: “Szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely 

kézfeltételem által benned van” (2Tim 1,16). Ahhoz, hogy a tűz égjen, 

állandóan élesztgetnünk, táplálnunk kell. Ahhoz, hogy bérmálás 

szentségének a kegyelmi ajándékai kifejtsék bennünk hatásukat, elevenen 

kell tartanunk magunkban. 

 Adja a jó Isten, hogy e könyv szerzője jobban elérje szándékát, és 

nagyon sok bérmálkozni akaró és már megbérmált embert segítsen a 

keresztény élet felnőtt módon való megélésében. 

 

  

 Csíkszereda, 2004. február 5. 

 

 

         Tamás József 

             püspök 
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Bevezetés 
 

 

 Az életvágy korunkban soha nem látott méreteket öltött. Egyrészt a 

pénzvilág által gerjesztett fogyasztói szemlélet, másrészt az emberi haladás 

kínálta lehetőségek fokozzák. Istenünk azért oltotta belénk az élet (mindig 

többet akaró) szeretetét, hogy ez az örökké dinamikus életvágy utat és 

kifutást keressen és találjon a végtelenbe, a Szentháromság egy Isten 

világába.  

 Tudjuk, hogy az ember nem képes életének a célját önmaga 

megalkotni, de képes a célt felismerni és keresni. A magunk alkotta célok, 

sohasem vezetnek túl önmagunk korlátain, megrekednek az önzésben és az 

önmegváltónak vélt emberi okoskodásokban.  

 Nekünk, akik hiszünk Istenben és az ő Fiában, jobban kell szeretnünk 

az életet, mint bárki másnak, lobogjon bár benne az alkotásnak vagy az 

élvezésnek égig érő lángja.  

 Hogyan szerethetem jól az életet, és hogyan lehet részem az 

elképzelhetetlenül teljes életben, az Isten szentháromságos életében? 

Hogyan érhetem el a keresztény nagykorúságot?  

 Ifjú barátom, ez a könyv ebben akar segítséget nyújtani. Ahhoz, hogy 

Lélek szerint is nagykorúvá érjél, ne sajnáld magadtól a legjobb befektetést. 

Ehhez nem pénz, hanem másféle tőke szükséges. Azzal a tőkével te is 

rendelkezel, úgy hívjuk, hogy jóakarat, értelem és idő. Ha valaki vagy 

valami, számodra érték, tőle semmit sem sajnálsz. Lehet-e valami fontosabb 

ezen a világon, mint az élet, amely örök?  

 Egy kenyai néger mondta: „Ti európaiak, értékes órákat viseltek 

kezeteken, de soha sincs időtök semmire. Nekünk nincsenek drága, tetszetős 

óráink, de van időnk mindenre.” (Hitélet 1999, 12).  

 Törekedj tehát megismerni Jézust, akiben Istenünk gazdagon 

megajándékozott minket a földön és a mennyben. Ha megismered Jézust és 

szeretetében magadat, akkor megtalálod életed célját: szeretni fogod Őt, 

tökéletesedsz hitedben, és boldog leszel. 

 Nézd a szántóföldbe elvetett búzamagot. Tíz hónap alatt húszszorosát 

termi meg, igaz, hogy ezt Isten viszi végbe teremtési programja által. 
„Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem 

hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az 

elveszíti, de aki gyűlöli - kevésbé szereti - életét ebben a világban, az 

megmenti az örök életre.” (Jn 12,24-25).  

Ha sokáig raktározzák a búzát, súlyából és értékéből veszít.  

 Ha magunkat mindennap átadjuk Jézusnak, ha szentségi módon 

gyakran találkozunk Vele, akkor Szentlelkével alakít, gazdagít és jó irányba 

tereli életünket. Tehát az élet meghatározója a Jézussal történő tudatos 

találkozás, mert lehetővé teszi a keresztény élet teljes élését. A szentségek 

vétele meg lépten-nyomon fokozza bennünk az életérzést, az 

életgazdagságot, mert Krisztusban minden a mienk, nemcsak a jelenvalók, 
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hanem az eljövendők is. Csak Őáltala, Ővele és Őbenne találja meg 

életvágyunk kifutóját az örök Szeretet felé. A keresztény ember élete e 

szeretet vonzásában alakul igazzá, jóvá, harmonikussá és szentté. 

 Az irodalom és művészetek a maguk módján szintén sokat jelentenek 

az egyház élete számára. Egy műalkotás többet mondhat Istenről, mint sok 

elvont ismeret, világosabbá teheti az értelem számára az evangéliumi 

tanítást, és azt úgy képes bemutatni, mint ami hozzátartozik az élethez. A 

képek és irodalmunk gazdag tárházából választott versek tegyék élményé a 

krisztusi tanítást (vö. GS 62). E könyv mélyítse el benned Krisztus 

misztériumának ismeretét, és ebből igaz megtérés és Isten akaratával jobban 

megegyező élet születhessék. (CT 49). 

 Kívánom, hogy a Szentlélek adományait, amit a bérmálás szentsége 

ad, tudd mindig felismerni és használni. Ennek gazdagsága által légy boldog 

ember. Légy a világ számára Krisztus levele, amelyet az élő Isten Lelkével 

írtunk, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira (2Kor 3,3). 

 Hálával adózom néhai Huber József teológiai tanáromnak, aki - a 

hamis eszmét ránk erőszakoló világban - a maga életgazdagságával sokunkat 

az igaz életre nevelt, és lelki-szellemi kincseiben részesített. Harminc éven 

keresztül az ő időtálló kincseiből, tiszta forrásából merítettem és e 

munkában értékeit vezérfonalként használtam.  

 A megbérmáltaknak, hitoktatóknak és paptestvéreimnek is ajánlom e 

munkát, hogy általa segítsenek fiataljainknak eljutni a keresztény 

nagykorúságra, a Lélek szerinti életre. Paptestvéreimet arra kérem - akik 

olvasás közben itt-ott a szürke eminenciásunk gondolatait vélik újrahallani -, 

hogy tanárunk komolyságával adják tovább a hitéletet, és szeretettel 

foglalják őt imájukba. 

 Végezetül köszönetet mondok Nm. Tamás József püspök úrnak 

bátorító szavaiért, továbbá munkatársaimnak: Keresztes Olivér, Keresztes 

Zoltán és Koncsag László tisztelendő uraknak segítségükért. Külön 

köszönöm Timár Zoltán diakónus úrnak, hogy lektorálta e könyvet. A 

névtelenséget szerető tanárnak köszönöm, hogy nyelvtanilag átfésülte a 

szöveget. Köszönöm id. Imets László művésznek alkotásait, melyeket 

rendelkezésemre bocsátott. Nem utolsósorban köszönöm Ferencz Imre 

plébánosnak, hogy a versek válogatásában segítséget nyújtott, Bakos-Mihály 

Károly kántornak, hogy az énekrendet összeállította és paptestvéreimnek, 

hogy észrevételeikkel támogattak. 

 Munkánk legyen Isten dicsőségére!  

 

 

 

 Csíkszereda, 2004. február 2-án, 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 

 

                             a szerző 
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 Sajgó Szabolcs: 

 

  Legyen időd... 

 

Legyen időd gondolkodni... 

ez az erő eredete. 

Legyen időd játszani... 

ez az örök fiatalság titka. 

Legyen időd olvasni... 

ez a bölcsesség forrása. 

Legyen időd imádkozni... 

ez a legnagyobb erő a Földön. 

Legyen időd szeretni, s hogy mások szerethessenek... 

ez Isten adta kiváltság. 

Legyen időd barátságosnak lenni... 

ez az út a boldogság felé. 

Legyen időd nevetni... 

ez a lélek muzsikája. 

Legyen időd adni... 

túlságosan rövid a nap, ahhoz hogy önző legyél. 

Legyen időd dolgozni... 

ez a boldogulás ára. 

Legyen időd cselekedni tiszta szeretetből... 

ez a mennyország kulcsa. 

Figyelj a Mára! 

a Tegnap csak egy álom,  

a Holnap csak egy látomás:  

a helyesen megélt Ma tesz  

boldog álommá minden Tegnapot,  

és minden Holnapot reményteljes látomássá. 
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      I. fejezet 

 Miért bérmálkozunk? 

Cél: A bérmálkozókat helyes szándékra vezetni. 

 

 Mi emberek mindig élni akarunk. Az emberi élet - ösztönösen is, céltudatosan is - 

mindig a több, a teljesebb élet felé igyekszik. A lángoló életvágyat Isten a teremtéssel 

oltotta belénk. Az élni akarás, az önmagát sokféle módon és sokféle irányban kiélni 

vágyás, az egyre tökéletesebb élet felé való törekvés minden kor emberében megvolt. De 

olyanok vagyunk mi, hogy ha ezerféle vágy él bennünk, akkor dolgozik ösztöneinkben 

mind az ezernek az ellenkezője is. Ha a történelmet nézzük, láthatjuk, hogy voltak korok, 

amikor a tomboló, féktelen élnivágyás vagy az életet gátak közé szorítani akaró erők 

kerekedtek felül az éppen akkor élő emberekben. És ma? Megváltozott világunkban is a 

lobogóvá vált életvágy az Úr ajándéka, ő szólítgat bennünket. De korunk nem csupán arra 

döbbent rá minket, hogy milyen sokféleképpen tud féktelenné válni, tévelyegni az ember, 

hanem arra is, hogy az életvágy a legnagyobb bennünk. Nekünk, akik szeretjük 

Istenünket, jobban kell szeretnünk az életet, mint bárki másnak, lobogjon bár benne az 

alkotásnak vagy az élvezésnek égig érő lángja. Azért oltotta belénk mennyei Atyánk az 

élet mindig többet akaró szeretetét, hogy ez az örökké dinamikus életvágy, utat és kifutást 

találjon a végtelenbe, a természetfelettibe, az Isten világába. Hogyan lehet részem az 

elképzelhetetlenül teljes életben, az Isten szentháromságos életben? Ezt a vágyunkat a 

bérmálás szentségében kapott Lélek irányítja. 

 Az élni akarásnak is van kerete, mint a folyónak partja. A folyó lehet számunkra 

áldás, és áradásával lehet végzet is, akár csak az életvágy. 

 Minden ember, amikor valamire elhatározza magát, felteszi magának a kérdést: 

„Miért teszem ezt?” „Miért van nekem erre szükségem?”. És ezután számot vet: „Mit kell 

tennem, hogy ezt a célt elérjem?”. Pl. pályát választ magának: „Miért akarok én orvos, 

vagy géplakatos lenni?”, „Mit kell tanulnom, milyen tulajdonságokat kell magamban 

kialakítanom, hogy jó orvos, vagy jó géplakatos lehessek?”.  

 1) A bérmálás szentségét akarjátok felvenni. Azért vagytok itt, hogy erre 

előkészüljetek. Az első kérdés tehát, amit fel kell vetnünk, s amit elsősorban mindenki fel 

kell, hogy tegyen magának: Miért akarok bérmálkozni? Miért van szükségem a 

bérmálásra? 
a) Van, aki nem is gondolta még meg, hogy miért jött ide és csak annyit tud, hogy 

ez egy szokás, amelyik hozzátartozik a katolikus élethez éppen úgy, mint az elsőáldozás. 

Mikor eléri a megfelelő kort, minden rendes katolikus ember megbérmálkozik és mivel 

most elérte a megfelelő kort, itt a bérmálási alkalom, tehát ő is eleget tesz ennek a 

szokásnak, kötelességnek. 

b) A kisebbek, de talán a nagyobbak közt is van, aki azért bérmálkozik, mert 

szülei így kívánják. Kérik, vagy egyenesen nyomást gyakorolnak rá, hogy 

bérmálkozzék. Eszébe sem jutna másképp. Ha katolikusnak is tartja magát, nem érdekli 

különösebben a vallásos élet, az egészben csak valami érthetetlen ceremóniát lát, de hát 

legyen meg a szülők kedve. Nem akarja őket megbántani, vagy nem akar velük állandóan 

vitatkozni. Ha valaki így gondolkozna, az inkább ne bérmálkozzék, vagy legalábbis ne 

határozza el magát bérmálkozásra. Hit nélkül nem szabad egy szentséget sem felvenni. 

Esetleg hallgassa meg az előkészítő oktatásokat, hátha Isten kegyelméből 

megvilágosodik előtte, hogy mi is az a bérmálás, s miért jó az számára, ha felveszi. Csak 

azután döntsön és kérje a szentség felvételét. 

c) Van olyan is, aki csak arra gondol, hogy milyen szép ünnepség a bérmálás. 

Eljön a püspök, összegyűlnek az emberek, mindenki ünnepel és ő áll az ünneplés 

középpontjában. Új ruhát kap, értékes bérmaajándékot, mindenki gratulál, kedveskedik 

neki. Hogy a bérmálas szentség, hogy a Szentlelket kapja, s hogy erre fel kell készülni, 

eszébe sem jut. Sajnos felnőttek közt is van, aki így gondolkodik. 
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d) Van, aki komolyan veszi a vallásos életet. Imádkozik, templomba jár, 

szentségekhez járul. Tudja, hogy a bérmálás is egy szentség, szent dolog, amely fokozza 

az életérzést, és amelynek a felvételére elő kell készülni. Meg kell gyónni, tiszta lélekkel 

kell felvenni. Meg kell tanulni, mi is ez a szentség, de mindenekelőtt azt, hogy miért 

vesszük fel.  

2) Minden szentségnek, így a bérmálás szentségének is, ha igazi öntudattal 

vesszük fel, valami változást kell bennünk előidéznie, valami újat, többet kell 

nekünk adnia. (KEK 1303). Ezért vesszük fel a szentségeket, ezért van szükség rájuk.  

Az említett változás, pedig bizonyos kötelezettségeket szül, amelyeknek eleget kell 

tennünk. Pl. mindenki látott már keresztelést. A keresztség szentségében létrejött változás 

az, hogy a megkeresztelt gyermek megszabadulva az eredeti bűntől (Ádám bűnétől) Isten 

gyermekévé és az Anyaszentegyház tagjává válik. A megkeresztelt egyén kötelessége - 

istenfiúságából kifolyólag - pedig az, hogy hite szerint éljen, ami annyit jelent, hogy 

mindenben Krisztus tanítása és példája szerint kell élnie. 

 a) De tekintettel arra, hogy amikor megkereszteltek bennünket még 

öntudatlanok voltunk és a keresztséggel járó kötelezettségeinkről semmit sem tudtunk 

ezért szüleink vállalták ezeket helyettünk. Éppen ezért a pap, amikor a templomban 

fogadja a gyermekkel érkező szülőket és keresztszülőket, a következőket mondja: 

„Nektek, akik gyermekeitek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz úgy 

nevelni őket, hogy hitük szerint éljenek. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?” És a szülők 

vállalják, a keresztszülők megígérik, hogy segítik őket ebben a kötelességben. 

  Megkeresztelésünk óta szüleink igyekeztek valahogyan eleget tenni annak, amit 

megígértek. Hitoktatásra küldtek, ahol megtanultuk a keresztény ember kötelességeit. Az 

elsőáldozás előtt megfogadtuk, hogy mint igazi keresztények ellene mondunk a bűnnek 

és a gonoszlélek csábításainak megígérvén, hogy mindig hű gyermekei leszünk a 

katolikus Anyaszentegyháznak. De akkor, még gyerekfejjel keveset értettünk mindebből: 

azt tettük ugyanis, amit szüleink és nevelőink mondottak nekünk. 

 b) Most, mint serdülők vagy éppen felnőttek, már önállóan gondolkodunk, és 

így mi magunk határozzuk meg, hogy hogyan akarunk élni, és hogy hogyan akarjuk 

rendezni a vallásos életünket. Itt az ideje, hogy öntudatosan szembenézzünk a 

keresztény élettel, ami egyáltalán nem könnyű. A keresztény élet rengeteg önfegyelmet 

kíván, hogy ne mindenben a magunk hasznát, kényelmét keressük, hanem az Úr Jézus 

példája szerint törekedjünk másoknak is segíteni és így hitünk szerint élve, eleget tegyünk 

keresztény kötelezettségünknek. Az Úr Jézus példája szerint élni, valamint Őt követni 

egyáltalán nem könnyű, de boldogító. „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye 

vállára keresztjét minden nap és úgy kövessen.” (Lk 9,23).  

Az igazán keresztény egyenes, őszinte, közvetlen, szolgálat- és áldozatkész. Az ilyen 

embert mindenki tiszteli és becsüli, azok is, akik nem hisznek. Így tiszteli a nagyvilág 

Teréz anyát (+1997), XXIII. János pápát (+1963), Szent Maximilián Kolbe atyát (+1941), 

Szent Gianna Beretta Mola orvosnőt (+1962), Márton Áron püspök atyát (+1980) és még 

másokat. (lásd Sugárzó emberek).  

 c) Krisztus azért rendelte el a bérmálás szentségét, hogy általa megerősítsen 

bennünket az öntudatos keresztény életben. „A bérmálás szentsége a keresztséggel és 

az Eucharisztiával együtt alkotja a "keresztény beavatás szentségeinek" együttesét, 

melynek egységét őrizni kell. Meg kell tehát magyarázni a híveknek, hogy a bérmálás 

fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. A keresztények ugyanis "a 

bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek 

különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi 

tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet". (KEK 1285). 

Ezért a latinban confirmationak nevezik, ami megerősítést jelent. Ez a megerősítés pedig 

a SZENTLÉLEK közreműködésével történik. 

 A változás, tehát amelyet a bérmálás szentsége idéz elő bennünk, az nem más, 

mint a lelki megerősödés a Szentlélek kegyelme által. 
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 A bérmálás ugyanakkor az Egyház közösségéhez való tartozásban is megerősít, 

hogy segíteni tudjuk testvéreinket a hitben és a vallásos életben.  

 Aki a bérmálás szentségében részesedett az már nagykorúvá vált a keresztény 

életben, ezért szokás nevezni még a keresztény nagykorúság szentségének is. A 

megbérmált ember kötelessége pedig- keresztény nagykorúságából kifolyólag- 

közreműködni a kapott Isteni kegyelemmel, azáltal, hogy öntudatos keresztény akar lenni 

az élet minden területén. Isten megerősítette őt, abban, hogy hite szerint éljen, de neki is 

akarnia kell ezt. 

 3) A keresztény nagykorúsításra, a bérmálásra készülnünk kell. 

 a) Elsősorban felújítjuk, és szükség szerint kiegészítjük, amit a keresztény 

életről tudnunk kell. Itt nemcsak újabb ismeretek szerzéséről van szó, hanem arról is, 

hogy hogyan használjuk fel azokat mindennapi életünkben. Ezért időnként megbeszéljük 

a hallottakat, és mindenki elmondja, hogy mit tud kezdeni velük a maga életében. 

 b) Kérjük a Szentlelket egész bérmálási készületünk idején, hogy a 

keresztségben magként kapott jézusi kegyelmet életünk folyamán tudjuk kibontakoztatni.  

 Mit ér a mikrofon, ha áram nem táplálja?  

 Mit ér az ember, ha Isten Lelke nem járja át?  

Mint Isten gyermekei várjuk a Szentlelket, hogy szellemi ajándékaival - amit ki nem 

érdemelhetünk - halmozzon el.  

 Szűz Máriának, a „Szentlélek jegyesének” közbenjárását is kérjük, hogy legyen 

kísérőnk a bérmálási készület idején. S ahogy az ő egyszerű életében megvalósult, úgy a 

bérmálás által a mi életünkben is megvalósuljon Isten legnagyobb terve: Krisztus éljen 

bennünk. 

 c) Közben igeliturgiával, imádsággal próbáljuk közelebb hozni magunkhoz 

Isten világát, különösen magát a Szentlelket, hogy Isten egy olyan valaki legyen 

számunkra, akivel mindennap találkozunk, „mert benne élünk, mozgunk és vagyunk” 

(ApCsel 17,28).  

 d) Az Egyháznak, amikor a hitoktatás munkáját végzi - azaz minden 

kereszténynek, amikor az Egyházban és az Egyház nevében tevékenykedik -, nagyon 

tudatában kell lennie, hogy a Szentlélek eleven és tanulékony eszközeként kell 

viselkednie; a tanító Egyháznak és minden hitoktatónak állandóan segítségül kell hívnia 

a Szentlelket, hogy mindig közösségben legyen vele és fölfogja az ő indításait (CT 72). 

 

 

 ÖSSZEFOGLALÁS: 

Azért bérmálkozunk:  

- hogy a Szentlélek segítségével mélyebben tudjuk érteni a kinyilatkoztatott 

igéket, 

- hogy öntudatos keresztényekké váljunk, vagyis az elképzelhetetlenül teljes 

életet, a kegyelemben gyökerező szentháromságos, közösségi életet tudjuk 

élni,  

- hogy felnőtt és tanúságtevő keresztényekké váljunk, 

- hogy hitünk szerinti élettel, áldássá legyen bennünk mindaz a jó, amit 

keresztségünk óta szüleink és keresztszüleink, valamint az egyházközösség 

értünk tettek. (vö. KEK 1303).  

      

 

 Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 1. Miért akarsz bérmálkozni? 

 2. Miért van szükséged a Szentlélekre? 

 3. Ismersz öntudatos, áldozatkész keresztényeket? 

 4. Hogyan készültél a bérmálásra?  

 5. Nevezzél meg olyan bibliai vagy egyházi személyeket, akiknek életét a 

Szentlélek megváltoztatta! 
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 Dsida Jenő: 

 TEKINTET NÉLKÜL 

Be kell látnunk: 

Ha kérdeznek,  

becsületesen felelni kell. 

A harcot becsületesen  

fel kell venni, 

az úton becsületesen 

végig kell menni, 

a szerepet becsületesen  

el kell játszani, 

keményen és tekintet nélkül. 

A kapuk mögül ebek vicsorognak,  

az ablakokból kiköpdösnek 

és röhögnek. 

Száz közbiztonsági gócpont  

adja ki az elfogatási parancsot. 

Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz, 

 súlyos, vérező kövek, 

de néha röppen sóhaj is,  

szeretet is, rózsa is. 

És este a tűzhely mellett, 

vagy szuronyos zsandárok között 

hátrakötött kézzel, 

mégis mondogatni kell a fellebbezhetetlen, 

sziklakemény, erősítő, 

vigasztaló igét: 

Krisztusnak és Pilátusnak,  

farizeusoknak és vámosoknak  

zsidóknak és rómaiaknak  

egyformán szolgálni 

nem lehet. 
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II. fejezet  

A Beavatás szentségei 

Keresztség és bérmálás 

Cél: Megmutatni a keresztséget, mint egész keresztény életünk alapját és a két szentség 

összefüggését. 

 

A két szentség közti kapcsolatot valamikor az is mutatta, hogy a keresztséget és a 

bérmálást egyszerre szolgáltatták ki. A keresztelés után a püspök rátette kezét a 

megkereszteltre, megkente fejét krizmával, megjelölte homlokát a kereszt jelével, 

békecsókot adott neki. Az új liturgikus rendelkezések szerint ma is, ha felnőttek 

keresztelkednek, keresztelkedés után mindjárt meg is bérmálják. Ma is bérmáláskor a 

bérmálkozók megújítják keresztségi fogadásaikat, és az Egyház óhajtja, hogy lehetőleg a 

keresztszülők legyenek a bérmaszülők is. 

Azt mondtuk, hogy a bérmálás megerősíti és tökéletesíti bennünk mindazt, amit a 

keresztség megkezdett.  

I.) A keresztség szentsége. De mi történt velünk a keresztségben, mit művelt 

bennünk ez a szentség?  

Mindannyian tudjuk, hogy azért kereszteltek meg bennünket, hogy 

megszabaduljunk az eredeti bűntől, amelybe születtünk, s Istennel egyesülve eljussunk a 

mennyországba. Tudjuk még, hogy a keresztség Krisztusba olt, valamint a Katolikus 

Anyaszentegyház tagjai lettünk. Némelyik talán arról is hallott, hogy a keresztség 

keresztény életre kötelez. 

 Röviden azt mondhatjuk, hogy a keresztség egyrészt új viszonyt teremt köztünk 

és az Isten, Krisztus, az emberek, az Egyház, valamint a Szentlélek között. A keresztség 

szentségében – Krisztus teremtő szavai által - a szentháromságos Isten önmagát adja az 

embernek. Az Istenember életét, a kegyelmet magként kapjuk meg. A kegyelmi élet 

szentségi folyamat, állandó kibontakozás, Isten népének zarándoklása a földön, hogy 

önmagunkat minden fenntartás nélkül neki ajándékozhassuk. 

Másrészt bizonyos kötelezettségeket, feladatokat ró ránk. 

1) Új viszony Istennel, Krisztussal, embertársainkkal, az Egyházzal valamint 

a Szentlélekkel 

a) Új viszony Istennel 

Mindannyian Isten teremtményei vagyunk, ő hívott minket létre, életre. Fia által arra 

hívott meg bennünket, embereket, hogy partnerei legyünk egy olyan szeretet-

kapcsolatban, amelyben úgy találkozhatunk vele, mint Isten az Istennel. A keresztség 

által Jézus szentemberségébe oltódunk, az ő élete áramlik bennünk. Hasonlattal élve, ha 

valaki új házat épít és beszerelteti a villamossági vezetéket, ez csak úgy tölti be 

rendeltetését, ha rákötik az áramforrásra. Mihelyt ez megtörténik, akkor hatása nyomban 

tapasztalható. Hasonló módon, mi is a keresztség által lépünk be az Isten világába, a 

kölcsönös szeretet és egymásért levés kapcsolatára az Atyával, mert egyesültünk 

Jézussal, és benne szeret minket az Atya, így fogadott gyermekei lettünk. Úgy néz reánk, 

és úgy szeret minket, mint gyermekeit, akkor is, amikor nem érdemeljük meg. A szülő 

általában hálátlan, rossz gyermekét is szereti, aki nem törődik vele, sőt szégyent hoz rá. 

Néha azonban belefárad és kitagadja, sőt megátkozza szívtelen gyermekét. (Egy 

öregasszony a vonatban, akit öregségében egyik gyermeke sem akar befogadni…) Isten 

nem tud nem szeretni minket. Azt mondhatja a profétával: „de megfeledkezhet-e 

csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az 

megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad. Nézd, a tenyeremre rajzoltalak” 

(Iz 49,15-16). Úgy irányítja gondviselésével életünket, hogy elérjük a vele való örök 

egyesülést, amelye most nem értünk és ezért nem is becsülünk eléggé. Gondviselését 

szépen fejezi ki a 139 (138). zsoltár, amelyet minden évben a húsvéti vigílián hallunk a 
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feltámadási szertartásban. Minden bajunkban és gondunkban mellettünk van, csak azt 

várja, hogy hozzáforduljunk.  

A megkeresztelt ember lelkében a megszentelő kegyelem által különleges módon 

jelen van az Isten, vagyis a teljes Szentháromság.  

b) Új viszony Krisztussal 

A keresztség által részesülünk Jézus Krisztus megváltásában. Szent Pál ezt így 

fejezi ki: Krisztus halálában keresztelkedtünk meg, hogy vele együtt feltámadjunk. Az 

ősszülők bűne miatt az egész emberiség elveszítette az istengyermekséget, vele a 

megszentelő kegyelmet és a mennyországot. Krisztus az Ő önfeláldozásával kiengesztelte 

Istent és mindezt visszaszerezte nekünk. 

A keresztség megtisztít minden keresztség előtti bűntől és a bűnnel járó 

büntetésektől, megadja a megszentelő kegyelmet és erőt ad, hogy eredményesen 

harcoljunk a bennünk maradt bűnös hajlamokkal és a gonoszlélek kísértéseivel. Ezt 

jelképezi a keresztvízzel történő leöntés, a keresztelés előtti exorcizmus (ördögűzés), 

valamint a katekumenek olajával történő megkenése.  

A Szentírás és az Egyház ezt úgy fejezi ki, hogy új életet ad, krisztusi életet 

ajándékoz nekünk: „Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust 

öltöttétek magatokra” (Gal 3,27). Az ösztönös ember életének középpontjában saját 

maga áll, a maga érdeke, kényelme, erényei. A krisztusi ember mindenben Krisztus 

példáját nézi: mit tenne Ő most a helyemben, és mint Krisztus mindenben azt keresve, mi 

az Isten akarata.  

A keresztségben Krisztus barátaivá, sőt testvéreivé fogad minket és egészen 

nekünk ajándékozza magát: az érdemeit, Istenfiúi életét. Neki köszönhetjük, hogy Isten 

fogadott gyermekei lehettünk. Ismét Szent Pál szavaival élve „Hisz minden a tietek:.. a 

világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők, minden a tietek. Ti azonban Krisztuséi 

vagytok, Krisztus pedig az Istené” (1Kor 3,22). Vagyis a keresztség által egészen 

Krisztushoz tartozunk. 

c) Új viszony az emberekkel 

 Az önző ember a másik emberben vetélytársat lát, akivel harcolnia kell az 

érvényesülésért, a jobb pozícióért, az anyagi előnyökért. A keresztény ember azonban a 

másik emberben a saját testvérét látja, akit segítenie kell a földi boldogulásban és 

Istenhez jutásban, akit Krisztus példája és meghagyása szerint úgy kell szeretnie, mint 

saját magát. 

d) Új viszony az Egyházzal 

A keresztség az Egyházba sorol be. A Szentírás szerint az Egyház Krisztus 

titokzatos teste, és ezáltal az Egyház folytatja Krisztus üdvözítő munkáját: Istenhez 

vezetni az embereket. Az Egyház őrzi és hirdeti Krisztus tanítását, az Evangéliumot. 

Szentségeivel megszenteli az embereket és törvényeivel, intéseivel Istenhez vezet minket. 

Jogunk van anyai gondoskodásához, tanításához, szentségeihez. Jogunk van 

ahhoz, hogy részt vegyünk a szentmisében, a szentségekhez járuljunk és megkapjuk az 

Egyház áldásait.  

e) Új viszony a Szentlélekkel  

A keresztség a Szentlélekkel is összekapcsol, templomai leszünk (KEK 1266, 1830). 

 

2) A keresztséggel járó kötelezettségek 

a) Istengyermekeihez méltó élet 

A kereszténység, mint kiválasztottság az Egyházatyák tanítása szerint méltóság. 

Nagy Szent Leó figyelmeztet: „Ébredj, ember, és döbbenj rá méltóságodra! Vedd észre, 

hogy Isten képmása lettél; .. ha Isten temploma vagyunk, és Isten Lelke lakik bennünk, 

akkor bármelyik hívő több gazdagságot hordoz lelkében, mint amennyit megcsodál a 

csillagos égen; ... születésünk ebbe a világba állított be minket, újjászületésünk pedig az 

eljövendőbe. Ne legyünk tehát evilági javak szolgái, hanem az örök értékek keresői. ... 

Értsük meg jól, hogy mit adott a mi természetünknek az isteni kegyelem” (LH III.162). 
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 Ha egy értelmetlen gyermek a sárban fetreng, vagy egy közember megrészegedik 

és botrányt csinál, senki sem botránkozik meg, de ha ezt egy közismert vezető ember 

vagy egy tanult, képzett ember teszi, mindenki megbotránkozik. 

A keresztény ember bűne mindig súlyosabb. Őt Isten magához emelte s ő hűséget 

fogadott Krisztusnak. Amikor vétkezik hálátlan szószegő, megveti Isten barátságát. 

b) Prófétai, papi és királyi küldetésnek eleget tenni (vö. LG 34-36). 

A keresztség Krisztus küldetésében részesít. Az Egyház tanítása szerint 

Krisztusnak hármas küldetése volt: prófétai, papi és királyi. (vö. KEK 783-786). 

- Mint próféta Isten üzenetét hirdette az embereknek: „Tartsatok bűnbánatot, és 

higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). - Mint pap bemutatta Atyjának a legkedvesebb 

áldozatot: önmagát áldozta fel a keresztfán és imádságával is közbenjár értünk Istennél. - 

- Mint király nemcsak a világmindenség Ura volt, hanem a világot elsősorban az 

embereket, tanításával és engedelmességének példájával visszavezette Istenhez. 

Minden keresztény próféta. Ezért a kereszténynek öntudatos hitével és keresztény 

életével tanúságot kell tennie az emberek előtt Istenről. 

Mindnyájan papok vagyunk olyan értelemben, hogy Istennek kell szentelnünk 

mindennapi életünket: munkánkat, családi életünket, gondjainkat, szenvedéseinket és 

embertársaink őszinte szolgálatát.  

Mindnyájan királyok vagyunk, amennyiben Isten nekünk adta ezt a földi világot, 

amely a bűn által elszakadt Tőle, és amit nekünk kell visszavezetni Hozzá. 

c) Teljesíteni az Egyházzal szembeni kötelezettségeket.               

Az Egyházhoz hűségesen kell ragaszkodnunk, ugyanakkor igyekeznünk kell, 

hogy ne hozzunk Rá szégyent méltatlan életünkkel.  

Szükséges, hogy részt vegyünk az Egyház feladatában: Istenhez vezetni az 

embereket. Ezt is öntudatos keresztény életünkkel tesszük, bátor hitvallásunkkal, 

embertársainkért végzett imádságainkkal, az emberszeretet gyakorlásával, 

szenvedéseinknek és áldozatos lemondásainknak másokért való felajánlásával. 

II. A bérmálás megerősíti bennünk mindazt, amit a keresztség elkezdett.    A 

bérmálkozás kegyelmi erőt és a Szentlélek segítségét adja, hogy felismerjük, vállaljuk és 

véghez vigyük keresztény mivoltunkból származó feladatainkat.  

1) A bérmálás megerősíti bennünk az Istenhez tartozást. Mélyebb, 

közvetlenebb ismeretet ad Istenről, főképpen Istennek irántunk való szeretetéről. Mert 

csak a Szentlélek ismeri Isten mélységeit (Thomas Merton elbeszélése a „Hétlépcsős 

hegyben”, hogyan értette meg a Szentháromságot a kubai mise alatt). 

2) A bérmálás felébreszti bennünk a keresztény öntudatot. A világias 

humanista gondolkodású Aeneas Sylvius Piccolomini – II. Pius, amikor pápává 

választják, rádöbben, hogy mit jelent a pápaság és egészen megváltozik. Teljesen a török 

elleni küzdelemnek valamint az Egyház reformjának szenteli magát. A vészterhes 

időkben közösségünk (Székelyföld) öntudatát is ébren tartotta a katolikus hit védelmére 

és a szülőföld megvédésében: 1567, 1661, 1694, 1764, 1848/49, 1916, stb. 

Nem elég hogy eleget teszünk a vallási formaságoknak, hogy valahogy 

megmeneküljünk a kárhozattól, hanem ugyanakkor a tökéletes keresztény életre is 

törekednünk kell. A LG 39. pontja szerint: „Az Egyházban mindenki meghívást kap az 

életszentségre, az apostol szava szerint. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek (1 

Tessz 4,3) ... Akik dolgoznak magával a munkával nemesítik személyiségüket... A 

munkával Krisztust kövessék, hiszen ő is dolgozott mint kézműves... Legyenek tehát 

tevékenyek ők is a szeretetben, örvendezve a reménységben és hordozva egymás terhét, 

éppen mindennapi munkájukkal emelkedjenek egyre magasabbra és apostoli 

életszentségre”.  

3) A bérmálás a karizmák, a Szentlélek adományainak a szentsége. Az 

Egyházban való meghívása mellett, a Szentlélek mindenkinek ad valami külön tehetséget, 

ösztönzést, amivel az Egyházat, a közösséget szolgálja. Szent Pál beszél erről az 1 Kor. 

levélben: „A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok 

is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent 
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véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon 

vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás 

adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben” 

(12,4-9). A rendkívüli adományokon kívül, amelyekről Szent Pál beszél, vannak 

egyszerűbb kegyelmek is, amelyek hasznosak a közösségben. Összetartani a közösséget, 

megérteni, bátorítani másokat, nem hátrálni a nehézségekben, talpra esetten megfelelni a 

hit vagy a keresztény életelvek ellen felhozott nehézségekre, stb. Mindezeket azért 

kapjuk, hogy keresztény testvéreinknek hasznára legyünk. Te milyen adományokat kaptál 

Istentől? S az ítéletkor Isten, ahogy a talentumokról szóló példabeszéd tanítja, számon 

kéri tőlünk, hogy hogyan használtuk fel őket.  

4) A bérmálás szentsége öntudatosítja bennünk, hogy Isten jelen van 

lelkünkben. Ha keressük őt, nem kell messze mennünk, csak magunkba kell szállnunk. 

A bérmálás képessé tesz, hogy felismerjük a Szentlélek munkáját saját lelkünkben és a 

világban és így követhessük az ő indításait.  

5) A bérmálás átalakít. Az Aranyos folyó alsószakaszánál a látogatók tekintetét 

a Tordai-hasadék ragadja meg. Az egész hegyvonulat mészkőből áll. Ha jobban 

megnézzük a mészkövet, elmondhatjuk, hogy márványnak silány és építésre nem 

alkalmas. Mégis, mihelyt kemencébe teszik, s a tűz áthevíti, akkor nagyon hasznos tud 

lenni. A mészkő szerkezetét a tűz átalakítja és így lehet belőle cementet, meszet, gipszet 

készíteni. Gondoltál-e arra, hogy milyen nagy erő rejlik a cementporban? És te bízol-e a 

Szentlélek átalakító erejében?  

A félénk apostolok a Szentlélek által hitvalló vezetők lettek. 

Végül hangsúlyozzuk, hogy a bérmálás nem automatikusan műveli mindezeket 

bennünk. Kérnünk kell a kegyelmet, fel kell készülnünk rá, hogy tudjuk elfogadni és 

felhasználni. Krisztus csak azokon segített, akik hittek a hatalmában és segítségét kérték: 

„Mit akartok, mit tegyek?” kérdi a vakoktól (Mt 20,32). „Hiszitek-e, hogy meg tudom 

tenni?” - kérdi egy másik alkalommal (Mt 9,28).  

Az apostolok Krisztus meghagyása szerint tíz napon imádkozva várták a 

Szentlelket. Mi is csak úgy remélhetjük, hogy eljön közénk, és igazi keresztényekké 

alakít minket, ha állhatatosan kérjük, és ha mi is, igazán akarunk teljes értékű 

keresztények lenni.   

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 
1. Mi történik a keresztség szentségében? 

2. Kibe oltódunk a keresztség által? 

3. Milyen új viszonyt hoz létre a keresztség? 

4. Melyek a keresztséggel járó feladatok? 

5. Milyen kapcsolat van a keresztség és a bérmálás között? 

6. Mit jelent a keresztény öntudat? Tudsz-e példát mondani? 

7. Miért kapjuk a Szentlélek adományait, karizmáit? 

8. Te milyen adományokat kaptál Istentől? 

9. Hol ismerhetjük fel a Szentlélek munkálkodását, átalakító erejét? 

10. Bízol-e a Szentlélek erejében? 

11. Mi szükséges ahhoz, hogy a bérmálás hatékony legyen bennünk?  

12. Mit tettek az apostolok Pünkösd előtt, és te mit teszel? 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 Reményik Sándor: 

    Kegyelem 

 

Először sírsz. 

Azután átkozódsz. 

Aztán imádkozol. 

Aztán megfeszíted 

Körömszakadtig maradék-erőd. 

Akarsz, eget ostromló akarattal –  

S a lehetetlenség konok falán 

Zúzod véresre koponyád. 

Azután elalélsz. 

S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 

 

Utoljára is tompa kábulattal, 

Szótlanul, gondolattalanul 

Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 

A bűn, a betegség, a nyomorúság, 

A mindennapi szörnyű szürkeség 

Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 

 

S akkor – magától – megnyílik az ég, 

Mely nem tárul ki átokra, immáron, 

Erő, akarat, kétségbeesés, 

Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. 

Akkor megnyílik magától az ég, 

S egy pici csillag sétál szembe véled, 

S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 

Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. 

 

Akkor – magától – szűnik a vihar, 

Akkor – magától – minden elcsitul, 

Akkor – magától – éled a remény. 

Álomfáidnak minden aranyágán 

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem. 

 

Ez a magától: ez a Kegyelem. 
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III. fejezet 

 

A bérmálás szentsége 
Cél: Megérteni a bérmálás szentségét, keresztény életünkben való helyét és jelentőségét. 

 

Lássuk ezek után, hogy mi is a bérmálás szentsége, amelyet fel akarunk venni? 

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK 1113-1134) szerint minden szentség valamilyen 

külső cselekmény, valamilyen jel és eszköz, amelyet Jézus Krisztus rendelt, s amely által 

megszentelő kegyelmet ad nekünk, vagy ha ez már megvan, akkor növeli bennünk. Az 

ember nemcsak lélek, hanem test is, aki ebben a földi érzékelhető világban él. Ezért 

szüksége van arra, hogy érzéseit, gondolatait, lelki élményeit érzékelhető módon is 

kifejezhesse. Krisztus a mindennapi emberi életet vette magára, és ezért a szentségi 

jeleket is a mindennapi életből választotta: víz, kenyér, bor, olaj, stb.  

1) A szentség külső cselekmény. A keresztségben vízzel mossák le a 

keresztelendő fejét; a szentkenetben olajjal kenik meg a beteg homlokát és kezét; a 

felszentelésnél a püspök a felszentelendő fejére teszi a kezét; és közben mondják, hogy ez 

miért történik. A keresztségnél: N., én megkeresztelek téged az Atya és a Fiú és a 

Szentlélek nevében. A külső cselekmény jelzi, mutatja, hogy közben mi megy végbe a 

lelkünkben. Isten tisztára mossa azt a bűntől, kegyelmével megerősíti a betegeket, hogy 

lelki haszonnal viseljék betegségüket; hatalmat ad a papoknak a papi szolgálat végzésére. 

Ezért mondjuk, hogy a szentség hatékony jel, mert jelzi és ugyanakkor meg adja a belső 

kegyelmet. A szentség tehát a belső kegyelem külső valós jele.  

Kegyelmet csak Isten adhat, ezért szentséget csak ő rendelhet. A hét 

szentséget, amit az Egyház használ, mind ő rendelte.  

Miért van szükség a szentségekre, és miért van éppen hét szentség?  
Mert Krisztus ennyit rendelt – felelhetjük rá. De a krisztusi rendelésnek van valamilyen 

oka, vagy alapja. A szentségek azért vannak, hogy megszenteljék életünk fontosabb 

fordulatait: - a keresztség a születést, az életbe való belépést; - a szentkenet a minket 

próbára tevő súlyos betegséget; - az egyházi rend és a házasság az élethívatást, amelyet 

választottunk; - a bűnbocsánat hogy helyreállítsa bennünk azt, amit a bűnnel elrontottunk; 

- az oltáriszentség hogy naponta vagy legalább időközönként kegyelmi erőt adjon ahhoz, 

hogy magunkat és egész életünket Istennek szenteljük. (vö. KEK 1210-1211). 

Szentséget felvenni azt jelenti, hogy az életünk egyik fontos fordulópontjában 

magát a kegyelemben átadó Istennel találkozunk, és Isten szeretetének üdvözítő erejét 

tapasztaljuk magunkban.  

2) A bérmálás is egy fontos életfordulót szentel meg. Kiléptünk a 

gyermekkorból és elkezdtünk önállóan gondolkozni és cselekedni. Készülünk, hogy 

belépjünk az életbe, vagy már benne is vagyunk. Most dől el, most kell eldöntenünk, 

hogy mit tartunk meg a gyerekkori vallásos életből. Istennel vagy Isten nélkül akarjuk-e 

leélni az életünket? A döntés nem könnyű. A mai élet nem segíti vallásosságunkat. 

Bennünk is dolgozik az emberi önzés, a szenvedélyek. A bérmálás segít, hogy helyesen 

döntsünk. Vállaljuk a hittel és a vallásos élettel járó kockázatot. Csak ne odázzuk el a 

döntést: hogy majd… Bérmálási ígéreteink ne legyenek üres szavak, amelyeket 

elmondunk, mint a színész a maga szerepét, hanem adjuk bele egész magunkat.  

A Megváltó Jézus Krisztus embersége szerint, akkor kapta a Szentlelket, 

amikor megkeresztelésével megkezdte messiási működését. Ahogy azt Szent Márk leírja: 

„Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll 

rá” (Mk 1,10). Amikor először beszél hazájában, a názáreti zsinagógában ezekkel a 

szavakkal kezdi: „Az Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt 

vigyek a szegényeknek”, stb... (Lk 4,18).  

Az apostolok akkor kapják a Szentlelket, amikor meg kell kezdeniük az 

evangélium hirdetését, ahogyan Krisztus meghagyta nekik: „De megkapjátok a 
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Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész 
Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig."  (ApCsel 1,8).  

A mi feladatunk öntudatos hitünkkel és keresztény életünkkel tanúságot tenni 

a világ előtt Krisztusról, és ehhez a nehéz feladathoz kapjuk a bérmálásban a Lélek 

kegyelmét.  

A bérmálás tehát szentség. Meg van a külső jel, a cselekmény. A püspök a 

bérmálkozó fejére teszi a kezét, és közben krizmával megkeni homlokát ezekkel a 

szavakkal: Vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. A megkenés jelzi, hogy közben a 

Szentlélek az ő kegyelmének olajával felkeni, megerősíti lelkünket. A békecsók jelzi és 

kinyilvánítja az egyházi közösséget a püspökkel és minden hívővel. (KEK 1301). 

 3) Mikor rendelte Krisztus ezt a szentséget?  
Más keresztény testvéreink, akiknél ez a szentség nincsen meg, azt mondják, hogy 

nem szentség, csak egy egyházi szertartás. Krisztus főként az utolsó vacsorán mondott 

búcsúbeszédében ismételten megígéri apostolainak a Szentlelket: „Még sok 

mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. De amikor eljön az Igazság 

Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn 16,12k). Az első pünkösdkor 

Jézus teljesíti ígéretét: a Szentléleknek az apostolok lelkében való áradása külső jelekkel 

történik: szélzúgással és tüzes nyelvekkel. A zúgás jelképezi az erőt, amit kapnak, a 

fényes nyelvek a világosságot, hogy megértsék Krisztus szándékát és tanítását. A nyelvek 

jelképezik a készséget és a tehetséget az evangélium hirdetésére.  

Az apostolok kézrátétellel adják a Szentlelket a híveknek. Így van ez 

Szamariában, ahol Fülöp diakónus által megkereszteltekre Péter és János imádkozás után 

ráteszik kezüket, s azok megkapják a Szentlelket (ApCsel 8,14-17). Így csinálja Szt. Pál 

Efezusban (ApCsel 19,5-6). Így néz ki a bérmálás az apostoli korban. Látjuk, hogy külön 

szentség. Szamariában Fülöp keresztel, az apostolok bérmálnak, Efezusban mindkettőt 

Pál apostol végzi, de előbb megkereszteli a megtérteket, azután következik kézrátétellel a 

Szentlélek közlése. A II.-III. században kézrátétel mellett illatos olajjal is megkenik a 

bérmálkozók fejét, és olyan fontosnak tartják ezt a szentséget, hogy a III. században 

Szent Ipoly (Hüppolitusz +235) tanúsága szerint (Apostoli hagyomány) az újonnan 

kereszteltek addig nem imádkozhattak együtt a hívekkel, amíg a bérmálás is meg nem 

történt. Csak azután vehettek részt a szentmisében és az áldozásban. A bérmálást mindjárt 

a keresztelés után végezték.  

4) Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget?  
a) Az első századokban minden városnak volt püspöke, és ha olykor a 

keresztelésben a papok is segítettek a kézrátételt és a bérmálást mindig a püspök végezte. 

Mikor a falvak is kezdtek megtérni, és nem volt minden egyházközségben püspök, 

kétféle gyakorlat alakult ki: Keleten a bérmálás együtt maradt a keresztséggel, és így a 

bérmálást a keresztelő pap végzi. Nyugaton a bérmálás elvált a keresztségtől és így még 

ma is a püspöknek van fenntartva. 

b) A római katolikus egyházban a püspök bérmál. Ő az apostolok utóda, 

akinek a szenteléssel nyert hatalma az apostoloktól származik. Az ő személye biztosítja, 

hogy ugyanaz történik a bérmálásban, ami az apostolokkal az első pünkösdkor. Ugyanazt 

a Szentlelket, ugyanazokat a lelki adományokat kapjuk. A Szentlélek ajándékairól, majd 

a Szentlélekkel kapcsolatban beszélünk. Ezenkívül a püspök, aki az egész egyházmegye 

tulajdonképpeni lelkipásztora, a papok az ő helyettesei, és segítői.  

c) Természetesen kivételek is vannak. A pápák megengedték a bérmálást 

azoknak az egyházmegyei főpásztoroknak is, akik nem felszentelt püspökök. XII. Pius 

pápa felhatalmazta a plébánosokat, hogyha valaki halálosan beteg, és még nincsen 

megbérmálva, azokat megbérmálhatják (1946). Amikor 1971-ben bevezették a bérmálás 

új, mostani szertartását VI. Pál pápa engedélyt adott, hogy amikor sok a bérmálkozó a 

püspökök más papokat vehessenek maguk mellé, akik őket a bérmálásban segítsék, és 

hogy azokat, akik felnőtt korban veszik fel a keresztséget, a keresztelő pap a keresztelés 

után meg is bérmálja.  

5) Ki veheti fel a bérmálás szentségét?  
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Amint láttuk az első századokban, amikor többnyire felnőttek keresztelkedtek, a 

bérmálást a keresztséggel együtt szolgálták ki. A keresztelés és bérmálás után az új 

keresztény mindjárt részvett a szentmisén és áldozott. A III. századig a gyermekeket is 

megbérmálták, mihelyt a püspök arra járt. Ekkor kezdték a bérmáláshoz és a 

szentáldozáshoz is megkívánni, hogy a gyermek használni tudja értelmét. A szentségek 

sorrendje lehetőség szerint továbbra is: keresztség, bérmálás, oltáriszentség. Akkor a 

társadalom még keresztény szellemű volt, a felnövekvő nemzedék könnyen 

belenevelődött a hitbe és a vallásos életbe. Amióta az élet egyre jobban elvilágiasodott és 

eltávolodott a hit világától, az Egyház kitolta a bérmálás korhatárát, és úgy döntött, hogy 

a bérmálást olyan korban kell felvenni, amikor a felvevő már tudja, hogy mit jelent a 

keresztény élet, és szabadon, saját elhatározásából vállalja a velejáró kötelességeket 

(ZSK 35. rend.). Amikor odaérkezik, hogy mint önálló egyéniség belép a társadalomba, a 

szentség kegyelme segíteni fogja, hogy ne veszítse el hitét a világnézetek 

összevisszaságában, és sok névleg keresztény rossz példája ellenére se térjen le az isteni 

törvények útjáról. Az életkort a püspök, ahol többen vannak a püspökök gyűlése, az ún. 

püspöki konferencia határozza meg. Nálunk a 9. osztálytól fölfele vagy 17 évtől lehet 

bérmálkozni, ha felkészült. A bérmálás szentségét nem lehet megismételni. Örökre 

megpecsétel minket Krisztus szolgálatára, akárcsak a keresztség (KEK 134-1305). Ezért 

akik keleti szertartású pap keresztelt, ahol ma is kereszteléssel együtt bérmálnak, nem 

bérmálkozhat újból. Szent Ambrus int bennünket: "Emlékezzél arra, hogy lelki pecsétet 

kaptál: a bölcsesség és az értelem Lelkét, a tanács és az erősség Lelkét, a tudás és a 

jámborság Lelkét, a szent félelem Lelkét, és őrizd meg, amit kaptál! Megpecsételt téged 

az Atyaisten, megerősített téged az Úr Krisztus, és a zálogul adta a Lelket a szívedbe."  

Kötelesek vagyunk-e felvenni ezt a szentséget? Bérmálkozás nélkül 

üdvözülhetünk, csak a keresztség és a bűnbeesetteknek a bűnbánat szentsége szükséges 

az üdvösségre. Ám a mai életben sok lelki veszélynek és nehézségnek tenné ki magát, aki 

elutasítja ezt a hathatós segítséget, amit a bérmálás szentsége által kap. 

6) A bérmálás szentségének a hatásait a keresztséggel kapcsolatban ismertettük. 

 Azt mondtuk, hogy a bérmálás növeli és elmélyíti a keresztségi kegyelmet:  

- mélyebben meggyökereztet bennünket az istengyermekségben, melyben azt 

mondhatjuk: "Abba, Atya" (Róm 8,15);  

- erősebben egyesít bennünket Krisztussal;  

- növeli bennünk a Szentlélek ajándékait;  

- kapcsolatunkat az Egyházzal tökéletesebbé teszi;  

- megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval 

és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét és 

soha többé ne érezzünk szégyent a Kereszt miatt (lásd KEK 1303).  

A bérmálás segít, hogy hitünk öntudatos legyen, és ne csak mások szavára 

higgyünk, hanem számot adhassunk magunknak, és másoknak is, hogy miért hiszünk. 

(lásd II. Pius, Becket Szent Tamás életét).  

Isten az embert szabad akarattal ajándékozta meg, és az ember elhatározását 

tiszteletben tartja. Nem kényszerít senki sem a hitre és az üdvösségre. Minden ember 

maga határozza el, elfogadja-e a hitet vagy sem. A bérmálás szentsége ebben a 

döntésben is segít, hogy azt ne odázzuk el, ne akadjunk meg saját büszkeségünkkel és 

rossz szokásainkkal, hanem az Istenhez, Krisztushoz tartozást, teljes egészében vállaljuk, 

és a bérmáláskor kívánt ígéreteket őszinte lélekkel tegyük.  

Aki így döntött az már nem szégyelli hitét, nincs benne kisebbrendűségi érzés, 

hogy ő mások mellett lemarad, gyáva, nem tud szakítani gyermekkori felfogásával, más 

befelé és mást mutat az emberek fele.  

Ezért a bérmálást a keresztény nagykorúság szentségének is nevezzük. Aki már döntött, 

jóllehet évei szerint még nem is érte el a nagykorúságot, lelkileg már nagykorú.  

A bérmálás nemcsak befelé, magunk felé erősít meg minket és vallásos életünket, 

hanem a hívek általános papságával kapcsolatban mondottak szerint abban is segít, hogy 

Krisztus kívánsága szerint hitünkkel és életünkkel bizonyságot tegyünk róla az 
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emberek előtt. Ezt úgy mondjuk, hogy a bérmálás az apostolkodás szentsége. Mint látni 

fogjuk a hit és az Egyház terjesztése nem csupán a papság, hanem mindenkinek feladata. 

A bérmálás az Egyházhoz is szorosabban kapcsol. Elfogadjuk az Egyház 

erkölcsi elveit, egyéni és hivatásbeli, valamint családi életünkben azonosulunk az Egyház 

álláspontjával, és részt veszünk az ő életében. Az Egyház elsősorban abban az 

egyházközségben vagy egyházi közösségben jelentkezik számunkra, amelyben élünk. 

Magunkévá tesszük gondjait, feladatait, és ezekben tehetségünk szerint segítjük.  

7) Az Egyház gondos előkészületet kíván a bérmálandóktól.  
Egyházmegyénkben senki sem bérmálkozhat, amíg az előkészületet el nem 

végezte, és erről igazolást nem kapott.  

A szükséges hitbeli ismereteken kívül, amelyeket a hitoktatásban kapott ismernie 

kell a szentség mivoltát, s a velejáró kötelességeket. Ezt tesszük ezeken az előkészítő 

beszélgetéseken, amelyeknek középpontjában a keresztény ember élete áll, amire a 

szentség kötelez, s mindaz, amit a szentség felvételével kapcsolatban tudnunk kell.  

A keresztény élet nem elmélet, hanem gyakorlat. Az előkészület alatt 

különösképpen gyakorolnunk kell a keresztény ember kötelességeit: az imádságot, a 

szentmisehallgatást, a böjt megtartását, a pénteki bűnbánatot. Gyakoroljuk a türelmet, a 

figyelmet, a segítőkészséget otthon a családban: szüleinkkel, testvéreinkkel és a többi 

családtagokkal (A szeretet otthon kezdődik!), munka- vagy tanulótársainkkal és más 

emberekkel, látogassuk meg a betegeket, az elhagyatottakat, valamint a magányos 

öregeket.   

  Megismerkedünk egyházközségünk helyzetével és problémáival, hogy itt 

milyen feladatok várnak ránk, és mostani helyzetünkben mit tehetünk. Minderre az egyes 

témákkal kapcsolatban majd rámutatunk.                                                                     

Ennél is fontosabb az Isten igéjére való figyelés. Ezért néha igeliturgiát is 

rendezünk közös megbeszéléssel, hogy ezen keresztül érzelmi világunkhoz is közelebb 

hozzuk Isten természetfölötti világát.  

Végül a bérmálás előtt lelkigyakorlatszerű beszédekkel vagy lelkigyakorlattal 

készülünk fel a szentgyónásra és a szentség kegyelmeinek fogadására. A 

következőkben, a második beszélgetésben mondottak szerint, hogy ti. a keresztség új 

viszonyt teremt köztünk és Isten, Jézus Krisztus, az Egyház és az emberek között –, 

megpróbáljuk bemutatni a keresztségből fakadó és a bérmálás által megerősítendő 

keresztény életet, ennek fontosabb területeit és a velejáró feladatokat.  

 

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 
1. Mik a szentségek? 

2. Ki adhat kegyelmet? Ki rendelhet szentséget? 

3. Miért van szükség a szentségekre? Miért van éppen hét? 

4. Mikor rendelte Krisztus a bérmálást és az apostolok mikor kapták a Szentlelket? 

5. Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget? 

6. Ki veheti fel a bérmálás szentségét? 

7. Milyen hatásai vannak a bérmálás szentségének? 

8. Mire avat fel a Szentlélek? 

9. Hogyan kell előkészülni a bérmálkozásra? 
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 Kunszery Gyula:  

    PÜNKÖSD 

És amikor elérkeztek  

a Pünkösdnek napjai,  

összegyűltek egy kis házban 

Krisztus első papjai. 

(Rongyos ruhák, kérges kezek,  

fésületlen üstökök : 

ily egyszerű proletárok  

a legelső püspökök.) 

És hirtelen lőn az égből  

mint egy sebes szélvihar,  

s betölté az egész házat  

zengő-zúgó égi zaj. 

És eloszlott tüzes nyelvek  

lebegtek a szobában, 

s az isteni Szentlélekkel  

betelének mindnyájan. 

S akik eddig gyávák voltak,  

bátrak lettek hirtelen, 

s a tudatlan agyvelőkben  

kigyulladt az Értelem. 

 

 

S kik eddig a zsidón kívül  

nem tudtak más nyelveket,  

minden nyelven hirdették  

már a krisztusi elveket. 

És kiket a sanda kétely  

oly gyorsan megrendite: 

ingadozó tamásoknak  

megszilárdult a Hite.  

Köztük eddig egyetértés  

alig-alig lehetett, 

s fellángolt most a szívükben  

az isteni Szeretet ! 
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IV. fejezet 

 
 Hiszek 

Cél: Helyes fogalmat alkotni a hitről, valamint megerősödni a hitben. 

 

 ÉN MAGAM VESZÉLYEZTETEM A HITET   

Jézus Krisztus, én már tudom: 

a hitet naponta 

föl kell fedeznem, át kell élnem. 

Nem elég, 

hogy egyszer elnyertük a hitet. 

Én már tudom: 

a hitem naponta 

újra meg újra próbát kell kiálljon – 

általam, 

a hithirdetés által, 

a másképp-gondolkodók által. 

 

Jézus Krisztus, én magam veszélyeztetem 

a hitemet, 

azzal, ahogy élek. 

Ha lelkiismeretem ellen, 

ha a szeretet ellen teszek, 

rácáfoltam a hitemre is. 

Ilyenkor az önzés, a kevélység 

azt hazudja bennem, 

hogy a hit és élet 

ellentéte 

nem az én hibám: 

a hitet kell korrigálni. 

Én megvallom ezt a vétkemet. 

 

Jézus Krisztus, nem egy hittételen 

megkoptak 

szavak és fogalmak, 

bölcsőjük egy letűnt szemlélet. 

Olykor nehéz 

megmagyarázni egy-egy tételt, 

amit nem értek, 

mert nekem a mennyek országa már nem odafönt van 

és a pokolnak nincs többé tüze. 

Segíts, hogy fölfedezzem 

a dolgok mélyén az örök lényeget, 

és elmondjam 

a mai kor nyelvén, 

de soha meg ne tagadjam hitemet. 

 

Jézus Krisztus, én akkor veszélyeztetem 

a mások hitét, 

ha én magam sem élem azt, 

ha megcsúfolom hitemet. 

De lelkiismeretem is lehet a másik, 

valahányszor látom, 
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hogy ő is jó, és mások is jók, 

ha nem is hiszik Istent. 

 

Segíts, hogy higgyek, 

hogy éljem a hitet, 

s mint hivő, együtt éljek mindazokkal, 

akik tagadják a Te létedet. 

Nyújtsd felém minden nap megint és megint segítő kezed.  

 

Így fohászkodik korunk írója Roth Paul. Nős, és öt gyermek apja.  

Ami a hívő keresztény embert másoktól megkülönbözteti, az elsősorban 

a hit. A hívő ember hiszi, hogy a látható, érzékelhető világ mögött létezik egy másik 

sokkal szebb és csodálatosabb világ.  

1) Mit jelent hinni?  
Hinni annyit jelent, mint igaznak tartani valamit, valakinek a tekintélye, ill. a 

megbízhatósága alapján. A keresztény „hit elsősorban az ember személyes 

ragaszkodása Istenhez; ugyanakkor ettől elválaszthatatlanul az Istentől 

kinyilatkoztatott egész igazság szabad elfogadása”. (KEK 150). 

a) A hit alapja a bizalom  
Egész életünk erre a kölcsönös bizalomra épül fel. Elfogadjuk a szaktudósok 

véleménye alapján azokat az igazságokat, amelyeket kikutattak. 

A vallásos hit Isten szavára fogadja el azokat az igazságokat, amelyeket nem lát 

és néha amelyeket meg sem tud érteni. A hivő ember bízik az Isten mindent meghaladó 

tudásában és a hozzánk való szeretetében. Isten ugyanis nem akar minket félrevezetni. 

Szent Pál apostol szerint a hit „szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, 

amit nem látunk” (Zsid 11,1).  

b) A hit alapja a meggyőződés  
A hit alapja az a meggyőződés, hogy Isten létezik és ez a létező Isten szólott 

hozzánk, vagyis kinyilatkoztatta önmagát. A keresztény hit alapja az, hogy Jézus Krisztus 

valóban Isten Fia, Isten küldötte hozzánk, és mindaz, amit tanított valóban Istentől 

származik: „mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek” (Jn 15,15).  

c) A hittel az ésszerűség mellett mindig együtt jár egy bizonyos homályosság. 
Amikor a Szentírás Isten megjelenéséről beszél, Isten mindig felhőben jelenik meg. A 

fényes felhő jelzi, hogy Isten valóban ott van, de ugyanakkor el is takarja előlünk Isten 

igazi mivoltát. A hit tehát nem zárja ki a kételyt, sőt együtt jár vele, mint fénnyel az 

árnyék. Gálos László teológus ezt így fejezi ki: „Úgy vagyunk a hittel, mint amikor valaki 

egy gömböt néz: világosabban látja azt az oldalát, amely feléje van fordítva, de nem látja 

a másikat.”  

Pascal szerint mindebben Isten részéről egy bizonyos pedagógia van. Ha Krisztus 

teljes isteni fényességével jött volna közénk, és tökéletesen meggyőzte volna az 

embereket, ha a hit mindenre végleges választ adott volna, már régen napirendre tért 

volna felette a világ. Így a hit állandó izgató probléma számunkra. Életünk része, amit Sík 

Sándor így kért: „tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,/ ne tűrd Uram, hogy bezáruljak” 

(Ments meg Uram). Keresni kell a rejtőző Istent, keresni kell az Ő szándékát, gondolatát 

életünk különböző helyzeteiben és eseményeiben. A tudósok munkája is addig érdekes, 

amíg kutatják a még ismeretlen igazságot. 

d) A hit magatartás is 

 A hittel járó homályosságban az is benne van, hogy a hit nem pusztán az 

igazságnak értelemmel történő elfogadását jelenti, hanem egy bizonyos magatartásforma 

is. A hitben ugyanis ráhagyjuk, rábízzuk magunkat Istenre. (Allegria: Kötéllel a Niagara 

felett c. elbeszélése alapján: bele ülni az Isten talicskájába). 

A hitben ezért szerepe van Istennek, és szerepe van saját akaratunknak. Isten hív 

minket a hitre: „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza” (Jn 6,44). 

Isten mindenkit hív, aki meghallgatja és keresi. Nekünk pedig meghallani és követni kell 
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ezt a hívást, legyőzve az akadályokat és az aggodalmakat. Ugyanakkor imádkoznunk is 

kell a hit kegyelméért.  

2) A hit belső és külső nehézségei 

a) Belső nehézségek: 

- A hit nem puszta elmélet, mint a matematika vagy akármelyik tudomány, 

amelyeknek megállapításai nem járnak számunkra gyakorlati következményekkel. Ha 

van Isten, és ha vannak isteni parancsok, azokat azonban meg is kell tartani. A hit tehát 

megkívánja életünk Krisztusnak adását, hogy ő alakítson minket. Ez azonban a legtöbb 

ember számára nehéz, és ezért inkább elaltatják lelkiismeretüket, és végül érzéktelenné 

válnak Isten világa iránt, vagy pedig egyenesen elvetik a hit igazságait.  

- Isten világa, amelyre hitünk irányul nem látványos. A kultúra, a civilizáció 

haladása azzal a veszéllyel jár, hogy az ember a külső látványosságokat hajszolja: a 

szépen berendezett lakást, televíziót, autót, szórakozásokat és így megfeledkezik Istenről.  

- A hit nem hasonlítható egy üzleti alapokon nyugvó szerződéshez. Néhány 

ember úgy gondolja, hogyha megtartja Isten parancsait, Istennek segítenie kell rajta, távol 

tartván tőle minden rosszat. Ha azonban a dolgok nem elképzelése szerint alakulnak, 

akkor vádolja az Istent, vagy éppen elfordul tőle, elveszítvén a hitét: „Ha Isten volna, 

meghallgatott volna”. Isten maga figyelmeztet bennünket a próféta által: „az én 

gondolataim nem a ti gondolataitok” (Iz 55,8). Isten nem ígéri, hogy távol tart tőlünk 

minden bajt, csak azt, hogy nem hagy el bennünket és mindig velünk marad. 

Valahányszor ha szenvedést küld, akkor próbára tesz bennünket, hogy vajon önzetlenül 

ragaszkodunk-e hozzá. Gondoljunk csak Ábrahám, Jób, Tóbiás és a többiek példájára. 

Valamint arra, amit Isten Szent Pálról mond, amikor Ananiást hozzá küldi, hogy 

megkeresztelje: „Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie” (ApCsel 9,16). 

Számos embert megtántorítottak a hitben a háborúk szenvedései.  

- Az ember képtelen elképzelni, átélni a hit nagy igazságait. Elsősorban a 

túlvilággal kapcsolatban, de magával Istennel, Jézus Krisztussal is felmerülhetnek a 

kételyeink.  

- Helytelen fogalmak a hit igazságairól. A nehézségek, kételyek egyik oka lehet, 

hogy valakinek hiányos vagy helytelen fogalmai vannak a hit igazságairól. Elmulasztotta 

a hitoktatást, vagy rosszul tanították, vagy pedig elemista hitismereteivel maradt, amelyek 

nincsenek arányban egyéb tudásával és ismereteivel. A hit nem elveszíthetetlen, állandó 

birtoklás, hanem mindig újabb nehézségeket vet fel, s ezekkel foglalkoznunk kell: keresni 

kell a feleletet azoknál, akik felelni és segíteni tudnak.  

b) Külső nehézségek: 

- A tudomány és a hit viszonya. Akik nem hisznek, legtöbbször a tudományra 

hivatkoznak, amelynek megállapításai nem egyeztethetők össze a hittel. Vessük csak 

össze mindazt, amit a tudomány a világmindenségről, az élet keletkezéséről, az 

ősemberről tanít, a Biblia naiv elbeszélésével. A hitre addig volt szükség, amíg az ember 

nem ismerte a természet erőit és jelenségeit, és természetfeletti erőket sejtett mögöttük. 

Ma már ismerjük a természeti törvényeket, és ezek segítségével uraljuk, és 

szolgálatunkba állítjuk a természetet. Csak a maradiak ragaszkodnak még az elavult, 

misztikus hiedelmekhez. A vallás lassan feleslegessé válik – vélik a hitetlenek.  

Akik így gondolkoznak, meg vannak győződve arról, hogy a vallás a 

tudatlanságból származik. Pedig ez nem így van. Mi nem egy tudománypótló Istenben, 

hanem a saját magát kinyilatkoztató Istenben hiszünk, akinek nyomait minden 

tudományos haladás mellett is felfedezzük, mind a világban, mind a magunk életében. 

Mi is elfogadjuk, hogy a tudomány feladata az, hogy kikutassa és felhasználja a 

természet törvényeit. Ezeket mi is elfogadjuk, de azt, hogy hogyan keletkezett a világ, 

nem tudja soha megállapítani. Ez így van sok más kérdéssel is, amelyekre a tudósok nem 

tudnak felelni, csupán csak elméleteket gyártanak és ezeket, mihelyt nem bizonyulnak 

helytállóknak, más elméletekkel pótolják. Ezekben épp úgy hinni kell, mint a vallás 

tanításában. Hogy ti. a világ nem Isten teremtése, hanem az örök anyagból magától 

fejlődött ki.  
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- A vallás akadályozná az embert? Vannak, akik azt állítják, hogy a vallás 

akadályozza az embert abban, hogy megvalósítsa önmagát, kifejlessze tehetségét és egy 

jobb, igazságosabb világot építsen fel. Mindent Istentől vár, megalázkodik előtte. El kell 

fogadni azt a világot, helyzetet, amelyben élünk. 

Igaz ugyan, hogy a földi lét csak átmeneti jellegű, de az örökkévalóság, vagyis a 

mennyország itt a földön épül, amit csak úgy nyerhetünk el, ha teljesítjük földi 

kötelességeinket mind a családban, mind a társadalomban. Isten nem tehetetlen „bábokat” 

akar belőlünk gyártani, akiket dróton rángat, hanem megmutatja a feladatainkat, 

amelyeket magunknak kell elvégeznünk. Sőt mi több, segítséget is nyújt e feladatok 

elvégzésében megadva a szükséges erőt hozzá. 

- Mások közönyössége. A hívő emberre is hat mások vallásos közönyössége, ami 

a vallási összevisszaság egyik következménye is lehet. Sok ember úgy oldja meg 

magának a kérdést, hogy „melyik az igazi vallás a sok közül?”, hogy mindegyiket 

egyformán jónak tartja, hiszen úgyis mindannyian egy Istent imádunk. Maradjon meg 

mindenki abban, amelyikben született. Aki így gondolkodik és mindegyik egyházban 

egyformán hisz, az valójában egyikben sem hisz, hanem közömbös.  

Nem elég az üdvösséghez, hogy alkalmazkodom a magam csoportjához, és elvben 

elfogadom annak tanítását. Ez az ún. konformizmus, alkalmazkodás. Isten az 

üdvösséghez természetfeletti, tőle származó és benne való személyes hitet kíván tőlünk: 

„ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta 

a halálból, üdvözülsz” (Róm 10,9). Amikor Szt. Péter megvallja Krisztus istenségét, 

Krisztus így dicséri meg: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér 

nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,17).  

- Kisebbrendűségi komplexus. A hívő embert a hitetlenek lenézik, 

megmosolyogják, naivnak tartják, és emiatt háttérbe szorítják. Kisebbrendűségi érzés 

keletkezik benne, és ha nem elég erős a hite, akkor megtorpan, és leveti azt. 

3)  A hitet, mint Isten ajándékát el kell fogadni. Ahogyan már mondtuk, a hit 

Istentől származik, vagyis az Ő ajándéka. Természetfeletti megismerő képesség az ember 

számára. A mi feladatunk, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot. Ehhez az elfogadáshoz két 

út vezet: az ész és a szív útja. 

a) Az ész útja. Isten és a hit nem egy kívülről ránk erőszakolt valami. Ha számot 

vetünk emberi mivoltunkkal, rájövünk, hogy mennyire függünk Tőle. Sokféle vonzalom, 

vágy él bennünk és sok mindent szeretnénk megvalósítani, de mindent úgysem tudunk 

elérni. Válogatnunk kell a vágyaink között, és rádöbbenünk arra, hogy mindig korlátokba 

ütközünk. Valahányszor, amikor nem tudunk olyanok lenni, mint amilyenek lenni 

szeretnénk, akkor úgy érezzük, nem tudjuk megvalósítani önmagunkat: „nem a jót 

teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok” (Róm 7,19). 

Egyre jobban megismerjük a világegyetemet, a minket körülvevő világot, mégis a 

végső vonatkozásaiban titok marad számunkra (Berzsenyi Dániel: Fohászkodás). 

Ismereteink segítségével kiszámítjuk és eltervezzük a jövőt, de mégsem rendelkezünk 

vele, a véletlen mindannyiszor keresztülhúzza számításainkat. Szeretnénk megnyílni 

embertársaink előtt, de sokszor még ez sem sikerül. 

Minduntalan tehát azt tapasztaljuk, hogy az elgondolás, az igény nincsen arányban 

a megvalósítással és minden alkotásunkat, egész egzisztenciánkat állandóan fenyegeti az 

elmúlás. Ahogy egyik hittudósunk – K. Rahner is rámutat – mindebben az Istenre való 

ráutaltságunk mutatkozik meg. A büszke ember, aki kezébe akarja venni sorsát, és azt 

hiszi, hogy egymagában meg tudja oldani azt, mindegyre csődöt mond és kénytelen 

meghajolni Isten előtt.   

b) A szív útja. A dán S. Kierkegaard szerint bele kell vetnünk magunkat az 

Istenbe, bajainkkal, problémáinkkal eléje kell járulnunk, és ha azt tapasztaljuk, hogy 

Istennek van felelete, mondanivalója számunkra, akkor elfogadjuk őt, és hiszünk Benne. 

Kierkegaard az emmauszi tanítványokra hivatkozik: a két csalódott, elkeseredett 

tanítvány elmondják a problémájukat a fel nem ismert Krisztusnak, kibeszélik magukat, 

és amikor Krisztus megmagyarázza nekik, hogy ennek így kellett történnie, hogy a 
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látszólagos értelmetlenségnek értelme van, szavai egészen átalakítják őket. Hiszik, hogy 

ennek így kellett történnie és a vándorban felismerik Krisztust: „hát nem lángolt a 

szívünk – mondták -, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,32). 

Amint látni fogjuk, Isten sokféleképpen jelentkezhet előttünk a mindennapi 

eseményekben, rendkívüli eseményekben, közvetlen megvilágosításokban (Ady E.), 

emberek szavaiban. Nekünk csupán csak nevelnünk kell önmagunkat, hogy felismerjük 

Őt. A rádió és televízió hullámokat is csak megfelelő, finom műszerekkel lehet felfogni.  

4) A hitre való eljutáshoz támaszra van szükségünk. Az embernek a hitre való 

eljutásban és a hitben való megmaradás nehézségeiben támaszra, segítségre van 

szüksége. Olyan emberek példájára és tanácsára, akik eljutottak a hitre, akik maguk is 

érezték és tapasztalták a hittel járó nehézségeket és így tudnak bátorítani, tanácsot adni. 

Ahogy ma is mondják, a hitet csak közösségben, hasonló gondolkodású emberek között 

lehet megélni. Krisztus, akitől hitünket kaptuk, erről is gondoskodott és elrendelte az 

Egyházat, hogy a hit őrzője, hirdetője és a hitért küzdők támasza legyen. Mindent 

elmondott apostolainak, amit az Atyától hallott, elküldte őket, hogy hirdessék tanítását, és 

megígérte hogy mindvégig velük marad. Majd elküldte a Szentlelket is, hogy 

felvilágosítsa tanítványait, s az emberiséget kötelezte, hogy a tanítványokra hallgasson: 

„aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el...” (Lk 10,16).  

Amikor a katolikus hitet vallom, nem vagyok egyedül, és nem kell 

kisebbrendűségi érzésben lennem, ugyanis kapcsolatban vagyok azzal az 1.100.000.000 

katolikussal (2003. évi adat), akik ugyanazt a hitet vallják világszerte és mindazokkal, 

akik az eltelt két évezred alatt a katolikus hitet vallották. Ezek között voltak nagy 

szellemek, szentek, vértanúk, akikre tisztelettel nézett föl a világ. Csak néhány nevet: 

Edington, Pascal Jordan, Max Planck, Alexis Carell, stb. (lásd, A XX. század konvertitái 

I-II. c. művet.) 

5) A hit három alaptétele. A hitnek három alaptétele van, és ezekhez 

kapcsolódnak a többi hitigazságok: Isten, Jézus Krisztus, Egyház. Hozzátehetjük 

negyediknek az örökkévalóságot is, mivel a hit nemcsak ehhez az élethez ad segítséget, 

hanem az örökkévalóságra is el akarja vezetni a hívő embert. A fontosabb hitigazságokat 

a hitvallások sorolják fel. Ezek közül az apostoli hitvallást ismerjük, valamint a 

szentmisében használt nicea-konstantinápolyi hitvallást.  

a) A hit első alaptétele Isten. Isten önmagában nem hozzáférhető számunkra. 

Csak működésében észlelhetjük. Ha önmagában is hozzáférhető lenne az ember számára, 

akkor nem is lennének hitetlenek. A valóság az, hogy nagyon kevés az olyan ember, aki 

valamiképpen nem hisz Isten létében, mint ahogyan mondtuk, csupán csak szét kell 

néznünk a világban és önmagunkban, ahhoz hogy észrevegyük azt, hogy a világ a maga 

rendjével és törvényeivel nem lehet a véletlen műve. Az ember, aki a maga értelmével 

felülmúl minden más földi lényt, nem kaphatta értelmét az értelem nélküli világtól. 

Azok számára, akik a régi ellenvetést hangoztatják miszerint Istent senki sem 

látja, a világűrben sem találkoztak vele, elég rámutatnunk arra, hogy különféle létezési 

módok vannak. Van, ami látható és van, ami nem látható, de érzékelhető. És csupán csak 

a hatásaiban, működéseiben ismerhető fel (pl. az ízek, a rádió hullámai, stb.).  

b) A hit második alaptétele Jézus Krisztus. Hogy kicsoda nekünk Jézus 

Krisztus azt a továbbiakban fogjuk tisztázni. 

c) A hit harmadik alaptétele az Egyház. Az Egyházzal kapcsolatos 

kötelességeink során beszélni fogunk az Egyházról is.  

d) Az örökkévalóság. Az örökkévalóság kérdésében néhány hívő ember is 

kételkedik, ill. nem tudja megérteni, elképzelni. Ha van Isten, ha elfogadjuk Jézus 

feltámadását, akkor örökkévalóságnak is lennie kell. Ha hiszünk Isten irántunk tanúsított 

végtelen és fogyhatatlan szeretetében, akkor ez a szeretet nem tarthat csupáncsak 60-80 

évig, amíg egy ember él. Petőfi is 20 évesen már erre vágyott, Jövendölés verse a tanú: 

”Dicső neve költő fiadnak,/ Anyám, soká, örökkön él.” 

Egyedül az ember ismeri fel, hogy mi a halál. Egyedül benne van meg a vágy, 

hogy örökké éljen. De ki adta ezt a vágyat az emberbe? Az állatban is megvan az 



 29 

életösztön, de ő nem tudja, hogy mi a halál, és mi az állandó lét. Az ember akármilyen 

munkakörben is dolgozik, szeretne valami maradandót alkotni. A hit pedig azt biztosítja, 

hogy az ember minden erőfeszítése és minden tette, amit Istenben művelt az maradandó: 

„A munkásnak anyagból való minden alkotására következik az új teremtés, az orvosok és 

ápolónők a halál elleni küzdelmére az örökélet, a tudósok és tanulók értelmi 

fáradozására Isten színének látása, az építészek, technikusok földi építésére és 

rendezésére az Isten városa, a háziasszonyok főzésére és takarítására a királyi menyegző, 

a szülők és pedagógusok nevelési törekvéseire a szentek közössége, az elnyomottak 

társadalmi harcára az új föld, amelyen az igazság lakik. Az embernek a világ körüli 

fáradozása jó reménnyel jár, csak tetteit Istenben művelje.” (V. Schurr) 

6) Érdemes-e hinni? Ma, amikor az emberi tudomány és technika fejlődése egyre 

inkább megold minden kérdést, amikor a társadalom közömbös rétege elfordul Istentől; 

amikor a magukat keresztényeknek nevező emberek egyáltalán nem jobbak, mint a 

közömbösek vagy nem hívők; amikor a hit inkább hátrányokkal jár, mint előnnyel, 

felvetődik a nagy kérdés, hogy érdemes-e még hinni?  

A tudomány akármennyit fejlődjön is, nem fogja megoldani az ember sok égető 

problémáját: Ki az ember? Mi a rendeltetése? Van-e értelme életünknek? Miért a rossz, a 

szenvedés? Van-e élet a halál után? Van-e Isten, és ha igen szeret-e?  

Ezekre a kérdésekre csak a vallás képes válaszolni. A vallásos embernek is maradnak 

problémái, tehát a hit sem tud minden felvetődő kérdésre százszázalékos feleletet adni. 

Csak egyet tud, és egyet mond, hogy mindig velünk van az Isten, aki szeret minket, és 

ezért reménységgel járjuk életünket. Ezért „ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, 

hisz te velem vagy. Botod s pásztorbotod biztonságot ad.” (Zsolt 23,4). A temetési 

szertartás szerint pedig „a halálban sem hagy árván jó pásztorként Istenünk”. 

 II. János Pál pápa írja a Fides et ratio kezdetű enciklikájában (1998): „a Szentírás 

ugyanis mindig föltételezi, hogy az ember – még ha vétkes is a hazugságban és a 

kétértelmű beszédben – képes megismerni és megragadni a tiszta és egyszerű igazságot. 

„Ha az embertől elveszik az igazságot, puszta illúzió az állítás, hogy föl akarják 

szabadítani. Az igazság és szabadság vagy együtt járnak, vagy mindkettő nyomorultul 

elvész.” 

 

Hitünk főigazságai  

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.  

2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk.  

3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.  

4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő  

bűnösnek szívesen megbocsát.  

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.  

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.  

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfõbb pásztora a római pápa.  

8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, 

gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. 

 

A szentmisében a Nicea-konstantinápolyi Hitvallást (Credo-t) imádkozzuk. A 

Szentháromságról és Krisztus isten-emberi természetéről szóló tanítás hitünk és 

keresztény életünk alapja. Minden torzítás, ami e tekintetben a századok folyamán 

jelentkezett, következményeiben az egész hitrendszert, az erkölcsi és szertartási életet is 

fenyegette. Ezért az Egyház különös gonddal lépett föl minden ilyen tévedéssel szemben, 

s újból és újból kifejtette az igaz hitet. Az Apostoli Hitvallást a niceai (325) és 

konstantinápolyi (381) zsinatokon bővítették ki az ősi hit részletesebb kifejtésével. Ne 

tekintsük e szöveget fölösleges teológiai részletezésnek. Inkább hatoljunk be a szöveg 

segítségével még jobban Isten titkaiba. Váljék ajkunkon imádássá, s egyben hálaadássá, 

amiért Isten önmaga é1etét az Egyházon keresztül föltárta nekünk.  
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HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, 

mennynek és földnek Teremtőjében.  

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, 

aki az Atyától született az idő kezdete előtt.  

Isten az Istentől, világosság a világosságtól, 

valóságos Isten a valóságos Istentől.  

Született, de nem teremtmény, 

az Atyával egylényegű és minden általa lett.  

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.  

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától 

és emberré lett.  

Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, 

kínhalált szenvedett és eltemették.  

Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, 

fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, 

de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat 

és országának nem lesz vége.  

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, 

aki az Atyától és Fiútól származik, 

akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, 

mint az Atyát és a Fiút, 

Ő szólt a próféták szavával.  

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.  

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.  

Várom a holtak föltámadását 

és az eljövendő örök életet. Ámen.  

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. Hogyan formált téged eddig a hited? Mit köszönhetsz a hitednek? 

2. Hogyan magyaráznád meg Isten tulajdonságait a nem hívőnek? 

3. Jézus miért az egyetlen közvetítő az Atya és az emberek között? 

4. Miért mondjuk külön: „és emberré lett”? 

5. Mit jelent számodra a feltámadás? 

6. Kit nevez „Urunknak és éltetőnknek” a hitvallás és miért? 

7. Milyen utakon lehet megközelíteni Istent? 

 (pl. Berzsenyi Fohászkodás és Ady Az Úr érkezése) 

8. Sorold fel a hit négy alaptételét! 

9. Melyek azok a kérdések, amelyek minden embert érdekelnek? 

10. Hol lehet megélni a hitet? Hány katolikus van a világon? 
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Sík Sándor: 

  Hiszek 
 

Hallják hívők és hitetlenek 

Élet – halálra szóló eskümet! 

A szív bősége zúg fel ajkamon, 

Az kényszerít a Krisztus vallanom. 

Hallják meg rokkant, vén aposztaták 

S a vétekben vajúdó új – világ, 

A forradalom, a vak Leviáthán, 

És hallja meg a settenkedő sátán: 

Isten nevében vallomást teszek: 

Hiszek. 

 

Hiszek, és hitem súlyos és kemény. 

Nem tünde tan, nem pille vélemény. 

Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán: 

Igen és nem, kereken, magyarán. 

Semmi csűrés és semmi csavarás, 

Ínyeskedés és köntörfalazás: 

Hiszem és vallom, szeretem és élem, 

Amit az Egyház hinni ád elébem. 

Ebben a hitben élek és halok:  

Katolikus vagyok. 

 

Hiszek egy Istent, ki három személy, 

Az élő Istent, aki bennem él, 

S akiben élek, mozgok és vagyok,  

Kinek tenyerén megsimulhatok. 

Akinek rám is éber gondja van,  

És cselekszik bennem és általam. 

Aki mozdítja minden mozdulásom,  

S én jobban-rosszban boldogan imádom 

Intéző édes mély akaratát. 

Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. 

 

Égnek és földnek testté vált frigyét: 

Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét. 

Akit az Atya örök óta szül,  

És akiben szépséggé lesz a zűr. 

Kinek emberré tetszett válnia, 

Hogy Isten legyen az ember fia. 

Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,  

Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát. 

Benne az élet és benne az út. 

Hiszek Istenben, hiszem a Fiút. 
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Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet: 

A Szellemet, aki a Szeretet. 

Aki Szent Péter ajakán rivall, 

Hegyeket bont, szíveket áthidal, 

És hét csatornán csorgatja beléd 

Az élesztő kegyelem kútfejét. 

Ki tüzet gyújt az embergondolatnak, 

Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak 

És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. 

Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket. 

 

Hiszek, és tudom, honnan a hitem. 

Házamat én kőszirtre építem. 

Négy élőlény az erős alapok:  

Ember, oroszlán, sas, tulok. 

Hallottam a piacon szólni Pált,  

Hallottam Ágostont és Ottokárt, 

Látom a szirten Péter kulcsait, 

S bennem a mélyben, hallom döbbenettel: 

Kimondhatatlan gerjedezésekkel 

A Szentlélek sóhajtozik. 

Ó tudom kinek, ó tudom kinek: 

Én az eleven Istennek hiszek. 

 

Élő hitemmel vagyok én szabad. 

Mankó helyett kötöttem szárnyakat. 

Ami akad a földön emberi, 

Gazdag szívem testvérnek ismeri. 

És ami túl az emberi körökön, 

A végtelenség: ígért örökön. 

És mikor üt a boldogságos óra, 

Hogy befogadjon koporsóm gubója: 

Hitem gyertyája utolsót remeg, 

És Istennek ajánlom lelkemet. 
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      V. fejezet 

 

      Keresztény erkölcsi élet 
Cél: A hit következményeire és a vele járó felelősségre figyelmeztetni. 

 

1) A hit, mint tevékenység. Mint láttuk, a hit nem elméleti ismeret, hanem 

tevékenységre, életünknek a hit szerinti alakítására vezet. Sőt annyira összefügg a 

gyakorlati hitélettel, hogy ennek arányában fogy, vagy növekszik, a végén egészen 

elsatnyul, vagy éppen kihal bennünk. Hermann József a népszerű német premontrei szent, 

miután, mint diák felhagy a szokásos áhítat gyakorlataival, a templomi szobron a kis 

Jézust soványnak, Szűz Máriát öregnek, ráncosnak és szegénynek látja. Csodálkozó 

kérdésére, ezt a feleletet kapja: olyannak látsz minket kívülről, amilyenek benned 

vagyunk.  

Az egyszerű falusi asszony így látta már az összefüggést és így felelt a gúnyolódó 

ifjoncnak: aki nem imádkozik, az nem is hisz.  

a) A hit tettek nélkül halott. Isten nem elégszik meg a puszta hittel. Szent Jakab 

apostol által tanítja: „Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei 

azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? … a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt 

dolog. Azt is mondhatja valaki: "Neked hited van, nekem meg tetteim." Ha tettek nélkül 

megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. Hiszed, 

hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis 

remegnek..” (Jak 2,14-19). …”A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert 

különben magatokat csaljátok meg. Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem 

követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a természettől kapott arcát tükörben 

nézegeti. Megnézi magát, aztán odébb megy, s nyomban elfelejti, milyen is volt.” (Jak 

1,22-24). 

b) A hit mint tanúságtevő cselekedet. Krisztus azt kívánja, hogy tanúságot 

tegyünk mellette, bizonyítsuk a kereszténység erejét és értékét. Ez a tanúságtétel 

elsősorban életünkkel történik: „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága. 

A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, 

hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti 

világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei 

Atyátokat!” (Mt 5,13-16).  

Az Egyház is elvárja, különösen napjainkban híveitől ezt a tanúságtételt. A II. 

Vatikáni Zsinat az Egyház a mai világban c. dogmatikai konstitúcióban a 

következőképpen fogalmaz: „saját hivataluk gyakorlásával az evangélium szellemében 

élve kovászként belülről járuljanak hozzá a világ megszenteléséhez, és életük tanúságával 

- hitük, reményük és szeretetük ragyogásával - mutassák meg másoknak Krisztust.” (LG 

31).  

A kívülállók is a keresztények életéből akarják lemérni, hogy vajon „van-e még 

jelentősége a vallásnak a mai világban?” és ha sajnos azt látják, hogy nem vagyunk 

jobbak, mint a nem vallásosak, akkor könnyen elfordulnak a hittől.  

2) A hit szerinti keresztény élet alapja. Mi különbözteti meg a hívő embert 

másoktól? A különbséget a keresztény ember tetteinek a miértjében kell keresnünk, hisz 

sokszor a nem vallásosak is képesek az erényes életre. Találóan meglátta ezt már az első 

századokban az a névtelen keresztény, aki Diognétosz nevű pogány barátja kérdésére, 

hogy miben nyilvánul meg a keresztény felebaráti szeretet és miért jelent meg ilyen későn 

a kereszténység a földön, egy ránk maradt levélben válaszol.  

 „A keresztényeket ugyanis nem különbözteti meg a többi emberektől sem a száj, 

sem a nyelv és sokszor még az életmód sem. Nem laknak saját külön városokban, nem 

beszélnek szokatlan nyelveket, öltözködésben, táplálkozásban és az élet más dolgaiban 

alkalmazkodnak az őslakók szokásaihoz. Mindenben részt vesznek, mint polgárok és 

mindent eltűrnek, mint idegenek. Házasságot kötnek, mint mások, gyermekeket nemzenek, 

de magzatelhajtást nem végeznek. Testben vannak, de nem test szerint élnek. 
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Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. 

Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Szegények és sokakat gazdagítanak. 

Gyalázzák őket és a gyalázatban megdicsőülnek. Káromolják őket és megigazulnak. 

Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek is a 

testben lakik, de nem a testből való. A keresztények is a világban vannak, de nem a 

világból valók..” (Ókeresztény írók 3. 371). 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mi különbözteti meg a hívő embert másoktól, azt 

mondhatjuk, hogy a keresztények nem a világ elvei szerint élnek: „a világban vannak, 

de nem a világból valók”. Amikor főként Szent János evangélista a világról beszél, a 

világ alatt rendszerint az Istentől elszakadt embereket érti. Erről a bűnös világról mondja: 

„minden, ami a világon: a test kívánsága, szem kívánsága és az élet kevélysége” (1Jn 

2,16).  

Azt mondtuk, hogy a hívő és a nem hívő ember közötti különbséget a tettek 

miértjében kell keresnünk. Így amíg az Istennel szakított embert (a nem hívőt) ösztönei, 

szenvedélyeinek kielégítése, a haszonlesés és az érvényesülési vágy vezérli 

cselekedeteiben, addig a hívő embert Isten Lelke vezérli. 

a) A nem hívő ember azért él, hogy jól egyen-igyon; azért kötött házasságot, 

hogy kielégítse érzéki, testi vágyait (Carpe diem); azért dolgozik, hogy gyarapodjék 

javaiban, s ha alkalma van rá, még a tisztességtelen módoktól és eszközöktől sem riad 

vissza. Törtet, másokat elgáncsol, ha kell meg is rágalmaz, hogy előbbre jusson. 

Mindezek érdekében gátlástalanul színészkedik, lelkiismerete ellen beszél és cselekszik. 

b) A hívő ember úgy fogja fel egész életét, mint Isten szolgálatot. Nemcsak a 

vallásos gyakorlatokat tekinti istenszolgálatnak, hanem minden tettét: „akár esztek, akár 

isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére” (1Kor 10,31). Amíg 

a nem hívő ember, amikor valamit tennie kell, mindig azt kérdezi, hogy „mit használ ez 

nekem?”, addig a hívő ember azt kérdezi „mit kíván az Isten tőlem?”. A hívő ember nem 

becsüli le a földi javak élvezetét, azonban nem ezekért él, mint a hitetlen. A hívő ember 

tudatában van annak, hogy a föld nem végső hazája, és az örökkévalóságba igyekezvén, 

úgy használja a földi javakat, hogy közben el ne veszítse az örökkévalókat.  

3) Miből ismerhetjük fel Isten akaratát?  
a)  Isten törvényeiből. Isten törvényeit, vagyis a parancsokat sok keresztény 

ember, leginkább a fiatalok úgy fogják fel, mint szabadságuk korlátozását, a maguk 

élettervének a megakadályozását, mint tiltótáblákat: „ezt sem szabad, azt sem szabad.” 

A parancsok jó része valóban negatív, tiltó fogalmazású, de ezekkel Isten csak 

óvni akar, hogy ne térjünk le a helyes útról. Valahogy úgy van ez, mint ahogyan a mai 

autós világban: az út menti korlátok, a figyelmeztető táblák arra hivatottak, hogy 

megelőzzék a baleseteket. 

Mindenki, aki hisz Istenben tudja, hogy Istent tisztelni kell, de a tennivalók 

sokasága, és a csábító szórakozások miatt képtelen időt szakítani az istentiszteletre. Ezért 

szükséges, hogy Isten a vasárnap külső parancsával figyelmeztessen bennünket erre a 

kötelességre, hogy ne váljunk közömbössé.  

Minden jóérzésű ember, legnagyobb kincsének a családját tekinti, de az ember 

állhatatlansága és a kísértő lehetőségek szükségessé tették a házasság 

felbonthatatlanságának törvényét, hogy így ne borítsa fel a családját, és ne tegye 

szerencsétlenné hitvestársát, gyerekeit és magát se.  

A mindnyájunkban jelenlévő erős életösztön miatt Isten bevezette embertársaink 

életét, javait és becsületét védő parancsokat, hogy ne tekintsük felebarátainkat puszta 

eszközöknek, akiket kihasználhatunk önző céljainkra. 

Az emberi ösztönök (az életösztön, a szerelem) olyan fellendítő erők, amelyek 

romboló erőkké is válhatnak, és amelyek könnyen tönkretehetnek bennünket. Szükség 

van tehát ezek szabályozására. Gondoljunk csak az ital által tönkrement, a végén a 

bűnözésig jutó embertársainkra. A böjt törvénye (böjti és bűnbánati nap) jelentéktelennek 

és külsőségnek látszik, de ennek is megvan a jelentősége akaratunk erősítésében: „Testi 
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böjtölésünkkel a bűnt fékezed, felemeled a lelket, szent erőt és jutalmat bőven adsz 

Krisztus, a mi Urunk által” – énekli a pap a szentmisében.  

b) Az Egyház törvényeiből. Az Egyház feladata minket a krisztusi hitben és 

életben megtartani, valamint elvezetni az Istennel való földi és örök közösségre. Ezért az 

Egyház törvényei által figyelmeztet a veszélyekre és az akadályokra. Az Egyház 

törvényeiben sok évszázados tapasztalat ötvöződik, amelyeknek saját érdekünkben 

engedelmeskedni kell.  

c) Az emberi társadalom törvényeiből. Mindannyian beletartozunk a földi 

társadalomba, amelyet elsősorban az állam képvisel. Az állam kötelessége gondoskodni 

biztonságunkról, földi boldogságunkról. Ezt csak akkor teheti, ha polgáraik is megteszik 

kötelességeiket a közjó érdekében, szívükön viselik annak előmozdítását, munkájukkal, 

kötelességeik teljesítésével. 

d) Állapotbeli kötelességeinkből. Tehetségeink, képességeink vagy a számunkra 

adott lehetőségeink szerint, mindannyian valamilyen hivatásban, foglalkozásban 

dolgozunk, vagy arra készülünk. A keresztény számára a munka (a foglalkozás) nem 

csupán kenyérlehetőség, hanem istenszolgálat is a társadalom szolgálata által: 

„Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek” (Ef 6,7). Ezért a 

keresztény ember ellentétben a nem keresztény emberrel nem azt keresi, hogy minél 

kevesebb munkával, minél több haszonhoz jusson, hanem minden tudását és képességét 

beleviszi munkájába, hogy az Istenhez méltó legyen. 

 e) Életünk eseményeiből. A lelkiélet mesterei arra tanítanak, hogy mindenben, 

ami akaratunk nélkül történik velünk, Isten akarata jelenítődik meg. Szt. Pál tanítása 

szerint (Róm 8, 28) azoknak, akik Istent félik minden a javukra válik: betegség, csapás, 

szeretteink elvesztése, egyéb megpróbáltatás. Pl. egy ragályos betegségben szenvedő diák 

a következőket mondta a papnak: „Azért ért ez engem, mert megfeledkeztem Istenről, már 

évek óta elhanyagoltam vallásos kötelességeimet és ez a betegség valóban visszavezetett 

Istenhez.”  

 f) Isten közvetlen, kegyelmi indításaiból. Néha Isten közvetlenül is szól 

hozzánk: az imádságban, a Szentírás vagy valamilyen vallásos könyv olvasása közben, a 

lelkivezető vagy mások szavára is megvilágosíthat bennünk egy gondolatot. („Ez most 

egyenesen nekem szólt”). Kövessük az ilyen és ehhez hasonló indításokat. 

 4) A lelkiismeret. Mindezek ellenére Isten akaratának felismerése nem mindig 

könnyű. Különösen a pályaválasztás, a házasság stb. és más döntéseknél. Ezért Isten 

mindenkinek adott egy tehetséget, amely eligazíthat bennünket a nehéz helyzetekben, 

csupán csak össze kell vetnünk az adott helyzetet a keresztény élet követelményeivel. 

Elvégezve ezt az összevetést Isten a lelkiismeret szaván keresztül megmondja nekünk, 

hogy mit kell tennünk.  

 Mindig előttünk kell állnia Krisztus példájának, aki nem a maga kedvét kereste, 

hanem teljes egészében az Atya akaratát követte: az emberek szolgálatába állította a 

maga életét egészen a fájdalmas és megszégyenítő kereszthalálig. Nekünk is 

döntéseinkben mindig embertársaink kedvére, javára és épülésére kell törekednünk.  

Aki csak azért tesz jót másokkal, hogy ezért viszonzást kapjon még távol áll a 

kereszténységtől. A pogányok is szeretik azokat, akik őket szeretik, és jót tesznek 

azokkal, akiktől viszonzást várnak – mondta Krisztus. Az ilyen embert aztán sok csalódás 

éri, különösen akkor, amikor családtagjai, barátai, munkatársai nem viszonozzák a jót, 

amit velük tett. Aki viszont eljutott odáig, hogy felülemelkedjen ezen a számító 

várakozáson, elérte a sokat emlegetett keresztény szabadságot és megvalósította magában 

a Szent Pál-i felhívást: „És Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak 

éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt.” (2 Kor 5,15). 
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Isten tízparancsolata  

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a vallás-erkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 

20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. Érvényessé minden időben 

megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" 

(Mt 5,17).  

 

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!  

II. Isten nevét hiába ne vedd!  

III. Az Úr napját szenteld meg!  

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!  

V. Ne ölj !  

VI. Ne paráználkodj !  

VII. Ne lopj !  

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!  

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!  

X. Mások tulajdonát ne kívánd!  

 

 

A főparancs 

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

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" (Mk 12,30-31) 

Búcsúbeszédében Jézus "új parancsot" adott nekünk:  

"Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 13,34)  

 

A nyolc boldogság  

"A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta 

ajkát. Így tanította őket:  

l. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.  

2. Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet.  

3. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.  

4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégíttetnek.  

5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.  

6. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.  

7. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak hívatnak.  

8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-

10.)  

 
Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 
1. Hogyan függ össze a Tíz parancs és a nyolc boldogság? 

2. Hogyan fér össze a törvény teljesítése a szabadsággal? 

    Hogyan lehetsz szabad a törvény teljesítése közben? 

3. Számodra mi a vonzóbb: ha egy külső törvényt, vagy ha a te belső törvényedet követed?         

Miért? 

4. Mikor (hogyan) szereted helyesen önmagadat? 

5. Ahhoz, hogy szeresd a másikat, szükséges-e érezned is? 

6. A gondolatban elkövetett bűnök hogyan mérgezik meg az életünket? 
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Sík Sándor:  

 Ketten a Mesterrel 
 

Fehér fényben, fehér ruhában, 

Egy férfi jár előttem egyre. 

Vezet, vezet, kezem kezében, 

Föl a magányos, nagy hegyekre, 

Az emberarcok ködbe vesztek,  

Ketten vagyunk a hegyeken. 

Kézen fogva vezet a Mester, 

S én követem. 

 

Megláboltam a pusztaságot, 

Homokviharos, sívó tengert. 

Szürke porát szívemre szórta, 

Szörnyű magánya majd hogy elnyelt. 

De tikkadt lelkem felüdítve 

A Mester arca járt velem. 

Kezem meleg kezébe fogta, 

S én követem. 

 

Lehevertem illatos fűre 

Oázisok mézes szelében, 

Elálmodoztam rózsás felhőn, 

Távol dalon, zsongó levélen. 

De kezét homlokomra tette 

S megnyitva álmodó szemem, 

Előre mutatott a Mester, 

S én követem. 

 

Elértem a hegyek tövébe 

S indultam fölfelé nyomában. 

Dideregtem a szirti szélben, 

A szikla megvérezte lábam. 

Ha megálltam, szemembe nézett 

És rám mosolygott csendesen. 

S belém szállott a Mester lelke. 

És követem. 

 

Mikor az első csúcsra értem,                          

Verejtékes nap estelén,                                

Megkísértett a nagy Kísértő,                     

És egy világot tárt elém. 

De a Mester szemembe nézett,                        

Szomorú szemmel, könnyesen,                       

S rajta kívül nem láttam semmit.           

És követem.                                                      

 

Járok magányos hegytetőkőn, 

A magasságos szirthazában. 

S egy férfi jár előttem egyre, 

 Fehér fényben, fehér ruhában. 

Léptünk alatt meleg virágok 
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Serkednek a vad köveken. 

Kézen fogva vezet a Mester, 

S én követem. 

 

 

 

 

 

VI. fejezet  

 

Istennel találkozni az imádságban 
Cél: Megtanítani a közvetlen és őszinte imádkozást 

 

Egy kedves imádságot tanultam a 70-es évek végén, az alig három éves Emesétől. 

Így imádkozott: „Istenem, tartsd meg édesanyámat, édesapámat, nagymamát, nagytatát, 

Erzsike nénit, Sztántot, Brántot. Ámen.” Azt, hogy e kislány a családtagokért imádkozik 

megértettem. De, ki az Erzsike néni? – kérdeztem tőle. - Hát ő takarítja a folyosót, s 

nekem csokoládét szokott adni – mondta Emese. Hát a hála szép példája – gondoltam 

magamban. Majd tovább kérdeztem: ki Sztán és Brán? - Hát, ők a televízióba 

szerepelnek, cipelik a zongorát – világosított fel. Nagyokat nevetünk rajtuk, és hogy 

bajuk ne essék, azért imádkozom. Azóta, ha imádságról esik szó, mindig eszembe jut e 

derűs, igazán gyermekszívből fakadt, hálaadó, közbenjáró imádság. Biztos Isten „jót 

derült” és kedve telt a humorért is imádkozó gyermekben. 

Az ember keresi az Istent. Isten mindenütt jelen van, mindenütt meg lehet Őt 

találni, leghamarabb a saját lelkünkben. Mégis vannak olyan alkalmak, lehetőségek, ahol 

könnyebben rátalálunk, és ezek között a legelső és legfontosabb az imádság. A mai 

világban valaki találóan hasonlította az imádságot a telefonhoz: általa bármikor 

felhívhatjuk az Istent. A keresztény imádság fontosságát nagyon jól tükrözi a négy 

részből álló Katolikus Egyház Katekizmusának felosztása, melyben a negyedik része 

éppen az imádságról szól. 

1) Az imádság fogalma. „Az imádság a lélek felemelése Istenhez vagy a 

megfelelő javak kérése Istentől” (KEK 2590). Az imádság, Istennel való beszélgetés, 

mai divatos szóval élve, párbeszéd az Istennel. Amikor Istenre gondolunk, valamilyen 

formában mindig imádkozunk. „Az imádság nem korlátozódik egy belső indítás 

önkéntelen kitörésére; imádkozni akarni kell. Az sem elég, ha valaki tudja, mit 

nyilatkoztat ki a Szentírás az imádságról; imádkozni tanulni is kell. Most pedig a 

Szentlélek tanítja imádkozni Isten fiait a hívő és imádkozó Egyházban élő továbbadás (a 

szent hagyomány) által.” (KEK 2650). 

A hit élménye megköveteli az imádság aktusát. Az imádság szükségességét sem 

kell sokat bizonyítani. Teljesen Isten kezében vagyunk, tőle függ életünk és sorsunk. 

Bármilyen nagy is legyen az ember tudása és a természetfölötti uralma, mégis állandóan 

több veszélynek van kitéve. Jézus Krisztus is figyelmeztet bennünket, hogy kérjünk, mert 

akkor adatik nekünk, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, sőt még arra is felszólít 

bennünket, hogy szünet nélkül imádkozzunk a kísértések elkerülése érdekében. Lukács 

evangéliumában biztatásul elmondja az igazságtalan bíró példáját, aki végül is igazságot 

szolgáltat az alkalmatlankodó özvegynek (Lk 18,1-8), és a barát példáját, aki nem akar 

felkelni, hogy kenyeret kölcsönözzön szomszédjának, de ennek szüntelen zörgetésére 

végül is megteszi. 

A hit mellett az imádság az utolsó szál, amely még Istenhez fűzi a bűn útjára 

tévedt embert. Reinhold Schneider német író (+1958), a nácik embertelensége közepett 

írta: „Csak imádkozva jutunk tovább. Ahol az imádság megáll, ott vége a megértésnek is” 

(Sugárzó emberek 197). 

2) Az Istenismeret, mint az imádság alapja. Ahhoz, hogy valakit szívesen és 

örömmel keressek fel, hogy keressem a társaságát és a vele való beszélgetés lehetőségét, 
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mindenekelőtt ismernem kell az illetőt: tudnom kell, hogy kedves, barátságos, segítőkész, 

valamint azt, hogy a vele való találkozásból nekem is hasznom származhat.  

Aki imádkozni akar, nemcsak annyit kell tudnia Istenről, amennyit a 

katekizmusból tanult (hogy Isten milyen végtelenül nagy és hatalmas, hogy önmagában 

milyen jó), hanem tapasztalatból is ismernie kell Istent. Isten személyesen az én sorsomat 

is kezében tartja, könyvében már előre meg volt írva életem minden napja (Zsolt 139). 

Isten tehát nemcsak az emberiséget szereti, hanem a sok ember közül engem is végtelenül 

szeret, és ezért isteni hatalmával úgy alakítja életemet, hogy eljussak hozzá. Ha 

érdemtelen is vagyok szeretetére, Ő nem tud nem szeretni engem, nem tud meg nem 

bocsátani nekem.  

Isten nemcsak, hogy mindent tud, hanem személyesen engem is jól ismer, sőt 

jobban ismer, mint ahogyan én ismerem saját magamat. Ismeri szándékaimat, 

gondolataimat, hibáimat egyaránt. Egyedül Ő örök és változatlan, egyedül Ő képes 

kielégíteni az ember végtelen vágyait. Aki megtalálja, egyébre már nincs szüksége.  

1) Miért nem imádkoznak az emberek?  
a) Mert nem ismerik Istent. Az emberi gyarlóság és Isten transzcendenciája 

lehetetlenné teszi, hogy Őt itt a földön tökéletesen megismerjük és birtokoljuk, de aki 

csak egyszer is találkozott vele és így némi ismeretet szerzett róla, azt már nem kell 

biztatni az imádságra.  

b) Mert nem érzik, hogy rászorulnak Istenre. Azt gondolják, hogy maguktól 

meg tudnak csinálni mindent. A hitetlenek szemében az imádság gyávaság (Nietzsche). 

Ezeket csak valamilyen sorscsapás vagy megrázkódtatás tudja megtanítani imádkozni, 

amikor lábuk alatt meginog a biztonságosnak vélt talaj.  

c) Mert túlbecsülik a tevékenységet az imádkozással szemben. Vannak, akik 

luxusnak, elvesztegetett időnek tartják az imádkozást. Szerintük az imádság kibúvó, 

mentség a másoknak nyújtott segédkezés alól: imádkozok, ahelyett hogy segítenék a 

nyomorúságban vagy bajban. Ez azonban tévedés, mert az ima egyáltalán nem akadályoz 

a tevékenységben, a szeretet gyakorlásában, sőt inkább ezekre ösztönöz. Isten, mint a 

legjobb nevelő megmondja nekünk, hogy mit kell tennünk. Carlo Caretto egyik 

könyvében említést tesz egy előkelő hölgyről, aki elmegy, hogy a Szahara magányában 

tartson lelkigyakorlatot. Útközben találkozik egy arab lánnyal, aki didereg az ottani 

naplemente utáni hidegben. Miért nem öltözöl fel? – kérdi a hölgy, mire a lány azt 

válaszolja, hogy nincs amibe. Amikor aztán letérdel imádkozni, nem tudja addig 

megtenni, míg vissza nem megy és nem ad neki egy meleg ruhát. 

Az evangéliumban is Krisztus imádsága rendesen kapcsolatban van megváltói 

tevékenységével: imádkozik az apostolok kiválasztása előtt, imádkozik csodái előtt, 

imádkozik mielőtt tovább indulna apostoli útján, imádkozik az utolsó vacsorán 

apostolaiért és követőiért, akiket elhagy. Az imádságban mindent megbeszél mennyei 

Atyjával, és hasonlóképpen nekünk is imádságban kell megbeszélnünk Istennel, hogy mit 

tegyünk.  

d) Mert nem érnek rá imádkozni. Vannak, akik azzal védekeznek, hogy nem 

érnek rá imádkozni. Isten úgyis tudja, hogy szeretjük Őt. De hogy néz ki az olyan 

szerelmes vagy hitvestárs, aki sohasem mutatja ki társának, hogy szereti azt mondván, 

hogy nincs idő erre. Ha nem imádkozunk, előbb utóbb elfelejtjük Istent, és nem is 

érezzük a szükségét az imádkozásnak. Bekövetkezik, amiről Kosztolányi Dezső vall: 

„Itthon vagyok már itt e világban,/ s már nem vagyok otthon az égben.” (Boldog szomorú 

dal). 

e) Mert helytelen fogalmuk van az imádságról. Sok embert megtanítottak 

bizonyos imádságokra (Miatyánk, Üdvözlégy), de nem tanították meg őket imádkozni. 

Ezek azok, akik azt hiszik, hogy az imádság bizonyos formulák elmondásából áll, 

amelyeket rákészüléssel, ünnepélyességgel kell végezni: ünneplőbe kell vágnunk 

magunkat Isten előtt, akármint vasárnap a templomban. Akik így gondolkodnak, unják a 

formulákat, a nagy rákészülésre általában nincs idejük és erejük.  



 40 

Maxim Gorkij „Gyermekkorom” c. kötetében beszél a nagyapja és nagyanyja 

imádságáról. Nagyapja miután megmosdott és gondosan megfésülködött, odaállt az ikon 

elé meghajtotta magát és elmondta a maga szokásos formuláját, mindig ugyanazt. A 

gyermek figyeli mikor hagy ki valamit, és egyszer megkérdezi: „Nagyapa, nem 

gondolod, hogy Isten unja, hogy mindig ugyanazt mondod Neki?” Nagyanyja Szent 

Ferenc-i lélek, aki mindenben felfedezi az Istent. Imádságában benne vannak a nap 

eseményei, a család veszekedései, a koldusok és a nyomorultak, akikkel találkozott. 

Mindenkit Isten oltalmába ajánl. Ezeket az imádságokat a későbbi szocialista író a 

legszebb élményei közé sorolja.  

Hasonló élményben volt része zsögödi Nagy Imre festőnek, aki így emlékezik 

vissza: „Most sem tudom, mi hajtott, mi vitt fel pár nappal karácsony előtt a hegyekbe… 

a szénára vetett ágyam pedig hamar elringatott… Borisné a kályha mellett font… 

imádkozhatott, de nem tudom mit. Amikor a Miatyánkhoz ért, annak már minden szavát 

felfogtam, s én is elmerültem az imádságban… Ennek az imádságnak az értelmét csak 

ezen a helyen, csak ilyen körülmények között fogtam fel.” (Följegyzések 128-129). 

Az imádság nem formulák elmondása, de néha azokra is szükség van a közös 

imádságoknál és olyankor, amikor üresek és szárazok vagyunk. Az imádság, beszélgetés 

Istennel magunkról és másokról, arról, ami foglalkoztat, ugyanúgy, mint ahogyan azok, 

akik között valamilyen lelki rokonság van. Amikor ugyanis találkozik két olyan személy, 

akik szimpatizálják egymást, nem kizárólag csak az időjárásról beszélgetnek.  

f) Mert hiábavalónak érzik az imádságot. Valaki arra hivatkozik, hogy „hiába 

imádkoztam, Isten úgy sem hallgatott meg”.  

Talán ilyenkor az imádságban van valami hiba: nem volt benne elég bizalom, elég 

kitartás. Szent Jakab apostol így figyelmeztet: aki ugyanis kételkedik, ne gondolja, hogy 

kap valamit az Úrtól. (vö. Jak 1,6-7). Amint láttuk, Krisztus is az állhatatos kitartó 

imádságra figyelmeztet. Szent Mónika 20 évig imádkozott, amíg megnyerte fiának, 

Ágostonnak megtérését.  

Amikor imáink nem nyertek meghallgatást, az is megtörténhetett, hogy Isten 

meghallgatott ugyan, de másképpen, mint ahogyan gondoltuk és ahogy akartuk. Ő jobban 

szeret minket, mint mi, jobban tudja, mi válik javunkra. Legtöbbször azért imádkozunk, 

hogy megmentsen a bajtól, szenvedéstől, de lehet, hogy a baj és a szenvedés elvétele 

helyett a helytállásnak a kegyelmét adja meg. Krisztus az olajfák hegyén azért 

imádkozott, hogy múljék el tőle a szenvedés pohara, az Atya azonban a szenvedés 

elvétele helyett a húsvéti feltámadást adta. A zsidók az Isten országát várták és ezért 

imádkoztak. El is érkezett hozzájuk, csak másképpen, mint ahogyan elképzelték.  

Érzéktelenségünk miatt gyakran nem vesszük észre, hogy Isten milyen módon 

hallgatott meg.  

4) Az imádság fajai. Az Egyház és az egész emberiség gyakorlatában négyféle 

imádság van: dicsőítő, hálaadó, engesztelő, kérő és közbenjáró. 

a) Dicsőítő imádság. Imádságunk elsősorban dicsőítő imádság kellene legyen. 

Ezért teremtett az Isten és ez lesz az imádságunk az egész örökkévalóságban. Mint már 

említettük és láttuk, ehhez szükséges, hogy ismerjük Istent: milyen Ő és mit tett, mit tesz 

érettünk, porszem emberekért. Aki ismeri Istent, vagy tapasztalja fenségét, jóságát, abból 

önkéntelenül is kitör Isten dicsérete. Amikor az első pünkösdkor az apostolokat eltölti a 

Szentlélek, és felismerik, hogy mi az a Krisztus által hozott üdvösség, magasztaló 

imádságba kezdenek: „hirdetik Isten nagy tetteit” (ApCsel 2,11). Szent Ferenc egyik társa 

kihallgatta a Szent imádságát, aki egyre csak azt hajtogatta: „Istenem ki vagy te és ki 

vagyok én, a te féregszolgád”. Így megértjük a szentek sokszor túlzásnak tűnő 

alázatosságát is. Imádságaink, amelyeket a szentmisében és szertartásokban hallunk, 

jórészt dicsőítő imák: Glória, Te Deum, zsoltárok.  

b) Hálaadó imádság. Mily szüntelen ostromoljuk Istent kéréseinkkel! A 

hálaadásról azonban rendszerint megfeledkezünk. Úgy vagyunk, mint az a tíz leprás, 

akiket Krisztus meggyógyított, és akik közül csupáncsak egynek jutott eszébe, hogy a 

gyógyulás után visszatérjen és megköszönje gyógyulását. Krisztus meg is jegyzi: „Nem 
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tízen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az 

idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent?” (Lk 17,17-18). A hálának, a 

hálaadó imának arányban kellene lennie a kéréssel, vagyis amennyi időt és energiát a 

kérésre fordítottunk, annyit kellene a hálaadó imára is fordítani. 

c) Engesztelő imádság. Mindannyian bűnös emberek vagyunk, és így nem 

vagyunk méltók arra, hogy Isten elé álljunk. Izajás, amikor látomása volt, Istent látva 

felkiált: "Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és 
tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek 
Urát."  (Iz 6, 5). Nem elég a bűnt meggyónni, de ugyanakkor jóvá is kell tennünk. 

Istennek elégtételt kell adni érette, Krisztus megváltó érdemeibe kapaszkodva. Erre is a 

legalkalmasabb az imádság, az engesztelés. Minderre az Egyház ad példát, amikor a 

szentmisét, a szentség kiszolgáltatást mindig bűnbánati aktussal kezdi.  

d) Kérő imádság. Kérő imádságainkban vigyáznunk kell arra, hogy ne csak a 

földieket, anyagiakat kérjük. Igaz, hogy ezekre is szükségünk van, de nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy örökhajlékunk az égben lesz. Ez vonatkozik főként a túlzó 

Szent Antal kultusz ápolóira, akik csupa anyagiakért ostromolják a Szentet.  

A másik, amire figyelnünk kell, hogy a kérő imádságunk ne legyen önző, ne csak 

magunkért imádkozzunk. Imádságainkban legyen helye másoknak, akik hozzánk közel 

állnak, akiknek sok mindent köszönhetünk. Legyen helye benne az Egyház és az egész 

emberiség minden szükségének.  

5) Az imádság formái. Az imádság lehet elmélkedő vagy szóbeli, egyéni vagy 

közös imádság. Krisztus nagyra értékeli a közös imádságot. A közösség együttérzése, 

akarása megsokszorozza az ima hatóerejét: „ahol ugyanis ketten vagy hárman 

összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20).  

6) Mikor imádkozunk? Hallottuk, hogy mindig kell imádkoznunk, állandóan 

kapcsolatban kell lennünk Istennel. Nehéz, sőt szinte lehetetlen mindig rágondolni, ezért 

a keresztény szokás bizonyos időket kifejezetten az imádságnak szentel.  

Imádkozni szoktunk felkeléskor, lefekvéskor, étkezések alkalmával, déli és esti 

harangszóra (pl. az Úrangyala, a közösség imádsága). Ezen kívül kísértéseinkben vagy 

nehézségeinkben is bizalommal fordulhatunk az imádsághoz.  

7) Hogyan imádkozzunk?  
a) Összeszedettséggel. Az imádkozáshoz elsősorban összeszedettség kell, ami azt 

jelenti, hogy egyéb dolgainkat, gondolatainkat mellőzve Isten elé állunk. Felindítjuk 

magunkban a hitet, hogy Isten itt van mellettünk és hallgat bennünket. Persze ez nem 

mindig sikerül, sokan panaszkodnak, hogy szórakozottságuk miatt nem tudnak 

imádkozni. A szórakozottság azonban nem akadálya az imádságnak. Ha Isten elé visszük 

mindazt, ami ima közben nyugtalanít, foglalkoztat akkor önmagában véve már ez is egy 

imádság.  

b) Kitartással. Aki a lelki gyönyörűséget, emelkedettséget keresi az imában, az 

tulajdonképpen saját magát keresi, és ha ezeket nem éri el, akkor elmegy a kedve az 

imádságtól. Aki azonban szárazon, vergődve, szórakozottan is nagy kitartással 

imádkozik, az az Istenért imádkozik. (Az őrségben lévő katona is hűségesen helyt áll.) 

c) Alázatossággal. Imádságunk legyen méltatlanságunk tudatában, alázatos. A 

vasárnapi evangéliumból mindannyian ismerjük a farizeusról és a vámosról szóló 

példabeszédet (Lk 18,9-14). Az öndicsérő farizeus üres lélekkel távozik a templomból, a 

vámos pedig megigazulva. Ha megfigyeljük a szentmisében és a szertartásokban, az 

Egyház mindig így fejezi be az imádságot: a mi Urunk Jézus Krisztus által. Érette és 

benne reméljük imádságunk meghallgatását.  

d) Hittel és bizalommal. Isten mindenekelőtt hitet, bizalmat vár tőlünk. Krisztus 

rendesen azt kérdezte a hozzá fordulóktól: Hiszitek-e, hogy ezt megtehetem? Ha igen, 

akkor megtehetem, mert aki hisz, annak minden lehetséges. Ha hitetek lesz, és nem 

kételkedtek a hegyeket is megmozgatjátok. Bármit kértek bizalommal imádságaitokban, 

megkapjátok azt. (Mk 9,23; Mt 21,21-22).  
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e) Egyszerű közvetlenséggel. Az Üdvözítő arra is példát ad, hogy imádságunk 

egyszerű, közvetlen legyen. Nincs szükség cifra, mesterkélt szavakra és fogalmazásra: 

egyszerűen Atyánkhoz beszélve terjesszük eléje kéréseinket.  

f) Megfelelő külső magatartással. Az imádság lelkünkben, bensőnkben folyik, 

ami külső magatartásunkban is megnyilvánul, mivel az ember nemcsak lélek, hanem test 

is. Szépen magyarázza Romano Guardini „Örökmécs” c. kis munkájában a testi gesztusok 

szerepét.  

- Az imádságot keresztvetéssel kezdjük, a keresztvetés a test szélein és a mellen 

végződik, ezzel is azt fejezve ki, hogy egész valónkat összeszedjük az imádságban.  

- Kezünket különféle módon tesszük össze. A gondosan egymásra tett két tenyér 

az Isten előtti tiszteletet fejezi ki. Az összekulcsolt kéz pedig az erős kérést fejezi ki.  

- A kitárt karok az önátadást fejezik ki.  

- A térdelés az Isten előtti kicsinységünkre utal.  

g) Megfelelő helyen. Igaz ugyan, hogy imádkozni mindenütt lehet mégis a 

legalkalmasabb a csendes hely: szobánk, a templom vagy a természet csendje. A 

Bölcsesség könyve szerint Isten mindenható szava akkor jött el, amikor mély csend borult 

mindenre. 

8) Az esti és a reggeli imádságok. A két legmegszokottabb imádságunk az esti és 

a reggeli imák. Hogyan végezzük ezeket, hogy felemeljenek és hasznosak legyenek 

számunkra?  

 a) Esti imádság. Este miután Isten elé állottunk, vessünk fel magunknak két 

kérdést: - Mit kaptam én ma Istentől, miben éreztem a segítségét? Végig menve a nap 

eseményein megkeressük ezeket a mozzanatokat. Ezzel a hálát is gyakoroljuk és az Istent 

arra indítjuk, hogy még bőkezűbb legyen irántunk. Majd megköszönjük a jóságát. 

- Mivel bántottam meg az Istent, mit mulasztottam el ma vele szembe? Ezeket 

megbánva ébren tartjuk a lelkiismeretünket, és magunkon is segítünk, ha egy éjszakán 

Isten váratlanul hív ítélőszéke elé. Bár Isten mindenható, csak úgy tud megbocsátani, ha 

meg van bennünk az őszinte bánat. Ezekhez a kérdésekhez hozzáteszünk még valamilyen 

rövid szóbeli imádságot. Lehet szó a Miatyánkról, az Üdvözlégyről vagy valamilyen 

kívülről tudott esti imádságról. Az ilyen imádság közvetlen, nem unalmas, rövid, fáradt 

állapotban is elvégezhető. 

b) A reggeli imádság.  
- Megköszönjük Istennek, hogy felvirrasztott és távoltartott tőlünk minden 

veszedelmet. 

- Végiggondoljuk az előttünk álló napi teendőket, nehézségeket és felindítjuk a 

szándékot, hogy ezekben Őt akarjuk megtalálni és szolgálni. Így értéket adnak 

megszokott, egyhangú, fárasztó munkánknak. 

- Mindehhez kérjük az Ő segítségét és áldását.  

-Napközben az ő jelenlétében éljünk. „Akár mondtok, akár tesztek valamit, 
tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az 
Atyának.” (Kol 3,17). 

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 
1. Melyik az általad leggyakrabban elmondott kötött ima? 

2. Hogyan szoktál imádkozni? (Mit, miért, mikor?) 

3. Jézus hogyan imádkozott? Említs meg 3 alkalmat a Szentírásból! 

4. Mit jelent számodra a szentmise? 

5. Szoktál-e mások között imádkozni (pl. Menzán)? 

    Mit mondasz, ha megkérdezik, hogy miért imádkozol? 

6. Imádkozd el lassan és figyelmesen a Miatyánkot, és írd le, milyen gondolatok ébredtek 

benned! 
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Babits Mihály: 

 

 AZ ELBOCSÁTOTT VAD 

 
Nem hiszek az Elrendelésben,  

mert van szívemben akarat, 

s tán ha kezem másként legyintem,  

a világ másfelé halad. 

Mégis érzem, valaki néz rám,  

visz, őriz ezer baj között, 

de nem hagy nyugton, bajt idéz rám,  

mihelyt gőgömben renyhülök. 

Ez a valaki tán az Isten  

akitől bujni hasztalan. 

Nem hiszek az Elrendelésben,  

de van egy erős, ős uram.  

Már gyermekül vermébe ejtett 

s mint bölcs vadász gyenge vadat,  

elbocsátott, de nem felejtett:  

szabadon sem vagyok szabad. 

 

Ily vadra, régi hercegeknek  

szokásuk volt, mondják, jelet,  

aranyos nyakörvet verettek,  

hogy mindég ráismerjenek.  

Igy hordom én is titkos örvét  

annak aki e rengeteg 

ölében elfogott, de önként  

újból elveszni engedett. 

 

Azóta bolygok a viharban  

vadmódra - de az ő jele,  

erejének bélyege rajtam  

hogy ne nyughassam nélküle 

s mint szélcibált bogáncs amelyen  

a szivárvány lába pihen, 

illattal tellik: úgy betelljen  

sóvárgással bogáncs-szivem. 

 

Nem hiszek az Elrendelésben,  

mert szabad vagyok: oly szabad,  

mint a bolond bogáncs a szélben  

vagy vad bozót között a vad.  

„Vezessen Hozzád a szabadság!”  

így kérem olykor aki vár, 

mert nem annak kell az imádság,  

ki Istent megtalálta már. 
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VII. fejezet  

 

Istennel találkozni a Szentírásban 
Cél: a Szentírás becsülésére és olvasására nevelni, valamint az ezzel kapcsolatos 

nehézségeket eltávolítani. 

 

Az imádságon kívül a másik alkalom és lehetőség, amelyben könnyen 

találkozhatunk Istennel az a Szentírás olvasása. A Szentírás Isten szavát, üzenetét 

tartalmazza, amelyet hozzánk intéz. Egyházi nyelven a Szentírásban Isten kinyilatkoztatja 

önmagát. 

A Szentírásban még biztonságosabban találkozhattunk Istennel, mint az 

imádságban, mert az imádságban, ha szabadjára engedjük fantáziánkat, belevisszük a 

magunk kívánságait és igényeit is, és így ferde képet alkothatunk magunknak Istenről. Az 

ember a maga képére alakíthatja Istent. A Bibliában azonban ez a veszély nem áll fenn, 

mert Isten beszél magáról, Ő mutatja meg magát az embereknek. 

1) A Szentírás fogalma.  
Isten látva az emberek eltévelyedését, útvesztését, nem hagyta magára az embert, 

szólt hozzá. Szólt Ábrahámhoz és hívta, hogy hagyja el hazáját és menjen arra a földre, 

amelyet mutat neki. Szólt Mózeshez és arra szólította fel, hogy Izrael népét vezesse ki 

Egyiptomból az Ígéret földjére. Szólt a prófétákhoz, hogy térítsék vissza a népet, amelyik 

megfeledkezett Róla. Végül pedig az Ő Fia, Jézus Krisztus és az apostolok által szólt 

hozzánk, hogy megtanítson a neki tetsző életre. 

Azok, akikhez beszélt vagy ezeknek a kortársai, akik közelebbről ismerték Isten 

megnyilatkozásait, leírták ezeket könyv formájában. Ezeket a könyveket később 

összegyűjtötték és egy nagy könyvben foglalva megalkották a Szentírást, görög szóval 

élve a Bibliát (Biblia=könyv).  

Ahogyan már a hittanból ismerjük a Biblia összesen 72 könyvből áll: 45 

ószövetségi könyvből (Kr. előtti kinyilatkoztatás), és 27 újszövetségi könyvből, amelyek 

a Krisztus és apostolok által adott kinyilatkoztatást tartalmazzák (Itt felsoroljuk és 

ismertetjük az egyes könyveket. 45+27=72. Hogy tudod a könyvek számát könnyen 

megjegyezni?) 

2) A Szentírással kapcsolatos nehézségek.  

a) Szólhat-e Isten az emberekhez? A mai kritikus ember első kérdése és 

nehézsége, hogy szólhat-e Isten az emberekhez, és ha igen, akkor miből ismerjük fel, 

hogy valóban Isten szólott hozzánk? Nem valamilyen csalásnak vagyunk-e az áldozatai?  

Ha Isten teremtette a világot és az embert, akkor arra is képes, hogy közölje a saját 

akaratát. Az élettelen világot a természeti törvényekkel, az állatokat ösztönük által, az 

embert pedig értelemmel és akarattal vezeti. Mi bizonyítja, hogy valóban Isten szólott 

hozzánk? Mindenekelőtt a szavával kapcsolatos csodák, jövendölések és tanításának a 

bölcsességei bizonyítják, hogy Isten szólt hozzánk. 

- A csodák. A mai kételkedő ember előtt éppen a Bibliában elbeszélt csodák 

teszik kétségessé az abban foglaltakat. Szerinte csodák nincsenek. Az akkori tudatlan 

emberek csodákat véltek felfedezni a számukra megmagyarázhatatlan események mögött.  

Aki elvből kizárja a csodát, a természetfelettit, annak hiába beszélünk. Sok 

mindenben nem ismerjük még a természetet, és még nem tudjuk, hogy mire képes, ahol 

valami idegzavar akadályozza egy szerv normális működését, ott lehetséges a hirtelen 

váratlan gyógyulás valamilyen emóció hatása alatt. Pl. egy néma emóció hatása alatt el 

kezd beszélni. Gyógyíthatatlan betegségből is lehetséges a gyógyulás valamilyen váratlan 

fordulat következtében, de nem azonnal: órák vagy egy-két nap alatt. Ilyen gyógyulások 

ma is vannak Lourdes-ban (ejtsd: Lurd) 1946-1968 között 909 rendkívüli gyógyulást 

jegyeztek fel. Ezekből az orvosi bizottság csak 22-t fogadott el természetfölöttinek. Egyes 

gyógyulások rendkívülisége előtt olyan tekintélyek is meghajoltak, mint a Nobel-díjas 

Alexis Carrel orvos professzor, kinek hitre jutását éppen egy csoda indította el. 

/Megmagyarázni nem tudom, de tagadni sem./ 
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Az ószövetségi emberek nem voltak olyan naivak, mint ahogyan ma némelyek 

gondolják. Jézus ellenfelei nem fogadták el könnyen az Ő csodáit. Olvassuk el a vakon 

született meggyógyítását (Jn 9,1-41).  

- A jövendölések. A jövendölések beteljesedésének megértéséhez már több 

minden szükséges. Vannak jövendölések, amelyek még mindig nem teljesültek be: pl. a 

világ végéről és Krisztus második eljöveteléről szóló jövendölések. Krisztus jövendölését 

Országa elterjedéséről ma már szembetűnően tapasztaljuk. A sok közömbösség és 

gyengeség mellett érezzük ennek átalakító erejét és hasonlóképpen állandó megújulását 

is. Egyik érvünk a Bibliában foglalt igazságok mellett éppen a kereszténység elterjedése 

és életereje.  

- Isten tanítása. Nemcsak Krisztusról mondták, hogy ember így még nem beszélt 

(Jn 7,46), de a kereszténység tanítása előtt is a kívülállók tisztelettel meghajolnak. Csak 

azt vetik jogosan szemünkre, hogy nem éljük ezt a tanítást.  

b) Tudományos történelmi tévedések. A másik nehézség a Bibliában található 

tudományos és történelmi tévedések. Hogy beszéli el a világ teremtését, és mit mond 

ezzel szemben a tudomány? Milyen képet fest az első emberpárról, és mit állapít meg a 

paleontológia? Mennyire hasonlít elbeszélése a többi keleti nép mondáihoz, a világ és 

ember eredetéről? Hogyan származhat akkor Istentől?  

Itt röviden annyit mondhatunk, hogy a Biblia nem természettudományos könyv, s 

nem a mai értelemben vett történelem. A Biblia elsődleges célja, hogy Istentől származó 

vallási igazságokra tanítson bennünket. Kora embereihez szólt, azok nyelvén úgy, hogy 

azokat mindenki megértse. Hogy hatott volna a Biblia, ha a mai – vagy valamelyik még 

ezután következő - század tudományos nyelvén kezdett volna beszélni? Ki értette volna? 

Így az egyszerű képekkel történő leírásból mindenki megértette az akkori időben, hogy a 

nap, hold, élőlények nem valami istenek, mint ahogyan akkor sokan gondolták, hanem az 

egyedüli világfeletti Isten teremtményei.  

A Szentírásban található természettudományos jellegű tévedések nem érintik 

ennek sugalmazottságát. A sugalmazást nem úgy kell érteni, hogy Isten diktálta a 

könyvet, hanem úgy, hogy Ő ösztönözte a szerzőt a könyv megírására, és vele volt 

mindvégig a vallási tévedések kiküszöbölése végett. Mindezek ellenére azonban 

szabadon hagyta a szent szerző akaratát, és emberi képességeit, hogy üzenetét olyan 

formában közölje, ahogy jónak látja. 

c) Az eredetiség kérdése. Ha el is fogadjuk a Biblia isteni eredetét, 

sugalmazottságát, marad még egy harmadik nehézség: a maga eredetiségében, épségében 

jutott-e el az isteni tanítás hozzánk? Hiszen az eredeti példány egyik könyvből sem 

maradt fenn. A kereszténység ellenfelei (pl. Engels, Kautsky) éppen erre hivatkoztak, 

hogy ti. a papok a Bibliát a századok folyamán folyton átmásolták, átírták.  

Más régi szerzők írásai sem maradtak meg eredetiben és mégsem vonja senki 

kétségbe szerzőjüket. A mai Konstancán, a római Tomisban Kr. u. 13 körül meghalt 

Ovidius írásai csak IX. századi másolatokban maradt fenn. Ugyanígy az apostolok 

kortársának tekintett Josephus Flavius könyvei is csak a X. századi másolatokban maradt 

ránk. Ezzel szemben az Ószövetségből már a Kr. előtti századokból is vannak 

töredékeink. Így a Qumránban 1947-ben előkerült Izajás teljes szövege a Kr. előtti II. 

század végéről való. A legrégibb teljes görög nyelvű Ószövetség a IV. századból való 

(Codex Vaticanus). Szent János evangéliumából már a 125 körüli évekből is vannak 

részletek. Ennek legrégibb teljes másolata a IV. századból való. (Codex Vaticanus és 

Codex Sinaiticus). A fennmaradt többezer régi kéziratos szöveg között vannak másolási 

hibák, kihagyások, stb., de lényeges eltéréseket nem fedezhetünk fel. Sőt újabban 

előkerült az Ószövetség olyan részleteinek héber eredetije, amelyeket csak görög 

fordításban ismertek eddig, és ezért egyesek későbbi betoldásoknak tartották.  

Ha a szöveget megváltoztatták volna, ezt az egymásnak ellentmondó példányok 

tanúsítanák. Nem lehet tehát semmi kétségünk, hogy a Szentírás épségben maradt ránk.  
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3) A Szentírás mint a hit alapja és forrása  
A Szentírás szorosan összefügg a hittel, a hit alapja, ennek legfőbb forrása. A hit 

már az Ószövetségben is élő tanítással terjedt „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.” 

(MTörv 6,6-7). Krisztus is apostolainak azt a missziót adta, hogy szóval hirdessék az 

evangéliumot. Ezeket a szóbeli tanításokat a Szentírás könyvei őrizték meg számunkra.  

a) A Szentírásból megismerjük a helyes Istenképet. Mindaz, amit már Istenről 

tanultunk, vagy amit ezen túl fogunk Róla mondani a Szentírásból való. A Szentírás 

többek közt a következőképpen nyilatkozik Istenről: „Mekkora a mélysége az Isten 

gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily 

megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot ki adott neki? Ki 

kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. 

Dicsőség neki mindörökké! Ámen.” (Róm 11,33-36). „Én vagyok, aki vagyok” (Kiv 3,14) 

– mondja Mózesnek az Úr. A szentírásmagyarázók szerint ez azt is jelenti, hogy egyedül 

Ő örökkévaló. Isten mindig közel van hozzánk, ha segítségül hívjuk. Igazságos, de 

ugyanakkor irgalmas és mindig kész a megbocsátásra: „Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek 

engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot 

gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. ”. (Kiv 20,5-6). 

b) A Szentírásból megtudhatjuk, hogy Isten szeret minket. Isten törődik az 

emberrel, keresi Őt. A Szentírásban leírt üdvösségtörténet is ezt mutatja, amelyet a 

szentmise 4-ik kánonja a következőképpen foglal össze: „Amikor engedetlenségével 

barátságodat elveszítette, nem hagytad Őt a halál hatalmában, hanem irgalmasan 

segítségére siettél... Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek és tanítottad 

őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget.” Isten szeretetének a legnagyobb 

bizonyítéka, hogy saját fiát sem kímélte értünk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 

3,16). 

c) A Szentírásból választ kaphatunk a szenvedés, az élet, a halál és a túlvilág 

nagy kérdéseire. „Mert a halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők 

pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világ teremtményei az 

üdvösségre szolgálnak.” (Bölcs 1,13-14).  

d) A Szentírásból megtudhatjuk, hogy hogyan kell Isten szándéka szerint 

élni. A Szentírás mindenekelőtt Krisztus példájából tanít meg erre minket, aki Isten iránt 

való odaadó engedelmességben, hittel fogadta el Isten kezéből életének a sorsát. „Éljünk 

tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és 

tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, 

Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.” 

(Róm 13,13-14). A Szentírás ugyanakkor bemutatja azok sorsát is, akik a bűn útjára térve 

nem Isten szándéka szerint élnek, valamint azoknak a sorsát, akik Isten szándéka szerint 

élve állhatatosságukkal elnyerték Isten jutalmát.  

4) A Szentírás olvasása. A Szentírást csak úgy tudjuk értékelni, ha nem csak 

másoktól hallunk róla, hanem magunk is olvassuk. „Az Egyház határozott és sajátos 

módon buzdít minden keresztényt, hogy a Szentírás gyakori olvasásával szerezzék meg 

»Jézus Krisztus fönséges ismeretét« (Fil 3,8). (...) Arról azonban ne feledkezzenek meg, 

hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, így lesz belőle beszélgetés Isten és 

ember között; mert »amikor imádkozunk, Őhozzá beszélünk, és amikor az isteni 

kinyilatkoztatást olvassuk, Őt hallgatjuk«." (KEK 2653). 

a) A Szentírás mint ajánlott olvasmány. Közöttünk, itteni katolikusok közt, még 

nem általános a Biblia olvasása. Talán azért, mert még nem hívták fel rá figyelmünket. 

Más keresztény testvéreink, akik még gyakrabban lapozgatják, sőt az úgynevezett 

szektások állandóan magukkal hordják. Az Egyház sohasem tiltotta az Szentírás olvasását 

híveitől. Volt idő a középkorban, amikor az Egyház közösségéből kiszakadt, hozzá nem 

értő emberek fogtak hozzá a Biblia lefordításához és az ilyen szövegeket kis 
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közösségekben olvasták. Ezt a pápák és az egyházi zsinatok valóban tiltották. III. Ince 

tiltó rendelkezése a következőket mondja: „Nem kell megróni azok óhaját, akik a 

Szentírást meg akarják érteni, és azok alapján buzdítani akarnak másokat, hanem azért 

kell valakit elmarasztalni, mert titkos összejöveteleket tartanak”. Az Egyház azt kívánja 

és kívánta, hogy a szövegfordítás hiteles legyen és ezt az illetékes püspök jóváhagyása 

garantálja. 

Ha valamikor az Egyháznak voltak fenntartásai és aggályai a Biblia olvasását 

illetően ma már nem szűnik meg híveinek ajánlani a Szentírás napi olvasatát. A Bibliáról 

szóló körlevelében XII. Pius pápa a nagy bibliaismerő egyházatya Szent Jeromos 

mondását idézi: „Aki nem ismeri az írásokat, nem ismeri Krisztust”. A II. Vatikáni Zsinat 

(1962-1965) pedig az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban (DV 25) ezt mondja: 

„Nyomatékosan buzdítja és sürgeti a szent zsinat az összes keresztény híveket,… hogy a 

Szentírás gyakori olvasásával tanulják meg Jézus Krisztusnak fönséges ismeretét 

(Fil3,8)”. 

Illő, hogy minden keresztény ember életében legalább egyszer olvassa végig az 

Újszövetséget. 

b) A Biblia nem könnyű olvasmány. A Szentírás évezredekkel ezelőtt más 

társadalmi és kulturális viszonyok közt élő és más nyelven beszélő emberek számára 

készült. A Szentírás ennek ellenére azonban az emberi elme számára nehéz kérdésekkel 

foglalkozik: pl. „Hogyan egyeztethető össze Istennek előre való elrendelése (amellyel 

megszabja minden ember öröksorsát) a szabad akarattal? Hogyan hat a kegyelem az 

ember akaratára?” 

Szent Péter Pál apostol leveleiről a következőket írja: „Urunk türelmét tartsátok 

üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek ajándékul kapott 

bölcsességében minden olyan levélben, amelyben ezekről a dolgokról beszél. Vannak 

bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a 

saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is”. (2 Pt 3,15-16). 

Még veszedelmesebb, ha valaki a saját elképzeléseit akarja beleolvasni a Bibliába, 

és abból bizonyítani ezeket. Néha könnyen bármit be lehet bizonyítani a Bibliából, ha 

önkényesen innen-onnan kiragadunk egy-egy mondatot a teljes szövegből. Ez az oka 

annak, hogy a világban több mint 200 keresztény felekezet és szekta létezik. Ugyanis 

mindegyik a Bibliára hivatkozik, és onnan akarja a maga igazát bebizonyítani. Mindez, 

pedig az önkényes bibliamagyarázás következménye.  

Az önkényes bibliamagyarázás elkerülése érdekében a Katolikus Egyház már 

kezdettől fogva magának tartotta fenn a jogot, hogy a Szentírás tanítását hitelesen 

értelmezze. De honnan meríti ezt a jogát? Három pontot fogalmazhatunk meg ezzel 

kapcsolatban. Az Egyház a következőkből meríti a Szentírás értelmezésére a jogot:  

- Krisztus az Egyházra bízta a maga tanítását. 

- Krisztus az Egyháznak megígérte, hogy a világ végezetéig vele lesz. 

- Krisztus az Egyháznak küldötte el a Szentlelkét. 

A híveknek a Biblia olvasásában és magyarázásában követniük kell tehát az 

Egyház vezetőinek az ún. Tanítóhivatalnak az útmutatásait. A Szentírás megértésének 

megkönnyítésére az Egyház jegyzetekkel látja el a Bibliát.  

c) Mit olvashatunk a Szentírásból?  
- Az újszövetségi Szentírás legfontosabb része a „négy evangélium”, amelyek 

Jézus életét és tanítását tartalmazzák.  

- Az „Apostolok Cselekedetei” az Egyház elterjedését beszéli el.  

- Az „Apostoli Levelek” sok kérdésre választ nyújtanak, különösen az első 

korintusi levélben (1 Kor).  

- A „Zsoltárokat”, az ószövetség imádásait, költeményeit sokszor halljuk az 

igeliturgiában. Ezeket ajánlatos átelmélkedni. 

- Az ószövetség „történeti könyveiből” a gondviselés vezetését ismerjük meg a 

választott nép és egyes emberek életében. 
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- A „próféták írásai” bűntudatra és Istenhez térésre serkentenek. A legtöbb erő és 

lendület Izajás próféta írásaiban található.  

d) Hogyan olvassuk a Szentírást? A Szentírást nem úgy kell olvasnunk, mint 

egy regényt vagy egy érdekes történetet. Nem is mint egy történelemkönyvet, amely 

valamikor régen történt eseményeket mesél el nekünk. Ha évezredekkel ezelőtt egy 

meghatározott nép vagy hallgatóság számára készültek is a Biblia könyvei, a 

Szentírásban Isten minden idők minden emberéhez szól. A Szentírás Isten örökérvényű 

üzenete az emberiség számára. Szent Pál apostol a következőket mondja: „Amit hajdan 

megírtak, azt tanulságul írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk 

reményünk megőrzésére.” (Róm 15,4). A Szentírásban a mi kérdéseinkre, problémáinkra 

is benne van a felelet, csupáncsak meg kell keresnünk. 

Miután Dávid elveszíti Uriást, hogy elvehesse annak feleségét, Isten Nátán 

prófétát küldi hozzá, hogy bűnbánatra szólítsa. A próféta elmond egy történetet a gazdag 

emberről, akinek sok juha volt, de mikor vendége érkezik, mégis a szegény ember 

egyetlen bárányát tulajdonítja el, hogy abból készítessen lakomát vendégeinek. S amikor 

a király felháborodottan felkiált: „A halál fia az az ember!” a próféta ráolvassa „Te vagy 

ez az ember!”. Ugyanígy a Szentírás szereplői is mi vagyunk. Nekünk szólnak 

vigasztalásai, bátorításai, de korholásai és figyelmeztetései is. 

Hogy ezt a nekünk szóló hívást megérthessük, imádkozva, készséges lélekkel 

vegyük kézbe a Szentírást: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3,10). A zsinat 

a következőképpen fogalmaz: „Arról azonban ne feledkezzenek meg, hogy a Szentírás 

olvasását imádságnak kell kísérnie. Így lesz belőle beszélgetés: Isten és az ember között, 

mert „amikor imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatásokat 

olvassuk, őt hallgatjuk.” (DV 25). 

A Szentírás a Szentlélek által sugalmazott könyv. Nemcsak a megírásához volt 

szükség az Ő kegyelmére, indítására, hanem olvasásához is szükség van Isten 

kegyelmére. Egyedül Ő tudja nekünk megmutatni, mi rejlik a szavak mögött, és mit akar 

azok által itt és most nekünk mondani.  

e) A Szentírás közösségi olvasása. Az imádságnál már találkoztunk a közösség 

szerepével és jelentőségével. A Biblia megértésében is segít, ha azt közösségben 

olvassuk. Olvashatjuk Biblia-órákon vagy pap által irányított kisebb közösségekben. A 

bibliaolvasásnak nagyon sok módszere van. Felénk eléggé elterjedt, különösen lelkiségi 

körökben a hét lépcsős módszer. A szentírásolvasás előtt segítségül hívjuk a Szentlelket. 

Elolvassuk a kiválasztott szöveget. Erről elmélkedünk, megkeressük, hogy melyik az a 

rész, gondolat, ami megérintett.  A „megosztás” következik. Ez után megnézzük, hogy az 

üzenet és az életünk között milyen viszony van. Ismét személyes élménybeszámoló 

következik, így mindenki gazdagodik és gyarapodik Isten igéjének ismeretében. 

Feladatok vállalásával és imádsággal zárul a találkozó. 

 

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 

1. Mi a Biblia? Melyek a részei? Kik a szerzői? Ki a főszerző? 

2. Milyen gyakran olvasod? Mennyire ismered? 

3. Melyik az a mondat vagy gondolat a Szentírásban, amely nagyon kedves neked? 

    Hogyan lett kedves neked? 

4. Adott-e már neked személyes választ? Miben? 

5. Milyen érzést keltenek benned az utcai bibliamagyarázók? 

6. A Szentírás melyik részének van legnagyobb súlya? Miért? 
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Reményik Sándor: 

 JÓZSEF, AZ ÁCS, ISTENNEL BESZÉL 
 

Magasságos,  

Te tudod : nehéz ez az apaság,  

Amit az én szegény vállamra tettél.  

Apja volnék, - és mégsem az vagyok.  

Ez a gyermek . . . ha szemébe tekintek,  

Benne ragyognak nap, hold, csillagok.  

Anyja szemei s a Te szemeid, 

Istenem, a Te szemeid azok.  

Gyönyörűséges és szörnyű szemek,  

Oly ismerősek, s oly idegenek . . . 

Ez az ács-műhely . . . ezek a forgácsok . . .  

Mit tehettem érte? . . . mit tehetek? 

Én tanítottam fogni a szerszámot,  

Mégis rá fogják majd a kalapácsot.  

Úgy félek: mi lesz? 

Most is ki tudja, merre kóborog,  

Tekintetétől tüzet fog a műhely,  

Tüzet fog a világ, s egyszer ellobog.  

Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 

S azután is óvni a lépteit, 

Fel a templomig, Jeruzsálemig,  

Míg egyszer elmaradt . . . 

Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja  

Borzolta szürkülő szakállamat,  

Ezüst nyomot hagyott már akkor is,  

Komoly nyomot parányi rózsaujja.  

S most olyan más az útja . . .  

Vezetném és Ő vezet engemet.  

Csak azt tudom, a Te utadon jár,  

Magasságos, 

De ki tudja a Te ösvényedet? 

Te vagy az atyja, - én senki vagyok, 

Az Evangéliumban hallgatok, 

S hallgat rólam az Evangélium. 
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VIII. fejezet  

 

Istennel találkozni az emberekben 
Cél: Az ember megbecsülésére és szolgálatára elvezetni a bérmálkozásra készülőket. 

 

Amint láttuk, Istennel találkozhatunk az imádságban és a Szentírás olvasásában 

vagy hallgatásában. Megtapasztalásának egy harmadik módja az emberekben lehetséges. 

Minden emberben az Isten közelít hozzánk, és így másokban találkozhatunk Vele. Ez a 

találkozási forma az Istennel talán a legközvetlenebb, de egyben a legnehezebb is 

számunkra. Hitre van szükségünk az imádsághoz, hitre van szükségünk Istennek a 

Bibliában való jelenlétének az elfogadásához, de igazán nagy hitre Istennek az 

emberekben történő felismeréséhez van szükségünk.  

1) Isten jelenléte az emberekben, mint hitbéli valóság. Gárdonyi Géza Arany, 

tömjén és mirha c. könyvében egy kedves novellát olvashatunk. Karácsony estéjén együtt 

ül a béres család és a nagyapa, az öreg csordás, aki már nem tud elmenni az éjféli misére. 

Ezért felolvastat magának a Bibliából és éppen az emmauszi tanítványok történeténél 

nyitják fel a Szentírást. Az emmauszi tanítványok az útszéli vándorban nem ismerik fel 

Krisztust és az öreg sehogy sem tudja megérteni, hogy a tanítványok hogyan nem 

ismerték fel Krisztust. Ha ő találkozott volna Vele, ezer ember közül is felismerte volna. 

Éjjel különös álma van: egy apostolt lát azzal az üzenettel, hogy másnap teljesedni fog 

kívánsága és találkozni fog Krisztussal. Délelőtt semmi különös sem történt, ebéd után 

még a fiatalok is elmentek hazulról. Délután egy koldus jelentkezik, akit megvendégel, s 

szakadt csizmája láttán meg akarja ajándékozni a koldust egy pár csizmával. Míg a 

csizmát keresi, a koldus eltűnik. Az öreg utánament, és egy idegen gyermek futott vele 

szembe az utcán, aki elvágódott és eltörte a lábát. Az öreg felemelte, szűrjébe takarta és 

elvitte a községházára, hogy keressék meg a hozzátartozóit. Míg a jegyzővel tárgyal a 

gyermek is eltűnik a szűrből. Hazafelé tart, s közben régi ellenségével találkozik, aki 

megrágalmazta és aki miatt ártatlanul a börtönben ült. Ez bocsánatot kér tőle, az öreg 

odanyújtja megbocsátó kezét: ő már régen mindent elfelejtett. Elégedetlenül fekszik le, 

hisz az ígéret nem teljesedett be. Éjjeli álmában maga Krisztus jelent meg neki és a 

következőket mondta: „Te háromszor is találkoztál velem a tegnap, de nem ismertél fel, 

pedig megvendégeltél, segítettél rajtam és ideadtad a te megbocsátó kezedet. Hát akkor 

hogyan ismerjenek fel azok, akik senkin sem könyörülnek, senkit sem segítenek és nem 

bocsátanak meg az ellenük vétkezőknek?”  

Krisztus jelen van az emberekben, erről szól Toursi Szent Márton és a koldus története is. 

Hogy Isten ember alakjában és emberek által jelenik meg előttünk ez nem az írók 

fantáziája, hanem hitbeli valóság. Az Ószövetség ismételten szól ilyen jelenésekről. 

Válasszunk ki egyet ezek közül, amikor Isten megjelent Ábrahámnak. A sátora előtt 

üldögélő Ábrahám három utast pillant meg, akik feléje tartanak. Ábrahám eléjük siet, 

hogy vendégül hívja őket. Majd borjút vágat, tejet és vajat hoz, felesége Sára, pedig 

meleglepényt süt és megvendégeli őket. A vándorok egyike maga Isten, aki 

jutalomképpen megígérte a gyermektelen Ábrahámnak, hogy gyermeke születik: Izsák – 

aki által teljesülni fog Isten korábbi ígérete, miszerint Ábrahámot nagy néppé teszi. (Ter 

18). A zsidók számára ettől fogva erény a vendégszeretet, valamint az utasok befogadása 

és megvendégelése.  

2) Isten emberi alakot öltött Jézus Krisztusban. Mindnyájunk számára emberi 

alakban jelent meg Isten Jézus Krisztusban, amikor a második isteni személy emberré 

lett, teljes emberi természetet, emberi lelket és testet vett önmagára. Így teljesedett be az 

ember ősi vágya, hogy megláthassa Istent: „Hadd lássam meg dicsőségedet” (Kiv 33,18). 

Hogy Istent láthassuk, emberré kellett lennie, mert önmagában az Istent ember nem 

láthatja úgy, hogy életben maradjon. Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik 

az Atyát, és Jézus azt feleli: „Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,8-9).  

Jézus látható emberi alakban csak 33 évig volt közöttünk a földön. Mi is és azok 

az emberek is látni szeretnénk, akik azóta élünk. Ő megígérte, hogy közöttünk marad, és 
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ezt az ígéretét többféle módon teljesítette. Egyik módja éppen az emberekben való 

jelenléte.  

Máté 25-ik fejezetében az utolsó ítéletről olvashatunk: Jöjjetek Atyám áldottai – 

mondja az igazaknak – vegyétek birtokotokba a világ kezdetétől nektek készített 

országot, éheztem ugyanis és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor 

voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és 

meglátogatattok, börtönben voltam és felkerestetek. És ugyanezt mondja a gonoszoknak: 

távozzatok tőlem átkozottak az öröktűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült, 

éheztem ugyanis, de ennem nem adtatok stb. Mindnyájan csodálkozva kérdezik: Uram 

mikor láttunk, hogy segítettünk volna, mikor láttunk és nem szolgáltunk neked? Krisztus 

akkor ezt feleli: amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettétek, nekem tettétek, amit 

nem tettetek eggyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek. 

Jézus azonosítja magát velünk, emberekkel. Amikor megszólítja az üldöző Sault a 

damaszkuszi úton, nem azt kérdezi tőle, miért üldözöd követőimet, hanem azt: Saul, Saul 

miért üldözöl? (ApCsel 9,4). 

3) Az Egyház, mint Krisztus titokzatos teste. Amint láttuk, Krisztus azonosítja 

magát követőivel, és ennek az azonosságnak az alapja Szent Pál azon tanításán alapszik, 

miszerint az Egyház Krisztus titokzatos teste. Az első korintusi és az efezusi levelében az 

apostol az Egyházat egy élő szervezethez, az emberi testhez hasonlítja. A test feje 

Krisztus, éltető lelke a Szentlélek, tagjai pedig mi vagyunk, minden megkeresztelt ember. 

Amint az emberi testben minden tagnak más szerepe, feladata van, de valamennyinek 

össze kell fogóznia, mert a test csak így él, és így egységes, úgy az Egyházban is minden 

kereszténynek van egy különös, sajátos feladata, amelyet teljesítenie kell az Egyház 

javára. Egy nem egészen szabatos hasonlattal, minden keresztény része, darabja 

Krisztusnak, méltán képviseli tehát az emberek előtt Krisztust, méltán azonosítja magát 

Jézus Krisztus minden keresztény emberrel. 

A nem keresztények, akik nincsenek megkeresztelve, azok is Isten gyermekei. Ők 

is meghívást kaptak az Egyházba, azért teremtette Isten őket, hogy ennek a titokzatos 

testnek tagjai legyenek. Tehát ők is Krisztust képviselik számunkra, bennük is Krisztus 

jelentkezik előttünk, Ő fordul hozzánk és nekünk fel kell ismernünk embertársainkban, 

amint fel kellett volna ismernie az öreg csordásnak azon a számára nevezetes karácsonyi 

napon.  

Már mondtuk, hogy ez nagyon nehéz, az ember hitét próbára tevő fordulat. A sok 

gonoszság és gyarlóság eltakarja Krisztust az emberekben. Arról a szennyről van szó, 

amivel bemocskolták magukban az emberek a Krisztus-arcot. Talán egy ártatlan gyermek 

tiszta tekintetében, egy tiszta fiatal szerelmes őszinte boldogságában, egy szülő áldozatos 

önzetlen jóságában, egy jóságtól sugárzó embertársunkban sikerül meglátnunk Krisztust. 

De a hit tanítása szerint a lezüllött bűnözőben is Istennel kellene találkoznunk. 

4) Kik képviselik különösképpen az Istent? 
a) A szentéletű és jóságos emberek. Ezekben a szentéletű és jóságos 

emberekben Isten jósága jut kifejezésre. Egy francia pap (Caffarel abbé), aki a családok 

lelki gondozásával foglalkozik „Az aranygyűrű” c. könyvében egy Algírban élő francia 

családról ír. Ez a család barátságba fogadott egy mohamedán házaspárt és az arab 

asszony egy alkalommal a következőket mondta a befogadó keresztény családnak: 

„Milyen jó lehet a ti Istenetek, ha már ti is ilyen jók tudtok lenni.” 

b) Az egyházi elöljárók. Papjaink, püspökeink Krisztus megváltó feladatát 

folytatják közöttünk és általuk ér el bennünket Krisztus üdvössége a szentmisében, a 

szentségekben és az igehirdetésben, még akkor is, ha kiütközik emberi gyengeségük. 

Jézus rájuk ruházta a maga természetfeletti hatalmát és ebben a vonatkozásban 

engedelmeskednünk kell nekik. Jézus is tiszteletben tartotta a papokat, pedig azok 

ellenségei voltak. Hozzájuk utasította, akiket a leprából meggyógyított és a főtanács előtt 

felel a főpap kérdéseire, bár tudja, hogy ez csak ürügyet keres benne, hogy elítélhessék. 

c) A szülők és előljárók. A szülőkben és előljárókban Isten tekintélye valamint 

gondviselése jelentkezik előttünk. Általuk akar vezetni bennünket az életben és amíg 
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rájuk szorulunk, általuk gondoskodik rólunk. Ezért parancsolta meg, hogy tiszteljük 

szüleinket.  

d) A jótevők. Ugyancsak Isten gondviselő jóságát kell látnunk jótevőinkben. 

Isten általában nem rendkívüli csodás módon, hanem embereken keresztül segít minket. 

Utunkba vezet olyan embereket, akik segítenek szükségeinkben, megvigasztalnak, 

jótanáccsal látnak el bajainkban és gondjainkban, vagy csak egyszerűen meghallgatnak, 

együtt éreznek velünk és már ezzel is segítenek.  

e) A szenvedő és beteg emberek. Istent kell meglátnunk a szenvedő és beteg 

emberekben, akikben a szenvedő Krisztus áll elénk. (Mt 25). Gyakoroljunk valami 

figyelmességet a szenvedő és beteg emberek iránt, próbáljuk felderíteni őket, feledtetni a 

csapások, betegségek fájdalmait és Isten megadja hozzá az alkalmas szót. Szent Erzsébet 

egy leprás beteget fektetett ágyába és amikor hozzá lépett, hogy megtisztítsa a szenvedő 

Krisztust látta maga előtt. Ez legenda ugyan, de kifejezi a valóságot. A középkori hívő 

meglátta a betegben a szenvedő Krisztust, Urának nevezte őt, és előkelő szolgálatnak 

tartotta a betegek ápolását. Nem egyszer térdenállva szolgált nekik. 

f) Szegények és nélkülözők. Kriszus kér tőlünk a szegényekben és 

nélkülözőkben, akik kinyújtják felénk kérő kezeiket. Szent Márton a didergő koldusnak 

adja katonaköpenyének felét. Éjszaka álmában Jézus  ezt mondta neki: Márton a hitujonc 

e köpenybe öltöztetet fel engem. Amikor nincstelenségükön segítünk, Krisztusnak 

segítünk. A szegények megsegítésével próbáljuk szorgalmazni az emberek közti 

egyenlőséget: “Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük 

nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így a javak kiegyenlítődjenek. Az Írásban 

is ez áll: Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.” (2 Kor 

8,15). 

 g) A ránkszoruló emberek. Krisztust kell látnunk azokban az emberekben is, 

akik bármilyen ügyükkel, szükségükkel hozzánk fordulnak és szolgálatunkat kérik. 

Különösen, ha olyan foglalkozásunk van, hogy embereket kell kiszolgálnunk. Úgy 

tegyük ezt a szolgálatot, olyan gonddal és odaadással végezzük, mintha magának 

Krisztusnak tennénk. Milyen boldogok volnánk, ha neki tehetnénk valamilyen 

szolgálatot, hisz ő sem sajnálta a fáradságot, az áldozatot érettünk: “Senki sem szeret 

jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13).  

5) Krisztus jelenléte bennünk. Nemcsak másokban kell felismerünk Krisztust, 

hanem nekünk is úgy kell élnünk, hogy mások felismerhessék bennünk Krisztust: az Ő 

jóságát, türelmét, tisztaságát, őszinteségét, és igazságosságát. Mindannyian Krisztust 

képviseljük az emberek, a világ előtt, és ha a kereszténység gyengén áll a világban, nem 

vonzza, nem ragadja meg az embereket, mint egykor az első keresztény századokban, 

annak mi vagyunk az oka. VI. Pál alázatosan ismerte be a zsinaton: “Nem tudtuk 

Krisztust megmutatni a világnak. Panaszkodunk másokra, elmarasztaljuk őket, hogy 

lehetetlenné teszik számunkra Krisztus felismerését, közben pedig mi is ebben a hibában 

szenvedünk, csak nem vesszük észre. A mi durvaságunk, nemtőrödömségünk és számos 

más hibánk mellett hogyan is ismerhetnék fel?”  

Ha a bérmálás kegyelmével megerősítve komolyan törekedni fogunk, hogy 

felismerjük az emberekben valamint, hogy magunkban is felismertessük Krisztust, akkor 

nemcsak Krisztus jutalmára számíthatunk, hanem ezzel a társadalomnak is nagy 

szolgálatot teszünk. Krisztus azt mondja: “S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki 

egynek, akár a legkisebbnek azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem 

marad el jutalma.” (Mt 10,42).  

Az emberiség legnagyobb törekvése a békét, a kölcsönös megértést és a 

jóakaratot helyreállítani a gyűlölködés által széttépett világban.  

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1. Miért kell tisztelnünk minden embert? 

2. Kik képviselik különösképpen az Istent? 

3. Kit képviselünk az emberek előtt? Hogyan kell élnünk? 
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Roth Paul: 

 A KOLLÉGÁD: A FELEBARÁTOD 

 
Gyakran könnyebb és egyszerűbb  

szeretni egy szűkölködőt, egy beteget,  

szívből megszánva szomorú sorsát, 

mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled.  

 

Istenem, arra késztet a kötelesség, 

hogy napjaim, életem egy részét  

kollégáimmal töltsem el.  

Nem válogathatom ki őket;  

nem szorulnak rá senkire;  

némelyikük 

tán el is gáncsol. 

Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem,  

mint ahogy én szeretném, 

hogy ők elviseljenek engem. 

 

Istenem, ma a felebaráti szeretet azt jelenti:  

becsületesnek és segítőkésznek lenni, 

mint kolléga, mint főnök, mint beosztott.  

Adj nekem olyan főnököt, 

aki munkatársat lát bennem,  

és nem kifutót. 

 

Segíts, hogyha bármit kívánok,  

tudjam: hol a mérték.  

Kollégáimnak kárt sose okozzak,  

elöljáróim szavát sose szajkózzam,  

ne gyötörjem a beosztottakat.  

Épp így az egész üzemben is, 

a segítség, a megértés, 

a megbocsátás kis jeleiben,  

a közös munkában 

fejezze ki valami a Te parancsodat:  

„Szeresd felebarátodat, mint önmagad!” 
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IX. fejezet  
 

Kicsoda nekem Jézus Krisztus? 
Cél: Krisztus bensőséges ismerete és a vele való közvetlen kapcsolat elmélyítése. 

 

Hitünk második alaptétele Jézus Krisztusban az Isten Fiában és az emberiség 

Megváltójában való hit. “Az az örökélet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és 

akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17, 3) –, mondta nekünk utolsó vacsorai megható főpapi 

imájában. Kicsoda ez a Jézus Krisztus, akinek a keresztségben hűséget fogadtunk, amit 

most a bérmálásban megújítunk s akivel a bérmálás által még szorosabb kapcsolatba 

lépünk.  

1) Kinek tartják az emberek Krisztust? Valamikor Jézus is felvette 

apostolainak ezt a kérdést: “Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Az apostolok a 

következőket felelték: “Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak 

vagy valamelyik más prófétának.” Jézus tovább kérdezi apostolait: “Hát ti mit mondtok, 

ki vagyok?”, Szent Péter mindannyiuk nevében felel: “Te vagy Krisztus, az élő Isten 

Fia.” (Mt 16, 13-16).  

Azóta is foglalkoztatja ez a kérdés az emberiséget, hívőket és hitetleneket 

egyaránt. Ma is beszélnek, könyveket írnak Jézusról, nagyszabású filmekben próbálják 

közelebb hozni a mai emberhez Jézus alakját. (pl. Jézus Krisztus Szupersztár).  

Az ókor az üdvösséghozót, a középkor hűbéri világa a világ urát és ítélő biróját, a 

humanizmus az igazi embert, a felvilágosodás az erkölcstanítot, a racionalizmus a 

rokonszenves egyéniséget, a mai ember a felszabadulásért harcoló forradalmárt, az 

emberiség teljes felszabadítóját keresi Jézusban. 

Vannak, akik a kereszténységgel vallják istenségét, mások csak egy rendkívüli 

embert látnak benne, ismét mások a létezését is tagadják, s az egész kereszténységben a 

Jézus személye köré font mítoszt látják. Mindenki elismeri, hogy Krisztusnak a mai 

ember számára is van mondanivalója. Ismételten kérdéseket tesznek fel róla közismert 

egyéniségeknek, mint ahogy a budapesti “Vigilia” 1970-es decemberi számában. Lássunk 

valamit az akkori feleletekből: 

- Heller Ágnes ateista filozófus: Jézus alakját a vallás alkotta ugyan, de alakjának 

jelentősége messze túlnyúlik a vallás hatókörén. Míg az ember képmására alkotott 

istenségek nagyon is partikulárisak, bosszúálló irigyek, Jézusnak nincsen ilyen 

partikularitása. Ez nem természetes… Jézus messzemenően egyéni… Egyéni a viszonya 

a korához, a korban érvényes törvényekhez, ill. szokásokhoz, egyénien alkalmazza az 

érvényesnek vallott isteni törvényeket… A kereszténység sokszoros megújulási 

képessége, a változó társadalmi szituációkban nem utolsósorban onnan ered, hogy az új 

irányzatok, új törekvések mindig visszatérhettek az eredeti Jézus-legendához…  

- Bárdos Lajos katolikus zeneszerző: Krisztus gyermekkoromban nem több, mint 

az izgalommal várt karácsony. Nagydiák éveimben kamaszos fölénnyel lefitymált 

legenda. Azután a háború, a felnőtt élet megtanított arra, hogy Ő csakugyan az út, az 

igazság és az élet. Út, mert tudom, hogy merre járjak. Senkisem mondotta, hogy a helyes 

út sima és kényelmes, de a sziklamászó is ezt keresi. Igazság, mert nincsen szava, mely 

tévesnek bizonyult volna. Soha semmi bajom nem lett abból – de másnak sem -, hogy pl. 

megfogadtam legfőbb szavát: szeresd felebarátodat.  

- Mensáros László színművész: Jézust elsősorban nemcsak történelmi személynek 

vagy szimbólumnak tartom, hanem egy állandóan bennünk és velünk élő valóságnak, aki 

megváltja az emberekben levő – sajnos sokszor nagyon is elhanyagolt – jobbik ént, és 

ebben őszintén szólva az én közreműködésem még nem mondható kielégítőnek. 

- Egy 16 éves francia kislány: két éve még nem ismertem, nem találkoztam vele. 

Igaz, Isten volt a számomra, de messzébb nem láttam. Mindaz, amit a hittanórán vagy a 

templomban hallottam csak elment a fülem mellett. Nem éreztem szükségét, hogy 

szeressek. Aztán egy napon találkoztam vele. Azt az örömet lehetetlen leírni, olyan 

csodálatos. Lassan lassan éreztem, hogy átalakultam a szívem legmélyén. Megtanultam, 
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hogy más szemmel nézzek a többiekre, hogy ugyanazzal a szeretettel szeressem őket. 

Egyesek persze azt mondják: hogy mondhatod, hogy szereted Jézust, hisz sohse láttad? 

Látni nem láttam, de érzem magamban. 

2) Jézus történetisége. Ahogy Heller Ágnes megnyilatkozásából látjuk, egyesek 

számára nem is létezett kitalált személy, aki köré csoportosították a keresztény tanokat.  

Amit Jézusról tudunk, azt szinte kizárolagósan az evangéliumokból tudjuk. 

Ezeknek a hitelességéből következik, hogy valóban élt, történeti személy volt. Más 

profán írók is beszélnek róla. A legrégibb Josephus Flavius zsidó történetíró, aki “Zsidó 

régiségek” című munkájában beszél róla. Mivel feltámadását is említi és azt mondja róla: 

“ha ugyan embernek kell neveznünk őt“, újabb kritikusok azt vitatják, hogy ez a rész 

keresztény másolók későbbi betoldása. Érdekes azonban, hogy ez a részlet minden 

fennmaradt példányban megvan. 

Tacitus a keresztényekről beszélve elmondja, hogy ezek Krisztustól származnak, 

akik Tiberius császár idejében Poncius Pilátus helytartó kivégeztetett. 

Bár vannak, akik létezését tagadják, konklúzió képpen elmondhatjuk, hogy Jézus 

Krisztus történelmi létezése ma már a nem hívők számára is lezárt kérdés. Csak az 

akadékoskódok vitatják.  

3) Krisztus istenségének kérdése. Az emberiség második nagy kérdése 

Krisztussal kapcsolatban, hogy ki volt Krisztus? Isten volt-e valóban, vagy csak ember? 

Ahogy a mai híres lelki író Carlo Caretto írja Jézusról: „Olyan nehéz elhinni, hogy Isten 

emberré lett, hogy muszáj kételkedni benne. Ám ha nehéz benne hinni, még nehezebb 

nem hinni benne.“ Ahogy a kereszténység egyik legnagyobb támadója a pogány bölcselő 

Celsius megfogalmazta: egy isten teste nem lehet olyan, mint a tied, az nem úgy 

táplálkozik mint te, nem olyan a hangja mint a tied. Micsoda Isten Fia az, akit Atyja nem 

tudott megmenteni a leggyalázatosabb kivégzéstől. Viszont, mint Heller Ágnes 

megnyilatkozása is bizonyítja, nem lehet Krisztust a mi földi, emberi fogalmainkba 

beleszorítani. Krisztus messzemenően egyéni. Nem hasonlít sem az emberek csinálta 

istenekhez, sem a kortársaihoz. 

a) Krisztus ismételten Istennek mondotta magát. Ha ritkán nyilatkozott is 

magáról, igyekezett elrejteni isteni és messiási voltát, Krisztus ismételten is Istennek 

mondotta magát. Sohasem beszélt úgy az Atyáról, mint közös Atyáról. Ő más 

értelemben, másképpen Fia ennek az Atyának mint a többi ember, “Atyám dicsőít meg, 

akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek, de nem ismeritek.” (Jn 8,54). Ő egy az 

Atyával (Jn 10,30), aki Őt látja, az Atyát látja (vö. Jn 15,9). Fontos különösen az 

elítélésekor a főpap előtti vallomása, amikor ünnepélyesen Isten Fiának vallja magát.  

Hivatkozik csodáira, mint tanításának, állításainak igazolására: „higgyetek a 

tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok.“ 

(Jn 10,38). Akik csak egy prófétát, rendkívüli egyéniséget, vagy vallási tanítót látnak 

benne, nem tudják megmagyarázni Krisztust. Ahogy Schütz Antal mondja róla, nem fér 

bele az emberi kategoriákba. 

b) Krisztust a kortársai prófétának tartották. Sokan még ma is csak prófétának 

tartják, tagadva ezzel istenségét. A próféta Isten küldötte, aki Isten nevében beszél. 

Igazolja a maga küldetését és mindegyre Istenre hivatkozik: “Ezt mondja az Úr”.  

Krisztus is állandóan szoros kapcsolatban volt mennyei Atyjával, de tekintéllyel 

beszélt. Szavait sokszor így vezeti be: “Bizony, bizony mondom nektek”, ami megfelel az 

Ámen-nek (jelentése: úgy van). Krisztus tehát tudatában van, hogy teljes hatalommal bír 

és így magától beszélhet az Isten nevében.  

c) Krisztust a kortársai vallási tanítónak is tartották. Ma is vannak, akik 

Krisztusban egy mestert (rabbit), vallási tanítót látnak. A korabeli írástudók a 

tanításaikban általában a törvényre vagy pedig más tekintélyes írástudókra hivatkoztak. 

Ezekkel ellentétben Krisztus saját tekintélyével beszél, könnyedén túlteszi magát a zsidó 

hagyományokon, sőt a szentnek tartott isteni törvényeken is.  

“Mondatott a régieknek – én pedig mondom nektek”. Mindig győztesen került ki a 

vitákból és a cselvetésekből: van-e feltámadás, szabad-e adót fizetni a császárnak, meg 
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kell-e kövezni a házasságtörő asszonyt, melyik a főparancs a sokféle előírás közül? 

Mindezekre a kérdésekre Krisztus válasza csodálatra méltó. Senkisem tudta még utánozni 

abban, hogy a legelvontabb isteni dolgokról a közönséges, mindennapi életből vett 

példázatokkal és hasonlatokkal beszélt.  

d) Krisztus egészen más mint kortársai. Kortársai nem tudják megmagyarázni, 

honnan a bölcsessége, hiszen Krisztus az ács fia, aki az eldugott kis zsidó faluban élt. 

Személye, főként tekintete hatásos, amely egy pillanat alatt változást tud elérni az 

emberek lelkében: Zakeus, Péter, Máté.  

Kortársai nem tudják megmagyarázni azt a képességét, amellyel belát az emberek 

lelkébe: szamariai asszony, Júdás. Újabban azt is állították, ismeretlen tudással 

rendelkezett, amelyet a keleti bölcsektől szerzett. (Néhány elfogult magyar, Jézust pártus 

hercegnek tart. Ez már őrület.) Kortársait rendesen azzal lepi meg, hogy egészen másként 

cselekszik, mint ahogyan elvárják tőle. Ahogyan már ők is megállapították róla, úgy 

tanított, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók: “Még soha sem beszélt 

úgy ember, ahogy ez beszél.” (Jn 7,46).  

4) Kicsoda számomra Jézus Krisztus? Miután meghallgattuk kortársainak 

véleményét, belelapoztunk az evangéliumokba és ismerjük a hitvallásokból az Egyház 

tanítását Jézus Krisztus személyéről, tegyük fel saját magunknak a kérdést: “Én kinek 

tartom Krisztust?”  Mert akinek tartom, úgy viszonyulok hozzá! 

Próbáltunk érveket hozni történeti létezésére, próbáltuk megközelíteni istenségét, 

az evangélium segítségével közelebb hozni magunkhoz Jézus személyét. Még 

beszélhetünk az Ő jóságáról és emberszeretetéről. Ez vezeti fáradságos tanító körútjain. 

Sajnálja az emberiséget, amely remény nélkül, elcsigázva és kimerülve járja életútját, 

mint a pásztor nélküli juhok (Mt 9,36). Megesik a szíve a gyermekeken, a szenvedőkön 

és akik útjába kerülnek segít rajuk, meggyógyítja, megvigasztalja őket. Hasonló 

részvéttel van az elesettek, bűnösök iránt. Akiket az emberek megvetettek, azokat 

felemeli. Találóan foglalja össze életét Szent Péter a Kornéliusz házában mondott 

beszédében: “Ő ahol csak járt, jót tett.” (ApCsel 10,34). 

Ám, ahogyan a hitről szóló részben láttuk, mindez nem elég, hogy hitet adjon 

nekünk. A hit nem egyszerűen az érvek, bizonyítékok következménye, hanem Isten 

kegyelme és az ember elhatározása. Éppen ezért nem lehet senkinek sem átadni, csak 

benne a hitet elősegíteni. Mindenkinek magának kell elhatároznia, hogy rálép-e a hit 

útjára vagy sem. Valahogy úgy, mint amikor Szent Péter kilépett a hajóból, hogy 

Krisztushoz menjen. 

a) Hiszem-e Jézus Krisztus istenségét? Isten és az ember között végtelen 

távolság van. Lehetséges-e, hogy Isten áttörje ezt a távolságot és emberré legyen, hogy 

szenvedjen és meghaljon az emberekért? Isten hatalmával anélkül is megbocsáthatott 

volna az embereknek és megszüntethette volna a bűn által ránkszakadt szenvedéseket, 

hogy ne kellett volna emberré válnia. Megérdemelte-e az emberiség Krisztus 

szenvedését?  

Carlo Caretto beszél a “Levelek a sivatagból” c. könyvében egy rendtársáról, 

akivel a Szaharában találkozik. Fiatal, tekintélyes párizsi mérnök, aki egy nap otthagyja 

fényes pályáját, hogy Charles de Foucauld kisebb testvérei közé beállva, mint Pál testvér 

tanuskodjék isten- és embereszeretetéről az arabok között. Caretto úgy találkozik a 

mérnökkel, hogy ez utóbbi a forró szaharai napsütésben, arab társaival gépek és modern 

technikai eszközök nélkül az országút javításán dolgozik. Mindenki, elsősorban 

édesanyja előtt érthetetlen ez az elhatározása. Ha legalább megmaradt volna mérnöknek, 

hogy szaktudásával használjon, de ő ezzel a fárasztó és megalázó munkával akart 

tanuságot tenni a legszegényebbekkel való szolidaritásáról. Valahogy ezen gondolkodva 

tudjuk megérteni Isten szeretetét. Így tudta ezt legjobban megmutatni nekünk 

embereknek, hogy egy lett közülünk. 

b) Észrevettem-e, hogy azok, akik nem hisznek Krisztusban, mennyire 

küzdenek, hogy valahogy megmagyarázzák személyiségét? Ha nem létezett volna és 

nem olyan lett volna, amilyennek leírják az evangéliumok, akkor az volna a csodálatos, 
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hogy hogyan tudta valaki mindezt kitalálni: mennyire emberfölötti és ugyancsak 

mennyire emberi, húsból, vérből való az Ő alakja! Szemléletesen érzékelteti ezt Szabó 

Ferenc Kriszturól szóló könyvében. A Bulgakov regényéből idézett részlet: Ponirjovnál, a 

költőnél Krisztus-ellenes költeményt rendel egy szerkesztő. Ponirjov megírja, de bár 

minden rossz tulajdonságot rárak Jézusra, az túlságosan eleven, nem lehet elhinni Róla, 

hogy nem létezett. 

c) Ha keresem Krisztust, hittel veszem-e kezembe az evangéliumot, 

meglátom-e benne az Istenembert? S végül, amikor a misében a hitvallás szavait 

mondom visszhangoznak-e bennem ezek a szavak “Hiszek az egy Úrban, Jézus 

Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,...  Aki az Atyával egylényegű; és minden általa lett. 

Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.”  

d) Jézus Krisztus nemcsak Isten, de Megváltó is. Krisztus nemcsak az 

emberiség megváltója, hanem az enyém is. Igazságos ítéletem szerint megérdemlem-e a 

mennyországot, az Isten látását és egyáltalán az Isten barátságát? Van-e bennem valami, 

amiért engem az Isten szerethet? Legalább egy egész napot úgy töltöttem-e életemben, 

hogy annak minden percét megérdemeltem? S ha mégis szeret az Isten, s ha mégis 

remélhetek, ezt Krisztusnak, az én Megváltómnak köszönhetem. Három óráig fügött a 

kereszten – mondja Caretto -, hogy a mérlegserpenyőben a szeretet  felülmúlhassa az 

igazságot. Vagy még szebben a költő Balassa: Krisztus meghalt érettem, akkor hogyan 

kételkedjem? P. Jaques Loew Jézus Krisztusról szóló lelkigyakorlatában mondja, hogy a 

hitvallás legrégibb és ma is legtömörebb formája: Jézus Krisztus az Úr. 

e) Jézus Krisztus nemcsak Isten, de ember is. Számomra, aki a keresztségben 

Krisztushoz csatlakoztam és most a bérmálásban öntudatosan is hűséget fogadok neki, 

Krisztus kell, hogy legyen vezérem és példaképem a földi életemben. Ő nemcsak Isten, 

de ember is, s mint ember a legtökéletesebb, aki egyedül valósította meg magában az 

emberséget, úgy ahogy azt Isten akarta és elgondolta az emberről: a tökéletes isten- és 

emberszolgálatot vagy az emberek önzetlen szolgálata által Isten szolgálatát. Egyálatalán 

példaképül veszem-e valamikor Krisztust? Nem félek-e titokban, hogyha ezt tenném, 

akkor mindenről le kellene mondanom, amihez nagyon ragaszkodom? De vajon ezekkel a 

ragaszkodásokkal nyerek-e valamit emberségemben vagy inkább veszítek? Nem vagyok, 

nem lehetek az az ember, aki kezében tartja egész önmagát. 

5) Krisztus mint élő személy. Michel Quoist az ismert író, egyik Krisztusról 

szóló könyvének ezt a címet adta: “Krisztus él!” Krisztusra nem szabad úgy gondolni, 

mint egy régi történelmi személyre, aki valamikor 2000 éve élt itt a földön, sem mint 

olyan Istenre, akit a világegyetem végtelen távolsága választ el tőlünk. Krisztus élő 

személy, élő valóság, aki ígérete szerint velünk és közöttünk van, akit mint Istent, de mint 

embert is mindenütt megtalálhatunk magunkban és magunk körül - ahogy a II. Vatikáni 

zsinat summázta -, életünk eseményeiben, az emberekben, az Egyházban, az 

Oltáriszentségben, de kiváltképpen az imádságban, az evangélium lapjain, s akivel 

személyes kapcsolatba kell lépnünk. (SC 7). 

a) Krisztussal való kapcsolat és a félelem. A Krisztussal való kapcsolattól 

félünk, húzódozunk, mert, mint már érintettük, ez a kapcsolat áldozatokkal jár. Mert 

Jézusnak nem lehet akárki barátja, csak aki őt követi. Aki barátja akar lenni, attól 

jellemes magatartást, követést vár. Ha valaki férfias, akkor Krisztus igazán az. 

Gondoljunk csak a farizeusoknak adott válaszaira, vagy amikor ostorral űzi ki a kufárokat 

a templomból, amikor teljes, határozott odaállást kíván követőitől: Aki nincs velem, 

ellenem van, aki nem gyűlöli (vagyis jobban szereti) atyját és anyját (...) sőt önmagát is, 

aki nem hordozza keresztjét, nem lehet tanítványom.  

b) A Krisztussal való kapcsolat megélése. A Krisztussal való kapcsolat nem 

más, mint életünknek az Ő szeretetében történő megélése, kegyelme segítségével. 

Mindennapi teendőink, napjaink eseményei között keresnem kell és meg kell találnom 

Őt: mit akar ezzel vagy azzal Krisztus mondani számomra? Mit vár most tőlem? Hogyan 

kell rá felelnem? Michel Quoist könyvében hivatkozik egy francia lány példájára, aki 

elmondja magáról, hogy mióta az evangéliumokban megtalálta Krisztust, naponta 
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félórával hamarább kel, hogy azokból elolvassa, mit mond neki Krisztus a mai napra és 

aztán napi munkája közben gyakran visszagondol erre. Ha nem is tudja ezt mindenki 

megtenni, reggeli imájában az imádságnál említett módon beleveheti, s azután 

lehetőségei szerint visszagondol rá a nap folyamán. 

c) A Krisztussal való kapcsolat kitartást kíván. A Krisztuskeresés időt, 

utánajárást, gondolataink fegyelmezését kívánja. Aztán kitartást: ne hátráljunk meg a 

nehézségek és a sikertelenségek miatt. Aki kedveli a sportot vagy valamilyen 

szórakozást, nem sajnálja rá az időt, sem a fáradságot. Nem tartja veszteségnek a 

ráfordított időt. Csak Istentől, Jézus Krisztustól sajnáljuk?  

d) Aki keres, az talál – mondja az evangélium. Isten a legtöbbször nem is várja, 

hogy keressük, hanem Ő maga keres minket, hiszen ahogy az Egyház tanítja, nem 

tudnánk keresni sem, ha nem Ő keresne előbb minket. A Jelenések könyvében üzeni: 

„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, 

vele eszem,  ő meg velem.” (Jel 3,20). Sokszor nyugtalan szívünket tárjuk ki előtte, hogy 

boldoggá tegyen. 

e) Aki megtalálta, az hirdesse. „Határozottan állítanunk kell, hogy a hitoktatás 

mélyén egy személyt találunk: a Názáreti Jézus Krisztust, »az Atya Egyszülöttét« (...); 

aki szenvedett és meghalt értünk; aki miután föltámadott, mindig velünk él. Hitoktatást 

végezni (...) azt jelenti, hogy föltárni Krisztus személyében Isten örök egyetemes tervét 

(...); arra törekedni, hogy megértsük Krisztus szavainak, tetteinek értelmét és a jeleket, 

melyeket végbevitt." A hitoktatás célja: "hogy az ember (...) a Vele [Jézus Krisztussal] 

való közösségre (...) eljusson; ugyanis egyedül Õ vezethet el valakit az Atya szeretetére a 

Szentlélekben, és a Szentháromság életében való részesedésre". (KEK 426). 

 

Krisztus dicsőítő részlet a Tedeumból: 

Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.  

Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.  

Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.  

Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.  

Onnan leszel eljövendő *: mindeneket ítélendő.  

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!  

Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!  

Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!  

Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!  

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.  

Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!  

Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!  

Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.  

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem! 

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 

1. Kinek tartják az emberek Krisztust? 

2. Mit tudsz Jézus Krisztus történetiségéről? 

3. Kinek tartották Jézust kortársai? 

4. Jézus Krisztus kinek mondta magát? 

5. Mi következik abból, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember? 

6. Krisztus él! Hol találkozhatunk Vele? 

7. Krisztus mit kíván tőlünk? 

8. Milyen módon ápolod a barátságot Krisztussal? 

9. Mit üzen nekünk Jézus a Jelenések (3,20) könyvében? 

10. Mit kell tennie annak, aki megtalálta Jézust? 
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 Darvas-Kozma József: 

     

       Misztérium 

   

Jézus,  

te vagy a karácsony-húsvét  

fénye, ünnepünk szerzője, 

létünk védelme.  

 

Jézus,  

te Immánuel s Ebed-Jahve. 

Az igazak várt kisdedje.  

Szenvedő Ige.  

 

Jézus, 

te angyalokkal érkező 

szó: Én vagyok, ne féljetek! 

Békesség nektek! 

 

Jézus, 

te - megtestesült, megfeszült, 

kereszten szerzett öt sebbel -, 

üdvözíts minket! 

 

 

Jézus, 

te égnek tetsző áldozat: 

Testeddel-véreddel éltess! 

Oltáriszentség. 

 

Jézus, 

te győztes: Feltámadás, Élet! 

Szívünk öröme, hogy vallod: 

veletek vagyok! 

 

 

Jézus, 

te ismeretlennek tűnő 

kertész, vándor, halász. Várunk, 

hogy újra lássunk. 

 

Jézus, 

te Jelenésben is élő 

Húsvéti Bárány. Mennyország. 

Föld. Marana tha! 
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X. fejezet  

 

Ki a Szentlélek? 
Cél: A Szentlélek ismeretére és működésének a felismerésére vezetni. 

 

Hitünk harmadik alaptétele a Szentlélekben való hit, a bérmálás szentségének, 

amelyben különösképpen elnyerjük a Szentlelket, az egyik rendeltetése, hogy minket a 

Szentlélekkel láthatatlan működésének felismerésében segítsen.  

1) Mit tudunk a Szentlélekről? Talán csak annyit, hogy a harmadik isteni 

személy, aki az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában leszállt az apostolokra, akit mi 

is elnyerünk a bérmálás szentségében. Esetleg még emlékezünk a katekizmusból arra, 

hogy a világ végéig munkálkodik az Egyházban és az emberek lelkében.  

A Szentlélek munkája rejtett, nem látható módon folyik. Az Atyáról beszél 

nekünk a teremtett világ, a Fiú emberré lett, életét megőrizték az evangéliumok. A 

kegyelmet, a hitet és az istenszeretetet, amit a Szentlélek ébreszt az emberek lelkében, 

nem lehet látni. Senkiről sem tudjuk megállapítani, hogy a kegyelem állapotában van-e 

vagy sem. Ahogy a holland katekizmus szerzői találóan szemléltetik, a Szentlélek olyan, 

mint a víz, amely nem tűnik fel, csak akkor vesszük észre, hogy hiányzik, amikor 

hiányában a virágos mezőből pusztaság lesz, vagy a pünkösdi liturgiában szereplő 104-ik 

zsoltár szerint: „Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és a porba térnek. Ám ha 

kiárasztod lelkedet, fölélednek, és megújítod a föld színét.” (Zsolt 104,30k). 

2) Miért van szükség a Szentlélekre? Az imént említett zsoltár is mutatja, hogy 

a Szentlélek mennyire szükséges nekünk. A Szentlélekről szóló himnusz szerint: „Ihleted 

ha fényt nem ad, emberszívben ellohad, minden erő, minden ép.” Még jobban szemlélteti 

ezt maga Jézus, akinek szinte egész földi működése azért van, hogy a Szentlélek 

eljöhessen hozzánk: „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha én nem megyek el, a 

Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm hozzátok.” (Jn 16, 7).  

a) A Szentlélek fogja kiteljesíteni és megértetni Jézus tanítását: „Még sok 

mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön Ő az 

igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.” (Jn 16,12). „Akik megkapják a 

Szentlelket, azoknak szívéből élő víz forrásai fakadnak.” (Jn 7,38).  

Kérdezhetné valaki, hogy miért van szükség a Szentlélekre? Nem elég, hogy 

Krisztus eljött, megváltott, megtanított minket az Istennek tetsző életre, és példát is adott 

rá?  

b) Krisztus egyszer és mindenkorra történt megváltását a Szentlélek valósítja 

meg az egyes emberek lelkében. Az Ő műve, hogy kiossza a Krisztus által megszerzett 

kegyelmet, megsemmisítse a lélekben a bűnt, felékesítse azt a megszentelő kegyelemmel, 

megadja neki az új Istengyermeki életet, a maga templomává avasson minket. Hiába 

volna a Krisztus tanítása, ha nem értenénk azt, vagy helytelenül értelmeznénk. Hiába 

volna Krisztus példája, ha nem ébredne bennük készség és erő, hogy kövessük az Ő 

példáját. Hiába volna az örök élet ígérete, ha a Lélek nem irányítaná feléje akaratunkat és 

törekvéseinket. Ahogy egyik hittudós szemléletesen kifejezte, a Szentlélek nélkül a 

feltámadás csak egy ígéret lenne, amely sohasem teljesedik be. 

3) Ki a Szentlélek? "Isten dolgait senki nem ismeri, csak Isten Lelke" (1Kor 

2,11). Most pedig a Lélek, aki kinyilatkoztatja Őt, megismerteti velünk Krisztust, az Ő Élő 

Igéjét, de önmagát nem tárja föl. "Aki szólt a próféták által", hallatja velünk az Atya 

Szavát. De Őt nem halljuk. Őt csak abban a folyamatban ismerjük meg, amellyel az Igét 

kinyilatkoztatja nekünk, és fölkészít minket, hogy hittel befogadjuk. Az Igazság Lelke, aki 

"föltárja" nekünk Krisztust, nem beszél önmagáról. Ez a sajátosan isteni rejtőzködés 

magyarázza, hogy "a világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri", miközben 

azok, akik Krisztusban hisznek, megismerik Őt, mert velük marad (Jn 14,17). (KEK 687). 

A Szentírás nem beszél természetéről, inkább a működését emeli ki.  

a) A Szentlélek tevékenysége az Ószövetségben. Már az Ószövetség beszél az 

Úr Lelkéről, amely megszállja, eltölti az Úr választottait, hogy teljesíthessék az Istentől 
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kapott megbízást. Az Úr lelke működik a választott nép vezetőiben. Az Úr lelke tölti el a 

Mózes által kiválasztott bírókat, hogy igazságot szolgáltassanak. (MTörv11,17). Ő indítja 

fel Sámsont és ruházza fel rendkívüli erővel, hogy pusztítsa el a választott nép ellenségeit 

(Bír 14,15). Segíti Gedeont, hogy 300 emberrel legyőzze a midianiták seregét. (Bír 6,12). 

Az Úr lelke tölti el a királyokat: Sault és Dávidot, hogy betölthessék a királysággal járó 

feladatokat. (1Sám 10,10; 11,6; 16,13). Az Úr lelke választja ki és indítja beszédre a 

prófétákat: „Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?” (Ám 3, 8).  

b) A Szentlélek tevékenysége az Újszövetségben. Az Újszövetségben a 

Szentlélek vezeti elsősorban a Megváltó Jézus Krisztust. Az Ő erejéből történik a 

megtestesülés is. (Lk 1,35). A Lélek száll le Krisztusra keresztelésekor, Ő vezeti a 

pusztába, hogy előkészüljön evangéliuma hirdetésére. Krisztus a Lélekben imádkozik, és 

végzi minden teendőjét.  

Joel próféta (Jo 3,1) és Ezekiel (Ez 36,26-27) megjövendölték, hogy Isten egykor 

kiárasztja Lelkét minden testre, az emberek jövendölni fognak és álmokat álmodnak. 

Megjövendölték, hogy kiveszi az emberek testéből a kőszívet és hússzívet ad nekik. 

Krisztus ígérete szerint mindez az első pünkösdkor fog beteljesedni, amikor betölti az 

apostolokat és a velük egybegyűltek lelkét. Így a Lélek egy új közösséget teremt belőlük: 

az Isten népét, vagyis az Egyházat.  

A Lélek hatására az apostolok egészen átalakulnak. Most már értik, hogy mit 

akart Krisztus: nem valamilyen földi birodalmat, hanem az Istenben élő közösségét. Nem 

félnek már a farizeusoktól és a főtanács tilalma ellenére bátran hirdetik az evangéliumot, 

egyre több embert nyervén meg Krisztusnak. Megismerik Isten nagyságát, üdvözítő 

terveit, és ezért dicsőítik az Istent, hirdetik az Ő nagy tetteit. (ApCsel 2,11).  

A Lélek vezeti ezt az apostoli Egyházat. Az Ő ösztönzésére áll ki Péter apostol 

hirdetni a rendkívüli eseményre összesereglett embereknek Jézust. Ő hívja fel, hogy 

menjen el Kornéliuszhoz, és házában keresztelje meg az első pogányból lett 

keresztényeket (ApCsel 10,15-20). Ő indítja Fülöp diakónust, hogy szólítsa meg a 

Jeruzsálemből hazafelé tartó eunuchot és hirdesse neki Krisztust. Ő választja ki Sault, a 

későbbi Pál apostolt, és Barnabást, hogy missziós útra menjenek a pogány országokba.  

c) A Szentlélek neve, jelzői és jelképei.  
„Szentlélek” a neve Annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. 

 A Szentlélek tulajdonneve mellett az újszövetségi Szentírásban a következő jelzőket és 

elnevezéseket találjuk: Vigasztaló, az Igazság Lelke, az Ígéret lelke, a fogadott fiúság 

Lelke, Krisztus Lelke, az Úr Lelke, Isten Lelke, a Dicsőség Lelke. (KEK 692). 

A Szentlélek jelképei: víz, olaj, tűz, felhő és fény, pecsét, kéz, ujj, galamb. (KEK 694). 

- Az Írás és maga Krisztus a Szentlelket élő víznek nevezik. Az élő víz, a forrás, a 

patak üdít, tisztít és életet fakaszt. Nem tűri a mozdulatlanságot, a tehetetlenséget. Útja a 

nagy óceán felé tart. 

- A másik elnevezése a Szentléleknek éltető Lélek, éltető lehelet. A levegő az 

élet nélkülözhetetlen feltétele.  

- A Szentlélek fényes tüzes nyelvek alakjában jelentkezik. A tűz világít, de 

melegít is, mindez az élethez tartozik. A tűz a szeretet melegét is szimbolizálja.  

- A Szentlélek szélzúgással jelentkezik. Erőt, bátorságot ad a gyáva apostoloknak, 

hogy hirdessék Krisztust.  

A Szentlélek a lelki, kegyelmi életnek a forrása bennünk. Ezt a kegyelmi életet 

tartja elevenen, mozgásban bennünk. Felszítja bennük az istenszeretetet, feltárja előttünk 

Isten belső, isteni életét. Ugyanakkor megnyit, közlékennyé tesz az emberek felé, és arra 

képesít, hogy mi is beszéljünk az Isten csodás tetteiről, valamint irántunk való 

szeretetéről. Átalakít minket, mint az apostolokat és képessé tesz az Isten által reánk 

bízott feladatok teljesítésére.  

4) A Szentlélek működése. Ahogy a katekizmusból ismerjük a Szentlélek ma is 

működik az Egyházban, a világban és az egyes emberek lelkében. (KEK 688). Mindjárt 

kérdezhetné is valaki: miért van, hogy míg az első pünkösdkor feltűnő jelek kísérték 

jövetelét, ma azonban ezeket a jeleket nem láthatjuk? Azt szokták felelni, hogy abban a 
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korban, amelyben a rendkívüliségekben látták az Isten jelenlétét, s a mélyebb 

vallásosságot, szükség volt erre. Ma azonban nincsenek feltűnő jelek, mivel másból is fel 

lehet ismerni a Lélek jelenlétét. Az Isten Ország csendben, láthatatlanul készül az 

emberek lelkében. Krisztus szerint az Isten Országával úgy van, mint azzal az emberrel, 

aki magot vet földjébe. Akár alszik, akár virraszt, és éjszaka van vagy nappal, a mag 

kicsírázik, és szárba szökken, maga sem tudja hogyan.  

Bátran mondhatjuk azt is, hogy a rendkívüli kegyelmi ajándékok, ha ritkábbak is 

ugyan, de ma sem hiányoznak az Egyházból. A már említett lourdes-i csodáktól 

eltekintve, sokan ismerték a lélekbe látó, gyógyító Szent Pió atyát. S folyik a kanadai 

kapus testvér, Alfred Besset boldoggá avatási eljárása (+ 1937), aki a Szent József szobor 

előtti lámpa olajával sok beteget gyógyított meg, akinek imájára – ha hinni lehet az „Új 

Ember” adatainak – kb. 125. 000 gyógyulás történt. Ezeket az Egyház természetesen nem 

mind tekinti és fogadja csodának. 

a) A Szentlélek és az Egyház az utolsó időkben. „Krisztus és a Szentlélek 

küldetése az Egyházban, Krisztus testében és a Szentlélek templomában teljesedik be. Ez 

az összekapcsolt küldetés ettől kezdve Krisztus híveit bekapcsolja az Õ közösségébe az 

Atyával a Szentlélekben: a Lélek előkészíti az embereket, kegyelmével megelőzi, hogy 

Krisztushoz vonzza őket. Õ nyilvánítja ki nekik a föltámadott Urat, eszükbe juttatja 

szavait és fölnyitja lelküket, hogy megértsék halálát és föltámadását. Jelenvalóvá teszi 

számukra Krisztus misztériumát, leginkább az Eucharisztiában, hogy megbékéltesse őket, 

és bevezesse az Istennel való közösségbe, és segítse őket, hogy "sok gyümölcsöt" 

hozzanak.” (KEK 737).  

Ahogy az első pünkösdkor egységbe kapcsolta az apostolok köré összegyűlt 

sokaságot, a Szentlélek úgy tartja ma is össze kegyelmével az Egyházat. Ő az Egyház 

egyesítő Lelke. Az Egyház nemcsak egy szívélyes baráti együttes, hanem lelki közösség 

az egy hitben, reményben és szeretetben. A Szentlélek őrködik az Egyházban a krisztusi 

tanítás felett, tőle való az Egyház tévedhetetlensége, és Ő ösztönzi az Egyház vezetőit és 

püspökeit a tanítás hirdetésére. Ő kelti életre az Egyházban azokat az intézményeket, 

szerzetesrendeket, egyesületeket, amelyekre az Egyháznak egy adott időben szüksége 

van. Ő ösztönzi az Egyház tagjait az életszentségre és tökéletességre. Az Ő műve az, 

hogy az Egyházban minden időben vannak szentek, akik a krisztusi szeretet hősei. Ő 

hívja megújulásra az Egyházat a történelem folyamán: Gergely-féle reform, a középkori 

apostoli életmozgalom, a kolduló rendek, a hitújítás utáni katolikus megújulás stb.  

Hogy ma is működik az Egyházban a Szentlélek a Szentírás iránti fokozottabb 

érdeklődés is bizonyítja: biblikus-mozgalmak, Biblia-körök születnek. A liturgikus 

mozgalmak is a Szentlélek működésének a bizonyítékai, amelyek a világi hívek 

fokozottabb bekapcsolódását sürgetik az Egyház életében. (KEK 688). 

A Szentlélek munkája nem korlátozódik csupán csak az Egyházra. Kegyelmével 

jelen van a nem katolikus vallási közösségekben is. Legfeltűnőbb jele az egyre erősödő 

ökumenikus mozgalom, amely Krisztus összes követőinek az egységét akarja 

helyreállítani.  

b) A Szentlélek működése a nagyvilágban. A Szentlélek ott van a nagyvilágban 

is, minden törekvés között, amellyel az emberek az egymás közti békét és egyetértést 

keresik. A háború és gyűlölködés beszüntetésére, a szociális igazságosság 

megvalósítására, egy igazságosabb világrend felépítésére, az elmaradt és gondokkal 

küszködő országok megsegítésére irányuló mozgalmakban mind jelen van a Szentlélek. 

c) A Szentlélek működése az egyes emberek lelkében. Legfontosabb területe a 

Szentlélek működésének az egyes emberek lelke. Hogyan működik az egyes emberek 

lelkében? Mindenekelőtt a rendes és rendkívüli adományai által. A Szentlélek ajándékait 

a hét ajándék néven szokták összefoglalni. Amit a próféta a Messiásról mond a keresztség 

és a bérmálás által mi is megkapjuk: az Úr Lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az 

értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, s az Úr 

félelmében telik öröme (Iz 11,1-2). Egyes helyzetekben feltűnően kiismerhető a 

Szentlélek adománya. Gondoljunk most 1658 szeptember 6-ára, amikor Gábor diák, 
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Puskás Klára és Mezei Erzsébet a betörő tatárok ellen önvédelemre szólították az otthon 

maradt gyergyóditrói és szárhegyi lakosokat. Győzelmüket a tízszeres túlerő fölött a 

Tatárdomb ma is jelzi. A csíksomlyói ferencesek jegyezték fel, hogy 1694. február 

havában a tatárok Csíkszentmiklóst pusztították. Fogságukba került a Kósa család is. A 

tatár vezér kész volt meghagyni a család életét, ha eladósorba került lányukat neki adják. 

Az alkura Kósa Judit csak ennyit mondott: Se testemet, se lelkemet pogánynak nem 

adom! Vértanú lett.   

Szent Pál felsorolja még a Lélek gyümölcseit is: „szeretet, öröm, békesség, 

türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23).  

A Szentlélek hét ajándékán kívül a Szentléleknek vannak rendkívüli ajándékai is. 

5) A Szentlélek hét ajándéka. 
- A bölcsesség lelke. A bölcsesség a dolgok helyes értékelését jelenti, amelyet 

nem zavar meg a földi dolgok vonzása, és így az ember a bölcsesség lelke által a múló 

dolgokat nem helyezi Isten és a lelki dolgok elé. A bölcsesség ismeri a jézusi mondást: 

„mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja”. Nem 

veti meg a teremtett világot, földi feladatait, hiszen a bölcs ember tudja, hogy ezek által 

jut el Istenhez, de az Egyház egyik könyörgése szerint úgy használja a földi dolgokat, 

hogy közbe ne veszítse el az örökkévalókat. A bölcsesség lelke nyíltságra képesít Istennel 

és az emberekkel szemben. Készséget ad az igazság elfogadására, életünk 

megalapozására. (pl. Szent István király). 

- Az értelem lelke. Az értelem lelke a hit igazságainak, azok szerepének és 

jelentőségének mélyebb megértésében segíti az embert. Nem ún. teológiai tudásról van 

szó, amely bizonyítani tudja ezeket az igazságokat, hanem az az ismeret, amely tudja, pl. 

mi hasznom van lelki életem számára, ha ismerem a Szentháromság titkát vagy a 

Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatását. Ebben a tudásban sokszor több egyszerű 

lélek felülmúlja a hittudósokat. (pl. Árpádházi Szent Margit). 

- A tanács lelke. A tanács lelke kényes vagy nehéz helyzetekben, válaszút előtt 

megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, mit válasszunk. Különféle pályaválasztási, 

házasodási, foglalkozási stb. lehetőségek közül, melyik felel meg leginkább Isten 

szándékának és a mi üdvösségünknek. Segít, hogy életirányunkban Isten Lelkéhez 

igazodjunk és ne saját magunkhoz. Segít a komoly és személyes reflexiókban, csiszolja a 

lelkiismeretünket. (pl. Szent László király). 

 - Az erősség lelke. Az erősség lelkére a kísértések legyőzésében, a hit bátor 

megvallásában, és bizonyos helyzetek túlélésében van nagy szükségünk. Saját 

tapasztalatainkból ismerjük a kísértések erejét. Gondoljunk csak a hencegő, s azután egy 

hittagadó Péter apostolra. Hányszor vesznek részt az emberek trágár beszédekben, 

szeretetlen megszólásban, hányszor mulasztanak el misehallgatást és imádságot csupán 

csak azért, mert félnek hogy más emberek lenézik őket. Az erősség lelke segít a restség 

legyőzésében, valamint a kitartásban is. (pl. Árpádházi Szent Erzsébet). 

- A tudomány lelke. A tudomány lelke segít, hogy a világból, a látható dolgokból 

felismerjük az Istent. A hívő lélek számára minden Istent tükrözi. Az eredeti bűn egyik 

szomorú következménye, hogy ez a képességünk elveszett, értelmünk elhomályosodott. 

A tudomány lelke segít a világ helyes alakításában is, valamint a jó és a rossz 

megkülönböztetésében, Jézus Krisztus akaratának felismerésében és az Ő követésében. 

(pl. Szent Gellért). 

- A jámborság vagy vallásosság lelke. A jámborság lelke a fiatalok számára 

ellenszenvesnek tűnik, mivel valami félszegséget, tehetetlenséget értenek alatta. Jámbor 

az, akiből hiányzik az önállóság, akit lehet ide-oda taszigálni. A valóságban azonban a 

jámborság az Isten szolgálatában, a vele való beszélgetésben kifejezésre jutó öröm és 

készség. Akinek nem teher az imádság, az Istennek való engedelmesség, hanem 

ellenkezőleg öröm, azt nyugodtan nevezhetjük jámbornak. Ilyen volt a 13 éves Ivánfalvi 

Eperjessy Ili (+1913. május 24), aki szeretettel mondogatta: Boldogok a tiszta szívűek... 

Utolsó imája a Szűz szülője Istennek volt. A Mikefalvi kápolnában temették el.  
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A jámbor ember Dávid királlyal együtt elmondhatja: „Uram, Istenem, mindezt 

őszinte szóval ajánlottam fel neked.” A jámborság lelke emlékeztet, hogy Istenhez 

tartozunk és segít az Egyház közösségébe bekapcsolódni Isten és az emberek szolgálata 

által. 

- Az Úr félelmének a lelke. Az Úr félelme nem a büntetéstől és Isten hatalmától 

való rettegés, hanem az Isten iránti tisztelet, amely a hozzánk közeledő, minket 

barátságába fogadó Istenben is felismeri az Ő mindent felülmúló nagyságát, nem mer 

Isten jelenlétében vétkezni. Valahogy úgy van ez, mint ahogy egy komoly tekintélyes 

ember előtt senki sem mer trágár szavakat használni vagy valami rosszat tenni. 

6) A Szentlélek rendkívüli ajándékai. A Szentlélek rendkívüli ajándékairól 

Szent Pál apostol főként az első korintusi levél 12-ik és 14-ik fejezetében beszél. Ezeket a 

rendkívüli ajándékokat is Isten egyeseknek azért adja, hogy ezekkel a közösség javát 

szolgálják.  

Ilyen rendkívüli ajándékok: rendkívüli tudás, csodákat tevő hit, gyógyítás, 

szellemek megkülönböztetése (mi származik Istentől, mi a magunk önzésétől, vagy éppen 

a gonosz lélektől), szónoki tehetség, vezető képesség stb. Szent Pál többször beszél a 

nyelvek adományáról, ami nem más, mint a Szentlélekkel való telítettség, érthetetlen és 

összefüggéstelen szavak által történő kifejezése. Ahogy az ember a maga túláradó 

örömét, boldogságát, élményét nem egyszer mások számára érthetetlen, sőt nevetségesen 

ható módon fejezi ki.  

Ezeket a rendkívüli kegyelmi ajándékokat egyházi nyelven karizmáknak 

nevezzük. Maguk a különféle egyházi hivatalok és tisztségek is ilyen karizmák. 

Kegyelemmel járnak együtt, hogyha az illető elfogadja és felhasználja. Mindezek, mivel 

az Egyházban vannak, az egyházi elöljárók felügyelete alatt állnak. Az egyházi elöljárók 

hivatottak megállapítani azt, hogy egy karizma vajon valóban Istentől való-e, és azt, hogy 

hogyan kell használni. 

7) A Szentlélek működésének a felismerése. A mi feladatunk, hogy felismerjük 

a Szentlélek jelenlétét és működését, s kövessük indításait. (KEK 688). 

 Hol jelentkezik a Szentlélek?  

- Megtaláljuk a Szentlelket az imádságban, magunkba szállásban. A 

Szentlélek felébreszti bennünk a nyugtalanságot, magunkkal való elégedetlenséget, hogy 

nem jó nekünk Isten nélkül élni. Megmutatja tehetetlenségünket, hogy magunktól nem 

vagyunk képesek jót tenni és olyanoknak lenni, mint amilyennek szeretnénk. Nem 

vagyunk képesek valamit is kigondolni magunktól, hiszen képességünk az Istentől 

származik – tanítja Szent Pál (2 Kor 3,4-5). 

- Találkozunk a Szentlélekkel a Szentírásban. Ő sugallta és Ő fedi fel nekünk 

az Írások értelmét, hogy mi az, ami egyenesen nekem szól. Remete szent Antal bemegy a 

templomba és hallgatja az evangéliumot: „ha tökéletes akarsz lenni - felelte Jézus -, add 

el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, (...) aztán gyere és kövess engem!” (Mt 

19,21). Úgy érzi, hogy ez neki szól, megteszi az evangélium felhívását és elkezdi az ő 

sokak által megcsodált remeteéletét.  

- A Szentlélek jelentkezik a mindennapok eseményeiben és teendőiben. Az 

önzetlen jóság, szolgálatkészség, amely néha elfog bennünket, vagy amit másokban 

látunk, rendesen tőle származik.  

- Néha rendkívüli módon, rendkívüli élményekben is jelentkezik. A 

helyettesítő pap felolvas tévedésből egy régi házassági hirdetést. A hitvestársak már 10 

éve elhagyták egymást. A férfi, aki jelen volt a templomban, felháborodva rohant be a 

sekrestyébe: Miért űzött belőlem csúfot? – kérdi a papot. A pap megmagyarázza az 

esetet, és valamilyen indításra ezt mondja: Tudja mit, ezzel az Isten azt üzeni magának, 

hogy vegye vissza a feleségét. És ez megtörtént!  

Nem elég figyelni a Lélek indítására, nem elég meghallgatni, hanem követni is 

kell. Isten szemében nem a törvény meghallgatója az igaz, hanem a törvény megtartója. 

(Róm 2,13). 

8) Példák a Lélek megtapasztalására.  
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- Zakeus esete. 

- Ahol a szülők becsületesen fáradoznak gyermekeik nevelésén. 

- Ahol a házastársak újból egymásra állítják be életüket. 

- Ahol a fiatalok észreveszik az emberi szükséget. 

- Ahol emberek a csalódások ellenére is kitartanak a nehéz természetű emberek 

elviselésében. 

- Ahol pályatévesztett emberek nem adják fel munkájukat. 

- Ahol a tanítók helyesen értékelik növendékeiket és készek az egész embert 

nézni. 

- Ahol Istennek akkor is van helye az életben, amikor valakiben elhatalmasodott a 

kétely az élet értelmében. 

Nota Bene! A bérmálás a Szentlélek szentsége. A bérmálásban különösképpen 

találkozunk Vele, csak várjuk és kérjük Őt, hogy töltsön el minket: „adja mennyei 

Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lk 11, 13). 

A Szentháromság személyei elválaszthatatlanok jelenlétükben és működésükben: 

ahol az egyik, ott a másik. Aki látja a Fiút, látja az Atyát is, s aki megtalálja a Szentlelket, 

az megtalálja a Fiút is. A Szentléleknek egyébként is az a feladata, hogy Jézushoz, a 

Benne való hithez vezessen minket. Nem mondhatja senki, „Jézus az Úr”, csak a 

Szentlélek által. (1 Kor 12, 3). 

 

A Szentháromság dicsőítése (kis doxológia): Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.  

A Szentlélek hét ajándéka: 1. Bölcsesség. 2. Értelem. 3. Jótanács. 4. Tudomány. 5. 

Lelki erősség. 6. Jámborság. 7. Istenfélelem.  

A Szentlélek elleni bűnök. Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetőségeit 

teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:  

1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.  

2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.  

3. A megismert igazság ellen tusakodni.  

4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.  

5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.  

6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.  

 

 

 Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
  

 1. Miért kérted a bérmálás szentségét? Miért van szükséged a Szentlélekre? 

 2. Mit jelent számodra, hogy felveszed a bérmálás szentségét? 

 3. A felkészülésed alatt mit láttál fontosnak? 

 4. Mi lesz a bérmaneved? 

 5. Melyik szentet választottad védőszentedül? 

 6. Miért őt? Miben példa számodra az ő élete? 

 7. Milyen kapcsolatot sikerült építened a bérmaszülőddel? 

 8. Hogyan tudsz Krisztus tanúja lenni a hétköznapi életben? 

 9. Miben fejlődtél leginkább az eltelt felkészülésed ideje alatt? 

 10. Mi az, amire a jövőben jobban szeretnél figyelni? 

 11. Mit tudsz a Szentlélek hét ajándékáról? 

 12. Felismerted-e valaha a Szentlélek működését? Mondj példát! 

 13. Mit kell tennie annak, akit a Lélek valamire indít? 

 14. Lehet-e vétkezni a Szentlélek ellen? 
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Szentlélek himnusz  

 

 

Ó alkotó Lélek jövel, 

És szívünk, lelkünk töltsed el. 

Te alkotád a szíveket, 

Hozd nékik bő kegyelmedet. 

 

Kit úgy hívunk: Vigasztaló, 

Kit ád nekünk az Alkotó, 

Te élő forrás, égi láng, 

Szentkenet égből, szállj le ránk. 

 

Te hét ajándék kútfeje, 

Atyánk kegyelmes jobb keze 

Az Úr erős ígérete, 

Sugalmas ajkak ihlete. 

 

Gyújtsd meg szemünknek fényedet, 

És szállj szívünkbe, Szeretet. 

Ha testünk gyarló, s lankadunk 

Légy mindig éber gyámolunk. 

 

Űzd messze tőlünk ellenünk, 

Szent békességed ad nekünk 

Te járj, vezér, utunk előtt, 

Veszélytől védjen szent erőd. 

 

Add, ismerjük meg az Atyát 

Teáltalad és egy Fiát, 

És kettejüknek Lelke, Te, 

Örökre légy lelkünk hite. 

 

Az Istent áldjuk: Jó Atyát,  

S ki felkelt sírból, Szent Fiát, 

S a Lelket, szívünk vigaszát 

Most és örök időkön át. 
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XI. fejezet 

 

Az Egyházhoz tartozom 
Cél: Szeretni az Egyházat és ragaszkodni hozzá.  

 

Isten az embert társas lénynek teremtette, ami azt jelenti, hogy az ember csak más 

emberek közt találja meg magát, csak mások segítségével tud boldogulni. Robinsonok 

csak a mesékben vannak. Nemcsak a földi boldogulásban szorulunk másokra, de az 

Istenhez, az üdvösséghez is csak mások segítségével juthatunk el. Ezért rendelte Isten 

számunkra az Egyházat.  

1) Az Egyház fogalma. Minden katolikus ember tudja, aki valamikor hittant 

tanult, hogy az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus teste, amelynek feje a 

római pápa. Ez az utóbbi vonása különbözteti meg az Egyházat más keresztény vallási 

közösségektől.  

Fogalmazhatnánk úgy is, hogy az Egyház egy szervezet, amelynek vezetői, 

törvényei vannak, amelyeket el kell fogadni azoknak, akik e szervezethez tartoznak. Az 

Egyháznak vannak hitbeli igazságai, az emberi életet szabályozó törvényei és szokásai, 

valamint szertartásai, amelyek híveit kötelezik.  

Azt is tudjuk, hogy az Egyház Krisztustól származik. Ő az alapítója és az Egyház 

elvei, törvényei valamint szertartásai végső fokon Tőle származnak. Az Egyház őrzi és 

hirdeti Krisztus tanítását, kiosztja híveinek a szentségeit, igyekszik híveit a maga 

eszközeivel megtartani Krisztus hűségében. 

2) Az apostolok és a tanítványok, mint az Egyház első tagjai. Krisztus a 

hallgatói közül kiválasztott 12 apostolt és 72 tanítványt, akiknek különféle megbízásokat 

és felhatalmazásokat adott. Azzal bízta meg őket, hogy hirdessék tanítását, Isten 

Országának eljövetelét és gyógyítsanak betegeket. Az utolsó vacsorán meghagyta, hogy 

áldozatát megjelenítsék, a feltámadása után bűnbocsátó hatalmat adott. Az apostolok ezen 

kívül még törvényhozó hatalmat is kaptak: „amit megköttök a földön, a mennyben is meg 

lesz kötve, s amit feloldoztok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt 18,18). És 

utolsó nagy missziós parancsában átadja nekik a maga küldetését és hatalmát. Elküldi 

őket, hogy „tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a 

Fiú és a Szentlélek nevére.” (Mt 28,19).  

Az apostolok közül kiválasztja Pétert, őt teszi meg az Egyház alapjává, neki adja 

át a legfőbb hatalmat az Egyházban. (Mt 16,19), és feltámadása után rábízza az Egyház 

kormányzását: „Legeltesd juhaimat!”. (Jn 21,17). A hittan első éveiből mindenki jól 

ismeri ezeket a szavakat. Egyben tekintéllyel ruházza fel apostolait: „Aki titeket hallgat, 

engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja 

el, aki küldött.” (Lk 10,16). 

Az apostolok az első pünkösdkor a Szentlélek által megerősítve hirdetni kezdték 

Jézust, a megígért Megváltót. Jeruzsálemben megalapítják az első keresztény 

egyházközséget, amely csakhamar továbbterjed Palesztinában és az akkor ismert 

világban, a római birodalomban. Az Apostolok Cselekedetei (3,42-47) leírja a legelső 

keresztények életét: állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 

kenyértörésben és az imádságban. Mind összetartottak, egy szív, egy lélek voltak és 

mindenük közös volt: az apostoli tanítás, a Krisztusban való hit, a szentmise, az imádság 

és a testvéri szeretet.  

Az apostolok segítőket vesznek maguk mellé és utódokat állítanak maguk helyett: 

a püspököket és a papokat. Nekik adják át a krisztusi tanítást és hatalmat, és ezek az 

apostoli folytonosságban tovább viszik az Egyházat, vagyis azt az apostolokra alapított 

épületet, amelynek a szegletköve maga Jézus Krisztus. Az Egyház a sok viszontagság és 

üldözés, botrány és szakadás ellenére ma is fennáll. 
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 És fölkelti a világ figyelmét. II. János Pál pápa utazásai alkalmával megmozduló 

milliónyi tömegek mutatják, hogy még ma is hat az emberiségre. Az Egyház e pápáját a 

20. század legnagyobb egyéniségének tartják.  

Hozzátehetjük mindazt az értéket, amit az Egyház kétezer éves története alatt a 

szentekben és a lelkiségekben, a felebaráti szeretet gyakorlásában, valamint a kultúra és 

civilizáció előmozdításában adott a világnak. Ez az Egyház egyik, mondhatjuk isteni 

oldala, amely rávetíti az isteni eredet és segítség fényét. De van az Egyháznak egy másik, 

kevésbé vonzó, sőt megbotránkoztató oldala, az emberi oldal. 

3) Az Egyház emberi oldala. Az Egyháznak isteni oldalán kívül van még emberi 

oldala is. Mert a Krisztus által alapított Egyház gyarló emberekből áll, akik vallják és 

hirdetik ugyan a krisztusi tanítást, de nem mindig valósítják meg a maguk életében. 

Ellenfelei mindegyre vádolják az Egyházat, hogy hirdeti a szelídséget, de amikor hatalma 

volt hozzá, máglyára küldte az ellenfeleit, az eretnekeket. Hogy szegénységet prédikál, de 

a múltban, ahol tehette, nagy vagyont halmozott fel, s különféle kiváltságokat biztosított 

magának. Szentnek nevezi magát, de híveiből, sőt papjaiból és vezetőiből nagyon sokszor 

hiányzik ez a szentség. Kárörömmel mutatnak rá a reneszánsz pápák botrányaira, és az 

egyetlen korszakból sem hiányzó egyházi botrányokra. Éppen a fogyatékosságok miatt 

sokan elfordultak az Egyháztól és egyesek új, szerintük tiszta egyházat akartak létrehozni. 

Mások legújabban minden egyházi szervezet nélküli kereszténységet akarnak, pusztán az 

evangéliumok alapján akarják követni Krisztust.  

I. János Pál pápa mindössze két hónapig ült Szent Péter székében, hirtelen 

meghalt. Érthetően, közvetlenül beszélt és szerette fűszerezni beszédeit. Ő beszélte el, 

hogy az egyik plébános lelkesen prédikált az Egyházról. Mise után azonban az egyik híve 

megjegyezte: - Nagyon szép, amit mondott, de az Egyház nem olyan szép, ahogyan ön 

azt beszédében ecsetelte. Majd nagyon sok hibát mondott el, hogy állítását alátámassza.  - 

- Ebben igaza van önnek, jegyezte meg a plébános és jó lenne, ha ilyesmi nem fordulna 

elő Isten Egyházában. De hadd mondjak ezzel kapcsolatban valamit!                                  

- Szívesen meghallgatom, válaszolt a hívő.  

- Bocsásson meg, de úgy látom, piszkos az inge gallérja. Vagy talán tévedek? 

- Nem atyám, valóban így van. Ideje, hogy inget cseréljek. 

- Mit gondol, miért piszkos annyira? Talán nem használt szappan a mosakodásnál? 

- Eltalálta, így történt. 

- Nos, barátom, az Egyház „nyaka” is azért piszkos, mert kevés szappant használunk. 

- Miféle szappanra gondol? - Például az imádságra, a bűnbánatra, hogy eltávolítsuk 

lelkünkről a bűnök szennyét. Mennyivel szebb lenne Egyházunk, ha tagjai több 

„szappant” használnának. Nem az Egyházban van a hiba, hanem a mi restségünkben. 

(György Attila Vegyétek és egyétek, 248.) 

Aki az evangéliumokat és az apostoli írásokat olvassa, az nem ütközik meg az 

emberi gyengeségeken. Krisztus megmondta előre, hogy az Egyház szántóföldjén a búza 

mellett konkoly is lesz, hogy hálójában jó halak és rossz halak egyaránt lesznek. 

Már az Apostolok Cselekedeteiben és a páli levelekben is szó esik pártoskodásról 

és ellentétekről az egyházközségekben. Szent Pál egyeseket magatartásuk miatt kizár az 

Egyházból, s az egyházreformálók kísérletei, hogy egy makula nélküli valóban szent 

egyházat hozzanak létre, mindig kudarccal végződik. Az ő közösségeiben is csakhamar 

jelentkezett az emberi gyengeség. Krisztus azt mondta, hogy nem azért jött, hogy az 

igazakat hívja, hanem a bűnösöket. Az apostolok között is volt Júdás és az Egyház első 

pápája emberi gyengeségében megtagadta Krisztust. Nemhiába adott Krisztus bűnbocsátó 

hatalmat és rendelte a bűnbánati szentséget. Talán azt is hozzátehetjük: az Egyházban 

megbotránkozóknak és felette pálcát törőknek magukat kellene előbb megnézniük. 

4) Az Egyház isteni oldala. Krisztus titokzatos teste az Egyház. Ha csupán csak 

egy szervezet volna, és csak alapításában volna isteni, nem tudná benső kegyelmi 

kötelékekkel Krisztushoz fűzni híveit. Ha csupán csak egy társaság volna az Egyház, 

akkor nem tudná valóra váltani Krisztusnak azt a kijelentését, miszerint: „Én vagyok a 

szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz.” (Jn 15,5). 
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Krisztusnak az emberekben való jelenlétéről szólva már érintettük Szent Pál 

tanítását az Egyházról, mint Krisztus titokzatos testéről. Az Egyházban Krisztus 

különleges, titokzatos módon jelen van, mint ennek az élő testnek a feje. Az Egyházban 

maga Krisztus folytatja a saját küldetését: az emberek Istenhez vezetését és a vele való 

egyesítését. Az Egyházban nyerjük el a keresztség által az istengyermeki életet, ott 

növekedik bennünk az isteni élet. Az Egyházban valósul meg közöttünk és Krisztus 

között az a bensőséges kegyelmi kapcsolat, amelyet a Krisztustól idézett hasonlat 

szemléltet: Ő a szőlőtő, belőle árad az éltető erő belénk, szőlővesszőkbe. E nélkül a 

kapcsolat nélkül nincs bennünk élet. Elszáradnánk, és csak arra valók lennénk, mint a 

száraz venyigék, hogy tűzre vessenek. Krisztusnak a jelenléte miatt szent az Egyház és 

nem tagjainak az élete miatt. Ezért tudja megszentelni az embereket. Sőt, ahogy újabban 

mondjak egyes hittudósok, maga az Egyház is szentség. 

5) Az Egyház tagjai. Tudjuk, hogy minden katolikus az Egyházhoz tartozik. De 

amikor az Egyházra gondolunk, a pápa, a püspökök, a papok, egyszóval az Egyház 

vezetői jutnak eszünkbe. A híveknek csak olyan mellékes szerepet szánunk: 

engedelmesen követik a vezetők utasításait. Kissé profán szóval azt mondhatnánk, hogy 

hallgatnak és helyeselnek. A valóságban azonban mindenki egyformán tagja az 

Egyháznak. A pápa csakúgy, mint a legkisebb néger vagy eszkimó gyerek. A vezetők 

csak egy hivatalt, szolgálatot töltenek be a többi számára, de ezzel nem különbek. Szépen 

fejezte ezt ki Sz. Ágoston: „Amikor megrémít az, ami nektek vagyok, megvigasztal, ami 

veletek együtt vagyok. Nektek vagyok püspök, veletek vagyok keresztény. Amaz 

hivatalomat jelenti, emez a kegyelmet.”(LH IV.191). 

Felelősek vagyunk az Egyházért. Ha mindenki, pap és világi egyformán tagja az 

Egyháznak, akkor mindenki felelős is érte. Az Egyház olyan Isten és emberek előtt, 

amilyenek mi vagyunk, a megkereszteltek, akikből áll az Egyház. Természetesen nem 

mindenki kapcsolódik az Egyházhoz. A teljes kapcsolat azokban van meg, akik a 

kegyelem állapotában élnek: ezekbe árad és ezekben hoz gyümölcsöt Krisztus kegyelmi 

ereje. Vannak, akik nem fordítanak gondot a kegyelmi életre, elhűlt bennük az Isten iránti 

szeretet, de még hisznek, s a hit által kapcsolódnak hozzá. Vannak, akikben a hit is 

elhomályosodott, nem tették magukévá, vagy nem vallották a hit minden igazságát, de 

katolikusoknak vallják magukat, közösséget vállalnak az Egyházzal. Végül van, aki 

elhagyta az Egyházat, vagy semmiféle közösséget nem vállal vele. Ez is az Egyházhoz 

tartozik, mert megkeresztelt volta elszakíthatatlanul az Egyházhoz kapcsolta. 

6) A nem katolikus keresztények helyzete. Ahogy azt már az összes 

keresztények nagy többsége elfogadja, Krisztus egy Egyházat alapított, és mindenkinek 

ehhez kell tartoznia, aki követni akarja Őt. A vita azon folyik, melyik ez az Egyház? 

Melyik őrizte meg hamisítatlanul Krisztus tanítását? Ezt a visszás állapotot, a 

megosztottságot a KEK 817-819. pontjában az Egyház sebeinek mondja. Mi 

rendületlenül valljuk, hogy ez a katolikus Egyház: benne van meg teljességében Krisztus 

tanítása és az általa rendelt kegyelmi eszközök, a szentségek. Az eredeti egyetlen 

Egyházból kivált közösségek többet vagy kevesebbet őriztek meg ebből a krisztusi 

örökségből. Hogy viszonyulnak ők az Egyházhoz? 

Mert Krisztus egy Egyházat alapított, mindenki, akit Krisztusban megkereszteltek, 

a másvallású keresztények is ehhez az Egyházhoz tartoznak, csak, mint sok megkeresztelt 

katolikusnál is, még nem teljes a kapcsolat, az egyházhoz tartozás. Nincs meg a teljes 

tanításbeli és szentségi közösség. Ez az Egyházhoz tartozás az alapja a már említett 

ökumenikus mozgalomnak, amely a teljes odatartozást, ill. egybetartozást akarja 

megvalósítani. 

7) Üdvözülhetnek-e azok, akik nem tartoznak az Egyházhoz? Ha csak Jézus 

Krisztus által juthatunk Istenhez, akkor hogyan üdvözülnek azok, akik nem tartoznak az 

Egyházhoz? Ugyanis az Úr Jézus tanítása szerint: „Senki sem juthat el az Atyához, csak 

általam.” (Jn 14,6), és Jézus Krisztus az Egyházban működik. 

Ezért azt tanítjuk Szent Ciprián óta, hogy az Egyházon kívül nincsen üdvösség: az 

Egyház egyedül üdvözítő. Ez a tanítás csak azt jelenti, hogy tudatosan és szándékosan 
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senki sem maradhat, és nem üdvözülhet az Egyházon kívül. Az Üdvözítő is azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön (1Tim 2,4). 

A II. Vatikáni Zsinat szerint: „Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő 

Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem 

hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök 

üdvösséget. Az isteni Gondviselés azoktól sem tagadja meg az üdvösséghez szükséges 

segítséget, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de -- nem az 

isteni kegyelem nélkül - iparkodnak becsületesen élni. Mert ami jó és igaz van náluk, azt 

az evangéliumra való előkészületnek értékeli az Egyház és Isten adományának tartja, aki 

megvilágosít minden embert, hogy végül élete legyen.” (LG 16) 

8) Az Egyház, mint Anya. Az Egyháznak van még számunkra egy rokonszenves 

vonása az, hogy Anya. Ő szüli gyermekeit a keresztvíz által az örökéletre és túláradó 

anyai gondosságával veszi körül gyermekeit egész életükben. Még születésünk előtt 

vigyáz fejlődő életünkre, hogy azt könnyelműen senki ki ne oltsa. A keresztelés után 

anyai gondjaiba fogadja életünket. Papjai és a szülők által megtanít a hitigazságaira és 

azután is állandóan figyelmezteti őket, hogy ne feledkezzenek meg rendeltetésükről. 

Ahogy Szent Pál biztatja Timóteust: „Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár 

alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”. (2 

Tim 4,2).  

Az Egyház szentségeivel megszenteli életfordulóinkat: az életbe lépést, a 

családalapítást, a betegséget. Krisztustól kapott hatalmával megbocsátja bűneinket és 

Krisztus testével és vérével táplál bennünket. Különös gonddal veszi körül halálunkat, 

amikor eldől öröksorsunk. A halálos ágyon minden pap feloldozhat mindenféle bűn és 

büntetés alól. A szentségeken kívül az Egyház apostoli áldásban részesíti a haldoklókat, 

amellyel elnyerik a bűn után járó büntetések megbocsátását is. Az Egyház megkívánja, 

hogy papjai vagy legalább a haldokló hozzátartozói ott álljanak a haldokló mellett a 

kimúlás perceiben és az Egyház imával kísérje át az örök boldogságra. Ugyancsak 

imádsággal kíséri el a megholtakat a sírhoz, s a remény és az üdvösség jelét, a keresztet 

állítja fel sírjaikon. Az Egyház a haláluk után is imádkozik híveiért, különösen azokért, 

akikről nincsen aki megemlékezzék vagy a hozzátartozók nem gondolnak erre. Az esti 

harangszóval figyelmezteti az élőket, hogy imádkozzanak halottaikért.  

9) Az Egyház megjelenési formái. Hol találkozom az Egyházzal? Az Egyháznak 

három megjelenési formája van a hívő ember számára. A plébánia, amelyben 

megkeresztelték, vagy amelyhez tartozik, az egyházmegye, és a világegyház.  

a) A plébánia. A hívő ember saját plébániáján, egyházközségében kapja az első 

vallásos benyomásokat, amelyek rendesen meghatározzák későbbi vallásos életét. Itt hall 

először Istenről, aki gondviselő és figyel minket; Jézusról és az Ő életéről. Itt tanulja meg 

az első imádságokat. Itt ismeri meg a templomot, a szentségházat, ahol a jó Isten lakik, itt 

találkozik először pappal. Itt sajátítja el a hitbeli ismereteket, tanulja meg a közös 

imádságot és éneket. A lélektan törvényei szerint többnyire olyan lesz a vallásossága, 

ahogy ezt gyermekkorában, majd serdülőkorában maga körül látta. Ezért nagy a családi 

otthon és az egyházközség szerepe.  

b) Az egyházmegye. A hívő ember lassan észreveszi, hogy a pap nem tehet 

mindent, ő is a püspöktől függ. A püspök szenteli fel a papokat, a templomot, az oltárt, a 

kelyhet és ő irányítja a papok munkáját, az egyházi életet. A bérmálás az az alkalom, 

amikor az ifjú személyesen is találkozik a püspökkel, aki neki ezt a szentséget 

kiszolgáltatja. Mindannyian beletartozunk egy adott egyházmegyébe, amelynek az élén a 

püspök áll, és figyelemmel kell kísérnünk egyházmegyénk életét.  

c) A világegyház. A megismerés rendjében utoljára marad az egyetemes 

világegyház képe, amelynek tarkaságát és méreteit csak az ismeri meg igazában, aki 

résztvehet valamilyen nemzetközi katolikus megnyilvánuláson. Például egy ünnepélyes 

pápai misén. Ilyenkor valósul meg a krisztusi hasonlat: az Egyház olyan, mint egy 

terebélyes fa. Mindenünnen eljönnek az ég madarai és letelepednek rajta. A katolikusság, 

az Egyház egyetemessége azt jelenti, hogy minden katolikusnak a szívében kell 
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hordoznia az egész Egyházat: érdeklődnie kell annak missziói felől, annak gondjai és 

problémái iránt. 

Aki igazán ismeri az Egyházat, Caretto szavai jönnek az ajkára: Mennyire 

bírálgatni kellene téged Egyház, és mennyire szeretlek téged! Szenvedek miattad, és 

mégis olyan sokat köszönhetek neked... Sokszor megbotránkoztam rajtad, de te vagy az, 

aki megmutatod nekem a szentség útját. (Az Isten, aki hozzánk jön) 

Ahogy a Jézusban közöttünk járó Istent eltakarta az emberi külső igénytelensége, 

úgy most az Egyházban rejlő kegyelmi gazdagságot eltakarja az Egyház papjainak és 

híveinek emberi gyarlósága, vagy éppen elesettsége. Mégis Isten most általa akar 

közeledni hozzánk, és hová mennénk máshova, hiszen az örökéletet adó igék nála vannak 

(Jn 6,68). Úgysem tudunk teljesen elszakadni tőle, ahogy a gyermek nem tudja letagadni 

anyját, akitől született. A bérmálás megerősíti a hozzátartozást, és mi szívesen újítjuk 

meg a szertartás során az Egyházban való hitünket és hozzá való hűségünket. 

 

 

 

 

 

Az Anyaszentegyház ötparancsolata  

Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a 

hivő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz.  

 

1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld 

meg!  

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!  

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!  

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet 

katolikus módon neveld!  

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!  

 
 
 
 
 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 
1. Mi az Egyház? Mondj 3 meghatározást, hogy mi az Egyház? 

2. Melyik érint mélyebben téged a meghatározásokból? Miért? 

3. Mikor ünnepeljük az Egyház születését? 

4. Mik az Egyház jellemzői? 

5. Melyik egyház őrizte meg hamisítatlanul Krisztus tanítását és szentségeit? 

6. Milyen a nem katolikusok helyzete? 

7. Üdvözülhetnek-e azok, akik nem tartoznak az Egyházhoz? 

8. Hol kereszteltek meg téged? 
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Dsida Jenő:  

 

 Templomablak 
                    Szent-Iványi Sándornak 

Kik csak az uccán 

Járnak-kelnek, 

szépséget rajta 

nem igen lelnek, 

kíváncsi szemmel 

rá nem tapadnak: 

csak egy karika, 

szürke karika, 

ólomkarika, 

vén templomablak. 

 

Rácsa rozsdás, 

kerete málló, 

emitt moh lepi, 

amott pókháló, -  

sütheti napfény, 

sötét örökre, 

mint világtalan, 

bús világtalan, 

agg világtalan 

hunyt szeme-gödre. 

 

De ki belép 

a tág, iromba, 

boltozatos, 

hűvös templomba 

s belülről pillant  

ablakára, 

megdöbbenten áll, 

megkövülten áll: -  

Nézz a csodára! –  

 

Színek zengése!                            Ó, titkok titka: 

Fények zúgása!                             a földön ittlent 

Mártír mosolya!                            belülről nézzen 

Szűz vallomása!                           mindenki mindent, 

Kék, mi békül,                              szemet és szívet 

piros, mi lázad!                             és harcot és békét! 

Magasba ragad,                            Áldja meg az Úr, 

a mennybe ragad                           áldja meg az Úr 

lángtünemény                                a belülről látók 

és tűzkáprázat!                              fényességét! 
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XII. fejezet 

 
Felelősségem az Egyházban 

Cél: Az Egyház helyzetéért és sorsáért mindnyájan felelősek vagyunk. 

 

Már ismételten érintettük az Egyházzal kapcsolatban Szt. Pál apostolnak, az 

Egyházról, mint Krisztus titokzatos testéről szóló tanítását. Az Egyház olyan, mint egy 

élő szervezet, amelyben Krisztus a fő, a Szentlélek az éltető Lélek, a megszentelt 

emberek a tagok.  

1) Az Egyház tagjai. Mint ahogyan a testben a tagok nem egyformák, ugyanúgy 

az Egyház tagjai sem egyformák. Mindenkinek külön feladata van, de mindenik 

szükséges. Mindenkinek végeznie kell a maga sajátos feladatát, és valamennyinek össze 

kell működnie az egész szervezet érdekében. Másként a szervezet beteg lesz és nem tudja 

teljesíteni rendeltetését. „Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ha a láb azt 

mondaná is: nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez, azért a testhez tartozik. (…) 

Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a 

szaglás? Isten határozta meg mindenegyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha 

valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a test csak egy.” (1 

Kor 12,14-20).  

a) Minden megkeresztelt ember egyformán tagja az Egyháznak. Mindenik 

kapja a kegyelmet, mindenik egyformán részesül a tanításban és a szentségekben. 

Mindeniknek ugyanaz az életcélja: eljutni az Istenhez és örökszeretetben egyesülni Vele. 

„Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, 

szolga vagy szabad, hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben.” (Kol 3,11).  

b) Minden tagnak külön egyéni feladata van. Mindenkinek külön egyéni 

feladata van az Egyházban, amit csak Ő tud betölteni, s mint Szent Pál fenti hasonlatában, 

az egész Egyházra kihat, hogy hogyan teljesíti azt: gyöngíti, vagy erősíti vele az egész 

Egyházat.  

Mint már említettük, ezt a feladatot és a hozzá szükséges erőt és készséget 

karizmának nevezik. Mindenkinek megvan a maga külön karizmája: „Isten némelyeket 

apostolokká, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, 

gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.” (1 Kor 

12,28-30). Mint láttuk, vannak rendkívüli karizmák és hivatások, amelyek kiemelik az 

embert a világból, és teljesen Istennek szentelik, mint a papi és még inkább a szerzetesi 

hivatás. A szerzetes elhagyja a világot, lemond annak értékeiről és örömeiről: családi élet, 

anyagi javak, saját akarata, hogy a maga tiszta, szegény és engedelmes életével 

figyelmeztessen a földiek múlandóságára és az örökkévalóságra, ahová mindnyájunknak 

el kell jutni. Vannak azután egyszerűbb karizmák, mint a segítőkészség, adakozás, 

figyelmeztetés, békítés, vezetőképesség stb. Ezeket mindenki azért kapja, hogy 

használjon vele, vagy Szent Péter szavai szerint: „Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki 

ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó 

letéteményesei legyetek.” (1Pt 4,10). 

Az Úr Jézus a talentumokról szóló példabeszédében figyelmeztet, hogy 

számadással tartozunk érettük: „Te mihaszna, lusta szolga (...) oda kellett volna adnod a 

pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjőve kamatostul kaptam volna vissza.” (Mt 25,26-

27).  

2) A papság és a világi hívek. A köztudatban, az Egyházban meg szoktuk 

különböztetni a papságot és a világi híveket, és azt gondoljuk, hogy az Egyház problémái 

csak a papokra tartoznak, csak nekik kell ezekkel törődniük, a híveknek legfeljebb 

figyelemmel kell kísérniük, hogy mit tesznek. Valaki szellemesen a színházhoz 

hasonlította az Egyházat, amelyben a papok a színészek, a hívek a nézőközönség. 
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Számukra a papok munkája csak látványosság, megtapsolják őket, ha jól játsszák 

szerepüket.  

A valóságban a hívek is kötelesek bekapcsolódni az Egyház munkájába és 

feladataiba. Természetesen a maguk módján, ahogy a testben minden tag a maga szerepét 

végzi: a szem lát, a fül hall, stb. A II. Vatikáni Zsinat az Egyházról szóló dogmatikai 

konstitúció IV. fejezetében részletesen szól a világi hívők méltóságáról és apostoli 

tevékenységéről. 

a) Mint már hallottuk, a keresztség által a hívek is részesednek Krisztus 

hármas küldetésében, ami prófétai, papi és királyi (LG 34-36). 

- Prófétai küldetés: hirdetni a Krisztus által hozott üdvösséget. 

- Papi küldetés: Istennek szentelni a mindennapi életünket. 

- Királyi küldetés: visszavezetni Istenhez a bűn által elszakított világot. 

b) A bérmálás Krisztus tanúivá avat minket, hogy egész életünkkel és 

magatartásunkkal tanúságot tegyünk az evangélium igazságáról és átalakító erejéről. Ez a 

tanúságtétel különösképpen világi hívek feladata, hiszen ők élnek a világban. Világi 

feladatokkal foglalkoznak, a maguk és mások földi boldogulásán munkálkodnak, hogy 

egy emberibb és igazabb világot építsenek fel. A bérmáláskor a püspök három ígéretet 

ígértet meg velük, hogy a hitben hűségesek maradjanak, házasságot az Egyház törvényei 

szerint kössenek, és ezeket a családi életben is megtartsák, s végül hogy a közéletben az 

emberek között is az Egyház tanításának szellemében dolgozzanak. 

c) A kereszténység legfőbb parancsa az Isten és a felebaráti szeretet. A 

felebaráti szeretet nemcsak arra kötelez, hogy a szűkölködőket és gyengéket gyámolítsuk, 

és segítsük, hanem lelki vonatkozásban is, embertársainkat Istenhez és az üdvösséghez 

segítsük. Hiszen nemcsak számunkra, de minden ember számára érvényes a krisztusi 

mondás: mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de halhatatlan 

lelkének kárát vallja.  

d) Az Egyház vezetői is kérik a hívek segítségét a maguk feladataiban. Ritkul 

a papok száma, szórványvidéken nem tudnak minden vasárnap, minden helyen 

szentmisét végezni, minden gyermeket hitoktatásban részesíteni, nem tudnak minden 

embert elérni, különösen azokat, akik elzárkóznak előlük. 

A pap nincs jelen a munkahelyen és szórványokon, a blokkbeli vagy 

szomszédsági közösségben. Itt a híveknek kell a keresztény elveket képviselniük.  

3) Hol kell a keresztény embernek tanúságot tenni hitéről.  
a) Leghamarabb a maga legszűkebb környezetében, a családjában. 

b) Azután munkahelyén, a maga hivatásbeli munkájának lelkiismeretes és 

szakszerű elvégzésével. 

c) Végül magában az egyházi közösségben, amelybe tartozik. Részt kell vennie 

az Egyház szentségi- és liturgikus életében, gondjaiban és munkájában. Elő kell segítenie, 

hogy az egyházközség valóban szeretetközösség legyen, ahol mindenkit számba vesznek, 

mindenkivel tőrödnek, és mindenki jól érzi magát. 

Hervé Carrier SJ a vallási hovatartozásról írt könyvében mondja el, hogyan nyerik 

meg a pünkösdisták a New Yorkban munkát kereső katolikus Portó Rico-i embereket. 

Már pünkösdista honfitársaik várják őket a kikötőben, szállásról, munkahelyről 

gondoskodnak számukra, aminek a következménye az lesz, hogy az így fogadott 

vendégek a szektákhoz csatlakoznak. Ezért szükséges, hogy a keresztény figyelme 

terjedjen ki azokra, akik elhűltek, megszakították az Egyházzal való kapcsolatukat, vagy 

idegenek, újak és még nem kapcsolódtak bele az egyházközségi életbe.  

4) Mivel kell a keresztény embernek tanúságot tennie? 
a) Hiteles és öntudatos keresztény élettel. A kívülállók figyelmét mindenek előtt 

a hiteles és öntudatos keresztény élet hívja fel: miért más ez az ember, mint a többiek, 

miért végzi lelkiismeretesen a maga munkáját, miért szolgálatkész és segítőkész, miért 

nem lehet megvesztegetni vagy részrehajlásra bírni? Az öntudatos keresztény életet élő 

keresztény nem veszti el bizalmát a nehézségekben és megpróbáltatásokban: tudja, hogy 

miért él ezen a földön. Eltérően a szekták tagjaitól a végső cél nem az, hogy valakit 
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megnyerjünk a saját Egyházunknak, hanem az, hogy embertársunk Isten felajánlott 

kegyelmét saját elhatározásából elfogadja és üdvözüljön. Szent Ferenc az egyik társát 

prédikálni hívta. Csendben és szerényen végig haladtak a falun és egy szót sem szóltak. 

Társának csodálkozására a Szent a következőt válaszolta: Ahogy végigmentünk az utcán, 

az már prédikáció volt. 

b) A hitvallással. Az igazi keresztény nem szégyelli mások előtt megvallani a 

hitét: nem fél templomba menni és vallásos kötelességeit teljesíteni. Számot is tud adni 

másoknak hitéről. Ha vita folyik a vallásról, gyermekáldásról és nevelésről, embereknek 

a megítéléséről, az élet értelméről, egymás elviseléséről, mindig szeretettel és 

határozottsággal meg tudja indokolni és védeni a keresztény álláspontot. 

c) A szeretet gyakorlásával, főként a kellemetlen, nehéz természetű emberek 

elviselésével, az elkeseredettek és szenvedőkhöz való közeledésével, iskola és 

munkatársai segítésével. Tud másoknak megbocsátani és a sérelmeket feledni, és 

főképpen tud önzetlen szolgálatkészséggel jót tenni. Nem vár minden szolgálatért 

valamilyen viszonzást. 

d) Szenvedésben való helytállásával. Nem veszíti el hitét és bizalmát, nem 

fordul el Istentől. Tudja, hogy a látszat ellenére sem hagyja el, nem próbálja meg erején 

felül, hanem a kísértéssel együtt a lehetőséget is megadja, hogy azt elviseljük. Végül 

ismeri az apostol mondását: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28). 

A hosszantartó betegségben vagy egyéb megpróbáltatásban azt is tudja, hogy ezzel is 

használhat másoknak: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami 

Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24).  

e) Imádságával. Amint már érintettük, a katolikus ember nemcsak magáért, de 

minden embertársáért imádkozik, mindenki gondját, baját szívén hordja és Isten elé viszi. 

Teszi ezt nemcsak a maga tehetetlenségének a tudatában, hanem azért, mert az Isten 

nemcsak a külső, természeti rosszat tudja elhárítani, hanem az emberi rosszakaratot is 

meg tudja akadályozni, az emberek lelki világára is tud hatni, azt is át tudja alakítani: 

„Kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek és 

gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek.” (Ez 36,26-27).  

5) A következőkben ismertetni kell a bérmálandóval az egyházközség lelki és 

anyagi helyzetét, szükségeit és problémáit, miben segíthetnek a bérmálandók már 

most vagy később, amikor mint családalapítók belépnek az egyházközség életébe. 

 

 

Az Egyház ünnepei: 

Főünnepek: Vízkereszt, márc. 19. (Szent József) márc. 25. (Gyümölcsoltó 

Boldogasszony); Húsvét, Áldozócsütörtök: Urunk Mennybemenetele, Pünkösd, 

Szentháromság vasárnapja, Úrnapja, Jézus Szíve péntekje, jún. 24. (Keresztelő Szent 

János), jún. 29. (Szent Péter és Pál), aug.15. (Nagyboldogasszony), aug. 20. (Szent István 

király), okt. 8. (Magyarok Nagyasszonya); nov. 1. (Mindenszentek); Krisztus Király, dec. 

8. (Szeplõtelen Fogantatás), dec. 25. (Karácsony); jan. 1. (Karácsony nyolcada) továbbá a 

helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.  

A főünnepeket "méltó és igazságos" szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal 

megtartani.  

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 

1. Kik az Egyház tagjai? Mihez hasonlít az Egyház? 

2. Mi a megkeresztelt ember életcélja? 

3. Mik a karizmák? Mik a hívek kötelességei?   

4. Krisztus hármas küldetésében részesülünk a keresztségben. Melyek ezek? 

5. Hol kell a kereszténynek tanúságot tennie? 
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6. Kik felelősek az Egyház sorsáért? Támogatod-e Egyházadat? 

7. Mi a különbség a böjt és a bűnbánati nap között? 

 

Reményik Sándor: 

 

        Akarom 

 

Akarom: fontos ne legyek magamnak. 

 

A végtelen falban legyek egy tégla, 

Lépcső, min felhalad valaki más,  

Ekevas, mely mélyen a földbe ás,  

Ám a kalász nem az ő érdeme. 

Legyek a szél, mely hordja a magot,  

De szirmát ki nem bontja a virágnak, 

S az emberek, mikor a mezőn járnak, 

A virágban hadd gyönyörködjenek. 

Legyek a kendő, mely könnyet töröl,  

Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. 

A kéz legyek, mely váltig simogat,  

Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 

Legyek a fáradt pillákon az álom. 

Legyek a délibáb, mely megjelen 

És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,  

Legyek a délibáb a rónaságon. 

Legyek a vén föld fekete szívéből 

Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 

Legyek a drót, min üzenet megy végig 

És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 

Sok lélek alatt legyek a tutaj, 

Egyszerű, durván összerótt ladik, 

Mit a tengerbe visznek mély folyók. 

 

Legyek hegedű, mely végtelenbe sír, 

Míg le nem teszi a művész a vonót. 
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XIII. fejezet 

 

A szentségi és liturgikus élet              
Cél: Az egyházi liturgikus életbe való bekapcsolódás. 

 
Az embernek, aki felismeri Istent, és a maga teremtményi mivoltát, Istentől való 

függését, kötelessége Istent dicsőíteni. Ezt teszi az imádságban, de ezt teszi a 

hittestvéreivel együtt az Egyház közösségében az istentiszteleteken vagyis a liturgiában.  

1) Az Egyházban közösen végzett dicsőítés, a liturgia nemcsak azért előbbre 

való, mert többen vagyunk, mert másoknak a példája s buzgósága segít minket az 

Istenhez emelkedésben, hanem legfőképpen azért, mert az Egyház istentiszteletét maga 

Jézus Krisztus végzi, akiről tudjuk, hogy az Egyház feje.  

a) Mi volt és mi most is Jézus istentisztelete? Az ő teljes engedelmessége és 

önátadása mennyei Atyjának. A zsidókhoz írt levél már megtestesülésekor, a világba 

lépésekor a zsoltáros szavait adja szájába: „Jövök Istenem, hogy akaratodat 

megtegyem.”(Zsid 10,7). Egész életében azt teszi, ami Isten előtt kedves, „mindig azt 

teszem, ami tetszésére van” (Jn 8,29) és engedelmességében kitart egészen a szégyenletes 

kereszthalálig. 

b) Az Ószövetség véres, külsőséges áldozatai nem tetszettek Istennek, mert 

hiányzott belőlük az odaadó lélek, de annál kedvesebb volt Fia áldozata. Megdicsőítette 

őt a feltámadásban és mennybemenetelben, olyan nevet adott neki, hogy nevére minden 

térd meghajoljon, s minden nyelv hirdesse, hogy Jézus Krisztus az Úr (Isten). (Fil 1,9-

10). Nekünk, embereknek pedig megbocsátott Jézus kedvéért és visszafogadott minket 

gyermekei közé. 

2) Jézus Krisztus azt akarta, hogy áldozata örökké megmaradjon az 

Egyházban. Ezért rendelte az utolsó vacsorán a szentmiseáldozatot, amelyet az Egyház 

mindegyre bemutat, naponta többször is. Nem valami más áldozat vagy istentisztelet, 

ugyanaz, mint Jézus keresztáldozata, az válik jelenvalóvá, jelenik meg számunkra minden 

szentmisében. Mintha ott állnánk a kereszt mellett és Krisztus minket is bevona a maga 

önfeláldozásába, hogy ajánljuk fel mi is Őt magunkért és vele együtt saját magunkat, 

hogy megadjuk Istennek az Őt megillető dicséretet és hálát, s kieszközöljük magunknak a 

bocsánatot és Isten segítségét lelki és testi életünkhöz.  

A szentmise az Egyház legfőbb és legértékesebb istentisztelete, általa jut el 

hozzánk, ér el minket a megváltás, annak gyümölcsei. Belőle származik a többi 

szentség, az Egyház szenteléseinek, áldásainak és imádságainak minden hatóereje. Ahogy 

XII. Pius pápa tanítja: Krisztus mintegy engesztelő és üdvösséges kutat létesít a 

Kálvárián, amelyet saját kiontott vérével töltött meg. Ebből kell az embereknek 

meríteniük, hogy Isten üdvösségét elnyerjék. (Mediator Dei).  

Fontossága miatt külön tanításban foglalkozunk vele. Most inkább a szentségekkel és 

egyéb istentiszteletekkel, vagyis általában az Egyház liturgiájával. 

3) Liturgia alatt az Egyház minden hivatalos istentiszteleti cselekményét 

értjük, amit az Egyház a hívekkel, vagy a pap által a hívek nevében végez (pl. 

zsolozsma). Ettől különböznek a hívek magánimádságai. Akkor is, ha azt (pl. az olvasót) 

közösen végzik. A liturgiában az Egyház nemcsak bemutatja Istennek a maga és az egész 

emberiség hódolatát, hanem ezen kívül is nagy fontossága van az Egyház életében. 

a) A liturgiában az istentiszteletre egybegyűlt hívekben mutatkozik meg az 

Egyház, hogy kikből áll, kik tartoznak hozzá. Az Egyház a megkeresztelt emberekből áll, 

de ezek szétszóródtak a világban. Ilyenkor látszik, hogy kik a hívei, milyen erőt képvisel. 

A liturgiában való részvétellel valljuk meg mi is hozzátartozásunkat. Nem elég tehát, 

amit egyesek mondanak, hogy én hiszek, imádkozom, támogatom az Egyházat és talán 



 78 

jobb katolikus vagyok, mint mások, akik a templomba járnak. A részvétellel ki kell 

fejeznünk az Egyházhoz tartozásunkat. 

b) A liturgiában mutatkozik meg az is, hogy az Egyház valóban Krisztus 

teste, Krisztus ma is jelen van az Egyházban. Ahogy az egyik liturgikus rendelkezés 

kifejti, sokféle a jelenléte. 

- Jelen van az egybegyűlt közösségben. „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek 

a  nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20).  

- Jelen van az ő igéjében, amit nekünk felolvasnak: Ő szól hozzánk a Szentírás 

szavai által.  

- Jelen van a liturgiát vezető pap személyében, aki őt képviseli. Általa maga 

Krisztus cselekszik, Ő mutatja be a szentmisét, szolgáltatja ki a szentségeket. 

Ezért tanítja az Egyház, hogy a szentmise mindig kedves Isten előtt, s a 

szentségek és nyilvános imádságok mindig értékesek, akármilyen bűnös pap 

végzi, mert ezek igazában Krisztus cselekedetei. Legmegfoghatóbb ez a 

szentmisében, ahol a pap ezt mondja: „Ez az én testem”. 

- Jelen van azután az átváltoztatás szavaira istenségével és emberségével a 

kenyér és bor színe alatt. (vö. SC 7). 

c) Krisztus nem egyedül, egymagában dicsőíti az Atyát, hanem a liturgiában, 

mint az Egyház feje maga mellé veszi az egész Egyházat. A liturgia az egész Egyház 

cselekménye.  

Ma sokszor emlegetik a hívek általános papságát. Szent Péter mondja a 

hívekről: „Ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul 

kiválasztott nép vagytok.” (1Pét 2,9). A híveknek ez az általános papsága abban áll, hogy 

Krisztussal együtt életüket Istennek szentelik, az Ő akaratának teljesítésével s vele együtt 

dicsőítik az Istent. Így Krisztussal együtt, akit a pap képvisel, ők is bemutatatják a 

Szentmisét. Ezért vannak a miseimák többes számban. De részük van a szentségek 

kiszolgáltatásában és a többi istentiszteletben és imádságban is.  

A keresztségben befogadják maguk közé a megkereszteltet és ígérik, segíteni 

fogják, hogy jó keresztény legyen. A bérmálkozásban segítik példájukkal a bérmálkozót, 

hogy ez betartsa a bérmálási ígéreteit. A hívek imádkoznak a bűnösök megtéréséért, 

valamint a betegeket gondoskodásukkal és imádságukkal veszik körül. A papszentelésnél 

tanúskodnak a jelölt alkalmasságáról, és jelen vannak a jegyesek házassági ígéreteinél. 

Az Egyház kívánja, hogy minden szentséget a templomban, a hívek jelenlétében 

szolgáltassanak ki.  

Ha részünk van a szentmisében és a liturgiában, felelősek vagyunk érette. A 

liturgia, mint az Egyház imádsága annyit ér, amennyire egy szívvel-lélekkel kérjük benne 

az Istent. 

d) A liturgia az örökkévalósággal is összekapcsol bennünket (vö. KEK 1136). 

Ahogy a szentmise imái kifejezik, a liturgiában az angyalokkal és szentekkel egyetemben 

dicsőítsük az Istent. 

4) A liturgia és a külsőségek. Krisztus azt mondta: „Az Isten lélek, ezért akik 

imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4,24). A liturgia csak úgy 

kedves Isten előtt, ha az lelkünknek, értelmünknek és akaratunknak a hódolata. Isten nem 

elégszik meg a szertartásokkal és külsőségekkel. A külsőségeknek benső érzéseinket 

kellene kifejezniük. Emberi természetünkből kifolyólag a külsőségek is fontos szerepet 

játszanak hétköznapjainkban. Meglátszik rajtunk, ha örvendezünk vagy szomorkodunk, 

töprengünk vagy megelégedettek vagyunk. Érzéseinket szavainkkal, hangunkkal, 

testmozdulatainkkal is kifejezzük. 

a) A liturgiához elsősorban hely kell, ahova a hívek összegyűlnek és ez a 

templom. A templom a maga csendjével, berendezésével, díszítésével segíti a lelkünket, 

hogy Istenhez emelkedhessék. (vö. GS 62). Ezért kell gondot fordítanunk templomainkra, 

hogy ott mindenki jól érezze magát. 



 79 

b) A liturgiához szükség van a liturgiát vezető személyekre. Ezek a papok, a 

diakónusok, és a kisebb szolgálatokat végző felolvasók, énekesek, ministránsok. 

Ugyanakkor, mindannyiunk kötelessége, hogy a liturgiát széppé és ünnepélyessé tegyük.  

c) A liturgiának megvan a maga ritmusa is, ami azt jelenti, hogy időközönként 

ismétlődik. A szentmisét például mindennap bemutatjuk. Különös szerepük van a 

vasárnapoknak, amelyekkel Krisztus feltámadását ünnepeljük meg minden héten. Vannak 

azután évről évre visszatérő ünnepek. Ezekből tevődik össze az egyházi év. 

Az egyházi év középpontjában Krisztus kereszthalálának és feltámadásának, 

vagyis a megváltásunknak az ünneplése áll. Az egyházi év eltérően a polgári évtől nem 

január elsejével, hanem az adventi időszakkal veszi kezdetét, amellyel a Karácsonyra 

készülünk, s amely arra az időre emlékeztet, amikor a bűnbeesett emberiség a Megváltót 

várta. Krisztus minden ember lelkébe eljön kegyelmével, s mindnyájunkhoz eljön a 

halálban és az ítéletben. Ezért az advent ma is időszerű. Karácsonykor Krisztus emberré 

levését, földi születését ünnepeljük, aki „érettünk és a mi üdvösségünkért leszállt a 

mennyből”.  

A hathetes nagyböjt a maga bűnbánati szellemével és önmegtagadásával bűneink 

felismerésére és a bűntől való megtisztulásra vezet. Megújítja bennünk a megváltás 

kegyelmeit.  

Húsvétkor a Megváltónak a bűn és a halál felett aratott győzelmét ünnepeljük, s 

örvendezünk a reánk váró örök életnek és feltámadásnak. A húsvéti idő örvendetes 

hangulatát a Szentlélek eljövetelének ünnepe, a pünkösd fejezi be.  

Vízkereszttől nagyböjtig, és Pünkösdtől adventig terjedő időszakot évközi időnek 

nevezzük, amelyben az Egyház Krisztus tanítását és csodáit ismerteti meg a hívekkel. 

Az egyházi évben helyezkednek el a szentek ünnepei is, amelyek haláluk 

évfordulója. A Boldogságos Szűz Máriának az egyházi életben való különleges szerepe 

miatt, több ünnepe is van.  

d) A liturgikus szövegek többnyire bibliai szövegek, amelyeket néhány ezer 

évvel ezelőtt más viszonyok közt élő emberek számára írták. Ezért a mai ember, 

magyarázat nélkül, nehezen érti meg őket.  

e) A liturgikus szimbólumok általában a természet világából valók. Míg a régi 

embereknek a természetben minden Istenről beszélt, addig a mai ember elszakadt a 

természettől. Nem csodálja a természetet, hanem inkább azt keresi benne, hogy hogyan 

használhatja fel. Így még nehezebben tud ezekből a természetből vett szimbólumokból és 

jelekből Istenhez emelkedni. Nem talál kapcsolatot mindennapi élete és a liturgia között, 

ezért rá kell őt vezetni annak megértésére, hogy mit jelent: pl. a keresztvetés, a kéztartás, 

a térdelés, az üdvözlés, a gyertya, a liturgikus ruhák és színek, stb.  

Szent Ágoston egyik beszédében a keresztvetésről mondja, hogy amikor kezünket a 

homlokunktól a mellünkig visszük, ezt valljuk: Isten Fia (az Ige) értünk emberré (testté) 

lett. Amikor kezünket a bal vállunktól a jobb vállunkig visszük, akkor azt hirdetjük: Jézus 

azért jött, hogy minket a kárhozat helyéről az üdvösségre vezessen. 

 Az emberi test részvételéről. A kinyilatkoztatás mindig az egész embert veszi 

figyelembe, aki testből és lélekből áll. A liturgikus közösség tagjai e szent 

cselekményben egész emberségükkel vesznek részt. A liturgiában helyet kap az anyagi 

világ is, elsősorban az emberi test.  

Az ÁLLÁS kifejezi a hivő istengyermeki szabadságát és figyelmes tiszteletét. 

a TÉRDELÉS a szív alázatát mutatja, 

a LEBORULÁS a legmélyebb hódolatot. 

A MEGHAJLÁS a tiszteletadásnak vagy a bűnbánatnak jele, 

a CSÓK a megbecsülésé és a testvéri szereteté. 

A kitárt KEZEK jelzik az ember kitárulását Isten felé, a papnak a hívek felé tárt kezei 

egységet teremtenek, s mutatják, hogy Krisztus megjelenítője készséges hivatását 

betölteni. A hívek fölé terjesztett kezek áldást közvetítenek. 
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 A liturgikus mozdulatok szabályozottsága rendezi a közösséget, értelmezi a 

liturgikus szövegeket és cselekményeket. Visszahatnak a hívek belső magatartására. 

Sajátítsuk el az Egyház kiérlelt, ősi mozdulatkultúráját! (http://www.katolikus.hu/hit). 

 

 

A 20. század egyik neves liturgikusa Romano Guardini megpróbálja 

megmagyarázni a liturgikus szimbólumokat. 

- Az egyházi ruhák pl. arra a lelki tisztaságra és tiszteletre figyelmeztetnek, 

amellyel Isten elé kell állanunk. Úgy van ez, mint amikor látogatásra megyünk egy magas 

rangú személyhez, és ezért tehetségünkhöz képest kiöltözünk, rendbe tesszük magunkat.  

- A gyertya nemcsak az evangélium fényét, hanem életszolgálatunkat is kifejezi: 

másoknak világítva, másokat Istenhez vezetve akarunk fölemésztődni az Ő szolgálatában.  

- A bor vidámít, a víz tisztít és életet ad, a kenyér táplál, az olaj enyhít és gyógyít.  

Semmi sem üres ceremónia, a liturgiában mindennek megvan az értelme és 

magyarázata. Az idők folyamán az Egyház is ismételten változtatta, módosította 

szertartásait, hogy érthetőbbek legyenek az ember számára, de lényegében megtartotta 

azt, amit Krisztustól és az apostoloktól kapott. A legújabb nagyszabású változtatást, az 

ún. liturgikus reformot a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) indította el. Legfontosabb 

újítása az addig használt latin nyelv helyett az anyanyelv bevezetése volt.  

A külsőségek nemcsak a lélek érzelmeit fejezik ki, hanem egyben a lelki 

összeszedettséget is elősegítik, és így megkönnyítik a léleknek az Istenhez való 

emelkedését. Csendben, összeszedett testtartásban könnyebben lehet imádkozni, mint 

zajos helyen. 

5) A liturgia és a szentségek.  
A szentmise mellett az istentisztelet legfontosabb cselekményei a szentségek. „Az 

Újszövetség szentségeit Krisztus alapította és szám szerint hét van: keresztség, bérmálás, 

Oltáriszentség (Eukarisztia), bűnbánat, betegek kenete, egyházi rend és házasság 

szentsége. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a 

szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást 

és a küldetést. Ezen a téren bizonyos hasonlóság található a természetes élet állomásai és 

a lelkiélet állomásai között.” (KEK 1210).   

a) Jézus megváltó tevékenysége a szentségekben. A Jézussal való személyes 

találkozástól függ az ember földi és örök boldogsága.  Ezért új, kegyelmi kapcsolatra hív 

minket, hogy keresztény életünket vízszintesen és függőlegesen hitelesen tudjuk élni. 

Jézusnak ezt a megváltó tevékenységét, ahogyan bőséges életét adja, a szentségekben 

tapasztaljuk meg.  

 A IV. század elejéről való a Szent Péter és Szent Marcellin katakombában egy 

ritka és értékes freskó. A jelenet a vérfolyásos asszony találkozását mutatja be Jézussal. 

Ez a 12 éve szenvedő asszony meggyógyult, amikor Jézus ruháját megérintette, „mert erő 

ment ki belőle (ti. Jézusból)” (Mk 5,25-34). Ma az Egyház szentségei folytatják azokat a 

tetteket, amelyeket Jézus földi életében végbevitt. A szentségek együttese erő, mely 

kiárad Krisztus Testéből, hogy gyógyítsa bennünk a bűn sebeit, és Krisztus életét közölje 

velünk. Ez a freskó tehát Isten Fiának isteni és üdvözítő hatalmát szimbolizálja, amely a 

szentségi élet által az egész embert üdvözíti, testestől-lelkestől. (KEK 124.o.). 

 b) A szentségek Krisztustól alapított és az Egyházra bízott hatékony jelei a 

kegyelemnek, amely által isteni életben részesülünk. A jel, olyan érzékelhető külső 

rész, amely figyelmeztet a láthatatlan résznek a meglétére, bekövetkezésére. Pl. 

láthatatlan a szülői szeretet, de látható a jel, a gesztus, ami közvetíti. Az ember, lévén 

egyszerre testi és szellemi lény, a szellemi valóságokat anyagi jeleken és szimbólumokon 

keresztül fejezi ki és fogja fel. Mint társadalmi lénynek szüksége van jelekre és 

szimbólumokra, hogy kommunikálhasson másokkal a nyelv, a gesztusok és a 

cselekedetek által. Így van ez az Istennel fennálló kapcsolatában is (KEK 1146). - A 

látható rítusok, amelyekkel a szentségeket kiszolgáltatják, jelzik és megvalósítják az 
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illető szentség sajátos kegyelmét. Meghozzák gyümölcsüket azokban, akik azokat a 

megkívánt feltételek mellett felveszik (KEK 1131). 

 A szentségek Jézus speciális jelei, amelyek által személyesen találkozunk vele, 

amikor létegységet hoz létre maga és hívei között. „A szentségeknek az a 

rendeltetésük, hogy az embereket megszenteljék, Krisztus testét fölépítsék, és az 

Istennek kijáró tiszteletet megadják; mint jelek pedig a tanítást is szolgálják” (SC 

59).  - Megszentelnek, kegyelemben részesítenek: elmélyítik egységünket Istennel, új 

kapcsolatot hoznak létre. – Építenek, minden szentség a hitközösség gyümölcsöző 

tevékenykedése és visszahat a közösségre. A legteljesebb életérzést adja, amikor hitben 

átéljük, hogy Jézusban egyek vagyunk. – Istentiszteletet adnak: a szentségek a liturgia 

szerves részei, az egyház közösségi istentiszteletei, Jézus Krisztus papi szolgálatának 

gyakorlásai, hogy helyesen tiszteljük Istent és gyakoroljuk a szeretetet. „Így tehát minden 

liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap, és teste, az egyház 

viszi végbe. Hatékonyságát nem éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem 

rangban, sem mértékben” (SC 7).   

 c) Jézus maga is szentség, az Atyaisten szentsége. A külső és látható rész: 

EMBERSÉGE, a láthatatlan rész ISTENSÉGE. Szent János Jézust Isten szentségének 

látja: „Az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének 

dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” (…) „Mindnyájan az ő teljességéből 

részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva” (Jn 1,14-18). Jézus tanítványainak 

önmagát is szentségnek mondja: ”Már olyan régóta veletek vagyok – és nem ismersz 

Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta” (Jn 14,9). 

 d) Az Egyház Krisztus cselekvésének szentsége, aki benne működik, a 

Szentlélek küldetésének köszönhetően (KEK 1118). A zsinat vallja: „Az Egyház pedig 

Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges 

egyesülésnek és az egész emberiség egységének..” (LG 1). Az Egyházban a Feltámadt 

Úrral több módon találkozunk. Jézussal létegységet létrehozó és kiteljesítő módon csakis 

a hét szentségben találkozunk. A szentségek felvételére viszont készülnünk kell, mert 

azok bensőséges, személyes és hatásos találkozások Jézussal éppúgy, mint az 

evangéliumban csoportokkal és egyénekkel találkozott. Mi szükséges ehhez? 

e) Hitválaszunk a szentségek teljes hatásosságához föltétlenül szükséges. Jézus 

a hozzá folyamodóktól mindig hitet kért. A kánaáni asszony kérését is, annak hitválasza 

után teljesítette: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.” Még abban az 

órában meggyógyult a leánya (Mt 15,21-28).  

A szentségeket csak annak szabad felvennie, aki hiszi, hogy ott Krisztussal 

találkozik, és tőle segítséget kap. A találkozásra fel kell készülni. Ezért tart az Egyház 

előkészületet a szülőkkel a keresztelés előtt, a bérmálandókkal a bérmálás előtt, valamint 

a jegyesekkel a házasságkötés előtt. Az elsőáldozásra is fel kell készülni. A szentségek 

hatékonyságát illetően ne képzeljük, hogy azok maguktól mechanikusan hatnak. 

 Hitválaszunk nélkül a szentségek üres rítusok, szokások lesznek. A megtérés a 

szentségek megértésének a kulcsa. A hívő mindig keresi a szentségi találkozást Jézussal, 

aki azért jött, „hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10). 

 f) Aki szentséghez járul az Krisztussal találkozik. 

Láttuk, hogy a szentségeket azért rendelte Krisztus, hogy életünk fontosabb 

fordulatait megszenteljék. Most azt is hallottuk, hogy a szentségekben maga Krisztus 

működik. Az Ő örökkévaló országából a szentséget kiszolgáltató pap személye által lép 

be a mi földi világunkba. Krisztus fogadja Isten gyermekévé a megkeresztelendőt a 

keresztségben, Ő erősíti meg követésében a bérmálás szentségében. Ő táplálja testével és 

vérével az Oltáriszentségben az Istenhez vezető nehéz és fáradságos úton. Ő bocsát meg 

nekünk a bűnbánat szentségében, erősít meg betegségünkben, fogad szolgálatába az 

egyházi rendben és áldja meg a házasulandók elhatározását. Ahogy egykor Krisztus a 

maga emberségében járt közöttünk, éreztette jóságát és hatalmát, úgy jár most is 

közöttünk a szentségeiben éreztetvén ugyanazt az irgalmas szeretetét. 
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Azt is láttuk, hogy a liturgiában mutatkozik meg, hogy az Egyházhoz tartozunk. A 

szentségek fokozottan az Egyházhoz tartozás jelei. Csak azoknak lehet kiszolgáltatni 

őket, akik meg vannak keresztelve, az Egyházhoz tartoznak és hisznek. 

Már foglalkoztunk a keresztséggel és a bérmálással. Most a hivatásról, az 

általános papságról és az egyházi rend szentségéről fogunk beszélni. Utána szólni fogunk 

a szentmiséről, a bűnbocsánat szentségéről, és a betegséggel kapcsolatban a betegek 

kenetéről. 

Kiss Jenő: 

  Márton Áron 

 

Ecce sacerdos magnus! – ím a főpap! 

fiatal fővel fők közt is a fő! 

tüzes szeméből pillagyújtó hő csap, 

a gyűrűjében megvillan a kő. 

 

A Gondviselés nem adhatta volna 

méltóbb kezébe a pásztorbotot, 

mint Néki, aki egykor – drága csorda! –  

pipék meg bárányok pásztora volt. 

 

Köszöntsük Őt, az új s a régi pásztort, 

kit megszületni földes szoba látott, 

köszöntsük condrás népek gyermekét! 

 

Felé tekintünk most e pusztaságon, 

hogyha főpap, legyen valóban Áron: 

fakassza rügybe sorsunk vesszejét! 

 

 

 

Hét szentség van:  
1. A keresztség,  

2. A bérmálás,  

3. Az Oltáriszentség (Eukarisztia),  

4. A bűnbánat,  

5. A betegek kenete,  

6. Az egyházi rend 

7. A házasság szentsége. 

 

 

 Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 

 1. Mi a liturgia? 

 2. Mi volt és mi most is Jézus istentisztelete? 

 3. Hol jelenül meg Jézus keresztáldozata? 

 4. Hányféleképpen van jelen Jézus az Egyházban? 

 5. Ki végzi az Egyház istentiszteletét?  

 6. Kit vesz maga mellé Krisztus a liturgiában, hogy dicsőítse az Atyát? 

 7. Mit értünk a hívek általános papsága alatt? 

 8. Mi szükséges a liturgiához? 

 9. Mi áll az egyházi év középpontjában? 
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 10. Mik a szentségek, és hány szentség van? 

 11. Melyek a beavatás szentségei? 

 12. Miért rendelte Jézus a szentségeket? 

 13. Mi szükséges az ember részéről a szentségek teljes hatásosságához? 

 14. Vállalsz-e a liturgiában szolgálatot? És mit? 

 

 

 

 

 

Babits Mihály: 

 

       EUCHARISTIA 

 
Az Úr nem ment el, itt maradt.  

Őbelőle táplálkozunk. 

Óh különös, szent, nagy titok!  

Az Istent esszük, mint az ős 

 

törzsek borzongó lagzikon  

ették-itták királyaik  

husát-vérét, hogy óriás  

halott királyok ereje 

 

szállna mellükbe, - de a mi  

királyunk, Krisztus, nem halott!  

A mi királyunk eleven! 

A gyenge bárány nem t o t e m.  

 

A Megváltó nem törzsvezér.  

Ereje több, ereje más: 

ő óriásabb óriás! 

ki két karjával általér 

 

minden családot s törzseket.  

Egyik karja az Igazság,  

másik karja a Szeretet . . .  

Mit ér nekünk a Test, a Vér,  

 

ha szellemében szellemünk  

nem részes és ugy vesszük Őt  

magunkhoz, mint ama vadak  

a tetemet vagy t o t e m e t ?  

 

Áradj belénk hát, óh örök  

igazság és szent szeretet!  

Oldozd meg a bilincseket  

amikkel törzs és vér leköt,  

 

hogy szellem és ne hús tegyen  

magyarrá, s nőjünk ég felé,  

testvér-népek közt, mint a fák,  

kiket mennyből táplál a Nap. 
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XIV. fejezet 

 
  Hivatás és egyházi rend 

Cél: Mindenhol Krisztus misztikus testének szolgálatára állni. 

 

Szívbe markoló a feltámadási szertartásban énekelt 139. (138) zsoltár, amely Isten 

mindentudásáról és jelenlétéről szól. A zsoltárének néhány sorát idézzük: 

„Áldalak, mert bámulandó – mind, amit kezed művel. 

Alkotó vagy, már anyámnak Te rejtél méhében el. 

Láttad testem, mint szövődött, írva könyvedben vala – 

Éltem minden napja, melynek messze volt még hajnala.” 

Hasonlóan szól az Úr Jeremiáshoz: "Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már 

ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek 

javára." (Jer 1,4).  

 1) A hivatásról. A hivatásról szóló jelenetek a Biblia leghatásosabb lapjai közé 

tartoznak. Gondoljunk néhány meghívásra, amelyek a személyt a legmélyebben érintik - 

Mózes meghívása az égőcsipkebokorból (Kiv 3), Izajásé a templomban (Iz 6), Jeremiás 

megszólítása (Jer 1). Ezek a jelenetek szemünk elé állítják Istent a maga fönségében és 

kiismerhetetlenségében, úgyszintén az embert egész valóságában: félelmével és nemes 

lelkűségével, azzal a lehetőséggel, hogy elfogadja a hívást, vagy ellenálljon annak.  

Isten örök tervében ott van a kiválasztott. Időben megkapja az Isten meghívását. A 

hivatás tárgya valami küldetés. Jeremiásnak az Úr szócsövének kell lennie a nemzetek 

között. A küldetés hallatán megrémül, még csak 25 éves, tapasztalatlan ifjú, aki úgy érzi, 

hogy járatlan a beszédben. „Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak - az Úr 

mondja ezt neked.  Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat és így szólt 

hozzám: Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy 

gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess." (Jer 1,8-10). 

 Ha Isten szól, útnak indulnak. Ezt látjuk Ábrahám, Jákob, Mózes, Ámosz, 

Izajás, Jeremiás, Ezekiel esetében. Mindig ugyanazt ismételve: Menj! Elküldelek… 

 Isten hívására, mindenki személyes módon, természetének megfelelően 

válaszol. Mózes olyan jeleket kér, amelyek hitelesítik küldetését (Kiv 3,11), Izajás 

felajánlkozik: ”Itt vagyok, engem küldj el!"  (Iz 6,8). Jeremiás ellenvetéseket tesz: "Jaj, 

Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok." (Jer 1,6). Mindegyik 

engedelmeskedik, mert lényegesen érintette Isten, tudatában van személyes küldetésének. 

 Mindenki életében felhangzik az Úr hangja, a soha sem sejtett vagy remélt 

égőcsipkebokorból. Ez a hang minket is hív és követésre szólít. (Gondolhatunk Szent 

Ágoston esetére: tolle, lege!) Ha visszagondolunk - amiként Mózes gondolhatott vissza a 

pusztában fellobbanó csipkebokorra -, bensőnkben ismét az Úr szavát halljuk és beindul 

az önvizsgálat: hogyan hordozom a hivatást? 

Mózes sem tudott a tűzben gyönyörködni, vagy netán a pernyének látszó ábrák fölött 

eltűnődni, amikor a lángok közül az Úr hangja morajlott. A titokzatos látomás értelme, a 

lobogó láng nyomán a megértő üzenet: "Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát 

és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát; igen, ismerem szenvedését. Azért 

szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a 

földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel folyó országba.” (Kiv 3,7-8).   

 Közösséghez szól a küldetés. A megértés eredményeként sugárzik tudatunkba az 

elkötelezett összegezése: íme a nép, a föld, a hegy, a világ – akinek sorsában osztozom, 

akiben képességeim, vágyaim és álmaim, küldetésem elnyerik igazi értelmüket. 

 2) A hivatás mindig a közösségben születik és az életet lefoglalja.  

 Amikor Isten megszólítására válaszolunk, ezt közönségesen hivatásnak 

nevezzük. A közösségi érzület magzatvize nélkül fulladásra ítélt minden meghívás. A 

közösségi érzület egyszerre termőtalaj, víz, levegő, napfény, mozgás, gondozás és 

felelősség. 
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 Jézus Urunk nem a puszták magányosait hívja, hanem a közösségben 

tevékenykedőket: halászokat, családosokat, pénzváltót, vagyis a közösségben élőket. 

Ezekkel célja, hogy akarata szerint Isten újszövetségi népévé, az üdvösség eszközei 

legyenek. Istenünk „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság 

ismeretére. (1Tim 2,4).  

Jézustól a gazdag ifjú megkérdezte: „Mit kell még tennem?" "Ha tökéletes akarsz lenni - 

felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a 

mennyben. Aztán gyere és kövess engem!" (Mt 19,20-21). Ez a felszólítás, amely az ifjú 

egész létét más dimenzióba helyezi, felforgatja – nemcsak külsejében, hanem a szíve 

gyökeréig, és más emberré teszi -, az ifjúnak kedvét szegte. A hivatás személyes oldala a 

hit és átalakulás, a hitből és engedelmességből fakadó csatlakozás. 

 3) Isten megragad a belső hangok, szívbeli vonzalmak, nagy horderejű álmok 

által és módosítja életünket saját transzcendens természetéhez. Életünk során egyetlen 

elhatároló erejű hívást bontogatunk hivők és kevésbé hivők, felnőttek és gyermekek 

egyaránt. Szent Pál írja: „Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, 

hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot.” 

(1Kor 9,16). Azt a Krisztust hirdeti, aki a Damaszkuszba vezető úton megszólította és 

megérintette lelke mélyét. Most ez a Krisztus, Pál apostolon keresztül akarja másokkal is 

megismertetni magát, és így az élmények sorozatát nyitja meg előtte. Ez a 

„kényszerűség” minden elhivatottat markában tart, mert minden munkájában, emberi 

kapcsolatában Jézus tűnik fel és tűnik el.  

 Corona Bamberg „Az emberség árá”-ban a hivatásos embert a vadászkutyákhoz 

hasonlítja. Elég, ha egyikük meglátja, észreveszi a vadat, mert azonnal megiramodik, 

rohan a vad után. A többi kutya is vele szalad egy darabig, de mivel nem látták, kedvük 

lankadni kezd, elfáradnak, visszafordulnak. Az élen rohanó ezeket észre sem veszi. Ő 

látta a nyulat és lohol a nyomába. Semmi sem tudja eltéríteni: sem a kövek, sem a tüskés 

bozótok, amelyek felhasogatják a bőrét, feltörik a talpát. A kutya nem hagy fel az 

üldözéssel, míg meg nem keríti a zsákmányt, mert ellenállhatatlanul csábítja a cél. De 

ellenállhatatlan a vadászszenvedély is. A vadászás közben válik a kutya önmagává, a 

futásban, az erőfeszítésben bontakoznak ki erői, abban szabadul fel, még mielőtt eléri a 

célt. „Így kell, akinek Krisztus Urunkkal van dolga, tántoríthatatlanul Őrá néznie,” míg el 

nem jut hozzá. Ez a kép jellemző az istenkeresés és önmagunk megtalálásának a 

folyamatára is. (72.o.) 

 Vessünk egy pillantást Saul-Pálra. Saul - aki lihegett a dühtől, és halállal 

fenyegette az Úr tanítványait (vö. ApCsel 9,1) -, amikor megismerte Krisztus túláradó 

szeretetét, már a Lélektől hajtva hirdeti Krisztust. Ezután csak Krisztus után szalad: 

„futok a kitűzött cél felé”,  ”nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, 

de futok utána, hogy magamhoz ragadjam”  (Fil 3,12). A hasonlatnál maradva: a kutya és 

a nyúl, Krisztus és az apostol összetartoznak.  

 Az Egyház tagjainak élete mind a hivatásról szól: Bosco Szent János különös 

álma után, szűnni nem akaró lendülettel követi hivatását, dolgozik az ifjakért. Remete 

Szent Antal az önmagát kiüresítő Krisztushoz akar hasonulni. A dicsőséget hajszoló 

Loyolai Szent Ignác, Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére tesz (M.I.N.D.). A megtört 

nádszálat is kímélő Krisztust szolgálja Lisieux-i Szent Teréz, a kis feladatok nagylelkű 

végzésében találja meg hivatását. 

 4) A hivatást inkább megsejtjük, nem tudjuk megmagyarázni. A magyarázat 

nem jeleníti meg a hivatást, csak az élet. Megmagyarázni nem tudjuk, de róla beszélni 

tudunk.  

A pusztai vándorlás alatt sokszor megszomjazott a zsidó nép, ilyenkor mindig 

zúgolódtak. Valósággal megkeserítették Mózes életét. „Mózes ilyen szavakkal 

fohászkodott az Úrhoz: "Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez." (Kiv 17,4). 

Az Úr sziklából ad vizet nekik.  

Ámosz próféta is csak azt tudja mondani: Nem voltam én próféta, sem prófétának fia: 

pásztor voltam és szikomort gyűjtögettem. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt 
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mondta nekem az Úr: "Menj, jövendölj népemnek, Izraelnek! Halljad hát az Úr szavát!” 

(Ám 7,14-16). „Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet? (…) Valóban, az Isten, az 

Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. Ki ne 

félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?” (Ám 3,3-8). 

Ha magyarázatot kérnek a hivatásról, akkor a tudatlanság, tehetetlenség érzése szakad 

ránk, s ilyenkor csak a vágyunk nő még erősebbé, hogy újra visszataláljunk az eredeti, 

érintetlen hívó hangok, szívbéli álmok, vonzalmak által a feladatokat adó Úr színe elé. 

 5) Az Úr vállalja a vezetést, ezt tudjuk és érezzük. Ha vállalom a meghívást, 

akkor meg kell halnom a világ számára. (Babits Mihály Az elbocsátott vad c. versében 

gyönyörűen ecseteli a kiválasztottságot.) A meghívott a világban marad ugyan, de állandó 

kapcsolatban marad az Úrral. E viszonyban „most már tudom, ki vagyok, de messzebb 

van szívem kincse, mint valaha. Ez sebet üt, ugyanakkor nem élhetek e seb nélkül. 

Hordozom Isten érintésének jegyét”.  

 Az Úr vezetését Sienkiewicz Henrik „Quo vadis” c. regényében, Szent Péter 

apostol visszafordulásában így mutatja be: 

„-Ha te elhagyod népemet, én Rómába megyek, hogy újra megfeszítsenek. Péter 

csakhamar felkelt, reszkető kezével felvette a vándorbotot, s egy szót sem szólva, 

visszafordult a város hét halma felé. Pál, János, Linus, meg a hívők valamennyien 

csodálkozva és annál nagyobb rémülettel fogadták… De ő minden kérdésükre nyugodtan 

és örvendezve csak ennyit felelt: Láttam az Urat. S még aznap este kiment az ostrianumi 

temetőbe, hogy tanítsa és megkeresztelje azokat, akik meg akartak mártózni az élet 

vizében.” (553.o). 

Ennek párhuzamát, Franz Werfel „Halljátok az igét” c. regényében, Jeremiás sorsában 

láthatjuk. Cidkijah szeme láttára gyors kardcsapással széthasították gyermekeinek fejét. 

Majd két izzó vastűt beledöftek a király gyönyörű szemébe. A próféta, Jirmijah, immáron 

nem félt többé s az egyetlen nevében így szólt Mardukhoz a népek urához: Alapkő és 

szegletkő lehettél volna… De most halott tömb vagy csupán és útban heversz… 

„Nebukadnezár szája megvonaglott. Ajkai körül a vonaglás most rejtélyes mosollyá 

szelídült. Minden időkre biztosította a sértő életét és szabadságát: A hirdető tetszése 

szerint maradhat, és szabadon járhat-kelhet. Mondja és hirdesse azt, amit hirdetnie kell… 

Mert nagyon erős benne az ő Istene… (568.o.). 

 Az Ószövetség nagy emberének, Mózesnek a kérdésére: "Mit tegyek ezzel a 

néppel?”, az Úr így válaszolt: "Haladj a nép előtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fogd 

kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra rácsaptál és menj. Én odaállok eléd a sziklára a 

Hórebnél. Üss rá a sziklára, víz folyik majd belőle, hogy igyék a nép." (Kiv 17,5-6). 

 Az Újszövetség nagy ígérete: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a 

népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok 

meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok 

mindennap, a világ végéig." (Mt 28,20). A kilátástalannak tűnő helyzetben is mellettünk 

van az Úr: „Nézd, az ajtóban állok.” (Jel 3,20). 

 6) Az Úr boldoggá tesz. Ő velem és én vele étkezem – mondja Jézus. Ez pedig 

létközösséget jelent. Reményik Sándor, Lefelé menet c. versében mondja: 

„Testvérem, társam, embernek fia. 

Igaz: a hegyen nem maradhatunk. 

Igaz: a völgyben más az alakunk, 

Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. 

Botránkozásul vagyok neked én, 

És botránkozásul vagy te nekem, 

Mégis: legyen nekünk vigasztalás, 

Legyen nekünk elég a kegyelem: 

Hogy láttuk egymás fényes arculatját, 

Hogy láttuk egymást Vele – a Hegyen.” 

A hivatás kezdetén rányitunk az Istenre, de elérni Őt csak az áldozatos szeretet útján 

tudjuk. Jézus szeretete sodor most is minket, amíg utunk végén újból Reá nyitunk. Akkor 
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látni fogjuk, akit szem nem látott, hallani fogjuk, akit fül nem hallott, s bírni fogjuk, akit 

emberi szív fel nem fogott… Nüsszai Szent Gergely (+394) egyházatya írja: „Isten örök 

szépsége állandó mozgásban tartja a szentek vágyait.” 

 7) Részesedés Krisztus papságában. Sokféle hívatásról beszélhetnénk a földön, 

de a legfontosabb az, amelybe a keresztség, a bérmálás és az Eukarisztia szentsége avat 

be. Krisztus valamennyi tanítványának közös hívatása az életszentségre és a világ 

evangélizálására szól. Utána e hívatás is „szakosodik”, két másik szentség, az egyházi 

rend és a házasság a felebarát szolgálatát célozzák meg. E szentségek révén sajátos 

fölszentelésekben részesülhetnek.  Azok, akik részesülnek az egyházi rend 

szentségében, arra kapnak fölszentelést, hogy Krisztus nevében „Isten igéje és kegyelme 

által az Egyház pásztorai legyenek”. A maguk során a keresztény házastársak, hogy 

méltó módon betöltsék állapotuk föladatait, egy külön szentségből nyernek megerősítést 

és fölszentelést. (vö. KEK 1535).                                                                                                              

 a) Az általános papság. Krisztus, a főpap és egyetlen közvetítő az Egyházat 

Istennek és Atyjának papi országgá tette. A hívők egész közössége, mint ilyen, papi 

jellegű. A hívők - ki-ki a hivatásának megfelelően - keresztségi papságukat gyakorolják 

Krisztusnak, a papnak, prófétának és királynak küldetésében való részesedésük által. A 

keresztség és a bérmálás szentségei által a hívõk "szent papsággá szenteltetnek". (KEK 

1546). Erről beszéltünk a Szentlélekről szóló részben. 

 b) A szolgálati papság. Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól 

Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát 

az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a 

diakonátus. A püspökök és papok szolgálati papsága, és az összes hívő általános papsága, 

"lényegük szerint" különböznek, bár "egymáshoz vannak rendelve".  Milyen értelemben? 

Míg a hívők általános papsága a keresztségi kegyelemnek - a hit, remény és szeretet 

életének -, valamint a Lélek szerinti élet gyarapodásában valósul meg, addig a szolgálati 

papság az általános papság szolgálatában áll, és az összes keresztények keresztségi 

kegyelmének kibontakoztatására irányul. Egyike azon eszközöknek, melyekkel Krisztus 

szüntelenül építi és vezeti a maga Egyházát. Éppen ezért egy külön szentséggel, az 

egyházi rend szentségével adják át. Az egyházi rend szentségét kézrátétellel szolgáltatják 

ki, melyet ünnepélyes fölszentelő könyörgés kísér, s ebben a szentelendő számára a 

Szentléleknek a szolgálathoz szükséges kegyelmét kérik. A szentelés eltörölhetetlen 

karaktert nyom a lélekbe, akár a keresztség és a bérmálás. (vö. KEK 1597). A fölszentelt 

szolgák Isten népe szolgálatát a tanítás (a tanítás feladata), az istentisztelet (liturgikus 

feladat) és a lelkipásztori irányítás (irányítás feladata) által végzik. Az egyházi rend 

szentségének az alapja a papi hivatás. Jézus maga hívta meg apostolait, ugyanígy ma is Ő 

hívja meg. A hivatás feltételei, hogy egészségesek legyenek a papságra készülők, legyen 

elegendő szellemi képességük a szükséges tanulmányok elvégzésére, valamint legyenek 

komoly erkölcseik, és a papságban ne keressenek egyebet, mint Isten és az emberek 

szolgálatát.  

8) A kincset rejtő cserépedények. 

a)A papok is gyarló emberek, néha még gyarlóbbak, méltatlanabbak, mint a 

hívek, akiket vezetnek.  

Van-e szükség papokra, nem tudják-e a hívek is elvégezni a papi teendőket? – 

halljuk lépten-nyomon az ellenvetéseket. A papok az Egyházban bírt kiváltságos 

helyzetük és a világ szellemétől eltérő életmódjuk miatt sok ember előtt ellenszenvesek. 

Mások gyanakodva néznek rájuk, képmutatóknak nevezik őket, mert nem tudják elhinni, 

hogy megtartják a papi hivatásukkal járó kötelezettségeiket. Már Szent Pál apostol is 

megállapította: „Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki.. hogy látványul 

szolgáljunk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is... Szinte salakja lettünk ennek 

a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig”. (1 Kor 4,9.13). 

b) A papok megértők tudnak lenni, mert mint emberek maguk is a gyengeség 

rabjai. Isten azért is választ gyarló embereket, hogy megértők legyenek az emberi 

gyarlóság iránt, valamint azért, hogy ne emberi kiváltságnak tulajdonítsák az elért 
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eredményt és az Egyház fennmaradását. Az Egyház egyik csodája, hogy az emberek 

gyarlósága nem tudta megsemmisíteni. Ez természetesen nem menti a papok felelősségét, 

akiknek a föld sójának és a világ világosságának kellene lenniük. 

c) A papi hatalom és megbízás Krisztustól jön. Lehet, hogy egyik-másik világi 

hívő felkészültebb, és szebben tudna prédikálni, mint sok pap, s jobban összetartaná a 

híveket, ám az Egyházban a papi hatalom és megbízás nem a hívek közösségéből, hanem 

Krisztustól jön: „nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket.” (Jn 

15,16). Enélkül a krisztusi hatalom nélkül semmit sem lehet tenni. Prohászka püspök 

beszél a Soliloquiában egy ír tudósról, aki sétája közben betéved egy haldokló szegény 

asszony kunyhójába, aki éppen a papot várja, hogy a nagy út előtt megkapja bűnei 

bocsánatát. A tudós elgondolkozik mondván, hogy „ha minden tudományomat átadtam 

volna neki, akkor sem segíthettem volna rajta. Ezt csak a pap teheti.” 

c) A papság mint szolgálat. A múlt inkább a hatalmat, a méltóságot látta a 

papban, s a papok is azt gondolták, hogy az ők kiváltságuk a vezetés s a parancsolás. Ma 

azonban újból felfedeztük az evangélium szellemét, amely szerint a papság nem 

uralkodás, hanem szolgálat. Az egymás közt versengő apostoloknak Jézus azt mondja: „a 

legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga 

volna... Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék.” (Lk 22,26-27).  

 d) A papi cölibátus. Az egyházi rendet érvényesen csak megkeresztelt férfi 

veheti fel. Senki nem követelheti magának ezt a tisztséget, mert Isten az, aki erre meghív 

(vö. 2Tim 1,6; Tit 1,5k). A latin Egyház papjai nőtlenségben élnek, és ezt „a mennyek 

országáért” vállalják (Mt 19,12). Így megosztottság nélkül az Úrnak és az ő egyházának 

(1Kor 7,32) szentelik magukat. A hívek benne Jézus családjának családfőjét látják. A 

nőtlen pap a megdicsőült élet jele, és így is hirdeti Isten uralmát (vö. PO 16; KEK 1579). 

Nemcsak hivatalos „áldozatbemutató”, hanem maga is áldozattá, Istennek adottá akar 

válni. Osztozik a családtalanokkal, a testi- szellemi fogyatékosokkal, akik ezt az 

élethelyzetet az evangéliumi boldogságok szellemében, Istent és a felebarátot példás 

módon szolgálva élik meg.   

e) A papok megítélése. A papok és általában az emberek megítélésével 

kapcsolatban jó a krisztusi figyelmeztetésre gondolni: ne ítéljetek, hogy ne ítéljenek el 

titeket. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ember ítélete mindig tökéletlen és 

felületes, mert nem lát embertársa szívébe, és nem ismeri az ő körülményeit. Isten 

azonban nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr a szívet.  

Egy plébános híveitől így búcsúzott: Arra kérlek benneteket, hogy úgy bánjatok 

az utánam jövő papjaitokkal, hogy öröm legyen nekik papnak lenni köztetek. 

Sok katolikus ember, főként az idősebb nemzedék, a szentségekben és az 

istentiszteletben elsősorban kötelességet lát. Ma az Egyház azt szeretné, ha gyermekei 

mindenben inkább eszközöket és lehetőségeket látnának a Krisztussal való találkozásra. 

   

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
1. Említs a Szentírásból vagy az Egyház történelemből 3 olyan személyt, akik Isten 

hívására nagylelkűen válaszoltak. 

2. Hol alakulhat ki hivatás? Hogyan szólít meg minket Isten? 

3. Van-e rokonaid között pap vagy szerzetes? 

4. Mit mondott Jézus, amikor az apostolokat elküldte? (Mt 28,19-20). 

5. Hogyan szolgálhatja Krisztust hivatással a férfi és a nő? 

6. A házasságban mi a nő és a férfi hivatása? 

7. A szolgálati papság hatalma és megbízatása kitől van: Krisztustól vagy a néptől? 

8. Hivatásod felismeréséért vagy papjaidért szoktál-e imádkozni? 

9. Ha téged is hívna Jézus a szolgálati papságra vagy a megszentelt életre, vállalnád-e?  
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 Roth Paul: 

 

  JÖJJ, SEGÍTSD A PAPOKAT 
 
Jöjj, Jézusom, segítsd a papokat. 
Ínség gyötri őket: 
híveik gyakran 
süketek a szavukra, nem törődnek velük. 
Könyörgök az öreg pásztorokért: 
tudják, eljön a nap, 
hogy híveiknek, mint papok 
nem kellenek többé. 
Hirdetik az Igét, de szavuk monológ, 
sehol egy visszhang. 
Gyóntatószékük egyre elhagyottabb, 
és a munkájuk egyre több, 
mert nincs helyükbe más. 
 
Jézusom, azokért könyörgök, 
akikben kihűlt a hívatás, 
vagy akik bezárkóznak a meghívás elől. 
Ne fogja el őket a keserűség 
és ne bélyegezzék meg jogtalanul őket. 
Küldj nekik feladatokat, 
ami kitölti őket, 
hogy újult szívvel szolgáljanak 
Neked, a Szeretetnek, és Isten népének. 
 
Jézusom, könyörgök 
a fiatal papokért: 
sokukat szent buzgóság hajszol, 
hogy megújítsák a világot, 
megújítsák Egyházadat. 
Add, hogy a sok buzgólkodástól 
el ne hanyagolják Isten igéjét, 
amire éhezünk. 
Add, hogy új módon hirdessék 
az ősi tanítást: 
Isten szeret minket, 
éljünk a Szeretetből. 
 
Jézusom, küldj nekünk papokat, 
akiknek hihetünk, 
önkritikusak és segítőkészek. 
Ismertetőjelük és igazolásuk: 
a Szeretet, és nem a tisztség. 
Adj nekünk papokat, 
akik velünk tartanak, 
akik imádkoznak és tanulnak, 
áldoznak és cselekszenek. 
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 Mécs László: 

 

         AZ ANYA 
 

Méhe gyümölcsét szétlopta az élet:  

a fiait. a pálya, lázas éjek 

s a lányait szerelmes vőlegények.  

 

Most ül az özvegy-házban egyedül,  

a falakon bal-sejtés feketül 

s fülébe gondot, árnyat hegedül . . . 

 

Örökké bajt és átkot szimatolgat,  

varázsszavakkal kérdez vándor holdat  

öt gyermekéről s ujjain latolgat . . .  

 

A szíve bíbor pókja estelen 

négy égi tájra nyujtja testtelen  

mérföldes lábát álom-nesztelen:  

 

titkos drótot húz minden gyermekéig,  

átfúr hegyen, erdőn, folyókon végig 

s a drótjait angyal-testörök védik . . .  

 

Folyton távolba néznek a szemek,.  

kérges keze tapintata remek: 

rögtön megérzi, ha a drót remeg.  

 

Megérzi a gyermekszív sorscsapásit:  

vak éjszakában végzettel csatázik 

s íma-nyilakkal fátumokat másít . . .  

 

Ha ujságok jeleznek háborút,  

pestist, földrengést, jégesőt, borút:  

az anyahomlok rögtön ráncba fut,  

 

agyában félrevert harangok kongnak,  

a gondolatok bomlottan bolyongnak,  

mint Karneválja millió bolondnak . . .  

Csodák csodája: mérföldesre nvúl  

két karja: és tenyere paizsul  

minden gyerekre puhán ráborul,  

 

anyamadár-szárny nő ki minden ujjon.  

hogy gyermekének szíve odabujjon . . . 

S akkor megnyugszik s Tedeumot ujjong… 
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II. János Pál pápa:  

     Pastores dabo vobis apostoli buzdítás a papságról 1992. III. 25. (36) 

 „Minden papi hivatás története, miként minden keresztény hivatásé is, egy Isten és 

ember közötti elmondhatatlan dialógus története, a meghívó Isten szeretete és az Istennek 

válaszoló ember szabadsága közti dialógusé. A meghívás két, egymástól 

elválaszthatatlan mozzanata - a szabad embernek felkínált ingyenes isteni ajándék - 

világlik ki nagyon szemléletesen Márk evangélista szavaiból, amikor elmondja a 

Tizenkét Apostol meghívásának történetét: "Ezután fölment a hegyre, és magához hívta, 

akiket kiválasztott. A választottak csatlakoztak hozzá." Nyilvánvaló, hogy Jézus abszolút 

szabadon hív, a Tizenkét apostol pedig először odajött, aztán követte Jézust. Ez az összes 

meghívás örök "paradigmája", mintája. Ez minden meghívott azonos útja: a prófétáké és 

az apostoloké; a papoké és a szerzeteseké; az összes krisztushívőké, azaz mindenkié, akit 

Isten meghív.”  

  

 

 

Berde Mária: 

 

  Az én apám (részlet) 

 

Az én apám, mielőtt sírba szállott, 

Egy sor ártatlan hajnalkát vetett. 

Az örök hajnalt hozták a virágok, 

És elvitték a földi életet. 

 

 

S halott-nézőbe a ravatalához 

Eljött egy sosem látott idegen, 

Megállt a lábánál, s azt mondta nékünk: 

„Krisztus járt benne idelenn.” 

 

 És bár az én apámat sírba tettük, 

Azért ő meg nem halt, azt jól tudom - 

Csak az üvegcse tört el, ám az illat, 

A lélek jár kötetlen szabadon. 

 

Isten kiskertjét őrzi, s az virágzik 

abban, ki gyűlölettelen szeretet - 

És száll apám közöttünk, mint a jól szél 

a jó vetés felett. 
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XV. fejezet 

Cselekvő részvétel a szentmisében 
Cél: A címben adva van. 

 

„Kezdődik az ének az Úr Fölségének, kezdődik a szentáldozat. 

Alázatos hittel imánk hozzád sír fel, ó Atyánk, kegyesen fogadd. 

Bűnbánó szívvel koldulunk, könyörülj népeden Urunk,  

érte halt halált szent Fiad”. (ÉE 142). 

A katolikus istentisztelet, sőt az egész keresztény élet központja a szentmise. Ez 

hozza el hozzánk, ez jeleníti meg előttünk Krisztus keresztáldozatát, és részesít minket a 

megváltás kegyelmeiben. Ebből meríti hatását a többi szentség, ez egyesít 

legbensőségesebben Krisztussal (vö. SC 5). Az Egyház semmit sem vesz körül annyi 

gonddal és tisztelettel, mint az Oltáriszentséget. Semmilyen más istentisztelet 

elmulasztásáért nem vádol súlyos bűnnel, csak az ünnepnapi szentmise elmulasztását 

tekinti súlyos bűnnek. 

2003. április 17-én II. János Pál közzétette „Az egyház az Eukarisztiából él” 

kezdetű körlevelét. A 10. pontban a Szentatya megmagyarázta, hogy miért tartotta 

szükségesnek az enciklika közzétételét. A második vatikáni zsinat liturgikus reformja 

nagymértékben elősegítette, hogy a hívek tudatosabban és gyümölcsözőbben 

bekapcsolódjanak az oltár szent áldozatába, ám sajnálatos módon a fények mellett árnyak 

is jelentkeztek a reform megvalósítása során. A pápa rámutat, hogy az Eukarisztia 

nemcsak Krisztus halálának, hanem feltámadásának is emlékezete és nemcsak múló 

emlék, hanem tovább élő kapcsolat, mert az Eukarisztiában a kereszt áldozata 

megismétlődik a századokon át. Az Eukarisztia túlságosan nagy ajándék ahhoz, hogy azt 

méltatlanul ünnepeljük – mondja a Szentatya. 

1) Mi a szentmise?  

a) Az áldozatról. Hogy megérthessük, vissza kell mennünk az Ószövetség, sőt az 

emberiség legrégibb istentiszteleti formájához, az áldozathoz. Az ember érzi, hogy 

teljesen Istentől függ, mindent tőle kap és ezért viszonzásul neki is kell valamit adni 

Istennek. Mit adhatna Istennek, akinek semmire sincsen szüksége, mint önmagát, a maga 

szeretetét és hűségét. Ezt az önátadást úgy akarta kifejezni, hogy valamilyen kedves 

dolgát Istennek ajándékozta olyanformán, hogy oltárt épített és azon elégette, vagy pl. a 

bort, olajat erre ráöntötte, hogy többet senki se használhassa. Az áldozat magát az embert 

képviselte és az ember önátadása adott értéket az áldozatnak. A gyermek egy 

papírszeletet ajándékoz édesanyjának, aki boldogan elfogadja, mert tudja, hogy a 

gyermek a maga gyermeki szeretetét akarja kifejezni vele.  

b) Isten elfogadta az emberek áldozatát, és kegyelmeivel viszonozta. Ezt az 

elfogadást a régi ember azzal akarta jelképezni, hogy sokszor az áldozat után áldozati 

lakomát rendezett, az áldozati hús egy részét családjával és barátaival elfogyasztotta. Ezt 

Istentől kapta vissza, Isten hívta őt vendégségbe asztalához. Ezen a lakomán, vagy talán 

szebb szóval, vendégségen keresztül jutott igazi közösségbe Istennel. Egy asztalnál ült 

vele. 

Az Ószövetségben, különösen a húsvéti bárány feláldozásában az áldozat még 

valami mást is kifejezett: a zsidó nép ilyenkor megemlékezett, hogy Isten milyen 

csodálatosan szabadította ki az egyiptomiak rabságából.  

c) Az önátadás értéket ad az áldozatnak. Ezek az áldozatok tökéletlenségük 

mellett nem voltak mindig kedvesek Isten előtt, mert sokszor hiányzott mögöttük a lélek, 

az ember önátadása. Az ember azt hitte, hogy külsőséges szertartásokkal is meg tudja 

engesztelni Istent. Isten a próféták által korholja őket, az 51-ik (50) zsoltárban pedig így 

panaszkodik: „Égő áldozataidat látom szüntelen. Nem tulkot akarok elvenni házadból, 

sem kecskebakot a nyájadból. (...) Ha éheznék, nem szorulnék rád... A dicséret áldozatát 

vidd az Úr elé, s váltsd be fogadalmadat a fönséges előtt.” Csak jelképei és előképei 

voltak annak az igazi áldozatnak, amelyet Jézus Krisztus mutatott be, amikor a keresztfán 

feláldozta magát érettünk Istennek.  
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Isten, „amikor elérkezett az idők teljessége, elküldte Fiát, a testté lett Igét, a 

Szentlélek fölkentjét, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, meggyógyítsa a megtört 

szívűeket, testi-lelki orvos és közvetítő legyen Isten és az emberek között. Az Ő embersége 

ugyanis az Ige személyével való egységben üdvösségünk eszköze volt. Ezért Krisztusban 

történt meg az Istennel való megbékélésünk föltétele, a tökéletes engesztelés, és Benne 

kaptuk meg Isten imádásának teljességét." (SC 5). 

2) Krisztus áldozatában nem a testi halál az értékes, hanem az Ő önátadása, 

amellyel teljesen az Atyának adta magát, és ezt jobban és tökéletesebben nem tudta 

kifejezni, minthogy önként utolsó csepp vérének kiontásáig odaadta egész életét.  

Isten szívesen fogadta ezt az áldozatot (hiszen tulajdon Fia volt az áldozat, és a 

legtöbbet adta, amit adhatott.). Ezt azzal mutatta meg, hogy feltámasztotta és 

megdicsőítette. Érette megbocsátott a bűnös emberiségnek és visszafogadott minket 

gyermekeinek. 

Krisztus csak egyszer áldozta fel magát, és ezzel Istent minden múlt és jövő 

bűnért kiengesztelte. De azt akarta, hogy áldozata minden emberhez eljusson, minden 

ember egyesülhessen az Ő áldozatával. Mert az ember csak Jézus által üdvözül úgy, hogy 

Jézus áldozatával egyesülve Istennek adja magát. Ezért rendelte a szentmisét. 

Az utolsó vacsorán felajánlotta a maga áldozatát: testét, amely az emberekért 

megtöretik, vérét, amely a világ üdvösségéért kiontatik. Ismerjük az utolsó vacsora 

leírását az evangéliumokból. A Golgotán bemutatta, végrehajtotta azt. A szentmisében 

pedig megjeleníti, jelenvalóvá teszi ezt az áldozatot. „Most az oltár golgotáján, újra itt a 

drága vér, áldozat az Istenbárány, Krisztus teste a kenyér.” (Győzelemről énekeljen) Az 

utolsóvacsora, a keresztáldozat és a szentmise nem három áldozat, hanem csak egy, egy 

és ugyanazon áldozat. 

Hogyan lehetséges ez? Hiszen a keresztáldozat egyszeri, kétezer éve megtörtént 

esemény. Ahogy mondtuk, Krisztus áldozatában nem a megfeszítés, a testi halál a 

lényeges, hanem a lelki önátadás, amellyel Krisztus teljesen, fenntartás nélkül Istennek 

adta magát. Ez a lelkület örök, állandó Krisztusban, aki most a mennyei 

örökkévalóságban él, ahol nincs múlt és jövő, minden egyszerre jelen van. Mindig meg 

lehet jeleníteni a kenyér és a bor színe alatt.  

Krisztus azt is akarta, hogy a megváltásnak, kereszthalálának és feltámadásának 

emléke állandó legyen az Egyházban: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” És azt 

akarta, hogy a megváltás gyümölcseiben a szentmise által részesüljünk. (vö. SC 5-8). 

3) A szentmise tehát megjeleníti Krisztus végtelen értékű áldozatát. A 

misében ott vagyunk a Golgotán, részt veszünk Krisztus áldozatában, vele együtt 

felajánljuk Őt és saját magunkat.  

Ugyanakkor meg is emlékezünk a megváltásról, az Ő kereszthaláláról és 

feltámadásáról. „Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr 

halálát hirdetitek, amíg el nem jön.” – mondja Szent Pál apostol (1 Kor 11,26). 

Minden szentmisében az átváltoztatás és Úrfelmutatás után az ún. eukarisztikus 

imádság, vagy kánon ezekkel, vagy hasonló szavakkal kezdődik: „Annak emlékét 

ünnepeljük tehát Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, 

felment a mennybe és második eljövetelét is várva, hálát adunk és ezt az élő és szent 

áldozatot felajánljuk néked.”  

A szentmise a megváltás hatásaiban, gyümölcseiben részesít: „mindnyájunkat, 

akik ennek az oltárnak áldozatából részesülve Fiadnak szentséges testét és vérét 

magunkhoz vesszük, a mennyei áldás és kegyelem teljessége töltsön el.” (I. Kánon), hogy 

„ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem neki, aki értünk meghalt és feltámadt.” (IV. 

Kánon) 

A régi, primitív áldozatokban az ember azzal akart egyesülni az áldozattal és az 

istenséggel, hogy evett az áldozati húsból. A szentmisében elsősorban az áldozás által 

egyesülünk Krisztussal és részesülünk az Ő megváltásában. „Aki eszi az én testemet és 

issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne (...) s feltámasztom az utolsó 

napon” – mondja Jézus. (Jn 6,56 és 54). De azok is részesednek a szentmisében, akik 



 94 

nem áldoznak, sőt nincsenek jelen. Hatása kiterjed az egész Egyházra, sőt minden 

emberre, élőkre és holtakra egyaránt. Ha megfigyeltük, minden szentmisében 

mindenkiért, az egész világért imádkozunk. A részesedés mértéke nem egyforma, attól 

függ, hogy milyen odaadóan kapcsolódnak bele a szentmisébe: a pap, aki bemutatja, akik 

segédkeznek neki, akik jelen vannak, akik a szentmisét mondatják, az Egyház távollevő 

tagjai, minden más ember. 

Hatásai: tökéletes hódolatot és dicsőítést ad Istennek, meghálálja jótéteményeit, 

kiengeszteli Istent bűneinkért és megszerzi a lelki és földi életünk számára szükséges 

kegyelmeket. „Valóban e nagy műben, amely Istent tökéletesen dicsőíti és megszenteli az 

embereket, Krisztus mindig maga mellé veszi szeretett menyasszonyát, az Egyházat, 

mely Urának hívja Őt, és általa tiszteli az örök Atyát”. E liturgikus ünneplés, 

„kimagaslóan szent cselekmény, melynek hatékonyságát az Egyház semmi más 

cselekedete nem éri el sem jogcím, sem fokozat tekintetében”. (SC 7). 

4) Krisztus az apostolokon át az Egyházra bízta áldozatát, hogy az mutassa be 

Istennek a világ végezetéig. Malakiás próféta jövendölése szerint „napkeltétől 

napnyugtáig nagy az én nevem a népek között, jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, 

tiszta ételáldozatot nevemnek” (Mal 1,11).  

a) Az Egyház kezdettől fogva igyekezett megfelelni ennek a megbízatásnak, 

már az ApCsel szerint az első keresztények állhatatosak voltak a kenyértörésben. (ApCsel 

2,42). Eleinte, mint Krisztus, egy szeretetvendégség keretében mutatták be, majd reggeli 

órákban, hogy az legyen az első étel, amit magukhoz vesznek.  

b) Ma a megváltozott élet – és munkakörülmények miatt a nap minden órájában 

lehet szentmisét bemutatni. Kezdetben csak egy mise volt vasárnap és ünnepnapokon, 

később minden nap. Kezdetben a püspök papjaival együtt, később minden pap külön 

misézett. Ma a misézés mindkét formája megvan. Az első századokban kovászos 

kenyeret használtak és két szín alatt áldoztak, utóbb (VII. – XII. sz.) áttértek az 

utolsóvacsorán használt kovásztalan kenyérre és az egy szín alatti áldozásra. 

A II. Vatikáni Zsinat újból visszavezette a két szín alatti áldozást – egyes 

alkalmakkor. A nyelni nem tudóknál lehet csak szent vérrel áldozni, mert Krisztus 

mindkét szín alatt egyformán jelen van, a mostani dicsőséges állapotában. Az egy szín 

alatti áldozásnak gyakorlati és higiénikus okai voltak. (vö. 1230-1972 sz. utasítást). 

c) Mint az Egyház áldozata, a szentmise mindnyájunk áldozata, és mint a 

liturgiánál láttuk, értéke attól is függ, hogy milyenek vagyunk mi. Mint a közösség 

áldozata, nemcsak Krisztussal, hanem egymással is összekapcsol. Ez tesz minket Krisztus 

titokzatos testévé. Szent Pál szerint: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, 

mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk.” (1Kor 10,17). Hogy méltóképpen 

ünnepelhessük a szentmisét lelki közösségé, eggyé kell válnunk. Nem lehet közöttünk 

harag, és ellenségeskedés. Már Krisztus figyelmeztet, hogyha ajándékodat az oltárhoz 

viszed és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd 

ajándékodat az oltár előtt, menj békülj ki előbb felebarátoddal, aztán térj vissza, és ajánld 

fel ajándékodat. (Mt 5,23). Minden misében imádkozunk azért az egységért: „Tekints, 

kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által 

kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, 

Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban” (III. Kánon). Az áldozás 

előtt felszólít a pap: Bocsássatok meg szívből egymásnak! Hogyan is imádkozhatnánk 

„egy szívvel”, ha nincs meg köztünk a lelki egység? 

d) A szentmisére azért van szükségünk, hogy egyesülhessünk Krisztus 

áldozatával. Kérdezhetné valaki: nem elég egyszer egyesülni vele? Nem elég minden 

embernek, hogyha életében egyszer részt vesz a szentmisén? Miért kell a szentmisét 

annyiszor ismételni, naponta többször is? Mert a Krisztussal való egyesülésünk itt a 

földön hiányos, és tökéletlen az önátadásunk. Mindegyre visszaesünk hibáinkba és 

bűneinkbe. Sokszor érezzük, hogy a mise hidegen hagy, nem mozdít meg Krisztus 

önfeláldozása. A tökéletes egyesülés majd csak az örökkévalóságban következik be, 
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amikor Krisztus szavai szerint majd az Isten országában ülünk, Isten asztalához, hogy 

igyunk a szőlő terméséből. (vö. Lk 22,18). 

e) A szentmisében „Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az 

egyházat, szeretett jegyesét” (SC 7), és azzal, hogy neki adjuk magunkat, „arra az 

Istentől alapított és a jövőben beteljesedő, titokzatos házasságra utalnak, mely által 

Krisztus az Egyház egyetlen jegyese” (PO16).  

A szentmisében Krisztus halálát hirdetjük, amíg el nem jön, várjuk a földre való 

dicsőséges visszatérését, hogy magához vegyen bennünket az Ő örök országában. A 

szentmise tehát az örökkévalósággal kapcsol össze, arra készít. Ott lesz tökéletes az 

egyesülés, ott lesz Krisztus mindenben tökéletesen jelen. Szent Pál szavai szerint: Isten 

lesz minden mindenben (1Kor 15,38).  

5) A szentmise mint misztérium. A szentmise is misztérium, ahogy a pap 

mondja az átváltoztatás után: Íme hitünk szent titka! Mindezt nehéz megérteni. 

Könnyebben megértjük, ha megnézzük, hogyan is jön létre, hogy folyik le egy szentmise. 

Mi szükséges hozzá? A szentmiséhez mindenekelőtt hely, közösség kell, pap, aki 

bemutatja, hívek, akik részt vesznek benne és egy bizonyos liturgikus keret: imádságok 

és szertartások, amelyeket az Egyház a szentmise bemutatásakor előír. 

a) Hely. Krisztus az utolsó vacsorát magánházban végezte, így tették az első 

keresztények is. Az Egyház ma is megengedi szükségből a magánházban végzett misét, 

ahol nincs templom, vagy ahol betegek vannak. Rendes helye azonban a felszentelt 

templom vagy kápolna. Ez ad méltó keretet a szentmisének.  

b) Közösség. A szentmise az Egyház áldozata és bár a pap egymagában az 

Egyházat képviseli, rendes körülmények között közösség is kell hozzá, vagy legalább egy 

ministráns, aki az egyházi közösséget képviseli. A misére összegyűlt hívek úgy lesznek 

igaz közösségé, ha nem idegenként állnak egymás mellett, hanem mint lelki közösség 

tagjai, akik tudják, hogy egybetartoznak, tudják, hogy mit akarnak, hogy Krisztus 

áldozatát akarják most ünnepelni. A szentmise bevezető énekei e tudatosságról szólna: 

„Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra. Lelkünk méltó hadd lehessen isteni 

áldásodra, mely a tiszta áldozatban számunkra elrejtve van. Ó tekints hát kegyelmesen itt 

esdeklő nyájadra.” (ÉE 150). 

c) Hívek a pappal együtt. Ha nem csupán passzív módon vannak jelen és 

figyelik a mise szertartásait, hanem tudatában vannak, hogy a pappal együtt ők is a mise 

bemutatói. Ismerik a szentmise menetét, részt vesznek az ének, imádságok és 

feleletekben. Sőt, ha nincsenek kisebb rangú segédkezők, egyes teendőket ők is 

végezhetnek a misében. Ajánlott, hogy olvassák az olvasmányokat, a válaszos zsoltárt, az 

egyetemes könyörgéseket. A szentmisét azonban csak felszentelt pap végezheti, ill. 

vezetheti. Krisztus az apostoloknak adta ezt a hatalmat, és csak a papoknak és 

püspököknek adták tovább. A pap képviseli Krisztust az összegyűlt közösségben, az Ő 

nevében és tekintélyével beszél. A pap jelenléte és szerepe azt is hangsúlyozni akarja, 

hogy a megváltás Krisztustól jön, nem a hívektől, az emberektől. Csak az tudja 

megjeleníteni Krisztus áldozatát, aki erre tőle hatalmat kapott. 

d) A szentmise lényege a felajánlott kenyér és bor átváltoztatása Krisztus 

testévé és vérévé, és magunkhoz vétele. Az Egyház ezt kezdettől fogva különféle 

szertartásokkal és imádságokkal vette körül, amelyek a kor igényei szerint változnak. 

Legutóbb a II. Vatikáni Zsinat szabályozta ezeket. A mise menete kezdettől fogva 

ugyanaz volt. A legrégibb, Szent Jusztinusztól a II. századból ránk maradt leírás szerint, 

felolvastak az apostolok és a próféták írásaiból – lásd a mai olvasmányokat. Ezeket az 

elöljáró megmagyarázta, vagyis szentbeszédet, homiliát mondott. Ezután imádkoztak 

mindenkiért, ez a mai egyetemes könyörgéseknek felel meg, majd kenyeret és vízzel 

kevert bort vittek az elöljáró elé. Ezek felett az elöljáró teljes erejéből hálát adott 

(eukarisztikus imádság, benne az átváltoztatás), amire a hívek feleltek. Végül a 

diakónusok szétosztották a jelenlévőknek az átváltoztatott kenyeret és bort, és vittek 

azoknak, akik nem vehettek részt a szentmisén. Ezt a kenyeret nem úgy veszik 

magukhoz, mint közönséges kenyeret, hanem mint Krisztus testét és vérét.  
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6) A szentmise szerkezete ma.  Itt csak röviden vázoljuk a szentmise részeit. Aki 

a szentmisét részleteiben és elmélkedve szeretné megismerni, annak figyelmébe ajánljuk 

Tamás József püspök atya Csúcs és forrás című könyvét. 

a) Az igeliturgia. A pap vagy a papság a bevezető ének éneklése közben vonul 

az oltárhoz. A mise bűnbánatindítással kezdődik. Tudjuk, hogy bűneink miatt nem 

vagyunk méltók Isten elé állni, ezért alázatosan bocsánatot kérünk tőle. 

Vasárnap és ünnepnapokon többnyire egy dicsőítő éneket vagy imádságot 

mondunk, ez a Glória. Majd könyörgést mond a pap, amelyben összefoglalja a 

jelenlévők kéréseit.  

A könyörgés után az olvasmányok (olvasmány, szentlecke és evangélium) 

következnek, amelyekben Isten szól hozzánk. Az ünnep rangja szerint az olvasmányok 

száma lehet kettő vagy három. Nem úgy kell őket hallgatni, mint régi történetet, hanem 

mint Istennek a mi mostani szükségleteinkre adott válaszát, eligazítását. Az olvasmányok 

között zsoltárt éneklünk. Rendszerint a zsoltárok azokat a gondolatokat és érzéseket 

fejezik ki, amelyeket az olvasmányok ébresztettek bennünk.  

Az olvasmányokat ünnepnapokon szentbeszéd követi, amelyik igyekszik hozzánk 

közelebb hozni mondanivalójukat. Ezután a niceai-konstantinápolyi hitvallással 

megvalljuk hitünket, majd az Egyházért, a világért, a jelenlévőkért és szükséget 

szenvedőkért imádkozunk az egyetemes könyörgésekben. Ezzel véget ér a szentmise 

első része, az ún. igeliturgia.  

b) Az eukarisztia (áldozat) liturgiája. 

A rákövetkező eukarisztia liturgiájában a pap felajánlja az adományainkat: a 

kenyeret és bort. Eleinte ilyenkor adták át a hívek az Egyháznak és a szegényeknek szánt 

ajándékaikat. Néhol ők hozzák az ostyát és a bort, s ezeknek az ajándékoknak a 

maradványa a perselyezés. A felajánlás arra figyelmeztet, hogy nem járulhatunk Isten elé 

üres kézzel, valamint arra, hogy valamit nekünk is adni kell és ez nem lehet más, mint 

saját magunk. A kenyér és a bor minket jelképez. 

A felajánlott adományok felett könyörgést végez a pap és kéri, hogy azok 

javunkra váljanak. Majd a prefációval (lat. prefáció = ünnepi beszéd) bevezeti a nagy 

hálaadó imádságot (az eukarisztikus imát), amelynek keretében történik az átváltoztatás. 

A szavak hirdetik a tetteket és a bennük rejlő misztériumot világítják meg. (vö. DV 2 és 

KEK 1103). Ajándékainkat átváltoztatva kapjuk vissza Istentől. Az eukarisztikus imának 

ma hét változata van, és görögösön doxológiának nevezett záródicsőítéssel végződik: 

„Őáltala, ővele és őbenne...” A mise az áldozási liturgiával folytatódik, amelyet Jézus 

étkezési imádsága, a Miatyánk vezet be. Az utolsó kérés „szabadíts meg a gonosztól” 

egy könyörgéssel bővül, és egy régi dicsőítéssel fejeződik be, amely bekerült az 

evangélium egyes régi görög másolataiba.  

A pap megtöri a szentostyát, és egy darabját a szentvérbe teszi, ami Krisztus 

halálára és feltámadására emlékeztet, majd egy áldozási előkészítő ima után felmutatja és 

magához veszi. A hívek áldozása következik, utána énekléssel, imával vagy csendben 

hálaadást végeznek, majd a szentmise befejező könyörgéssel és a pap áldásával ér 

véget. A Krisztussal való egyesülésnek meg kell változtatnia életünket. 

7) Az Oltáriszentség tisztelete. 
Eleinte mise után vitték el az Oltáriszentséget a betegeknek és a távollevőknek, 

majd a templomban, rendesen a sekrestyében őrizték a betegek és a haldoklók számára. A 

hívek csak a szentmisében vették magukhoz. Az áldozásra szánt szentostyát külön nem 

tisztelték. Csak később alakult ki az Oltáriszentségnek a tisztelete a misén kívül. Most 

már nem a sekrestyében, hanem az oltáron, sőt, hogy jobban láthassák, az oltár felett 

lecsüngő galamb vagy torony alakú tartóban őrizték. A hívek kezdték az Oltáriszentséget 

látogatni és előtte ájtatoskodni, a jelenlevő Krisztussal beszélgetni. Majd azok, akik nem 

vehettek részt a szentmisén, a misén kívül is áldoztak. Így alakult ki az Oltáriszentségnek 

a misén kívüli tisztelete. 

A tisztelet alapja a Krisztus jelenlétében való hit. Krisztus mindig jelen van a 

szent színek alatt, míg azok meg nem romolnak. A tisztelet formái a szentséglátogatás, a 
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Krisztussal való egyéni, lelki beszélgetés, a szentségimádás és a szentséges körmenet. II. 

János Pál pápa fent idézett körlevelében fájdalommal említi meg például, hogy egyre 

inkább háttérbe szorul a szentségimádás szép szokása, amelyből mindig ő maga is annyi 

vigaszt és erőt merített. Az eucharisztia ünneplésével kapcsolatos visszaélések 

elhomályosítják a hitet és e csodálatraméltó szentségre vonatkozó katolikus tanítást. 

Az Oltáriszentség, Krisztus jelenléte, a szentmisében jön létre, misén kívül 

nem lehet a kenyeret és a bort átváltoztatni. A misén kívüli áldozás azonban részesít a 

szentmise kegyelmeiben, Krisztus áldozatainak gyümölcseiben. Olykor a hónap első 

vasárnapján és más meghatározott alkalmakkor (pl. örökös szentségimádás, minden nap 

az egyházmegye valamelyik templomában szentségimádást tartanak) az Oltáriszentséget 

több órára díszes tartóba kitesszük az oltárra, hogy előtte közösen imádkozzunk. 

Megvalljuk benne való hitünket, engesztelünk a magunk és mások bűneiért, előadjuk 

kéréseinket magunkért és másokért. A szentségimádás célja a Krisztussal történő 

bensőséges lelki kapcsolat ápolása. Krisztus nem mint valamilyen tárgy van köztünk, 

hanem mint élő személy: mint személlyel lehet és kell vele beszélgetni.  

Ott, ahol erre hely és mód van, némely alkalommal, főként a feltámadási 

szertartás során és Úrnapján, valamint az Oltáriszentség ünnepén körmenetben hordozzák 

körül az Oltáriszentséget. Ezzel benne való hitünket akarjuk erősíteni és megvallani a 

kívülállók előtt. Ahogy egykor a tömeg körülvette, amikor gyógyítva és jót cselekedve 

járt köztünk, úgy vesszük körül. Hiszen ugyanaz a Krisztus, ugyanazzal a hatalommal és 

ugyanazzal az emberi szeretettel jár köztünk. 

8) A szentáldozás. 
Azt mondtuk, hogy a szentáldozással részesedünk a legteljesebben a szentmise 

gyümölcseiben. Az első századokban mindenki, aki a misén jelen volt szentáldozáshoz 

járult. Az áldozásból való kizárás, kiközösítés a legnagyobb büntetés volt. Éveken, sőt 

egy életen át tartó súlyos vezeklést is vállaltak az elesettek, csakhogy – bár a halálos 

ágyon – ismét áldozhassanak. Amikor a kereszténység államvallássá lett és sokan 

érdekből vagy kényszerűségből lettek keresztények, az erkölcsök is meglazultak és az a 

gyakorlat is elmaradt, hogy mindenki áldozott. Az Egyháznak törvényekkel kellett 

sürgetni az áldozást. Utoljára a IV. Lateráni zsinat írta elő 1215-ben, hogy minden 

katolikusnak legalább húsvéti időben áldozni kell.  

X. Szt. Pius pápa vezette vissza a gyakori, sőt mindennapi áldozás gyakorlatát. 

Mindenki áldozhat, akinek nincs halálos bűne, a kegyelem állapotában van, s jó szándéka 

van, vagyis nem képmutatásból vagy megszokásból áldozik, hanem a szentáldozásból 

akar erőt meríteni életének feladataihoz, és a keresztény életben való helytálláshoz. 

Ahogy már X. Szt. Pius pápa megállapította, a gyakori áldozásról szóló 

körlevelében, a gyakori áldozás nem az erényesek jutalma, hanem a gyarló ember 

támasza. A szentáldozás nem valami rendkívüliség, hanem hozzátartozik a normális 

keresztény élethez. Amikor szentmisén vagyunk, és lelki állapotunk megengedi, tegyük 

meg. Csak így fogjuk igazán megismerni Krisztust és hozzá hasonlóvá alakulni, ami 

minden keresztény ember feladata. Az emmauszi tanítványok is csak a kenyértörésben 

ismerték fel Krisztust. 

 

 Válaszolj a következő kérdésekre! 
1. Mi a szentmise? 

2. Hogyan veszünk részt a szentmisén? 

3. Milyen hatásai vannak a szentmisének? 

4. Mi a szentmise lényege? 

5. Mi az igeliturgia? 

6. Mi az áldozat liturgiája? 

7. Mikor lesz az én áldozatom is a szentmise?   

8. Hogyan alakult ki az Oltáriszentség tisztelete?  

9. Mikor áldozhatunk? Milyen időközönként szoktál áldozni? 

 10. Tudod-e, hogy mikor van egyházközséged örökös szentségimádása? 
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Reményik Sándor: 
 

  Kicsi mennyasszonyok 

 

Kicsi lányok: kicsi mennyasszonyok 

Jöttek ma itt is, ott is szembe vélem, 

Fátylasan, koszorúson, nagyosan, 

Tiszta fehérben. 

Csupa-csupa kicsi fehér mennyasszony... 

Jártak az utcákon, a tereken, 

Fehér volt tőlük város és világ, -  

De valamennyi: vőlegénytelen. 

Vagy talán mégsem... mert a vőlegény 

Láthatatlanul köztük lebegett,  

Mint egy májusi mély lélegzetvétel, 

Mint egy pünkösd előtti lehelet. 

A templom előtt áhítattal álltak, 

S oly furcsa áhítattal néztem én: 

Bérmáló lánykák, elsőáldozók, 

Mennyi mennyasszony, - s csak egy vőlegény. 

Ezen az egyen nem lehet vitázni, 

Ez az egy mindig, mindenkire vár, 

A Tavasz ő, a Szentlélek maga, 

Örök ifjúság, mennyből jött sugár. 

Zenghet aztán Énekek éneke: 

Valódi nászok bíbor kardala, 

Ily üveg-hangon nem zeng semmi már, 

Mint ez a májusi litánia. 

És jöhet aztán a tündérkirályfi, 

Akkor sem lesztek ilyen boldogok, 

Fehér virágok, első áldozók, 

Vőlegénytelen kis mennyasszonyok. 
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XVI. fejezet 

 

Bűn, bűnbánat, bűnbocsánat 
Cél: Igazi bűnbánatra és Istennel való kiengesztelődésre vezetni. 

 

  Tékozló fiú 

 

   a mindenségben kell lenni egy helynek 

 ahol még emlékeznek rám 

          apám szíve az 

        mire várok még 

          haza megyek         (Puszta Sándor). 

Amióta az eredeti bűn által betört az emberiség életébe a bűn, mint egy sötét 

árnyék kíséri az emberiség életét. Krisztus megváltott a bűntől, legyőzte a bűnt, de 

megmaradt az emberben a bűnös kívánság, a bűnre való hajlam. Előtte van a sok rossz 

példa, a világ bűne és nála is jelentkezik a bűnre kísértő gonosz lélek, akármennyire nem 

akar tudomást venni róla a modern ember. És ha nem vigyáz, magában bízik, és nem 

keresi az Isten kegyelmét, az ember sokszor tapasztalja Szent Pál megállapítását: „hiszen 

nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok”. (Róm 7,19).  

1) Az ember és a bűn viszonya. 

A modern ember legnagyobb hibája, hogy nem akarja a bűnt elismerni, tudomásul 

venni. A régi ember is vétkezett, de beismerte bűnét és vezekelt érette, igyekezett 

jóvátenni. A mai ember nem érzi magát bűnösnek, ő mindig ártatlan. Ha van bűne, az az 

igazságtalan társadalmi berendezés, a nevelés hiányának a következménye, vagy az 

elfojtott tudatalattinak a kitörése az emberből, ami nem bűn, hanem természetes dolog. 

Nem a házasságtörés a bűn, hanem a házasság intézménye helytelen, nem a fiatalkorú a 

hibás, hanem akik nem nevelték helyesen. 

A keresztény ember tudja, hogy a bűnnel valamiképpen Istent sérti meg. Az 

vétkezik, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. De ez a bűntudata 

is hiányos, mert valamilyen személytelen törvénysértést lát a bűnben, amit könnyen jóvá 

lehet tenni. Vétkeztem ugyan, de majd a legközelebbi gyónásban megmondom a papnak, 

és ezzel minden el van intézve. Nem látja, nem fogja fel, hogy a bűnnel magát az Istent 

bántja meg. 

Századunk egyik nagy katolikus gondolkodója és írója, Romano Guardini találóan 

írja Az Úr című könyvében, hogy „egyedül Krisztus tudta, látta, hogy mi a bűn, és ez 

olyan hatással volt rá, hogy az olajfák hegyén vissza borzadt és vért izzadott, amikor 

magára kellett vennie az egész emberiség bűnét: „Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem 

ez a pohár.”  Szíriai Izsák mondta: „Aki látta önmagát bűneiben, olyannak amilyen, az 

nagyobb, mint aki halottat kelt életre.” Nekünk is csak Isten tudja megmutatni, velünk 

beláttatni, hogy mi a bűn. Az Isten ezt megtette mindjárt a Szentírás első könyvének, a 

Teremtés könyvének első lapjain, ahol az első ember bűnbeeséséről beszél.  

2) A bűnbeesés története. 

A tudására büszke ember, aki csak magának akar hinni, megvetéssel fordul el a 

bűnbeesés történetétől. Hogyan lehetséges, hogy az ördög kígyóba bújik, és úgy csábítja 

el az embert? Hogyan lehetséges, hogy egy gyümölcsevés a bűn, és ezért az egyszerű 

bűnért Isten olyan szigorúan bünteti az embert? Első látásra az egész történet egy naiv 

mesének tűnik, de tudni kell olvasni a sorok mögött. A bűnben igenis szerepe van a 

gonosz léleknek, aki nem egy szarvas és patás, vasvillás valaki, ahogyan a képzelet 

ábrázolja, hanem egy fölényes szellem, aki örökre elveszítette a mennyei boldogságot és 

ezért irigy az emberekre.  

Először is a gonosz lélek felkelti az emberben Istennel szemben a 

bizalmatlanságot, mondván az első emberpárnak, hogy Isten azért tiltotta meg az alma 

evését, mert Isten nem akarja, hogy mindent tudjatok. Szolgaságban akar titeket tartani. 

Másodszor felkelti az emberben a vágyat, hogy olyan legyen, mint az Isten: ne függjön 
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tőle, vagy mástól és saját maga vegye kezébe életsorsát. Maga szabja meg magának, hogy 

mi a jó és mi a rossz. Aztán a gonosz lélek félrevezeti, és illúziókba kergeti az embert. A 

tiltott dolgokban az ember mindig valami jót lát, mindig valami hasznosat, amitől 

gazdagabb és boldogabb lesz.  

Éva leszakítja a gyümölcsöt és férjének is ad belőle. Elkövetik a bűnt és azután 

következik a kiábrándulás. Nagyon találóan mondja a Halotti beszéd szerzője: „Annak a 

gyümölcsnek olyan keserű volt a leve, hogy a torkukat megszakasztotta.” A bűnbeesés 

után elidegenednek saját maguktól, észreveszik, hogy meztelenek, és érzik, hogy most 

már nem közeledhetnek Istenhez, elrejtőznek előle. 

Ezt követi Isten számonkérése és a büntetés. Elveszítik a paradicsomot, a 

boldogító Isten közelséget és rájuk szakad a halál mindenféle szenvedésével együtt. 

Egymástól elidegenednek, ami Káinnál már egyenesen a testvéri gyilkossághoz vezet. 

3) A bűn fogalma. 

Bűn az, amikor valaki az Isten-központúságból az én-központúságba megy. 

Minden bűn megrontja az Istennel való gyermeki viszonyt, és visszautasítja Isten 

szeretetét. Ugyanakkor minden bűn megbontja bennünk a lelki összhangot is. Az ember 

ellentétbe kerül saját magával, jobbik énjével. Minden bűn idegenné teszi az embert, 

másokkal szemben is, önzővé válik. Minden baj és rossz valamiképpen a bűn 

következménye. A bűn ellen még a természet is fellázad és a Biblia szerint a föld tövist 

és bojtorjánt terem nekünk. Elég a mai világban szétnézni, hogy lássuk, mit okozott a 

bűn.  

4) A megtérés és a bánat. 

A megtért Leon Bloys mondta: „Mindnyájan nyomorult, tönkrement emberek 

vagyunk, de csak kevesen képesek belenézni saját szakadékaikba.” Rónay György pedig 

így figyelmeztet:  Ideje már, hogy álmodból felébredj, 

   Mert nem állnak meg érted a napok. 

   Vigyázz! Míg alszol, eltelik az élet, 

   S meghalsz, mire fölkelne hajnalod! 

Ha csak Isten tudja beláttatni velünk a bűnt, akkor csak a megtérésre is Ő tud elvezetni 

bennünket. Ő tudja megmutatni, hogy mit veszítettünk a bűnnel, hogy jobb nekünk 

mellette, hogy gonosz és keserves dolog elhagyni a mi Istenünket, az élő vizek forrását és 

olyan ciszternákat ásni magunknak, amelyekből a víz elfolyik. (vö. Jer 2,13). Isten tud 

bennünk reményt ébreszteni, mint az ősszüleinkben, hogy jön valaki, aki eltapossa a 

kígyó fejét. Az Isten nem feledkezett el rólunk, továbbra is a mi Atyánk maradt, aki 

visszavezet minket, hisz Ő nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy a bűnös 

megtérjen és éljen. (vö. Ez 33, 11). 

A megtérésnek két mozzanata: a bűn elvetése és az Istenhez fordulás. Csak Isten 

segíthet, hogy belássuk, hogy rossz az, amihez ragaszkodunk és elvessük azt. Szent 

Remig (+533) püspök a következőket mondja Klodvig frank királynak: „Égesd el, amit 

eddig imádtál és imádd, amit eddig elégettél.”  

A megtérés lényege a bűneink feletti bánat. Ez nem valami sajnálkozás, de nem is 

szükségképpen valami érzelem. A bánat az értelemben és az akaratban van: elítélem, 

helytelennek, rossznak tartom a bűnt, amit tettem és elfordulok tőle, szakítok vele, többé 

nem akarom tenni. A bánatnak két faja van: a tökéletes és a kevésbé tökéletes bánat. 

Jancsi és Pista rosszalkodnak otthon és édesanyjuk mindkettőjüket büntetésből 

sarokba állítja. A sarokban mindketten gondolkodni kezdenek. Jancsi azt mondja 

magában: szegény édesanyám mennyi gondja, baja van és ahelyett, hogy segítenék neki, 

még én is bosszantom. Magába száll, és anyjához megy bocsánatot kérni, aki meg is 

bocsát és magához öleli. Pista azonban így gondolkodik: ez a büntetés semmi, amit 

kaptam, de nem sokára hazajön édesapám, és ha itt kap a sarokban, csak akkor 

következik majd az igazi haddelhadd. Jobb, ha kiegyezem anyámmal és így elkerülöm a 

verést. Ő is bocsánatot kér, és az anyja őt is magához öleli. Míg Pistának a büntetés fájt, 

addig Jancsinak az fájt, hogy megbántotta az anyját.  
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Ugyanígy a tökéletes bánat sem az Isten büntetésétől fél, hanem az fáj neki, hogy 

megbántotta azt az Istent, aki olyan jó hozzánk. Isten gondviselőnk, minden percben 

gondol ránk, meg akarja osztani velünk tulajdon életét. Krisztus eljött közénk és meghalt 

érettünk, hogy rajtunk segítsen. Csak az örökkévalóságban fogjuk látni, hogy mennyit tett 

értünk az Isten, hogy mit köszönhetünk neki és abból áll a boldogságunk, hogy ezért 

örökké magasztaljuk Őt. 

A tökéletes bánat már önmagában visszaadja nekünk a megszentelő kegyelmet, de 

kötelesek vagyunk azért Krisztus rendelése szerint, az Egyház papja előtt megvallani 

bűneinket. 

Pista a büntetéstől fél. Nem azt nézi, hogy megbántotta Istent, hanem azt, hogy 

mit veszített. Ugyanígy a kevésbé tökéletes bánat is Isten büntetésétől fél.  A bánat 

nemcsak a múltat sajnálja, hanem a jövőbe is néz: szakítani akar a bűnnel, és új életet 

kezdeni. Ezért a bánat ikertestvére és próbaköve az erős fogadás. Vagy így is 

mondhatjuk, a bánat meghosszabbítása a jövő felé az erős fogadás. Már mondtuk, hogy a 

bánat nem érzelmes sajnálkozás, hanem életünk megváltoztatása. Nem a magunk önző és 

bűnös élvezeteit, érdekeit állítjuk életünk középpontjába, hanem Istent. Nem azokat 

akarjuk megvalósítani, hanem Isten akaratát. Ez csak az Ő kegyelmével lehetséges, amit 

éppen a bűnbánat szentségében kapunk. A Szentlélek kegyelme és az Egyház szolgálata 

által az én-központúságból a Krisztus-központúságba megyek át. 

 5A) A bűnbánat és bűnbocsánat szentsége. (KEK 1422-1442) 

 "Akik a bűnbánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértő bűneikre Isten irgalmas 

bocsánatát kapják meg. Egyszersmind kibékülnek az Egyházzal, melyet megsebeztek 

bűnükkel, s mely szeretetével, példájával és imájával közreműködik megtérésükben.                                                              

 a) Hogyan nevezik ezt a szentséget?                                                                                   
 A megtérés szentségének nevezik amiatt, hogy szentségileg megvalósítja Jézus 

megtérésre szólító hívását, tudniillik az elhatározást a visszatérésre az Atyához, akitől az 

ember a bűn által eltávolodott.                                                                                              

 A bűnbánat szentségének nevezik amiatt, hogy megszenteli a keresztény bűnös 

személyes és egyházi megtérésének, bűnbánatának és elégtételének útját.             

 A gyónás (a bűnök megvallása) szentségének nevezik amiatt, hogy a bűnök 

beismerése, megvallása a pap előtt e szentség lényeges összetevője. Mélyebb értelemben 

ez a szentség "hitvallás" is, mert elismeri és dicséri Isten szentségét és irgalmasságát a 

bűnös emberek iránt.                                                                                                            

 A bűnbocsánat szentségének nevezik, amiatt, hogy a pap szentségi föloldozása 

által Isten "bocsánatot (...) és békét" ad a bűnbánónak.                                                             

 A kiengesztelődés szentségének is nevezik, mert a bűnösnek ajándékozza Isten 

megengesztelődő szeretetét: "Engesztelődjetek ki Istennel!" (2Kor 5,20). Aki Isten 

irgalmas szeretetéből él, kész arra, hogy megfeleljen az Úr fölhívásának: "Menj, és előbb 

békülj ki felebarátoddal!" (Mt 5,24).  

b) A bűnnel Istent bántottuk meg. Bocsánatot is csak Tőle kaphatunk. Ő 

mondja meg nekünk, hogy miképpen akar megbocsátani. Ő pedig az Egyházhoz utasít 

bennünket. Apostolainak bűnbocsátó hatalmat adott feltámadása után és ezt ma az 

Egyház papjai által a bűnbocsánat szentségében gyakorolja. Jézus annak idején a 

papokhoz küldte azokat a leprásokat, akiket meggyógyított, hogy a papok állapítsák meg 

a gyógyultságot.  

c) A gyónás, a bűnvallomás nehéz a gyarló embernek. Hogy letérdeljen egy 

másik, talán nálánál is gyarlóbb, bűnösebb ember előtt és annak vallja be bűneit. Azt még 

megtesszük, hogy magunk előtt elismerjük hibáinkat, de hogy mások olvassák ezeket 

fejünkre, az már elviselhetetlen számunkra. Azért sokan mellőzik, és a maguk igazolására 

különféle indokokat találnak ki. A gyáva ember nem gyónik! A legtöbben arra 

hivatkoznak, hogy ők csak Istennek vallják meg bűneiket, és Tőle várják a bocsánatot. 

Eltekintve a mondottaktól, hogy ti. nem az ember határozza meg a bocsánatkérés módját, 
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hanem az Isten, az ilyen ember becsapja önmagát. Ahogy egy neves evangélikus teológus 

(Bonhoeffer) megállapítja, „valójában magának vallja be bűneit, és magának bocsát 

meg. Ez az önmegbocsátás lehetetlenné teszi a bűnnel való szakítást, ezért a számtalan 

visszaesés. Éppen a titkos ragaszkodás akadályozza a másik előtt való bevallást”. Itt is 

józanságra van szükség, legalább az ittas ember józanságára. Az ittas ember nem 

önmagába kapaszkodik, hanem a komájába, a kerítésbe vagy az oszlopba. Önmegváltás 

és önfeloldozás nincs. Buta marad, aki önmaga tanítója – tartja a népi bölcsesség. Aki 

önmagába kapaszkodik, végzetes struccpolitikát folytat. 

d) Elhatárolás. Addig nem tudunk a bűnnel szakítani, amíg valamilyen 

formában ki nem mondtuk, el nem határoltuk magunkat tőle. Akkor szabadulunk meg 

tőle. A gyónás valamilyen formában majd minden népnél megvan: a szélbe kiáltják, a 

szent berekbe suttogják vagy az istenség, a törzs képviselője előtt vallják meg bűneiket. 

Sok modern ember, aki megveti a gyónást, nem hisz benne, pszichiáterhez megy, hogy 

pszichoanalízis formájában ott szabaduljon meg lelki terhétől. 

e) A gyónás tehát nem valami külső kényszer csupán az ember számára, 

hanem lélektanilag is megfelel az emberi természetnek. Hozzátehetjük még, hogy a 

gyónás egyben ítélkezés, igaz irgalmas ítélkezés a bűnbánó ember felett, márpedig éppen 

a bűnhöz való ragaszkodás miatt senki sem tud maga felett tárgyilagosan ítélkezni. 

Mindig talál a maga eljárásakor igazoló és mentő okokat. 

Reformátusok Lapja, 1989. dec. 3. számában olvastuk: „Ideje volna a bátor 

önvizsgálatnak… Gondoljunk a római egyház gyakorlatára. Nem kellene belátnunk, hogy 

mi, „a fürdővízzel a gyereket is kiöntöttük?” Mi, protestánsok általában elfogadjuk, 

liturgiánkba bevettük, istentiszteleteinken közösen megvalljuk, hogy bűnösök vagyunk. 

Ezzel szemben a katolikus hívő, aki gyónni megy a papjához, kész arra, hogy egyenként 

nevén nevezze a bűneit. Ő nem általában, hanem konkrétan bűnös – és ilyen módon 

bűnvallomása után személyre és bűnre szólóan veheti a feloldozást. Felszabadul konkrét 

bűnének nyomasztó terhétől. Mi viszont meghirdetjük az egyetemes bűnbocsánatot 

olyanoknak is, akik soha egyetlen konkrét bűnüket nem vallották meg.” 

B) Még két dolgot kell megjegyeznünk a gyónás szükségével kapcsolatban: 

a) A bűnvallomás és a papi feloldozás által fejeződik ki, hogy a bocsánatot nem 

mi adjuk magunknak, hanem az valóban felülről, Istentől jön. Ez fejezi ki a pap előtt 

térdelő gyónó vallomása utáni várakozásával. Húsvét estéjén az Úr Jézus megjelent az 

apostoloknak és hatalmat adott nekik: "Vegyétek a Szentlelket!  Akinek megbocsátjátok 

bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad."  (Jn 20,22-23) 

b) Újabb hittudósok rámutatnak, hogy a gyónásra azért is szükség van az 

Egyházban, mert a keresztény ember nemcsak Isten ellen vét bűneivel, hanem az 

Egyházat is beszennyezi. Már az Egyházzal kapcsolatban tárgyaltaknál láthattuk, hogy a 

kívülállók az Egyházat papjai és hívei viselkedésén keresztül ítélik meg. Bűneinkkel okai 

vagyunk, hogy mások elfordulnak Istentől és az Egyháztól. Az Egyházzal is ki kell 

engesztelődnünk és ezt csak külsőleg, a gyónás által tehetjük, mert az Egyház földi 

emberekből áll. „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami 

új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket 

a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a 

világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát 

Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében 

kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,17-20).  

6) Általános feloldozás. A II. világháború után különösen egyes országokban 

megcsappant a papi hivatások száma, viszont gyarapodtak a vallásos életet élő gyakori 

áldozók, akik a kevés pap miatt nehezen jutottak gyónáshoz. Egyes helyeken szokásba 

hozták és ahol indokolt, az Anyaszentegyház megengedte az általános feloldozást, ahol 

bűneink szokásos meggyónása nélkül lehet feloldozást kapni. Ez tetszett az embereknek, 

akik húzódoztak a gyónástól. Nálunk, ahol nincs ilyen szükség, nem vezették és nem is 

vezetik be. De az általános feloldozás sem mentesít a bűnök bevallásától, mert velejár, 

hogy aki valamilyen sürgető szükségből ilyen feloldozást kap, utána mihelyt teheti, 
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legtovább egy éven belül köteles bűneit, annak rendje-módja szerint meggyónni. Az 

Egyház a bűnbocsánatot a századok folyamán többféle formában gyakorolta, de sohasem 

a bűnök megvallása nélkül. 

7) Hogyan gyakorolja egy öntudatos katolikus ember a bűnbánatot és a 

bűnbocsánatot? Tudjuk a katekizmusból, hogy kétféle bűn van: súlyos vagy halálos, és 

bocsánatos. Aki halálos bűn követ el, az sebet ejt Isten dicsőségén és szeretetén, saját 

emberi méltóságán, megsebzi az Egyház lelki jólétét, más szóval rövidzárlatot okoz. A 

bocsánatos bűn az Isten iránti szeretetet gyengíti, olyan mint az érszűkület. Vérkeringés 

még van, de az gyenge. 

a) Amíg halálos bűnbe nem esünk, mindig áldozhatunk. Ha csak bocsánatos 

bűneink vannak, ezeket elég csak megbánni. Erre figyelmeztet a mise elején a bűnbánati 

cselekmény: hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkát. Ha nincs is valakinek 

súlyos bűne, a gyakori áldozónak illik időnként, legalább havonta, a bűnbocsánat 

szentségéhez járulni, hogy lassan ne sodródjon súlyos bűnbe, és ne fogyatkozzék meg 

benne a szentség iránti tisztelet és a lelki érzékenység. Fontos, hogy ne megszokásból 

tegye, mint egy kötelességet, ne csak előkészületet lásson a gyónásban a szentáldozásra, 

hanem egy személyes találkozást az irgalmas és megbocsátó Istennel. 

b) Ne tartsanak vissza bűneink, akármilyen szégyenletesnek tartjuk azokat, 

Isten úgy fogad el minket, amilyenek vagyunk, bűnösként. „Te bűnös vagy, 

reménytelenül nagy bűnös: úgy jöjj most, mint ez a bűnös a te Istenedhez, aki szeret 

téged. Úgy vár téged, amilyen vagy, nem akar tőled valamit, sem áldozatot, sem 

jócselekedetet, csak egyedül téged akar. Add nekem fiam szívedet.” (Péld 23,26). „Isten 

azért jött hozzánk, hogy a bűnösöket üdvözítse.” (Bonhoeffer). A gyónásban nincs helye a 

szégyennek, csak az őszinte bánatnak. 

c) Ne szégyelljük magunkat az ember, a gyóntató pap előtt sem. Jézus Krisztus 

gonosztevők között halt meg a kereszten, hogy mi se szégyelljük bűneinket beismerni. Az 

őszinte s alázatos beismerés a gyóntatóban is csak tiszteletet ébreszt. Már ismerjük, hogy 

miként kell a gyónásra előkészülni, és hogyan kell azt végezni. Most csak 

öntudatosabban kell tenni. 

d) Az előkészületet lelkiismeretvizsgálatnak nevezzük. Előtte a Szentlélek 

segítségét kérjük, mert amint hallottuk, csak ő tud igazi bűnbánatra vezetni. Ne csak azt 

keressük, hogy milyen bűnöket és hányszor követtük el, hanem keressük azok okát is. 

Miért maradnak el imádságaim? Restségből, közömbösségből vagy, mert nem ismerem 

Istent és az imádság szükségességét? Miért maradok el a templomból? Lustaságból vagy 

nemtörődömségből? Miért ítélek és kritizálok meg másokat?, stb. Szenteljünk bizonyos 

időt a bánat felindítására, és az említett motívumokat felhasználva törekedjünk arra, hogy 

bánatunk minél tökéletesebb legyen. Így jobban elszakadhatunk a bűnhöz való 

kötődéstől, és közelebb juthatunk Istenhez. 

e) Tudjuk, hogy a gyónásnak őszintének kell lennie javulási szándékkal, mert 

Istennek gyónunk, nem a papnak. Istent nem tudjuk félrevezetni, előtte álarcot viselni, 

hiszen ismer jobban, mint mi magunkat. Őszintének kell lennie a bánat- és 

erősfogadásnak is. Nem elég csak a tanult formula elmondása. Ezért jobb, ha a formula 

helyett próbáljuk saját szavainkkal bánatunkat kinyilvánítani. A II. Vatikáni zsinat által 

bevezetett reform a bűnbocsánat szentségére is kiterjedt. Ha az idő engedi, a pap a 

szentírásból olvas nekünk, mert Isten igéje hív minket megtérésre. Erre megmondjuk, 

hogy mikor gyóntunk utoljára és megvalljuk bűneinket. Amire emlékszünk, minden 

súlyos és meg nem gyónt bűnünket, számuk és gyakoriságuk szerint is meg kell 

gyónnunk a papnak. A gyóntató felteszi a még szükséges kérdéseket, megadja a 

szükséges utasításokat, tanácsokat és a gyónás után elvégzendő elégtételt, penitenciát. 

Majd felhív, hogy fejezzük ki a bánatot, amit a mondottak szerint megteszünk. Ezután 

megadja a feloldozást. A formula kifejezi, hogy Jézus szerezte meg nekünk a bocsánatot 

kereszthalálával és feltámadásával, a Szentlélek eszközli a bűnbocsátást, az Egyház által. 

f) A hálaadás, ez egészen új a gyónás szertartásában. 
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Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk – mondja a pap, mire a gyónó feleli: 

Mert örökké szeret minket. Ezután elbocsátja: Isten megbocsátotta bűneidet, menj 

békével. Aki tudja mi a bűn, aki átérezte emberi viszonylatban, hogy mit jelent 

bocsánatot kapni, az tud a bocsánatnak örvendeni.  

Máté a vámos, örömében, hogy Krisztus tanítványai közé hívta, lakomát rendez. 

Ugyanezt teszi Zakeus és kijelenti, hogy mindenkinek, akit megkárosított, ugyanannyit ad 

vissza és ráadásul vagyonának felét a szegényeknek adja. Mária Magdolna hálaképpen 

megkeni Jézus lábait drága olajjal, és kíséretébe szegődik. Isten várja tőlünk a hálát, hogy 

annál több kegyelmet adhasson nekünk. 

8) Közös előkészülettel végzett gyónás. A liturgikus reform a bűnbocsánat 

szentségének egy újabb formáját is bevezette, a közös előkészülettel végzett gyónást, 

amikor a hívek egy nagyobb csoportja végzi gyónását, mint pl. majd a bérmálás előtt. A 

gyónók előkészítése igeliturgia keretében történik, úgy, mint a mise bevezető részében. 

A pap rövid bevezetés után könyörgést mond. Azután Szentírást olvasnak, egyet 

vagy többet, közte zsoltárokkal vagy énekekkel. A vezető megmagyarázza az 

olvasmányokat, előkészítve a jelenlevőket a szentgyónásra. Közösen lelkiismeret-

vizsgálást végeznek, majd ugyancsak közösen bánatot indítanak, és egyetemes 

könyörgést végeznek a bűnbánókért. Ezután a rendelkezésre álló gyóntatóknál mindenki 

külön elvégzi gyónását, megkapja az elégtételt és feloldozást. A gyónások végeztével 

közös hálaadást végeznek zsoltárénekléssel, más énekkel vagy közös imádsággal. Végül 

a vezető befejezi a könyörgést, és áldásával elbocsátja őket. A közösen hallgatott isteni 

tanítás a pap szavai, és főképpen a közösség imádsága segít, hogy a gyónásra jobban 

felkészüljünk, és a szentség kegyelmi hatásait is jobban átérezzük. 

 

 

A bűnbocsánat szentségének részei: 

1. Szentlélek segítségül hívása 

2. Lelkiismeretvizsgálat 

3. Bánat és erős fogadás 

4. Bűnbevallás és feloldozás 

5. Jóvátétel, hálaadás 

 

A szentgyónás módja: 

D. a J. Kr.! 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen 

Gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked lelkiatyám, hogy utolsó 

gyónásomtól ezeket a bűnöket követtem el: 

A gyónó kifejezi bűnbánatát: 

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. 

Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem és a bűnt elkerülöm. 

A pap feloldózási szavai: Isten, a mi irgalmas Atyánk… 

A gyónó válaszol: Ámen. 

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk 

Gyónó: Mert örökké szeret minket 

Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével. 

Gyónó: D. a J. Kr.! 

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 1. Mi a súlyos és mi a bocsánatos bűn?  

 2. Sorold fel a szentgyónás 5 részét! 
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Sík Sándor: 

  Gyónás után 

 

Áldd lelkem, áldd, fennen magasztald 

Uradat, aki megvigasztalt. 

Jézust, jóságos pásztorod, 

Ki érted messze vándorolt, 

Ölébe vissza sírva hítt, 

Aklába vállán visszavitt. 

Mert szenny közt, gaz közt görnyedeztél, 

Sertések étkén töltekeztél, 

Arcod ten öklöd tépte-marta, 

Angyalod arcát eltakarta. 

Ki vétkeid vérzettje volt: 

Jézus tehozzád lehajolt, 

Magához némán fölemelt, 

Szegény lélekre, rádlehelt. 

És engedett a durva kéreg, 

Felujjongott a lelkem: Élek! 

Szívem aszályos sivatagja 

Új élet kútfőit buzogja. 

Mélyből lobog föl új meleg, 

És ébredeznek énekek. 

Pattanj fel ajkam néma zára 

A szabadultak új dalára! 

Egekbe hass te meglelt ének: 

A szabadítás Istenének. 

Uram, kinek omló malasztja 

Mi vétkeinket túl virrasztja, 

Ki előtt bűnnél több a bánat. 

Ítéletnél a bő bocsánat, 

Ó fogyhatatlan Irgalom, 

Tiéd a szívem és dalom. 

Engedd, előtted híven járjak, 

Akaratodra rátaláljak, 

És ne vétkezzem soha többé, 

Áldjalak Téged mindörökké. 
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XVII. fejezet 

 
Hogyan lehet legyőzni a bűnt? 

Cél: A bűn gyógyszereinek bemutatása, hogy Jézus életében járjunk 

 

 Minden kisgyerek nagyon boldog, amikor mozogni tud. A mászkálás után kezd 

felfelé kapaszkodni, majd lassan-lassan lábra áll és mindez a kisgyereknek sikerélmény. 

Ilyenkor szemében tűz, arcán mosoly, kezében erő, s az egész teremtmény csupa öröm. 

Amikor járni tanul sokszor elesik, megüti magát, olyankor sír, fél az újabb eséstől, de 

nem adja fel a járást. Addig próbálkozik, amíg megtanul járni. Ebben van az ember 

életstílusa, hogy a nagyságra törekszik, s ha elesik, akkor is fel akar kelni.  

 1) Akadályokon keresztül élni az Istennel. A keresztség szentségében kaptuk 

istenfiúságunkat, és fel akarunk nőni a minket szerető Istenhez. Korán megtapasztaljuk, 

hogy az életben nagyon sok buktató létezik. Jézusunk Egyháza által ezeken is át akar 

segíteni. Ezért rendelte a bűnbánat szentségét és az azzal való élés lehetőségét. A 

keresztény ember számára a megbocsátás nem 7-ig terjed, hanem 70 x 7-ig, azaz 

mindörökké. Krisztus a megtért ember részére szeretetének végső ajándékát, önmagát, 

szentségi módon adja az Eukarisztiában. Az Oltáriszentség istengyermekségünk éltetője, 

megjelenítője és az örök élet záloga.  

 Minden keresztény hiszi és vallja, hogy istengyermeki élete az állandó 

megtérésben áll, ami szakadatlan meghalás és feltámadás. Állandóan ebben a 

folyamatban vagyunk. Mennyei Atyánk, Fia által elmélyülő, egyesülő életre hív és így 

részesülünk Jézus megdicsőült életében: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki 

meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest 

magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.” 

(Jel 3,20-21). 

 2) A bűn valósága. Az Istennel élés akadálya, a bűn, nem az Istentől származik. 

Kegyelmét mindenkinek ingyen ajánlja fel. Az akadály nem más, mint Isten 

kegyelmeinek (ajándékainak) és szeretetének visszautasítása, ami lehet lázadás is. Az 

istenközpontúságból az önközpontúságba megy át az életünk. A legtöbben inkább 

közömbösséggel vétünk Isten ajándékaival szemben, és ha ilyenek is akarunk maradni, 

akkor súlyosbodik a vétkünk.  

 A bűn végső soron a szeretet hiánya. Aki nem imádkozik, abban nincsen Isten 

iránti szeretet; aki szüleivel durván beszél, abban nincs szeretet; aki életét veszélynek 

teszi ki, nincs benne önszeretet; aki paráználkodik, nincs benne a személyiséget tisztelő 

szeretet; aki lop, nem szereti embertársát, akit megkárosít, stb.  

 a) A bűn megfontolt, szabad tett, ezért a kegyelemből nem lehet véletlenül 

kiesni. Bűnösök vagyunk, ha életünk központjába Isten helyett magunkat állítjuk. Szent 

Pál ezt az önközpontúságot kívánságaink szerinti életnek mondja, és buzdít, ”hogy lélek 

szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen 

tusakodik. (…) Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A 

test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, 

babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, 

pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint 

már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten 

országát.” (Gal5,16-21).  

 b) A bűn elszakít Istentől. 2003. augusztus 14-e szintén beíródott Kanada és az 

Amerikai Egyesült Államok történetébe. Műszaki hiba miatt az Észak-Amerikai 

világvárosok és szövetségi államok elektromos áram nélkül maradtak. Lebénult az élet és 

nagy volt a zűrzavar. A sötétség beálltával félelem fogta el az embereket.  

 A bűn olyan hiba, amely részlegesen vagy egészen elválaszt Istentől. Zűrzavart 

okoz, lebénítja szeretet-kapcsolatunkat Istennel, elidegenít önmagunktól és másoktól. „A 

bűn viszont kisebbíti az embert, mert visszaveti kibontakozásában” (GS 13). Ha 
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elhanyagoljuk lelki gyógyulásunkat keresni, akkor félelem, szorongás, testi-lelki 

betegségek is jelentkeznek. A bűnös először önmagát bünteti, s utána örök boldogságát 

veszélyezteti. 

 c) Egyesek a bűnt tagadják. Egyrészt, mert bűnben vannak, túl közel vannak a 

bűnhöz és ezért nem látják.  Másrészt, kibújót keresnek, mert nem akarnak magukkal 

szembe nézni, s ilyenkor társadalmilag elfogadhatatlan viselkedésre csökkentik a bűnt. Ez 

észszerű annak, aki nem hisz egy személyes Istenben. 

 A média hírei nagyrészt csak bűnbeszámolók. Ha nincs bűn, akkor miért sírunk 

vagy panaszkodunk, miért félünk a terrorizmustól, miért kell az ajtót állandóan zárni, 

miért van szükség katonaságra, rendőrségre, igazságszolgáltatásra, börtönre, 

halálbüntetésre, stb. A hívők nem tagadhatják a bűn valóságát. Ha ezt tennék, azt 

mondanák, mintha Istennek mindegy lenne hogyan élünk, mintha cél nélkül teremtett 

volna minket, mintha nem szeretne bennünket. Mit mondunk arról a háziasszonyról, aki 

Szent György napján libáit kihajtja a rétre, és azokat csak Szent Mihálykor kezdi keresni?  

 d) Isten, pedig céllal teremtett minket, akarata számunkra sok forrásból kitűnik:  

- A lelkiismeretünk tanúskodik, hogy törvénye szívünkbe van írva (vö. Róm 2,15). 

- Isten Igéje: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat.” (Jn 14,23). 

- Az Egyház tanítása az ember egész hivatásáról (GS 11 és13). 

 Szabadságunk csak akkor teljes, ha elfogadjuk Isten ránk vonatkozó tervét. "Ha 

kitartotok tanításomban, (…)  megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz 

benneteket."  (Jn 8,31-32).  

 A teljes szakítás a bűn legyőzésének egyedüli hatásos módja: „Az Isten 

világosság, és nincs benne semmi sötétség…” (1Jn 1,5-8). 

 3) A kegyelmi élet akadályai, bűnalkalmak. A józan ember kerüli a veszélyt, s 

puskaporos hordó mellett nem játszik a tűzzel. A józan ember kerüli a bűnre vezető 

befolyásokat, alkalmakat. Melyek ezek? Bűnre csábít az ördög, a világban lévő sok rossz 

és a bűntől sebzett természetünk.   

 a) Az ördög, a bukott angyal. Tanultuk korábban, hogy Isten szellemi lényeket 

teremtett, ezek az angyalok. Kezdetben mind jók voltak. Egyesek fellázadtak, és 

elveszítették Isten szeretetét. Ezek a gonosz lelkek, bukott angyalok a teremtés óta 

kísértik az embert. Az irigy szellem, ha ártani akar, kevélységre csábít. Ezt tette az 

ősszülőkkel és szüntelen kísérteni fog a világ végéig, hogy elszakítson bennünket 

Istentől. Olyan, mint a láncra vert eb, csak azt marja meg, aki közel megy hozzá. 

Legnagyobb trükkje, hogy elhiteti, hogy nem is létezik, csak nyugodtan bűnözzetek. 

Jézus, a Szentírás és a szenthagyomány is tanúságot tesz a gonosz lelkek létezéséről. 

Szent Péter így figyelmeztet: „Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, 

ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok 

neki ellen a hitben.” (1Pt 5,7-8). Szent Pál bátorít, hogy ne féljünk ezektől a 

szellemektől, amíg szabadulásunkat Istenre bízzuk: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, 

hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok…” (Ef 6,11). 

 b) A bűnnel fertőzött világ. „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban 

van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a 

világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától 

van, hanem a világból. De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten 

akaratát teljesíti, az marad meg örökre.” (1Jn 2,15-17).  

 A keresztény nem szeretheti a világot önmagáért, mert ez anyagiasságot, 

hatalomvágyat, igazságtalan uralkodást jelentene. A világot Istenért kell szeretni és a jóra 

használni, mert Isten társteremtői és gondnokai vagyunk. Küldetésünk az, hogy minden 

teremtményt Isten dicsőségére használjunk, vagyis az emberek szolgálatára. A kést 

kenyérszelésre és ne más megsebesítésére használjuk. Nagyon sok baj beépült 

társadalmunkba, és azokat ne növeljük.   

 c) A test alatt az irányításunkra törekvő belső erőket, ösztönöket értjük, az emberi 

természetünkből származó kísértéseket. „Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt 

teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. De ha azt teszem, amit nem akarok, 
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elismerem a törvényről, hogy jó, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem 

lakó bűn. Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem... (…).” (Róm 7,15-19).       

 A kísértés nem bűn, csak kezdeti inger a bűn elkövetésére. Akkor válik a kísértés 

bűnné, ha beleegyezünk, és Isten ellen döntünk. Egyébként éberségre nevel, edz a lelki 

életben. Figyelmünket sokszor a nyilvánvalóbb bűnös tettekre fordítjuk, pedig a bűnös 

magatartásunkra kellene figyelnünk, amely minden cselekedetünket megmérgezi: gőg, 

irigység, gyűlölet, érzékiség, stb. 

 A test legyőzhető, ha elismerjük hajlamunkat a bűnre, és Jézus bűn feletti 

győzelmét elsajátítjuk. (vö. Lk 4,1-13). 

 4) A bűn gyógyszerei.  

 Az orvos először a beteget meghallgatja, majd megvizsgálja. Ezt követi a 

kórmegállapítás (diagnózis). Miután ezzel is elkészült, megírja a vényt (recept). Később a 

meggyógyult ellenőrzésre megy, mert egészségesen akar élni. 

 A kegyelmi életben is hasonlóan járunk el. Ha bűnt követtünk el - ez olyan, mint a 

rövidzárlat, amely megszakítja kegyelmi kapcsolatunkat mindenkivel -, keresnünk kell a 

gyógyulásunkat. Íme a gyógyulás eszközei: 

 a) A kiengesztelődés szentsége. A gyónás az első gyógyszer, amely a 

Szentháromság életébe visszakapcsol. "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, 

úgy küldelek én is titeket. (…)  "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az 

bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." (Jn 20,19,23). Ha őszintén 

készülünk a gyónásra, Isten nemcsak megbocsát, hanem kiveszi szívünkből a bűn utáni 

vágyat is. Ha elismerjük, hogy szükségünk van Jézus gyógyítására, akkor meggyógyít. A 

legtöbb csoda a gyónásban történik. Ennek főgyümölcse a lelki béke, öröm, szabadság... 

 b) Önmegtagadás. A leglényegesebb, hogy meghaljunk önmagunknak, és Isten 

ránk vonatkozó akaratának támadjunk fel. Teljesítsük kötelességeinket, derülten viseljük 

nehézségeinket.  "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, 

és úgy kövessen. Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az 

életét, az megmenti. Mert mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész 

világot is, de maga elpusztul vagy súlyos kárt szenved? Aki … szégyell engem … azt az 

Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga és az Atya, meg a szent angyalok 

dicsőségében.” (Lk 9,23-26). A legjobb önmegtagadás, ha kötelességeinket odaadóan 

végezzük. Az önmegtagadásnak értéket az Isten iránti szeretet ad. Ezért a szeretet 

vezessen, amikor böjtölünk, amikor alamizsnát adunk, amikor imádkozunk, amikor 

beteget látogatunk vagy gondozunk, stb. „A versenyzők valamennyien megtartóztató 

életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért.” 

(1Kor 9,25). 

 c) Szentmise. Felajánlom életem, amikor odaállok Jézus keresztje mellé. 

 d) Szentírásolvasás. Úgy vegyem kezembe a Szentírást, mint Isten szerelmes 

levelét. Naponta negyedórát olvassam és elmélkedjem. (DV 21-26). 

 e) Ima. Jézus éberséget és imát ajánl. Az imádság is az akarat dolga. Valódi 

erőfeszítésre van szükségünk, hogy Isten ránk vonatkozó akaratát felfedezzük. Mi az ő 

akarata? – Hogy szentek legyünk és üdvözüljünk. Az imában maradjunk mindig Isten 

jelenlétében. Magatartásunk, mint Sámuelé: „Beszélj, szolgád figyel!" (1Sám 3,10). 

Munkánk is lehet ima, ha felajánljuk: „Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek 

mindent Urunk Jézus nevében.” (Kol 3,17). Böjt és ima: Zsoltár 51, 117, 129. 

 f) Lelkivezetés. A lelkivezető hitben erős és a Szentlélek vezetése alatt élő 

személy, barát az Úrban, aki meghallgat és segít, hogy becsületesek legyünk 

önmagunkhoz és Istenhez, valamint segít Isten akaratának könnyebb felfedezésében. 

Keressük fel rendszeresen, hogy az Úrban való növekedésünket megbeszéljük. Savio 

Domokos tanuló mondta Bosco János (+1888) lelkivezetőnek: én vagyok a posztó, ön az 

olló. Szabjon belőlem szentet. Szent lett mind a kettő. 

 g) Kapcsolat más éltető keresztényekkel. Ellenséges világunkban valódi 

közösség támogatása nélkül képtelenek vagyunk keresztényként élni. A megtért ember, 

ha nem talál közösségre, elvész! A közösség éltet, mint a magzatvíz. „Legyen gondunk 
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rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk 

el.” (Zsid 10,24k).  

Jézus biztosít arról, hogy az ilyen közösségben jelen van: „Ahol ugyanis ketten vagy 

hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,20). 
 5) A kegyelmi élet élhető. Milliók élték és élik. Lehetséges Jézus győzelme 

miatt: „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot." (Jn 

16,33). 

 Matematikai törvény: végtelen + 1 = végtelen. Ha alkalmazzuk Jézus 

kijelentésére, akkor ezt az igazságot kapjuk: Krisztus és én abszolút többséget 

képviselünk. 

 Ha le akarjuk győzni a bűnre csábító ördögöt, a világban lévő rosszat és a bűnre 

kísértő természetünket, amint az kötelességünk, akkor Jézus győzelmében kell élnünk: 

„Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a 

világ fölött! - a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten 

Fia?” (1Jn 5,4). 

 

Ifjú barátom!  

Tarts be a használati utasítást,  

így te is szent leszel! 

Üdvözöl, az Orvossegéd. 

 

 Tudod-e, hogy:                                                                                                                       
- A bánatot (töredelemnek is mondjuk) hitből fakadó indítékoknak kell fölébreszteniük. Ha a 

bánat az Isten iránti szeretetből fakad, "tökéletes"; ha más indokokra támaszkodik, "tökéletlen".  

- Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell 

vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeretvizsgálat után 

emlékszik. A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház által nagyon ajánlott.  

-A gyóntató "elégtételt", "vezeklést" javasol a gyónónak a bűnnel okozott kár jóvátételére és a 

Krisztus tanítványaira jellemző lelkületet helyreállítására.  

- Krisztus nevében bűnöket csak olyan papok bocsáthatnak meg, akik az egyházi hatóságtól 

feloldozási joghatóságot kaptak.  

- A bűnbánat szentségének lelki hatásai:  

 kiengesztelődés Istennel, ami által a bűnbánó visszanyeri a kegyelmet;  

 kiengesztelődés az Egyházzal;  

 az örök büntetés elengedése, mely a halálos bűn miatt fenyegetett;  

 a bűnökért járó ideigtartó büntetések legalább részleges elengedése;  

 a lelkiismeret békéje és derűje, lelki vigasztalás;  

 a lélek erőinek növekedése a keresztény küzdelemhez.  

- A súlyos bűnök személyes és maradéktalan megvallása, melyet feloldozás követ, az egyetlen 

rendes eszköz az Istennel és az Egyházzal való kiengesztelődésre.  

- A búcsúk által a hívők önmaguknak és a tisztítótűzben lévő lelkeknek is elnyerhetik a bűnökért 

járó ideigtartó büntetések elengedését.  
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Javallat 

    

   Recept a bűn legyőzésére 

 

 

 
 

Lelki Környezetvédelmi Minisztérium: Katolikus Egyház 

 

Rendelőintézet: Pl. Szent Kereszt templom 

 

Keltezés:        2004.,            hó,             -n. 

 

A beteg neve: Botorkáló Keresztény 

 

Diagnózis:   Lucifer-vírussal fertőzött emberi természet, 

                     amelyben ösztönös erők törekednek hatalomra jutni, 

                    és állapotát veszélyezteti a környezetében felgyülemlett sokféle bűn. 

 

Gyógymód: 1) Kiengesztelődés szentsége (gyónás) szükség szerint, havonta ….….1x                                            

                    2) Ima naponta ……………………………………………...…….……3x 

         3) Szentmise + áldozás  vasárnap és ünnepnap…………..…....………1x 

                    4) Szentírásolvasás naponta………………………..…..….…….. 15 perc 

                   5) Hitelmélyítés: Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK), Zsinati Könyv, 

           A II. Vatikáni zsinat tanítása, keresztény sajtó naponta …………….1x 

        6)  Önmegtagadás: alamizsna, beteggondozás és látogatás, böjt 

                        vagy bűnbánati nap legalább hetente…………...……..…………... 1x 

        7) Lelkivezetés havonta………..……………………….…… ..….……..1x 

                   8) Kapcsolat éltető keresztény közösségekkel hetente…………………..1x 

 

 

 

       Aláírás:  

 

                        Dr. Názáreti Jézus                                                       N. N. 

   testi-lelki főorvos                                              orvossegéd-lelkész 

 

 
 

 

 Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 
 1. Te mit használtál a fenti gyógymódból? 

 2. Mered-e vállalni gyógyulásodért? 

 3. Mi a súlyos és mi a bocsánatos bűn? 

 4. Pápának, püspöknek fenntartott bűnök is vannak. Hallottál-e ilyenről?  

 5. Mit jelent a jóvátétel? 

 6. Fontosnak tartod-e a lelki tisztaságot? 

 7. Mikor gyóntál utoljára? 

 8. Van-e valamilyen nehézséged a gyónással kapcsolatosan? El tudod-e mondani? 

 9. Szoktad-e megbeszélni lelki problémádat és kivel? 

 10.  Van-e igényed a lelkivezetésre?  

  



 111 

Babits Mihály: 

PSYCHOANALYSIS CHRISTIANA  

 
Mint a bókos szentek állnak a fülkében  

kívülről a szemnek kifaragva szépen, 

de befelé, hol a falnak fordul hátok,  

csak darabos szikla s durva törés tátog:  

 

  ilyen szentek vagyunk mi! 

 

Micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket,  

hogy bús darabjai még érdesen csüngnek,  

érdesen, szennyesen s félig születetlen,  

hova nem süt a nap, hova nem fér a szem? 

 

   Krisztus urunk, segíts meg!  

 

Hallottunk ájtatós, régi faragókat, 

kik mindent egyforma türelemmel róttak,  

nem törődve, ki mit lát belőle, s mit nem:  

tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.  

 

   Bár ilyenek lennénk mi! 

 

Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével,  

s hamit temagadból szégyenkezve nézel, 

tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által  

az Isten is nézi, az Isten is látja! 

 

   Krisztus urunk, segíts meg! 

 

Óh jaj, hova bujhatsz, te magadnak-réme,  

amikor magad vagy az Itélő kéme?!  

Strucc-mód fur a percek vak fövenye alá  

balga fejünk, - s így ér a félig-kész Halál, 

 

   s akkor mivé leszünk mi ?  

 

Gyónatlan és vakon, az évek szennyével  

löknek egy szemétre a hibás cseréppel,  

melynek nincs csörgője, s íze mindörökre  

elrontva, mosatlan hull vissza a rögbe. 

 

   Krisztus urunk, segíts meg!  

 

Ki farag valaha bennünket egészre, 

ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,  

ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,  

legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró? 

 

  Szenvedésre lettünk mi.  

 

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:  

Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,  

míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya  

beállítson majdan szobros csarnokába. 

  

  Krisztus urunk, segíts meg! 
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XVIII. fejezet 

  
A keresztény felebaráti szeretet 

Cél: Az emberszeretet fontosságát bemutatni a keresztény életben. 

 

A keresztény élet nemcsak vallási kötelességek teljesítéséből áll, hozzátartoznak 

embertársaink iránti kötelességeink is. Sőt, az ismert főparancs szerint a felebaráti 

szeretet, mint második parancs, mindjárt az Istenszeretet után következik és megelőz 

minden más törvényt: e két parancson függ az egész törvény és a próféták (Mt 22,6-37). 

Vagy ahogy Márk evangéliumában a kérdező írástudó megállapítja: Istent teljes szívből 

szeretni, a felebarátot, mint önmagunkat, többet ér minden égő és más áldozatnál (Mk 22, 

33). 

1) Az emberszeretet Istentől van. Nem lehet azt mondani, hogy a kereszténység 

találmánya és kizárólagos sajátsága. Már az Ószövetségben benne van, onnan veszi 

Krisztus: „Szeresd embertársadat, úgy mint magadat”. (Lev 19,18). Az ún. humanizmus 

is hirdeti az emberszeretetet. Csak az alapja, indoklása és kiterjedése más: amíg a hívő 

keresztény, embertársában Isten képmását, Krisztusban testvérét, sőt számára – ahogy 

mondtuk a VII. témában – Isten képviselőjét látja, addig a humanista az azonos emberi 

természetet és méltóságot. 

a) Az Ószövetség is ismerte ezt a törvényt, de inkább csak honfitársaival 

szemben gyakorolta vagy legalább is különbséget tett zsidó és pogány között. 

 b) Krisztus mindenkire egyformán kiterjeszti az emberszeretetet, éppen a 

főparanccsal kapcsolatban mondott, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédében 

(kicsoda az én felebarátom?). Az idegen szamaritánus segít a bajbajutott emberen (Lk 

10,30-37). Krisztus tanítja, hogy önzetlenül kell szeretni, nemcsak azokat, akik velünk jót 

tesznek, és minket szeretnek, hanem azokat is, akik nem viszonozzák szeretetünket. Sőt 

ellenségeinket is. Önzetlenül kell továbbadnunk az Istentől kapott szeretetet: „Így lesztek 

fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, 

bűnösöknek is.” (Mt 5,43-48). 

Különösen az utolsó vacsorán, végső hagyatkozásai között, nem győzi 

hangsúlyozni a szeretet parancsát, elsősorban az egymás iránti szeretetet: „új parancsot 

adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is 

egymást.” (Jn 13, 34). A szeretetnek ismertetőjelnek kell lennie a keresztények számára: 

„arról tudják meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás 

iránt.” (Jn 13,35 ). 

c) Tanítványai, akik legközelebb álltak hozzá megértették, hogy a keresztény 

ember számára a legfontosabb, hogy szeresse embertársait. Csak Szent Pál híres 

szeretethimnuszát idézzük: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet 

nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, 

ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a 

hegyeket,… Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is 

égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (1Kor 13,1-3). 

d) Szt. János, Jézus szeretett tanítványa, aki legközelebb állt hozzá és legjobban 

megértette őt, leveleiben szinte egyébről sem beszél, mint a szeretet fontosságáról: Az 

Isten szeretet, és  aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne 

marad.” (1 Jn 4,16). A legenda vagy talán inkább a hagyomány szerint öregkorában már 

csak egyre ezt ismételgette: Fiacskáim, szeressétek egymást! S a kérdésre, hogy miért 

mondja mindig ezt, így felelt: Mert Krisztus parancsolta, s ha ezt tesszük, elég. 

Legkeményebben első levele 4-ik fejezetének 20-ik versében mutat rá, hogy milyen 

fontos a szeretet. Aki azt állítja: szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki 

ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát. (vö. 1Jn 4, 

20). 
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2) Az első századok. Az első századok keresztényeinek valóban a szeretet volt az 

ismertetőjele: nézd, mennyire szeretik egymást. Már a jeruzsálemi első egyházközségről 

mondja az Apostol: Nem is akadt köztük szűkölködő, mert azok, akiknek földjük vagy 

házuk volt, eladták, s az eladott javak árát elhozták, és az apostolok elé tették. Ebből 

aztán mindenkinek adtak kinek-kinek szükségéhez mérten. (vö. ApCsel 4,34-35). A 

római birodalom keresztényeiben megcsodálták a rabszolgák egyenjogúságát, az utazó 

keresztények befogadását és vendéglátását, a pestises betegek ápolását, amelyet a 

pogányokra is kiterjesztettek, a szegényebb egyházközségek segítését.  

Hosszú századokon át szinte csak az Egyház foglalkozott a betegek és 

szegények gondozásával, s ahol módja van rá, ezt ma is elsőrendű feladatának tekinti. 

Nagy Szent Vazul (+379) érsek munkássága igen széleskörű volt. Már életében a „nagy” 

melléknévvel tűntették ki a kiváló lelkipásztort, a felebaráti szeretet és jótékonyság 

apostolát, írja Dr. Marton József Patrológia c. könyvében. Majd így folytatja: A szociális 

igazságosságot nemcsak beszédeiben sürgette, hanem népjóléti intézményekkel próbálta 

pótolni a hiányokat: kórházat, öregotthont, vendégfogadót, hivatalnokok és munkások 

számára lakásokat építtetett, egész városnegyedet, melyet róla Baziliáknak neveztek el. 

Ezek akkori „karitász-központként” népkonyhával is rendelkeztek.  

Korunk szociális és egészségügyi hálózatának alapjai kezdettől fogva az Egyház 

felebaráti szeretetgyakorlatán nyugszanak, vagy éppen abból fakadnak. Gondoljunk 

missziós kórházakra, a Teréz anya († 1997) által kifejtett tevékenységre Indiában, akit az 

egész világ csodál, és akit Nobel-békedíjjal tüntettek ki, Jean Folleraura, aki a leprások 

megsegítéséért gyűjtött és fáradozott, Helder Camara érsekre és társaira, akik a szociális 

igazságosságért és az emberi jogokért emelték fel szavukat, VI. Pál pápa „Populorum 

progressio” c. körlevelére, amelyben a gazdaságilag lemaradt egykori gyarmati országok 

segítésére hívta fel a világ figyelmét. 

3) A szeretet parancsának aktualitása. A szeretet parancsa mindig, ma is 

aktuális a keresztények számára. Az egymásközti érintkezés és kapcsolatok egy családdá 

tették a föld lakóit. A világiak apostolkodásáról szóló zsinati határozat szerint „A 

karitatív munka ma igazán elérhet és el is kell érnie minden embert és mindennemű 

szükséget. (...) A segítés legyen önzetlen, minden megnyerési vagy más haszonlesési 

szándék nélküli. (...) Előbb az igazságosság követelményeinek kell megfelelni, nehogy a 

szeretet adományaként adják azt, ami az igazságosság címén tartozás: a bajok okait kell 

megszüntetni, nemcsak a tüneteit.” Azért: „A hívők becsüljék meg és erejükhöz mérten 

támogassák a szeretet műveit és a társadalmi segítség magán, hivatalos, sőt nemzetközi 

vállalkozásait... és működjenek együtt minden jóakaratú emberrel.” (AA 8) 

Ha ma is a segítő szeretet sokféle megnyilvánulásával találkozunk, nem 

mondhatjuk, hogy a mai katolikusokat elsősorban egymás iránti szeretetükről, s 

egyáltalán az önzetlen segítő szeretet gyakorlásáról lehet megismerni. Mert ez a szeretet 

nem csupán alamizsnálkodásból áll, benne van a másokkal való együttérzés és segítés 

mindenféle megnyilvánulása. Szt. János felhívása szerint viszont az érzelem sem 

elegendő: „Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és 

igazsággal”. (1Jn 3,18). Jézus is azt mondja a szamaritánusról szóló példabeszéd végén, 

a felebarátja felől érdeklődő törvénytudónak: Menj és tégy hasonlóképpen. Segítő 

szeretet alatt a hittanból jól ismert irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a gyakorlását 

értjük. 

Ebben az egymásiránti érdeklődő és segítő szeretetben, a szekták sokszor 

megelőznek minket. Valaki, aki hivatalából kifolyólag gyakran vesz részt 

istentiszteleteken, megállapította: az emberek legtöbbször úgy ülnek egymás mellett, 

mintha semmi közük sem volna egymáshoz. 

4) A felebaráti szeretet rendje. Bár a felebaráti szeretet mindenkivel szemben 

kötelező, van bizonyos rendje. Elsősorban a hozzánk közelállókat kell gyakorlati módon 

szeretnünk és segítenünk. Mert könnyen szerethetem az eszkimókat vagy a misszióbeli 

néger gyermekeket, akikkel sohasem találkozom, s szeretetemnek legfeljebb jóindulat és 
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értük végzett imádság formájában adhatok kifejezést, de nehéz azokat szeretni, akikkel 

napról napra együtt vagyunk, s kölcsönös hibáink miatt egymással súrlódásaink vannak. 

a) Elsősorban szeretnünk és segítenünk kell azokat, akikkel együtt élünk a 

családban: szülők, testvérek, nagyszülők. Ahogy még látni fogjuk, a hitvestársak 

kötelessége egy emberré, eggyé lenni és ez csak úgy lehetséges, ha egymást elfogadják 

olyannak, amilyenek. Mások természetét – főként felnőtt korban – nem tudjuk 

megváltoztatni. Isten pontosan ebbe a környezetbe állított bennünket és itt várja tőlünk a 

helytállást. Ő hibáink, és mulasztásaink ellenére szeret minket, de elvárja, hogy mi is így 

tegyünk hozzátartozóinkkal: amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel fognak 

visszamérni nektek.  

Az elviselésen túl segítenünk kell egymást, az életre való felkészülésben, a házi 

teendőkben, aki már keres, a háztartás költségeinek a hordozásában. Már Szt. Pál mondja: 

„Aki övéinek, főleg háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, és rosszabb a 

hitetlennél.” (1Tim 5,8). Sőt segítenünk kell az Istenhez való közeledésben. Azzal, hogy 

őszinte és nyílt magatartásunkkal, keresztény kötelességeink kitartó végzésével, értük 

végzett imádságainkkal, esetleg áldozatainkkal megkönnyítjük nekik ezt a közeledést. P. 

Mateo a Jézus Szíve tisztelet egyik neves apostola beszél könyvében (Krisztus Király 

Szíve) egy kislányról, aki vállalta, hogy neki leveleket másol hitét vesztett apja 

megtérítéséért. A leveleket éjszaka írta egy kövön térdelve, hogy el ne aludjon. Mikor 

egyszer apja rajtakapta és megtudta, hogy miről van szó, a gyermek elérte célját. 

A segítés majd kiterjed az elaggott szülők támogatására. Hányszor olvassuk 

újságokban, öreg szülők panaszkodnak vagy éppen kénytelenek bíróság elé idézni hét-

nyolc, sok nehézséggel felnevelt gyermeküket, mert egyik sem akar tudni róluk. 

b) A család után legtöbbet munkatársaikkal, akik még tanulnak, 

osztálytársaikkal vannak együtt. Ezekre is visszatérünk a foglalkozásról szóló téma során. 

Őket leginkább munkájukban kell segítenünk azzal, hogy összedolgozunk, nem hárítjuk 

rájuk a nehezebb munkát vagy feladatokat. És őszinteségünkkel, együttérzésünkkel és 

komolyságunkkal, céltudatos, kiegyensúlyozott magatartásunkkal, - mint aki tudja, hogy 

mit akar – bennük is felébresztjük a vallás iránti érdeklődést. 

Szektások módjára prédikálni, jámbor intelmeket adni nem kell. Többet ér, ha azt 

látják, hogy minden kérdéshez komolyan szólunk hozzá. 

c) Gyakran találkozunk szomszédinkkal is. A városi blokkok nem segítik elő a 

szomszédság kialakulását, néha a közvetlen szomszédok sem ismerik egymást, és 

legfeljebb odaköszönnek egymásnak. Kisvárosban, falun sokszor kicsi dolgok, baromfik 

átjárása, gyermekek közti verekedés, egymásról való pletykálkodás rontja el a szomszédi 

viszonyt. Értelmes ember nem fúj fel kicsi dolgokat, és főként nem foglalkozik mások 

ügyeivel.  

d) A szeretetet kell gyakorolnunk a nagyobb közösségekben, amelyekben 

élünk, polgártársainkkal szemben, akikkel egy községben vagy városban, egy országban 

lakunk. Az ember közösségi lény, csak ez a nagyobb közösség tudja biztosítani számára 

azokat az életfeltételeket, amelyekben megtalálja földi boldogulását és üdvösségét is 

munkálhatja. A közösségbe tartozás egyben felelősséggel jár és kötelességgel számunkra. 

Mert a közösség csak úgy tud tagjairól gondoskodni, ha azok is teljesítik a közösséggel 

szembeni kötelességeiket, hozzájárulnak a közjó előmozdításához. Szükség van az 

adókra, a törvények és társadalmi együttélés szabályainak betartására, a közös akciókban 

való részvételre. Éppen a II. Vatikáni Zsinat lelkipásztori konstitúciója, az Egyház a mai 

világban hívja fel figyelmünket az egészségvédelmi és a közlekedési rendszabályok 

betartására (GS). Az utóbbiak megszegését valamikor senki sem tartotta bűnnek és az 

erkölcstanban is így tanították, a mai forgalomban azonban meg nem tartásuk az emberek 

életét veszélyezteti. A sok baleset bizonyítja. 

A keresztény embernek mindig szem előtt kell tartania, hogy az emberi közösség 

tagja és mint ilyen, azért is felelős. Készséggel megtesz tehát mindent, amivel a közjót 

előmozdítja. Bekapcsolódik a lakóházak, utcák, terek tisztántartására szervezett akciókba, 
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lakásában tekintettel van szomszédjai csendjére és nyugalmára, nem megy el érzéketlenül 

ezek gondja-baja mellett, segít, amiben teheti. 

Tudja, hogy nem egyedül él ezen a világon, hanem másokkal együtt és ezért úgy 

használja a föld javait, úgy keresi és érvényesíti a maga jogait, hogy mindebből 

másoknak is jusson. A közösségben sokféle gondolkodású és nálunk különféle 

nemzetiségű ember él együtt. Az emberi méltósághoz tartozik, hogy mindenkinek joga 

van lelkiismeretét követni, és mindenki maga határozza meg, hogy melyik nemzethez 

tartozik, melyikkel vállal szolidaritást. Sem a név, sem a származás, még az anyanyelv 

sem lehet ebben irányadó. Nekünk pedig tudomásul kell ezt vennünk. Senkit sem 

zárhatunk ki szeretetünkből azért, mert nem hisz, mert másik vallási közösséghez tartozik 

vagy más nemzetiségű. Ha ellenszenvet vagy éppen gyűlöletet mutatunk iránta, ezzel úgy 

sem nyerjük meg. Sőt, elriasztjuk magunktól és mindattól, amit képviselünk. Még ha 

figyelmet, sőt, ha szeretetet tanúsítunk iránta, benne is felötlik az a gondolat, ami az algíri 

mohamedán családban: Milyen jó lehet a ti Istenetek, ha már ti ilyen jók tudtok lenni! Az 

irgalmas szamaritánus példabeszéde erre a megértésre is tanít. A zsidók és 

szamaritánusok közt ellentétek voltak, mégis az idegen ellenségesnek nézett szamaritánus 

segített a bajbajutott emberen és nem zsidó honfitársai, a pap és a levita. 

e) A szeretet különösen kötelez hittestvéreinkkel szemben az Egyháznál 

mondottak szerint. Együtt érezni az Egyház gondjaival, feladataival, minden hívében 

meglátni azt, hogy velem együtt ő is az Istennel való földi és örökkévaló közösségre 

rendeltetett, s őt ebben tehetségem szerint segítenem kell. 

 f) A szeretet kötelez nemzetünk iránt is, hogy őrizzük és fejlesszük tovább 

értékeinket. Mi magyarok ne feledjük el, hogy ezer évvel ezelőtt itt, a Kárpát-

medencében, lettünk Isten gyermekei. Az Egyház által itt kaptunk majdnem egyszerre égi 

és földi koronát. A szentmise prefációjában hálásan imádkozzuk: Istenünk, Te Szent 

István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a 

krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva, örök hazát és otthont leljünk. Ő 

megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és 

életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk, Krisztus a mi Urunk által”. E földön, 

ahol Isten kegyelme osztályrészünk lett, folyamatosan tapasztaljuk a Gondviselő 

szeretetét. A földi haza számunkra az a hely, ahol a keresztségi kegyelem, a 

Szentháromság szeretete meghozza bennünk maradandó gyümölcsét: a lélekújulást, a 

kultúrát, a civilizációt és a haladást. Krisztus szeretetének mindennapos átélése belénk 

szőtte az igazi hazaszeretetet.  

 Az örök haza szeretete a földi haza szeretetének egyszerre kifejezője és 

fokmérője. Szülőföldünk az a hely, ahol az igaz értékek kitermelésének maradandó 

gyümölcse: a magyar örökség. Nagyra hívatott életünk kibontakoztatása által gazdagítson 

Jézus mindazzal, ami magyar és örök érték. Ezért e földet csak szeretni lehet, de feladni 

és feledni nem lehet büntetlenül. 

5) A szeretet módja és mértéke. Milyen legyen most már szeretetem 

gyakorlásának módja és mértéke? Ezt Krisztus meghatározta a főparancsban: önmagunk, 

s a Tóbiás könyve megmondja negatív fogalmazásban: Amit magadnak nem szeretnél, 

azt másnak se tedd. (4,15). Amit másoktól várunk magunknak, tegyük mi is nekik és 

fordítva. Ne tegyünk olyat, ami minket is bántana. 

a) Várjuk, hogy segítsenek rajtunk, amikor magunkon nem tudunk segíteni. 
Egy idős valakit segíteni felülni-leszállni a vonatra vagy az autóbuszra, levenni egy nehéz 

csomagot, kitölteni egy postautalványt, elmenni az üzletbe, fát aprítani vagy vizet 

behozni. Magányos beteg, akit nincsen, aki ápoljon. Tanácstalan valaki az idegen 

városban vagy ismeretlen hivatalban. A helyzet mondja meg, hogy mit tehetünk. 

Fogyatékosságaik, nehéz természetük miatt kellemetlen emberek, akiket ezért senki sem 

vesz számba, nem foglalkoznak velük. Társadalmilag vagy erkölcsileg elesettek, akik 

ugyanilyen helyzetben vannak.  
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Ha Krisztus példájára, aki azért jött, hogy másoknak szolgáljon, mi is úgy fogjuk 

fel életünket és hivatásbeli munkánkat, mint embertársaink szolgálatát, ez megkönnyíti a 

segítőkészséget.  

b) Várjuk, hogy a ránk szakadt bajokban, megpróbáltatásokban együtt 

érezzenek velünk, legyen bár valaki, akinek kipanaszolhatjuk magunkat, még ha nem is 

tud mivel megvigasztalni. Várjuk, hogy ne csak egy szám, egy ügy legyünk a másik 

számára a hivatalnoktól a doktorig, hanem emberszámba vegyenek és emberileg 

közeledjenek hozzánk. Tolsztoj beszél egyik elbeszélésében egy grófról, aki mindennap 

kisétál a kastélya körüli erdőbe, ott rendszerint találkozik egy fagyűjtő szegény emberrel 

és mindig ad neki valamit. Egyik nap nincs pénz nála és helyette kezét nyújtja az 

embernek: Barátom bocsáss meg, elfelejtettem pénzt hozni. Semmit sem tudok neked 

adni. Mire ez megragadja a kezét: Uram, most adtad a legtöbbet, mert magadat adtad! 

c) Bánt a szívtelenség, a türelmetlenség, természetünkből következő vagy 

szerzett hibáinknak a szemrehányása. Sokszor magunk is érezzük azokat, de talán már 

nem sikerül levetkőzni őket. Ismertem tehetséges, jobb sorsba érdemes valakit, aki az ital 

rabja lett. Voltak percei, amikor összetört a belátás súlya alatt. Nagy elhatározással, 

elvonókúrákkal neki-neki rugaszkodott, de azután ismét csak visszaesett. Saját maga 

számára volt a legnagyobb teher. Az ilyenek is várják a megértést, az elviselést. 

d) Ha megbántunk valakit, várjuk a megbocsátást. Ez a legnehezebb, de ez a 

legkeresztényibb. Krisztus Szt. Péter kérdésére figyelmeztet, hogy nem hétszer, hanem 

hetvenszerhétszer, vagyis számtalanszor kell megbocsátanunk. És a szívtelen szolga 

megrázó példabeszédével mutatja, hogy sokkal nagyobb a mi tízezer talentumnyi Istennel 

szembeni adósságunk, mint a minket megbántók százdénárnyi adóssága, és csak úgy 

remélhetjük ennek a nagy adósságnak az elengedését, ha mi is elengedjük 

embertársainknak a száz dénárt. (Mt 18,21-35). 

A megbocsátás és egyáltalán a felebaráti szeretet gyakorlása, nemcsak Isten 

irgalmát szerzi meg számunkra: „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is 

irgalmaznak”. (Mt 5,7). Elviselhetőbbé teszi az életet a maga kikerülhetetlen 

nehézségeivel és megszerzi számunkra embertársaink viszontszeretettét. Mert a 

jóakaratú, szolgálatkész embert mindenki szereti. János pápát azért szerette a világ, mert 

tudta, hogy ő is kivétel nélkül mindenkit szeret. 

 

 

 

 

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 

1. Kitől van, és kikre terjed ki az emberszeretet? 

2. Miért kell szeretnünk minden felebarátunkat? 

3. Jézus kikkel azonosította magát? 

4. Mi volt az első századok keresztényeinek az ismertető jele? 

5. Milyen alapra épül a szociális, karitatív, egészségügyi, oktatói rendszer? 

6. Van-e valamilyen rendje a felebaráti szeretetnek? 

7. Mi a felebaráti szeretet mértéke? 

8. Napjainkban hogyan nyilvánul meg a felebaráti szeretet? 

9. Mit jelent a „Szeretet otthon kezdődik.” – mondás? 
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 Roth Paul: 

  A LEGKÖZELEBBI FELEBARÁT SZERETETE 

Szeretet Istene, 

úgy látszik, nincs könnyebb, mint  

legtávolabbi felebarátainkat szeretnünk.  

Oly kényelmes „szeretni” 

távoli kontinensek éhezőit és betegeit.  

Nyomorúságukat és bajaikat 

csak fényképről ismerjük -  

és „szeretjük” őket minden megerőltetés nélkül,  

azzal, hogy pénzt küldünk nekik. 

Add, hogy legtávolabbi felebarátainkat  

keresztényibb módon szeressük, 

mert nemcsak pénzadományra vágynak. 

 

Szeretet Istene, 

sokkal nehezebb legközelebbi felebarátainkat  

szeretnünk, 

akiket sok-sok éve és napja ismerünk,  

és ők úgyszintén ismernek minket.  

Nehéz azt mondanunk: 

„Hagyjatok békén!”  

Mert természetadta tény, 

hogy itt születtek köztünk, vagy beházasodtak.  

Add, hogy legközelebbi felebarátainkat  

keresztény módon szeressük. 

 

Szeretet Istene, 

vajon valóban csak a rokonokban van a hiba,  

hogy oly nehéz szeretnünk őket? 

Nem vagyunk-e mi is tele hibával,  

amit ők jól látnak, de mi szégyelünk?  

Nem tartozik-e ide az irigység is, 

ami egyesek szívében rág?  

Vajon nem az-e a főok, 

hogy itt meghatározott személyeket  

kell szeretnünk, 

és nem a névtelen másikat? 

Add hát azért, hogy rokoni szeretetünk  

első kérdése mindig az legyen: 

vajon mi méltóak vagyunk-e a szeretetre?  

Szeretni akarjuk őket, imádkozni értük –  

nemcsak amikor már halottak. 
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                XIX. fejezet 

 
        A keresztény élet a foglalkozásban 

Cél: A munkában Isten szolgálatát látni és ilyen lelkülettel dolgozni. 

 

A két háború közti időben tevékenykedő egyházi író és szónok, Emil Fiedler 

mutatott rá egyik prédikációs kötetében (Allerhand Volk in Gottes Reich) sok mai 

keresztény ember életének kettőségére: más szempontok vezetik vallásos és mások 

mindennapi életében. Olyan, mint az ember, akinek lakásában két szoba van. Egyikbe 

csak imádkozni megy, ez sötét, levegőtlen, ablakai be vannak zárva, tömjénfüst szaga 

fojtogatja a belépőt. Ő sem érzi jól magát benne, csak kényszerűségből jön be rövid időre, 

s siet vissza a másik derűs, napfényes szobába, amelynek kitárt ablakain keresztül 

napfény és tiszta egészséges levegő áramlik be. Itt jól érzi magát, itt tölti napjait.  

1. A keresztény ember egész élete istenszolgálat. Egyesek azt gondolják, hogy a 

vallásos élet csak bizonyos vallási előírások teljesítéséből áll: imádkozik, misére jár, 

egyházi adót fizet, gyermekeit hittanra küldi, esetleg böjtöl és elvégzi a húsvéti gyónást. 

Családi és mindennapi életében már a társadalom gondolkodásához igazodik: ha meg is 

áldatja házasságát, önző érdekei szerint köti azt, foglalkozásában pedig az vezeti, hogyan 

tudna minél többet keresni, minél több pénzt összeszedni, ha kell embertársai 

kihasználásával – ahogy mondani szokták: kizsákmányolás árán. 

Pedig nem így van: a keresztény ember egész élete istenszolgálat, benne van 

családi élete, hivatásbeli munkája, sőt szórakozása a legutolsó cselekedetig, mindent át 

kell járnia a főparancsnak, az Isten és emberszeretetnek: szeresd Uradat, Istenedet teljes 

szívedből, felebarátodat, pedig mint önmagadat, mert csak így tud eljutni az örök életre. 

Szt. Pál ezt így fejezi ki: „akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek 

mindent Isten dicsőségére.” (1Kor 10,31). Vagy „Akár mondtok, akár tesztek valamit, 

tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.” 

(Kol 3,17). 

2) A munka értékelése. Az ember napjának, sőt életének javarészét 

foglalkozásbeli munkája tölti ki, ezáltal kapja meg helyét és megbecsülését a 

társadalomban, ebben találja meg a maga lelki nyugalmát, hogy alkotott, hagyott hátra 

valamit maga után a földön. 

A munkát az emberiség különféleképpen értékelte. Az ókori pogány világ is a 

fizikai munkát lenézte: rabszolgák, alacsonyrendű emberek feladata volt. A középkor 

vezeklést, penitenciát látott benne, amely a bűn következménye. Az akkori kezdetleges 

eszközökkel a munka nehéz volt. Az iparosodás, technikai fejlődés ismét megnövelte a 

munka tekintélyét és értékét. A munka a haladás, a jólét előfeltétele, az emberi 

érvényesülés eszköze. Felfedezte a munka alakító hatását is. Ha nem is osztjuk azok 

véleményét, akik szerint a munka emelte ki az állati sorból az embert, tagadhatatlanul 

nagy hatással van az emberre, hogy mit és hogyan dolgozik. 

Az emberek jórészt az eredeti bűnben elesett önző ember szemével nézik a 

munkát. Sokak számára csak megélhetési kényszer. Az a fontos, hogy megkapják a 

fizetést, sokan igyekeznek ellazsálni az időt, kivonni magukat a terhesebb munkákból. 

Másoknak a munka kapzsi gyarapodás és pénzszerzési lehetőség. Túlzásba viszik 

munkahelyükön, és idejükön kívül is keresik a lehetőséget. Semmi más emberi feladattal 

vagy igénnyel sem gondolnak, időnap előtt felőrlődnek benne. Vannak, akik örömet és 

kielégülést találnak az alkotómunkában, amelyben megmutathatják tudásukat és 

képességüket, de többnyire nekik sem szolgálat a munka, hanem saját maguk fitogtatása. 

3) A munka mint istenszolgálat. A keresztény ember számára mindenféle 

munka, szellemi és fizikai elsősorban a saját hivatásával, foglalkozásával járó munka 

istenszolgálat. Az ember teremtése után ezt a feladatot kapta Istentől: „töltsétek be a 

földet és vonjátok uralmatok alá.” (Ter 1,28). A vízözön után Isten megismétli a 

parancsot: „töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta.” (uo. 9,7). A Bölcsesség könyve 
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még kifejezőbb: „bölcsességében alkotta az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, 

amelyeket alkottál, és igazgassa a világot szentségben és igazságban.” (Bölcs 9,2-3). 

Gyakran halljuk a szentmisében a IV. kánonban: A magad képmására teremtetted az 

embert és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a Teremtőnek szolgálva 

uralkodjék minden teremtményen. 

Az Egyház a megszentelődés egyik eszközének tekinti: „Az emberi munka az 

Isten képére teremtett személyek tevékenysége, akik arra kaptak meghívást, hogy 

folytassák a teremtés művét egymással és egymásért, miközben uralmuk alá hajtják a 

földet. A munka tehát kötelesség: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2Tesz 3,10). A 

munka megbecsüli a Teremtő ajándékait és a kapott talentumokat. Megváltó jellegű is 

lehet (…), ha valamiképpen együttműködik Isten Fiával az Ő megváltó művében. Krisztus 

tanítványának mutatkozik, amikor napról napra hordozza a keresztet abban a 

tevékenységben, amelyet teljesíteni hivatott. A munka a megszentelődés és a földi dolgok 

átlelkesítésének eszköze lehet Krisztus Lelkében.” (KEK 2427). 

Ezzel Isten azt mondja az embernek: a világ nem kész, az embernek kell azt 

munkájával befejeznie és tökéletesítenie, olyan emberi világot, társadalmat felépítenie, 

amelyben mindenki megtalálja a helyét és boldogulását és dicsőíti Istent, a világ 

alkotóját. Az embernek munkájával kell meghódítania a természetet és erőit a maga 

szolgálatába állítania. Amikor ezt teszi, nem válik Isten vetélytársává. A tudományos és 

technikai haladás nem száműzi Istent a világból, hanem növeli Isten dicsőségét. Amikor 

az ember megtette az első lépéseket, hogy kilépjen a világűrbe és leszállott a Holdon, 

nem az következett belőle, hogy nem látta a világűrben Istent, tehát az nincsen, hanem, 

hogy mekkora az Ő alkotása a világmindenség, és milyen hatalmat, képességet adott az 

embernek, aki azt meg tudta csinálni! 

Nemcsak a felfedezések, a nagy alkotások jelentik az istenszolgálatot és 

istendicsőítést, hanem mindenféle, legigénytelenebb emberi munka, amelyet az emberek 

a világ lakhatóbbá, emberibbé tételéért végeznek. A háziasszonyok, utcaseprők, ápolók, 

gyermekeket írni-olvasni tanítók munkája is. Szükséges, hogy az ember gondoljon rá: 

Istentől kapta hozzá az erőt és tehetséget, Istentől a megbízatást is, hogy mint az Ő 

helyettese ezt a munkát elvégezze. Hogy ne zárja ki munkájából Istent, az Ő szándékai 

szerint dolgozzon, és ne engedje, hogy munkájának értékét a bűn és az önzés lerontsa. 

A munkában az embereknek meg kell találniuk magukat is, ebben tudják 

kibontakoztatni tehetségüket, alkotóképességüket. Megelégedetté teszi, hogy valamit tett, 

ami halála után is őrzi emlékét. A maga szerényebb körülményeire alkalmazhatja a költő 

szavait: Exegi monumentum aere perennius = Ércnél is maradóbb művet emeltem én. 

(Horatius, Carmen 3,30).  

Még nagyobb értéke van a munkának az örökkévalóság szempontjából, mert 

ezzel nyeri vagy veszíti el azt az ember. Ismerjük a talentumokról szóló példabeszédet: a 

hűséges szolgák, akik kamatoztatták a kapott talentumokat, bemennek Uruk örömébe, a 

hanyag, lusta szolgát gazdája megdorgálja, elvétteti tőle a talentumot – pedig megőrizte – 

és kivetteti a külső sötétségre. (Mt 25,14-30). 

4) A bűn, elsősorban az eredeti bűn hatása a munkára is kiterjedt, a munka 

terhessé és fáradtságossá lett az ember számára: Arcod verejtékével eszed kenyered. Az 

ember öncélt csinálhat munkájából, annak rabjává válhat. Nemcsak Istent zárhatja ki 

belőle, de munkáját, tevékenységét rosszra is fordíthatja. Gondoljunk csak az erkölcstelen 

és lélekrontó irodalmi és művészeti alkotásokra, pusztító fegyverek gyártására, stb. 

5) Jézus Krisztus megváltása a munkára is kiterjed. Jézus maga is dolgozott, 

mint az ács fia, fizikai munkát is végzett és ezzel a testi munkát is megszentelte. Az ő 

munkája az ácsműhelyben és vándorútjain is isten- és emberszolgálat volt. Azzal, hogy 

tanította a tudatlan embereket, gyógyította, vigasztalta és bátorította őket, az embereket 

szolgálta. Hiszen „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és 

váltságul adja oda életét sokakért.” 

Ezzel megmutatta a munka értékét. A legtöbb munka közvetlenül az embereket 

szolgálja. De ha ilyen lelkülettel végzi az ember, Isten előtt kedves szolgálat lesz belőle. 
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6) Hogyan dolgozzunk? Milyen legyen a keresztény ember munkája? Mi 

szükséges hozzá? 

a) Elsősorban tudás. A legegyszerűbb munkát is meg kell tanulni. A mai 

specializált világban a legtöbb munka, szellemi és fizikai, egyaránt szakmunka, amely 

szaktudást kíván. A kontárkodás nemcsak az egyénre megszégyenítő, de másoknak, a 

társadalomnak is bosszúságot és kárt okoz. A keresztény embernek, ha példaadóan akar 

dolgozni, meg kell szereznie a szaktudást, s azt állandóan ébren tartani, fejlesztenie kell, 

mert a világ élete, a technológia is állandóan fejlődik. Nem egyszer olvassuk az újságban 

hosszú évek óta dolgozó sofőrökről, gyári munkásokról, akikről kiderül, hogy közben 

elfeledték a közlekedési szabályokat vagy a munkavédelmi intézkedéseket. 

b) Megbízhatóság és lelkiismeretesség. A mai termelőmunka egyre inkább 

sokak összedolgozásán, részletmunkáján alapul. Régen a bútordarabot a gyalulástól a 

lefestésig egyedül készítette el az asztalos. Egy gyárban ma számos ember munkája kell 

hozzá. Ha csak egyik is rosszul csinált valamit, a többi munkáját is tönkre teszi. Egy 

életmentő műtét, egy űrhajó felbocsátása sok ember pontos együttműködését kívánja. Ha 

egyik valamit nem idejében és pontosan végez, életek veszhetnek el miatta. Az egyéni 

munka is lehet lelkiismeretlen, ha valaki csak látszatra végzi, hogy minél hamarább 

meglegyen, ne vegyen el sok időt. Vagy éppen hamar romoljon el és újból keressen rajta. 

c) Állhatatosság és kitartás. A munka szükségszerűen fáradsággal jár, 

egyhangúsága – különösen a mindig ugyanazon részletmunkánál – lehangoló. Néha 

erőfeszítésünk ellenére sem sikerül, nem kapjuk meg érte azt az értékelést, amelyet 

megítélésünk szerint megérdemlünk. Mindez kedvetlenné tehet. De éppen ezek a 

nehézségek érlelik meg bennünk az egyik legszebb, elfelejtett erényt, a hűséget. Előttünk 

keresztények előtt ott áll Krisztus példája, akit hivatásbeli munkájában nem állít meg 

hallgatóinak közömbössége, ellenségei gáncsoskodása és rosszakarata, s aki az elesése 

ellenére is végigmegy a fájdalmas és keserves keresztúton. Milyen jól esik olvasni olyan 

emberekről, akik 40, sőt több évi munka után ugyanazon munkahelyen mennek nyugdíjba 

anélkül, hogy közben valamilyen komoly szankciót kaptak volna. XI. Pius pápa egy 

iskolatestvért avatott szentté, legnagyobb érdemként ezt emelte ki, hogy 40 éven át egy 

jelentéktelen falusi iskolában nagy türelemmel tanította írásra-olvasásra a gyermekeket. 

d) Öröm. Mint már mondtuk, az embernek a munkában kell megtalálnia 

kibontakozását, tehetségeinek, adottságainak megvalósítását. Ez nem mindig könnyű. 

Különösen a mai részletmunkában. Mi örömet találjon, hogy tudjon szolgálatot látni 

munkájában, akinek munkája csak annyi, hogy kalapácsával néhányat ráüt a futószalagon 

előtte tovahaladó darabra. Csak úgy, ha ebben az Isten és a társadalom szolgálatát látja. 

Az egésznek szüksége van az ő lelkiismeretes részletmunkájára is. Ezzel ő is felelős az 

egész munka sikeréért. Ez áll akkor is, ha valaki a körülmények miatt nem azt a munkát 

folytatja, amelyre képesítése vagy hajlama van. Szolgálat minden munka. Akinek 

életkedve és szeme van, minden munkában észre tudja venni az emberiséget boldogító, 

gazdagító mozzanatokat. Míg az önző, kedvetlen ember a legszebb munkát is 

panaszkodva végzi. 

e) Ne önző célokért dolgozzunk. Az önző munka nem visz közelebb az Istenhez 

és az emberekhez, hanem ellenkezőleg, eltávolít. A nem önző célokért végzett munka 

azonban Istennek dicsőség, embertársainknak haszon, magunknak az elkerülhetetlen 

nehézségek ellenére öröm és megnyugvás, végső célunk eszköze, a világ felé, éppen a 

bérmálásban kapott feladatunknak megfelelően, tanúságtétel. 

 
Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
1. Mi a keresztény ember célja? 

2. Miben van a munka értéke? 

3. Hogyan lehet a munka istentisztelet? 

4. Mi szükséges az ember részéről, hogy a munka istentisztelet legyen? 
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 Mécs László: 

   A gyermek játszani akart 

 

A vonat futott. A kupé-dobozok 

szűkek voltak. A gyermek unatkozott. 

Tavaszi csermely-életnek szűk volt a part. 

A csermely-áradt. A gyermek játszani akart. 

 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

anyjára mosolygott, s várt egy keveset, 

az anya arca nem tükrözte vissza, 

szomorú volt. A tükör nem volt tiszta. 

 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

a bankárra mosolygott s várt egy keveset, 

a bankár arca nem tükrözte vissza, 

börzét böngészett. A tükör nem volt tiszta. 

 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

egymást tükrözték a szerelmesek, 

a gyermek rájuk mosolygott. Nem tükrözték vissza. 

Vágy fátyolozta. A tükör nem volt tiszta. 

 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

a kalauz orcái veresek, 

a gyermek rámosolygott, szürke szolga volt, 

nem tükrözhette vissza. Dolga volt. 

 

A gyermek szeme tükröt keresett: 

a gyermek rám mosolygott s arcát, a kedveset  

tükröztem mind kék tó a téli holdat 

s ringattam. Valahol angyalok daloltak. 

 

Ó én ráérek. Nincs semmi dolgom itt a Pénzzel. 

Nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, 

sem a kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom: 

a tükör tiszta, tiszta gyermek-arcom. 

 

Én tükre vagyok minden mosolyoknak, 

én azért élek, hogy visszamosolyogjak 

virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, 

farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, 

 

fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, 

szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra, 

rózsafára, keresztfára, visszamosolyogjak mindenre, 

visszamosolyogjak az Istenre. 
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XX. fejezet 

 
A keresztény házasság és családi élet 

Cél: A családban keresztény módon éljenek. 

 

Az ember talán a leggyámoltalanabb élőlény, akinek legtovább van szüksége 

mások, a szülők támogatására, hogy megállhassa helyét az életben. Isten ezzel is meg 

akarta mutatni a család fontosságát. Ott kapja az ember az első és legmélyebb 

benyomásokat, amelyek végigkísérik életében, ott tölti ideje javarészét és ott találja meg 

földi élete közvetlen értelmét. (A Jézusfaragó emberben a székely tanítja a nehéz erdei 

munkára kényszerült művészt: ezt érted Kicsi Jóska, ezt érted feleség). A keresztény 

ember családi életében is meg kell látszania Keresztény mivoltának. A Tóbiás könyve 

szerint: szentek gyermekei vagyunk, nem egyesülhetünk úgy, mint a pogányok, akik az 

Istent nem ismerik. (vö. Tób 8,5). 

1) S ha sok keresztény foglalkozásában a világ elvei szerint igazodik, még 

inkább így van a családi életünkben. Miért köt legtöbb ember házasságot? Önző 

boldogságkeresésből. Kapni akar valamit a maga számára: érzelmi és érzéki kielégülést, 

eltartást, kiszolgálást, vagy más anyagi előnyöket, a jobbik esetben otthont, ahol jól érzi 

magát. Ha nem kapja meg, elhalványodnak az érzelmek és megszokottá lesznek, és olyan 

valaki jelentkezik, aki többet ígér, ha nem olyan a házastárs, amilyennek képzelte, semmi 

baj! El lehet válni, ha kell többször is. Amíg végül megtalálja az igazit. Azért kérjük a 

házassághoz az Egyház áldását is, mert díszlet vagy hagyomány, mert a templomi esküvő 

mégiscsak szebb. Ha nem lehet, vagy nem kapja meg, sajnálkozik, hogy ő akarta és kérte, 

vagy megharagszik a papra, akinek meg kellett tagadnia. Esetleg másvallású paphoz 

fordul, aki nem kíván annyi formalitást.  

A mai ember nem érti, miért szól bele az Egyház az ő házas és családi életébe, ez 

az ő egyéni ügye. Az Egyház házassági törvényeiben csak akadályt lát, ami nehezíti 

szabad választását. Nem érti, hogy az Egyház nem uralomvágyból teszi ezt, hanem azért, 

mert a házasság nem emberi találmány, a hitünk tanítása szerint Istentől való. 

Előírásaival, törvényeivel éppen ezt akarja, hogy ne hirtelenkedje el a házasságát, ne 

rontsa el előre. Ne a múló érzelmek és változó érdekekre építse házasságát, mert azok 

nem bírják el, hanem a krisztusi tanítás kősziklájára. Mert a mai fiatalok egyik baja, 

hibája, hogy hamar meggondolatlanul kötnek házasságot és éppen olyan könnyen el is 

válnak.  

2) A házasság Isten szándékában. 

a) A házasság a teremtés rendjében, Istentől való (KEK 1602). Isten rendelte 

mindjárt a teremtés kezdetén (Ter 2,18-19), amikor az embert férfinak és nőnek 

teremtette, amikor megállapította, hogy nem jó az embernek egyedül lenni és segítőtársat 

adott melléje. Más tulajdonságokat adott a férfiba, aki erős, bátor és vállalkozó, de 

gyengédségre és gondozásra szorul; másokat a nőbe, aki gyengéd, figyelmes, 

szolgálatkész, de védelemre, támaszra szorul, hogy egymást kiegészítsék. A kettő közötti 

házassági kapcsolat olyan erős, hogy az ember elhagyja apját és anyját, hogy feleségéhez 

ragaszkodjék, a kettő egy testté vagyis egy emberré lesz. (Az Ige testté lett.)  

b) A házasság a bűn uralma alatt (KEK 1606). A bűn és a szenvedély a 

házasságnál sem állt meg, azt is bemocskolta. Jézus állította vissza a házasság eredeti 

tisztaságát, és felbonthatatlanságát, amikor a farizeusok kérdésére: szabad-e a férfinak 

bármi okból elbocsátania feleségét. Jézus válaszképpen idézi a Teremtő fenti szavait és 

hozzáteszi: amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Továbbá hozzáteszi: „aki 

elbocsátja feleségét” – kivéve, ha nem törvényes felesége –, „és mást vesz el, házasságot 

tör. Aki elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör.” (Mt 19,3-9). 

c) Házasság az Úrban (KEK 1612). Krisztus azután szentséggé tette a 

házasságot, egy olyan állapot, amelyben Istent szolgáljuk a házasságból származó 

kötelességek hűséges teljesítése által. Istentől kegyelmet kapunk hozzá, ezért a házas 
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állapot megszenteli a hitvestársakat. Szent Pál nagy titoknak, misztériumnak/szentségnek 

nevezi a házasságot, mert jelképezi Krisztusnak Egyháza iránti szeretetét. A férfinak úgy 

kell szeretnie feleségét, mint Krisztus az Egyházat és fordítva. Vagyis halálra menően. 

Krisztus meghalt és feltámadt Egyházáért, az Egyház pedig vértanúságával válaszol 

Krisztus szeretetére. (vö. Ef 5,21-33). 

- A szentség megerősíti és tökéletesíti azt az emberi szeretetet, amely a 

hitvestársakat egymáshoz vezette. Az önző, magát kereső emberi szeretetet önzetlen, 

magát az önfeláldozásig adni akaró krisztusi szeretetté alakítja. Amelyik Krisztus példája 

szerint nem fogyatkozik meg, mindig szolgálni akar, mindent elvisel és megbocsát és 

abban keresi a maga boldogságát, hogy a másikat, majd a családját boldoggá tegye. Segíti 

őket, hogy egymást mind jobban megértsék és elfogadják, lelkileg is egy emberré 

váljanak, akik egy akarattal látnak neki életük feladatainak. 

- A szentség erősíti a felbonthatatlanságot, a sírig tartó hűséget. A hitvestársak 

egészen egymásnak ajándékozzák magukat. Amit egyszer valakinek odaadtam, azt nem 

vehettem vissza és nem adhatom másnak. És azt, aki magát nekem adta, nem taszíthatom 

el magamtól. Felelős vagyok érte és sorsáért. Az emberi jóérzés ezt mondja.  

- A felvevők folyamatos közreműködése szükséges a házasságban (vö. KEK 

1625). Azt mondhatná valaki: hány házasságból hiányzik az igazi szeretet, és emiatt 

felbomlik. Ne feledjük el, hogy a szeretet az akarat dolga. A szentség nem automatikusan 

fejti ki hatását, szükséges a felvevők közreműködése is. Nem a puszta szertartásból 

következik a hatás, csak akkor lesz meg, ha mi is helyeseljük és akarjuk megtenni 

mindazt, amit a szentség jelent.  

- A házasság célja az isteni rendelés szerint: a házastársak java és a legyetek 

termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet. A házasság feltétele, hogy a házasfelek 

- Nyitottak a termékenységre (vö. KEK 1652). 

Az emberi nem fennmaradásának biztosítása, vállalni, elfogadni és felnevelni a 

gyermeket úgy, hogy boldogulni tudjon a földön és Istent is megtalálja. Aki látta már 

otthon, hogy mennyi utánajárás van egy kisgyermekkel, és közben mennyire igénybe 

veszi a szülőket a kenyérkereset is, az tudja értékelni, hogy ez milyen nehéz.  

A gyermek ismét erősíti a szülők kölcsönös szeretetét és növeli felelősségüket. 

Szüksége van mindkét szülőre. Az édesanya gyöngédségére és az apa férfias nevelésére. 

Ha a családi közösség felbomlik, a gyermek szenvedi meg leginkább.  

3) Ha tudjuk, hogy a házasság szentség, akkor megértjük az Egyház 

illetékességét a házasság kérdésében, a házasságra vonatkozó előírásait és törvényeit. 

Amint az Egyház állapítja meg, hogy kit lehet, és hogyan kell megkeresztelni, hogy mi 

szükséges egy szentmiséhez, úgy az Egyház állapítja meg azt is, hogy ki, milyen 

feltételekkel és formában köthet házasságot. És az Egyházra tartozik a házasság 

érvényességének elbírálása is. Hogy nálunk, katolikusoknál több az előírás és 

körülményesebb a házasságkötés is, mint a protestánsoknál, ez a házasság szentségi 

mivoltából következik. 

a) Először is az Egyház csak az előtte kötött házasságot tekinti érvényes 

szentségi házasságnak, amikor a házasulandók megfelelő előkészület után a helyi 

plébános vagy meghatalmazottja és két tanú előtt jelentik ki házasságkötési szándékukat. 

Az Egyház a házasságkötést ünnepélyességgel veszi körül és óhajtja, hogy lehetőleg 

szentmisével történjen.  

Mivel házastársakra nézve a házasság különféle jogi és vagyoni 

következményekkel jár, ezért az állam is érdekelve van. Közel kétszáz éve egyes 

államokban bevezették a polgári házasságot. Az ilyen államok csak azokat részesítik a 

házasságnak kijáró védelemben, akik polgári házasságot kötnek. Az Egyház ezt nem 

tekinti szentségileg érvényes házasságnak.  

b) Aki már egyszer szentségi házasságot kötött az Egyház előtt, és elvált, 

többé szentségi házasságot nem köthet. Ez a házasság felbonthatatlanságából 

következik. Hallunk olyan eseteket, hogy az Egyház is „elválasztja” a házastársakat. 

Ilyenkor nem elválasztásról van szó, hanem az Egyház bírósága megállapítja, hogy az 
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első házasság kényszerítés vagy megfélemlítés, valamilyen akadály, színlelés, vagy 

helytelen szándék miatt kezdettől fogva érvénytelen volt.  

c) Az Egyház az isteni törvények és sok számos tapasztalata alapján tiltó és 

bontó házassági akadályokat állít fel, mint a közelebbi vérrokonság, sógorság, 

törvényes hitvestárs életében megkísérelt más polgári házasság, házasulandók közti 

vegyes vallás (CIC 1124. kán.) és a kultuszkülönbség (CIC 1086. kán.). Ezek alól 

indokolt esetben felmentést ad. A vegyes valláshoz csak házassági tilalom kapcsolódik. 

a) Gyakori eset a házasulandók közti vegyes vallás és valláskülönbség. Ez 

utóbbinál az egyik fél vagy nem keresztény valláshoz tartozik, vagy éppen ateistának 

vallja magát. A vallásról, főként a házasságról való különböző felfogás zavarja az 

összhangot, közömbösségre vezet, olykor nehezíti a katolikus fél számára vallása 

gyakorlását és gyermekei katolikus szellemben való nevelését.  

b) A felmentés feltétele a valláskülönbség és a vegyes vallás esetében, hogy a 

nem katolikus fél biztosítja a katolikus félnek a zavartalan vallásgyakorlatot és összes 

gyermekeik katolikus keresztelését és nevelését. (CIC 1125. kán.). 

4) Aki családot alapít, annak ismernie kell a házasélettel és családi élettel járó 
kötelességeket, hogy felkészülhessen rájuk. Ezeket részben a mindennapi életből ismeri, 

részben ismertetik a szentségi házasságot megelőző felkészítésen. A házasság 

természetéből, ill. feladataiból következnek: 

a) Első kötelességük az igazi hitvestársi közösség, az egy ember kialakítása, 

egymásnak a minél teljesebb elfogadásával, akaratuknak a másikhoz való alkalmazásával. 

Nem azt a képet veszi el valaki, amelyet jegyeséről kiszínezett magának, hanem jegyesét 

a maga valóságában. És ez a családi közösségben mutatkozik majd meg, amikor lehűl a 

kezdeti lelkesedés, megszűnnek a gátlások, kiütköznek a hibák, fogyatékosságok. Úgy 

kell elfogadniuk és szeretniük egymást, amilyenek a valóságban. (vö. KEK 1643). 

A közösséghez tartozik, hogy ne önkényesen döntsenek, hanem mindent közösen 

beszéljenek meg, és közösen határozzanak el. Még a lakás- vagy háztartási berendezést 

is. Ne osszák érdekszférákra a családi élet egyes területeit, ez a feleségé, ez a férfira 

tartozik. 

b) Ápolniuk kell az egymás iránti hűséget, egymásnak időt szentelve, kölcsönös 

figyelmességekkel a szeretetet ébresztve. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egymást nem 

hagyják el, nem járnak más úton, hanem, hogy vállalják egymást egy életen keresztül. 

c) Próbálják egymást hivatásbeli munkájukban is megérteni és támogatni, s 

egymás egyéniségét segíteni. 

d) Váljanak családegyházzá a hittől idegen világban (KEK 1655-1657). Mint 

láttuk a házassági közösség lelki, természetfeletti közösség, családegyház is. Segíteniük 

kell egymást a lelkiekben, az Istenhez közeledésben. Egymásért, egymással való 

imádságban, ha egy vallásban vannak, a szentmisék és istentiszteleteken való közös 

részvétellel. A családi otthon a keresztény élet első iskolája, és az „emberi gazdagodás 

iskolája”. (LG 10).  

e) A család csakhamar bővül a gyermekekkel. Már láttuk a velük szembeni 

kötelességeket. A gyermek öröm, de nem kényeztetésre való játékszer a szülőknek, 

hanem felelősség, hogy az életre felkészítsék. A minket inkább érdeklő vallásos 

nevelésről most csak annyit mondunk, hogy ez nem csupán az imádságok betanításáról, 

templomba és hittanórára küldésből áll, hanem Isten s a természetfölötti világ 

megismertetéséből, a hit szellemébe való bevezetéséből. 

f) A serdülő gyermekkel több a probléma. Talán a magunk tapasztalatából 

tudjuk, mennyire fontos, hogy a szülő megtartsa benne a hozzávaló teljes bizalmat. Hozzá 

és ne illetéktelenhez forduljon problémáival. A gyermeknek a szülő az első eszményképe, 

fel akar rá nézni. Ne romboljuk le ezt a képet a gyermekben semmiféle vonatkozásban. A 

becsületességet, vallásosságot a legtöbb ember a családban sajátítja el. 

g) A fiatalok sokszor,  mint „nagy” gyermekek vannak a családban. 

Kenyérkeresők, önállóak, de még a családban élnek. Kötelességük a hála, tisztelet, a házi 

teendőkben való segítés, a házirendhez való alkalmazkodás, a háztartás költségeihez való 
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hozzájárulás. Az öregek-fiatalok viszonya a családi élet egyik állandó problémája. 

Bizonyos, hogy a szülők jót akarnak, hiszen nagyobb élettapasztalattal rendelkeznek. 

Minderre a fiataloknak gondolni kell, amikor ellentétek merülnek fel.  

h) A családban sokszor ott vannak az öregek, nagyszülők és más családtagok. 

Amíg erejük engedi, hasznos segítséget jelentenek a háztartásban és a gyermekekkel való 

foglalkozásban. Koruk gyermekei, már nehezen értik a mai világot, fokozatosan 

jelentkeznek szellemi és testi gyengeségeik. Nekünk kell megérteni őket, olykor 

örömszerzéssel viszonozni azt, amit értünk tettek és arra kell gondolnunk, hogy egyszer 

mi is megöregszünk, és amilyen mértékkel mérünk... 

5) Fel kell készülni a házasságra, ha ez még távolinak tűnik is.   

Nem gondoltunk még komolyan a családalkotásra, de jó ezeket ismerni, hogy 

majd, amikor az ideje eljön, mindenki komolyan és felelősségteljesen tegye meg ezt a 

nagy lépést. Aki el akar valahová jutni, tudnia kell, hogy hová megy és tudnia kell, hogy 

melyik oda a legalkalmasabb út.  

a) Hogy kell tehát a házasságra felkészülni? - Mert a családalapításra is 

készülni kell. Senki sem mer egy mesterség, foglalkozás gyakorlására vállalkozni, aki azt 

nem tanulta. A legmodernebb gépek kezeléséhez is előre a használati utasítást kell 

tanulmányozni. Hitvestársnak, szülőnek lenni sem megy magától. Az első készület a 

szentségi házasságra a tiszta élet. 

b) Aki a házasságra vállalkozik, elsősorban nevelnie kell magát – XI. Pius 

pápa mondta, hogy a boldog vagy boldogtalan házasság szilárd alapja vagy romjai már a 

gyermekkorban és az ifjúság éveiben épülnek a fiúk és lányok lelkében. Aki egy életre 

akar valakit vállalni, abban meg kell legyen a komoly megfontoltság, a megbízhatóság, 

őszinteség, önzetlenség, áldozatkészség. Aki szülő akar lenni, olyan legyen, hogy 

gyermeke előtt ne kelljen szégyenkeznie. Gyermeke hamar meglátja a valóságot, hogy a 

szülő szólamokkal, üres hazugságokkal takargatja hibáit. 

c) Aki családot alapít, el kell tartania családját. Legyen tehát foglalkozása, 

fizetése, amiből ezt meg tudja tenni. Még az egybekelés előtt szerezzék meg a 

legszükségesebb házfelszereléseket. A leendő feleségnek értenie kell nemcsak a 

háztartáshoz, hanem a beosztáshoz is, hogy a rendelkezésére álló jövedelemből minden 

szükségesre jusson. 

d) Legyen egészséges legalább is olyan mértékben, hogy családját ne fertőzze 

meg valamilyen fertőzés vagy átörökölhető betegséggel. Ha egyéb fogyatékossága van, 

amivel a másiknak terhet okoz, ezt őszintén tárja fel a házassági ígéret előtt, hogy az 

tudja, mire vállalkozik. 

e) Ne legyen káros szenvedélye, főképpen ne legyen megrögzött 

szerencsejátékos, alkoholista, drogos, stb. Nemcsak folytonos veszekedésre, 

elégedetlenségre vezet, de a családi élet felbomlásának is egyik gyakori oka.  

f) Amikor eljön az ideje, gondosan válassza meg hitvestársát. Ehhez 

elsősorban szeretet kell. Csak a kölcsönös szeretet ad erőt a közös élet terheinek 

viseléséhez. „Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is 

kevesellnék.” (Én 8,7). Ez a szeretet kezdetben zavaros, érzékies szerelem, a jegyesség 

ideje alatt, s majd a házaséletben tisztulnia kell. 

g) Szükséges azután a házasulandók közti harmónia, találnak egymáshoz, és 

így reményük legyen a kitartásra. Akadály a nagy korkülönbség, amely féltékenységre 

vezethet, s nehezen tudják szórakozási, pihenési, társaság iránti igényeiket 

összeegyeztetni, mert ez más az idősebbeknél és más a fiataloknál. Szemrehányásokhoz 

és megalázó függőségre vezethet, ha egyik semmit sem hoz magával, s a családban sem 

járul a háztartáshoz: én tartalak el, én parancsolok. Ne legyen köztük túlságos 

műveltségbeli különbség, mert akkor nem tudják egymás problémáit megérteni. Találjon 

a vallási felfogásuk és életfelfogásuk, hogy ne képezzen később ütközési felületet.  

h) Nem szabad elhirtelenkedni a döntést, törekedni kell lehetőleg megismerni a 

másikat. A felületesség, meggondolatlanság a mai ember hibája. A hívő ember a döntő 

elhatározás előtt Istenhez fordul, mutassa meg kit, hogyan válasszon. Szép példát ad a 
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Szentírás Izsák házasságával kapcsolatban. Eliezer, akit Ábrahám hazájába küld, hogy 

onnan rokonságából hozzon fiának feleséget a városszéli kútnál várja a vízért jövő 

lányokat és Istenhez fohászkodik. Uram, uramnak Ábrahámnak Istene, rendezd el ma 

szerencsésen a dolgot és légy kegyes uramhoz, Istenemhez! (vö. Ter 24,12-27). 

i) Végül igen fontos a házasság előtti önfegyelem. Amikor a fiatalok már 

határoztak, olykor még a jegyesség előtt, még inkább a jegyességben bizalmasabb 

viszony alakul ki közöttük. Úgy érzik, hogy már egymáshoz tartoznak, s olyant is 

megengedhetnek maguknak, ami a házasságba tartozik. 

Nemcsak Isten törvénye tiltja, aki a Tóbiás könyve szerint (főként 8) az 

önfegyelmezéshez köti áldását, de a családi életre is kihat. Amit valaki könnyen kap meg, 

azt nem becsüli meg, s könnyelműség rontja az egymás iránti tiszteletet. De oka lehet egy 

kényszerű házasságnak is, amelytől már súlyos következmények miatt nem lehet 

visszalépni. Ezért is fontos tehát a fegyelem, hogy a fiatalok megtartsák szabadságukat, s 

hogy gyakorolják ezt az önfegyelmet, amelyre sokszor a házaséletben is szükség van. 

Ha visszaemlékezünk a Jézus Krisztusról szóló témára, Bárdos Lajos úgy 

nyilatkozott: sohasem bántam meg, hogy megtartottam a felebaráti szeretet parancsát. 

Így van a házasság és családi életre vonatkozó krisztusi parancsokkal is. Nem valljuk 

kárát, ha mindenben magunkévá tesszük őket. Nem kerüljük el a nehézségeket, 

csalódásokat, mert azok megtartása vagy meg nem tartása kettőn áll. De ha megtartjuk 

őket, azok is megtartanak minket.  

 

Robert Burns 

 

John Anderson, szívem, John 

 

John Anderson, szívem, John, 

kezdetben, valaha 

hajad koromsötét volt 

s a homlokod sima. 

Ráncos ma homlokod, John, 

hajad leng deresen, 

de áldás ősz fejedre, 

John Anderson, szívem. 

 

 

John Anderson, szívem, John 

együtt vágtunk a hegynek, 

volt víg napunk elég, John, 

szép emlék két öregnek. 

Lefelé ballagunk már 

kéz-kézben csöndesen, 

s lent együtt pihenünk majd, 

John Anderson, szívem.          (Szabó Lőrinc fordítása) 

 

  

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
1. Mit ígérnek a jegyesek a szentségi házasságban? 

2. Mit kapnak a jegyesek a házasság szentsége által? 

3. Miért illetékes az Egyház a házasság kérdésében? 

4. Mi lappang a vadházasságban, az ún. élettársi viszonyban? 

5. Miért ideálisabb a három, mint a kevesebb gyermek? 

6. Szükséges-e az önfegyelem, a tiszta élet? 

7. Az elváltak kapnak-e segítő kegyelmet Istentől? 
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Roth Paul: MENTSD MEG, URAM, A SZERELMET 

Te alkottál bennünket: 

férfit és nőt. 

Te akartad: 

szeressük egymást 

testben is, lélekben is; 

hogy örömünk teljék 

a szerelemben. 

Áldd meg a mi szerelmünket, 

áldd meg a mi örömünket: 

testünk-lelkünk szerelmét, örömét. 

Légy a szerelmünk Istene, 

ne csak a plátói szerelemé, 

vagy a testvéri szereteté, 

hanem ahol egy-testté lesz a férfi meg a nő. 

Óvj meg minket azoktól, 

akik gyűlölik a testet, 

és úgy élnek 

miként ha 

erotika és szexualitás 

a Te szomorú tévedésed volna. 

Ők azt hirdetik: 

a hálószoba 

közeli bűnalkalom. 

Add meg hát nekünk, házasoknak 

a lelkiismeret nyugalmát, 

ha szerelemmel egymásé vagyunk. 

Ments meg az álszent erkölcsprédikátoroktól: 

valahányszor férfi és nő 

szerelme 

szóbajön, 

ők tüstént készek a szentenciákkal, 

kényszeredett hasonlatokkal, 

s kezükben ott – egy fügefalevél. 

Lehet: még az Ótestamentum 

szerelmes énekeit is 

kész örömmel kitépnék. 

Szabadíts meg a hazug prüdériától, 

mely a szemérmetlenséggel együtt 

a szerelmet veszélyezteti. 

Ments meg, Uram, a lélekgyűlölőktől, 

a szex prófétáitól: 

„szerelemről" beszélnek, 

de az nekik csak hús meg technika. 

Úgy tesznek ők, 

miként ha erotika és szexualitás, 

csak unatkozó selyemfiúk 

izgalmas kedvtelése volna, 

felelőtlen játszadozás. 

Tarts távol az ő tanításaiktól 

és pornó-lapjaiktól. 

Mert megmérgezik a szerelmet. 

A szerelmet mentsd meg, Istenünk! 
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XXI. fejezet 

Hogyan készüljünk a házasságra? 

Cél: A személy tisztelete és szeretete által készüljünk, és vállalkozzunk a szentségi 

házasságra 

 

 A 19. század liberalizmusának rossz gyümölcse beért a 20. századra. A nagy 

hatalmak, senkit és semmit nem aláztak meg annyira, mint Isten képmását, az embert. A 

világot megmételyező és romba döntő kommunista ateizmus a nemzeti szocializmussal 

egyformán az embert saját hatalmi eszközének tekintette. Így született meg az 

embertelenség a szovjet gulágon és a náci internáló táborokban. Az ember személyiségét, 

méltóságát kifejező nevet megszüntették, és leltári számmal látták el. Aki nekünk Szent 

Maximilián Kolbe, Auschwitzben 16670-es leltári számú rab volt. A második 

világháború után a kommunista államokban is elterjedt a számozási rendszer, és a mai 

napig rombol. Az ember nem szám, nem olyan, mint a krétával táblára írt szám, amelyet 

bármikor le lehet törölni. Nézzük közelebbről ki és mi az ember? 

 1) Az ember méltóságáról 

      Az emberiség egybehangzó véleménye az, hogy mindent az ember érdekében kell 

elrendezni, minthogy az ember áll a földi lét középpontjában és csúcsán. 

 a) De mi is az ember? 
       Sok és különféle, sőt egymásnak ellentmondó nézetet vallott és vall önmagáról. 

„Van úgy, hogy mindenek felett álló zsinórmértéknek teszi meg magát, máskor viszont a 

kétségbeesésig leértékeli önmagát. Innen ered tanácstalansága és szorongása” (GS 12).  

 b) A valóság 

       Az egyház a kinyilatkoztató Isten tanításának birtokában rajzolja meg az ember 

valóságos helyzetét, megmagyarázza gyöngeségeit, és ugyanakkor helyesen felismerteti 

méltóságát és hivatását. 

Erre a nagy kérdésre: ”Mi az ember, hogy gondot viselsz rá: az emberek fiai, hogy 

törődsz velük?” - az ószövetség embere a 8. zsoltár 6. és 7. versével felelt: „Az embert 

csak nem angyalnak alkottad, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad. Hatalmába adtad 

kezed összes műveit; lába alá vetetted minden alkotásod”. Az ember minden kiválósága 

és nagysága mellett is teremtmény. Aki Van teremtette valakivé. Az ember sohasem 

teremt, hanem a már meglévőből alkot, szerkeszt új dolgokat. A számítógépes 

világhálózat is „meggyőzhet bennünket arról, hogy valóban Isten képét hordozza magán a 

szellemi képességekben bővelkedő és lebilincselően elkápráztatni tudó ember!” (Jakab 

Gábor: Mindannyiunk hitvallása 31-32). 

Az egyház tanítása szerint „a látható teremtmények között csak az ember képes arra, 

hogy megismerje és szeresse a saját Teremtőjét, egyetlen teremtmény a földön, akit 

önmagáért akart az Isten, egyedül csak az ember nyert meghívást arra, hogy – 

megismerésben és szeretetben – részesüljön az Isten életében; ennek elérésére teremtette 

és ez az alapja méltóságának” (KEK 356). Ennek a méltóságnak az oka - vallja Sziénai 

Szent Katalin -, Isten felbecsülhetetlen szeretete, hogy az ember megízlelje örök 

Jóságodat (Dialógus 4,13). 

 c) A személyi méltóság 

  Mivel az Isten képmása, az emberi egyénnek van személyi méltósága, ezért nem 

valamiféle dolog, hanem valaki. Képes arra, hogy megismerje önmagát, uralma legyen 

önmaga felett, szabadon átadja magát és közösségre lépjen más személyekkel, és arra 

nyert meghívást – a kegyelem révén –, hogy szövetségre lépjen saját Teremtőjével, és 

megadja neki a hit és a szeretet válaszát, amit semmi más nem képes megadni helyette 

(KEK 357). Az ember transzcendenciáját tagadó ateista-kommunista hatalom már 

indulásból ezt a méltóságot aktivistáival és rendeleteivel tiportatta, de nemcsak ők, 

hanem minden totalitárius rendszer, mely az embert nem valakinek, hanem valaminek 

tekintette. Az eltárgyiasítás miatt szenvedtek az emberek milliói a volt Szovjet- és a 
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Harmadik birodalomban, valamint a gyarmati országokban. Az ember személyiségét 

jelölő névtől megfosztottakat leltári tárgyként kezelték, és a betetovált leltári számokkal 

kivonták a humánum sorából.  

 A magyar gazda még az állatait is becsben tartotta és tisztelte. Ennek kifejezője 

volt, hogy nevet adott azoknak és nevükön szólította. A megszálló szovjet hatalom a 

tőlünk idegen tárgyi szemlélet erőszakos terjesztője lett. Ez a szemlélet - az erőszakos 

kollektivizálás és államosítás után - az emberek tudatában vert gyökeret. Ettől kezdve egy 

fülszám jelölte az állatot, egy bizonyos káderszám az embert. A társadalmat gyökerében 

érintette e szemlélet elterjedése. A családokba történt behatolása súlyos pusztítást idézett 

elő, mert a házastársak egymást, a szülők a gyermeket valaminek, tehernek kezdték 

tekinteni. A személyi méltóság lábbal tiprása a személyek elszakadását és a család 

széthullását idézte elő, válás vagy magzatgyilkosság formájában, s az ember 

legbelsejében a halál kultúráját ültette el. 

 d) Akiért a mindenség van 
      Isten mindent az emberért teremtett, de az ember azért teremtetett, hogy szolgálja és 

szeresse az Istent, hogy neki felajánlja az egész teremtést. Átmenetileg Isten a világot 

teljes egészében az emberekre bízta. A világmindenség értünk van, mi pedig ezt 

használva a Teremtőért vagyunk, hogy felemelkedjünk egészen Őhozzá (KEK 358). 

 e) Húsvét fényében az ember misztériuma  

      A megtestesült Ige misztériumában kapja meg igazi fényét az ember misztériuma 

(KEK 359): mert nem engedte elveszni azt, akit saját képére alkotott.  

Népünk kereszténnyé válásának alapja és gyökere ez az istenszeretet. E hitben való élés 

élet- és megtartó „erő” volt és marad.  

 f) Az ember társas lény  

      Isten nem magányosságra teremtette az embert. Mindjárt kezdetben „férfinak és 

nőnek teremtette” (Ter 1,27), életközösségük a személyek közösségének ősformája (GS 

12,4). Az ember ízig-vérig társas lény, és másokkal való kapcsolat nélkül sem meg nem 

élhet, sem képességeit ki nem fejlesztheti.  

Csodálatos látványban részesít bennünket az emberi nem egységének szemlélete, 

melynek eredete Istenben van; megvan természetének egysége, ahogy mindenki anyagi 

testből és szellemi lélekből összetett; 

- közvetlen céljának és világban való küldetésének egysége; 

- ittlakásának egysége; (a természetjog folytán a föld javainak használata az élet 

fenntartására és kibontakoztatására -, Isten a földet mindnyájunknak adta, nem telekelte 

egy népre se); 

- és természetfeletti céljának egysége: Isten maga a cél, akihez mindenkinek törekednie 

kell; 

- az eszközök is egységesek, amelyeken keresztül az emberi nem eléri célját; 

- végül megváltásának egysége, amit Krisztus mindenkiért vitt végbe (KEK 360). 

 g) Az emberszeretet, szolidaritás  
 A közös eredetnek köszönhetően az emberi nem egységet alkot. 

Az emberi szolidaritásnak és szeretetnek ez a törvénye – mely nem zárja ki a 

személyekben, kultúrákban és népekben megnyilvánuló gazdag változatosságot - biztosít 

bennünket arról, hogy minden ember valóban testvér. Ennek konkrét eredménye az 

eddigi tudományok megszületése és a művészetek létrehozása, fejlődése, valamint a 

szolidaritás megszervezése és megélése a mindennapi életben (KEK 361).  

Ihletett személyek gyönyörűen fejezték ki:  

A templomtól a temetőig, 

Temetőtől a templomig 

Minden kis házhoz nagy közöm van: 

Minden házban ember lakik. 

S ha ember látok, Isten szólít, 

Meg kell előtte állanom, 

Mert szentségtartó minden ember 
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S minden ház tabernákulum. (Sík Sándor, Szentségtartók). 

 2) A tiszteletről 

A tisztelet érzése mozdul 

- a gyermekben, aki apjára, anyjára felnézni akar; 

- az ifjúban, aki nevelőjében tudást, jellemet keres, hogy valami tökéletest találjon; 

- az emberben, mikor ideált, eszményt akar látni, hogy élete beteljesedjék. 

Az ember önmagánál többet, nagyobbat keres, akar, vágyik valamire vagy valakire. 

Az ember fölfelé néző lény, az ember tiszteletre született, és csak akkor lesz 

kiegyensúlyozott, ha értékesebbet talál önmagánál. A tízparancsolat az imádás és a 

tisztelet parancsával kezdődik. A személynek a tisztelet természetes igénye és egyben 

értéke (Mácz István, Kísértés a jóra 66). 

 a) Mi a tisztelet? 

 A tisztelet, valaki kiválóságának az elismerése. Albert Schweitzer: „Alapvető 

törvény, mely szerint élnünk kell, az élet iránti mélységes tisztelet (im. 24). 

 b)Hol kezdődik a tisztelet? 

      Az ószövetség parancsa: Szeresd a te Uradat, teljes szívedből, - felebarátodat, mint 

önmagadat.  

A tisztelet önmagadnál kezdődik, azzal a felismeréssel, hogy Isten gyermeke vagy. 

Végtelen és egyetlen „világ” vagy, mely csodálatra méltó. És amikor kinézel benső 

világodból számtalan világ tárul eléd, amelyet megismerni és megszeretni igazán a 

tisztelet első lépése által lehet. 

A csodálkozó tisztelet nyitja ki a szemét a feltalálónak, ad szárnyakat a művész 

képzeletének, tanítja látni a szerelmes szívét. 

Simándi József operaénekes nyilatkozta a televízióban: ”Mi kell ahhoz, hogy jó énekessé 

váljon az ember? A tehetség mellett szorgalom és alázatos tisztelet az előadott mű és a 

közönség iránt” (ua. 27). 

 3) A házasságról  

      Az élet iránti mélységes tisztelet az önátadásban, témánknál maradva, a családban 

veszi kezdetét. A házassággal kezdődik az új családi élet. 

A házasság vállalkozás a szent életre. Képlettel is megpróbáljuk kifejezni: 

 

                                                                        Isten kegyelme 

                        H = 1F + 1N  ∞   ----------------------------  

                                                                   sz + s + gyn + n + ü  

 

 

Vagyis: a házasság egy szabad férfi meg egy szabad nő felbonthatatlan (a két karikagyűrű 

összeillesztése a végtelen jele) életszövetsége, amelyet Isten kegyelmében élnek, hogy 

egymást szeressék, segítsék, gyermekeknek adjanak életet, őket neveljék, és egymás 

üdvösségét munkálják. A személyek elkötelezettségéből megért életközösség válik. 

 

 Mi a család? Fogas kérdés. Teleki Bélával joggal mondhatjuk: A család társas 

rendszer, amelyben a személyeket összeláncolják érzelmeik és történelmük, miközben 

állandóan hatnak egymásra, egymás iránti felelősséggel (Teleki Béla, Lüktető élet 36). 

 Napjainkban különösen szükséges, hogy a fiatalok felkészüljenek a házas és 

családi életre. A világnak vannak még olyan részei, ahol ősi hagyományaik szerint 

maguk a családok adják át a fiataloknak – beavatással, vagy fokozatos neveléssel - a 

házastársi és családi élet tudnivalóit. De azok a változások, amelyek korunk szinte 

minden társadalmában lezajlottak, azt követelik, hogy nem csupán a család, hanem a 

társadalom és az Egyház is törekedjék arra, hogy a fiatalokat felkészítse eljövendő 

feladataikra. A gond ott van, hogy a mai fiatalok az új életkörülmények között részben 

nem ismerik meg az értékek helyes rendjét, részben azt sem tudják, hogyan nézhetnének 

szembe az új nehézségekkel, és hogyan tudnának föléjük kerekedni. A tapasztalat azt 
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mutatja, hogy azok a fiatalok, akiket a családi életre felkészítettek, általában jobban 

boldogulnak, mint a többiek (II. János Pál, A keresztény családokhoz 66). II. János Pál 

pápa „A keresztény családokhoz” apostoli buzdításának 46. pontjában védelmébe vette és 

részletezte a család jogait a társadalom és az állam tűrhetetlen visszaéléseivel szemben. 

Mivel a jogok világát éljük, ezért az Apostoli Szentszék megbízott szakemberei 

elkészítették a Család jogainak gyűjteményét (12 cikkely), amit 1983. november 24-én 

hagyott jóvá II. János Pál pápa, majd szétküldte az országok vezetőinek (vö. Teleki Béla 

im. 48-50).   

 4) A házassági előkészítésnek folyamatosnak és fokozatosnak kell lennie.  

 Három alapvető szakaszban kell történnie: távoli, közeli és közvetlen.                                

 a) A távoli előkészület  
A távoli előkészület a gyermekkorban kezdődik, abban a bölcs családi pedagógiában, 

amely törekszik arra, hogy a gyermekeket önismeretre vezesse, mint olyan embereket, 

akik összetett lelki adottságokkal, egyedi személyiséggel, sajátos erényekkel és 

gyengeségekkel rendelkeznek. Ebben az időben kell megalapozni mindazon igazi emberi 

értékek tiszteletét, amelyek a személyes és társadalmi kapcsolatokban valósulnak meg. 

Ez az értéktisztelet kihat a jellem alakulására, az egyéni hajlamok feletti uralkodásra és 

azok helyes megvalósítására, a másik nemről alkotott véleményre, a vele való 

találkozásra és minden egyéb hasonlóra. Ezen felül szükséges, hogy a gyermekek hiteles 

lelki és katekétikai oktatásban részesüljenek, amely úgy magyarázza a házasságot, mint 

hivatást és küldetést és nem feledkezik meg arról a lehetőségről sem, hogy az élet más 

formában is Istennek ajándékozható. 

 b) A közelebbi előkészület  
 A fenti alapra épülhet rá később a részletes közelebbi előkészület, amely az 

életkornak megfelelő katekézissel együtt jár. Az önnevelés és személyi érték 

kialakításában kell segíteni a fiatalokat, hogy a házasságban valóban ajándékok, értékek 

hordozói tudjanak lenni. Támogatni kell őket a felnőtté-érés szakaszában, hogy helyes 

ismeretük legyen a nemiségről, a tiszta életről, mert csak így tudnak egészséges tagjai 

lenni a társadalomnak. A tisztaság a szexualitás személybe integráltságát jelenti, azaz az 

ember belső egységét a maga testi és lelki valóságában (KEK 2337). A tisztaság 

erényének három formája létezik: az egyik a házastársaké, a másik az özvegységé, a 

harmadik a szüzességé. Egyiket sem magasztaljuk a másik kettő rovására. Ettől gazdag az 

Egyház fegyelme. 

 Vannak olyan fontos szempontok is, amelyek figyelembevétele hozzájárul az 

egészséges és tartós emberi kapcsolat kiépítéséhez. Az alábbi ábrával szemléltetjük 

azokat az emberi tulajdonságokat és erényeket, amelyek kialakítása és kifinomítása 

nagyon szükséges az emberi kapcsolatok működéséhez. Minél több emberi értékkel 

rendelkeznek a közösség tagjai, annál biztosabb a barátság vagy a házasság tartóssága. 

Az ember istengyermekségében is ember marad, és személyes emberségének hozományát 

magával viszi a természetfeletti életbe is. Aki valamiben kiválik, mint ember, a jézusi 

életben is kiváló marad azon a területen. Isten kegyelme mindig a valamit alakítja át. Pl. 

Szűz Mária önmagát adja, hogy a Fiú megtestesüljön, a kánai menyegzőn az edényeket 

vízzel kellett megtölteni, a kenyérszaporításhoz a kisfiú 5 cipója és 2 hala kellett, amit 

Jézus megáldott. A kegyelem tehát mindig a természetre épül. 

 Az értékek, tulajdonságok vizsgálatát szív-hálóval szemléltetjük. Fentről jobbra 

kell haladni, a világnézetet meghatározó lelki-szellemi értékektől. Ajánlatos mindezt 

táblára felírni. A beszélgetés során, e pontok mellé írhatjuk mindazt, amit magukban 

foglalnak. Így átfogó képet kapunk az élet sokrétűségéről. Rájövünk arra is, hogy milyen 

értékeket kell önmagunkban kiművelni, és miben találunk, vagy nem találunk a másikkal. 

Szeretjük-e egymást vagy sem, tőlünk függ! Természetesen a közelségnek vannak gátjai 

is. Pl. Erények: elismerés, megértés, megbocsátás, önzetlenség, öröm, figyelmesség, 

bizalom, tisztelet, stb. Gátak: kritizálás, ellenségeskedés, tiszteletlenség, gőg, gyanakvás, 

veszekedés, nemtörődömség, önzés. 
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                                                hisz-e Istenben ? 

                 anyagiak kezelése                         hisz-e Krisztusban? 

 kapcsolatok nyitottsága                                       egyház élőtagja-e ? 

             megbocsátás                                                életkor? 

      apaság - anyaság                                                  testi-, szellemi-, társadalmi érettség 

                   nemiség                                                   családi háttér 

    gyermek – áldozat                                                  anyanyelv  

         h. tulajdonságai                                                műveltség  

            házasság céljai                                             jellem 

 család előbbre valósága                                       erények 

   család küldetése, feladata                              gátak 

      szeretet, szerelem lényege                     káros szenvedélyek 

                         emberi méltóság            vérmérséklet 

                                   lényegesség és belső harmónia  

 

Miért akarsz házasságot kötni? Nemde azért, mert nagyon szeretitek egymást. Ez a 

lényegesség, és belső harmónia, hogy szeretetben éltek.  Nahát, a feszült helyzetekben is 

szeressétek egymást.  

Ezek és hasonló szempontok megbeszélése segítenek az emberi erények kiművelésében, 

és az erényes családi eszme kialakításában. A közelebbi előkészület idején alakítjuk 

magunkat olyanná, hogy ajándékok lehetünk mások számára, és elajándékozhatjuk 

magunkat valakinek. Az élet törvénye az elajándékozás. 

       Napjainkban az ún. iskolai szexuális felvilágosító programok inkább élvhajhász- és 

kalandorképzőknek nevezhetők, amikor csak a nemiségről beszélnek, kiragadva azt 

rendeltetése és a házasság köréből. Úgy fest az ilyen „felkészítő program”, mint amikor a 

börtönviselt kasszafúró kezdi olyan módon „mesterségre tanítani” a tinédzsereket, hogy 

„munkájuknak” ne legyen semmilyen büntetendő következménye. 

Ady figyelmeztetését jó mindenkor megszívlelni: Mert Isten az élet igazsága 

                                                                                Parancsa ez: mindenki éljen. 

                                                                                Parancsa ez: mindenki örüljön. 

                                                                                Parancsa ez: örömgyilkos féljen.  

       Az ifjak, kik a keresztény nevelés-oktatásban részesültek, tudják azt, hogy lelki-

szellemi képességeik kibontakoznak. És a legnagyobb érték a szeretet, amelynek erejében 

szentté válik mindenki, aki Jézus parancsa szerint él. Az igazi életöröm, életérzés csak az 

isten- és emberszeretetben fejlődik ki. Az élni nevelés mindig szeretetben történik. Így 

lehet életvidám, élettől duzzadó az ifjú nemzedék.  

       Mindenki a boldogságáért küzd. Maholnap minden gyermek az élet küzdőterére 

kerül. Győztes és boldog az egyén csak úgy lehet, hogyha ismeri méltóságát és örök 

célját. Életünket a szent, az igaz, a szép és a jó alapértékekre építjük, mert a változó idő 

próbáját csak így tudjuk kibírni. Bíztató, hogy az egyház szellemi-lelki munkája nyomán 

az Élet törvényét a lelkiismeret szavában, az egyház tanításában, a tanítók oktatásában és 

a társadalom előírásaiban már ifjaink képesek felismerni. 

 Mindig időszerű feladat számunkra, Istenszolgája Márton Áron püspök atya 1933. 

szept. 2-án, a Gyergyószentmiklós-i katolikus nagygyűlésen tett kijelentése: „Minden nép 

annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni. S addig él, amíg életét saját 

erejéből tudja táplálni!” Szent meggyőződéssel valljuk, hogy a szellemi dolgozók 

áldozatkész, sokszor önkéntes munkával népünk jövőjét építik, és nemes kötelességgel a 

világ leghatékonyabb befektetését végzik.  

 A társadalmi igazságosságot csak az ember transzcendens méltóságának 

tiszteletben tartása mellett lehet megteremteni. A személy, a társadalom végső célját 

jelenti, és a társadalom a személyhez van rendelve. Valamennyi hatalom erkölcsi 

törvényességét ezek a jogok alapozzák meg. 

 c) A közvetlen előkészület  
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A közvetlen előkészület a házasságkötés előtti hónapokban és hetekben történik. 

Létfontosságú előkészület ez, amelyben áttekintik:  

- a házasságban megélt személyi kibontakozást és annak veszélyeit; 

- az élet tiszteletét, amely alapfokon az anyai szívben veszi kezdetét a befogadásban; 

- a gyermek kibontakozását szemléljük a csecsemő-, az iskolás-, és a serdülőkorban, 

valamint az elajándékozásban. Az embernek születésétől szüksége van másokra; 

- a nevelés kalandját („Jót s jól, ebben áll a nagy titok…” az emberben lévő, Isten adta 

értékek kibontakoztatását); 

- az idősek tiszteletét; 

- a betegek testi-lelki gondozását (ahogyan Szent István király I. törvénykönyvének 12 

cikkelye is rendelkezett); 

- a kegyeletet, a végső célt. 

 A végső célt annyira szem előtt tartották a régiek, hogy még holtukból is üzenni 

akartak.  Már három évtizede szemmel tartom a Csíkszentkirály-i római katolikus temető 

egyik szépen megmunkált kőkeresztjét, amelyet 1820-ban állítottak. A kereszt előlapján 

életfa, napcsillag, áldó-Krisztus. A hátlapon a kereszt metszési pontjában a napot vésték 

ki, a nap aljában az elfogyó hold és a hold szarvaiban két emberi alak látható. Üzenete ez: 

amíg éltek a Krisztusban (Nap) éltek, és amikor életük elfogyott mind a Hold, akkor is a 

Világ világosságába szentültek, benne élnek. A Szentírásban így olvassuk: Akár élünk, 

akár halunk, az Úréi vagyunk.  

 A házasság szentségében gyökerező katolikus házasélet, a hit fényében nem 

merőben evilági, földi életvitel, nem csupán a hétköznapok egymásutánja munkájának 

elvégzése, nem egyszerűen biológiai, fiziológiai vagy szociológiai jelenség, hanem 

személy, „családegyház”, amelyben hármas irányú apostolkodási küldetést töltenek be a 

család tagjai: - egymás között, - gyermekeik között is, - de kifelé a világban is (Mihályi 

Gilbert OPraem, A társadalom megújítása 126). A házaséletet ápolni kell azzal, hogy a 

szeretetkötelék minden térre kiterjedő életközösség legyen. A hitvesi szeretet akkor 

hiteles, ha a lélek, szellem, szív és test közössége egyaránt. Ebben segítséget nyújt a 

Házas hétvége mozgalom, amelynek keretében a házasfelek átbeszélhetik családi létük 

fejlődési szakaszait (vö. L.J. Suenens Új pünkösd? 130). 

Akik hittel így élnek, azokra igazán talál Kányádi Sándor verse: Aki megért, /s megértet./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Egy népet / megéltet. 

Zárásként, Arany János bátorítson az erényes egyéni és közösségi életre:              

                                            Oh, remélj, remélj egy jobb hazát! 

                                            S benne az erény diadalát! (Fiamnak) 

Az erényes családokért kívánom, hogy a feleségnek legyen egy hűséges férje, két 

diplomája, három gyermeke és négy fizetése, melyből kettő a „vatikáni valuta”.  

Jelmondata legyen: „Hiszek a család feltámadásában”. 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
  

 1. Ki az ember? Miben áll a személyi méltóság? 

 2. Ki mutatta meg az ember értékét és hogyan? 

 3. Mi a tisztelet? 

 4. Mi a házasság? Milyen szakaszai vannak a házassági előkészületnek? 

 5. Kiben van meg a tisztaság erénye? 

 6. Milyennek kell lennie az ajándéknak?  

 7. Te ajándék akarsz-e lenni valaki számára?  

 8. Mit jelent, hogy a házasság szentségi folyamat? 

 9. Gondoltál családalapításra? Milyennek szeretnéd? 

 

Darvas-Kozma József:  
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    Vőlegény fohász 
  (Szent Judás-Tádé kánai násza Jn 2,1-11; Iz 62,1-5. szerint) 

 
                  

Szeretnék este hozzád szállni, 

Mikor a Nap leszentül, 

és bíborvörös kerek arccal  

alkonyégbe hanyatt dűl.  

 

Szeretnék akkor melléd bújni,   

- ami nem volt soha még -, 

Hallgatni, amíg hallgathatnám  

Leány szíved ütemét. 

 

Szeretném kezed megragadni, 

S szállni álmok tengerén, 

S magunk formálnánk vágyainknak       

- Úrnak tetsző - kék egét. 

………………………… 

 

Szellemi módon eljegyezzük 

Szeretetkapcsolatban 

Egymást Vele, ki elérhetetlen, 

s értünk Emberfia lett. 

 

Benne lemossuk földnek szennyét,  

És hordozzuk terheink… 

Ma, Szeretetben lépünk frigyre, 

Melyben az Úr részesít.  

……………………… 

……………………… 

 

Megvalljuk most a menny Urának:  

- Te az Ő csillaga vagy!  

 

- Izzón szeretni már nem nehéz:           

  Melletted szívem csodákat él. 

 

- Jézusban szeretni nem nehéz,          

  De több, s így egész a rész. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Fohász: 

Neved, Szívecske! Gyönyörűség! 

Vakítón ragyog Egyházunk egén. 

Rejtelmes alakod felvillant egykor, 

Mint porszem a fényben, s azóta 

Kérünk rendületlen, járj közben 

Értünk, Máriával a mennyben. 
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XXII. fejezet 

 

A betegség és a halál 
Cél: A betegség és halál életünkbe való beillesztésére tanítani. 

 

Egy reggel sürgősen a Gyergyószentmiklósi kórházba hívtak agyvérzéses beteget 

ellátni. Ismerős volt, Tamás Albertné Kozma Júliska néni, akit minden hónap első 

péntekén rendszeresen meglátogattam és szentségekkel elláttam. Mikor a beteg 

kórtermébe értem, röviden bemutatkoztam az ott fekvő nyolc betegnek és felajánlottam 

számukra a betegek kenetét. Meg is kaptam a rövid választ: nem akarunk meghalni! - Én 

sem akarom, hát: Isten éltesse magukat! - válaszoltam röviden és betegem ágyához 

mentem. Kómás állapotban volt, ezért hangosan nevén szólítottam és közöltem vele 

jövetelem célját. Arra kértem Juliska nénit, hogyha tudomása van jelenlétemről, akkor 

valamilyen jellel fejezze ki: arccal, kézzel, stb. De ő mozdulatlan maradt. Hátam mögött 

ekkor valaki megszólalt: hagyja tisztelendő úr, a beteg nincs ezen a világon. Az egész 
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éjszaka mind vele foglalkoztunk, de hiába – mondta az asszisztens. Ezek után már csak a 

betegek kenetének feltételes kiszolgáltatása maradt. Hangosan végeztem az egyház 

imáját, a megkenést. A végén megáldottam és elköszöntem: Dicsértessék a Jézus 

Krisztus! – Mindörökké. Ámen – felelte a beteg és kinyitotta szemét. Egy lépést tettem 

hátrafelé, mert nagyon meglepődtem. Isten segítségemre volt, mert feltaláltam magamat, 

hirtelen minden megvilágosodott előttem. Közelebb léptem és megkérdeztem: Juliska 

néni, tudja-e, hogy mit csináltam? – Igen, feladta a szent kenetet. Ekkor az ott lévő 

betegek kértek engem, hogy nekik is adjam fel. Most nem adom fel – válaszoltam -, mert 

amikor bejöttem, azt felelték, nem akarunk meghalni. Holnap erre jövök, és addig 

készüljenek fel. Ezután sokszor átéltem a betegek kenetének testet-lelket gyógyító erejét, 

benne szentségi módon a gyógyító Krisztussal találkoztam. 

Láthattuk a fenti esetben, hogy a betegség és halál olyan téma, amelyre 

egészséges és életerős fiatalok nem szívesen gondolnak. A halál olyan számunkra, mint 

egy távoli sziget, amelyen életünk hajója csak késő öregségünkben köt ki. (Sertillanges). 

Ám a fiatalokat is érheti, senki sem tudja, mikor találkozik vele, ezért hasznos erről is 

beszélni. 

Joni Eareckson 17 éves lány, szereti az életet, a sportot, keveset tud Istenről, 

vallásról, szenvedésről. Fürdés alakalmával, fejest ugorva nyakcsigolyatörés éri, 

megmentik az életnek, de teljesen megbénul, kezét-lábát nem tudja mozgatni és 

használni. Nincs kibékülve sorsával, miért éppen vele történt ez? Míg kezébe kerül a 

Biblia, s rajta keresztül Krisztussal találkozik. Elfogadja sorsát Isten kezéből, aki „azt is 

tudja, amit nem értünk meg”. Nem veszti el életkedvét, a fogai közé szorított ceruzával ír 

és rajzol. És azt mondja: „ki tudja, hogyan alakult volna életem, ha még mindig megvolna 

a járóképességem... nem cserélném el az életemet senki mással... Hálás vagyok Istennek, 

hogy tettével felhívta figyelmemet és megváltoztatta életemet.” 

Természetesen mindig nem így van. A betegség, megpróbáltatás, elkeseredés 

lázadást is kiválthat az emberből. Éppen ezért foglalkozzunk vele, hogy ne így legyen. 

1) Mi a betegség? Nem kell magyarázni. Az az állapot, amely akadályozza az 

emberi szervezet normális működését. Okait az orvosok keresik, mi arra a kérdésre 

próbálunk felelni, amit az ember és éppen a hívő ember ilyenkor feltesz magának, a 

papnak, de végső soron Istennek: Miért ért engem ez a betegség? Miért éppen engem? 

Mivel érdemeltem meg? És – ahogy a Szentírás is mutatja – próbálja megválaszolni a 

kérdést. 

Leghamarabb büntetést lát benne. Hiszen a betegség, a szenvedés, a bűn 

következménye. Sokszor így van, de nem mindig. Már a Jób könyve mutatja, hogy lehet 

próbatétel. Vajon önzetlenül ragaszkodunk-e Istenhez, el tudjuk-e a rosszat is fogadni 

kezéből? Vagy üzleti módon fogjuk fel a vallásosságot: mi megtartjuk Isten parancsait, és 

ennek fejében neki gondot kell viselnie ránk. Másképpen igazságtalan, nem érdemes neki 

szolgálni. 

Szt. János evangélista (9 fejezet) leírja egy vakon született meggyógyulását. A 

tanítványok kérdezik: Mester, ki vétett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus 

így felel: sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem inkább Isten műveinek kell 

megnyilvánulni rajta. A betegség oka többnyire Isten titka. Hiába kutatjuk, nem tudjuk 

kitalálni. Rá kell bíznunk magunkat bölcsességére és jóságára, mint Joni, hogy 

mindennel, amit megenged, a javunkat akarja.  

2) Lehet-e haszna a betegségnek? Hiszen önmagában rossz és hiány, és mindig 

így éljük át. A fájdalmaktól, költségtől eltekintve akadályoz munkánkban, a kórház vagy 

betegszoba magányában elválaszt embertársainktól, csökkenti értékelésünket. A beteg 

embert sajnálják, inkább tehernek érzik. Mégis a betegség megtanít végességünkre és 

tehetetlenségünkre. Nem magunk irányítjuk sorsunkat, nem tehetünk meg mindent, amit 

szeretnénk, amit elgondolunk. Jobban érezzük, hogy az orvosi segítség mellett 

rászorulunk Istenre. A munka, szórakozás, a földi feladatok mellett nem volt időnk 

életünk értelmére gondolni, hogy miért is vagyunk tulajdonképpen ezen a világon. Vajon 

azért, hogy minél könnyebben és kellemesebben töltsük el a nekünk adott éveket, mint 
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Joni? Most időnk van, hogy erre is gondoljunk. Megtanuljuk, hogy embertársainkat is 

jobban becsüljük: mennyi ember segítségére, figyelmére és odaadására van szükségünk, 

hogy meggyógyuljunk. A betegség csendjében és magányában talán magunkat is jobban 

megismerjük: önzésünket, türelmetlenségünket, felületességünket.  

3) Hogyan viseljük szenvedéseinket? Mint láttuk, a betegség magától nem vezet 

Istenhez, el is távolíthat tőle. Nekünk kell Istenhez vezető eszközzé tennünk. A 

betegségben természetszerűen rosszat látunk és küzdünk ellene. Erős akarattal, az orvosi 

előírások pontos betartásával meg akarunk gyógyulni. Ugyanakkor mégis meghajolunk 

Isten akarata előtt, rendületlenül bízva jóságában, hogy amit Ő akar velünk, az feltétlenül 

javunkra válik. Jézus Krisztus példája szerint „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! 

De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!" (Lk 22,42). 

Krisztus szenvedésével és halálával váltott meg minket. Szt. Pál megtanít, hogy a 

szenvedést fel lehet ajánlani a magunk és mások üdvösségéért: „kiegészítem azt, ami 

Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének az Egyháznak a javára”. (Kol 1,24). Így tett 

Kis Szt. Teréz, aki betegsége fájdalmait és lelki kételyeit a missziókért ajánlotta fel, és 

ezért tették a hittérítők védőszentjévé. És így tett sok más névtelen. 

4) A betegségben a gyógyító Jézussal találkozunk. A betegségben is érvényes 

az apostol mondása: „hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a 

kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.” (1 Kor 10,13). 

A belső megvilágítások mellett az Egyház főként a lelkipásztorok feladatává teszi, 

hogy a betegeket meglátogassák, erősítsék és bátorítsák, imádkozzanak velük és érettük. 

Azután szentségi segítségről is gondoskodott a betegek számára. 

A betegek számára mindennap az Egyház lehetővé teszi a szentáldozást, sőt 

ajánlja, hogy abból betegségük viselésére erőt merítsenek. Megengedi a nap minden 

órájában, s ¼ órára csökkentette a szentségi böjtöt, hogy könnyebbé tegye az áldozáshoz 

járulást.  

5) A betegek szentsége. A nagybetegek számára Krisztus külön szentséget 

rendelt, a  betegek szentségét (szent kenet). Régi nevén utolsó kenet. Márk evangéliuma 

szerint (6,13) az apostolok olajjal megkenve sok beteget gyógyítottak meg. Szt. Jakab 

levele beszél többet erről a szentségről: „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az Egyház 

elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből 

fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett 

el, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok 

egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (5,14-15) 

A beteget sokszor a fájdalom kínozza, a hosszas és javulás nélküli szenvedésben 

céltalannak látja az életet, néha az öngyilkosság gondolata kísérti. A betegség felidézi a 

halálfélelmet, fél a haláltól és a rákövetkező számadástól. A halál közeledése hitbeli 

kételyeket is ébreszthet: mi van a halál után, nem a semmiségbe zuhanunk-e bele? A 

gonoszlélek is hevesebben ostromolja.  

A pap megfelelő imádságok után a beteget megkeni homlokán és kezén az előírt 

módon megáldott olívaolajjal vagy megáldott növényi olajjal, és közben imádkozik, 

hogy: "E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a 

Szentlélek kegyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg 

jóságosan!" (KEK 1513). 

A szentkenet az élők, a kegyelem állapotában levők szentsége, előtte gyónni kell 

és utána áldozni. De ha valaki már nem tud beszélni vagy öntudatlan, bűneit is 

megbocsátja, ha azokat már kevésbé tökéletes bánattal megbánta. Bánat nélkül a 

mindenható Isten sem tud megbocsátani. A szentségek sem hatnak gépszerűen, maguktól, 

megkívánják a megfelelő lelkiállapotot.  

A betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai:  

- a beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára;  

- vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére;  

- a bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni;  

- az egészség helyreállása, ha ez a lélek üdvösségének javára válik;  
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- fölkészülés az örök életre való átmenetelre. (KEK 1532). 

Ne féljünk tőle, idejében és öntudatosan kérjük és vegyük fel. Ajánlott fölvenni a 

betegek kenetét komoly sebészeti beavatkozás előtt. Az emberek sokáig a halálra való 

előkészítésnek tekintették, és ezért húzódoznak tőle. Holott a betegek szentsége 

elsősorban a betegeké, időseké. Rónay György Öregkor c. versében a hívő öregek 

helyzetét és lelkiállapotát röviden és remekül így érzékelteti: 

          Egyre sötétebb                        De egyre fényesebbek 

          alagút.                                     a lámpák. 

   

6) Hála a gyógyulásért. Jézus egyszer 10 leprást gyógyított meg (Lk 17,12-19), 

csak egynek jutott eszébe, hogy visszatérjen és megköszönje. Az Üdvözítő megjegyzi: 

nemde 10-en gyógyultatok meg? Hol a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, 

hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Ha Isten visszaadja egészségünket, ne 

feledjük el megköszönni és a betegségben vele megtalált, vagy megerősödött kapcsolatot 

gondosan ápolni.  

7) A komoly betegség a halál gondolatát is felidézi. Ha a betegség gondolatától 

irtózunk, a haláltól még inkább. Hiszen elszakít mindenkitől és mindentől, amihez 

ragaszkodunk és egy másik országba, világba visz, amelyet nem ismerünk, csak azt 

tudjuk róla, hogy van, létezik. A rá nem gondolás, tagadás, a környezetünk részéről való 

elkendőzés, félrevezetés nem mentesít a haláltól. Kérlelhetetlenül úgy is eljön a maga 

idejében. Nemcsak a keresztényhez, de a komoly emberhez sem illő, hogy áltassuk 

magunkat, hogy nem halunk meg. Ma egyre több gondolkodó és orvos is hangoztatja, 

hogy a halál hozzátartozik az ember életéhez, joga van tudni, hogy meghal és tudnia kell 

szembenézni a halállal. Ez nem jelenti az ellenkezőjét sem, hogy állandóan a halál 

gondolatában, komor hangulatban éljünk, s mint a középkori szerzetesek így köszöntsük 

egymást: emlékezzél meg, hogy meg kell halnod! 

8) Hívő keresztény számára a halál nem félelmetes, hanem az Istenhez való 

végleges eljutás, a vele való találkozás. Szt. János evangélista így vezeti be az utolsó 

vacsora leírását: Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az 

Atyához (vö. Jn 13,1). Jézus így beszél haláláról: Az Atyához megyek! És kimúlása előtt 

az Atyának ajánlja emberi lelkét. A hívő embert nem a semmi, de nem is a büntető 

vizsgálóbíró várja, hanem az Atya. A halál csak annak félelmetes, aki bár ismerte az 

Istent, mégsem törődött vele. 

Találó azok hasonlata, akik a halált a cirkuszi légtornász mutatványához 

hasonlítják. Az egyik elengedi a hintát, hogy a kettejük közti űrön át a másik feléje 

nyújtott karjaiba vesse magát. A legizgalmasabb az a pillanat, a holtpont, amikor áthalad 

az elválasztó űrön, amely alatt a mélység tátong. De tudja, hogy nem a semmibe veti 

magát, a másiknak a karja várja. A keresztény embernek is ki kell lépnie a biztos földi 

világból, át kell haladnia a holt ponton, a halál sötét kapuján, de ő is tudja, hogy túl az 

Atya karjai várják.  

 Ez a hit nem szünteti meg a halál félelmet, a halállal járó testi és lelki 

fájdalmakat, de biztat, hogy mindezeken csak át kell menjünk, hogy az Atyához 

juthassunk: „én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg hal is, élni 

fog.” (Jn 11,25). 

9) A halál elfogadása, mint érdemszerzés. Akarva, vagy nem akarva de 

mindenkinek meg kell halnia, mindenkinek el kell viselnie a halált. Érdemszerzővé és 

Isten előtt kedvessé csak az teszi, ha elfogadjuk Isten kezéből. Nem lázadozva és 

fogcsikorgatva, sem a változtathatatlanban való fásult beletörődéssel, hanem önként, 

szabad elhatározással. Egész életünk Krisztussal egyesült önkéntes áldozat Istennek. A 

halál elfogadása a sok apró áldozat között a legnagyobb és legértékesebb, ez üti rá az 

égészre a pecsétet.  

Itt is Krisztus megy előttünk. Az Ő halálában sem az volt az értékes, hogy 

megölték, hanem az, hogy önként vállalta a halált. „Azért szeret az Atya, mert odaadom 

az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, 
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mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a 

parancsot kaptam az Atyától." (Jn 10,17-18). 

Ahogy a betegséget, úgy a halált is fel lehet ajánlani másokért. Sokan tették már 

ezt. Az utóbbi pápák közül többen is felajánlották életüket a világ békéjéért. Mások 

hozzátartozóik, szeretteik megértéséért.  

10) Nem elég, hogy mi igyekszünk helytállni a betegségben és a halálban, de 

másokat is kell ebben segítenünk. Ahogy nekünk jól esik, ha betegségünkben mások 

meglátogatnak és enyhítik magányunkat, ugyanúgy nekünk is meg kell tennünk ezt beteg 

felebarátainkkal szemben. 

A beteglátogatást az egyház az irgalmasság testi cselekedetei közé számítja, benne 

van az Üdvözítőnek az utolsó ítéletről mondott példázatában is. (vö. Mt 25). 

11) A szenvedésben is győzhetünk. II. János Pál pápa az ellene elkövetett 

merénylet után írta meg, Salvifici Doloris című enciklikáját az emberi szenvedés 

keresztény értelméről. A szenvedésről szóló gondolatait kéréssel zárja. Szívleljük meg. 

„A világ megváltásának misztériuma csodálatos módon a szenvedésben gyökerezik. A 

szenvedés pedig benne találja meg legfőbb, legbiztosabb értelmét. (…) Illő ezért, hogy a 

Kálvária keresztje alatt egybegyűljék minden Krisztusban hívő szenvedő ember, (…)  

ugyanitt találkozik minden jóakaratú ember is, mivel a kereszten az "ember 

Megváltójával", a "fájdalmak Férfiával" találkozhat, aki magára vette minden idők 

emberének fizikai és erkölcsi szenvedését. Találkoznak, hogy a szeretetben rátaláljanak 

fájdalmuk üdvözítő értelmére s minden kérdésük hiteles válaszára.  

Máriával, Krisztus Anyjával együtt, aki a kereszt tövében állt, mi is megállunk a 

ma emberének minden keresztje mellett.  

Segítségül hívunk minden szentet, akik a századok során különleges mértékben 

vállaltak részt Krisztus szenvedéseiből. Támogatásukat kérjük.  

S tőletek, mindnyájatoktól, akik szenvedtek, kérjük támogatásotokat. Igen, 

tőletek, gyöngéktől kérjük: legyetek erőforrássá az Egyház és az emberiség számára. A jó 

és a rossz erőinek szörnyű harcában, amelynek látványa jelen világunkban elénk tárul, 

arasson győzelmet a ti szenvedésetek, Krisztus keresztjével egységben.” (SD 31). 

 
Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
1. Mi a betegség és lehet-e haszna? 

2. Hogyan találkozunk a gyógyító Jézussal?  

3. Mit tudsz a betegek szentségéről és hatásairól?  

4. Mi a teendő, ha valaki súlyos betegségben szenved, ha már idős? 

5. Miért nem félelmetes a halál és miért lehet elfogadni? 

6. Hogyan segítsük beteg vagy haldokló testvéreinket? 

 

Tóth Árpád: 

 

    ISTEN OLTÓ-KÉSE 

 
Pénzt, egészséget és sikert  

Másoknak, Uram, többet adtál,  

Nem kezdek érte mégse pert, 

És nem mondom, hogy adósom maradtál.  

 

Nem én vagyok az első mostohád;  

Bordáim közt próbáid éles kését  

Megáldom, s mosolygom az ostobák  

Dühödt jaját és hiú mellverését. 

 

Tudom és érzem, hogy szeretsz:  
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Próbáid áldott oltó-kése bennem 

Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,  

Új szépséget teremni sebez engem.  

 

Összeszorítom ajkam, ha nehéz 

A kín, mert tudom, tied az én harcom,  

És győztes távolokba néz 

Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom. 

 

 

Juhász Gyula: 

 

   SZIMPOZION   

 
Valahol lenni kell egy lakomának.  

Hová hivatalos, kit idelenn  

Halálba űzött az éhség, a bánat,  

A reménytelen szerelem. 

 

Valahol lenni kell egy palotának,  

Hová bejáratos, kit idelenn 

Minden örömből és fényből kizártak  

S elhullt a rögös útfelen. 

 

Valahol lenni kell egy orgonának,  

Melyen majd egyszer befejezhetem  

A dallamot, mely itt halálba bágyadt  

S amely az életem nekem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      XXIII. fejezet 

 
A BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSA 

Cél: A szertartások ismertetése által összefoglalni a fontosabb tudnivalókat. 

 

Egyházmegyénkben a bérmálás kiszolgáltatása ünnepélyesen történik a bérmakút 

keretében. Az egyházmegye nagyságára való tekintettel a Főpásztor öt évenként járja be 

az egyházmegye minden plébániáját, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. A 

bérmálás az egész egyházközség ünnepe. A felnőttek számára jó alkalom a bérmálásban 

kapott kegyelmek megújítására, az egyházközség számára pedig püspöki vizitáció, 

amikor a püspök számba veszi az egyházközség lelki és anyagi helyzetét.  

A bérmálás alkalom a bérmálkozók és hívek számára, hogy találkozzanak a 

Főpásztorral. Amint láttuk, a Főpásztor a bérmálás szentségének a rendes kiszolgáltatója, 

a papok csak segítik, vagy helyettesítik ezen feladatában. A Főpásztor az egész 
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egyházmegye Krisztus által megbízott lelkipásztora, az egyházmegyei lelkipásztorkodás 

felelős irányítója, ami liturgikus jelvényeiben is kifejezésre jut. 

SÜVEG (mitra): a püspöki méltóságot jelképezi.  

PÁSZTORBOT: a Jó Pásztorra emlékeztet és a püspöki hatalmat szimbolizálja. 

Régen a bírák viselték, bíráskodás közben. 

MELLKERESZT: Krisztusra emlékezteti a Főpásztort, hogy mindent Krisztus 

szellemében kell tennie. 

GYŰRŰ: az egyházmegyéhez való hűségre figyelmezteti a püspököt 

 
Az evangélium után a plébános a következő szöveg mintája szerint bemutatja a bérmálandókat a 

püspöknek. 

Főtisztelendő Püspök Atya! Mint az XY ... egyházközség lelkipásztora 

bemutatom ... hívemet (és a más plébániákból ide bérmálkozni jött híveket, összesen ... 

hívőt), akik előkészültek a bérmálkozásra és a szentség kiszolgáltatását kérik.  
A püspök homiliája után, következik a keresztségi ígéret megújítása és még három ígéret letétele 

az alábbi módon: 
Püspök: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg 

a keresztségi fogadalmat. Idézzétek emlékezetbe azt a hitet, amelyet a keresztség 

felvételekor megvallottatok, illetve, amelyet szüleitek és keresztszüleitek vallottak meg 

egykor az Egyházzal egységben. Feleljetek együtt arra mindnyájan, amit az 

Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek: 

Püspök: Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden 

csábításának? 

Bérmálandók: Ellene mondunk! 

Püspök: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek 

teremtőjében? 

Bérmálandók: Hiszünk! 

Püspök: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki 

Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és 

ül az Atyának jobbján? 

Bérmálandók: Hiszünk! 

Püspök: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, akiben a mai 

napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, mint Pünkösdkor az apostolok 

részesültek? 

Bérmálandók: Hiszünk! 

Püspök: Hiszitek-e a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök 

bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet? 

Bérmálandók: Hisszük! 

A püspök a hitvallást elfogadja ezekkel a szavakkal: 

Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus 

Krisztusban, a mi Urunkban. 

Bérmálandók és hívek együtt válaszolnak: Ámen! 

Püspök: Beveszek még tőletek az egész keresztény élet vállalására vonatkozó 

három ígéretet: Ígéritek-e, hogy a katolikus szent hitet mindenkor hűségesen megtartjátok 

és attól semmi csábításra, avagy földi érdekből el nem pártoltok? 

Bérmálandók: Ígérjük! 

Püspök: Ígéritek-e, hogy majdan házasságotokat Isten és az Anyaszentegyház 

törvényei szerint kötitek, hogy családotokat, gyermekeiteket katolikus szellemben 

nevelitek? 

Bérmálandók: Ígérjük! 

Püspök: Ígéritek-e, hogy a katolikus keresztény elvekhez mindenben és 

mindenkor hűségesek maradtok, hogy a közéletben is mindenkor Isten törvényeinek és az 

Egyház tanításának szellemében dolgoztok? 

Bérmálandók: Ígérjük! 
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Püspök: Most a szülőkhöz, bérmaszülőkhöz fordulok:  

  1. Szülők és bérmaszülők! Ígéritek-e, hogy gyermekeiteket szóval 

és példával segítitek, hogy az elhangzott fogadásaiknak megfelelően mindig keresztény 

módon éljenek és viselkedjenek? 

Szülők és bérmaszülők: Ígérjük! 

Püspök: Most pedig az összes már megbérmáltakhoz fordulok. A mostani 

bérmálás emlékezteti őket egykor tett fogadásaikra és felelősségükre, hogy a 

bérmálkozókat maguk közé befogadják és a keresztény életben segítsék! 

  2. Akarjátok-e bérmálásotok kegyelmeit magatokban feléleszteni és 

ígéreteiteket hűségesen megtartani? 

Megbérmáltak: Akarjuk! 

Püspök: 3. Ígéritek-e, hogy a bérmálkozókat az egyházközségi életbe magatok 

közé befogadjátok és őket, mint nagyobb testvérek a keresztény életben segítitek? 

Megbérmáltak: Ígérjük! 

Püspök: Erősítsen meg benneteket a Szentlélek Isten hét ajándékával, hogy 

keresztségi fogadalmaitokat és ezen ünnepélyes ígéreteiteket hűségesen megtartsátok. 
Miután a püspök imádságban lehívja a Szentlelket, krizmával megkeni a bérmálkozókat, akiket a 

helynek megfelelően felállítanak a templomban vagy a templomon kívül. 

A püspök szavaira: Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!,  

A megbérmált feleli: Ámen. 

Majd a püspök szavaira: Béke veled!,  

Feleli: És a te lelkeddel. 
Tanítsuk meg a bérmaszülőket is, hogy a krizmával való megkenés alatt jobb kezüket a 

bérmagyermek jobb vállára tegyék fel, így fejezve ki bérmaszülői kötelességük vállalását. 

 

 

 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 

1. Mikor és melyik szentségben szakítottunk a gonosszal és csatlakoztunk Istenhez?  

2. Mit jelent a keresztségi fogadalom megújítása? Mit jelent katolikusnak lenni? 

3. Miben áll a keresztény élet vállalására vonatkozó ígéret? 

4. Mit jelent, hogy szentségi házasságot kötsz és gyermekeidet katolikus szellemben 

neveled? 

5. A közéletben hogyan fejezed ki keresztény voltodat? 

6. Nagykorú keresztény lettél, megtaláltad-e helyedet a közösségben?  

 

 

 Sík Sándor: Az acélember 
   (Ének a sürgönypóznáról) 

 
Áll, egyenesen, egymagán 

Az acélember a hegy homlokán. 

 

Széttárva karcsú, hosszú karjai, 

A kábelek kígyóit tartani. 

 

Nem görnyedez és nem erőlködik: 

Áll és feszül és hordja terheit. 

 

De hűvös feje túl a drótokon 

Hosszan elnéz a nyúlós utakon. 

 

Lát, embereket és országokat, 
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Bolond és keserű látásokat: 

 

Az éhes ember néma ráncait,  

Dokkok penészes árusáncait,  

Országhatárok inga-táncait, 

 

És hall, hazug és gyilkos hangokat: 

Boxhősöket, bárokat, bankokat, 

És népgyűléseket és tankokat. 

 

Az eszme önmagára-lázadását, 

A forradalmak bárgyú körfutását, 

Az őrülések örök újulását. 

 

A földgömb reng és ég a szemhatár. 

Az acélember néz és konstatál. 

 

Áll és szótalan ég felé feszül: 

Hordja a kábelt rendületlenül. 

 

S ha olykor egy-egy holdas éjszakán 

Ráül terhével a szörnyű magány, 

 

S a látomások emlékeitől 

Dereka már-már megroppanni dől: 

 

Ilyenkor elég egy szempillanás: 

A szomszéd hegyen másik óriás, 

 

A harmadik ormon a harmadik 

Hordozza látomása titkait. 

 

Egy pillanat, egy közös rezzenés: 

A három acélember összenéz. 

 

Testvér – mondja az acélpillanat –  

Tudom: gyengének lenni nem szabad. 

 

Tudom, a mi törvényünk állani: 

Mi vagyunk a Vezeték várai. 

 

Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, 

De rajtunk megyen át az Üzenet. 

 

Az ismeretlen Igét hordja vállunk. 

Bennünket ideállítottak. Állunk. 

 

Bérmálási énekrend 

Gyülekező ének:     Szállj szívünkbe nagy Isten… DU. –127            vagy 

                               Isten hozta hív nyájához…      DU. –325 

 

Introitus:               Jertek Atyám áldottai…           DU. –148/B         vagy 

                              Az Úr Lelke betölté…               DU. –124/B 

 

Kyrie:                   Trópusos Kyrie Pünkösdre…    DU. –418           vagy 

                              Könnyű magyar ordinárium… DU. –482 

 

Gloria:                  DU. – 422               vagy                  DU. –483 
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Responsorium:     Áraszd ránk Lelkedet Istenünk, / újítsd meg az egész világot.     

          8. tónus 

Alleluja:               Jöjj el, Szentlélek Úristen,(+) töltsd el híveid szívét* 

                                       *és szeretetednek tüzét gyullaszd föl bennünk. 

 

A Bérmálás szentségének kiszolgáltatása:       

                                 

                           Veni Creator Spiritus…               DU. –122 

Szentlélek Isten jöjj közénk…     DU. –123 

Szentlélek Isten szállj le ránk…  DU. –124 

Jöjj Szentlélek Úristen…             DU. –126 

Jöjj el, Lélek, életadó…              DU. –129 

 

                          Kórusmű 

 

Felajánlás:        Szállj szívünkbe nagy Isten…  DU. –127/3. szakasz         vagy 

                          A Pünkösdnek jeles napján…   DU. –128 

 

Sanctus:            DU. –448          vagy         DU. –485 

 

Agnus Dei:        DU. –461          vagy        DU. –487 

 

Áldozásra:        Communio – A Lélek, ki az Atyától származik…  DU. –124/D 

                         Népénekek – Itt jelen vagyon…                   DU. –163 

                                              Győzelemről énekeljen…         DU. –187 

                                              Üdvözlégy Oltáriszentség…   DU. –171 

                         Kórusmű 

Pápai himnusz – Nemzeti imánk 

 

Kivonulásra:   Minden élő dicsér örök Atyaisten…             DU.- 202                  vagy 

                        Isten útján járni gyönyörűség…                   DU. –204      

   Az igaz hitben végig megmaradjunk…        DU. –213         

       XXIV. fejezet 

 

 Szülők, bérmaszülők, egyházközség 
Cél: Méltóan felkészülni a bérmálásra 

 

 Isten az embert közösségre teremtette, csak emberi közösségben tud kibontakozni, 

magát megtalálni, s csak az Egyház közösségében éri el végső célját, az Istennel való 

teljes egyesülést. A közösségben kapja a hitet, a közösségben növekszik, és csak ott tud 

hatékonnyá lenni. Nyilvánvaló tehát a közösség fontossága életében. 

 I. Szülők. A különféle közösségek közül, amelyekbe az ember beletartozik, a 

családnak van a legfontosabb szerepe. Abban növekszik fel, lesz emberré, kapja az első 

és legmélyebb benyomásokat. A családnak rendesen vallási életében is döntő szerepe 

van: vallásos családban maga is vallásossá lesz, közömbösben közömbössé válik.  
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- Hiába kap gyermekkorában hitoktatást, hiába küldik szülei templomba, ha az ott 

hallottakat nem támogatja a családi otthon, mindez elhalványul, s végül kihal belőle. A 

vallásos életről azt gondolja, hogy az csak gyermekeknek való.  

- A vallásos család fokozatosan ráébreszti gyermekeit arra, hogy Isten jelen van az 

életükben. Segíti gyermekeit az Istennel való személyes kapcsolatok kialakításában. A 

gyermekek a szülői és az istenszeretet által alapozzák meg értékrendjük elemeit, amelyek 

életükön keresztül kísérik őket. Megtanulják és rájönnek arra, hogy az egyházi 

közösségben van a helyük. 

 A jelen katekézis elsősorban felnőtt ifjúság és felnőttek számára készült, akiknek 

a vallásos életében már a szülőknek kevesebb a szerepe. Nekik is lehetnek, vagy lesznek 

majd olyan problémáik - legtöbbször a házasságkötés problémája -, amelyeket szülők 

vagy más közelállók segítségével tudnak csak megoldani. Ezért törekedtünk a 20. és 21. 

fejezetben ehhez is támpontokat adni. 

 A bérmálkozás korhatára egyházmegyénkben van ahol a IX. osztálynál, 

máshelyt 17 évnél kezdődik. Ebben a korban a gyermek már dönteni tud vallásos életéről, 

s az eddigi utasítás szerint maga határozza meg, hogy fel akarja-e venni a bérmálás 

szentségét vagy sem, vállalja-e a velejáró előkészületet és kötelességeket? Amíg szülői 

felügyelet alatt állnak, a szülők hozzájárulása is szükséges. Még inkább szükséges azután 

a szülői ház támogatása az előkészületben. Iskolásoknál rendesen a szülők a 

gyermekükkel együtt választják a bérmaszülőket. Nagyobbaknál is, akik még a családban 

élnek, fontos és hasznos a szülők csendes támogatása. 

 Szükséges azért, hogy a plébános vagy az előkészítést végző hitoktató, lehetőleg a 

katekétikai előkészület megkezdése előtt, megbeszélésre hívja össze a szülőket. 

Ajánlatos azután később a bérmaszülőkkel együtt egy újabb megbeszélést tartani, 

amelyen már az addigiakról is be lehet számolni.  

 A felelős lelkipásztor válassza meg az alkalmas időt, s ha kell, - mert a 

munkabeosztás miatt aligha tud mindenki egyszerre megjelenni, - ismételje meg a 

megbeszélést. Keresse meg a meghívás legmegfelelőbb módját: személyesen, levélben, a 

bérmálkozók által, s már a meghívóban tájékoztassa őket a megbeszélés céljáról és 

tartalmáról, hogy hozzá szólhassanak a felvetett kérdésekhez. 

Rövid bevezetés után, amely szólhat a szülőknek a gyermekekért való felelősségről 

(„neveld fel nekem” – Kiv 2, 9), a vallásos nevelésről, ennek nehézségeiről a 

serdülőkorban, rátér a küszöbön álló bérmálásra, gyermekük szándékára, aki bérmálkozni 

akar, majd a szülők feladataira. 

1) A szentség felvételéről vagy fel nem vételéről a gyermekeknek kell döntenie. Ne 

erőltessék akarata ellenére, de ne is akadályozzák emberi tekintetből. 

2) A múltban kevés gondot fordítottak a helyes szándékra. A szülők is talán helytelenül 

gondolkodtak a szentségről, csak szokást, formaságot láttak benne. Az I. fejezetben 

foglaltak felhasználásával nekik is magyarázzuk meg, hogy miért kell a szentséget 

felvenni, és a felvétel milyen kötelességekkel jár. 

3) A mai hitszegény világban az Egyház igen komolyan veszi az előkészítést. Csak az 

járulhat a szentséghez, aki azt elvégezte. Ezért figyelmeztessék gyermekeiket és más 

szülőket is, hogy az oktatásokat ne hanyagolják el, és arra idejében jelentkezzenek. Senki 

se remélje, hogy az utolsó napokban elfogadják, és bérmálkozáshoz engedik. 

4) Melyek most az ő feladataik: nem elég a gyermeket elengedni vagy küldeni, hanem 

figyelemmel kell kísérni az előkészület menetét és segíteni a gyermeket. Ismertessük az 

előkészítés menetét, témáit, gyakorlatokat, s hogy miben kell segíteniük. 

Ha tehetik, beszélgessenek el gyermekeikkel egyes kérdésekről, legyenek segítségükre 

nehézségeik, kétségeik megoldásában. Próbálják felismerni a Szentlélek működését 

magukban, gyermekeikben, másokban, hogy őket is segíteni tudják abban a 

felismerésben. 

5) Külön problémát jelentenek a serdülőkorban levő gyermekek, akik már önállóknak 

érzik magukat, nem akarják elfogadni a szülők irányítását. Parancsolás és erőltetés 

helyett igyekezzenek megnyerni bizalmukat, hogy elfogadják tanácsukat és kérdéseikkel 
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hozzájuk, és ne illetéktelenekhez forduljanak. Egy 17 éves lány kijelentése: engedjenek 

kifejlődni minket. Legyenek tanácsadóink, de nincs joguk belső életünkhöz, 

gondolatainkhoz, indokainkhoz, csupán tekintélyi alapon. Mi külön egyéniségek 

vagyunk. Csak bizalom által férhetnek belső életünkhöz, de azt nem lehet 

kikényszeríteni.  

6) Rájuk hárul rendesen a bérmaszülők kiválasztásának feladata. Ebben a legtöbben 

nem vallási, hanem társadalmi feladatot látnak, a gyermek pártfogását vagy éppen egy 

szerepet, amelyet a bérmálásra eljátszanak és azzal vége. A kiválasztásban a rokoni, 

baráti, elsősorban munkatársi kapcsolatok erősítése, pártfogók keresése mellett igen 

ritkán érvényesül a vallásos szempont. Inkább az ajándék kérdése. Ne egyedül 

határozzanak, hallgassák meg a gyermeket is, kihez van bizalma vagy kit tekint 

példaképének a keresztény életben. 

Mutassunk rá a bérmaszülő feladatára, a gyermek támogatására vallási nehézségeiben, 

tehát olyan legyen, aki erre alkalmas, vallásos életet él, és bírja a gyermek bizalmát. 

Katolikus, egyházilag rendezett házasságban él, már bérmálkozott, nem áll egyházi 

büntetés alatt, gyermekeit katolikus módon neveli, vállalkozik erre a feladatra. 

Ahol nehézségek vannak, mondjuk meg, hogy az Egyház nem kíván külön bérmaszülőt, 

sőt óhajtja – a keresztséggel való összefüggés miatt, - hogy lehetőleg a keresztszülő 

vezesse bérmáláshoz keresztgyermekét. De vezetheti maga a szülő is. A bérmaszülőnek 

nem kell feltétlenül személyesen jelen lennie, más is helyettesítheti. 

7) Ha nem tartanak több megbeszélést, szót válthatnak a bérmálás ünnepségéről, 

ruháról, egyéb külsőségekről, a szülőknek ebben való szerepéről. A legfontosabb, hogy a 

megbeszélés ne a lelkipásztor önkényes előterjesztése legyen, hanem valóban 

megbeszélés, amelyhez a szülők pontok szerint vagy az előterjesztés végén 

hozzászóljanak, elmondják meglátásaikat, kívánságaikat. Mire emlékeznek a maguk 

bérmálkozásáról, mi tetszett abban, mi nem volt jó, mit várnak gyermekeik 

bérmálkozásától. 

8) Ha vannak olyan szülők, akik nem jöhetnek el, de hasznos segítséget adhatnak, 

kérjünk tőlük írásbeli hozzászólást a bérmálásról. 

 II. Bérmaszülők. Az új Ordó kívánja, hogy ezt a tisztet lehetőleg a keresztszülő 

lássa el, aki már szerepet vállalt a keresztény beavatás kezdetén, hiszen a bérmálás a 

keresztség megerősítése. Nem ellenzi azonban a külön bérmaszülőt, sőt a szülők is 

bérmáláshoz vezethetik gyermeküket. Megkívánja, hogy katolikusok legyenek, akiket a 

jog nem zárt ki ebből a tisztségből, már részesültek a beavatás szentségeiben, s eléggé 

érettek erre a tisztségre (18 évet betöltött). 

 A jogi szempontok mellett kitartó szorgalmazással igyekezzünk a lelkipásztori 

szempontokat is érvényesíteni. A bérmaszülők az egyházközséget is képviselik, annak 

felelősségét vállalják magukra a bérmálandókkal szemben. Legyenek olyanok, akik 

nemcsak „jó példát adnak”, de hatni is tudnak bérmálandóra,  bírják bizalmát és 

segítségére is tudnak lenni vallásos életének alakításában. Ez nemcsak a vallásos 

kötelességek teljesítéséből áll, hanem az egész életnek a hit szemével való szemléléséből. 

Ez volna az eszményi bérmaszülő, amitől sajnos messze vagyunk. Formalizmus, ha 

valaki olyan bérmaszülőt választ, aki maga is most bérmálkozik. 

 Már a régi utasítás előírta, hogy legalább két oktatást, ill. inkább megbeszélést 

tartsanak velük. Egyet minden esetre.  

 Fel kell vetni a kérdést: mit látnak ők a bérmaszülőségben?   

 A legtöbben egy szertartásos aktust és a velejáró ajándékozási kötelességet, ezzel 

feladatuk el is van intézve. 

 Némelyek társadalmi kötelességet, hogy figyelemmel kísérjék bérmálandót, s ha 

szükséges gyámolítsák az életben.  

 Csak nagyon kevesen látják a vallási felelősséget, hogy törődjenek a bérmálandó 

vallásos életével.  



 147 

Ez, mint fentebb láttuk, nemcsak figyelmeztetésből áll, hanem a vele való maradandó 

kapcsolatokból, hogy az evangélium szellemével nézze és alakítsa életét. A bérmaszülő 

társ, vezető, példakép, imádkozó ember.   

A bérmaszülők ezt a szolidaritást úgy fejezik ki, hogy a bérmálandó vállára teszik a 

kezüket. A kézrátétel azt jelenti: ebben a vállalkozásodban, nem vagy egyedül, én is 

veled vagyok és segítelek.  

Ismertetni kell velük is a bérmálás szentségének rendeltetését és a vele járó 

kötelességeket, valamint az előkészület menetét, témáit, gyakorlatait, és fel kell hívni 

őket, hogy a bérmálás előtt legalább egyszer-kétszer beszélgessenek el a bérmálandókkal 

ezekről a kérdésekről. Áll ez a felnőtt bérmálkozására is. 

 Ne mulasszák el felhívni a szülőket és bérmaszülőket, hogy a bérmáláskor 

gyermekeikkel együtt végezzék el a gyónást és szentáldozást, s ezzel is tegyék lelkibbé 

mindnyájuk számára a lelki közösséget és a bérmálás ünnepét. 

 III. Egyházközség. Már célkitűzése szerint a bérmálás a megbérmált felnőttekben 

is meg akarja újítani a bérmálás kegyelmeit. A mai szemléletben azonban nagyobb az 

egyházközség szerepe. A bérmálkozók javarésze serdülőkorban van, most lép ki a családi 

közösségből a nagyobb társadalmi közösségbe. A gyermek számára a szülők az 

eszmények, mindenben őket utánozza. A serdülő már a családon kívül keresi barátait és 

eszményeit, önálló ember akar lenni. A vallási életben is azt nézi, hogyan viselkednek 

mások. Olyan lesz a vallási élete, amilyen az egyházközségé. Az egyházközség híveinek 

magatartásából akarja megállapítani: érdemes-e keresztény módon élni. Ezért lehet az 

egyházközségeket kategória szerint osztályozni. 

 Az egyházközség most fogadja be őket, mint önálló tagokat. Az egyik szerző 

E. Werner „Az egyházközségbe való felvétel szentségi ünneplésének” nevezi a bérmálást. 

Külföldi országokban az előkészület egyik célkitűzése ránevelni és bekapcsolni a 

bérmálkozókat az egyházközség életébe. Utána rendesen részt vesznek az 

egyházközség különféle szervezeteiben. (Pl. a KALOT-ban, melynek négyes 

jelmondata: Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart! Új 

programmal kiegészítve: Európai műveltséget! Keresztény magyarságot! Szociális 

érzékenységet! Kulturált szórakozást! Lásd: KALOT-KERKAI Évkönyv 2004). 

 Ha azt akarjuk, hogy a bérmálás hatása maradandó legyen, és ne szűnjön meg a 

szentség felvételével, ezt az egyházközségi hátteret kell megteremtenünk (pl. Ifjak 

órája). S ennek érdekében elsősorban a bérmálási előkészület idejét kell felhasználnunk, 

hogy felébresszük az egyházközségben a felelősséget a bérmáltakkal szemben, akiket 

neki kell befogadnia és hordoznia. 

 1) A hirdetések, informálás mellett ne mulasszuk el a bérmálandókért való 

imádságot az apostolok példája szerint, akik imádkozva várták a Szentlelket. Alkalom 

ehhez a szentmise egyetemes könyörgései és az esetleges délutáni ájtatosságok. Az 

egyetemes könyörgésekben mindennap legyen egy invokáció a bérmálkozókért és az 

egész egyházközség lelki megújulásáért. 

 2) A bérmálásra a legtöbb egyházközségben misszióval vagy misszióújítással, 

(triduum) háromnapos lelkigyakorlattal készülnek. 

 A triduumok nemcsak az egyéni megtérést vagy éppen a gyónásra való 

előkészítést szorgalmazzák, hanem a közösségi szellemet, a közösség megújulását és a 

felnövekvő nemzedékkel, elsősorban a bérmálandókkal szembeni felelősséget. Egyik 

szerző szavaival élve, a bérmálás kihívás az egyházközség, a felnőttek számára. A 

gyónásra való előkészület a triduum végén, bűnbánati ájtatosság vagy gyónási előkészítés 

formájában legyen.  

 3) A triduum mellett a plébános is tartson előkészítő beszédeket a bérmálás 

előtt a hívek számára. 

Ajánlott témák: 

- Tudunk-e a Szentlélek mostani tetteiről és hatásairól beszélni?  

- Mit találnak bennünk az újonnan megbérmáltak?  

- Segítséget jelentünk-e a szülőknek a fiatalok beilleszkedése szempontjából?  
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- Miről ismerhetik fel a kívülállók, hogy Krisztus Lelkének hordozói és tanúi vagyunk?  

- Mi mutatja, hogy küldetéssel és missziós lelkülettel bíró egyházközség vagyunk?  

- Milyen hitbeli élményeket tud adni egyházközségünk?  

Nagyon jó segédeszköz Leo Jozef Suenens Új Pünkösd? c. könyve. 

 A bérmálás napján is minden szentmisében beszélni kell a bérmálás jelentőségéről 

és a bérmálkozókkal szembeni felelősségről.  

A bérmálás utáni reflexióról és tennivalókról már volt szó a III. fejezetben. 

 4) A bérmálás után a hitélet elmélyítését folytatni kell. Erre a célra nagyon 

alkalmas és nincs más időszerűbb feladat, mint főegyházmegyénk reményben fogant 

Zsinati Könyvének az átelmélkedése, átbeszélése.  
 Dr. Jakubinyi György érsek úr 2001. szeptember 29-én így bocsátotta útjára: 

„Isten áldása kísérje a Zsinati Könyvet. Szolgálja főegyházmegyénk hitéletének 

megújulását. Váltsa életre nálunk is a II. vatikáni zsinat szellemét.” (ZSK 9 o.) 

 

 

 Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
  

 1. Miért kérted a bérmálás szentségét? 

 2. Mit jelent számodra, hogy felveszed a bérmálás szentségét? 

 3. Felismerted-e a Szentlélek működését életedben? 

 4. Nevezd meg főegyházmegyénk érsekét, püspökét és plébánosodat! 

 5. Melyik szentet választottad védőszentedül? 

 6. Miért őt? Miben példa számodra az ő élete? 

 7. Milyen kapcsolatot sikerült építened a plébániaközösséggel? 

 8. Hogyan tudsz Krisztus tanúja lenni a hétköznapi életben? 

 9. Miben fejlődtél leginkább az eltelt felkészülésed ideje alatt? 

 10. Mi az, amire a jövőben jobban szeretnél figyelni? 

 11. Mit tudsz a Gyulafehérvári Főegyházmegye zsinatáról? 

 12. Szívesen jössz-e a Zsinati megbeszélésekre? 

 13. Van-e igényed a Zsinati Könyvre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sík Sándor: TE DEUM 

 
Téged Isten dicsérlek 

és hálát adok mindenért. 

 

Hogy megvolt mindig a mindennapim  

és nem gyűjtöttem másnapra valót,  

   hála legyen. 

 

Hogy mindig jutott két garasom adni,  

és magamnak nem kellett kéregetnem,  

  hála legyen. 
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Hogy értenem adatott másokat, 

és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,  

  hála legyen. 

 

Hogy a sírókkal sírni jól esett, 

és nem nevettem minden nevetővel,  

  hála legyen. 

 

Hogy megmutattál mindent, ami szép,  

és megmutattál mindent, ami rút,  

  hála legyen. 

 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép,  

és ami rút, nem tett boldogtalanná,  

  hála legyen. 

 

Hogy sohasem féltem a szeretettől  

és szerethettem, akik nem szerettek,  

  hála legyen. 

 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 

és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,  

  hála legyen. 

 

Hogy amim nem volt, nem kívántam,  

és sohasem volt elég, aki voltam, 

  hála legyen. 

 

Hogy ember lehettem akkor is, 

mikor az emberek nem akartak emberek lenni,  

  hála legyen. 

 

Hogy megtarthattam a hitet, 

és megfuthattam a kicsik futását,  

és futva futhatok az Érkező elé, 

s tán nem kell a városba mennem  

a lámpásomba olajért, 

  hála legyen! 

 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!  

és ma is kiálthatom: úgy legyen! 

és holnap és holnapután és azután is  

akarom énekelni: úgy legyen! –  

  hála legyen, Uram! 

  hála legyen ! 

  Kis katekizmus 

 

A keresztvetés  

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

  

Katolikus keresztény köszöntés  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké! Ámen.  
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Az Úr imádsága (Miatyánk)  

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY !  

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED !  

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD !  

LEGYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS! 

MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA !  

BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK 

VÉTKEZŐKNEK!  

NE VIGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!  

ÁMEN.  

 

Az angyali üdvözlet 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és 

áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.  

 

Reggeli imádság 

Szívem első gondolatja hozzád száll fel Istenem, Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem. 

Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves tenéked. 

Édes Jézus add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel 

büntelen. 

Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el 

ne hagyj. Amen. 

 

Esti imádság 

Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. 

Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. 

Virasszon felettem gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. 

Szűzanyám, s őrangyal legyetek énvelem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 

 

 

A Szentháromság dicsõítése 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. 

Ámen.  

 

 

Az Úrangyala  

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent 

Fiát.  

Üdvözlégy, Mária...  

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária...  

 

És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.  

Üdvözlégy, Mária...  

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,  

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.  

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 
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angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő 

kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. 

Ámen.  

 

Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy)  

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,  

És Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;  

ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;  

szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítteték, meghalt és eltemetteték;  

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a 

mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.  

Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét,  

a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.  

 

Hitünk fõigazságai  

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.  

2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk.  

3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.  

4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek 

szívesen megbocsát.  

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.  

8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé 

fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.  

 

Isten tízparancsolata  

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!  

II. Isten nevét hiába ne vedd!  

III. Az Úr napját szenteld meg!  

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!  

V. Ne ölj!  

VI. Ne paráználkodj!  

VII. Ne lopj!  

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!  

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!  

X. Mások tulajdonát ne kívánd!  

 

 

Hét szentség van:  

1. A keresztség,  

2. A bérmálás,  

3. Az Oltáriszentség (Eukarisztia),  

4. A bűnbánat,  

5. A betegek kenete,  

6. Az egyházi rend, 

7. A házasság szentsége. 
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A fõparancs  

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

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!  

 

Jézus “új parancsa” 

 

"Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 13,34).  

 

Az Anyaszentegyház ötparancsolata  

1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!  

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg !  

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál !  

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon 

neveld!  

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!  

 

A négy sarkalatos erény 

1. Okosság  

2. Igazságosság 

3. Lelki erősség 

4. Mértékletesség 

 

Az isteni erények 

1. Hit.  

2. Remény.  

3. Szeretet.  

A Szentlélek hét ajándéka  

1. Bölcsesség.  

2. Értelem.  

3. Jótanács.  

4. Tudomány.  

5. Lelki erősség. 

 6. Jámborság.  

7. Istenfélelem.  

 

 

 

 

Az irgalmasság testi cselekedetei:  
1. Az éhezőknek ételt adni,  

2. a szomjazóknak italt adni,  

3. a szegényeket ruházni,  

4. az utasoknak szállást adni,  

5. a fogságban levőkért imádkozni,  
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6. a betegeket látogatni,  

7. a halottakat eltemetni.  
 

 

 

Az irgalmasság lelki cselekedetei:  
1. a bűnösöket meginteni,  

2. a tudatlanokat tanítani,  

3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,  

4. a szomorúakat vigasztalni,  

5. a bántalmakat békével tűrni,  

6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,  

7. az élőkért és holtakért imádkozni.  

 

A nyolc boldogság:  

 

 

l. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.  

2. Boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet.  

3. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.  

4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégíttetnek.  

5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.  

6. Boldogok a tisztaszivűek, mert ők meglátják az Istent.  

7. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak hívatnak.  

8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-

10.)  

 

A hét "főbűn"  

1. A kevélység.  

2. A fösvénység.  

3. A bujaság.  

4. Az irigység.  

5. A torkosság.  

6. A harag.  

7. A jóra való restség.  

 

Égbekiáltó bűnök  

1. Szándékos gyilkosság.  

2. A szegények, árvák, özvegyek nyomorúságának nagyobbítása.  

3. A munkások bérének igazságtalan visszatartása.  

 

 

 

A Szentlélek elleni bűnök  

1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.  

2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.  

3. A megismert igazság ellen tusakodni.  

4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.            

5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.  

6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.  
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Idegen bűnök  

1. Másnak bűnre tanácsot adni.  

2. Másnak bűnös dolgot parancsolni.  

3. Vétekben mással egyetérteni.  

4. Mást bűnre ingerelni.  

5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.  

6. Másnak bűnét elnézni vagy elhallgatni.  

7. Más bűnét elősegíteni vagy oltalmazni.  

 

 

A bűnbocsánat szentségének részei: 

1. Szentlélek segítségül hívása, 

2. Lelkiismeretvizsgálat, 

3. Bánat és erős fogadás, 

4. Bűnbevallás és feloldozás, 

5. Jóvátétel, hálaadás. 

 

 

A szentgyónás módja: 

D. a J. Kr.! 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen 

Gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked lelkiatyám, hogy utolsó 
gyónásomtól ezeket a bűnöket követtem el: 

A gyónó kifejezi bűnbánatát: 

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. 
Erőssen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem és a bűnt elkerülöm. 

A pap feloldózási szavai:  

A gyónó válaszol: Amen 

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk 

Gyónó: Mert örökké szeret minket 
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével. 

Gyónó: D. a J. Kr.! 

 

 

 

A Szentolvasó (Rózsafüzér) 

A bevezető három Üdvözlégyre:  

1. aki hitünket növelje,  

2. aki reményünket erõsítse,  

3. aki szeretetünket tökéletesítse.  

 

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI: 

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektõl fogantál;  

2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál;  

3. akit te, Szent Szűz a világra szültél;  
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4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;  

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.  

 

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:  

1. aki érettünk vérrel verítékezett;  

2. akit érettünk megostoroztak;  

3. akit érettünk tövissel koronáztak;  

4. aki érettünk a keresztet hordozta;  

5. akit érettünk keresztre feszítettek.  

 

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:  

1. aki a halálból feltámadott;  

2. aki a mennybe fölment;  

3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte;  

4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;  

5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.  

 

VILÁGOSSÁG OLVASÓ TITKAI: 

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, 

2. aki Kánában megmutatta isteni erejét, 

3. aki meghirdette Isten országát,  

4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét, 

5. aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.  
 


